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Editorial
Curajul
mărturisirii

Trăim într-o lume în care
vremelnic non-valoarea a învins
valoarea, în care Cuvântul lui Dumnezeu este auzit din ce în ce mai
slab, în care Biserica instituţională
a fost izolată între zidurile ei.
Această lume pare că şi-a pierdut
orientarea, nu-şi mai găseşte sensul şi aleargă haotic spre ţinte false,
iar umanismul nihilist acaparează
societatea contemporană, îndepărtând atenţia oamenilor de la sensul
real al existenţei, de la realizarea
comuniunii lor cu Dumnezeu prin
Mântuitorul Iisus Hristos. Orbiţi de
multitudinea iluziilor și de duhul
lumii acesteia mincinoase, trebuie
să recunoaștem că ne-am îndepărtat de Adevăr, de Hristos şi de sfinţii Săi. Argumentul că Dumnezeu
continuă lucrarea Sa în lume constă în prezenţa sfinţilor mărturisitori în fiecare epocă, mărturisitori
care sunt modele demne de urmat,
deoarece mărturisitorii sunt întot-

deauna martori ai Împărăţiei, oameni aleşi de Dumnezeu care au
avut curajul de a se împotrivi duhului mincinos al aces-tor vremuri.
Așadar, este timpul de a rosti adevărul, de a vorbi despre martirajul unei întregi generaţii și de a
recunoaște că secolul al XX- lea a
dat mai mulţi martiri creştini decât
toate celelalte secole la un loc, iar
istoria nu va lăsa acoperite la
nesfârşit aceste acte martirice. Pentru noi, cei de astăzi, care fugim de
suferinţă, de moarte şi implicit de
viaţa veşnică, lecţia pe care ne-o
oferă slujitorii încătuşaţi ai Bisericii
în perioada apusă constituie un
îndemn la trezire, la luciditate și la
responsabilitate. Urmând exemplul
lor, să avem și noi curajul de a-L
mărturisi în aceste vremuri tulburi
și întunecoase din punct de vedere
spiritual, conștientizând, totodată,
că avem șansa de a-L mărturisi
într-un regim de libertate religioasă,
iar generațiile următoare ne vor
judeca după modul în care ne-am
achitat sau nu de această responsabilitate .
Doamne ajută!

Prof. Mihai Ilaș
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Sufletul după
moarte

Frescă cu Judecata de Apoi
(Mănăstirea Suceviţa)

Din punct de vedere ortodox,
moartea este definită ca despărţirea
sufletului de trup şi trecerea lui din
lumea aceasta trecătoare în cea
veşnică. Raiul şi iadul sunt realităţi
incontestabile definite atît ca loc, cât
şi ca stare. Faptul că nu ştim după
criteriile “ştiinţifice” unde sunt localizate nu înseamnă că nu ar avea un
loc bine determinat. Putem spune
pe scurt că Raiul este în ceruri, iar
iadul în adîncurile pămîntului şi aceasta ne este de ajuns pentru
mântuire.
Subiectul vieţii de după moarte a
ajuns dintr-o dată unul dintre cele
mai larg răspândite în lumea apuseană. Cei mai mulţi oameni de

ştiinţă şi din cercurile medicale au
considerat până acum moartea un
subiect « tabu » şi au respins orice
idee de supravieţuire după moarte,
ea ţinând doar de închipuire şi de
superstiţie, sau, în cea mai bună
situaţie, au considerat-o o problemă
de credinţă personală. O parte dintre oameni de ştiinţă resping experienţele, aşa cum sunt ele istorisite,
încadrîndu-le în categoria « halucinaţiilor ». Astfel au procedat unii
protestanţi, care socotiseră, fie că
sufletul se află într-o stare de inconştienţă după moarte, fie că pleacă
îndată pentru a fi « cu Hristos ». La
fel, necredincioşii doctrinari alungă
ideea că sufletul rămâne viu după
moarte, neavând nici un fel de importanţă ce fapte evidente li se prezintă.
Ce se întîmplă cu oamenii după
ce mor? Dr.Moody, un tânăr psihiatru din sudul SUA, a publicat o
carte « Viaţa după moarte » în care
încearcă să explice prin ce trece
sufletul după moarte.
Primul lucru care i se întâmplă
unei persoane care a murit, potrivit
acestor istorisiri, este acela că omul
părăseşte trupul şi se află cu totul
despărţit de el fără a-şi pierde
cunoştinţa. Adesea poate vedea totul
în jurul lui, chiar şi propriul său
trup mort; el se simte într-o stare de
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căldură şi uşurare, lipsit de durere,
ca şi cum ar pluti; nu poate
schimba ceea ce se întîmplă prin
vorbe sau atingeri, şi astfel, simte
adesea o mare « singurătate »: « Ziua
era foarte rece, totuşi, pe când eram
în acea întunecime, tot ce simţeam
era căldură şi o stare de bine de
nepovestit, pe care nu o mai trăisem
până atunci...îmi aduc aminte că
mă gândeam că trebuie să fiu
mort ». Nimic din toate acestea nu
trebuie să i se pară foarte uimitore
creştinului ortodox; experienţa istorisită este ceea ce creştinii cunosc
ca fiind despărţirea sufletului de
trup în clipa morţii. Este caracteristic vremurilor noastre, ale necredinţei, că aceşti oameni rareori
folosesc vocabularul creştin sau
conştientizează că sufletul lor este
cel care a fost slobozit din trup şi
acum trec prin toate experienţele; ei
sunt de obicei pur şi simplu uimiţi
de noua stare în care se găsesc.
Pentru foarte scurtă vreme,
sufletul rămîne în starea lui de
singurătate de după moarte de la
început. Dr.Moody citează câteva
cazuri de oameni care, chiar înainte
de a muri, au văzut dintr-o dată
rude şi prieteni deja morţi :
« Doctorul m-a părăsit pentru câteva
clipe şi a spus rudelor că eram pe
moarte...Mi-am dat seama că toţi

aceşti oameni se aflau acolo, mi se
părea că erau mulţi, plutind în jurul
plafonului camerei. Toţi aceştia erau
oameni pe care îi cunoscusem în
decursul vieţii, dar care trecuseră în
viaţa de dincolo înaintea mea. Am
recunoscut-o pe bunica şi pe o fată
pe care o cunoscusem cînd eram în
şcoală, şi pe multe alte rude şi
prieteni...Aveam o stare de fericire şi
am simţit că ei veniseră acolo să mă
ocrotească sau să mă călăuzească ».
De bună seamă că
astfel de descoperiri
sunt destul de uimitoare când vin de pe
fondul necunoşterii
şi al necredinţei care
a caracterizat o vreme atât de îndelungată presupunerile ştiinţei moderne.
Pe de altă parte, pentru un creştin
ortodox nu este nimic uluitor în
acestea; ştim că moartea este doar o
trecere către o altă forma de existenţă şi suntem obişnuiţi cu multe
arătări şi vedenii care se arată
muribunzilor, atât sfinţilor, cât şi
păcătoşilor obişnuiţi. Sf.Grigorie cel
Mare în relatarea multora dintre
aceste experienţe, în Dialogurile
sale, lămureşte acest fenomen al
întâlnirii cu alţii : "Se întâmplă adesea ca un suflet care este în pragul
morţii, să recunoască pe cei cu care
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urmează
să
împartă
aceeaşi
existenţă veşnică, pentru aceeaşi
pedeapsă sau răsplată ca
a
lui "(Diloguri,IV,36). Şi mai ales, cu
privire la cei care au dus o viaţă
curată, Sf.Grigorie observă că « se
întâmplă adesea ca sfinţii raiului să
se arate celor curaţi în clipa morţii,
pentru a-i încuraja. Şi având în
mintea lor vedenia sălăşluitorilor
raiului care-i vor însoţi, ei mor fără
să aibă vreun simţământ de frică
sau
de
chinuri
ale
morţii »
(Diloguri,IV,12). El dă exemple de
îngeri, mucenici, pe Apostolul Petru
pe Maica Domnului şi pe Însuşi
Hristos, care s-au arătat înaintea

celor ce mor (IV,13-18).
Experienţa « întâlnirii cu alţii »
se iveşte în chip obişnuit chiar
înainte de moarte, şi nu trebuie să
fie asemănată cu întâlnirea destul
de deosebită, care va fi prezentată
acum: aceea cu « fiinţa de lumină ».
Dr.Moody descrie această experienţă

ca fiind « poate elementul comun cel
mai uimitor, dintre cazurile pe care
le-am studiat, şi desigur, elementul
care are cea mai profundă urmare
asupra individului ». Majoritatea
oamenilor
descriu
această
experienţă ca o arătare de lumină,
care îşi sporeşte strălucirea cu
repeziciune; şi cu toţii o simt ca pe o
fiinţă personală, plină de căldură şi
iubire, faţă de care noul răposat este
atras cu un fel de atracţie
magnetică. Recunoaşterea acestei
fiinţe pare să atârne de formaţia
religioasă a fiecăruia; prin ea însăşi,
aceasta nu are niciun semn de recunoaştere. Unii o numesc « Hristos », alţii o numesc « înger »; toţi
par să socotească că ea este o fiinţă
trimisă de undeva ca să-i călăuzească.
« Mă aflam în afara trupului, nu
am nici un fel de îndoială despre
lucrul acesta, pentru că puteam sămi văd trupul pe masa sălii de
operaţie. Sufletul meu era afară!
Toate acestea m-au făcut să mă
simt foarte rău la început, dar după
aceea, a venit această lumină foarte
strălucitoare. La început părea că
este cam întunecată, dar apoi a fost
ca un fascicul foarte uriaş...Mai
întâi,cînd a venit lumina, nu-mi
dădeam seama ce se întîmplă, dar
apoi m-a întrebat într-un fel oare-
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care dacă eram pregătit pentru a
muri » !
Cine sau ce sunt aceste fiinţe de
lumină? Mulţi numesc aceste fiinţe
« îngeri » şi le arată însuşirile lor
bune: ele sunt fiinţe de « lumină »,
sunt pline de « dragoste şi înţelegere », şi sădesc ideea « responsabilităţii » pentru viata cuiva.
Dar îngerii cunoscuţi de experienţa
creştin ortodoxă sunt cu mult mai
desluşiţi, atît în înfăţişare, cât şi în
lucrare, decât aceste « fiinţe de
lumină ».
Cunoaştem din cuvintele lui
Hristos că sufletul este întâmpinat
de îngeri la moarte: "Şi a murit
săracul şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam"(Luca 16,22). Despre
chipul în care se arată îngerii, cunoaştem de asemenea din Evanghelie : "Un înger al Domnului, a
cărui înfăţişare era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada"
(Matei 28,2-3). De-a lungul istoriei
creştine, arătările îngerilor s-au
petrecut întotdeauna sub aceleaşi
chipuri de tineri strălucitori înveşmântaţi în alb. Dacă alcătuirea firii
îngereşti este cunoscută numai lui
Dumnezeu, înţelegerea lucrărilor îngerilor (cel puţin în această lume)
este pe măsura tuturor, despre
aceasta aflându-se multe mărturii în
Sfînta Scriptură, cît şi în scrierile

patristice, ca şi în Vieţile Sfinţilor.
Pentru a înţelege deplin vedeniile
care se arată muribunzilor, va
trebui să înţelegem mai bine în ce
chip se arată îngerii căzuţi (dracii).
Îngerii adevăraţi se arată întotdeauna în chipul lor cel adevărat
(doar mai puţini strălucitori decât
sunt ei cu adevărat), şi ei lucrează
numai pentru a împlini voia şi
poruncile lui Dumnezeu. Pe de altă
parte, îngerii căzuţi, deşi se arată
uneori în chipul lor cel adevărat (pe
care Sf.Serafim Sarov l-a numit ca
« urâcios »), îşi iau de obicei felurite
înfăţişări şi săvârşesc numeroase
« minuni » cu puterile pe care le au
în stăpânire potrivit veacului lumii
acesteia (Efeseni 2,2). Locul lor de
sălăşluire este aerul şi menirea lor
de căpetenie este de a-i ispiti sau de
a-i înfricoşa pe oameni, şi astfel să-i
conducă spre pierzare, dimpreună
cu ei înşişi.
În aceste experienţe, proaspătul
răposat
este
de
obicei
întâmpinat
de doi îngeri. Iată
cum îi înfăţişează
autorul lucrării De
necrezut
pentru
mulţi : « Nici nu începuse bine bătrâna soră să rostească aceste cuvinte ("Să moştenească Împărăţia Cerului!"), că s-au
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arătat lângă mine doi îngeri; pentru
o pricină oarecare am cunoscut întrunul dintre ei pe îngerul meu
păzitor, dar celălalt îmi era necunoscut ». Menirea acestor îngeri este
de a lua sufletul nostru ieşit din
trup, în călătoria sa în viaţa de dincolo. Nu este nimic nelămurit în
privinţa lor, nici în înfăţişare, nici în
lucrare: având înfăţișare omenească,
ei apucă « trupul uşor » al sufletului
şi îl duc departe. De aceea nu se
poate spune că « fiinţa de lumină »
din experienţele de astăzi, este un
înger
călăuzitor
în
viaţa
de
dincolo. « Fiinţa de lumină » nu are
chip văzut, nu duce sufletul nicăieri,
nu intră cu sufletul într-un dialog,
şi arată în succesiune rapidă faptele săvârșite pe pămînt. Nu orice
fiinţă care se arată ca înger, este
înger cu adevărat, căci « chiar satana se preface în înger de lumină »
(II Corinteni 11,14). Astfel, aceste
fiinţe, fără să aibă măcar înfăţişarea
îngerilor, cu siguranţă nu pot fi
recunoscute ca atare. Obiectiv vorbind, dracii aduc ispitiri care sunt
pe măsura stării su-fleteşti sau a
aşteptărilor celor ce sunt ispitiţi.
Pentru cei cărora le este frică de iad,
dracii pot să se arate în chipuri
înfricoşătoare pentru a–l face pe om
să moară într-o stare de deznădejde;

dar pentru cei care nu cred în iad
(sau pentru protestanţi care cred că
ei sunt « mîntuiţi » fără greş şi de
aceea nu trebuie să le fie frică de
iad), dracii le aduc în chip firesc
ispite, în vreo altă arătare, ca să nuşi arate limpede scopul rău. La fel,
chiar unui luptător creştin, care a
suferit deja foarte mult, dracii pot să
i se arate într-un asemenea chip,
încât să-l atragă mai degrabă, decât
să-l înfricoşeze. Deci ceasul morţii
este cu adevărat vremea ispitirii
drăceşti, iar experienţele «duhovniceşti», pe care le au oamenii în
vremea aceea, trebuie judecate cu
aceleaşi judecăţi ale învăţăturii
creştine, aşa cum sunt socotite şi
celelalte « experienţe duhovniceşti ».
" Învăţătura despre vămi este
învăţătura Bisericii. Nu-i nici
o îndoială că
Sfântul Apostol
Pavel vorbeşte
despre ele atunci când zice despre
creştini, că ei trebuie să ia parte la
războiul cu duhurile răutăţii de sub
ceruri. Găsim această învăţătură în
întreaga predanie a Bisericii din
primele veacuri şi în rugăciunile
bisericeşti"
ne
învaţă
Sfântul
Ignatie.
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Judecata particulară, ce are
loc imediat ce sufletul părăseşte
trupul, este în strânsă legatură cu
vămile văzduhului. Acestea sunt în
număr de 24 şi reprezintă "tribunale" aşezate din loc în loc în
văzduh în calea sufletului. La
judecata particulară prin aceste
vămi ale văzduhului, sufletul este
însoţit de îngeri buni care arată
faptele bune ale creştinului, demoni
(acuzatori) care arată faptele rele şi
"Ochiul lui Dumnezeu" care vede
toate şi judecă foarte drept. Din
Vieţile Sfinţilor reies numeroase
relatări despre cum trece sufletul
prin vămi după moarte, cea
mai detaliată
relatare găsindu-se în Viaţa
Sfîntului
Vasile cel Nou
care
descrie
trecerea prin vămi a Sfintei Teodora
aşa cum este relatată de ea însăşi
într-o viziune către un ucenic al
Sfîntului, pe nume Grigore. În
această relatare sunt menţionate 24
de vămi, cu felurite păcate cercetate
fiecare în parte. Astfel, prima vamă
este cea « a vorbirii în deşert », vamă
unde se judecă păcatele şi cuvintele
omeneşti cele deşarte, nebune şi
fără de rînduială. La această vamă,

duhurile cele rele arată fiecare moment când creştinul a vorbit fără
rost, a spus cuvinte fără socoteală
sau de ruşine, încercând astfel să ia
sufletul cu ei. Sufletul creştinului
este însă apărat de îngeri şi cu
rugăciunile sfinţilor, acesta poate
trece de această vamă. A doua vamă
este cea « a minciunii », unde se
întreabă de tot cuvântul mincinos
pe care l-a rostit creştinul în viaţa
sa, iar mai ales de călcarea
jurământului, de chemările numelui
Domnului în deşert, de mărturia
mincinoasă, de neîmplinirea fagăduinţelor făcute către Dumnezeu, de
mărturisirea păcatelor ce se face neadevărată. Şi la această vamă îngerii
cei buni încearcă să salveze sufletul
creştinului, arătând faptele bune pe
care le-a făcut, rugăciunile sfinţilor
având deasemenea un rol foarte
important. Dacă sufletul reuşeşte să
treacă de această vamă, acesta ajunge la vama a treia, « a osîndirii şi
judecăţii aproapelui ». La această
vamă se judecă fiecare cuvânt sau
gând cu care ai judecat pe aproapele tău, ai batjocorit, hulit sau ai
râs de păcatele lui şi pe ale tale nu
ai putut să le vezi. Vama a patra
este vama « lăcomiei şi a beţiei ».
Aici se judecă oamenii cei iubitori de
desfătări, cei nesăţioşi cu pântecele
şi pe cei beţivi. La această vamă,
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demonii se arată în chipuri înfricoşătoare, închipuind oameni beţi şi
îmbuibaţi, cântând asemenea cârciumarilor, bătându-şi joc de sufletele păcătoşilor celor duşi la vama
lor. Vama a cincea este cea « a lenevirii », unde se cercetează toate zilele
şi ceasurile petrecute în zadar,
precum şi pe cei ce sunt plătiţi şi
după datorie nu lucrează. Deasemenea sunt judecaţi şi cei ce nu se
îngrijesc de lauda lui Dumnezeu, cei
ce se lenevesc în zilele de praznic şi
în duminici să meargă la Biserică.
Vama a şasea este cea « a furtului »,
unde se întreabă de feluritele păcate
ale furturilor, răpirilor şi înşelătoriilor, pe ascuns sau pe faţă. Se
judecă oamenii care au răpit pe
cineva sau au furat lucruri, de au
găsit ceva şi nu au dat înapoi, de au
împrumutat ceva şi nu au restituit,
de au făcut avere cu jurăminte false.
Vama a şaptea este « vama iubirii de
argint », unde se judecă oamenii lacomi care se îngrijesc în această
viaţă să facă cât mai multă avere,
uitând de Dumnezeu şi de suflet.
Vama a opta este cea « a cametei şi
a vicleşugului », unde se cercetează
toţi cei care-şi dau banii lor cu
camătă, agonisindu-şi dobândă necurată, precum şi cei lacomi şi cei
care ţin în casele lor lucruri străine,
ca pe ale lor. Vama a noua este « va-

ma nedreptăţii », unde se judecă
păcatele strigătoare la cer cum ar fi:
asuprirea văduvelor şi a orfanilor,
oprirea plăţii slugilor şi lucrătorilor,
defăimarea părinţilor trupeşti şi
duhovniceşti. Se judecă de asemenea judecătorii cei nedrepţi care
judecă pe plată sau mită. Vama a
zecea este cea « a zavistiei şi a duşmăniei », unde se judecă pe toţi cei
care s-au duşmănit, urâciunea, neiubirea de fraţi şi de aproapele.
Vama a unsprezecea este cea “a
mândriei”şi a fiicelor ei: iscodirea,
trufia, slava deşartă, lauda, iubirea
de sine, obrăznicia, înălţarea cu
mintea,
pregetarea
în facerea
binelui,
mărturisirea
făţarnică,
lepădarea de la dreapta credinţă cu
trecerea la eresuri şi superstiţii,
neascultarea de părinţi trupeşti şi
sufleteşti, obişnuinţa în păcate. La
această vamă se judecă pe toţi cei ce
au săvârşit aceste păcate, multe la
număr deoarece ştim că de la
mândrie pornesc şi celelalte păcate.
Vama a douăsprezecea este cea “a
mâniei şi iuţimii”, unde se întreabă
de fiecare lucru făcut cu mânie, de
fiecare dată când ne-am mâniat,
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tulburat sau am ţipat la cineva cu
cuget rău şi cu privire sălbatică.
Vama a treisprezecea este cea a
pomenirii de rău, unde se judecă cei
ce ţin în inimile lor răutate asupra
aproapelui, cei ce răsplătesc rău
pentru rău, cei ce ţin minte răul
pentru supărările ce li s-au făcut.
Vama a paisprezecea este vama
uciderii, unde se cercetează creştinii
de păcatele grele ale uciderilor, mai
ales uciderea de prunci în pîntece
(avortul), apoi tîlhăria, otrăvirea,
uciderea fără voie, îndemnarea la
ucidere şi la sinucidere, uciderea
sufletească şi de asemenea toată
rana, lovirea pe care creştinul a
săvârşit-o asupra aproapelui. Vama
a cincisprezecea este “vama vrăjitoriei”, unde se judecă pe cei ce au
făcut vrăji, farmece şi lucruri din
acestea diavoleşti. Vama a şaisprezecea este cea ” a desfrânări”,
,,unde se judecă
desfrânarea
de
tot felul, desfrânarea cu mintea şi zăbovirea
gândului într-acel păcat." Vama a şaptesprezecea
este „vama preadesfrânării”, unde se
cercetează creştinii care au comis
adulter, nepăzind în acest fel Sfînta
Taină a Căsătoriei. La această vamă
se judecă deasemenea şi persoanele

cele sfinţite şi dăruite lui Dumnezeu, ce şi-au făgăduit fecioria şi
curăţia lui Hristos şi n-au păzit-o de
căderile în desfrânare. Vama a optsprezecea este cea” a sodomiei şi gomoriei”, la care se cercetează păcatele desfrânării celei peste fire,
bărbăteşti şi femeieşti (homosexualitatea şi lesbianismul) și alte păcate
de acest fel. Vama a nouăsprezecea
este cea „a ereziei”, unde se cercetează falsele raţionamente asupra
credinţei ortodoxe, lepădarea de
dreapta credinţă, hulirea, blasfemia.
Vama a douăzecea este cea ”a zgârceniei”, vamă la care se cerceteză
sufletele nemilostivilor, cei cu inima
împietrită, indiferenţi la nevoinţele
aproapelui lor. Chiar dacă un creştin merge la biserică, ţine toate posturile şi îşi menţine curăţia sufletească, dar nu face fapte bune şi
este nemilostiv, acesta nu se poate
mîntui. Vama a douăzeci şi una este
cea ”a idolatrizării şi a credinţelor
demonice”, vamă la care se judecă
cei care cred în idoli, superstiţii,
credinţe băbeşti şi jocuri. Vama a
douăzeci şi doua este ”vama
sulimenirilor”, unde se cercetează
cei care se îngrijesc prea mult de
trupul lor, împodobindu-l şi acoperindu-l cu tot felul de miresme şi
farduri. Vama a douăzeci şi treia
este cea ”a fumatului”, unde se
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judecă cei care fumează tutun, aceasta fiind o rea obişnuinţă şi netrebnică firii omeneşti. Ultima vamă
este cea ”a simoniei”, unde se cercetează arhiereii care iau plată pe cele
sfinte,vânzând darul Duhului Sfânt
pe bani.
Daca sufletul reuşeşte să treacă
de aceste înfricoşătoare vămi ale
văzduhului, el ajunge la Porţile Cerului, care, după cum spune Sfânta
Teodora ”străluceau mult mai luminos decât cristalul”. Sfânta
Teodora povesteşte deasemenea toata frumuseţea
şi
strălucirea pe
care a văzut-o
la trecerea prin
Porţile Cerului,
”o negrăită frumuseţe cerească, iar nu pământeană”. Totul era plin de veselie şi
strălucire.
Aşadar, să ne rugăm Bunului
Dumnezeu să ne ajute să trecem cu
bine de aceste vămi, ca să descoperim şi noi Porţile Raiului, întru
Slava Lui, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.
Cristina Chihaia, XII B
Georgiana Chiriac, XII B

Familia azi - înnobilare
sau dezumanizare?

Familia este prima, cea mai
mică , dar şi cea mai importantă
celulă
a
organismului
social,
sâmburele din care iau naştere
celelalte forme ale vieţii sociale. Este
mediul cel
mai prielnic pentru
naşterea, dezvoltarea şi desăvârşirea
fiinţei umane. Aceasta se întemeiază
prin căsătorie, legătură de bună voie
şi pentru toată viaţa dintre un
bărbat Din nefericire, în acest secol
dominat
de
tehnologie
şi
materialism, familia nu mai este
privită ca o instituţie de origine
divină, ci ca un mediu de propagare
a egoismului propriu, de exercitare a
superiorităţii asupra celuilalt, spaţiu
prielnic libertăţii împinsă la limitele
anarhiei,
iresponsabilităţii,
dezumanizării.Legătura dintre soţi
nu mai este acceptată de bunăvoie,
legătură spirituală, mai presus de
toate,
înfătuită
din
dragoste
reciprocă, ci o unire trupească, de
multe ori temporară, cu scopul de a
obţine anumite bunuri şi favoruri
materiale.
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În urma păcatului strămoşesc casătoria a decăzut din
curăţia ei originală, decăzînd astfel
şi familia creştină, dar Hristos a
restabilit legătură dintre bărbat şi
femeie înnobilând-o din punct de
vedere moral şi ridicând-o la valoarea unei Sfinte Taine. Se observă
astăzi cu
uşurinţă o
nouă decădere
morală,
mai ales în
cazul
familiilor tinere. Familia creştină a fost transformată de concepţiile cotidiene,
dintr-o cale spre sfinţenie, într-o cale lesne de urmat spre alterarea fiinţei. Însuşirile acesteia precum
unitatea, trăinicia, sfinţenia şi egalitatea dintre soţi sunt rar întâlnite
astăzi în rândul familiilor “moderne”, în care adulterul, minciuna, neîncrederea, sunt privite ca nişte
compromisuri necesare pentru obţinerea puterii mult râvnite, care n-ar
trebui să afecteze legătura dintre
soţi. Violenţa în familiile contemporane este des întălnită, soţia fiind
privită ca o persoană lipsită de autoritate ale cărei opinii nu sunt luate
în seamă, obligată a se supune întru
totul dorinţelor soţului agresiv.
Biserica afirmă faptul că “bărbatul
este capul femeii, precum Hristos
este cap Bisericii”(Efes. V, 22-23) ,
însă această afirmaţie nu plaseză
soţia în rolul sclavei, ci în rolul

tovarăşei, ce are un rol important în
desăvârşirea morală a soţului.
Scopul familiei creştine este
înmulţirea neamului omenesc, ajutorul reciproc, înfrânarea trupească,
desăvârşirea soţilor prin transmiterea reciprocă a darurilor specifice fiecăruia, iar preocuparea ei
centrală este procrearea, întreţinerea, îngrijirea şi creşterea fiilor.
Din cauza condiţiilor economice şi a
societăţii ce propagă cu precădere libertatea, egoismul şi puterea, asistăm azi la o sădere impresionantă a
natalităţii. Tinerii amână să devină
părinţi până după 30 de ani, sau
chiar renunţă la ideea de a avea copii, preferând o viaţă lipsită de griji,
dedicată distracţiei şi goanei după
bunurile materiale. Ei nu-şi mai
transmit reciproc darurile specifice,
ci le estompează, si îşi transmit de
multe ori defectele şi contribuie la
dezvoltarea lor.
Parinţii au datoria de a-şi
pregăti copii pentru viaţa socială,
deprinzându-i sa-şi îndeplinească
datoria, să-şi disciplineze voinţa, inspirându-le simţul ierarhiei şi al
ordinii. Ce pildă poate fi pentru fiii
săi un părinte iresponsabil care aruncă vina asupra altora, robit instinctelor şi egoismului? Familia este
prima instituţie de educaţie morală,
mediul familial contribuind la formarea caracterului şi personalităţii
copiilor. Părinţii au de asemea sarcina de a-i călăuzi pe aceştia pe
calea demnităţii şi a respectului, de
a-i determina să alunge negura egoismului şi să subjuge anarhia ins-
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tinctelor oarbe ce dezumanizează,
stăduindu-se a le oferi un model
demn de urmat prin ei înşişi.
Nu de puţine ori copii sunt în
mod inconştient educatori ai propriilor părinţi. Cei care spun “nu”
închistării cotidiene,
privind familia în
sens creştin,
şi acceptă să
aibă copii îşi
lărgesc
orizontul minţii
şi al inimii,
ajungând la o
cunoaştere
mai profundă
a sinelui, fiii
devenind călăuze miraculoase spre

desăvârşire. Aşa cum pă-rinţii îi
invaţă pe aceştia să facă primii paşi
în lume, tot astfel copiii îi învaţă să
păşească cu încredere pe tărâmul
emoţiilor, ajutându-i să-şi recapete
tinereţea
lăuntrică.
Toi
ei
cimentează relaţiile dintre soţi şi
oferă trăinicie familiei.
Familia este o binecuvântare,
un paznic ce vegheză neîncetat şi un
zăgaz
puternic
care
ocroteşte
moralitatea părinţilor prin bucuriile
curate şi senine, sursă nesecată de
întărire morală pentru fii, cel dintâi
cadru social care contribuie la
desăvârşirea şi înnobilarea fiinţei
umane.
Daniela Surdu, clasa a X-a C
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Sfintenie
s,i canonizare
,
Sfântul Ioan Maximovici
Sfântul zilelor noastre
“Viaţa ortodoxă, în parohii,
în mănăstiri sau în pustie, îşi
urmează cursul normal, liniştit, în
cea mai mare parte discret, fiind
alcatuită din lupta zilnică a păcătoşilor care nădăjduiesc totuşi în
mântuirea lor”. Aceasta este, de
fapt, introducerea în primul capitol
din viaţa Fericitului Ioan Maximovici.
Sfântul
Ioan
Maximovici
(1896 -1966) este considerat de
către creştinii ortodocşi de pretutindeni, ca fiind
cel
mai
mare
sfânt al secolului
XX. Manifestând
diferite forme de
sfinţenie, el a fost
în acelaşi timp
un mare teolog
inspirat de Dumnezeu şi “nebun
întru Hristos”, un ierarh misionar şi
un apărător al săracilor, un ascet
desăvârşit şi un părinte iubitor
pentru orfani. Asemeni lui Moise, el
şi-a scos turma din robie, conducând-o din China în lumea liberă.
Fericitului Ioan Maximovici a dobândit de la Dumnezeu puterea de a
tămădui sufletele şi trupurile suferinde. Străbătând valul timpului şi
al spaţiului, el cunoştea şi răs-

pundea gândurilor oamenilor, înainte ca aceştia să şi le exprime.
Fericitul Ioan răspândea o putere
ce-i atrăgea pe oameni mai mult
chiar decât nenumăratele sale minuni. Aceasta era puterea iubirii lui
Hristos – marea taină inaccesibilă
înţelegerii lumeşti.
Acum în ceruri, el continuă
să se roage şi să-i viziteze pe cei ce-l
cheamă în ajutor, după cum mărturisesc minunile şi tămăduirile
înregistrate peste tot în lume. La 2
iulie, 1994, în America a avut loc
proslăvirea arhiepiscopului Ioan de
San-Francisco, ierarh al Bisericii
Ortodoxe Ruse din diaspora.
Patria arhiepiscopului Ioan a
fost înfloritoarea regiune Harkov,
din sudul Rusiei (azi Ucraina). Aici,
pe moşia Adamovka, în ilustra
familie de nobili Maximovici, în data
de 4 iunie 1896, părinţilor Boris şi
Glafira li s-a născut un fiu. La
Sfântul Botez a primit numele de
Mihail – în cinstea Sfântului Arhanghel al Domnului. Neamul Maximovici era renumit din vechime prin
evlavia şi patriotismul său.
Arhiepiscopul Ioan Maximovici a rămas credincios până la
sfârşit drumului ales de el, de a sluji
cu devotament Biserica. Cei ce l-au
cunoscut în ultimii ani ar fi putut
evidenţia, probabil, două trǎsǎturi
principale ale caracterului său. Întâi
de toate – stricteţea în tot ce se
referea la Biserică şi la Tradiţie. Era
un apărător consecvent al calendarului bisericesc (iulian) de stil vechi,
cu toate că întreţinea relaţii cu une-
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le Biserici de stil nou; interzicea clerului său să participe la slujbele
comune “inter-creştine” din cauza
canonicităţii îndoielnice a unora
dintre participanţi. Activitatea ecumeniştilor creştini i se părea la fel
de îndoielnică.
În primă instanţă am reflectat asupra unui fragment destul de
elocvent, sugerând implicarea noastră în viaţa cotidiană, uitând deseori
să ne mai încredinţăm nădejdea în
Bunul Dumnezeu în orice activitate
pe care o desfăşurăm. “Ispita de a te
destinde sau chiar de a renunţa cu
totul la lupta pentru mântuire este
mare îndeosebi în vremurile noastre
de o slabă credinţă, şi, pentru
creştinii ortodocşi, secolul acesta
pare uneori mai mult o istorie a
înfrângerilor, subiect de vorbă
deşartă mai degrabă decât ceva
vrednic de aşternut pe hârtie. Unde
sunt evenimentele din timpul nostru
demne de un cronicar ca marele
Sfânt Nestor din Peşterile de la
Kiev?” Oare dacă nu încetăm să sperăm, nu putem fi capabili să evităm
influenţele care ne marchează
negativ şi să avem curajul să îi
cerem Domnului ajutorul în orice
activitate pe care o desfaşurăm,
rugându-L să ne lumineze raţiunea?
În timp ce citeam această
lucrare care aduce în prim-plan
viaţa Sfântului Ioan Maximovici,
rememoram anumite cuvinte de
suflet rostite de Maica Siluana din
timpul unui cerc de discuţii la care
am participat iniţial din pură curiozitate. Dumnezeu Cel Atotputernic

iubeşte creaţia Sa, dorind ca fiinţa
umană să ajungă să se mântuiască
înainte de sfârşit. De multe ori,
prejudecăţi-le sunt cele care limitează sfera principiilor noastre, determinându-ne să acţionăm impulsiv
în momente
critice.
Cu
toate acestea, Bunul
Dumnezeu,
afirmă apostolul neamurilor, “nu doreşte moartea păcătosului, ci să
se întoarcă
şi să fie viu”.
Cugetând asupra milosteniei
şi harului său, Fericitul Ioan a dat
tonul
potrivit
al
adevăratului
apostolat
în
lumea
modernă.
Aşadar, să reflectam mai des asupra
acestor aspecte esenţiale care ne
definesc integritatea, luând drept
exemplu
viaţa
desăvârşită
a
Fericitului Ioan Maximovici. Să
nădăjduim astfel că Dumnezeu ne
va lumina ori de cate ori Îi vom cere
ajutorul. Domnul să ne intărească
în credinţă!
Anda Ungureanu, XI D
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Treptele desăvârşirii
morale
“Fiţi, dar, voi desăvârşiţi precum
Tatăl vostru Cel ceresc
desăvârşit este” (Matei 5,48).
Mântuitorul ne îndeamnă
prin aceste cuvinte să tindem spre
virtutea supremă, anume pragul
îndumnezeirii. Mântuirea, numită
şi desăvârşire, îndreptare sau îndumnezeire este definită în ortodoxie ca un proces sinergetic în
care omul conlucrează cu harul lui
Dumnezeu. Viaţa trăită în strânsă
legătură cu Dumnezeu este dată de
respectarea poruncilor Lui în tot
ceea ce facem
zi de zi. Astfel,
moralitatea
creştină leagă
tot ce trebuie
făcut pentru a
ne mântui, anume
asceza
(păzirea poruncilor lui Hristos şi strădania
de a parcurge treptele desăvârşirii)
şi rugăciunea.
De multe ori, oamenii înţeleg
în mod greşit desăvârşirea, confundând-o cu mijloacele prin care
aceasta se poate atinge sau cu
darurile lui Dumnezeu. Astfel de
exemple sunt bucuriile spirituale,
vedeniile, vieţuirea în pustiu. O altă
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falsă concepţie este cea care afirmă
că mântuirea este doar pentru
monahi deoarece în Sfânta Scriptură Hristos îndeamnă ca “cel ce
vrea să vină după Mine să se lepede
de sine, să-şi ia crucea şi să-mi
urmeze Mie” (Matei XVI,24), căci
Hristos este capul Bisericii, iar noi
trupul.
Expresia "a urma lui Hristos"
înseamnă a ne face asemenea Lui,
iar asta înseamnă să dobândim
iubirea pe care o are Dumnezeu
faţă de oameni şi să o manifestăm
chiar şi faţă de vrăjmaşii noştri.
Dumnezeu cuprinde toată Legea în
porunca iubirii faţă de Dumnezeu şi
faţă de aproapele, căci aceasta este
esenţa desăvârşirii morale creştine.
Sfântul Apostol Pavel compară
desăvârşirea cu o alergare spre o
ţintă. Sfinţii Părinţi ai Bisericii au
împărţit desăvârşirea în trei trepte:
curăţirea, iluminarea şi îndumnezeirea. Despre prima dintre acestea,
chiar Mântuitorul ne spune în
Predica de pe Munte: “Fericiţi cei
curaţi cu inima, că aceia vor vedea
pe Dumnezeu” (Matei V,8).
Creştinii care reuşesc să
depăşească această treaptă o pot
urma pe următoarea, anume cea a
creşterii sau a sporirii duhovniceşti.
Aceasta constă în strădania credinciosului de a face cele bineplăcute lui Dumnezeu, câştigând
astfel statornicie şi siguranţă pe
calea binelui şi dobândind astfel
virtuţi alese. Nici în această etapă
omul
nu
este

Mic Paternic
lipsit de ademenirile lui Satan,
devenite din ce în ce mai puternice,
căci el nu este pe deplin desăvârşit.
Dacă cel ce caută pe Hristos
perseverează pe această cale, poate
măsura vârstei deplinătăţii lui
Hristos. Deşi aceasta este ultima
treaptă a desăvârşirii morale, totuşi
ea nu este o stare încheiată sau
limitată, deoarece chiar şi după
moarte desăvârşirea prin har nu
încetează, ci doar cea prin lucrarea
noastră. Totuşi, la oricare treaptă
ne-am afla pe calea lui Hristos, nu

ajunge
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la

treapta
cea
mai
superioară
de
desăvârşire
–îndumnezeirea,
aceasta
fiind
trebuie să uităm
vreodată că tot ce
am reuşit până la
acel punct a fost
prin
lucrarea
harului lui Dumnezeu în noi.
Daniela Gabriela Rusu, XI B

Documentar
Meteora
Metora, situată în Câmpia
Thesaliei, în apropierea localităţii
Kalambaka, este unul dintre cele
mai cunoscute centre monastice
ortodoxe din lume, şi totodată cea
mai importantă aşezare monahală a
Greciei, după muntele Athos.
Plasată între munţii Koziakas şi
Antichassia, Meteora impresionează
în primul rând prin poziţia
geografică, găsindu-se într-o zonă
înconjurată de sute de stânci
abrupte şi remarcabil de înalte
(unele atingând peste 600 de metri
în înălţime). Peisajul pe care
mânăstirile aşezate în vârful acestor
stânci
îl
oferă
este
unul
impresionant, amplasamentul lor
fiind adesea privit ca un simbol al
drumului dificil, dar în acelaşi timp
frumos,
al
creştinului
spre
Dumnezeu. Făcând referire tocmai
la aspectul simbolic al poziţiei
Meteorei, părintele Ioanichie Balan
exclama: „Ce frumoase locuri de
nevoinţă
duhovnicească
oferă
monahilor muntele Meteora!”.
Complexul
monastic
reuneşte
în
prezent
24
de
mânăstiri, unele aflate în ruină
(Sfântul Duh, Sfântul Dimitrie,
Sfântul Nicolae Padova, Sfântul
Antonie etc.), altele (în număr de 6 –
cinci de călugări, una de maici)
fiind intacte, bine conservate şi încă
locuite (Marea Meteora, Varlaam,
Sfânta Treime etc.).
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Din întreg ansamblul, cea
mai cunoscută mânăstire este
Marea Meteora (gr. Megalo Meteora),
cu hramul Schimbarea la Faţă,
situată pe una dintre cele mai
înalte stânci, la 613 m înălţime.
Fondată
de
Sfântul
Atanasie
Meteoritul, venit aici de la Muntele
Athos, împreună cu alţi paisprezece
călugări, în 1344, Marea Meteora a
luat iniţial forma unei mici
sihăstrii. Ulterior, mânăstirea a
devenit
cunoscută
în
special
datorită Bisericii Schimbarea la
Faţă, a cărei construcţie a începuto acelaşi Atanasie Meteoritul, şi
care se remarcă prin fresca
interioară aparţinând, ca stil, şcolii
cretane. Cu timpul tot mai mulţi
monahi s-au stabilit la Marea
Meteora, care ajunge, între secolele
XVI-XVIII, să numere aproape trei
sute de călugări, devenind un
model între mânăstirile ortodoxe de
pretutindeni. În prezent ea atrage
cel mai mare număr de turişti,
biserica şi întreaga incintă fiind
Restaurate
şi
bine
întreţinute.
Cea mai
veche aşezare monaMarea Meteora
hală a Meteorei este mânăstirea Sfântul Ştefan,
fondată de sihastrul Ieremia în
1192. Împăratul bizantin Andronic
al III-lea Paleologul (1328-1341) a
renovat-o, în 1333, luând-o sub

Documentar
protecţia sa. În 1350 a fost
construită „Biserica Veche”, cu
hramul Sfântul Arhidiacon Ştefan,
dar
aceasta
devenind
neîncăpătoare, la finalul secolului
XVIII s-a construit un nou lăcaş de
cult,
cu
hramul
Sfântul
Haralambie. Din 1961, mânăstirea
Sfântul Ştefan este o chinovie de
călugăriţe. În prezent, dispun de un
muzeu
propriu,
adăpostind
numeroase obiecte de cult, precum
şi vestigii de origine bizantină.
Mânăstirea
Sfântul Nicolae Odihnitorul (gr.
Sfântul Nicolae Anapafsas) este
Mânăstirea Sfântul
cea mai mică
Ştefan
aşezare monahală încă locuită la Meteora.
Fondată de Sfântul Dionisie cel
Milostiv, la începutul secolului XVI,
îşi datorează renumele unei capodopere iconografice – fresca, realizază de călugărul Teofan Cretanul, unul dintre exponenţii şcolii
cretane în pictură.
O altă mânăstire remarcabilă a Meteorei este cea care
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poartă numele Cuviosului Varlaam,
sihastrul care a fondat o aşezare
monahală pe una dintre stânci, în
1350. Aproape două secole mai
târziu, în 1518, fraţii Teofan şi
Nectarie, din Ianina, au zidit pe
vechile ruine o biserică cu hramul
Sfinţii Trei Ierarhi, şi mai apoi una
închinată Tuturor Sfinţilor. Până
acum câteva decenii, accesul la
mânăstirea Varlaam se putea face
numai cu ajutorul unei plase de
frânghie, trasă sus printr-un sistem
de scripeţi, cu ajutorul unei roţi de
tambur, acţionată manual.
Astăzi valoarea culturală a
ansamblului de mânăstiri de la
Meteora este recunoscută pe plan
mondial, pentru importanţa ei
istorică, artistică şi chiar geologică,
Meteora făcând parte din patrimoniul UNESCO. Totuşi, importanţa religioasă a locului este cea
care primează, Meteora fiind, fără
îndoială, unul dintre monumentele
de căpătâi ale creştinismului ortodox, mărturia vie a încercărilor omului de a-l atinge pe Dumnezeu.
Răzvan Ciobanu, XII D
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Mitropolitul Sebastian
Rusan
(1950-1956)
Vorbind despre mitropolitul
Sebastian
Rusan,
preotul
Ion
Vicovan il caracterizează ca fiind ,,o
flacară aprinsă într-o epocă de
întuneric”, deoarece toată viaţa şi-a
dedicat-o celor din jur, încercând să
menţină spiritul creştin într-o ţară
aflată
în
tot
mai
multe conflicte.
A
fost o speranţă atât
pentru clerici, cât şi
pentru
oamenii
credincioşi
care îl admirau,
îl
respectau, dar mai presus de toate,
îl iubeau, reuşind să reorganizeze
exemplar Mitropolia Moldovei într-o
perioadă în care ideologia comunistă
era impusă în modul cel mai brutal.
Sebastian Rusan s-a nascut
la 22 septembrie 1884, în localitatea
Secaşel, judeţul Alba. Avându-i ca
părinţi pe Nicolae şi Maria Rusan, el
a fost unul din cei 7 copii ai familiei.
Dragostea pentru Dumnezeu a
descoperit-o înca de când era mic şi
a fost susţinut mereu de mama sa
pentru a-şi urma vocaţia. Astfel, el a
studiat la Institutul de Teologie

“Andreian” din Sibiu, iar dorinţa sa
de a deveni preot s-a îndeplinit în
1957, atunci când Ioan Meţianu, în
calitate de mitropolit al Ardealului la hirotonit preot în cadrul parohiei
Crăciuneşti din Munţii Apuseni.
Însă a fost nevoit să îşi schimbe de
numeroase
ori
parohia,
motiv
pentru care a avut ocazia de a
propovădui cuvântul lui Dumnezeu
în diferite locaţii, precum Vulcan din
Valea Jiului, Ocna Sibiului, Odorhei, Vistea de Jos din Brasov, Satu
Mare. În cadrul acestor parohii a
încercat mereu să asigure bunăstarea enoriaşilor. În acest sens
preotul Sebastian Rusan s-a ocupat
de clădirea sau de consolidarea a
numeroase şcoli, biserici şi lăcaşuri
sfinte distruse în perioada ocupaţiei
austro-ungare. Deşi a contribuit în
mare măsură la buna organizare a
parohiilor în care a păstorit, nu i-a
fost uşor să realizeze toate acestea.
O mare nenorocire ce s-a abătut
asupra sa a reprezentat-o moartea
soţiei sale, Rhea-Sylvia, Sebastian
Rusan fiind pus în situaţia de a
creşte singur opt copii şi de a se
ocupa de educaţia acestora. De
asemenea, în Primul Război Mondial
a fost arestat de către autorităţile
maghiare şi mai apoi închis în
Ungaria, la Şopron. După puţin
timp a fost eliberat şi trimis pe
frontul italian şi în Bucovina ca
preot militar. Prin urmare, nu se
poate spune că, fiind un preot
devotat muncii pe care o depune şi
atât de iubit de oameni, a avut parte
de un trai uşor, fără greutăţi.
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La data de 1 noiembrie 1946
a avut loc unul dintre cele mai
importante
evenimente
pentru
Sebastian Rusan. A fost ales episcop
al Maramureşului în urma deciziei
luate de Marele Colegiu Electoral
din acea vreme, instalarea sa în
calitate de episcop al Maramureşului având loc la 28 decembrie.
El a reuşit să le dovedească oamenilor că are o bună pregătire teologică, o bogată experienţă pastoralmisionară, precum şi un admirabil
dar oratoric încă de la începutul
păstoririi sale. În cadrul primei sale
pastorale
adresate
clerului
şi
credinciosilor Eparhiei Maramureşului, episcopul îi îndeamna pe
aceştia “să iubească pe Dumnezeu,
Biserica, să se iubească unii pe alţii,
să fie devotaţi Majestăţii Sale regele
Mihai I şi să muncească cu dragoste
pentru refacerea ţării”, promiţând că
va face tot posibilul pentru bunăstarea Bisericii şi a neamului.
În 1948 a devenit arhiepiscop al Sucevei şi Maramureşului,
iar la 26 februarie 1950 Adunarea
Naţională Bisericească a hotărât
contopirea arhiepiscopiei Iaşilor cu
cea a Sucevei. În acest fel a fost înfiinţată Mitropolia Moldovei şi Sucevei în fruntea căreia Sebastian
Rusan a fost numit mitropolit. În
urma instalarii sale în noua funcţie,
acesta a mărturusit că este foarte
emoţionat dar, totodată, bucuros
pentru
încrederea
acordată
şi
pentru onoarea de a ocupa locul
unor
ierarhi
precum
Teoctist,
Varlaam, Dosoftei, Veniamin Costa-

chi,
Nicodim
Munteanu
sau
Iustinian Marina. Datorită activităţii
sale deosebite închinate slujirii
Bisericii şi a neamului, mitropolitul
a fost decorat cu Ordinul “Steaua
Republicii Populare Române”. De-a
lungul perioadei în care a păstorit,
el le-a dovedit tuturor celor din jur
că susţine iubirea între oameni,
învăţătura şi munca. În toate
pastoralele adresate enoriaşilor cu
ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun sau de Paşti mitropolitul le
dădea acestora numeroase sfaturi
care să îi poată ajuta în organizarea
gospodăriei şi în educaţia copiilor. Îi
îndemna mereu să continue să
muncească pentru că aceasta este
singura cale prin care pot realiza
toate lucrurile menţionate mai sus.
De asemenea, conform spuselor
mitropolitului, credincioşii se
pot apropia
de
Dumnezeu
cu ajutorul învăţăturilor creştine,
iar una din obligaţiile lor ar trebui
să fie respectarea statului şi a oamenilor încredinţaţi a-i conduce. În
felul acesta, Sebastian Rusan reuşea să se apropie tot mai mult de
inima credincioşilor şi să le câştige
încrederea. Alături de pastorale el a
scris o multitudine de îndemnuri şi
cuvântări adresate, spre exemplu,
conducătorilor de biserici aflaţi în
subordine sau celor ce participau la
Adunările
Naţionale
Bisericeşti.
Mitropolitul a realizat unele vizite
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pastorale şi a participat la slujbe
oficiate cu ocazia sfinţirii de biserici
şi mănăstiri. Deoarece sunt foarte
multe astfel de lăcaşuri sfinte,
merită să fie amintite măcar unele
dintre ele: Catedrala Mitropolitană
din Satu Mare, Mănăstirea Moldoviţa, Biserica “Sf. Vasile” din Iaşi,
Biserica “Sf. Dumitru” din Suceava,
Schitul Vovidenia-Neamt s.a.
Ocupând o funcţie atât de
importantă în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, mitropolitul Sebastian Rusan a participat la numeroase conferinţe internaţionale pe
diferite
teme, în
calitate
de
membru
al
Sfântului
Sinod. Deşi activitatea sa a cuprins o
gamă variată de iniţiative şi planuri,
principala sa preocupare a fost să
convingă lumea că pacea este cea
mai bună şi mai frumoasă cale de a
pune punct tuturor conflictelor
existente atât la nivel naţional, cât
şi internaţional. Vorbeşte mereu
despre pace ca despre un dar
dumnezeiesc, dar care nu poate
exista fără voinţa oamenilor şi fără
puterea lor de a conştientiza
importanţa acestui fapt. Deşi lumea
se afla într-o cumplită tensiune la
vremea
respectivă,
mitropolitul
Sebastian Rusan nu a încetat
niciodată să creadă în oameni şi în
spiritul lor benevol. Pentru a-şi

îndeplini acest scop, după al doilea
Razboi Mondial s-a alăturat marelui
Front al Partizanilor Păcii şi a
participat la numeroase conferinţe
internaţionale pe această temă în
Paris (20 aprilie 1949), Stockholm
(19 martie 1950), Varşovia (16-22
noiembrie 1950) şi Moscova (1952).
Cu ocazia acestor conferinţe mitropolitul a încercat să le insufle tuturor participanţilor, atât ierarhi,
preoţi şi reprezentanţi ai diferitor
culte, cât şi laici, ideea că pacea nu
trebuie percepută ca o obligaţie
impusă de Biserică, ci ca o poruncă
a Mântuitorului. A mai precizat că
Biserica Ortodoxă Română se află
mereu în slujba păcii, luptând pentru concretizarea ei. Chiar şi în Iaşi,
la 8 februarie 1955 s-a organizat o
intâlnire a reprezentanţilor tuturor
cultelor din Iaşi care au dezbătut
problema aceasta. Bineînţeles că
misiunea lui Sebastian Rusan a fost
foarte grea, în contextul în care
Biserica Ortodoxă era considerată
principalul duşman al regimului comunist, toate activităţile întreprinse
de Sfântul Sinod fiind aflate sub
presiunea totalitarismului.
O atenţie deosebită merită
generalizarea cultului Sf. Parascheva în cadrul Catedralei mitropolitane din Iaşi. Proclamarea s-a desfăşurat în perioada 13-14 octombrie
1955 în cuprinsul Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, în prezenţa delegaţilor Bisericilor Ortodoxe Rusă şi
Bulgară. Însemnătatea acestui eveniment se răsfrânge asupra întregii
ţări, deoarece în prezent, ziua de 14
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octombrie este o zi de sarbatoare
pentru tot poporul roman.
Activitatea pastorală şi misionară a mitropolitului Sebastian
Rusan s-a încheiat la data de 15
septembrie 1956, zi în care flacăra
speranţei sale s-a stins pentru
totdeauna. A trecut la Domnul în
urma unor complicaţii datorate unei
congestii cerebrale cu hemiplagie
dreaptă. În anul 1992 însă, preotul
Nicolae Grebenea a mărturisit că
sfârşitul neaşteptat al celui ce a
condus Mitropolia Moldovei în
vremuri foarte grele se datorează
unei otrăviri. Această afirmaţie
uluitoare nu este nefondată deoarece, conform spuselor părintelui
Cleopa, dorinţa lui Sebastian Rusan
de a face cunoscut adevărul despre
Dumnezeu în rândul enoriaşilor l-a
condus la o moarte fulgerătoare. A
fost înmormântat lângă Catedrala
Mitropolitană în ziua de 20 septembrie, Sf. Liturghie fiind oficiată, printre alţii şi de Firmilian, mitropolitul
Olteniei, Teofil, episcopul Romanului şi Huşilor si Teoctist, episcop
vicar patriarhal. Ulterior, episcopul
Antim l-a caracterizat pe chiriarhul
Sebastian Rusan ca fiind un om
bun, cu un suflet mare şi cu o
uimitoare putere de a administra
Mitropolia.
Toate acestea fiind spuse,
am convingerea că acest mitropolit
merită respectul şi admiraţia tuturor enoriaşilor şi a persoanelor ce
i-au păşit pe urmă în cadrul
clerului. Prin activitatea sa teologică, Sebastian Rusan a reuşit să

dovedească faptul ca un om care
provine dintr-o familie umilă poate
răzbate în viaţă, având ca sprijin
credinţa în Dumnezeu şi o puternică
vocaţie. Astfel, el a reuşit să
parcurgă toate treptele ierarhice
până când a fost numit în fruntea
Mitropoliei Moldovei şi Sucevei,
lăsându-şi
amprenta
asupra
generaţiilor de mitropoliţi care au
urmat.

Dorinţa sa de a dezvălui adevărul
într-o lume în care oamenii preferă
minciuna ca formă de sustragere şi
de a spori iubirea între oameni în
contextul
în
care
la
nivel
internaţional conflictele şi ura între
populaţii devenea tot mai mare,
mitropolitul Sebastian Rusan oferă
conturul unui om deosebit de
perseverent, asemeni unei flăcări ce
continuă să lumineze până când
circumstanţele reuşesc să o stingă,
o dată cu ea pierind şi speranţa
unui popor mai bun.
Alina Ivaşcu, clasa a XI-a A
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Episcopul Nicolae
Popovici
(1903-1960)
sau
Despre curajul de a
rosti...
„
Luptaţi
pentru
apărarea
credinţei lui Hristos. Luptaţi pentru
apărarea Bisericii Lui. Nu vă temeti,
nu fiţi vânzători şi trădători ai lui
Iisus, iubiţi-l pe Iisus. Cine îl iubeşte
pe Iisus suferă pentru El şi nu se
teme
de
nimic.”(Fragment
din
predica ţinută cu ocazia Sfintelor
sărbători ale Paştelui, aprilie 1950).

Biserica Ortodoxă Română nu a
dus niciodată lipsă de ierarhi
vrednici, fie în vremuri de restrişte,
fie în timpuri mai senine. Fără
îndoială, un loc în galeria oamenilor
iluştri ai Bisericii noastre îi este
rezervat episcopului de Oradea, PS
Nicolae Popovici (1936-1950).

Personalitate marcantă a Bisericii
Ortodoxe Române din veacul al XXlea, episcopul Nicolae Popovici al
Oradiei a putut fi „redescoperit“ de
publicul larg abia după 1989. Din
fişa biografică aflăm că s-a născut
pe 3 ianuarie 1903 în comuna
Biertan, din fostul judeţ Târnava
Mare. Şi-a făcut studiile secundare
la Liceul „Andrei Şaguna“ din Braşov şi pe cele superioare la Academia Teologică din Sibiu şi la Facultatea de Teologie din Cernăuţi,
unde a susţinut şi un strălucit
doctorat pe tema Epiclezei euharistice.
Un timp a fost profesor la
Sibiu, pentru ca în aprilie 1936 să
fie ales episcop al Oradiei Mari,
când abia împlinise 33 de ani. În
noua calitate, a dovedit că nu este
numai un savant, ci şi un om de
acţiune. A mobilizat energiile unei
eparhii abia înfiinţate, a construit
biserici ortodoxe într-un ţinut unde
acestea erau o raritate, a îndemnat
şi îndrumat credincioşii să ducă o
viaţă cu adevărat creştinească.
Tinerii, mai ales, au beneficiat de o
atenţie specială din partea episcopului Nicolae Popovici.
Misionar peste Nistru
În vara lui 1940, România
pierdea Basarabia, Bucovina de
Nord şi nord-vestul Ardealului. O
parte importantă a eparhiei Oradiei
Mari (inclusiv municipiul Oradea)
era, astfel, ruptă vremelnic de ţară.
Cunoscând prestanţa şi intransigenţa episcopului Nicolae, care s-ar
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fi opus categoric unei politici antiromâneşti, autorităţile horthyste l-au
batjocorit şi închis, după care l-au
expulzat într-un tren de vite din
oraşul de reşedinţă, împreună cu
283 de intelectuali ardeleni. Îşi
stabileşte reşedinta la Beiuş, în
apropierea graniţei, pentru a fi aproape de credincioşii săi aflaţi sub
ocupaţie străină. Continuă să slujească, să ctitorească şi să spere...
Recucerirea Basarabiei, Bucovinei de Nord şi crearea Misiunii
Ortodoxe Române din Transnistria
în 1941 sunt motive care l-au făcut
pe PS Nicolae Popovici să ceară
binecuvântare pentru a pleca la est
de Nistru, până în Crimeea, timp de
aproape şase luni, pentru a contribui cu puterile sale la renaşterea
vieţii creştine într-un spaţiu devastat de ateism. Această lungă călătorie misionară l-a făcut să înţeleagă
exact efectele profund negative asupra omului şi societăţii generate de
un regim de tip comunist. De aceea,
el nu a obosit să denunţe această
plagă a umanităţii, deopotrivă prin
cuvântări şi prin scris.
Sfârşitul anului 1944 aduce
României eliberarea Ardealului de
Nord, dar, în acelaşi timp, marchează şi începutul comunizării ţării. PS
Nicolae Popovici revenea, în sfârşit,
în scaunul vlădicesc de la Oradea,
cu speranţa renaşterii episcopiei
reunificate, dar, în acelaşi timp,
îngrijorat de răspândirea ideologiei
comuniste în teritoriul ocupat.
Atunci, dintre toţi, el a ales
calea unei opoziţii deschise, fiind

convins de faptul că statul comunist
nu se va mulţumi cu simpla
supunere a Bisericii, ci va încerca
distrugerea ei. În acţiunile sale el a
respectat permanent canoanele şi
tradiţia Bisericii. După cum se ştie,
Biserica Ortodoxă nu se amestecă,
de obicei, în treburile statului,
ocupându-se de dezvolatrea vieţii
religioase. Dar, deşi respectă statul,
uneori prea mult, Biserica Ortodoxă
are autonomia ei în luarea deciziilor
în afacerile ecleziastice şi libertatea
de a-şi răspândi învăţătura. Când
aceste lucruri sunt încălcate de stat,
Biserica are dreptul să reacţioneze.
Episcopul Nicolae Popovici a militat
pe toate căile pentru a arăta şi opri
abuzurile statului comunist faţă de
Biserica strămoşească. Prin Memoriile înaintate Ministerului Cultelor,
a afirmat
dreptul
suveran
al episcopului
de a numi
pe
protopopi,
a
cerut ca
preoţii
să
nu
mai
fie
arestaţi fără ştirea ierarhului, iar
acesta să poată interveni în apărarea celor reţinuţi. A cerut să nu se
mai organizeze diferite manifestări
duminica, menite să tulbure liniştea
Sfintei Liturghii. S-a opus unificării
Bisericii greco-catolice cu Biserica

26

portret crestin
,
Ortodoxă, considerând că lucrurile
făcute prin forţă nu au durabilitate.
De asemenea, a căutat să limiteze
influenţa
sindicatului
de
la
episcopie,
calul
troian
al
comuniştilor în viaţa Bisericii.
În ceea ce priveşte predicile
sale, el a refuzat constant să se
supună
indicaţiilor
date
de
Ministerul Cultelor, afirmând că nu
poate spune neadevăruri în Biserică.
Astfel a refuzat să vorbească despre
binefacerile colectivizării, despre
lupta pentru pace şi alte aspecte pe
care comuniştii le-ar fi dorit promovate de preoţi. În schimb el vorbea
despre măreţia credinţei creştine, de
speranţă în mai bine, şi, mai ales,
despre valorile naţionale.
Pentru Securitatea care nota
conştiincioasă toate aceste predici,
ele nu erau altceva decât instigări
revoluţionare. În ochii autoritătilor,
episcopul de Oradea devine persoană non grata. În urma presiunilor
foarte mari, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a fost obligat să-l pensioneze pe 4 octombrie 1950. Toate
eforturile
patriarhului
Iustinian
Marina de a-l salva, prin mutarea
lui la Galaţi, s-au izbit de afirmaţia
categorică
a
lui
Gheorghe
Gheorghiu-Dej şi Petru Groza, care
au spus că, dacă episcopul Nicolae
Popovici nu este pensionat, atunci
va fi arestat.
Restul zilelor, un adevărat exil,
Nicolae Popovici şi le-a petrecut la
mănăstirea Cheia. Aici moare în
ziua de 20 octombrie 1960, la doar
57 de ani. În 1992, trupul său a fost

adus de la mănăstirea Cheia în
catedrala din Oradea.
Andrei Savin, IX C

Episcopul Nicolae Popovici al
Oradiei (1903-1960)
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Crucea în închisorile
comuniste
Dacă ar fi să realizezi un
clasament
al
suferinţelor,
al
persecuţiilor, al lacrimilor din istorie, la ce te-ai gândi prima oara?
Te-ai gândi poate la Nero, la asupritorii romani, la vânătorii creştinilor de atunci, sau poate la al II-lea
Război Mondial, când Hitler a ucis
milioane de suflete pentru simplul
motiv ca nu aparţineau rasei
potrivite.
Dar mai greu ar fi să te duci
cu gândul într-un timp şi spaţiu
mult mai apropiat - perioada comunistă în România. De ce? Pentru că
nu se vorbeşte
prea mult despre
asta, pentru că
mulţi dintre cei ce
au avut de suferit
atunci au preferat
sa tacă sau pentru că mărturiile
lor sunt atât de
puţin răzbunătoare, încât nu au reuşit să întoarcă
prea mulţi oameni împotriva acelor
schingiuitori comunişti.
Citind „Vieţile sfinţilor”, căutăm îndrumare şi ajutor căii pe care
o urmăm. Dar multora le e greu să
creadă toate relatările despre sfinţi,
despre mistici şi trăirile lor, despre
extaz, minuni şi credinţă pură, vie,
reală, atât de reală încât devine
indispensbilă vieţii. Le este greu

fiindcă cea mai mare parte a acestor
scrieri datează de secole. Or, ştim
cât de greu îi este conştiinţei umane
să se obişnuiască a crede fără a
vedea.
Dar
avem
întâmplări
minunate mult mai aproape de noi,
în secolul XX. Sute de martiri ai
credinţei în Hristos şi-au purtat
crucea în închisorile comuniste.
Ortodocşi, catolici sau protestanţi,
au în comun credinţa în Dumnezeu
şi în faptul că viaţa de aici e doar o
picătură din adevărata esenţă
creştină. Aceşti oameni au suferit,
au
îndurat
torturi,
batjocură,
decădere, încălcare a drepturilor,
morţi cumplite. Comuniştii au încercat să le condiţioneze total gândirea,
să îi subjuge şi să îi înjosească până
la ultimul grad, să le spele creierul,
toate acestea cu un sadism fără
margini. Dar pentru cele mai multe
dintre victime toate acestea nu au
fost poveri grele; le-au primit cu
inima deschisă, gândindu-se la
chinurile, sângele, spinii Celui de pe
Cruce. Mare parte din deţinuţii închisorilor comuniste au fost profesori, medici, preoţi, avocaţi, scriitori,
poeţi, studenţi, chiar elevi, închişi
din cauza faptului că inteligenţa şi
studiile erau văzute ca piedici în
înrădăcinarea cât mai sigură a
regimului şi a principiilor promovate
de comunism. Pecetea suferinţelor
acestor nevinovaţi stă deasupra
unor locuri a căror simplă pomenire
dă fiori: închisorile de la Gherla,
Piteşti, Aiud, Jilava, Sighet, lagărele
din Bărăgan, Balta Brăilei, Delta
Dunării au reprezentat, în perioada
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1945-1989, locuri în care se încerca
„reeducarea” şi „corectarea” gândirii
anticomuniste.
Să luăm unul dintre aceste
nume ale terorii. „Experimentul
Piteşti” nu sună aproape deloc
cunoscut. Această ucidere în masă a
început în 1949, la penitenciarul
politic din Piteşti, sub forma unui
experiment greu de închipuit: „reeducarea” deţinuţilor prin tortură
continuă, fizică şi psihică, chiar de
colegii de detenţie. Cei „reeducaţi”
erau forţaţi să se autodenunţe, să
îşi renege familia, prietenii, şi tot ce
aveau mai sfânt - credinţa în Dumnezeu, să participe la manifestări
antireligioase, satanice. În final,
erau obligaţi să îi „reeduce” pe
ceilalţi, prin tortură. Aceste cuvinte
exprimă doar o vagă idee din ceea ce
au putut îndura aceşti tineri (în jur
de 2000). Majoritatea erau studenţi
în momentul arestării. Mărturiile
deţinuţilor par ireale, par mărturii al
unor suflete ce au cunoscut iadul:
"Te obligau să mănânci
pâinea din trei înghiţituri sau,
dimpotrivă, să stai cu pâinea în gură
zile întregi; să mănânci din "treucă"
mâncarea fierbinte, cu mâinile la
spate, deci fără ajutorul lor; pe burtă
sau în genunchi, aplecat deasupra
gamelei, şi se dădea câte o lovitură
scurtă cu bocancul, arzându-ţi faţa
cu arpacaşul fierbinte şi mozolindute; ţi se adăugau cantităţi exagerate
de sare în mâncare, după care, timp
de câteva zile, nu ţi se dădea apă,
apoi îţi dădeau apă cu foarte multă
sare în ea."( Costin Merişca)

“...m-au dezbrăcat, mi-au
băgat în gură, cu coada lingurii,
obielele murdare, umplându-mă de
sânge, mi-au legat cu o funie mâinile
la spate şi cu altă funie picioarele. Ce
a urmat nu se poate descrie...bătaie
în cap, pentru îndobitocire; bătaie în
faţă, pentru desfigurare; mii de
lovituri în spate, sub coaste, în plex,
în tălpi. Zeci de leşinuri şi iar de la
capăt, ore întregi, iar ochiul de vizetă
veghea,
veghea mereu.
Mi-au zdrobit
oasele, plămânii, ficatul,
jucau încălţaţi pe oasele
mele, pe plămânii
mei."
(Eugen Măgirescu)
O altă
pată de sânge vărsat fără rost se află la Gherla.
În 1950, aici se aflau aproximativ
1600 de deţinuţi. Pe acelaşi model,
au pornit reeducări cumplite, fiind
transferaţi aici studenţii de la
Piteşti. Acestea au constat în
aceleaşi cumplite tehnici de tortură
care au dus la decesul a numeroşi
deţinuţi. Majoritatea motivelor invocate erau fictive şi aberante: uneltire
contra ordinii sociale, sabotaj, răzvrătire, port illegal de armă. Chiar
dacă ar fi fost reale, nu ar fi
reprezenatat motive întemeiate pentru astfel de torturi. Mărturiile unor
deţinuţi susţin că “lupta s-a dat între
cei ce-L slujeau pe Dumnezeu si cei
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posedati
de
duhurile
satanei”
(Dumitru Bordeianu)
„Intr-una din zilele anului
1952 eram în curtea închisorii. Goiciu,
directorul închisorii, era
şi el în curte. Această
fiară pedepsea cu o
plăcere nemaipomenită pe deţinuţi pentru
motive inventate de el. Avea plăcerea
să pedepsească cât mai mulţi oameni. După planul său neomenesc sau construit la Gherla carcere mai
mici decât mărimea unui coşciug. Cel
vârât într-o asemenea carceră nu încăpea decât dacă gardienii se propteau bine când închideau uşa.
L-am văzut pe unul, pe nume
Marcel Popa care, după ce a stat
câteva zile la o asemenea carceră
fără mâncare şi fără apă, când i-au
deschis uşa să iasă s-a prăvălit ca un
sac. Avea picioarele umflate cât corpul. Pe unii i-au scos morţi sau au
murit după aceea din cauza acestor
pedepse.” (Octavian Voinea)
Cărţi întregi nu ar putea să
redea spaima, tortura, dar şi puterea extraordinară a celor ce au trăit
în aceste lagăre ale iadului. Au
existat printre ei mulţi care nu şi-au
pierdut speranţa şi au avut încredere permanentă în Dumnezeu.
Putem fi siguri că nu demult, în
ţărişoara asta a noastră pe care azi
am ajuns aproape să o urâm, au
existat oameni sfinţi, oameni asupra
cărora chinurile groaznice ale comu-

niştilor au avut efectul invers decât
cel dorit, care în răul dus la extreme
L-au cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu. Piteştiul, Aiudul, Gherla,
Jilava au arătat o dată în plus puterea pe care o dobândesc oamenii
prin credinţă şi iubire. Prin urmare,
comunismul a umplut cerul cu
sfinți…
Doamne, fă din umilinţă
pod de aur, pod înalt.
Si din lacrimă, velinţă,
ca pe-un pat adânc şi cald.
Din otrava pusă'n cană,
fă miresme ce nu pier.
Şi din fiecare rană,
o cădelniţă spre cer.
(“Metanie”, Radu Gyr,
în închisoarea Aiud)
Ștefana Săcăleanu, X D
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Quo vadis, Domine?
Drumul e încă lung şi stă
neclintit în faţa mea. De câte ori nu
am încercat să schimb măcar o
vorbă cu El, să aflu unde mă poate
duce...
Atunci când cred cel mai
puţin, mă opresc atras de mirajul
împlinirii. L-am uitat. Şi viaţa merge
senină şi zilele îmi sunt pline, iar
noaptea, obosit fiind, nu mă mai
rog. L-am uitat. Până când se
prăbuşesc zidurile pe care le-am
construit pentru a ţine departe ceea
ce e rău; ţineau departe şi ceea ce e
bine. Atunci când au căzut iluziile,
am simţit că am primit o palmă de
la Dumnezeu, însă una dată cu
dragoste şi Îi mulţumesc că am
putut să mă ridic să mai încerc să
caut fericirea.
Mă regăsesc pe acelaşi drum
neclintit, retrezit la viaţă asemeni
păsării Pheonix. Abia acum înţeleg
de unde are puterea de a renaşte
din propria cenuşă, abia acum
înţeleg că trebuie
să dai ca să
primeşti. Nu mă
refer la faptul că
altcineva te va
răsplăti
pentru
ceea ce dai, ci că
ceea ce oferi se
răsfrânge asupra
ta, se reflectă
undeva şi spre

tine; asemeni unui izvor: există dacă
curge. Oferi ceea ce ai nevoie să
primeşti şi vei constata că ai deja.
Unde se reflectă ceea ce dai?
Într-un alt suflet. Cei care sunt
supăraţi pe viaţă, îşi motivează
existenţa prin faptul că ei nu au
cerut să se nască, dar asta nu
înseamnă că spiritul a cărui formă
am
primit-o,
nu
trebuie
să
răspândească parfumul frumuseţii
divine. Dacă fiecare dintre noi Îl are
pe Dumnezeu în inima sa, înseamnă
că împărţim acelaşi spirit. Acest
lucru ne apropie, ne face să fim
oameni, forme ale spiritului.
Încep să privesc cu alţi ochi
drumul. Numai El ştie ce planuri
are pentru mine, să mă înveţe ceva,
să mă ajute să ajut pe cineva, să
realizez şi eu ceva. Crezi oare că mă
las pe mâna „hazardului”? Spun
doar că „hazardul” ştie mai bine
cum să facă un lucru util. „Hazardul
e forma pe care o ia Dumnezeu
pentru a rămâne incognito”(Jean
Cocteau).
Ceea ce aş putea să vreau să
fac, ar putea să nu fie deloc util
unui scop mai înalt. Sunt om,
orizonturile mele sunt cu mult mai
mici decât ale Domnului şi totuşi,
am „noroc” că între orizonturile mele
se află El.
Doamne, ajută!
Ana Stătescu, XII C
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Yoga şi creştinismul –
cât de diferite!
La o primă vedere, yoga este
o tehnică prin care întreg potenţialul
fizic şi psihic al omului este adus
sub control pentru a atinge eliberarea,
dar
totodată e
mai
mult
decât
o simplă
tehnică. Ea face parte dintr-o
concepţie religioasă mai amplă,
numită hinduism. Comparând hinduismul şi creştinismul, se observă
diferenţa dintre acestea în ciuda
unor aparente elemente comune.
Astfel, religia orientală are
un
Dumnezeu
impersonal
–
Brahman/Krsna – care se confundă
cu întreaga creaţie, pe când în
ortodoxism se cunoaşte că El este
personal, conducând creaţia şi pe
oameni, nu făcând parte din natură.
Mai mult, Tatăl a creat universul ca
suport real al vieţii, hinduşii
văzându-l ca pe o iluzie, iar pe om
ca un sine asemenea conducătorului, impersonal, ceea ce se
confruntă cu asemănarea şi chipul
ce au fost dăruite de bunul Dumnezeu.
Pe lângă acestea, orientalii
cred în reîncarnarea sufletului, da-

torată unei energii numită „karma”,
ce îi împiedică să atingă natura divină, în timp ce creştinul are o
singură viaţă, cu o stare înstrăinată
de Dumnezeu (păcatul), pe care o
poate depăşi numai cu ajutorul
Acestuia. În hinduism, omul are
scopul de a se identifica, de a atinge
o legătură cu Brahman, în care nu
mai comunică, pierzându-se pe sine,
exact opusul căutării unei relaţii
personale cu Tatăl, în care persoana
comunică, se regăseşte, desăvârşindu-se.
O altă mare concepţie a
hinduismului e faptul că adeptul e
propriul conducător, el realizându-şi
calea şi destinul prin forţe asupra
cărora uneori intervin zeii (odată cu
meritul), contrazicând ideea creştină
ce spune că omul nu se poate
mântui singur, ci numai cu voia
Domnului ce Şi-a jertfit propriul Fiu
spre salvarea celor care uitaseră
acest lucru. Cealaltă religie consideră însă jertfa ca fiind irelevantă,
deoarece omul nu are nevoie de
iertare când îşi organizează singur
drumul şi viaţa.
Creștinii îşi trăiesc viaţa cu
certitudinea că ea are un sfârşit
bine determinat ce trebuie să
conducă spre judecată şi apoi spre
viaţa veşnică de dincolo, concept
care nu se potriveşte deloc speranţei
hinduşilor că există un timp veşnic
de ispăşire a păcatelor datorită
vieţilor multiple care nu conduc
nicăieri. Asemenea acestor afirmaţii
există şi viziunea asupra istoriei,
care în spaţiul oriental are o
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manifestare ciclică, refăcându-se
necontenit de mai multe ori, pe când
în creştinism este liniară, istoria
având un început şi un sfârşit.
Privind esenţa răului, hinduşii o văd
ca pe o imperfecţiune a omului ce
nu doreşte să-şi realizeze transcendenţa, şi nu ca pe o realitate,
diavolul, care îi e duşman Lui,
ispitindu-l şi necăjindu-l pe omul
slab.
Se mai poate adăuga că
orientalul nu consideră necesar implicarea socială, el trebuind să se
detaşeze de lume şi să trăiască
închis, fără sentiment, pentru a se
elibera. În schimb, creştinul trebuie
să iubească oamenii, socializarea
ajutându-l să devină un model
moral pentru societate. Tot aici, el
consideră că există valori atât
pozitive, cât şi negative, având nevoie de o ghidare spre bine pe care o
dă Atotputernicul, de discernământ
duhovnicesc, necorespunzând ideii
detaşării omului de orice impuneri
străine din jur a hinduiştilor.
Privind cunoaşterea, creştinul nu neagă raţiunea şi simţurile
de care are nevoie pentru descoperire, nereuşind să înţeleagă pe deplin însă revelaţia lui Dumnezeu,
dar acestea devin o simplă sursă de
informaţii iluzorii de cealaltă parte,
constituind o meditaţie, descoperirea bazându-se pe intuiţia mistică.
În final, diferenţa dintre
creştinism şi hinduism constă în dependenţa omului faţă de Dumnezeu,
care e o cale inferioară în opinia
religiei hinduse şi singura cale spre

mântuire, spre iubire, în cea
creştină.
După
ă cum prevesteşte
prevesteş
Sf.
Apostol Pavel, oamenii „nu vor mai
suferi învăţătura
ăţătura sănătoasă,
să ă
ă
ci
dornici să-şi
şi desfăteze
desfă
auzul, îşi
ş vor
îngrămădi
ă ă
învăţători
ăţători după poftele
lor,
având
înfăţ ş
înfăţişarea
dreptei
credinţe, dar tăgăduind
ăgăduind puterea ei”,
aceştia
ş
„făgăduiesc
ă ăduiesc libertatea, fiind
ei înşişi
ş şi robii stricăciunii”.
strică

Propovăduind
ăduind mândria ş
şi
iubirea de sine, yoga poate da
impresia uşoarei
şoarei şi
ş nesemnificativei
treceri a vieţii,
ţii, fără a o pătrunde
ă
cu
iubirea pe care numai Dumnezeul
Treime ne-o
o poate arăta.
ară
Miruna Maria Ţupu, X D
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Satanismul
în muzica rock
Am ales să scriu acest articol
crezînd că, fiind suficient de bine
informată in domeniul muzicii Rock,
voi reuşi într-un fel să conving
cititorii că nu se poate discuta
despre satanism cînd vine vorba de
aceasta. În momentul în care am
început să cercetez mai amănunţit
despre ceea ce urma să scriu, chiar
şi opinia mea a fost într-o oarecare
măsură schimbată...
Marea problemă în comunitatea de astăzi porneşte de la faptul
ca adolescenţii nu mai au parte de
acele modele pe care parinţii noştri
obişnuiau sa le urmeze. Tinerii nu
mai găsesc exemple bune de urmat
in profesori sau oameni învaţaţi ci în
falşi idoli. Astfel, tind să imite ceea
ce văd la televizor, în reviste sau
ziare doar pentru a ieşi in evidenţa
cu ceva, de cele mai multe ori
ducînd acest lucru la extrem.
Imaginea unui rocker este, în
general, aceeaşi: haine in culori
sumbre(de cele mai multe ori
negru), păr lung, machiaj strident,
ţinte, piele, la care se adaugă
violenţa, drogurile si alcoolul fără
nici o limită. Cei mai mulţi
ascultători ai muzicii Rock ajung la
teribilism, ei dorind sa se afirme
prin fapte exagerate.
Întrebarea este, de fapt, cîţi dintre
ascultătorii ascestui gen muzical
ascultă cu atenţie versurile unei

melodii. Aparent, aceasta coincide
tuturor cerinţelor unui ascultător de
muzică bună. Din păcate, mulţi
cîntăreţi se folosesc de acest lucru
pentru a promova anumite idei ce
nu ţin de o moralitate sanătoasă. Un
bun exemplu este cel al formaţiei
Led Zeppelin cu melodia „Stairway
to Heaven”,în care versurile redate
invers slăvesc pe satana. Ei reuşesc
să facă zilnic noi victime, să
schimbe mentalităţi. Cînd eşti fan al
unei formaţii ce promovează satanismul rişti sa cazi şi tu în acelaşi
păcat, mintea ta fiind infestată cu
nişte principii greşite. Melodii ca
Iron Maiden - 666 number of the
beast, AC/DC - Hightway to Hell,
Pantera - Cowboys from Hell întăresc această idee.
Da, muzica pe care o ascultăm ne
influenţează dar, în opinia mea, cei
ce riscă să fie cu adevărat afectaţi
negativ sunt acele persoane fără o
credinţă puternică.
Adriana Dăscălescu, X D
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Cine suntem -Dan Puric
Într-o lume în care valorile
ocupă locul cel din urmă, un "Puric"
încearcă să amintească acestui
popor propria lui conştiinţă. Cunoaşterea de sine românească nu se
poate face decât prin prisma memoriei neamului românesc. Ceea ce îl
defineşte de secole încoace este credinţa lui în Dumnezeu care l-a ajutat să înţeleagă sensul vieţii şi al
morţii în expresia lui Eminescu "nu
credeam să-nvăţ a muri vreodată."
Lecţia fundamentală a creştinismului este să te înveţe cum să mori.
De-a lungul istoriei, românii
au trecut prin numeroase încercări
care i-a apropiat de Dumnezeu
reuşind în cele din urmă să răzbată.
"Necazul este tragedia continuă a
acestui popor, este inflaţia de griji,
este întunecarea vieţii şi luminarea
morţii. Dar moartea este educată să
vină doar atunci când omul şi-a
făcut datoria faţă de viaţa, când a
curăţat-o pe aceasta de necazuri."
Autorul pune accent mai ales pe
încercarea nu cu mult timp trecută
şi anume sistemul politic comunist
impus în ţară. Efectul reabilitării
psihologice aplicată în închisorile
comuniste ca cele de la Piteşti şi
Aiud a fost distrugerea elitei româneşti. Tortura fizică şi psihologică
i-a apropiat pe oameni mai mult de
Dumnezeu, i-a învăţat că lumea
aceasta este definitorie pentru cea
ce va urma, iar greutăţile ei sunt

piedici sau şanse depinzând de
alegerile pe care le-au luat.
Nu numai tragediile vieţii i-a
condus pe oameni spre divinitate.
Simpla dăinuire a fiinţei pe pământ
l-a îndemnat să cerceteze dincolo de
aparenţe. "Psihologia este numai o
înţelegere reductivă a omului. Ceea
ce este frumos este spovedania în
faţa unui părinte duhovnic, spovedania în faţa iubitei tale şi reciproc.
E o artă, un miracol şi un risc pe
care ţi-l asumi." Ştiinţa ca atare se
bazează pe raţiune, pe când religia
foloseşte un alt instrument şi anume acela care de cele mai multe ori
implică trăiri sufleteşti ce nu au o
explicaţie pur raţională.
Într-o lume în care "clipa
trebuie trăită", prin arta sa, Dan
Puric vorbeşte cu o tandreţe sub
forma unei ironii blânde. Mustrează
fără agresiune şi violenţă întrucât
simpla distingere a lucrurilor ne pot
duce fie spre calea greşită, fie spre
cea întru Dumnezeu.
Cartea conţine probleme ale
actualităţii, cu reflecţii politice, culturale, morale şi religioase ortodoxe,
toate găsite într-o singură ţară. Se
pune accentul pe faptul că naţiunea
şi neamul ar trebui să fie contopite,
să aibă acelaşi înţeles. Dar naţiunea
vizează omul ca cetăţean cu drepturi
şi responsabilităţi, în timp ce neamul este format din respectul oamenilor pentru aceleaşi valori, prin
tradiţia formată şi mai ales, la poporul român prin credinţa în Dumnezeu şi biserica Sa.
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Recenzie
Identitatea
omului
este
privită din mai multe puncte de
vedere: regimul comunist versus
întărirea credinţei creştine
sau
mutilare
versus
dăinuire.
Menţionat
fără
mândrie
şi
orgoliu,
ţara
noastră poate
fi un model
demn de urmat pentru celelalte ţări, tocmai datorită abordării greutăţilor pe care le-a suferit
prin arma credinţei celei adevărate,
credinţa în Dumnezeu.
Dan Puric, luându-şi rolul de
pedagog, reuşeşte să atingă conştiinţa sensibilă a neamului şi ţării
în contextul globalizării, aderării în
UE şi altor factori de actualitate care
fac să uite cel mai important caracter al neamului nostru.

Georgiana Chiribuc, XII A
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