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Precuvântare

Cartea „DIALOGURI NON – VIOLENŢĂ AMPRENTATE”
este mărturia mea de credinţă în Iisus Hristos şi de iubire
faţă de toţi cei care mă-nconjoară. În iubire nu există violenţă şi nici părtinire. Iubirea este ca lumina zilei care se
dăruieşte în mod liber, natural, către toţi şi toate în mod egal,
fără a face diferenţiere pe criterii etnice, sociale, sex, religie,
vârstă. Această lucrare a fost concepută ca un dialog permanent cu cei din jurul meu, care au manifestat dorinţă de
cunoaştere, de aprofundare a adevărurilor de credinţă, dar şi
modalităţi practice de viaţă în această lume tensionată,
răvăşită şi obosită. Am căutat, pe cât mi-a fost cu putinţă, să
răspund la multe provocări, teme sensibile şi la tot felul de
întrebări puse de elevi sau profesori la şcoală, pe stradă, în
biserică, acasă etc.
Foarte multe chestionare le-am primit de la poliţiştii
buzoieni prin intermediul inimoasei Valentina Bucur, un
mare talent literar, redactor şef la ziarul „Amprenta”.
Orice întrebare m-a bucurat nespus de mult,
indiferent cine mi-a adresat-o, deoarece am simţit un mare
interes din partea celor care m-au întrebat. În aceste întrebări am descoperit multă sinceritate şi sete de cunoaştere a
multor probleme de viaţă, suflet, credinţă, cultură.

Această carte promovează dialogul non - violenţă,
de care avem mare nevoie în această societate agitată şi
neliniştită.
Suntem împotriva violenţei domestice, care se
manifestă tot mai evident în societatea contemporană.
La Buzău, prin Fundaţia „Sf. Sava”, cu ajutorul bunului
DUMNEZEU, care este mare, am instituit centrul social
„Violenţa în familie”, în care găzduim victimele violenţei
domestice. Aici facem consiliere şi terapie specifică
persoanelor victime ale violenţei domestice.
Cartea a fost tipărită cu sprijinul financiar al
Consiliului Judeţean Buzău, condus de domnul Mocanu
Victor, care are o mare deschidere spre rezolvarea
problemelor sociale, dar şi în promovarea culturii şi scrisului buzoian.
Binecuvântare şi bucurie sfântă pentru Valentina
Bucur şi tuturor celor care s-au ostenit ca această carte să
apară repede, bine şi cu o grafică frumoasă, atrăgătoare.
Să ne unim cu toţii în acest demers divin: non- violenţă.
1 octombrie 2010
Loc. Câmpeni,
jud. Buzău

Acoperământul Maicii Domnului
Autorul
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I. DESPRE OM
1. Cine este omul?

S-a schimbat cu ceva menirea omului de astăzi faţă de
cea a primului om creat de Dumnezeu?
Omul de astăzi nu este întocmai ca şi omul din paradis.
La început, Dumnezeu a creat pe primul om, pe Adam, după
chipul şi asemănarea Sa, după care l-a aşezat în mijlocul
raiului (Facere 1,27). Din trupul lui Adam, Dumnezeu a
creat şi pe Eva, după care i-a binecuvântat pe amândoi:
„Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi
(Facere 1,28). Menirea omului paradisiac era de a contempla creaţia lui Dumnezeu (I Corinteni 4,1). Imperativul
„creşteţi” se referă la porunca dată primului om de a progresa în cunoaştere, iubire şi sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu. Verbul „înmulţiţi-vă” se referă, pe de o parte, la
naşteri de prunci (cât mai mulţi copii), cât şi la înmulţirea
darurilor pe care Dumnezeu le-a dat primului om. Prin
crearea Evei, Dumnezeu a orânduit familia ca instituţie
sacră, să nască copii şi să conlucreze cu Dumnezeu. Din păcate, astăzi, oamenii s-au îndepărtat de chemarea pe care
Dumnezeu n e-a dat-o fiecăruia prin Adam şi Eva. S-a pier7

SAVA BOGASIU

dut sacralitatea şi menirea familiei contemporane. Legalizarea prostituţiei, lesbianismului, homosexualităţii, căsătoriei de concubinaj sau de probă, cât şi avortului arată cu
prisosinţă degradarea umană a familiei în vremea noastră.
Este trist că, pentru mulţi, Dumnezeu nu mai este Tată ceresc
şi nici nu mai ascultă de poruncile Lui sfinte. La ora actuală,
omenirea, în mare parte, merge pe un drum greşit. Din cauza
mândriei diabolice la care au ajuns, unii oameni îşi doresc
independenţă totală faţă de Dumnezeu.

2. Naşterea Fiului Omului

Ce ne puteţi spune despre evenimentul care a avut
loc în urmă cu mai bine de două mii de ani, când Fecioara
Maria s-a oferit pe Sine lucrării Duhului Sfânt şi puterii lui
Dumnezeu?
Cel mai important eveniment prin care s-a început salvarea omenirii a fost Crăciunul sau Naşterea Mântuitorului
Iisus Hristos - Fiul lui Dumnezeu.
Acest eveniment a fost atât de mare încât a împărţit istoria în două: înainte şi după Hristos. Anul naşterii Mântuitorului Iisus Hristos a devenit borna numărul unu a
omenirii. Orice lucru sau eveniment se raportează întotdeauna la naşterea Fiului lui Dumnezeu pe pământ.
Crăciunul are o mare legătură cu Bunavestire, o altă
sărbătoare religioasă, prin care se înţelege că Sfânta Fecioară Maria a fost înştiinţată de către îngerul Gavriil, cu
mare bucurie, că a fost aleasă de Părintele ceresc ca să-L
nască pe Fiul lui Dumnezeu. Această veste bună, că Fiul lui
8

DIALOGURI NON

- VIOLENŢĂ “AMPRENTATE”

Dumnezeu se va coborî din ceruri pe pământ la noi, oamenii, a fost şi este izvorul bucuriei veşnice. Venirea lui
Iisus Hristos a fost posibilă şi prin conlucrarea Sfintei Fecioare Maria care a acceptat de bună voie şi cu bucurie
sfântă. Motiv pentru care noi o preţuim pe Sfânta Fecioara
Maria.

Cum trebuie privită minunea care s-a petrecut la
Betleem, care a schimbat soarta oamenilor, care, de atunci,
au şansa să fie mântuiţi prin naşterea pruncului Iisus Hristos?
Naşterea lui Iisus Hristos trebuie privită ca fiind cea
mai mare minune şi şansa mântuirii noastre. Fără Crăciun
nu aveam Boboteaza, Paştile, Rusaliile sau Pogorârea Sfântului Duh. Crăciunul a schimbat tristeţea cu bucuria, necredinţa cu credinţa vie. La Betleem, care în traducere
îseamnă „casa pâinii”, s-au unit cerul cu pământul şi Dumnezeu cu oamenii.

3. Omul fericit

Cum arată un om fericit?
Un om fericit este omul paradisiac: Adam în rai,
înainte de a cădea în păcatul neascultării poruncii lui Dumnezeu. Adam şi Eva, atât timp cât au stat în Eden, locul cel
mai frumos de pe acest pământ, erau cei mai fericiţi.
Trupurile şi sufletele lor erau curate, ca şi albul zăpezii. Întreaga lor fiinţă era transfigurată de lumina sfinţeniei şi de
iubire tainică. Erau învăluiţi de harul lui Dumnezeu, având
pe capetele lor cununa împărătească a creaţiei divine. Aveau
9
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de toate, fără să le lipsească ceva din cele materiale şi din
cele spirituale. Corpul lor nu cunoştea nici boli, nici osteneli, dimpotrivă, strălucea de vigoare şi sănătate. Sufletul
lor se bucura de linişte, de conştiinţă şi de o profundă pace
şi iubire interioară. Dumnezeu i-a aşezat ca mire şi mireasă
în această nuntă a creaţiei Sale divine.
Cosmosul în sine era un ospăţ nupţial pentru această
familie fericită. Toate vieţuitoarele se plecau şi-i respectau
pe primii oameni, Adam şi Eva, ca pe nişte fiinţe regale.
Raiul sau grădina Paradisului era locul cel mai frumos de
pe pământ, plin de tot soiul de pomi „ plăcuţi la vedere şi
cu roade bune de mâncat” (Facere 2,9).
Izvorul adevăratei fericiri a lui Adam şi al Evei era
Însăşi prezenţa lui Dumnezeu cu ei în rai. Dumnezeu le era
tată bun şi iubitor. Comuniunea dintre Dumnezeu şi primii
oameni era vie, personală şi iubitoare.
La fel cum îngerii din ceruri sunt foarte fericiţi, şi
Adam şi Eva puteau rămâne, până astăzi, în această fericire
veşnică, dacă ascultau de porunca lui Dumnezeu, de a ţine
post de la orice păcat.
Omul a ajuns nefericit astăzi nu din cauza lui Dumnezeu, ci din folosirea greşită a voinţei lui libere. Omul
conştient s-a depărtat de izvorul fericirii veşnice care este
Dumnezeu. Cu toţii dorim să fim fericiţi, dar cei mai mulţi
nu ştiu unde să caute fericirea. Unii cred că fericirea stă în
averi, alţii în plăceri trupeşti, ori în funcţii trecătoare. Fericirea adevărată nu o găsim în cele materiale, ci doar în cele
duhovniceşti.
10
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Un bogătaş, care avea o grădină frumoasă, a avut
într-o zi imaginaţia plină de fantezie, şi a lipit un afiş, pe
poarta casei sale, cu următorul mesaj: „Grădina aceasta o
să fie dăruită aceluia care este cu desăvârşire fericit”. Un
avar bogat, citind anunţul se grăbi să se prezinte în faţa proprietarului grădinii, în speranţa că o va dobândi. -„Eşti
fericit?”, întrebă proprietarul pe avar. - „Da”. -„Nu te cred,
căci dacă ai fi fericit, aşa cum pretinzi, n-ai mai avea nicio
dorinţă! Şi, deci, nu mi-ai mai cere grădina”.
Un om fericit este acela care nu mai are nevoie de
nimic. Atunci când Îl ai pe Dumnezeu cu adevărat în suflet,
nu-ţi mai trebuie nimic, pentru că deja deţii în tine taina fericirii desăvârşite.
Mântuitorul Hristos a venit să ne arate calea care duce
la fericire şi cum putem să fim fericiţi chiar şi în această
lume plină de dureri, necazuri, lipsuri şi ispite.
Mântuitorul Hristos a vorbit oamenilor despre fericire
în Predica de pe munte (Evanghelia după Matei, capitolul
5): ”fericiţi cei săraci cu duhul”, „fericiţi cei ce plâng”, „fericiţi cei blânzi”, „fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează după
dreptate”, „fericiţi cei milostivi”, „fericiţi cei curaţi cu inima”,
„fericiţi făcătorii de pace”, „fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate” etc. Cum poate omul poate ajunge la această stare de
fericire?
La Dumnezeu totul este posibil. Dumnezeu este
izvorul fericirii veşnice şi El face totul ca noi să ajungem la
starea de fericire. Argumentul cel mai puternic că Dum11
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nezeu ne vrea binele, că ne iubeşte, că ne vrea fericiţi pe toţi,
este următorul text biblic: „Dumnezeu aşa a iubit lumea,
încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede
în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3,16). Fericirea adevărată şi veşnică ne-a descoperit-o doar Mântuitorul.
Esenţa lucrării Mântuitorului Hristos faţă de noi oamenii a
fost fericirea noastră aici pe pământ, dar mai ales în lumea
de dincolo. Acesta a fost motivul pentru care Predica de pe
munte, care este esenţa Evangheliei lui Iisus Hristos, începe
cu cele nouă fericiri. Pentru a dobândi fericirea, este nevoie
de o jertfă mare, o luptă cu multe încercări, cu multe
greutăţi, pe care omul, cu ajutorul Mântuitorului Hristos,
poate să le depăşească. Oricât de greu ar fi drumul către fericire, noi să apelăm prin rugăciune la Mântuitorul Hristos:
”... îndrăzniţi. Eu am biruit lumea” (Ioan 16,33). Nefericirea noastră provine de la păcatele pe care noi le săvârşim.
Ca să fim fericiţi, trebuie imediat să părăsim orice fel de
păcat, care ne abate de la calea lui Dumnezeu. Cunoaşterea
şi trăirea lui Dumnezeu în adâncul sufletului nostru este adevărata fericire care este veşnică. Mare este Dumnezeu!
Toată lumea vrea să fie fericită. Ce este fericirea? În ce
constă fericirea?
Este adevărat că orice fiinţă omenească vrea să fie
fericită pe lumea aceasta. Personal, n-am întâlnit şi nici n-am
auzit despre cineva anume de pe acest pământ, tânăr sau
bătrân, intelectual ori analfabet, bărbat sau femeie, conducător sau supus, care să nu dorească să fie fericit şi care

12
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să nu aspire şi aici pe pământ, dar şi în lumea de dincolo, la
o stare de linişte, bucurie şi prosperitate.
Fericirea personală şi colectivă este ţinta finală a
omenirii. Pentru fericire, toată lumea se străduieşte, într-un
fel sau altul. De la începutul lumii, oamenii au simţit şi simt
în sufletele lor o sete nepotolită după satisfacţii şi împliniri.
Vorbind în general, avem satisfacţii nenumărate: când
suntem sănătoşi, avem o căsătorie împlinită, bună înţelegere
în familie, copii buni şi ascultători, casă mare de locuit şi
toate cele necesare traiului. Şi totuşi, mulţi caută fericirea
acolo unde nu este de fapt. Fericirea nu stă în cele materiale.
Mulţi greşesc când se străduiesc din răsputeri să strângă averi
cât mai multe şi mai mari. Oricât de mari şi multe ar fi
locuinţele noastre, fiecare dintre noi doarme tot într-un singur pat şi tot cu o lingură mănâncă. Şi dacă am avea o
maşină de lux şi foarte scumpă, tot cu viteză mică suntem
nevoiţi să mergem în localitate sau pe alte porţiuni de drum
restricţionate.
Este o mare diferenţă între lucrurile de care avem absolută nevoie în viaţa aceasta şi acelea pe care le adunăm
din lăcomie toată viaţa crezând că în acestea stă fericirea.
Averea noastră se poate risipi într-o clipă: maşină avariată
într-un accident, casa distrusă de calamităţile naturale, banii
furaţi, lucrurile risipite. În astfel de cazuri, multe persoane
au căzut în deznădejde ajungând chiar la sinucidere. Plăcerile trupeşti, petrecerile şi distracţiile, nu constituie fericirea
adevărată, pe care o căutăm fiecare, aici, pe pământ. Toate
acestea sunt ca nişte fantome, ca visele de noapte care dis13
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par repede şi uneori fără de urmă. Acest lucru l-a mărturisit,
în Biblie, Solomon, unul dintre cei mai bogaţi regi din lume:
„tot ce doreau ochii mei nu am dat la o parte şi n-am oprit
inima mea de la nici o veselie”. Însă, după câteva rânduri
adaugă: ”Apoi m-am uitat cu luare aminte la toate lucrurile pe care le-au făcut mâinile mele şi la truda cu care
m-am trudit ca să le săvârşesc şi iată, totul este deşertăciune şi vânare de vânt şi fără nici un folos sub soare”
(Ecclesiastul 2, 10-11). Iată concluzia unuia căruia soarta nu
i-a refuzat nimic şi care a sorbit cupa plăcerilor până la fund.
Fericirea nu stă în cele materiale. A căuta fericirea în
cele materiale este ca şi când ai căuta să iei apă dintr-o fântână seacă. Profetul Isaia întreabă într-o zi poporul său:
”Pentru ce cheltuiţi argintul vostru pentru un lucru care
nu hrăneşte şi câştigul muncii voastre pentru ceva care nu
va sătura”? Apoi, în continuare, acelaşi profet îndeamnă
poporul: „Ascultaţi-Mă pe Mine şi veţi mânca cele bune
şi întru bunătăţi se va desfăta sufletul vostru. Luaţi
aminte cu urechile voastre şi mergeţi pe căile Mele.
Ascultaţi-Mă pe Mine şi viu va fi sufletul vostru. Voi face
cu voi legământ veşnic, dându-vă îndurările Mele cele
făgăduite lui David” (Isaia 55, 2-3). Din acest text biblic
reiese clar că fericirea adevărată, completă şi desăvârşită,
nu stă în cele materiale, ci în cele spirituale. Adevărata fericire este să-L ai pe Dumneeu mereu în inimă şi în suflet.
Mântuitorul Iisus Hristos este izvorul fericirii noastre
veşnice. El ne-a dat în predica de pe munte cele nouă drumuri care duc la fericirea veşnică (Matei 5, 3-11).
14
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Părintele Iustin Pârvu, un adevărat apostol al vremurilor noastre, spunea aşa: „ fericirea e atunci când Hristos
răspunde cu dragoste rugăciunii tale; fericirea e credinţa vie
din om”. Comunicarea vie, personală, cu Dumnezeu, ne
aduce adevărata fericire în adâncul fiinţei noastre. Eşti
fericit în măsura în care faci pe altul fericit: când dai o pâine
celui flămând, o cană de apă celui însetat, un adăpost celui
care nu are unde dormi, etc.

Rostul omului în lume este să fie fericit sau nefericit?
Care stare îi este mai de folos?
Chemarea firească a omului este fericirea veşnică.
Rostul vieţuirii omului pe acest pământ este să caute şi să se
străduiască să ajungă la fericirea eternă, care este Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu există fericire veşnică. Aici, pe
pământ, totul este vremelnic, trecător. Fericirea nu trebuie
căutată în cele pământeşti. Fericirea este de altă natură. Am
întâlnit oameni foarte bogaţi, dar în sufletul lor foarte nefericiţi, şi invers, am întâlnit persoane foarte sărace în cele
materiale, dar, în schimb, aveau în inima lor o adâncă stare
de fericire. Fericirea omului este mai mică sau mai mare, în
funcţie de relaţia mai intimă sau mai indiferentă a omului cu
Dumnezeu. Fericirea este o stare normală, naturală, a omului. Dumezeu ne vrea pe toţi fericiţi aici pe pământ, dar mai
ales în lumea de dincolo. Lui Dumnezeu nu-i place răul,
suferinţa, durerea, necazul. Dumnezeu este Binele absolut,
Iubirea desăvârşită, Pacea universală, Bucuria veşnică.
Mântuitorul Hristos a venit în mod special ca să ia asupra
15
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Lui durerile şi suferinţele noastre, cum zice profetul Isaia
în capitolul 53. În această lume este multă nedreptate şi ură.
Multe persoane suferă pe nedrept. Dumnezeu nu este indiferent faţă de ceea ce se întâmplă cu noi, aici, pe pământ.
Acesta este şi motivul pentru care Iisus Hristos trebuie să
vină din nou pe pământ, pentru a face dreptate şi a aduce
fericirea veşnică pentru cei care au suferit aici. Un om fără
Dumnezeu este nefericit şi aici, dar şi dincolo. Atâta vreme
cât îl avem pe Dumnezeu în inima noastră, putem fi fericiţi
şi în această lume plină de răutăţi, dar şi în lumea de dincolo
unde nu este durere şi nici întristare.
Mare este Dumnezeu!

4. Omul şi războiul nevăzut

De ce omul modern nu mai are curajul înaintaşilor lui
de a-şi pune viaţa în mâinile lui Hristos?
Omul contemporan, în genere, este lipsit de puterea
credinţei lui Dumnezeu pe care înaintaşii noştri o aveau şi
o trăiau din plin. Încrederea totală în existenţa şi lucrarea
mântuitoare a lui Dumnezeu ne dă mult curaj în viaţă.
Credinţa vie ne face puternici. Ea ne dă siguranţa că nu suntem singuri în viaţă, că Dumnezeu, în calitate de Tatăl nostru, ne călăuzeşte pe calea binelui şi a luminii. Cheia
succesului în această viaţă pământească este să ne
încredinţăm cu toată fiinţa în mâinile lui Hristos.
Trăim într-o vreme în care secularizarea sentimentului religios se extinde cu o rapiditate care ne înspăimântă.
16
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Secularizarea este asemenea cancerului care distruge tot ce
este vital în fiinţa umană.
Urmările secularizării sunt: ateismul, indiferenţa, aroganţa, superficialitatea, superstiţia. Omul modern are
tendinţa de a rupe orice relaţie personală cu Dumnezeu. Pentru omul contemporan, religia a devenit „o piesă veche de
muzeu”, demodată şi fără valoare.
Această stare de incertitudine în care trăieşte omul
contemporan, care s-a rupt de Dumnezeu, îl face să se complacă într-o atmosferă de letargie spirituală. În vremurile
acestea apocaliptice, avem mare nevoie de o trezire spirituală, pentru a ne ridica să luptăm împotriva păcatului şi a răului care îmbracă tot felul de forme deghizate şi amăgitoare.
Fără Hristos nu putem face nimic bun care să ne dea
perspectiva veşnciei.

În aceste vremuri din ce în ce mai agitate, la ce ar
trebui să ne gândim mai întâi, la sfârşitul lumii ori la sfârşitul nostru, personal?
Dumnezeu nu a creat lumea, ca apoi să o distrugă.
Oare există în lumea noastră vreun înţelept, cu mintea întreagă, care să zidească o frumoasă casă, după care să-i dea
foc şi să o distrugă? Universul care ne înconjoară este
creaţia lui Dumnezeu. Prin păcatele noastre omeneşti contribuim la distrugerea acestui Cosmos. Înainte de a face rău
naturii care ne-nconjoară, noi ne facem rău nouă înşine, ne
autodistrugem. Orice păcat pe care-l înfăptuim are în primul
rând efecte negative, distrugătoare, asupra noastră. Sfântul
17
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Apostol Pavel ne spune clar că: „plata păcatului este
moartea” (Romani 6,23).
Prin moarte, omul îşi încheie viaţa sa pământească.
Cel mai important lucru care trebuie să ne preocupe pe noi
este sfârşitul personal şi nu sfârşitul lumii. Atunci când
moare cineva, viaţa celor din jur merge înainte. Lumea nu
se opreşte în loc odată cu decesul unei persoane ori a mai
multor persoane. Veşnicia noastră, adică continuarea vieţii
noastre în lumea de dincolo, depinde întotdeauna de felul
nostru de vieţuire aici pe pământ.
Contează modul cum vieţuim, dar şi starea în care
murim. Una este să murim cu Dumnezeu în suflet, cu trupul
curat, împăcaţi sufleteşte cu toţi, şi alta este să murim plini
de păcate, de ură, certaţi cu Dumnezeu, şi cu cei din jurul
nostru. Moartea fiecăruia nu are dată fixă, nu este planificată
de noi. Ea vine pe nepusă-masă, nepoftită.
Viaţa aici, pe pământ, este scurtă, vremelnică, pe
când, în lumea de dincolo, nu există moarte, deoarece, la
deces, sufletul intră în veşnicie. Sfârşitul lumii este legat de
voinţa şi planul lui Dumnezeu. Nimeni dintre oameni nu
poate dezlega această taină. Omul când moare îşi încheie
existenţa aici pe pământ, nu mai are nicio legătură cu
această lume în care a trăit. Pentru el lumea încetează din
clipa decesului. Oamenii se nasc pe rând şi mor tot pe rând,
nu toţi laolaltă.

18
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Problema numărul unu care trebuie să îl preocupe pe
fiecare în parte este moartea sa: când va fi ea? cum va fi
ea? şi în ce stare se va afla sufletul său în acea clipă?
Moartea este o realitate, este un adevăr verificat de
mii de ani. Cu toate acestea, cei mai mulţi sunt indiferenţi
faţă de această trecere de pe pământ în lumea de dincolo.
Pentru a deveni conştienţi, lucizi, pregătiţi pentru acest
eveniment al trecerii noastre în veşnicie, trebuie să ne
spovedim foarte des la duhovnic, să avem mereu o legătură
directă, sinceră şi personală cu Dumnezeu, pe care-l întâlnim tot timpul în Biserică. De ce în Biserică? Pentru că
aceasta este casa lui Dumnezeu, pentru că aici se află harul
lui Dumnezeu, prezenţa Duhului Sfânt cu care ne împărtăşim prin Sfintele Taine – slujbe cereşti dăruite nouă de
către Mântuitorul Hristos.
Omul este “o ecuaţie matematică cu trei necunoscute”: nu ştie când se naşte, cum trăieşte şi când moare.
Niciodată moartea nu ne anunţă că vine la noi. Să fim
pregătiţi tot timpul pentru a o primi cu seninătate, cu demnitate. Moartea este începutul veşniciei. Cea mai mare filozofie a acestei vieţi stă în această mică propoziţie:
“gândeşte-te la moarte şi nu vei păcătui niciodată”.

5. Omul în Biserică

Este important cum intră omul îmbrăcat în Biserică?
Este foarte important tot ce face şi ce gândeşte omul în
Biserică, „casa lui Dumnezeu” şi locul de întâlnire a noastră „în duh şi adevăr” cu Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos.
19
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Biserica, spaţiu liturgic, nu este orice clădire, ci un loc sfânt.
În Biblie, în cartea Ieşirea, la capitolul 3, aflăm că Moise,
când s-a apropiat de un rug (copăcel) aprins, plin de flăcări,
a auzit un glas ceresc puternic: ”scoate-ţi încălţămintea din
picioarele tale, că locul pe care calci este pământ sfânt!”
Dacă acel colţ de natură, devenise atât de sfânt, prin
pogorârea focului ceresc peste el, cu atât mai mult este
sfânta Biserică, unde locuieşte Dumnezeu, împreună cu toţi
sfinţii din ceruri. Pentru aceste considerente găsim de cuviinţă că este foarte important şi cum ne îmbrăcăm, dar mai
ales poziţia în care stăm la slujbă.
Când mergi la Biserică, nu înseamnă să faci „parada
modei”, să faci întrecere cine are vestimentaţia mai frumoasă, mai atrăgătoare. Este mare păcat să foloseşti îmbrăcămintea ca lux, să te îmbraci „la patru ace”, doar
pentru a fi văzut şi lăudat de toată lumea din jur. Mai bine
să stăm acasă în genunchi, cu ochii înlăcrimaţi la icoană,
decât să smintim pe cei din biserică. Cel mai important este
ca îmbrăcămintea să fie curată, simplă, modestă şi să punem
mare accent pe starea sufletului şi a inimii. Pe Dumnezeu îl
interesează cel mai mult starea noastră interioară şi curăţia
trupului. Spovedania curată ne face curaţi în faţa lui Dumnezeu.

În zilele noastre, datorită diversificării activităţilor
atât bărbaţii cât şi femeile poartă palton, cămaşă, căciulă,
pantaloni. Consider că paltonul la bărbaţi arată altfel decât
cel pentru femei. La fel cămaşa, căciula şi pantalonii. Este
păcat ca femeia să intre în biserică îmbrăcată în pantaloni?
20
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Este mai de cinste să intre o femeie în Biserică îmbrăcată în
rochie cu zorzoane, care-ţi iau ochii, decât într-o pereche
de pantaloni care-i acoperă picioarele?
Îmbrăcămintea nu ajută la mântuirea sufletului. În rai,
Adam şi Eva, primii oameni, erau îmbrăcaţi în lumină şi
sfinţenie. Harul lui Dumnezeu îi acoperea cu multă frumuseţe. Abia după ce au căzut în marele păcat al neascultării,
s-au văzut goi trupeşte şi s-au ruşinat. Prima îmbrăcăminte a
lor a fost din frunze şi apoi din piele de animale. De-a lungul istoriei, îmbrăcămintea omului a evoluat şi s-a diversificat. Îmbrăcămintea are dublu rol: protecţia corpului uman,
dar şi identitatea sexului. În vechime, foarte uşor se distingea după îmbrăcăminte, dacă cineva era bărbat sau femeie.
Astăzi, însă, lucrurile s-au schimbat în rău. Există o
tendinţă diabolică de a-şi schimba oamenii chiar şi sexul nu
doar îmbrăcămintea. Asistăm la o răsturnare de valori
morale. În Biserică, un loc sacru, este bine să păstrăm
tradiţiile sfinte, să purtăm fiecare îmbrăcăimntea specifică.
Este adevărat că sunt şi cazuri când anumite femei sunt bolnave şi este nevoie să se acopere cu pantaloni lungi când
vin la slujbe. Dumnezeu le primeşte aşa cum sunt. El nu se
uită la pantaloni, ci la inima noastră.
Ţinuta vestimentară a femeii şi a bărbatului în biserică
trebuie să fie modestă.
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De ce femeile trebuie să poarte capul acoperit când
intră în Biserică?
Este foarte bine ca în Biserică femeia să aibă capul
acoperit deoarece este o rânduială dumnezeiască care s-a
păstrat cu sfinţenie de la începutul omenirii.
Sfântul Apostol Pavel, care a trăit cu aproape două
mii de ani în urmă, îndemna ca toate femeile să se roage cu
capul acoperit. Să te rogi cu capul acoperit ca femeie este un
act de smerenie în faţa lui Dumnezeu, de ascultare şi de pioşenie. Dacă îţi ei acoperământul de pe cap în timpul rugăciunii înseamnă că te afli într-o stare de mândrie, de revoltă
interioară şi de ieşire de sub tutela lui Dumnezeu.
În calendarul Bisericii Ortodoxe, există o sărbătoare
religioasă numită „Acoperământul Maicii Domnului”. A
purta capul acoperit înseamnă a te lăsa sub acoperământul
Fecioarei Maria şi sub protecţia îngerilor. În ultima vreme,
este un vădit curent feminist de a ieşi din rânduiala lui Dumnezeu. Dacă din motive binecuvântate, o femeie nu are ceva
de pus pe cap, totuşi poate intra în Biserică să se roage la intrare, până la terminarea slujbei.
Care ar trebui să fie manierele oricărui creştin
în Biserică?
Să aibă conştiinţa vie că Biserica este casa lui Dumnezeu, în care nu poţi intra oricum şi nu poţi face orice vrei.
Biserica este locul de întâlnire personală cu Dumnezeu.
Nu trebuie să ne intereseze cine este în biserică, cum
se mai îmbracă lumea şi ce noutăţi mai sunt. Atunci când
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intrăm în Biserică, să ne facem semnul sfintei cruci, rar, cuviincios. Dacă este slujbă în acel moment, este bine să
evităm să ne plimbăm prin faţa icoanelor sau a sfântului
altar. Să ne aşezăm într-un loc cât mai retras şi să nu deranjăm pe nimeni. Privirea să ne fie la sfintele icoane şi la sfântul altar şi să fim cu luare aminte la tot ce se rosteşte în
timpul slujbei. Să manifestăm mult respect faţă de slujitorii
bisericii, faţă de persoanele în vârstă. De asemenea, să
dovedim multă toleranţă faţă de cei care nu cunosc bine rânduielile bisericeşti, să-i îndrumăm cu iubire.
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II. VIAŢA DE DUPĂ
MOARTE
1. Omul în faţa morţii

Ce este moartea?
Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune că: ”plata păcatului este moartea” (Romani 6,23). Moartea este opusul
vieţii. Mântuitorul Hristos se identifică pe Sine aşa: ”Eu
sunt CALEA, ADEVĂRUL şi VIAŢA” (Ioan 14,6). Viaţa
ţine de Dumnezeu. Nu există viaţă fără Dumnezeu. Moartea
nu este creaţia lui Dumnezeu, ci alegerea liberă a omului
între viaţă şi moarte. Dumnezeu vorbeşte despre moarte
pentru prima dată în Biblie atunci când a dat porunca postului primilor oameni, Adam şi Eva, de a nu mânca din
pomul cunoştinţei binelui şi răului. „În ziua în care veţi
mânca din el, veţi muri” (Facere 2,17), le-a spus Dumnezeu.
Prin moarte, omul se rupe de viaţa biologică, pământească, continuând să trăiască într-un alt plan de existenţă.
Cuvântul „moarte” poate fi înlocuit foarte bine cu alt cuvânt şi anume: ”mutare”. Cu alte cuvinte, omul, după
moarte, nu dispare, nu intră în neant sau în nefiinţă, ci el îşi
păstrează identitatea sa prin suflet, care provine din „su24
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flarea lui Dumnezeu”. Dumnezeu, ne spune Biblia, după ce
L-a creat pe primul om din pământ (adică din materie) a suflat asupra lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie
(Facere 2,7).
Păcatul strămoşesc săvârşit de Adam şi Eva, protopărinţii noştri, s-a transmis prin naştere, din generaţie în
generaţie, până-n vremea noastră. În acest sens, Sfântul
Apostol Pavel ne spune aşa: ”Precum printr-un om a intrat
păcatul în lume, şi prin păcat moartea, aşa şi moartea a
trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el” (Romani, 5,12). Moartea oamenilor este biruită de învierea Mântuitorului Iisus Hristos.
Învierea este finalul morţii. Există o frumoasă cântare
pascală în Biserică: ”Hristos a înviat din morţi, cu moartea
pe moarte călcând şi celor din morminte, viaţă dăruindu-le.”
În Evanghelia după Ioan, Mântuitorul ne spune că:
”adevărat, adevărat, zic vouă, că vine ceasul şi acum este,
când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei care
vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viaţă în Sine, aşa
I-a dat şi Fiului să aibă viaţă în Sine şi I-a dat putere să
facă judecată, pentru că este Fiul Omului. Nu vă miraţi
de aceasta, că vine ceasul în care toţi cei din morminte vor
auzi glasul Lui. Şi vor ieşi cei ce au făcut cele bune spre
învierea vieţii, iar cei ce au făcut cele rele spre învierea
osândirii” (Ioan 5, 25-29). (De aici reiese clar că învierea
este universală pentru toţi oamenii care au murit, fie că au
crezut sau nu în Dumnezeu, fie că au fost buni sau răi. Cu
toţii vor învia!)
25
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2. Ce este sufletul omului?

În Evanghelia după Marcu am găsit un verset
cutremurător pentru mine: ”Căci ce-i foloseşte omului să
câştige lumea întreagă dacă-şi pierde sufletul? sau “ce ar
putea să dea omul în schimb pentru sufletul său?”
(Marcu 9,36-37). Aş vrea să ştiu ce este, de fapt, sufletul
omului?
Omul este om datorită sufletului. Fără suflet, omul ar
fi o simplă vieţuitoare ca oricare pe care o întâlnim. Prin suflet, omul se distinge fundamental de toate fiinţele existente
în acest Univers.
Sufletul este partea spirituală a omului care nu se
vede, dar care se simte. Fiecare om este format dintr-o parte
văzută, care este trupul şi una nevăzută, care se cheamă suflet. Pentru aceasta, omul este denumit „fiinţă dihotomică”,
adică este format din două elemente distincte: materie şi
spirit. În prima pagină a Bibliei se descrie începutul Universului şi crearea omului de către Dumnezeu.
Cu privire la om, Sfânta Scriptură ne spune aşa: „şi a
făcut Dumnezeu pe om, după chipul şi asemănarea Sa”
(Facere 1,26). Expresia „chipul” se referă la partea spirituală din om. Dumnezeu este o Fiinţă spirituală, aşa cum
afirmă Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos în convorbirea Sa
cu o femeie samarineancă: ”Duh este Dumnezeu” (Ioan
4,24). Atunci când zicem „chipul lui Dumnezeu”, ne
gândim la spiritualitatea lui Dumnezeu.
Sufletul sau „chipul lui Dumnezeu” din om constă în:
raţiune, voinţă şi sentiment. Toate aceste trei puteri sufleteşti
26
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unite formează sufletul.
Spre deosebire de trup, sufletul este nemuritor. El nu
se descompune, deoarece sufletul nu are nimic material în
el. Sufletul omului trăieşte şi în afara trupului, deoarece este
independent.
Un preot explica odată enoriaşilor săi nemurirea sufletului în felul următor: a desfăcut înaintea lor un ceasornic
şi a separat cutia de mecanism. ”Vedeţi, zice el. Mecanismul funcţionează mai departe fără cutie. Tot aşa, şi sufletul
poate trăi mai departe, după despărţirea de trup”. Trupul
nu poate trăi fără suflet. Sufletul este o energie spirituală.
Aşa cum televizorul sau alt aparat electro-casnic nu poate
funcţiona fără curent, la fel şi omul fără suflet. Partea cea
mai importantă din om este sufletul, care este nemuritor.
Valoarea fără egal a sufletului reiese din întrebarea Mântuitorului Hristos: „Ce-i foloseşte omului să câştige lumea
întreagă, dacă-şi pierde sufletul?”( Marcu 8,36).
Omul îşi pierde sufletul său prin săvârşirea de păcate
strigătoare la ceruri. La naştere, omul primeşte din mâinile
lui Dumnezeu sufletul curat ca o floare şi, tot la fel, în clipa
morţii, trebuie să-l predea curat lui Dumnezeu.
Un suflet se curăţeşte prin spovedanie deasă, prin
rugăciune înlăcrimată. Lacrimile de la spovedanie curăţă
orice păcat săvârşit. Faptele bune pe care omul le face sunt
adevărate podoabe ale sufletului.
Datoria noastră este să ne facem timp să ne îngrijim
sufletul, cea mai mare comoară pe care Dumnezeu ne-a încredinţat-o, de care depinde veşnicia noastră în lumea de
27
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dincolo. Înţelept şi fericit este creştinul care poate spune
mereu cu Sfântul Ioan Iacob din pustia Iordanului: „De-aş
fi lipsit de toate-n lume,/ Nimica n-aş pierde eu,/ Că toate
nu-s aşa de scumpe/ Ca tine suflete al meu!”

3. Taina morţii

Cu gândul la moarte, mulţi sunt tentaţi să trăiască
mai mult prezentul, să consume cât mai mult, pentru că
„omul nou” face parte din societatea de consum.
Ce înseamnă ca moartea să-l găsească pe om pregătit
sufleteşte?
Moartea în existenţa noastră umană este, pe de o parte,
o necunoscută, în sensul că nu ştim data când ne vom întâlni
faţă-n faţă cu ea, pe de altă parte, ea este o mare certitudine,
o realitate covârşitoare. În fiecare zi aflăm din mass-media
despre persoane care au trecut de pragul morţii pe stradă sau
în spitale.
De la naştere, noi mergem spre moarte. Cu fiecare zi,
cu fiecare an pe care noi îl aniversăm de la naşterea noastră,
ne apropiem de moarte şi, cu toate acestea, nu conştientizăm
îndeajuns această mare realitate.
Există o frumoasă poezie eminesciană, „Memento
mori”, care în traducere înseamnă „Adu-ţi aminte de
moarte”. Moartea, de regulă, vine prin surprindere, ne ia,
de multe ori, „pe nepusă masă”.
De aceea, Mântuitorul Hristos ne îndeamnă stăruitor
la priveghere, la aşteptare conştientă a acestui eveniment
evident: ”Privegheaţi deci, că nu ştiţi în care zi vine Dom28
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nul vostru. Aceea cunoaşteţi, că de ar şti stăpânul casei la
ce strajă din noapte vine furul, ar priveghea şi n-ar lăsa să
i se spargă casa. De aceea şi voi fiţi gata, că în ceasul în
care nu gândiţi Fiul Omului va veni” (Matei 24, 42-44).
Ne pregătim pentru moarte prin spovedanie deasă.
Este bine să nu treacă 40 de zile fără spovedanie.
De asemenea, să avem mereu cu noi faptele bune, ale
milosteniei cu care vom trece uşor „vama morţii”.
Fiecare dintre noi venim de sus de la Dumnezeu, unde
este locul nostru, locuinţa noastră. Mântuitorul Hristos ne
asigură că există pentru toţi loc de odihnă: ” Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în
Mine. În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt. Şi dacă
Mă voi duce şi vă voi găti loc, iarăşi voi veni şi vă voi lua
la Mine, ca să fiţi şi voi unde sunt Eu” (Ioan 14, 1-3).
Sensul existenţei noastre, aici, pe pământ, nu este să
consumăm, să reducem totul numai la mâncare.
Noi trebuie să mâncăm cumpătat ca să trăim. Şi trăim
ca să cunoaştem lucrările minunate ale lui Dumnezeu pe
acest pământ, care fac parte din acest univers divin. Sf. Apostol Pavel ne spune că: ”împărăţia lui Dumnezeu nu este
mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în Duhul
Sfânt. Iar cel ce slujeşte lui Hristos, în aceasta este plăcut
lui Dumnezeu şi cinstit de oameni” (Romani 14,17-18).
După moarte, omul nu mai poate face nimic pentru salvarea
sufletului său.
Viaţa ne este dată doar ca pregătire pentru întoarcerea
noastră cu bine în faţa lui Dumnezeu.
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Ce se întâmplă cu sufletul în clipa morţii? Dar după
moarte?
Sf. Macarie Alexandrinul ne precizează, în urma descoperirilor pe care le-a avut de la Dumnezeu, că sufletul,
imediat după moarte, rămâne încă două zile pe pământ, prin
locurile unde a trăit în timp. A treia zi, aşa cum Iisus Hristos a înviat, sufletul omului se urcă la ceruri în faţa lui
Dumnezeu. De aceea, omul se înmormântează după trei zile,
adică atunci când sufletul nu este lângă corp. Spaţiul care
desparte pământul de cer este plin de duhuri rele, de îngeri
căzuţi deveniţi demoni, care se străduiesc să-l oprească pe
om să meargă la Dumnezeu.
Sufletul trece prin mai multe vămi. Aşa cum noi, dacă
vrem să ajungem, de pildă, într-o ţară din Africa, trecem prin
mai multe vămi şi ni se face controlul la fiecare vamă, tot
aşa vom fi opriţi cu sufletul, spre cercetare lăuntrică asupra
vieţii noastre: ce am făcut şi ce nu am făcut.
La spovedanie, de regulă, spunem doar păcatele, dar
uităm să mărturisim că, de multe ori, am avut ocazia, posibilitatea, să facem o faptă bună şi, totuşi, nu am săvârşit-o.
Faptul că n-am făcut bine cuiva, când puteam să-l facem datorită posibilităţilor materiale pe care le aveam la acel moment, sau datorită funcţiei pe care o deţineam, tot păcat
mare este. Trecerea sufletului prin toate aceste vămi are loc
a treia zi după moarte. De aceea, Biserica face o slujbă specială pentru uşurarea sufletului, pentru trecerea lui de aceste
vămi şi învierea, ca şi Hristos, spre viaţa veşnică. Sufletul
este dus să viziteze după aceea, raiul şi locaşurile sfinţilor,
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timp de şase zile. În acest interval de timp, sufletul admiră
şi slăveşte pe Dumnezeu. A noua zi, sufletul urcă la Dumnezeu să I se închine. De aceea, la nouă zile după moarte,
Biserica face o slujbă de pomenire a sufletului plecat de
lângă noi, în lumea de dincolo. După aceasta, sufletul este
dus să viziteze iadul, timp de trei zeci de zile. El vede toate
locurile de chinuri ale infernului şi tremură de frică să nu
fie lăsat acolo. A patruzecea zi, sufletul omului urcă din nou
la Dumnezeu să I se închine. Abia atunci Dumnezeu
hotărăşte, după faptele sufletului, locuinţa ce i se cuvine, fie
în rai, fie în iad. După 40 de zile, noi putem ajuta sufletele
să se mute din iad în rai prin multă milostenie şi rugăciune
înlăcrimată înaintea lui Dumnezeu.
Credinţa şi iubirea cu care facem aceste milostenii şi
rugăciuni ajung la cei înmormântaţi şi le aduc mângâierea,
că noi nu i-am uitat. Ce facem pentru alţii se întoarce şi la
noi, pentru că ne folosim şi noi de aceste daruri în lumea de
dincolo.

Este bună moartea la ceva?
Dumnezeu poate transforma orice rău în bine.
Moartea în sine este un rău produs de păcat. Dumnezeu a
îngăduit moartea, pentru ca răul sau păcatul care a produs
moartea să nu rămână veşnic.
La slujba de înmormântare este o frumoasă rugăciune
de dezlegare a mortului, care spune aşa: „...pentru că răutatea omului să nu fie fără sfârşit, ai poruncit amestecului
acesta să se desfacă din cele ce a fost alcătuit (adică trupul
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format din mai multe elemente materiale), iar sufletul să
meargă la Dumnezeu...” Închipuiţi-vă dacă Stalin, Hitler,
etc. ar fi trăit şi astăzi, cât rău ar fi produs omenirii! Iată de
ce Dumnezeu a îngăduit moartea, ca să fie oprită răutatea
omului.
Atunci când la moarte ai sufletul curat, mergi la Dumnezeu mai repede. Sfântul Apostol Pavel dorea să moară mai
repede pentru a se întâlni în ceruri cu Mântuitorul Iisus Hristos. Prin moarte ajungem la cei dragi, care au plecat mai devreme în lumea de dincolo.
Prin moarte scăpăm de necazuri şi suferinţe. Data naşterii cât şi a morţii nu o ştie nimeni dinainte, deoarece face
parte din planul de veşnicie al lui Dumnezeu.
Cel mai mare păcat al omului care nu se iartă deloc
este sinuciderea. Datoria fiecăruia dintre noi este să ne
păstrăm viaţa, să luptăm pentru ea şi chiar să ne jertfim dacă
este cazul. Mai bine un luptător în viaţă decât un laş prin
moarte. Oricât de mari şi de multe necazuri am avea, să nu
alegem suicidul ca mod de rezolvare.
Sinuciderea nu rezolvă nicio problemă, ci dimpotrivă,
le complică, şi produce mult rău celor rămaşi în viaţă.
Moartea este bună când vine în mod natural, voită şi
îngăduită de Dumnezeu, care vrea să ne cheme mai repede
la El.
Ne pregătim de o moarte bună prin deasă spovedanie.
Atunci când avem sufletul curat, nu ne temem de moarte.
O aşteptăm cu seninătate, deoarece după moarte urmează
învierea.
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Ce este mai rău decât moartea?
Moartea nu este un rău, ci ceea ce urmează după
moarte pentru cei păcătoşi, adică iadul. Iadul este veşnic şi
în el se chinuie atât trupul înviat cât şi sufletul care stau împreună (Matei 25, 46).
Grija noastră este să ne ferim de tot felul de păcate, iar
dacă am greşit cu ceva în faţa lui Dumnezeu sau faţă de cei
din jurul nostru, să ne spovedim repede şi să ne îndreptăm
în bine viaţa noastră aici pe pământ. În lumea de dincolo nu
putem repara greşelile făcute pe pământ.
Ce se întâmplă cu sufletul nostru după moarte?
Cuvântul „moarte” trebuie înlocuit cu „mutare” pentru că, la moarte, omul se mută de pe pământ în lumea de
dincolo, într-un alt spaţiu al veşniciei. Sufletul, după moarte,
merge la Dumnezeu, de unde îşi are existenţa.

Ce simte omul în clipa morţii şi ce ispite pot apărea în
acele momente care ar putea să-l tulbure?
În această viaţă pământească cu toţii avem un duşman
comun, care se cheamă diavolul. El face rău la toată lumea.
Răul provine de la diavol, care este izvorul răutăţii. Diavolul
nu ne dă pace nici chiar în clipa morţii. El luptă pe orice
cale să ne distrugă şi să ne arunce în iad. Atunci când
murim, diavolul dă ultimul război cu noi pe acest pământ
prin cele patru ispitiri: necredinţă, deznădejde, trufie şi nălucirile diavoleşti. Sfântul Nicodim Aghioritul, în cartea sa
”Războiul nevăzut”, ne spune că în clipa morţii, diavolul
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ne îndeamnă spre necredinţă, spunându-ne la ureche că nu
există nimic pe lumea cealaltă, că totul este aici pe pământ,
că nu există Dumnezeu şi nici rai sau iad. Omul foarte
credincios, care toată viaţa s-a încredinţat lui Dumnezeu,
biruie foarte uşor această ispită a diavolului. Tot în clipa
morţii, diavolul vine cu dezamăgirea, spunându-ne că
spovedania şi faptele bune nu ajută la nimic, că păcatele sunt
aşa de mari că nu pot fi iertate. Omul credincios în clipa
morţii ştie că Dumnezeu ne este tată şi orice tată îşi ajută
copilul şi nu-l poate părăsi sub nicio formă. De asemenea,
diavolul, în clipa morţii, ne ispiteşte cu mândria zicând că
am fost cei mai buni pe acest pământ, că am fost sfinţi. Mândria ne acoperă păcatele şi nu le mai plângem. Cu toţii
greşim în această viaţă. Şi dacă am trăi numai o zi, o oră, şi
tot facem păcate cu gândul, cu vorba, cu fapta, dar câte păcate facem într-o viaţă de om! Ultima ispitire a diavolului în
clipa morţii noastre este trimiterea de năluciri, închipuiri de
tot felul care să ne sperie tare. De aceea, unii oameni ţipă şi
urlă în clipa morţii. Spovedania deasă ne dă o moarte liniştită
şi cu bucurie.
În Republica Moldova, în localitatea Mihăileni, a
murit un copil, în biserică, imediat după botezul săvârşit de
preotul satului. Ce puteţi să ne spuneţi despre acest trist
eveniment?
Am fost contrariat de această ştire, unică în istoria de
două mii de ani, de la înfiinţarea Bisericii lui Hristos în ziua
de Pogorâre a Sfântului Duh, la Ierusalim, (Faptele Apos-
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tolilor, capitolul nr.2) şi până astăzi. Moartea copilului este
un eveniment regretat de toată lumea prezentă la botez, de
părinţii şi naşii copilului şi de preotul care a oficiat această
slujbă. Nu a dorit nimeni să se întâmple aşa ceva.

Ce efecte pe termen scurt, dar şi îndepărtat, poate
avea acest bizar eveniment?
Pe termen scurt, a produs o mare tristeţe părinţilor şi
naşilor când au constatat moartea copilului în biserică. Pe
termen lung, a produs multă sminteală şi răceală în rândul
credincioşilor. Din toată această tristă întâmplare, cel mai
mult s-a bucurat diavolul care urlă răcnind ca un leu, gata să
înghită chiar şi pe cei aleşi (I Petru 5,8). De asemenea, întâmplarea aceasta îi bucură pe toţi sectanţii care sunt împotriva oficierii botezului la copiii mici. Toţi aceşti eretici
manifestă o mare răutate faţă de slujitorii bisericii, deoarece
ei neagă preoţia sacramentală, cât şi ierarhia în Biserică.
Ce s-a întâmplat cu acel copil care a murit imediat
după botez?
Cu siguranţă acest prunc a devenit prin botez înger al
lui Dumnezeu şi a intrat în veşnicia lui Dumnezeu.

Dar cu preotul care a oficiat acest botez ce se va întâmpla?
Cazul se află în cercetare şi dacă se va constata că
este o neglijenţă din partea preotului, acesta va fi oprit de la
preoţie. Un medic când greşeşte grav, medicina „merge mai
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departe”, spitalul nu se închide. La fel se întâmplă şi în
cazul de faţă.

Este bine să dezgropăm pe cei morţi din cimitir?
De regulă nu se dezgroapă morţii, deoarece, preotul,
la cimitir, după ce a introdus sicriul în mormânt, cu o cazma
sau o lopată, pecetluieşte groapa, cu semnul crucii, spunând
aşa: „se pecetluieşte această groapă până la a doua venire
a lui Iisus Hristos. Amin”.
În ultima vreme, din motive practice, deoarece a
scăzut numărul locurilor de înmormântare, se dezgroapă cel
mort, dar nu mai devreme de şapte ani de la înmormântare.
Osemintele se pun într-un sac şi se face o slujbă de
pomenire pentru cel dezgropat, apoi preotul le stropeşte cu
vin şi untdelemn şi le aşează la picioarele celui care este înmormântat.
Ce ne puteţi spune despre cultul morţilor la strămoşii
noştri daci?
Poporul român a crezut dintotdeauna în nemurirea sufletului. Noi, ca popor, ne tragem din daci, care sunt, de fapt,
strămoşii noştri. Împăratul Traian al Imperiului Roman,
după ultimul război cu dacii, a spus: ”i-am învins chiar şi pe
daci şi geţi, cei mai puternici dintre toate popoarele care
au existat vreodată, nu numai din cauza lor, ci şi din aceea
a învăţăturilor lui Zamolxis, care este între ei aşa de slăvit.
Aceasta le-a întipărit în inimă convingerea că ei nu mor, ci
numai îşi schimbă locuinţa şi de aceea merg mai veseli la
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moarte decât în orice altă călătorie”. Istoricul român Vasile
Pârvan, în lucrarea sa „Getica” (1920) scria aşa: „Geţii credeau într-un fel de Waldhull” (Câmpii Elizee), unde, după
moartea trupului, se vor întâlni cu zeul lor suprem care este
Zamolxis şi vor trăi fără de sfârşit”.
Credinţa în nemurire ne motivează să facem binele şi
să ne jertfim chiar viaţa pentru a face bine celor din jurul
nostru. Credinţa în nemurirea sufletului i-a făcut pe strămoşii noştri să se jertfească pentru binele ţării, să apere glia
strămoşească.
Orice faptă a noastră făcută aici pe pământ are ecou în
veşnicie. După moarte, în lumea de dincolo, luăm cu noi
doar faptele, fie bune fie rele, care vor însoţi sufletul nostru
în faţa judecăţii lui Dumnezeu.

Ce părere aveţi despre sinuciderea Mădălinei
Manole?
Simt o stare de tristeţe şi de îngrijorare, în acelaşi
timp. Oricâte eşecuri, neîmpliniri, supărări, dureri, necazuri
am avea, niciodată, nimeni nu trebuie să recurgă la suicid.
Viaţa este darul lui Dumnezeu. Noi înşine nu ne putem da
viaţa, nu o putem crea, ci o primim în dar de la Dumnezeu
prin părinţii noştri. Dacă noi nu ne putem da viaţă nouă şi nu
putem să ne naştem când vrem noi, cu atât mai mult, nu
putem să ne luăm viaţa şi nu putem să ne stabilim ziua
morţii noastre. Orice caz de suicid al unei persoane este pentru mine o tristeţe de nemângâiat. Persoana care se sinucide
nu-şi poate rezolva problema, ci dimpotrivă complică şi mai
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mult lucrurile prin durerea fără margini pe care o lasă familiei şi tuturor celor din jurul ei. Sinuciderea nu este deci o rezolvare, ci doar o complicare, o amplificare a problemelor,
pe termen lung. Suicidul, tot mai des în ultima vreme, a devenit un fenomen îngrijorător. Sinuciderea este un act de
laşitate, de necredinţă şi lipsă de demnitate umană. Oricât de
grea ar fi viaţa, trebuie să fim luptători. Dacă-L avem pe
Dumnezeu în noi înşine, vom găsi, de fiecare dată, şi soluţia
şi puterea să depăşim necazurile şi greutăţile cu care ne confruntăm.

Care este cauza pentru care tot mai multă lume alege
suicidul ca soluţie extremă?
Totul porneşte de la necredinţă. O persoană cu adevărat credincioasă, care trăieşte pe Dumnezeu în adâncul
fiinţei, nu poate apela la suicid când apar probleme grave.
De-a lungul vieţii, se acumulează multe energii negative,
malefice, care vin de la păcatele noastre personale şi de la
anturajul în care trăim şi ne complacem în el. Ca să putem
scăpa de aceste duhuri rele, avem nevoie de o spovedanie
completă cât mai des cu putinţă. Spovedania înseamnă mărturisirea înaintea preotului duhovnic la biserică, unde trebuie să spunem cu toată sinceritatea toate greşelile, păcatele,
gândurile rele care ne tulbură. Preotul are o mare putere
harică, care vine întotdeauna numai de la Mântuitorul Iisus
Hristos care a instituit Taina Spovedaniei prin cuvintele
adresate în ziua Învierii Sale către Sfinţii Săi Apostoli:
“Luaţi Duh Sfânt, cărora veţi ierta păcatele, iertate vor fi
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şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi” (Ioan 20,21). Spovedania sinceră, curată, completă ne aduce imediat o stare de linişte interioară, o bucurie lăuntrică şi o poftă mare de viaţă
curată, sfântă, jertfelnică în slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor. Spovedania previne orice caz de suicid şi ajută la întărirea sufletească a oamenilor cuprinşi de multe necazuri.
Pe lângă spovedanie deasă, trebuie să practicăm rugăciunea
continuă, adică gândul curat de la Dumnezeu şi să luăm
parte la Sfintele slujbe care se oficiază la Biserică prin care
ne umplem de har ceresc.

Ce fel de slujbă religioasă se oficiază pentru o persoană care s-a sinucis?
Biserica Ortodoxă condamnă categoric suicidul ca un
act demonic. Dumnezeu este viaţă şi noi trebuie să trăim
viaţa pentru Dumnezeu. Moartea este roada păcatului care
vine de la diavol. A alege suicidul cu bună ştiinţă înseamnă
a te da pe mâna diavolului. Acesta este şi motivul pentru
care preoţii în Biserica Ortodoxă nu oficiază slujba de înmormântare pentru o persoană care s-a sinucis. Sinuciderea
este cel mai mare păcat pe care-l poate face omul în această
lume, fiind păcat împotriva Duhului Sfânt, care este izvorul
vieţii. „Pravila bisericească” de la Govora scrie că: “cei
care s-au sinucis de bună voie nu se îngroapă în cimitirul
credincioşilor, ci deoparte cu sinucigaşii, cu ereticii şi copiii
nebotezaţi”. „Cine se va da de bunăvoia lui, să nu se îngroape creştineşte cu preot şi cu pomenire”. Slujba religioasă pentru o persoană care se sinucide este foarte scurtă
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şi se face doar pentru mângâierea familiei îndurerate.
La casa mortului, preotul rosteşte doar rugăciunea:
“Tatăl nostru” şi nu are voie să însoţească cortegiul funebru. La cimitir preotul vine pentru a rosti din nou, cu toţi
cei de faţă, rugăciunea „Tatăl nostru”.
În unele regiuni ale ţării este tradiţia ca, după şapte
ani de la deces, să se facă o slujbă de parastas unei rude
apropiate cu persoana care s-a sinucis.
Familia îndoliată e bine să facă tot timpul milostenii,
în mod particular persoanelor sărace, ca o mângâiere pentru
sufletul răposatului. Dumnezeu să mângâie familiile celor
care s-au sinucis şi să dea bunul Dumnezeu să nu mai auzim
despre cazuri de suicid.
Mare este Dumnezeu!
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III. LA JUDECATA LUI
DUMNEZEU
1. Cum ne înfăţişăm înaintea
lui Dumnezeu?

Ce ne cere Dumnezeu la judecata particulară.
Dar la cea universală?
Prin judecata particulară se înţelege judecata pe care
Dumnezeu o face cu fiecare în parte când moare, când îi
cercetează viaţa şi faptele făcute până-n clipa morţii. Prin
judecata universală se înţelege judecata pe care Dumnezeu
o va face în public, la vedere şi auz pentru toţi oamenii deodată, când nimeni nu se poate ascunde nicăieri. La această
judecată, Mântuitorul va fi practic cu fiecare. Celor răi şi
egoişti, Iisus Hristos le va spune aşa: „<Duceţi-vă de la
Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit
diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Miaţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau;
Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat>. Atunci vor
răspunde şi ei, zicând: <Doamne, când Te-am văzut
flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau
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în temniţă şi nu Ţi-am slujit?> El însă le va răspunde,
zicând: <Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut>” (Matei 25,
41-45). Cu alte cuvinte, la judecata particulară, cât şi la cea
universală, Dumnezeu ne cere faptele credinţei. Aceste fapte
dau mărturie despre credinţa şi dragostea noastră faţă de
aproapele nostru. Viaţa nu este teorie ci trăire. La fel, credinţa
trebuie să fie vie şi să o manifestăm prin viaţa faptelor bune.

Dacă Dumnezeu e cu noi, cine este împotriva
noastră”? (Romani 8,31)
Omul, indiferent cine ar fi el, nu poate exista fără
Dumnezeu, deoarece totul a fost creat de El şi prin El, după
cum ne spune şi evanghelistul Ioan: „Toate prin El s-au
făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut” (Ioan
1,3). Dumnezeu este dintotdeauna cu noi şi pentru noi, aşa
cum mărturisim şi în Crez: „pentru noi oamenii şi pentru
a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat
de la Duhul Sfant şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om”.
Fiecare dintre noi purtăm „chipul lui Dumnezeu” (Facere
1,27), şi de aici concluzia logică că Dumnezeu este în noi,
cu noi şi pentru noi. Întrebările pe care trebuie să ni le
punem sunt următoarele: noi suntem cu Dumnezeu în
această viaţă? Ce facem noi pentru Dumnezeu? Suntem gata să
ne jertfim pentru Dumnezeu? Mântuitorul Hristos a făcut-o
pentru noi. Dumnezeu ne-a demonstrat convingător că ne
iubeşte foarte mult şi că face mereu tot ce este mai bun pentru noi, aşa cum citim în Evanghelia după Ioan, 3,16: „Căci
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Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel UnulNăscut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să
aibă viaţă veşnică”. Cel mai mare duşman al omului dintotdeauna a fost, este şi va fi diavolul, care ne urăşte de
moarte şi face totul împotriva noastră ca să ne piardă, după
cum citim în prima Epistolă a Sf. Apostol Petru, în care scrie
aşa: „Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul,
umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită” (I
Sf. Ap. Petru 5,8). Diavolul are puterea malefică împotriva
noastră, dacă ne apropiem de el prin păcatele pe care noi le
facem, de cele mai multe ori, cu bună ştiinţă. Sf. Ioan Gură
de Aur ne spune că diavolul este ca un câine legat cu un lanţ.
Dacă noi oamenii nu ne apropiem în aria lui de mişcare, el nu
ne poate face nimic rău, oricât ar lătra la noi, nu ne poate
muşca. Dacă ne apropiem de locul unde el stă, atunci ne poate
şi omorî. La fel se întâmplă şi cu diavolul. Dumnezeu ne-a dat
multe arme ca să ne apărăm împotriva diavolului: rugăciunea,
spovedania, smerenia, semnul sfintei cruci. Când spunem
rugăciunea „Tatăl nostru”, noi zicem aşa: „ci ne izbăveşte de
cel rău” (Luca 11,4). Dumnezeu ne-a dat spovedania, adică
taina iertării păcatelor noastre. Prin spovedanie iese răul din
noi şi intră harul lui Dumnezeu. Diavolul nu suportă sfinţenia,
lucrarea Duhului Sfânt în noi. Smerenia este o armă puternică împotriva diavolului. Prin semnul Sfintei Cruci, pe care
trebuie să-l facem cât mai des, diavolul fuge de lângă noi,
căci el nu suportă Crucea, adică pe Hristos, care S-a jertfit
pe Cruce pentru mântuirea noastră. Atunci când luăm parte
la Sfânta Liturghie cu credinţă, cu dragoste, ne umplem de
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o putere harică, sfântă, care ne întăreşte foarte mult în
această luptă împotriva diavolului. Nicodim Măndiţă a scris
o carte numită „Războiul nevăzut”, în care ne arată ce mare
luptă duce diavolul împotriva noastră şi cum noi, oamenii,
îl putem birui pe el cu multă uşurinţă.

Viaţa creştină este o viaţă normală, obişnuită, sau
necesită ceva în plus? Cum trebuie să decurgă orice zi din
viaţa unui creştin?
Sfinţenia este o stare de normalitate. Prin sfinţenie
înţelegem armonia dintre om şi Dumnezeu şi dintre om şi
natură. Păcatul produce un mare dezechilibru în fiinţa
umană şi în acest Univers. Sfântul Antonie cel Mare se considera pe sine un mare sfânt, deoarece era călugăr, postea
mult, se ruga şi a construit multe biserici. Dumnezeu i s-a
arătat în vis şi i-a spus că el nu este cel mai mare sfânt de pe
pământ, ci un om de rând pe nume Simeon, care era cizmar
de meserie, era căsătorit şi avea mulţi copii. Ce făcea acest
Simeon de a devenit plăcut lui Dumnezeu? Dimineaţa şi
seara se ruga în faţa icoanei cu toată familia. Toată ziua
muncea la reparatul încălţărilor şi tot ce câştiga împărţea în
trei: o parte pentru familia sa, o parte pentru săraci şi o parte
pentru biserica din sat care se afla în construcţie. În plus,
Simeon făcea un lucru deosebit: când vedea pe cineva care
trecea pe stradă, oricine era, zicea în gândul lui: „şi acesta se
mântuieşte, doar eu sunt păcătos”. Cu aceste cuvinte nu
judeca pe nimeni, nu-l interesa păcatele altora. Iată ce uşor
se ajunge la sfinţenie şi-n vremea noastră!
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Credeţi că răcirea faţă de adevăratele valori creştine
asumate de oamenii de pretutindeni ca valori morale, ce
stau la temelia vieţii noastre, vin din frica de a ne manifesta?
Frica este cel mai mare păcat. Să nu ne fie frică de oameni. Frica de Dumnezeu înseamnă teama de a nu-L pierde
pe Dumnezeu, de a nu-şi lua Dumnezeu mâna de pe noi.
Fără Dumnezeu nu putem face nimic. Frica de oameni ne
aduce ruşinea care este o stare de lepădare, de trădare. Mântuitorul Hristos ne spune aşa: ”Căci de cel ce se va ruşina
de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat
şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va veni
întru slava Tatălui său cu sfinţii îngeri” (Marcu 8,38). Iubirea de Dumnezeu alungă frica. Credinţa în Dumnezeu ne
dă curaj, încredere.

Ce înseamnă să te lepezi de lume, dar, în acelaşi timp,
să fii în mijlocul ei? La ce foloseşte lepădarea de lume?
A te lepăda de lume înseamnă a te lepăda de păcate,
de vorbe rele, de gânduri rele, şi de tot ceea ce ne întinează
sufletul. A te lepăda de lume nu înseamnă să pleci din lume,
de la serviciu, de la şcoală, să te ascunzi în pădure, în
peşteră, ci să rămână fiecare unde se află şi acolo să-l slujească pe Dumnezeu, prin fapte bune şi prin ajutorarea
săracilor. Lepădarea de sine înseamnă renunţarea la egoism,
orgoliu şi mândrie. Atunci când ne lepădăm de toate acestea,
începem să vedem sensul şi valoarea acestei lumi pământeşti.
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IV. PUTERILE
DUMNEZEIEŞTI
1. Cum ne influenţează viaţa fiinţele
spirituale create de Dumnezeu?
Ce sunt îngerii?
Îngerii sunt fiinţe spirituale create de Dumnezeu
înaintea lumii văzute care ne înconjoară. Cuvântul „înger”
tradus din limba greacă (anghelos) în limba română
înseamnă „vestitor”, deoarece îngerii au ca misiune sfântă
să facă cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu. Îngerii sunt
„duhuri slujitoare”, după cum ne spune profetul David:
“Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de
foc” (Ps. 103,5). Sfântul Pavel ne spune că îngerii sunt fiinţe
spirituale, cereşti, care se deosebesc de oameni.
Scopul principal pentru care au fost creaţi îngerii este
de a-L proslăvi pe Dumnezeu neîncetat, pentru a împlini
întru toate voia Lui şi pentru a face cunoscut oamenilor
planul de mântuire al lui Dumnezeu, pentru a ne ajuta să
împlinim poruncile Lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi a
primit la botez un înger păzitor care să ne poarte de grijă în
46
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Ce înseamnă ierarhia îngerească?
Prin ierarhie înţelegem nişte trepte de slujire.
Numărul îngerilor este incalculabil şi nu poate fi cuprins de
oameni. Doar Dumnezeu ştie exact câţi îngeri are în ceruri
şi pe pământ. Aşa cum într-un stup sunt mii de albine, - care
la prima vedere par identice şi avem senzaţia că toate fac
acelaşi lucru, iar după ce pătrundem în lumea lor vedem că
sunt grupate pe anumite slujiri, ocupaţii diferite-, la fel este
şi cu lumea imensă a îngerilor.
Dionisie Areopagitul, care a fost ucenicul apropiat al
Sfântului Apostol Pavel, a scris o carte interesantă numită
„Ierarhia cerească”. Pe baza unei descoperiri dumnezeieşti,
el a scris în această carte că îngerii sunt grupaţi în nouă cete,
fiecare grupare având numele şi misiunea sa. Ierarhia cea
mai de sus, care este în jurul tronului Sfintei Treimi, este
formată din Domnii, Puteri şi Stăpânii. Ei domnesc peste
îngerii de mai jos şi stăpânesc întregul univers. Ierarhia cea
mai de jos este formată din Începători, Arhangheli şi Îngeri.
Aceştia sunt mai aproape de oameni cărora le fac
cunoscută voia lui Dumnezeu şi-i ajută să scape de ispitele
şi atacurile care vin din partea duhurilor rele, ale diavolilor.
Marele prooroc Isaia spune că Serafimii stau împrejurul lui
Dumnezeu şi au câte şase aripi (Isaia 6,2). „Heruvimii”,
care în traducere înseamnă „revărsarea înţelepciunii divine”, au mulţi ochi şi ne dau multă luminare sufletească
pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu.
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Ce înseamnă arhangheli? Care este misiunea lor?
Din Sfânta Scriptură aflăm că arhanghelii sunt în
număr de şapte şi ei stau în jurul tronului slavei lui Dumnezeu, după cum ne spune Sfântul Apostol şi Evanghelist
Ioan: „Ioan, celor şapte Biserici, care sunt în Asia: Har
vouă şi pace … şi de la cele şapte duhuri, care sunt înaintea scaunului Lui” (Apocalipsa 1,4). Arhanghelii sunt îngeri şi au misiunea sfântă de a vesti oamenilor tainele cele
mari ale lui Dumnezeu, de a descoperi proorociile cele înalte
îngerilor şi, prin ei, oamenilor. Sfântul Grigore Dialogul zice
despre arhangheli: “Aceştia înmulţesc sfânta credinţă între
oameni, luminând mintea lor cu lumina înţelegerii Sfintei
Evanghelii, descoperindu-le tainele credinţei celei drepte”.
Ce ne puteţi spune despre arhanghelii Mihail
şi Gavriil?

„Mihail” se tâlcuieşte: „cine este ca Dumnezeu”?,
„puterea lui Dumnezeu” şi el este voievodul oştilor cereşti
şi cel dintâi dintre Sfinţii Arhangheli. El poartă în icoane
sabie de foc şi are misiunea de a păzi Legea lui Dumnezeu
şi a birui puterea vrăşmaşului care este diavolul. Biblia ne
spune că arhanghelul Mihail s-a arătat lui Iosua Navi, urmaşul lui Moise la conducerea poporului evreu şi i-a spus
aşa: “Eu sunt căpetenia oştirii Domnului şi am venit
acum!" (Iosua 5,14). Sf. Apostol Pavel ne spune că
arhanghelul Mihail va trâmbiţa a doua venire a lui Iisus
Hristos pe pământ şi învierea morţilor (I Tesaloniceni 4,16).
„Gavriil” se traduce “omul lui Dumnezeu” şi el este arhan48
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ghelul bunelor vestiri, al informaţiilor bune aduse oamenilor
pe pământ. El poartă în icoane o floare în mână. Arhanghelul Gavriil este foarte dulce la vedere şi plin de blândeţe.
Sfântul Arhanghel a dus la ceruri rugăciunea Sfintei Fecioare Maria când ea se afla la Templul sfânt din Ierusalim.
Şi tot el i-a adus vestea cea bună Maicii Domnului că ea a
fost aleasă să-L nască pe Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu
prin lucrarea Sfântului Duh. Sfântul Gavriil ocroteşte pe fecioare, acoperă pe mame, păzeşte pe copii şi duce rugăciunile tinerilor în faţa lui Dumnezeu. Jandarmeria Română îi
are ocrotitori duhovniceşti pe arhanghelii Mihail şi Gavriil.

Ce legătură există între îngeri şi sfinţi?
Îngerii sunt fiinţe spirituale create înaintea lumii
văzute care ne înconjoară, iar sfinţii sunt oameni care au
trăit pe pământ şi s-au străduit să facă numai bine, să lupte
împotriva păcatelor şi l-au proslăvit pe Dumnezeu prin viaţa
lor curată. Şi îngerii şi sfinţii trăiesc acum în ceruri aducând
slavă lui Dumnezeu. Fiecare sfânt a avut aici pe pământ un
înger păzitor. Mulţi sfinţi au dus aici pe pământ o viaţă îngerească aşa cum a fost Sfântul Ioan Botezătorul şi alţi mulţi
sfinţi. Să ascultăm mereu de îngerul păzitor care ne vrea
mereu numai binele ca şi noi să ajungem, după moarte, în
lumea sfinţilor lui Dumnezeu.
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V. TAINELE
ORTODOXIEI
1. Taine de iniţiere în viaţa Bisericii

Copilul este introdus în viaţa liturgică a Bisericii prin
trei slujbe religioase sau Taine bisericeşti: Botezul, Mirungerea şi Împărtăşania.
Imediat ce copilul a fost botezat şi miruit, urmează
Sfânta Împărtăşanie, care este ca o încoronare a primelor
Taine. Dacă prin Botez şi Mirungere primim doar Duhul
Sfânt, prin Sfânta Împărătşanie, îl primim pe Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos.

2. Cina cea de Taină!

Ce semnificaţie are „Cina cea de Taină”? Ce înseamnă
ea pentru creştini?
Prin „Cina cea de Taină” înţelegem ultima masă de
seară la care a luat parte Hristos cu ucenicii Săi înainte de a
fi răstignit pe cruce (într-o zi de vineri) (Matei 26 26-27;
Marcu 14,22-24 şi Luca 22,8-20). Nu a fost o cină obişnuită, ci una cu totul specială, în timpul căreia s-a instituit Eu50
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haristia sau Sfânta Împărtăşanie.
I se spune „Taină” pentru că este un mare mister
dumnezeiesc transformarea pâinii şi vinului, prin puterea
Sfântului Duh, în Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus
Hristos, din care noi oamenii ne împărtăşim de fiecare dată.
Sfinţirea Darurilor (Pâinea şi Vinul) se face numai în
cadrul Sfintei Liturghii, dimineaţa până la ora prânzului de
obicei, iar în unele mănăstiri se poate face imediat după
miezul nopţii. Datorită necredinţei noastre când ne împărtăşim încă mai vedem în linguriţă pâine şi vin, dar, în realitate, sunt Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.
Pâinea şi vinul rămân doar ca o îmbrăcăminte exterioară cu care este învăluit Mântuitorul Hristos.
Pâinea şi vinul, prin sfinţire, devin cu adevărat hrană
cerească „pâinea vieţii”, de care se vorbeşte în Evanghelia
după Ioan la capitolul 6.
Pâinea sau prescura care se aduce la altar pentru
Sfânta Împărtăşanie trebuie să provină din făină curată, care
este plămădită şi coaptă la cuptor de o persoană curată trupeşte şi sufleteşte. De la frământat şi până la copt, prescura
trebuie făcută cu rugăciune şi lacrimi.
De asemenea, vinul trebuie să fie foarte curat, de obicei de culoare roşie şi parfumat natural. Vinul nu trebuie să
fie must şi nici oţeţit.
Atât prescura cât şi vinul se dăruiesc la altar cu un
pomelnic şi cu o lumânare aprinsă, ce semnifică credinţa
creştină aprinsă din inimă ca o flacără sfântă. Sfânta Împărătşanie semnifică prezenţa vie a Mântuitorului Hristos.
51

SAVA BOGASIU

A ne împărătşi înseamnă a-L primi cu adevărat pe
Iisus în adâncul fiinţei noastre, după cum citim în Evanghelia după Ioan: ”Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât
din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci.
Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este
trupul Meu”(cap. 6,51). Sfânta Împărătşanie nu se ia
oricum şi oricând. Avem nevoie de o pregătire specială atât
trupeşte cât şi sufleteşte după cum ne îndeamnă Sfântul
Apostol Pavel: „Căci de câte ori veţi mânca această pâine
şi veţi bea acest pahar, moartea Domnului vestiţi până când
va veni. Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea
paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat faţă de
trupul şi sângele Domnului. Să se cerceteze însă omul pe
sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar. Căci
cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă
şi bea, nesocotind trupul Domnului. De aceea, mulţi dintre
voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit”.
Este bine să ne spovedim foarte des şi să ne împărătşim mai rar. Orice spovedanie sinceră şi înlăcrimată
este deja o împărtăşire din harul iertării lui Dumnezeu. E
bine să dorim mult Împărătşania şi să ne străduim să o
primim cu vrednicie. Sfânta Împărătşanie este darul cel mai
mare dat nouă oamenilor de către Dumnezeu. Mare este
Dumnezeu!

3. Puterea Crucii

Care este semnificaţia şi puterea crucii pentru un
creştin?
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În cruce se cuprinde totul despre mântuirea noastră.
Atunci când rostim cuvântul cruce, noi, de fapt, zicem Hristos care S-a răstignit pe Cruce pentru a răscumpăra păcatele
noastre. Crucea este formată din două dimensiuni: o latură
verticală, care semnifică legătura omului cu Dumnezeu, şi
o latură orizontală, care arată dragostea lui Dumnezeu faţă
de oameni. La întrebarea Sfântului Ioan Gură de Aur: „de ce
a trebuit să moară Hristos pe Cruce?”, tot el răspunde retoric: ”doar pe Cruce poţi muri îmbrăţişând lumea cu cele
două braţe.” Crucea este semnul puterii lui Dumnezeu,
după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel: ”Cuvântul
Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei
ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (1Corinteni
1,18).
În momente grele, de panică, spaimă, tot omul se
închină şi, imediat, se linişteşte. Puterea şi liniştea ne vin de
la Mântuitorul Hristos, care S-a răstignit pe Cruce. Nu
putem separa Crucea de Hristos. Acolo unde este Hristos
este şi Crucea şi unde este Crucea este şi Hristos. Crucea
este un semn de binecuvântare. Prin Cruce se binecuvântează totul. Dumnezeu este izvorul binecuvântării. Crucea
este semnul dragostei fără de margini a lui Dumnezeu faţă
de noi oamenii, după cum ne spune Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan: „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul
său cel Unul - Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu
piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3,16). Crucea este o
mărturisire de credinţă. De fiecare dată când ne însemnăm
cu semnul Sfintei Cruci, noi zicem în gând sau cu voce tare
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aşa: „în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Amin”.
Atunci când vedem pe stradă pe cineva că se închină,
indiferent de etnie, culoare, stare socială, noi spunem despre acea persoană că este creştină. Crucea este actul de
identitate spirituală. Prin ea arătăm cine suntem şi în ce credem: suntem creştini şi credem în Mântuitorul Iisus Hristos. Crucea este steagul Bisericii. Ea este aşezată pe orice
instituţie creştină.

4. Maslul, nădejdea omului în Dumnezeu

Am auzit că pentru cei bolnavi de diferite boli grele
există o slujbă religioasă numită Maslu, care are mare efect
terapeutic. Ce ne puteţi spune despre acest ritual religios?
Maslul este una dintre cele şapte slujbe religioase numite şi Sfinte Taine pe care Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul
Lui Dumnezeu, ni le-a lăsat în Biserică, după Învierea Sa
din morţi.
Înainte de a se înălţa la ceruri, Mântuitorul le-a spus
ucenicilor Săi: „celor ce vor crede, le vor urma aceste
semne: în numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi
vor grăi,... peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor
face sănătoşi” (Marcu 16, 17-18). Sfinţii apostoli au practicat slujba maslului imediat, făcând multe minuni de vindecare a celor bolnavi: „Şi scoteau mulţi demoni şi ungeau
cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau” (Marcu
6,13). Slujba maslului pentru cei în suferinţă este o practică
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apostolică veche, după cum ne spune şi Sfântul Iacob: „Este
cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi ei să
se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele
Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica, şi de va fi făcut păcate se vor
ierta lui (Iacob 5, 14-15).

În ce constă acest ritual al Maslului?
Slujba Sfântului Maslu conţine şapte rugăciuni speciale adresate pentru cei bolnavi, o rugăciune deosebită pentru sfinţirea untdelemnului care se spune cu voce tare de
şapte ori şi, de asemenea, se citesc şapte texte din Evanghelie şi şapte din cartea numită „Apostol”.
După fiecare Evanghelie citită se face ungerea cu undelemn sfinţit a celor bolnavi. La această slujbă participă în
mod obligatoriu cel puţin doi preoţi, iar acolo unde se poate
este bine să fie chiar şapte preoţi. Într-o sobă, când introducem mai multe lemne, se face căldură mai multă şi mai
repede. La fel, şi la o slujbă religioasă cu mai mulţi preoţi,
se simte harul lui Dumnezeu imediat.

Unde se face această slujbă a Maslului?
Orice slujbă este legată de Biserică ca spaţiu liturgic.
Sunt biserici sau mănăstiri care, în zilele de post (miercuri,
vineri, sau în alte zile de post din calendarul bisericesc), oficiază maslu de obşte în biserică pentru toţi cei care vin la
această slujbă. Această slujbă a Maslului, la nevoie, se poate
face şi în casa celui bolnav, sau chiar la spital.
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Oriunde se face, această slujbă este binevenită
deoarece ea are efecte mari de ordin spiritual şi trupesc. Pentru ca slujba maslului să fie eficientă, trebuie spovedit atât
cel căruia i se face maslu, dar şi toţi cei din familia bolnavului.
Ce efecte deosebite are Maslul?
Maslul este o slujbă cu mult har de la Dumnezeu. Ea
ne aduce mângâiere, ajutor în orice problemă de sănătate.
Prin ea se coboară harul lui Dumnezeu peste cel bolnav, dar
şi peste toţi cei care participă la slujbă. Cu toţii avem nevoie
de această slujbă, nu doar cei bolnavi, ci şi cei sănătoşi trupeşte, pentru că într-un fel sau altul, cu toţii avem probleme
sufleteşti. E bine să alergăm acolo unde auzim că se oficiază slujba maslului.
Ce ne trebuie pentru această slujbă?
În primul rând credinţă, apoi trebuie să aducem puţin
ulei pentru sfinţit. Cu acest untdelemn se unge cel bolnav pe
părţile trupului de unde vin durerile. Se poate folosi la
pregătirea hranei, ori se pune la candelă să ardă. Maslul ne
întăreşte de fiecare dată. El nu se face pe patul de moarte ca
omul să moară mai repede, ci dimpotrivă, îl facem ca Dumnezeu să-i dea sănătate şi mai ales iertarea păcatelor. Maslul
ne bucură sufletul şi aprinde în noi nădejdea că Dumnezeu
este mare, bun şi că El este adevăratul doctor pentru orice
boală.
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Ce ne puteţi spune despre Taina Mirungerii?
Este o slujbă religioasă instituită de Mântuitorul Iisus
Hristos. Cuvântul de aşezare a acestei Sfinte Taine este
porunca Mântuitorului către Sfinţii Apostoli, după înălţarea
sa la ceruri: „Şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui
Meu; voi însă şedeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu
putere de sus.” (Luca 24,49). Această slujbă îşi are izvorul
în praznicul Rusaliilor sau Pogorârea Sfântului Duh în lume,
la cincizeci de zile după Învierea lui Iisus Hristos – Fiul lui
Dumnezeu. Mirungerea este lucrarea Sfântului Duh care se
revarsă peste cel botezat, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel: „Iar Cel ce ne întăreşte pe noi împreună cu voi,
în Hristos, şi ne-a uns pe noi este Dumnezeu, care ne-a şi
pecetluit pe noi şi a dat arvuna Duhului, în inimile noastre”; „Să nu întristaţi Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu,
întru Care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării”
(II Corinteni 1,21-22, Efeseni 4,30).

În ce constă ritualul acestei slujbe a Mirungerii?
Această slujbă se face, de regulă, imediat după ce copilul a
fost botezat în apă. Preotul foloseşte Sfântul Mir, care este
de fapt untdelemn sfinţit care conţine 35 de aromate speciale. Mirul se sfinţeşte numai de către episcopi, în Joia
Mare, înainte de Paşti. Preotul unge copilul pe membrele
trupului cu Sfântul Mir spunând formula liturgică: „pecetea
darului Duhului Sfânt”, iar naşul spune „Amin”, care, în
traducere, înseamnă „aşa să fie”. Cu alte cuvinte, preotul
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pecetluieşte botezul prin această mirungere a copilului.

De ce este importantă ungerea cu Sfântul Mir?
Cu adevărat este o slujbă importantă şi necesară
creştinului. Prin intermediul acestei ungeri, copilul primeşte
de la Dumnezeu multe daruri speciale, vocaţii, înclinaţii,
talente, pe care, atunci când devine mare, le poate fructifica.
Unuia îi place muzica, altuia pictura, cartea, matematica,
limbile străine. Aceste daruri le primeşte la mirungere, de
aceea, în acele momente, trebuie să ne rugăm mai mult la
Dumnezeu ca să ne învednicească copilul cu multe daruri
binecuvântate. Mirungerea se face doar o singură dată la
botez. Ea se poate repeta la cei care s-au lepădat de ortodoxie şi au revenit la Biserica Ortodoxă.

6. Ce înseamnă botezul pentru om?

Ce este botezul creştin?
Botezul creştin este o slujbă religioasă prin care o persoană, indiferent de vârstă, etnie, sau stare socială, devine
creştină, ucenică a Mântuitorului Iisus Hristos şi membră a
Bisericii creştine. Actul de încreştinare este Taina Botezului.
Denumirea de „Taină” scoate în relief partea nevăzută a
botezului ca ritual. Din săvârşirea Botezului, ca şi slujbă, se
vede cum preotul afundă de trei ori în apă o persoană care
vrea să devină creştină. Dar, nu se vede deloc ce se întâmplă cu apa sfinţită. Nu se vede Duhul Sfânt care coboară în
apă şi în persoana care se botează. Botezul are o parte văzută
- apa, copilul, naşii, preotul, lumea din biserică- şi o parte
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nevăzută, dar la fel de reală – Duhul Sfânt, harul lui Dumnezeu, cât şi îngerul păzitor, care coboară lângă persoana
botezată. Botezul înseamnă o nouă naştere, o nouă viaţă
spirituală, în Hristos şi pentru Hristos.
Sfântul Apostol Pavel ne spune aşa în Epistola către
Romani: ”Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am
botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum
Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii” (Romani 6, 3-4). Botezul
creştin deschide împărăţia cerurilor.
Fără de botez noi nu putem intra în rai. Acest lucru ni
l-a spus nouă Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos în convorbirea avută cu Nicodim, membru al Parlamentului evreiesc
(Sinedriul): „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh,
nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan
3,5). Sfântul Grigore Teologul zice că Scriptura cunoaşte
trei feluri de naşteri: cea trupească, cea din botez şi cea din
înviere. Fără naşterea prin Botez, nu e posibilă naşterea prin
Înviere.
Cine a instituit pentru prima dată botezul creştin?
Orice Taină a Bisericii a fost instituită prin Mântuitorul Iisus Hristos, care este Taina Tainelor. În ziua învierii
Sale din morţi, Mântuitorul Hristos, după ce a insuflat
asupra ucenicilor Săi Duhul Sfânt, i-a trimis să propăvăduiască Evanghelia zicându-le: „mergând, învăţaţi toate
neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi
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al Sfântului Duh; Învăţându-le să păzească toate câte
v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele,
până la sfârşitul veacului” (Matei 28, 19-20). „Mergeţi în
toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura.
Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu
va crede se va osândi” (Marcu 16, 15-16). Plinătatea harului divin a fost dată numai după Pogorârea Sfântului Duh, la
Cincizecime sau Rusalii (Faptele Apostolilor 2, 1-5, 19,6).
De atunci s-a introdus şi Botezul în lucrarea Bisericii.

Ce efect are botezul asupra noastră?
Prin botez devenim creştini. Ni se iartă toate păcatele
săvârşite, atât cel din naştere, cât şi după naştere. Prin botez,
ne naştem la o nouă viaţă în Hristos, după cum ne spune Sf.
Apostol Pavel: ”câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi
îmbrăcat” (Galateni 3,27). Acelaşi apostol zice după boezul
lui: „nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine”
(Galateni 2,20). La botez ni se iartă şi păcatul strămoşesc de
la Adam.

De ce Ioan Botezătorul a botezat cu apă înainte de
botezul cu Duhul Sfânt al Mântuitorului Iisus Hristos?
Sfântului Ioan Botezătorul i se mai spune şi Înaintemergătorul Domnului pentru că el a pregătit calea sau drumul
venirii lui Iisus Hristos în lume, după cum el însuşi mărturiseşte: ”Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel
ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu
sunt vrednic să-I duc încălţămintea; Acesta vă va boteza
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cu Duh Sfânt şi cu foc” (Matei 3,11). Despre activitatea
misionară a Sfântului Ioan Botezătorul, profetul Isaia scrie
că Ioan este glasul celui ce strigă în pustie: “gătiţi calea
Domnului, drepte faceţi în loc neumblat cărările Dumnezeului nostru” (Isaia 40, 3). Venirea Mântuitorului Hristos din ceruri pe pământ a fost pregătită cu mii de ani
înainte de naşterea Lui Iisus. Toţi patriarhii şi profeţii Vechiului Testament au avut ca prim obiectiv misionar această lucrare sfântă. Ioan, ultimul dintre proorocii Vechiului
Testament propovăduia venirea lui Mesia (Hristos) şi necesitatea pocăinţei pentru a-L primi cu adevărat. Botezul lui
Ioan era un simplu ritual înainte de a fi botezat Iisus Hristos, pentru a-i conştientiza pe oameni cu privire la starea de
păcătoşenie din fiecare om. Sfântul Apostol Pavel ne spune,
în Epistola către Romani, că toţi oamenii de pe pământ au
păcate şi că toţi avem nevoie de pocăinţă: „De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat
moartea, aşa şi moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că
toţi au păcătuit în el “ (cap. 5,12). Sfântul Ioan le spunea tuturor care veneau la râul Iordan pentru a fi botezaţi cu apă:
„Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor” (adică
venirea lui Hristos) (Matei 3,2). Prin pocăinţă înţelegem
părerea de rău pentru greşelile săvârşite, străduinţa de a nu
le mai repeta, de a schimba viaţa în bine.
Căinţa pentru păcatele pe care le-am făcut trebuie să ne însoţească toată viaţa. Trebuie să ne străduim să ducem o viaţă
curată cu fapte bune. Pocăinţa în Vechiul Testament nu era
deplină, deoarece lipsea spovedania la duhovnic care aduce
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cu adevărat iertarea păcatelor. Abia după Învierea Sa din
morţi, Iisus Hristos s-a adresat Apostolilor Săi spunându-le
aşa: “Luaţi Duh Sfânt; Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi
iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (Ioan 20, 22-23).
Pocăinţa fără o spovedanie sinceră nu are eficienţă şi nu
aduce mântuire, adică salvarea sufletului. Există o mare
deosebire între botezul lui Ioan şi botezul pe care ni-L cere
fiecăruia dintre noi Mântuitorul Iisus Hristos. Botezul lui
Ioan era doar cu apă, formal, fiind doar o etapă de conştientizare a păcatelor din om şi nevoia harică de a le curăţi.
Apa poate spăla cel mult trupul de murdărie, însă sufletul nu
poate fi spălat cu apă şi nici hrănit cu alimente pământeşti.
Sufletul are nevoie de o altă hrană, după cum ne spune Însuşi Mântuitorul Hristos: ”Scris este: <Nu numai cu pâine
va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu>” (Matei 4,4). Botezul creştin pe care ni-l aduce Iisus
Hristos în Biserică are Duhul Sfânt ca element esenţial şi de
profunzime. Fără Duhul Sfânt nu ne putem sfinţi şi nici
curăţi sufletul de păcate.
Este foarte important să ne botezăm în apă sfinţită prin
Duhul Sfânt, fără de care nu putem intra în rai, după cum Însuşi Mântuitorul Hristos ne spune: “De nu se va naşte
cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3,5). Botezul lui Ioan se mai
practică şi astăzi în grupările religioase care s-au rupt de
Biserica Ortodoxă. După Înălţarea la ceruri a lui Iisus şi
Pogorârea Sfântului Duh, prin botezul săvârşit de Sfinţii
Apostoli, lumea a devenit creştină.
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În timpul botezului, preotul unge cu undelemn, de
două ori, copilul. Ce fel de ungeri sunt acestea. Există vreo
diferenţă între ele?
Este adevărat că în timpul botezului, preotul unge
copilul, de două ori, în părţile esenţiale pe trup.
Prima ungere o face cu undelemn sfinţit înainte de a fi
afundat copilul în apă. Preotul citeşte o rugăciune specială de
sfinţire a undelemnului, după care, rosteşte formula lirturgică:
„Aliluia, aliluia, aliluia”, şi toarnă puţin undelemn sfinţit în
vasul mare cu apă sfinţită. Din acelaşi undelemn unge
copilul şi apoi îl afundă în apă în numele Sfintei Treimi. În
Biblie, undelemnul este o mărturie a sfinţeniei şi a binecuvântării lui Dumnezeu.
Imediat după botez, copilului i se administrează un
nou ceremonial religios, care constă în ungerea cu Sfântul şi
Marele Mir. Acest ritual face parte din slujba numită: Taina
Sfântului Mir.
Aşa cum pruncul nou născut are nevoie de hrană pentru a creşte şi a se întări în cele trupeşti, cel născut prin Taina
Sfântului Botez, are trebuinţă de creştere şi întărire
duhovnicească în viaţa cea nouă, viaţa în Hristos. Iar această
întărire, care vine de la Duhul Sfânt, i se dă celui botezat
prin a doua Taină a Sfintei Biserici, prin Sfântul Mir sau
Mirungerea. Acest ritual are fundament biblic. El a fost instituit de Însuşi Mântuitorul Hristos, care a făgăduit Sfinţilor
Apostoli că le va trimite Duhul Sfânt: ”Şi iată, Eu trimit
peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate,
până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus”. (Luca 24,49).
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Mirungerea se mai numeşte şi Cincizecimea
creştinului, intrarea sa în noua viaţă în Duhul Sfânt, care
este adevărata viaţă a Bisericii.
Sfântul Mir se prepară din undelemn şi 38 de diferite
aromate, şi se sfinţeşte de un sobor de episcopi în Joia Mare
dinaintea Sfintelor Paşti. Amestecul acestor aromate simbolizează bogăţia şi felurimea darurilor Sfântului Duh de care
se împărtăşeşte cel care primeşte Mirungerea. Prin ungerea
cu Sfântul Mir, copilul primeşte daruri, abilităţi, talente spre
o anumită artă, meserie. etc. Momentul mirungerii este foarte
important pentru viitorul copilului care se miruieşte de către
preot. În timp ce preotul îl miruieşte, el zice aceste cuvinte:
”pecetea darului Duhului Sfânt”, iar naşul sau naşa rosteşte:
„Amin”, care în traducere românească înseamnă ”aşa să fie”,
sau „întocmai să se facă”. Prin această ungere, trupul
copilului devine un „templu al Duhului Sfânt”. Prin Botez
şi Mirungere, care se oficiază împreună la aceeaşi slujbă,
copilul este învăluit în haina albă a sfinţeniei.
Datoria noastră este să ne păstrăm această haină a
sfinţeniei ferindu-ne de tot felul de păcate. Mirungerea se
face o singură dată la botez. Botezul nu poate fi repetat
niciodată.

Ce ne puteţi spune despre botezul copiilor?
Botezul creştin se acordă oricărei persoane, indiferent
de vârstă. Este bine ca botezul să fie făcut din copilărie, imediat după naştere, la câteva zile sau săptămâni. Pentru a intra
în rai, prima condiţie fără de care nu se poate este botezul
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(Ioan 3,5). Care dintre noi poate să garanteze că un copil
ajunge la vârsta de 30 de ani, vârstă la care S-a botezat Însuşi
Mântuitorul Hristos.
Un copil poate muri oricând. De aceea, prima grijă a
părinţilor este să fie botezat copilul cât mai repede.
În Biblie găsim multe argumente că botezul trebuie aplicat încă din copilărie. La poporul biblic evreu era un ritual religios obligatoriu pentru fiecare copil. La opt zile, i se făcea
copilului tăierea împrejur, care prefigura botezul (Coloseni 2,
11-13 şi Facere 17, 23).
Tăierea împrejur era foarte importantă. Fără acest
ritual, nimeni din neamurile păgâne nu putea să facă parte
din poporul ales de Dumnezeu. La opt zile, copilul nu
înţelegea importanţa ritualului religios şi, totuşi, el se făcea.
La fel şi noi, botezăm copilul de mic, chiar dacă
acesta nu poate înţelege botezul la o vârstă atât de fragedă.
Sf. Apostol Pavel ne spune în Cartea Apostolilor că el a
botezat „casa” temnicierului din Filipi (Faptele Sfinţilor
Apostoli 16,33) şi pe toţi ai casei lui Ştefana din Corint (1
Corinteni 1,16) şi pe Lidia şi toţi ai casei ei (Faptele Sfinţilor
Apostoli 16, 15). Prin expresia „casa” se înţelege famila
care are copii de toate vârstele. La botez, copiii au nevoie de
prezenţa naşilor, pentru a mărturisi credinţa religioasă în
locul lor, la oficierea ritualului de încreştinare. Înainte de
botezul copilului, naşii trebuie să se spovedească şi să înveţe
bine Crezul, simbolul de credinţă ortodoxă.
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Când se spală pentru prima dată copilul botezat,
unde se pune apa de la băiţa copilului?
Deoarece prin botez şi prin mirungere trupul copilului s-a sfinţit, apa de la prima spălare se toarnă la un copăcel, o floare, sau în alt loc curat, în nici un caz la canalizarea
oraşului.

Ce semnifică lumânarea de la botezul copilului şi când
poate fi stinsă? Există un ritual anume de stingere a
lumânării?
În Evanghelia după Ioan, capitolul IX, Iisus Hristos se
numeşte pe Sine aşa: „Eu sunt lumina lumii”. Atunci când
vedem o lumină, indiferent de sursa ei de luminare, noi de
fapt ne gândim la Mântuitorul Hristos, care este ca o lumină.
Prin botez, copilul este învăluit într-o lumină harică. După
botez, lumânarea poate fi stinsă şi dusă acasă la părinţii
copilului. Este obiceiul ca, la o duminică după botez,
lumânarea să fie adusă la bsierică. Se aprinde, apoi se împărtăşeşte copilul şi este lăsată în biserică.

Cât de folositor este botezul creştin?
Prin botez noi primim cetăţenie cerească, posibilitatea
de a pătrunde în rai oricând prin voinţa şi chemarea lui
Dumnezeu. La botez noi primim Duhul Sfânt, devenind în
felul acesta purtători de Hristos. Omul după botez este ca
un potir, o vază în care stă Însuşi Dumnezeu. În clipa
botezului fiecare creştin primeşte ca ocrotitor din ceruri un
înger care-l însoţeşte toată viaţa.
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Are botezul efecte terapeutice asupra omului?
Primind botezul, omul este vindecat de urmările patologice ale păcatului strămoşesc. Prin păcatul strămoşesc,
înţelegem păcatul săvârşit prin neascultare de Dumnezeu de
către primul om creat, Adam, strămoşul nostru. Din cauza
acestui păcat, omul a fost izgonit de Dumnezeu din rai, şi de
la Adam până în prezent, toţi oamenii se nasc cu urmările
nefaste ale acestui păcat.
Sf. Apostol Pavel ne spune că păcatul este universal,
ca şi moartea: ”De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea, aşa şi moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el”
(Romani 5,12).
Exorcismele sau lepădările pe care preotul le citeşte
înainte de a afunda copilul în apa sfinţită se fac pentru a
alunga şi îndepărta puterile demonice care înrobesc firea
căzută a omului.
În ele preotul invocă pe Domnul Dumnezeu, Cel ce
tămăduieşte toată boala şi toată neputinţa. Atunci când preotul binecuvântează apa botezului ca să o sfinţească, el se
roagă astfel: „să se sfinţească apa aceasta cu puterea, cu
lucrarea şi cu pogorârea Sfântului Duh”, pentru ca să vină
asupra ei „lucrarea cea curăţitoare a Treimii”, ca să fie spre
„dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor pieire”.
Iar la binecuvântarea undelemnului cu care se unge copilul
înainte de a fi afundat în apă, preotul rosteşte această scurtă
rugăciune: „Însuţi binecuvântează acest untdelemn, cu
puterea, cu lucrarea şi cu pogorârea Sfântului Duh, spre în67
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lăturarea (vindecarea) tuturor răutăţilor”.
Sfântul Nicolae Cabasila scrie în cartea sa „Despre
viaţa în Hristos”: „mulţi au fost aceia care au căutat, de-a
lungul vremurilor, un leac pentru bolile de care suferă
omenirea, dar numai moartea lui Hristos a fost în stare să
aducă sănătatea cea adevărată. De aceea, dacă vrem să ne
refacem din nou, sau dacă vrem să trăim această viaţă
fericită, trebuie să luăm ca leac botezul lui Hristos”.

Cine poate primi taina botezului şi cine nu?
Botezul poate fi primit de orice persoană, indiferent
de naţionalitate, sex, stare socială, sau civilă. În ziua învierii
Sale din morţi Mântuitorul Hristos a trimis pe toţi apostolii
zicându-le: „învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţândule să păzească toate câte v-am poruncit vouă” (Matei 28,
19-20).
Botezul se face doar o singură dată în numele Sfintei
Treimi. Cine a fost botezat odată nu mai poate fi botezat
încă odată. Pentru copiii mici, acordul pentru botez îl dau
părinţii sau, în lipsa lor, tutorele sau rudele apropiate, iar
persoanele adulte, fiecare în parte, îşi manifestă în mod liber
dorinţa de a fi botezat.
Ce rol au naşii la botez?
Naşii de botez sau de cununie sunt părinţi
duhovniceşti care răspund pentru sufletul celui botezat sau
cununat. Naşii sunt şi martori sau garanţi pentru ritualul re-
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ligios săvârşit.
La botez, copilul trebuie să-şi manifeste credinţa,
lucru pe care nu-l poate face datorită vârstei, de aceea este
nevoie de o altă persoană care să-l reprezinte în faţa lui
Dumnezeu. Pentru acest motiv naşul este numit şi „purtător de cuvânt”. Pe baza credinţei mamei unei fiice bolnave,
Iisus Hristos a făcut minunea vindecării acelei copile. Tot
la fel şi noi, pe baza mărturisirii de credinţă, oficiem botezul
de credinţă, oficiem botezul copilului.
Naşul trebuie să fie botezat, ortodox, ca să poată participa la botezul unui copil în religia ortodoxă.

Domnul Iisus Hristos ne spune că: „Pe cine vine la
Mine, nu-l voi scoate afară”. Este valabil şi pentru persoane
nebotezate, necreştine?
Mântuitorul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din
Dumnezeu adevărat şi Salvatorul întregului Univers. Lumea
s-a creat prin El (Ioan 1,3) şi tot prin El s-a creat întregul
Cosmos. Jertfa pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos a fost
făcută pentru toţi oamenii, indiferent de etnie, religie, sex,
stare socială. Aşa cum lumina soarelui se revarsă peste toţi
oamenii, indiferent de credinţa religioasă pe care o împărtăşesc, tot la fel se întâmplă şi cu chemarea Mântuitorului Iisus Hristos. Mântuitorul ne cheamă pe toţi la El,
deoarece pe toţi ne iubeşte şi ne aşteaptă cât de repede să
venim la El. Noi nu putem limita iubirea lui Dumnezeu,
dragostea lui Iisus Hristos. În virtutea libertăţii pe care omul
o are de la naştere, poate să accepte invitaţia Mântuitorului,
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sau o poate refuza. Important este faptul că El ne cheamă
pe toţi. În ziua Învierii Sale, Mântuitorul Hristos i-a trimis
pe ucenicii Săi să propovăduiască Evanghelia: “Mergând
învăţaţi toate popoarele, botezându-le în numele Tatălui
şi al Fiului şi al Duhului Sfânt” (Matei 28, 19-20). Persoanele nebotezate din diferite motive, dar care au trăit totuşi în duhul bunătăţii, au săvârşit mereu binele şi-şi
manifestă voinţa de a se uni cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, au şi ei şansa lor de mântuire, pe care noi nu putem să
o respingem. Dumnezeu are taine mari şi lucrări diferite de
a ne apropia de El. Botezul şi pocăinţa formează drumul cel
mai scurt şi mai sigur de mântuire.

Există vreo diferenţă între un om botezat care face
fapte bune şi unul care nu este botezat, dar care se comportă ca bunul samaritean?
Faptele bune şi viaţa morală a unei persoane nu pot
înlocui botezul, care este singura cale de a deveni creştin şi
moştenitor al împărăţiei cerurilor. Mântuitorul Hristos, în
convorbirea Sa cu Nicodim, un evreu credincios, cuminte,
plin de fapte de milostenie îi spune clar: „De nu se va naşte
cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3,5).
Botezul este un act de identitate spirituală. Botezul
creştin se face o singură dată-n viaţă în numele Sfintei
Treimi. Diferenţa dintre un om botezat şi unul fără botez o
face harul lui Dumezeu, care se revarsă numai prin botez. O
cununie civilă, care se face doar la Starea civilă diferă total
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de cununia religioasă care se face în Biserică. Binele făcut
cu harul lui Dumnezeu şi în numele lui Dumnezeu diferă
total de binele umanitar. În predica de pe munte, Mântuitorul Hristos face deosebirea dintre iubirea pe care o practică păgânii şi iubirea care trebuie practicată de toţi creştinii,
adică de cei botezaţi. „Căci dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc,
ce răsplată veţi avea? Au nu fac şi vameşii acelaşi lucru?
Şi dacă îmbrăţişaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi
mai mult? Au nu fac şi neamurile acelaşi lucru? Fiţi, dar,
voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit
este.” (Matei 5, 46-48). Binele pe care-l face o persoană
botezată este desăvârşit şi devine sacralizat. Binele pe
care-l face o persoană ca să fie bine primit de Dumnezeu
trebuie făcut după toate cerinţele divine: să fie în numele lui
Dumnezeu, din toată inima, cu toată dărnicia, fără publicitate, să nu-ţi pară rău şi să nu aştepţi recompensă de la
cineva. Un părinte spunea aşa: „fă binele şi aruncă-l în
mare”.
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VI. CĂLĂUZĂ PENTRU
O VIAŢĂ
DUHOVNICEASCĂ
În viaţă, omul se loveşte de multe obstacole, trece
prin multe greutăţi şi de aceea are mare nevoie de îndrumare. Aţi putea să ne vorbiţi despre necesitatea unei
călăuze pentru o viaţă duhovnicească?

Atunci când diaconul Filip s-a întâlnit cu un famen
etiopian care citea din Biblie, l-a întrebat: „înţelegi tu ce
citeşti în această carte”?. Famenul i-a dat următorul
răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi
cineva?” (Faptele Apostolilor 8,31).
Mulţi dintre noi suntem începători în viaţa religioasă,
uneori chiar necunoscători în ale credinţei, şi pentru acest
motiv avem mare nevoie de o îndrumare, un sfat, o explicaţie. În viaţă omul face multe păcate din ignoranţă,
neînţelegere şi necunoaştere a adevărurilor de credinţă. Ori
de câte ori cineva nu înţelege ceva din domeniul religiei,
este bine să întrebe un preot, care să-l lămurească. Mulţi
aleargă la persoane neautorizate, nepricepute în ale teolo72
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giei şi, de cele mai multe ori primesc explicaţii aberante, incomplete.
Pentru a ajunge să cunoaştem calea vieţii adevărate,
să trăim creştineşte, pentru a-I plăcea lui Dumnezeu, trebuie
să cerem sfatul duhovnicului nostru, care este cea mai bună
călăuză în domeniul vieţii duhovniceşti. Duhovnicul devine
pedagog şi călăuză către Hristos (Galateni 3,24).

Care sunt păcatele, gândurile răutăţii, împotriva
cărora trebuie să luptăm în această viaţă pământească
pentru a ne feri de rău şi a face întotdeauna binele pe care
ni-l dorim?
Viaţa omului pe acest pământ este o luptă continuă
între bine şi rău. Sfântul Nicodim Aghioritul are o carte interesantă, care se numeşte „Războiul nevăzut”, în care se
aminteşte despre gândurile răutăţii: lăcomia pântecelui,
curvia sau desfrânarea, mânia, invidia, trândăvia şi slava
deşartă.
Lăcomia înseamnă să mănânci mai mult decât îţi este
necesar, să strângi mai multe materiale decât îţi sunt necesare, să exagerezi în orice domeniu. Sfinţii Părinţi ne îndeamnă la dreapta socoteală, la cumpătare. Unii oameni
trăiesc doar pentru mâncare, aleargă numai după mâncare
şi şi-au făcut din mâncare un scop principal în viaţă.
Plăcerile sexuale sunt cele mai tentante în vremea
noastră. Desfrânarea este păcatul cel mai răspândit astăzi în
lume şi este practicat de la tinereţe până la bătrâneţe. Să fi
desfrânat înseamnă să faci sex înainte de cununia religioasă,
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să-ţi faci singur plăcerile trupeşti prin masturbaţie, să ai relaţii sexuale cu animale, ori să ai relaţii sexuale cu persoane
de acelaşi sex. Este foarte mare păcat să-ţi înşeli soţul ori
soţia. Sexualitatea este păcatul cel mai promovat în societatea contemporană. Omul scapă de acest păcat prin rugăciune continuă, deasă spovedanie şi lectură religioasă.
Să fi mânios înseamnă să te cerţi din orice şi cu
oricine. La mânie omului îi scapă vorbe rele, gânduri urâte,
fapte murdare.
Invidia este ca un cancer care ne umple de ură. Atunci
când ne pare rău de binele celor din jurul nostru, atunci se
înfiripează invidia. Omul, prin creaţie, este făcut să fie activ,
să lucreze, să creeze.
Trândăvia sau lenea este un îndemn venit de la diavol.
Mulţi oameni lucrează pentru a fi lăudaţi de alţii, să-şi
creeze o imagine bună în societate. Ori de câte ori facem
ceva bun să ne raportăm numai la Dumnezeu, să facem
binele în numele Lui.

Cum putem să oprim gândurile rele care ne supără
tot timpul?
Lupta cu gândurile este cea mai grea şi de ea scăpăm
doar în clipa trecerii în lumea de dincolo. Pentru a fi liniştiţi
sufleteşte, avem nevoie de multă rugăciune interioară.
Părintele Teofil nevăzătorul de la mănăstirea Sâmbăta de
Sus spunea că ”gândurile rele nu le putem opri să vină în
mintea noastră, dar putem să înlăturăm gândurile rele cu
gândurile bune”.
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În Pateric este o istorisire cum un frate l-a întrebat pe
un părinte: „cum pot să înlătur gândurile rele?” Şi părintele
i-a spus să oprească vântul, căci bătea vântul. Atunci părintele i-a zis: ”aşa cum nu poţi opri vântul să bată, tot aşa nu
poţi opri nici gândurile rele să vină. Dar cu un gând bun
poţi opri gândul cel rău să nu vină”. Iar gândul cel bun,
ştim noi că este, în special, rugăciunea cea de toată vremea:
”Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieştemă pe mine păcătosul”.
Gândurile rele se pot asemăna cu păsările care zboară
pe sus. Noi nu le putem opri, dar putem să nu le lăsăm să-şi
facă cuiburi pe capul nostru. În Filocalie, o carte minunată,
se spune că în inima rugătoare gândurile rele nu au putere.
Să avem cu toţii o inimă bună şi rugătoare şi atunci vom
avea în adâncul fiinţei noastre o mare pace a inimii. Mare
este Dumnezeu!

O simplă minciună poate face dintr-un om un
mincinos?
Minciuna este unul dintre marile păcate ale lumii contemporane în care trăim. Prin minciună înţelegem pervertirea intenţionată a adevărului, afirmarea cu ştiinţă şi voinţă
a neadevărului prin cuvânt, prin diferite gesturi sau chiar
prin tăcere. De pildă, cineva absent e vorbit de rău şi eşti
prezent şi, deşi şti că cele afirmate nu corespund adevărului,
totuşi nu intervii pentru reabilitarea acelei persoane, de
teama unor neplăceri, şi, mai mult, taci sau chiar zâmbeşti
cu înţeles. Această atitudine înseamnă minciună. Trăim
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într-o vreme confuză, când la putere este minciuna. Pentru
unii, minciuna a devenit un principiu de viaţă. Sunt persoane
care pentru a-şi atinge un obiectiv în viaţă apelează uşor la
tot felul de minciuni. Minciuna poate fi asemănată cu focul.
Un foc cât de mic poate aduce pagube uriaşe. La fel, şi o
minciună cât de mică ar fi, uneori îi spunem şi „nevinovată”, produce daune mari. O persoană care din minciună
şi-a făcut un mod de viaţă şi-a pierdut deja orice credibilitatea faţă de cei din jur. Chiar şi când afirmă un adevăr,
lumea care-l cunoaşte are o mare îndoială. O persoană poate
fi catalogată mincinoasă dacă tot timpul apelează la minciună
şi perverteşte mereu adevărul. Minciuna repetată mereu
devine viciu pentru acea persoană. O persoană care în timpul vieţii s-a ameţit doar o dată de un pahar de alcool, nu
poate fi catalogată drept alcoolică. Tot aşa, dacă cineva a
minţit o dată în viaţă forţat fiind de împrejurări, nu poate fi
stigmatizat ca fiind mincinos.
Adevărul trebuie mărturisit mereu chiar dacă doare
sau deranjează pe cineva. Mântuitorul Hristos se identifică
cu adevărul, iar minciuna vine de la diavol.
Cu ce greşeşte o persoană lacomă împotriva lui
Dumnezeu? Dar împotriva oamenilor?
Lăcomia este un păcat de moarte, strigător la ceruri.
Acest păcat duce chiar la nebunie. O persoană lacomă îşi
pierde mintea, adică simţul realităţii, îşi uită scopul şi
menirea lui în această lume. Cel lacom devine egoist, se
închide în sine şi se gândeşte doar la persoana lui. Persoana
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lacomă nu este plăcută lui Dumnezeu, şi nici oamenilor.
Toate bunurile materiale provin de la Dumnezeu, adevăratul
stăpân şi proprietar. Cel lacom gândeşte că tot ce are îi
aparţine în totalitate şi tot ceea ce are foloseşte doar pentru
el. O persoană lacomă este urâtă de oameni, deoarece cei
mai mulţi sunt lipsiţi de cele materiale şi îşi duc existenţa de
azi pe mâine. Evanghelia după Luca (12, 15-21) ne demonstrează că dintre toate păcatele pe care le face omul, Dumnezeu este deranjat cel mai mult de lăcomie. Unui lacom,
Dumnezeu îi zice personal: „nebune”. Cu adevărat este o
mare nebunie să alergi toată viaţa numai după cele materiale şi să nu te poţi bucura de ele. Am întâlnit multe persoane
lacome, de o mare zgârcenie, pline de ură faţă de cei din jur.
Niciodată o persoană lacomă nu va putea înţelege pe cel
flămând, sărac şi neputincios. Persoana lacomă nu are
simţul realităţii, se crede veşnică şi consideră că le va lua
cu sine, după moarte, în lumea de dincolo. O persoană
lacomă greşeşte împotriva lui Dumnezeu, a celor din jur,
dar şi împotriva sa, deoarece este o persoană nefericită, care
trăieşte izolată de lume.
ierta?

Care sunt păcatele pe care Dumnezeu nu le poate

Dumnezeu este atotputernic, milostiv şi plin de iubire
(1 Ioan 4,8). El poate face orice. Nu există păcat mare pe
care Dumnezeu să nu-l poată ierta. Dar El pune o singură
condiţie: pocăinţa, adică părerea de rău, căinţa şi îndreptarea
omului. Păcatele mari care nu se iartă sunt: ateismul, sui-
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cidul, erezia. Dumnezeu nu poate trece peste voinţa noastră,
ne respectă libertatea şi opţiunea noastră în această viaţă
pământească. Ca să ne ierte Dumnezeu, trebuie să vrem şi
noi acest lucru, să-l dorim şi să facem ceva concret pentru
îndreptarea noastră. Dumnezeu nu poate ierta o persoană
atee deoarece acea persoană s-a rupt în mod conştient de El.
Un ateu nu are nicio legătură cu Dumnezeu, i-a întors
spatele, nu crede în El. Sinuciderea sau suicidul nu se iartă
pentru că persoana în cauză nu s-a iertat pe sine. Viaţa îi
aparţine în totalitate lui Dumnezeu. El este izvorul vieţii
noastre. Noi nu avem dreptul să ne întrerupem viaţa. Omul
se mântuieşte numai în această viaţă pământească. În lumea
de dincolo nu poţi face pocăinţă. De asemenea, prin erezie,
persoana în cauză se rupe de Adevăr. Nu pot fi mai multe
adevăruri. Adevărul este Unul, după cum şi Dumnezeu este
Unul. Biserica este Una şi nu mai multe. O frunză sau o
mlădiţă dacă o rupi de pe tulpină se ofileşte şi se usucă. O
persoană care pleacă în mod conştient din Biserică înseamnă
că nu are nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Putem primi
iertare totală pentru orice păcat dacă rupem legătura cu păcatul şi ne îndreptăm înaintea lui Dumnezeu.

Ce se întâmplă cu o persoană care trece de la ortodoxie la o altă religie? Cum poate fi ajutată să-şi repare
greşeala? Ce ar trebui să facă ceilalţi membri ai familiei în
această situaţie?
Adevărul este Unul, după cum şi Dumnezeu este
Unul. Ortodoxia înseamnă dreapta credinţă, sau credinţa
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adevărată, completă, desăvârşită, care conţine totul pentru
mântuirea omului. În Ortodoxie, totul este simplu, limpede,
clar: albul este alb şi negrul este negru. A te lepăda de Ortodoxie înseamnă a te lepăda de Adevăr, care se identifică cu
Mântuitorul Iisus Hristos. Alte religii sunt doar căutări,
încercări de a-L găsi pe Dumnezeu. Una este să alergi după
El, să-L cauţi etc. şi alta este să-L ai în inima şi sufletul tău.
Ortodoxia este singura care ni-L aduce pe Dumnezeu în
adâncul fiinţei noastre, făcându-ne să exclamăm ca şi Sf.
Pavel odinioară: „nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în
mine” (Galateni 2,20). Atunci când cineva din Ortodoxie
trece la o altă religie, este ca şi o cădere din lumină în întuneric. Este o mare bucurie să stăm în lumină cu toţii. Este
trist când cineva se îndepărtează de la lumina credinţei şi
stă în întuneric. Familia celui care a părăsit Biserica Ortodoxă trebuie să fie unită în rugăciune fierbinte. Pentru a
aduce pe cineva la Ortodoxie nu trebuie să se apeleze la
forţă, la violenţă, la ameninţări, ori şantaj. Trebuie multă
răbdare din partea familiei până la întoarcerea celui ce a
părăsit Ortodoxia. O persoană care se reîntoarce la Ortodoxie poate fi primită în Biserică prin spovedanie şi
pocăinţă.
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VII. DESPRE MÂNTUIRE
1. De ce trebuie să ne mântuim?

Ce înseamnă mântuire?
Obiectivul principal pe care fiecare dintre noi pământenii îl avem în această viaţă este de a dobândi mântuirea.
Cuvântul „mântuire” înseamnă, tradus în româneşte, salvare, viaţă veşnică. Viaţa noastră pământească este plină de
tot felul de ispite, răutăţi, păcate etc. Noi venim de la Dumnezeu, prin bunăvoinţa Lui, pentru o vreme, pe acest
pământ, după care trebuie să ne întoarcem la Tatăl nostru
ceresc curaţi cu trupul şi cu sufletul. Aici, pe pământ, sunt
multe greutăţi, încercări, tentaţii spre păcate, pe care trebuie
să le biruim.
Victoria acestei lupte duhovniceşti se numeşte mântuire. Pentru a câştiga războiul împotriva răului din noi şi a
celui care ne-nconjoară, avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Pentru a ne mântui, avem nevoie de harul lui Dumnezeu, credinţa noastră sau încrederea în Dumnezeu şi de
cât mai multe fapte bune săvârşite pe acest pământ.
Prin harul lui Dumnezeu înţelegem lucrarea Duhului
Sfânt ce se revarsă peste noi prin Sfintele Taine, slujbele
80

DIALOGURI NON

- VIOLENŢĂ “AMPRENTATE”

bisericeşti întemeiate de Mântuitorul Iisus Hristos. Harul
are legătură directă cu Duhul Sfânt, dar şi cu Mântuitorul
Iisus Hristos, cât şi cu Dumnezeu Tatăl. Sfântul Apostol
Pavel spune aşa: „Har vouă şi pace de la Dumnezeu-Tatăl
şi de la Domnul nostru Iisus Hristos” (Galateni 1,3). Acelaşi apostol spune că roada Duhului Sfânt este harul divin
care se manifestă în exterior prin: ”dragoste, bucurie, pace,
îndelungă-răbdare, bunătate, facere de bine, credinţă”
(Galateni 5,22). Harul este o energie divină necreată care se
coboară peste noi prin Sfintele Taine ca să ne ajute să biruim
răul şi să facem binele care ne mântuie. Harul este dat de
Dumnezeu gratuit, fără să ne ceară să-l plătim într-un fel
sau altul. Mântuirea începe prin harul lui Dumnezeu. Harul
este primul pas pe care-L face Dumnezeu ca să ne mântuim.
Este binecuvântarea lui Dumnezeu. Mântuirea noastră o începe Dumnezeu şi noi trebuie să continuăm această lucrare
sfântă de salvare a sufletului nostru.
Dumnezeu vrea ca toţi să ne mântuim (I Timotei 2,4),
de aceea harul lui Dumnezeu se dă gratuit tuturor oamenilor,
chiar şi celor care nu-l cer sau nu cred în el. Dumnezeu ne
cheamă pe toţi la viaţa veşnică, la mântuire, (Matei 20,16),
dar puţini dintre noi răspund acestei chemări sfinte. Pe lângă
harul lui Dumnezeu care este obligatoriu pentru mântuire
(Ioan 3,5), avem nevoie şi de credinţă care înseamnă încrederea noastră totală în Dumnezeu. Sf. Apostol Pavel ne
dă cea mai frumoasă definiţie a credinţei în Epistola către
Evrei: „credinţa este încredinţarea celor nădăjduite,
dovedirea lucrurilor celor nevăzute” (Evrei 11,1). Credinţa
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înseamnă deschiderea noastră spre Dumnezeu. Prin har,
Dumnezeu se deschide spre noi, dă mâna cu noi, iar prin
credinţă, noi, deasemenea, dăm mâna cu Dumnezeu, ne
unim cu El. Credinţa înseamnă acceptarea existenţei lui
Dumnezeu, cunoaşterea Lui, apropierea de El. Ca să ne
mântuim, avem nevoie şi de fapte bune personale săvârşite
aici pe pământ, în numele lui Dumnezeu, pentru cei din jurul
nostru. Faptele bune arată de fapt credinţa noastră concretizată în ceva autentic. Aşa cum trupul nu poate trăi fără
suflet, la fel şi credinţa fără fapte bune este moartă, lucru
confirmat şi de Sf. Apostol Iacov (Iacov 2,26). Credinţa se
verifică şi se măsoară prin faptele bune săvârşite aici pe
pământ. Credinţa devine mai puternică după mărimea
faptelor bune făcute celor din jurul nostru.

Pentru fiecare om există o cale de mântuire,
ori există o singură modalitate pentru toţi?
Dumnezeu ne cheamă pe toţi la mântuire şi ne dă aceleaşi daruri şi şanse de mântuire. Numai răspunsul omului
este diferit la această chemare de mântuire. Unii se rezumă
doar la credinţă, iar alţii fac doar fapte umanitare fără a avea
credinţă vie în Dumnezeu. La Dumnezeu există multe căi,
drumuri de mântuire. Totul este să răspundem chemării lui
Dumnezeu. Tatăl ceresc ne cheamă la unitate, după cum zice
Sf. Apostol Pavel: ”Este un Domn, o credinţă, un botez”
(Efeseni 4,5). Şi tot el adaugă: ”Un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste toate şi prin toate şi întru toţi” (Efeseni 4,6). Posibilităţile de mântuire ale lui Dumnezeu sunt
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multiple, totul este ca noi să vrem să ne mântuim. Biserica
ne arată drumul cel mai sigur spre mântuire, deoarece ea
este „stâlp şi temelie a adevărului” (1 Timotei 3,15).

Putem vorbi despre o mântuire colectivă şi de una
particulară?
Da, se poate vorbi. Ambele sunt legate de lucrarea lui
Dumnezeu. Prin mântuirea colectivă sau universală se
înţelege jertfa Mântuitorului Iisus Hristos pe Cruce, prin
care ni s-a dat drumul la „împărăţia cerurilor”. Prin jertfa
de pe cruce, Mântuitorul a luat asupra Lui toate păcatele
omenirii, pe care le-a răscumpărat cu sângele Său, după cum
ne spune profetul Isaia: „Dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a
fost pedepsit pentru mântuirea noastră şi prin rănile Lui
noi toţi ne-am vindecat” (Isaia 53,5). Prin moartea Sa, Iisus
a omorât moartea noastră veşnică şi ne-a adus învierea care
înseamnă veşnicia cu Dumnezeu.
Prin Înălţarea Sa la ceruri, Mântuitorul Hristos ne-a
trimis nouă oamenilor pe Duhul Sfânt, fără de care nu ne
mântuim. Iată cât de importantă este această mântuire colectivă, universală, adică pentru toată lumea! Această răscumpărare obiectivă, colectivă, trebuie să fie însuşită în mod
personal de fiecare dintre noi. Mântuirea nu se face doar
printr-o simplă declaraţie din partea lui Dumnezeu sau a
unui profet oarecare, zicându-ne aşa: vă declar mântuiţi. Nu
se poate aşa ceva. Dumnezeu ne-a dat lumina soarelui;
rămâne ca noi să deschidem ochii pentru a o primi. Hristos
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a murit pentru noi, în locul nostru, pe Cruce. Noi trebuie să
credem în această jertfă salvatoare şi să facem roade de
pocăinţă. Ce facem noi se cheamă mântuire personală şi ce
face Dumnezeu pentru toţi oamenii se cheamă mântuire
colectivă.

Ce înseamnă credinţă lucrătoare în iubire (Galateni
5,6) şi ce ne puteţi spune despre credinţa mântuitoare
(Marcu 5,34)? Cum se dobândesc acestea? Ce fel de
credinţă trebuie să avem ca să ne mântuim?
Credinţa este încrederea noastră în Dumnezeu. Ea este
un dar dumnezeiesc cu care ne naştem. Credinţa înseamnă
deschidere către Dumnezeu care face primul pas către noi
oamenii. Darul credinţei trebuie fructificat, dezvoltat prin
stăruinţă, rugăciune, cunoaştere. Această lucrare a credinţei
religioase se numeşte virtute teologică. Catehismul Bisericii
Ortodoxe enumeră trei virtuţi teologice: credinţa, nădejdea
şi dragostea. Fără credinţă nu poţi avea nici nădejde şi nici
dragoste. Atunci când ai încredere în cineva, capeţi şi nădejde în acea persoană şi, de asemenea, începi să dobândeşti
şi dragoste faţă de ea. Una este încrederea în om şi alta este
credinţa în Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne dă o
minunată definiţie a credinţei: „credinţa este încredinţarea
celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute”
(Evrei 11,1). După Teodoret, Episcopul Cirului, „credinţa
creştină este învoirea liberă a sufletului, vederea sufletească
a unui lucru nevăzut, statornicia în ceea ce este adevărat,
înţelegerea celor nevăzute potrivit firii”. Credinţa este
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înaintea cunoaşterii, după cuvântul proorocului Isaia: „Dacă
nu credeţi, veţi fi zdrobiţi!” (Isaia 7,9). Între credinţă şi iubire există o strânsă legătură. Atunci când ai încredere în
cineva, începi să-l iubeşti aşa cum este el în realitate.
Credinţa devine lucrătoare de fapte bune doar prin iubire. Dragostea este totul în viaţă. Iubirea te face să ai încredere în cineva şi să faci şi fapte bune pentru acea
persoană. Nu orice credinţă ne mântuieşte. Credinţa nu este
doar o simplă cunoaştere, o acumulare de informaţii despre
Dumnezeu. Credinţa ne mântuieşte atunci când facem fapte
bune în numele şi pentru Dumnezeu: „Orice aţi face, cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le faceţi în numele Domnului Iisus şi prin El să mulţumiţi lui Dumnezeu-Tatăl”
(Coloseni 3,17).
Pentru a ne mântui avem nevoie de credinţă, fapte
bune şi harul lui Dumnezeu. Prin toate trei dobândim mântuirea personală. A fi mântuit înseamnă a fi salvat de păcate,
boală, durere, moarte etc. Prin mântuire, adică prin salvarea
sufletului de tot ce este întinat, intrăm în împărăţia lui
Dumnezeu, care este veşnică. Prin credinţă se pot înfăptui
minuni mari care ţin numai de puterea lui Dumnezeu.
Evanghelistul Marcu ne relatează vindecarea unei femei
bolnave care avea de 12 ani curgere de sânge. Ea a avut
mare încredere în Mântuitorul Iisus Hristos zicând în mintea
ei aşa: „De mă voi atinge măcar de haina Lui, mă voi vindeca! Şi îndată izvorul sângelui ei a încetat şi ea a simţit
în trup că s-a vindecat de boală” (Marcu 5, 28-29). Mântuitorul apreciază credinţa ei puternică zicându-i aşa:
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„Fiică, credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace şi fii sănătoasă de boala ta!” (Marcu 5,34). Credinţa acestei femei
bolnave a fost puternică, concentrată, ca şi o undă de laser
a pătruns în Iisus Hristos de la care a luat vindecare imediat. Ea nu s-a îndoit nicio clipă de puterea mare pe care o
are Mântuitorul. Pentru această femeie, Iisus era Dumnezeu
adevărat din Dumnezeu adevărat. Această femeie era convinsă că numai Dumnezeu o poate vindeca şi că nu mai avea
pe unde să alerge, deoarece spune în Evanghelie aşa: „şi
multe îndurase de la mulţi doctori, cheltuindu-şi toate ale
sale, dar nefolosind nimic, ci mai mult mergând înspre
mai rău” (Marcu 5,26). Pentru această femeie, prezenţa lui
Iisus în faţa ei era o evidenţă clară, nu punea nimic la îndoială. Credinţa lucrătoare în iubire şi credinţa mântuitoare
se dobândesc prin voinţă, rugăciune şi dragoste faţă de
Dumnezeu. Atunci când vrem să credem cu adevărat, nimic
nu ne poate opri.
Dragostea ne dă o mare forţă să-l căutăm pe Dumnezeu în această viaţă. Prin rugăciune, descoperim repede
drumul spre Dumnezeu. Credinţa noastră trebuie să fie sinceră, naturală, lucrătoare în fapte bune. Trăirea noastră
demonstrează ce fel de credinţă avem în noi. Încrederea totală în Dumnezeu ne poate salva din orice impas, din orice
necaz pe care îl întâlnim în viaţa noastră.
Putem considera că măsura credinţei unui om este şi
măsura vieţii lui?
Credinţa în Dumnezeu ne dă identitate şi personali-
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tate. Ea ne marchează viaţa, ne influenţează trăirea, gândirea şi toată existenţa noastră capătă un alt sens, o altă dimensiune. Viaţa omului este oglindirea credinţei din el.
Credinţa în Dumnezeu ne transformă viaţa personală, ne
umple de bunătate, înţelepciune, toleranţă, dragoste faţă de
cei din jur şi ne dă multă linişte interioară.
Credinţa religioasă este ca o scară care ne urcă la
ceruri, unde ne întâlnim personal cu Dumnezeu. Credinţa
în Dumnezeu este un scut puternic împotriva energiilor
malefice, ne protejează de tot ce este rău. Viaţa unui om necredincios, ateu, diferă total de viaţa unui credincios autentic.
Un om păgân nu are respect faţă de viaţă, de lume.
Pentru el nu există valoare, sens, viaţă veşnică. Un om îl
măsori ca valoare spirituală prin credinţa religioasă care se
află în el şi pe care o pune în aplicare aici pe pământ.

Avem impresia că alergăm după Dumnezeu dar, de
fapt, El ne caută pe noi. Ce trebuie să facem ca „să fim
găsiţi”?. Ce să facem când slăbeşte credinţa în noi?
Fără Dumnezeu, noi nu putem face nimic. El este:
„Alfa şi Omega, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine,
Atotţiitorul” (Apocalipsa 1,8). În tot ce facem noi bun, aici,
pe pământ, în această viaţă, Dumnezeu este alături de noi,
ne susţine, ne sprijină şi ne însoţeşte tot timpul.
Uneori, umbra ne părăseşte, dar Dumnezeu niciodată
nu ne lasă. Oricât de mult Îl supărăm, El nu ne abandonează.
Atunci când plecăm de lângă El, Dumnezeu ne caută ime87
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diat. Îi pasă de noi, ne iubeşte, ne aşteaptă cu braţele larg
deschise. Ca să ne arate ce mult face Dumnezeu pentru noi,
spune următoarea pildă: „Care om dintre voi, având o sută
de oi şi pierzând din ele una, nu lasă pe cele nouăzeci şi
nouă în pustie şi se duce după cea pierdută, până ce o
găseşte? Şi găsind-o, o pune pe umerii săi, bucurându-se;
Şi sosind acasă, cheamă prietenii şi vecinii, zicându-le:
<Bucuraţi-vă cu mine, că am găsit oaia cea pierdută>. Zic
vouă: Că aşa şi în cer va fi mai multă bucurie pentru un
păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de
drepţi, care n-au nevoie de pocăinţă” (Luca 15, 4-7). Pentru a fi găsiţi mai repede de Dumnezeu, să începem să-l
strigăm, şi să ne întoarcem privirea şi inima după El.
Să ne ridicăm din mocirla păcatelor şi să stăm în dreptate, cât mai drept sufleteşte, ca Dumnezeu să ne vadă de la
depărtare. Atunci când ne slăbeşte credinţa, avem nevoie de
multă rugăciune personală. Adeseori, ucenicii s-au adresat
Mântuitorului Hristos astfel: „Doamne, sporeşte-ne nouă
credinţa”.
Care este drumul pe care orice creştin trebuie să-l
străbată de la conştiinţa păcatului la înfrânare?
Drumul cel mai scurt este pocăinţa din toată inima,
avându-l ca exemplu demn de urmat pe tâlharul răstignit
alături de Mântuitorul Hristos, care şi-a recunoscut păcatele.
Acest om plin de răutăţi, pe care le-a săvârşit în viaţa sa
pământească cu bună ştiinţă, a făcut o scurtă mărturisire
plină de lacrimi şi de durere lăuntrică în faţa Mântuitorului

88

DIALOGURI NON

- VIOLENŢĂ “AMPRENTATE”

care era răstignit pe Cruce. Tâlharul şi-a dat seama că el este
pedepsit pe bună dreptate, pentru tot ce făcuse rău în această
viaţă: a tâlhărit la drumul mare, a omorât, a desfrânat, a
furat, pe când Iisus Hristos nu avea nicio vină. Faptul că
acest tâlhar îi cere iertare Mântuitorului este dovada cea mai
convingătoare că Iisus Hristos este cu adevărat Dumnezeu,
că numai El ne poate ierta de orice păcat pe care îl
mărturisim la spovedanie. Din acest exemplu biblic reiese
clar că drumul cel mai scurt este pocăinţa, adică părerea de
rău, oprirea de la păcate, spovedania, ca să punem început
bun în viaţa personală. Cea mai mare virtute a omului este
înfrânarea de la păcate. Pentru acest lucru este mare nevoie
de voinţă. Dai voinţă, iei putere. Cel mai puternic om este
acela care ştie să se înfrâneze de la orice păcat în virtutea
libertăţii sale.

2. Maica Domnului, ocrotitoarea
credincioşilor

Ce ar trebui să ştie orice creştin despre Maica Domnului? Cine este Maica Domnului pentru creştini? Ce puteţi
spune despre Maica Domnului ca locaş al Preasfintei
Treimi?
Învăţătura creştină despre Sfânta Fecioară Maria se
numeşte mariologie. Pentru noi creştinii, Maica Domnului
are un mare rol în iconomia mântuirii noastre, deoarece ea
L-a născut pe Iisus Hristos - Fiul lui Dumnezeu, motiv pentru care este numită şi „Născătoare de Dumnezeu”. Prin
Maica Domnului a coborât „în carne şi oase” Însuşi Dum89
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nezeu prin întrupare, care este de fapt lucrarea Sfântului
Duh. Prin naşterea lui Iisus Hristos, Maica Domnului a devenit „scară cerească”, dar în acelaşi timp şi „potir sfânt”
în care a coborât Dumnezeu întrupat. Fecioara Maria a
primit lumina Duhului Sfânt care a învăluit-o, a primit lumina lui Hristos care este pentru noi „soarele dreptăţii” şi,
de asemenea, Maica Domnului a primit binecuvântarea
Tatălui ceresc, ca să-l nască pe Fiul lui Dumnezeu cu trup
omenesc. Această naştere a fost supranaturală, adică în afara
legilor naturale. Naşterea lui Iisus Hristos este cea mai mare
minune, deoarece Mântuitorul este „Dumnezeu adevărat
din Dumnezeu adevărat”, este dintotdeauna, nu a fost o
vreme când a lipsit din acest Univers.
El este infinit, nu are margini, nici început şi nici
sfârşit şi totuşi vedem că El atât de mult S-a micşorat pe
Sine încât a intrat în pântecele Fecioarei Maria, care nu a
fost căsătorită şi nici nu a avut vreo legătură trupească cu
vreun bărbat oarecare. Aici este minunea cea mare pe care
numai Dumnezeu o poate săvârşi deoarece la El totul este
posibil. În cadrul Bisericii, Maica Domnului se bucură de o
cinstire deosebită, ea este mai slăvită decât toţi sfinţii şi
decât toţi îngerii din ceruri.
În cinstea ei avem mai multe sărbători creştine şi
anume: Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie), Intrarea
Maicii Domnului în Biserică (21 noiembrie), Bunavestire
(25 martie), Adormirea Maicii Domnului (15 august),
Acoperământul Maicii Domnului (1 octombrie), Soborul
Maicii Domnului (26 decembrie).
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Ce ne spune Sfânta Scriptură despre Maica Domnu-

Învăţătura Bisericii s-a bazat întotdeauna pe textele
biblice, care sunt inspirate de Dumnezeu prin Duhul Sfânt.
Prima menţiune despre Maica Domnului în Biblie apare în
cartea „Facerea” (capitolul 3,15). Profeţia că Maica Domnului va zdrobi puterea diavolului prin naşterea Mântuitorului
Iisus Hristos o găsim în cartea „Isaia” (capitolul 7,14): „Iată,
Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel” (nume care se tâlcuieşte „cu noi este Dumnezeu”). Îngerul Gavriil i se arată Sfintei Fecioare Maria, după
mărturia Sf. Evanghelist Luca, care consemnează următorul
text biblic: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul
este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei. Şi iată vei lua
în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus.
Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema” (Luca
1, 28, 31, 32) Poporul a cinstit-o pe Maica Domnului încă de
când ea era în viaţă (Luca 11, 27-28). Pe Cruce, Mântuitorul
a încredinţat-o, spre îngrijire, pe Maica Domnului, ucenicului
iubit Ioan (Ioan 19, 26-27). Sfânta Fecioară Maria a fost fecioară înainte de naşterea lui Hristos (Matei 1,25), în timpul
naşterii, dar şi după naştere - citim în Biblie în cartea Iezechiel
(44, 1-3). Toată Biblia este plină de mărturii despre prezenţa
şi lucrarea Maicii Domnului pentru mântuirea noastră. Dumnezeu nu intră forţat în istorie, în lume şi nici chiar în inima
noastră, deoarece ne respectă libertatea. Fiul lui Dumnezeu a
coborât din cer pe pământ pentru că a vrut Maica Domnului.
Ortodoxie fără Maica Domnului nu există.
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Cum trebuie chemată Maica Domnului în rugăciune?
Cu lacrimi de pocăinţă şi de bucurie, cu dragoste şi
nădejde. Pe ea trebuie să o simţim ca pe o mamă bună, un
suflet bun, o fiinţă vie, devotată pentru fiecare dintre noi.
Să apelăm la ea mereu cu toată încrederea, căci nimeni nu
pleacă de la Maica Domnului cu mâinile goale.
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VIII. DESPRE ISPITE
ŞI POCĂINŢĂ
1. Ce sunt ispitele pentru oameni?

Trebuie să scăpăm de ispite sau doar să ştim să
luptăm cu ele? Putem scăpa de ispite?
În rugăciunea „Tatăl nostru” pe care ne-a dat-o Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos, la un moment dat, spre finalul rugăciunii, noi zicem aşa: „ şi nu ne duce (şi nu ne
lăsa în) în ispite... (Matei 6,13).
Ispita în sine înseamnă, un îndemn de la cel rău pentru a păcătui, o provocare de a face ceva rău, un gând rău,
un prilej rău de a face o faptă urâtă. Ispita porneşte de la un
gând, de la o poftă oarecare. Ea este doar o invitaţie spre a
face ceva rău, un păcat oarecare. Ispitele provin întotdeuna
de la diavol, care ne urăşte foarte mult. Şi Apostolul Petru
spune că: ” Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca
un leu, căutând pe cine să înghită, căruia staţi împotrivă,
tari în credinţă, ştiind că aceleaşi suferinţe îndură şi fraţii
voştri în lume” (I Petru 5, 8-9).
Dumnezeu îngăduie ispitele ca noi să ieşim mai puternici din lupta împotriva lor. În această privinţă, Sfântul Apos93
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tol Iacob ne spune aşa: ”fericit este bărbatul care rabdă
ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieţii, pe care
a făgăduit-o Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El” (cap.1,12).
Şi tot Iacob adaugă mai departe: ”nimeni să nu zică, atunci
când este ispitit: De la Dumnezeu sunt ispitit, pentru că
Dumnezeu nu este ispitit de rele şi El Însuşi nu ispiteşte pe
nimeni. Ci fiecare este ispitit când este tras şi momit de însăşi pofta sa. Apoi, pofta, zămislind, naşte păcat, iar păcatul
odată săvârşit, aduce moarte” (cap. 1,13-15).
Trebuie să evităm ispitele când depinde de noi, iar când
ne depăşesc, trebuie să luptăm contra lor. Ispitele apar peste tot
unde vieţuieşte omul. Nimeni nu poate scăpa de ispite. Totul
este ca să nu dăm mâna cu ele prin săvârşirea păcatului.

2. “Medicamentul minune”

Ce este pocăinţa? Poate vorbi cineva de pocăinţă
dacă eforturile sale de a se îndrepta sunt presărate cu
eşecuri?
Pocăinţa este „medicamentul minune”, care ne vindecă
de orice păcat pe care noi l-am săvârşit cu ştiinţă sau din neştiinţă. Sfântul Apostol Pavel ne spune că : „plata păcatului este
moartea” (Romani 6,23).
Pentru a scăpa de moartea păcatului trebuie să facem
pocăinţă. Atât Sf. Ioan Botezătorul cât şi Mântuitorul Iisus
Hristos au început propăvăduirea Evangheliei cu acest îndemn stăruitor: „pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia
cerurilor” (Matei 3,2).
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Pocăinţa adevărată este ruperea definitivă cu păcatul
săvârşit. Totodată, trebuie să manifestăm, mereu, o stare de
părere de rău pentru păcatul pe care l-am făcut şi să ne străduim să nu-l mai repetăm. Pocăinţă fără spovedania păcatelor înaintea duhovnicului, fără o viaţă de rugăciune
înlăcrimată, şi fără de fapte de milostenie, nu are valoare şi
putere mântuitoare.
Pocăinţa este o luptă continuă şi stăruitoare împotriva
păcatului şi a răului pe care-l întâlnim la orice pas.
Oricât de mult am cădea în păcate, există mari şanse
de mântuire, dacă ne ridicăm imediat şi facem pocăinţă curată cu multe lacrimi şi hotărâre fermă de a nu ne mai întoarce la păcatele săvârşite.
Diavolului nu-i place pocăinţa şi hotârârea noastră de
a ne îndrepta pe calea lui Dumnezeu. El se luptă ca un leu,
răcnind ca să ne oprească cu orice chip de pe drumul care ne
duce la Dumnezeu (1 Petru 5,8). Eşecurile pe drumul
pocăinţei trebuie să ne facă mai hotărâţi în a ieşi din mocirla păcatelor. Pe drumul pocăinţei adevărate nu există
compromis cu păcatele. Să fugim de orice păcat. Pocăinţa se
face până-n clipa morţii noastre.
Poate omul să creadă mai mult decât înţelege?
Credinţa depinde de înţelegerea omului sau de ştiinţa lui?
Credinţa în Dumnezeu este unul din marile daruri
oferite nouă oamenilor. Credinţa înseamnă încredere în
Dumnezeu, cunoaşterea lui Dumnezeu, trăirea cu Dumnezeu. Spaţiul credinţei este mult mai mare decât dimensi95
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unea ştiinţei şi a înţelegerii. Credinţa ne ajută la cunoaştere
cât şi la înţelegere. Cunoaşterea şi înţelegerea nu pot înlocui
credinţa, deoarece credinţa este mult mai profundă.
Persoana care are multă credinţă, înţelege mult mai uşor
orice lucru sau fenomen şi poate să cunoască mult mai uşor
adevărul. Credinţa înseamnă cercetarea Adevărului, după cum
ne îndeamnă Mântuitorul Iisus Hristos: „Cercetaţi Scripturile...” (Ioan 5,39). Ştiinţa confirmă adevărul pe
care-l mărturiseşte Sfânta Scriptură. Ea nu creează adevăruri
religioase, ci doar le adevereşte. Am întâlnit în viaţă persoane
care nu ştiau să citească, şi erau pline de credinţă. De-a lungul
istoriei umane, am descoperit oameni de ştiinţă foarte religioşi.
Ferice de astfel de persoane care pot îmbina ştiinţa şi religia.

De ce cu credinţă omul poate să vadă mai departe
decât îi dă posibilitate raţiunea?
Raţiunea omului este limitată, pentru că omul este
finit, adică mărginit de timp şi spaţiu. Credinţa ne deschide
perspectiva infinitului. Prin credinţă, omul se ridică cu
mintea până la Dumnezeu, în ceruri.
Tot prin credinţă, omul Îl poate vedea pe Dumnezeu,
după cum ne spune Mântuitorul Hristos în Predica de pe
Munte: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceea vor vedea pe
Dumnezeu” Dumnezeu este infinit, iar omul este finit.
Omul, nu-L poate introduce în raţiunea sa pe Dumnezeu
care este infinit. Credinţa operează cu cele veşnice, cu
lumea de dincolo. Ferice de omul care are o raţiune luminată
de razele strălucitoare ale credinţei! Mare este Dumnezeu!
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Ce înseamnă să fi bine-plăcut lui Dumnezeu?
Lui Dumnezeu îi place să ne vadă aşa cum ne-a creat
El „după chipul şi asemănarea Sa” (Facere 1, 27). Omul
paradisiac este icoana cea mai îndrăgită de Dumnezeu,
deoarece, până să cadă în păcatul neascultării, era într-o totală
armonie spirituală şi fizică cu Părintele Ceresc. Ascultarea şi
încrederea totală în Dumnezeu ne face să fim bineplăcuţi.
Paza poruncilor sfinte este mărturia convingătoare că noi Îl
iubim cu adevărat pe Mântuitorul Iisus Hristos: ”Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea după cum
şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea
Lui” (Ioan 15,10).
Ţinta vieţii noastre aici, pe pământ, este de a face,
mereu, doar ce-i place lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi place
să ne vadă sinceri cu noi înşine, cu cei din jurul nostru cât şi
cu El. Lui Dumnezeu nu-i place duplicitatea, făţărnicia.
Atunci când îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu, ne dispare
frica şi avem curaj să-l mărturisim şi chiar să ne dăm şi viaţa
pentru El. Sfinţii sunt persoanele cele mai plăcute lui Dumnezeu. Ca să fim şi noi bineplăcuţi lui Dumnezeu, să-l urmăm
pe Hristos şi să luăm pildă de vieţuire de la toţi sfinţii lui
Dumnezeu. În orice moment al vieţii, când nu ştim ce să
facem pentru a nu-l supăra pe Dumnezeu, să zicem în gândul
nostru: ce a-i face Tu Iisuse Hristoase, dacă ai fi acum în locul
meu? Cum ai proceda? Ce ai vorbi? Cum Te-ai îmbrăca etc.?
97

SAVA BOGASIU

3. Pocăinţa, paşaportul pentru veşnicie

Ce este pocăinţa? Pocăinţa omului poate avea sfârşit
sau trebuie să fie o stare permanentă?
Prima cuvântare pe care o ţine Mântuitorul Iisus Hristos înaintea poporului a fost: „Pocăiţi-vă şi credeţi în
Evanghelie” (Marcu 1,15). La fel a procedat şi Sf. Ioan
Botezătorul: „În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul şi
propovăduia în pustia Iudeii, spunând: <Pocăiţi-vă că s-a
apropiat împărăţia cerurilor>” (Matei 3,1). În ziua de
Rusalii, când s-a pogorât Sfântul Duh în Ierusalim, Apostolul Petru a ţinut prima sa cuvântare înflăcărată îndemnându-i pe cei de faţă astfel: ”Pocăiţi-vă şi să se boteze
fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea
păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt”
(Faptele Apostolilor 2,38).
Expresia: ”pocăiţi-vă” este formată din două cuvinte
greceşti: “meta” care înseamnă cu, prin, după şi „nous”
care înseamnă fiinţă, minte, raţiune. Prin pocăinţă se
înţelege părerea de rău pentru un păcat, o faptă rea, o vorbă
sau un gând urât. Pocăinţă înseamnă căinţă, să-ţi pară rău
de un păcat săvârşit şi să nu-l mai repeţi, să te schimbi cu
totul în bine, să faci numai bine în viaţă. Pocăinţa înseamnă
să cerm iertare lui Dumnezeu, dar şi celor din jurul nostru,
cărora le-am greşit. Pocăinţa nu este formală, de ochii lumii,
ci ea trebuie să fie totală, fiinţială, din toată inima şi cu
hotărâre de a nu-l mai supăra pe Dumnezeu şi nici pe cei
din jurul nostru. Pocăinţa nu se face pentru o zi, sau un an,
ci ea ţine toată viaţa omului. Pocăinţa fără spovedanie nu
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există. La spovedanie noi primim un canon (un îndreptar religios cu ce trebuie să facem pe un anume interval de timp).
Canonul este cu adevărat un medicament spiritual
pentru vindecarea sufletului. Prin pocăinţă ne curăţim şi
primim iertare pentru toate păcatele făcute de noi.
Ce vrea Sf. Apostol Pavel să ne spună prin versetul
biblic: „Întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăinţă spre
mântuire, fără părere de rău; (II Corinteni 7,10)?
Pocăinţa înseamnă întristare pentru păcatele săvârşite,
prin care noi L-am supărat pe Dumnezeu. Prin orice păcat
săvârşit de noi cu bunăştiinţă îl amărâm pe bunul Dumnezeu, care este iubirea întruchipată. Pocăinţa înseamnă
părere de rău pentru răul comis de noi în această viaţă
pământească.
Doar aici pe pământ putem face pocăinţă care să ne
ajute la mântuire.
Fără pocăinţă nu ne putem mântui. Printr-o pocăinţă
profundă, autentică, se intră într-o stare de linişte interioară
şi de bucurie. Atunci când trăieşti în suflet astfel de momente, nu-ţi pare rău pentru efortul uriaş depus prin
pocăinţă. Ţinta fiecăruia dintre noi este pocăinţa, care
înseamnă salvarea în veşnicie.
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IX RUGĂCIUNEACONVORBIRE PARTICULARĂ
CU DUMNEZEU
De ce omul modern consideră rugăciunea – „întâlnirea cu Dumnezeu” - ca un fapt desuet, o superstiţie şi
ignoră cu totul efectele ei?
Rugăciunea este o necesitate vitală pentru fiecare om.
Aşa cum nu putem trăi fără respiraţie, apă, alimente, tot la
fel sufletul omului nu poate trăi fără rugăciune. Prin rugăciune, omul comunică direct şi personal cu Dumnezeu. Prin
rugăciune, omul transmite sentimente, stări în faţa lui Dumnezeu. La rândul lui, omul primeşte de la Dumnezeu răspunsurile la întrebări şi rezolvări la problemele pe care le are.
Întotdeauna, omul se ridică de la rugăciune cu o stare de
nădejde, de bucurie şi de încredere.
Rugăciunea este totul. Un creştin este creştin doar atât
timp cât se roagă. „Omul modern” se consideră acea persoană care a rupt orice relaţie personală cu Dumnezeu.
Omul modern nu mai are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu,
deoarece omul s-a făcut pe sine dumnezeu. A nega existenţa
lui Dumnezeu, înseamnă a fi ateu. Să trăieşti fără Dum100
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nezeu, înseamnă să te coborî mai prejos decât animalele.
Omul prin ateism a decăzut total.
Ştiinţa poate suferi modificări, transformări, adaptare
la problemele lumii contemporane. Credinţa în Dumnezeu
a fost, este şi va fi, aceeaşi, mereu. Ea nu se modifică.
Credinţa creştină nu se aduce la zi, nu se înnoieşte, deoarece
ea este aceeaşi din punct de vedere dogmatic. Omul modern,
adică acel om fără de Dumnezeu este răzvrătit, încrezut,
care se vede doar pe el. Să te rogi nu ţine de superstiţie sau
de ignoranţă. Rugăciunea ţine de viaţă, de cunoaştere, de
iubire. Rugăciunea este comunicare pe verticală cu Dumnezeu. Oamenii de ştiinţă au demonstrat că rugăciunea are
efecte mari, benefice asupra omului care o rosteşte conştient, convins, cu încredere în Dumnezeu. Alexis Carel, un
medic francez, a scos o carte numită: ”Efectele terapeutice
ale rugăciunii”. Sfârşitul lumii înseamnă sfârşitul rugăciunii. Atunci când nu ne mai rugăm, încetăm să fim apropiaţi
de Dumnezeu. Avem mare nevoie de rugăciune, mai ales în
aceste vremuri grele.

Plecând de la îndemnul Sf. Apostol Pavel: ”rugaţi-vă
neâncetat” ( 1 Tesaloniceni 5,17), cum trebuie să se roage
un creştin?
Creştinul, prin excelenţă, este o fiinţă rugătoare.
Rugăciunea înseamnă vorbirea omului cu Dumnezeu, care
este o Persoană, adică o fiinţă vie cu care poţi dialoga.
Rugăciunea este ca şi respiraţia pentru trup. Aşa cum
trupul nu poate rezista fără aer, la fel şi sufletul nostru are
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mare nevoie de rugăciune. A te ruga înseamnă a vorbi cu
Dumnezeu cu voce tare sau în gând. Şi gândul curat îndreptat spre Dumnezeu este o formă dinamică a rugăciunii.
Atunci când gura nu ne mai poate ajuta să rostim rugăciuni
şi capul ne doare, să privim cu atenţie la o icoană. Şi aceasta
este o formă de rugăciune. Cea mai scurtă şi mai puternică
rugăciune pe care o putem rosti fiecare dintre noi, în gând,
în inimă, este aceasta: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Lui
Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul”. Această rugăciune se cheamă rugăciunea minţii sau a inimii. O rugăciune
devine puternică, rodnică, doar în măsura în care omul care
se roagă crede cu adevărat în Dumnezeu, căruia I se roagă,
dacă are dragoste în suflet. Un om plin de ură şi de
necredinţă nu se poate ruga.
La rugăciune trebuie să mai adăugăm postul. Una este
să te rogi cu stomacul plin, având tot felul de plăceri şi alta
este să te rogi într-o stare de curăţie trupească. În „Predica
de pe munte”, Mântuitorul Iisus Hristos ne spune aşa:
„Iar când vă rugaţi, nu fiţi ca făţarnicii cărora le place,
prin sinagogi şi prin colţurile uliţelor, stând în picioare, să se
roage, ca să se arate oamenilor. Tu însă, când te rogi, intră
în cămara ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău”...
Rugăciunea are un caracter intim, personal. Când ne
rugăm nu este obligatoriu să folosim doar anumite formule
stereopie, şablon, ci noi putem folosi cuvintele noastre, cu
toată deschiderea şi sinceritatea. Un creştin este creştin atât
timp cât se roagă. Cu cât ne rugăm mai mult, cu atât mai
mult dăm dovadă că suntem autentici.
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În vremea rugăciunii îi pot trece omului prin minte tot
felul de griji: când se roagă dimineaţa, îşi face planuri pentru toată ziua, iar seara este preocupat de întâmplările de
peste zi. Rugăciunea făcută din obişnuinţă, fără atenţie,
este de vreun folos?
Atunci când luăm parte la cea mai solemnă rugăciune
a Bisericii, Sfânta Liturghie, auzim o frumoasă cântare religioasă numită Heruvic, care are ca şi conţinut şi acest îndemn: „acum toată grija cea lumească să o lepădăm...”.
La orice rugăciune am lua parte, fie individual, fie
public, prima condiţie este să ne conectăm la conţinutul
rugăciunii şi nu la forma melodică a rugăciunii. De multe ori
ne întrebăm de ce Dumnezeu nu ascultă rugăciunile noastre?
Răspunsul este următorul: dacă noi înşine nu suntem atenţi
la propria rugăciune, cum, dar, Dumnezeu să ne asculte
rugăciunea? Mai întâi trebuie să fim noi foarte atenţi, să
avem încredere în cele pe care le spunem la rugăciune şi
apoi, să avem nădejde că Dumnezeu ne poate auzi şi împlini rugăciunile noastre de bine.
Rugăciunea de formă, de silă, nu are nicio valoare şi
nu poate aduce niciun folos; este doar o pierdere de timp.
Dumnezeu are putere deplină să rezolve orice problemă sau
necaz pecare l-am avea. Să-i lăsăm Lui toată grija noastră.
Printr-o sticlă murdară, lumina trece foarte greu şi
foarte puţină. La fel, printr-un suflet întunecat de păcate şi
de griji pământeşti, harul lui Dumnezeu nu poate pătrunde.
Există un proverb francez care spune aşa: „Omul propune,
dar Dumnezeu dispune”.
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La rugăciune noi ne propunem multe, ne facem multe
griji, dar, în final, Dumnezeu le rezolvă pe care le vrea El.
Dumnezeu pune mare accent pe calitatea şi nu pe cantitatea
rugăciunii.

Cum poate un om să simtă şi să trăiască şi după ce
termină rugăciunea, după ceea ce spune el în faţa lui
Dumnezeu?
Orice rugăciune curată, sinceră, înlăcrimată în faţa lui
Dumnezeu ne aduce mereu o stare de linişte, sfinţenie, bucurie lăuntrică, nădejde şi putere. Rugăciunea este o trăire
interioară, o stare de har. Prin rugăciune noi vorbim direct
şi personal cu Dumnezeu, care coboară la noi (Apocalipsa
3,20). Rugăciunea trebuie să ne schimbe viaţa, modul de
vieţuire, de manifestare exterioară.
Viaţa cu gândul mereu la Dumnezeu este în sine o
rugăciune continuă. Atunci când vorbele noastre, cuvintele,
au scăzut în intensitate, se continuă rugăciunea în mod
mintal, cu gândul sau cu privirea la o icoană sau la natura pe
care Dumnezeu ne-a lăsat-o în jurul nostru.
Rugăciunea este respiraţia sufletului nostru. Un om
este om doar atâta vreme cât se roagă. Ne putem ruga oriunde, dar cel mai mult har dumnezeiesc îl primim doar de
la Sfânta Liturghie oficiată în Biserică, adică în Casa lui
Dumnezeu. Ferice de cei care au dobândit de la Dumnezeu
darul rugăciunii harice!
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Este rugăciunea lui Iisus o rugăciune pentru toate
stările omului?
De Mântuitorul Hristos avem mereu nevoie,
indiferent unde am fi şi în ce stare ne aflăm.
Prezenţa lui Iisus este vitală. Ea este mai necesară
decât aerul, apa şi pâinea ce de toate zilele. Rugăciunea lui
Iisus este convorbirea noastră directă şi personală cu Mântuitorul Hristos. Cea mai scurtă rugăciune către Fiul lui
Dumnezeu este aceasta: ”Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul”. Această rugăciune trebuie rostită din inimă tot timpul.
Ea este ca o respiraţie. Această rugăciune să o avem
tot timpul în minte şi-n gândul nostru. Nu contează poziţia
trupului când zicem în gând această rugăciune. Ea este
binevenită în orice stare ne-am afla.
De avem o stare bună, această rugăciune ne face să
ne simţim şi mai bine. Prin această rugăciune Iisus coboară
în inima noastră, după cum Însuşi El ne-a promis: „Iată,
stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine”.
(Apocalipsa 3, 20).
Atunci când avem o stare proastă (suntem bolnavi,
supăraţi, trişti) prin rostirea cu credinţă puternică a acestei
rugăciuni, sufletul nostru se linişteşte imediat şi un duh de
pace şi de bucurie pătrunde în inima noastră.
Ferice de cei care practică cu toată evlavia şi dragostea
de Dumnezeu această rugăciune harică!
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Această rugăciune a lui Iisus ne dă imunitate sufletului şi trupului nostru împotriva energiilor malefice. Este un
puternic medicament pentru vindecarea sufletului şi întărirea
trupului.

Ce (cum) este rugăciunea curată? Poate fi condiţionată
de timp sau de loc?
Rugăciunea curată este vorbirea directă, sinceră, personală cu Dumnezeu. O rugăciune curată porneşte doar
dintr-o inimă curată, dintr-un suflet spovedit cât mai des.
Rugăciunea nu este condiţionată de timp. Ne putem ruga
oricând înaintea lui Dumnezeu. Sfinţii părinţi din Muntele
Athos numesc rugăciunea de la miezul nopţii „rugăciunea
de aur” deoarece necesită un mare efort din partea celor
care o practică cu toată dăruirea. Ca loc, te poţi ruga oriunde, dar cel mai sfânt loc de rugăciune este Biserica, numită şi „Casa lui Dumnezeu”.

Rugăciunea pentru semeni este o garanţie a iubirii
faţă de Dumnezeu?
Creştinul, prin excelenţă, este o fiinţă rugătoare. Suntem creştini atât timp cât ne rugăm. Când încetăm rugăciunea,
încetează relaţia vie cu Dumnezeu. În fiecare om este
prezent Mântuitorul Hristos, deoarece fiecare om poartă în
el „chipul lui Dumnezeu”. Rugăciunea menţine solidaritatea
cu cei din jurul nostru. Cu cât ne vom ruga mai mult pentru
semeni, binecuvântările şi darurile duhovniceşti pe care le
cerem pentru aceştia se întorc imediat şi înspre noi. Dacă
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spunem: Doamne, dă-le mântuire, imediat, Dumnezeu trimite
îndată o stare de bucurie, pentru că prin rugăciunea noastră,
particulară, gândim şi dorim cu toată tăria ca cei din jurul
nostru să se mântuiască. Este mare taina iubirii exprimată
prin rugăciune pentru semenii care ne-nconjoară

Putem vorbi despre o relaţie sau legătură de suflet
între cultul Bisericii şi rugăciunea personală, particulară, pe
care trebuie să o facem fiecare în afara Bisericii? Care este
aceasta?
Există o strânsă legătură de suflet, de credinţă şi de
iubire între cultul Bisericii, care înseamnă totalitatea slujbelor religioase din Biserică şi rugăciunile personale pe care
noi le facem în afara Bisericii, pe drum, acasă, la serviciu,
la şcoală etc. Rugăciunea pe care o facem acasă, oricât de
multă ar fi ea, nu poate înlocui Sfânta Liturghie, care se face
în Biserică şi care este o slujbă a comunităţii creştine. Tot la
fel, oricât de lungă şi înălţătoare ar fi slujba Sfintei Liturghii,
ea nu poate înlocui rugăciunile mele particulare şi
personale. Ca să se simtă cu adevărat rugăciunea vie a Sfintei Liturghii din Biserică, trebuie să ne rugăm mai întâi
acasă. Dimineaţa, de cum ne trezim din somn, gândul trebuie să ne zboare la Biserică. Când ne spălăm pe faţă, pe
mâini, trebuie să zicem: <Doamne spală-mi şi sufletul din
mine>, iar când ne îmbrăcăm: <Doamne, îmbracă-mă în
sfinţenie, în lumina credinţei>. Cu această pregătire, când
păşim în Biserică, ne putem transpune cu toată fiinţa în
Sfânta Liturghie. Slujbele Bisericii nu sunt spectacole, ci o
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lucrare vie divină, o comunicare cu Dumnezeu. Pentru ca
cineva să simtă Liturghia Bisericii, trebuie să se roage din
tot sufletul în biserică cu slujitorii, să cânte în inima lui tot
ceea ce se cântă la strană. De asemenea, când preotul se
roagă cu voce tare, acesta trebuie să rostească în gând cuvintele spuse de preot. El se roagă pentru fiecare, cu fiecare,
dar şi cei aflaţi în Biserică trebuie să se roage pentru preot
la sfintele slujbe. În Biserică primim mult har, linişte, pace,
bucurie sfântă. Ca să putem păstra aceste daruri duhovniceşti, trebuie ca fiecare în parte să se roage. Odată ajuns
acasă, în ziua în care cineva a mers la Biserică, rugăciunea
particulară a acelei persoane devine mai puternică, cu har
şi ea este auzită imediat de Dumnezeu. În Biserică învăţăm
cum să ne rugăm acasă, ce să zicem, cum să stăm la rugăciune, ce-i place lui Dumnezeu să audă în rugăciunile noastre particulare. Biserica este mama noastră cea sfântă cum o
definea Mihai Eminescu. Ea ne învaţă, ne călăuzeşte şi ne
sfinţeşte. Omul nu poate trăi fără Biserică, fără Sf. Liturghie,
fără rugăciunile sfinte ale Bisericii. Biserica are nevoie de
creştini rugători, de creştini cu deschidere totală spre Dumnezeu. În rugăciune omul se uneşte cu Dumnezeu. Relaţia
dintre cultul Bisericii şi rugăciunea particulară este menţinută
de dragoste şi credinţă.

În lume există multe necazuri, suferinţe, boli, ne
confuntăm cu multe lipsuri. Ce trebuie să facem?
Să le asumăm şi să venim cu ele la Hristos, să îngenuchem la Crucea lui Hristos. Dumnezeu nu ne lasă la
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greu, este cu noi şi pentru noi. Prin suferinţă ne întărim în
credinţă şi ne purificăm. În Sfânta Cruce se cuprinde totul
despre Dumnezeu şi despre noi, oamenii. Dumnezeu este
legat de Cruce prin iubirea Sa covârşitoare, impresionantă,
după cum citim în Evanghelia după Ioan, la capitolul 3,16:
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea (adică pe noi oamenii)
încât a trimis pe Unicul Său Fiu, Iisus Hristos, ca să moară
pe Cruce pentru noi, în locul nostru, ca noi să dobândim
iertare, mântuire. Câtă iubire din partea lui Dumnezeu, în
Cruce! În Cruce se află şi suferinţa şi neputinţele noastre.
Profetul Isaia, la capitolul 53, ne spune că Iisus pe Cruce a
purtat păcatele noastre, a luat fărădelegea noastră asupra
Lui. Crucea lui Iisus este ca un burete uriaş care a strâns
toată mizeria umană pe care a ars-o cu focul iubirii Sale pe
Golgota. În Evanghelia după Matei citim aşa: ”Dacă vrea
cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia
crucea şi să-Mi urmeze Mie”.Totul este ca această cruce să
o purtăm cu credinţă şi cu răbdare.
.
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X. IUBIREA
CREŞTINEASCĂ
1. Să-L iubeşti cu adevărat pe Hristos!

Martirii care L-au iubit pe Hristos, au murit pentru El.
Dacă considerăm că iubirea aduce bucurie, despre ce fel de
bucurie este vorba în cazul acesta?
Între sfinţii lui Dumnezeu, care psalmodiază în ceruri,
la loc de mare cinste se află martirii sau mucenicii Bisericii.
Orice persoană care-L mărturiseşte pe Mântuitorul Iisus
Hristos cu preţul vieţii sale, fiind torturat, chinuit şi, în cele
din urmă, omorât pentru credinţa creştină, devine martir sau
mucenic.
Există o mucenicie a sângelui, dar, în acelaşi timp, întâlnim şi o mucenicie a jertfei, a suferinţei, care în cele din
urmă grăbeşte moartea. Să suferi nedreptăţile, jignirile, şi
acuzaţiile pe nedrept, din motive religioase, este deasemenea o formă de mucenicie. Sinaxarele sau vieţile sfinţilor ne
înfăţişează pagini cutremurătoare despre omorârea sadică a
unor creştini pentru singurul motiv că-l iubeau pe Hristos
cu toată sinceritatea şi bucuria şi făceau numai bine celor
din jurul lor. Martirii sau mucenicii nu au răspuns la vio110

DIALOGURI NON

- VIOLENŢĂ “AMPRENTATE”

lenţă cu violenţă. Ei nu au blestemat, ci dimpotrivă, i-au
binecuvântat şi s-au rugat pentru cei care-i ucideau. Cel mai
mare martir din istoria umană este Însuşi Mântuitorul Iisus
Hristos, care a fost crucificat, (răstignit pe Cruce), pentru a
ne curăţi şi ierta pe noi oamenii, prin scump Sângele Său.
Ultimele cuvinte pământeşti ale Fiului lui Dumnezeu pe
Cruce au fost acestea: ”Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce
fac” (Luca 23,34). Esenţa jertfei Mântuitorului a stat pe iubirea lui Dumnezeu faţă de neamul omenesc.
Toţi mucenicii, asemenea lui Iisus, au suferit martirajul cu bucurie şi nădejde în înviere. Bucuria mucenicilor
constă în primirea cetăţeniei cereşti şi a vieţii veşnice.
Veselia martirilor este biruinţa răului prin iubire. Mucenicii
sunt cei mai mari învingători ai forţelor malefice. Ei s-au
biruit pe ei înşişi şi au biruit răutatea celor din jurul lor. Prin
martiraj ei s-au asemănat Mântuitorului Iisus Hristos.
Printre martiri şi mucenici trebuie să-i amintim pe toţi
cei care au suferit în lagăre şi-n închisori pentru binele
poporului şi pentru valorile universale: pacea, dreptatea,
adevărul şi salvarea vieţii oamenilor. Închisorile comuniste
au dat în calendarul neamului nostru românesc pe cei mai
strălucitori martiri cum este Valeriu Gafencu, Mircea Vulcănescu, etc.
Cine nu are iubire faţă de aproapele său, poate avea
credinţă în Dumnezeu?
Cu siguranţă nu. La această întrebare firească găsim
răspunsul chiar în Epistola I-a a Sf. Apostol şi Evanghelist
111

SAVA BOGASIU

Ioan: „Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe
fratele său îl urăşte, mincinos este! Pentru că cel ce nu
iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe
Care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească. Şi această
poruncă avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu să
iubească şi pe fratele său” (I Ioan 4,20-21). Iubirea faţă de
Dumnezeu şi faţă de aproapele nostru este ca în matematică:
un raport direct proporţional. Dacă îl iubim pe Dumnezeu cu
adevărat, atunci şi pe aproapele nostru îl preţuim mult. Cu
cât îl iubim mai mult pe Dumnezeu, cu atât mai mult trebuie să-l iubim şi pe aproapele nostru. Fiecare dintre noi
purtăm în noi înşine „chipul lui Dumnezeu”. A-l iubi pe cel
de lângă noi înseamnă, de fapt, a-L iubi chiar pe Dumnezeu
care ne-a creat după chipul şi asemănarea Sa. Credinţa în
Dumnezeu se bazează pe cunoaştere şi pe iubire. Cu cât
cunoşti pe cineva mai bine, sub toate aspectele, cu atât mai
mult începi să iubeşti persoana respectivă aşa cum este ea.
Credinţa în Dumnezeu înseamnă bunătate, înseamnă a avea
din bunătatea lui Dumnezeu.

Care este cel mai simplu exerciţiu de iubire?
Să începi să faci bine cât mai mult celor din jurul tău
şi să fii total dezinteresat. Să nu aştepţi nicio răsplată din
partea celor cărora le faci bine. Să faci bine de dragul lui
Dumnezeu. Exerciţiul de iubire începe cu rugăciunea pentru cel de lângă tine. Nu te costă nimic să te rogi.
Rugăciunea este darul lui Dumnezeu care ne-a dat
limbajul, comunicarea, cu cei din jurul nostru.
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Cum poate căpăta cineva de la Dumnezeu darul de
a iubi?
Oricine se roagă lui Dumnezeu pentru darul iubirii, îl
primeşte. Atunci când deschidem uşa, fereastra, ne vine îndată, de afară şi lumina, dar şi aerul. Totul este ca noi să ne
deschidem inima, după cum ne spune Însuşi Mântuitorul
Iisus Hristos: „Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva
glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu
el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3,20). Rugăciunea sinceră,
curată, cu încredere mare în Dumnezeu, în Sfânta Scriptură,
o găsim la Sfântul Ioan Evanghelistul care ne spune aşa:
„Dumnezeu este iubire” (I Ioan 4,8). Iată cât de uşor se
ajunge la Dumnezeu, şi de asemenea, cum Dumnezeu
ajunge la noi! Prin iubire. Este vorba doar de acea iubire
spirituală, duhovnicească şi nu de iubirea carnală, sexuală,
care nu are de-a face nimic cu Dumnezeu.

Un om iubeşte mai mult pe ceilalţi dacă se străduieşte
să se facă iubit de aproapele său? Are vreo importanţă dacă
suntem sau nu iubiţi de felul în care trebuie să ne manifestăm?
Nu trebuie să căutăm să fim iubiţi de aproapele nostru. Cel mai important lucru este că Dumnezeu ne iubeşte şi
că noi îl iubim pe Dumnezeu. Tot ceea ce facem trebuie să
facem pentru Dumnezeu pe care-L descoperim de fiecare
dată şi în aproapele nostru. Iubirea faţă de cei din jurul nostru trebuie să fie sinceră, curată, fără intenţii murdare.
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Manifestarea faţă de cei care ne-nconjoară trebuie să
fie naturală tot timpul. Iubirea se manifestă în lucruri concrete, în atitudine, în vorbire, gesturi de bunăvoinţă şi fapte
bune pline de iubire.

Trebuie să venim în sprijinul aproapelui. Cum stabilim
ce-i este de folos şi ce nu? Până unde avem dreptul să dăm
ajutor, să intervenim?
Aproapele nostru este orice persoană din jurul nostru,
indiferent de etnie, religie, stare socială etc. Ajutorarea
aproapelui nostru la nevoie, necaz, este o poruncă dată de
Mântuitorul Hristos care are valabilitate şi astăzi: ”Mergi
şi fă şi tu asemenea”, adică exemplul samariteanului
milostiv (Luca 10,37). Există o ierarhie a valorilor, după
cum ne spune marele critic de literatură, Tudor Vianu. Trebuie să ne adaptăm la fiecare caz în parte.
Cel mai important lucru este să-i salvăm viaţa
aproapelui când este în primejdie de moarte. Atunci, în acele
momente, trebuie să lăsăm totul pentru a salva o viaţă de la
moarte, indiferent cine este persoana aflată în primejdie.
Viaţa fiecărui om este de la Dumnezeu. Dacă un cerşător ne
cere o ţigară sau alcool, e bine să nu-i dăm aşa ceva pentru
că îi dăunează grav sănătăţii. E bine să-i dăm alimente. Pe
cei care cerşesc, să-i ajutăm să-şi câştige singuri pâinea, săi învăţăm să muncească, să facă lucrurile la care se pricep ei
cel mai bine. Una este să dai cuiva, în fiecare zi, câte un
peşte să-l mănânce, şi alta este să-l înveţi pe el să devină
pescar, să poată prinde el mai mult şi atunci când vrea el.
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Noi nu trebuie să încurajăm lenea la persoanele care ar putea
să muncească. Munca nu este o ruşine, ci dimpotrivă, o
mare satisfacţie. Ajutorarea unei persoane se face până când
iese din criza în care se află. Ajutorul nu poate fi dat la infinit doar unei singure persoane deoarece în jur mai sunt şi
alte persoane nevoiaşe care aşteaptă ajutor. Important este ca
orice ajutor, fie material, fie spiritual, să fie dat fără vreun
interes, din inimă, în numele lui Dumnezeu.
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XI. NON - VIOLENŢA
1. Violenţa, nucleul răutăţii umane

Cel mai grav fenomen cu care se confruntă societatea
contemporană este violenţa umană. Care sunt cauzele violenţei şi cum poate fi stopată?
Este foarte adevărat că, în ultima vreme, mass-media,
pe toate canalele de ştiri, transmite o tristă realitate socială:
creşterea la cote alarmante a violenţei umane, începând de
la copii şi până la persoane în vârstă. Violenţa este o realitate multidimensională care trebuie abordată din perspective diferite: religioasă, istorică, sociologică, biologică,
antropologică şi psihologică. Biserica Ortodoxă arată clar
că izvorul violenţei umane stă în păcatele pe care oamenii le
săvârşesc cu bună ştiinţă. Sf. Apostol Pavel ne atenţionează
că efectele păcatului duc, în cele din urmă, la apariţia morţii:
”Plata păcatului este moartea” (Romani 6,23). Oamenii au
început să devină din ce în ce mai răi, fizic sau verbal, datorită păcatelor mari săvârşite. Dacă toţi oamenii s-ar
spovedi curat, sincer, complet şi cât mai des, ar dispărea
total violenţa domestică.
Din perspectivă psihologică şi socială, violenţa se
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manifestă, cu diferenţe culturale, în toate societăţile. Agresivitatea este utilizată ca mijloc de structurare şi de reglare
a relaţiilor de putere în diferite spaţii publice - instituţionale
sau nu- şi private. Viaţa oferă o bogată fenomenologie a violenţei, reclamând o atenţie mai mare a corpului social. Violenţa a existat în toate perioadele istorice ale omenirii, însă
cu fluctuaţii diferite. Tot mai multe persoane poartă urme
fizice ale violenţei prin care se dovedeşte gradul de răutate
al omenirii. Lipsa iubirii este cauza violenţei uamne.
Dragostea poate stopa orice formă de violenţă.
rană?

Ce fel de violenţă întâlnim în societatea contempo-

Violenţa se manifestă în diferite moduri şi are ca finalitate distrugerea omului sub toate aspectele:
a)
Violenţa fizică. Acest tip de violenţă este cel
mai dur şi este considerat nucleul răutăţii umane. În acest tip
de violenţă se înscriu: loviturile, bătăile, cimele, violurile,
vătămările corporale, tâlhăriile, spargerile. Cu privire la
acest tip de violenţă, sociologul J.C. Chesnais sublinia că
„violenţa, în sensul direct al cuvântului, singura violenţă
măsurabilă şi incontestabilă, este violenţa fizică. Este un
prejudiciu direct, corporal, contrapersoanelor. Ea are un
triplu caracter:brutal, exterior şi dureros. Ceea ce o
caracterizează este utilizarea materială a forţei”.
b)
Violenţa economică. Are ca efect distrugerea
şi degradarea voită a bunurilor materiale de care se foloseşte
omul pentru a trăi în condiţii decente.
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c)
Violenţa morală. Prin violenţă morală se realizează distrugerea psihică a omului: prin calomnii, propagandă mincinoasă, uneltiri, folosirea unui limbaj indecent,
vulgar.
Toate aceste tipuri de violenţă se pot manifesta în
mod sadic şi sunt la fel de periculoase pentru om. Aceste
tipuri de violenţă, se dezvoltă, pe zi ce trece, luînd forme
diabolice de manifestare. Avem de-a face la ora actuală cu
un cult al violenţei care este egal cu un cult al satanei.

Aş vrea să fac referire la un domeniu mai sensibil, la
domeniul religiei. În toate religiile antice întâlnim sacrificii,
fie de animale, fie umane, înaintea zeilor, pentru a îmbuna
duhurile din lumea de dincolo. Există legătură între sacrificiu şi violenţă în cadrul religiei?
Cuvântul „religie” vine din latinescul „religio”- „religare” care se traduce prin „a lega, legătură”. Ca să existe
religie, trebuie să exite cele două componente în mod obligatoriu: Dumnezeu şi omul. Această legătură primordială
dintre Dumnezeu şi omul din paradis a fost, la început, naturală, normală, sfântă, dumnezeiască. Cu timpul, când oamenii au căzut în păcate, din ce în ce mai mari, s-a distrus
legătura fiinţială şi această comuniune sfântă s-a pervertit.
Oamenii l-au părăsit pe Dumnezeu şi şi-au creat dumnezei
sau zei după plăcerile lor.
Zeii sau idolii reflectă păcatele oamenilor. De exemplu, au inventat zeul Baal în cinstea căruia săvârşeau cele
mai mari crime. Copiii abia născuţi erau aruncaţi de vii
118

DIALOGURI NON

- VIOLENŢĂ “AMPRENTATE”

într-un foc ce ardea în faţa statuii acestui zeu demonic. În
Elada exista zeiţa Afrodita, în cinstea căreia aveau loc cele
mai mari destrăbălări şi violuri. Şi în istoria troienilor întâlnim sacrificii umane. Euripide ne spune că regele Agamenon, pentru a câştiga o victorie, a fost îndemnat să-şi
sacrifice propria fiică, pe Ifigenia.
Cea mai oribilă crimă săvârşită de omenire a fost crucificarea Mântuitorului Hristos pe Cruce.
Religia creştină are un mare rol: a oprit sacrificiile
umane şi animale. În Biserica Ortodoxă se aduc doar jertfe
nesânge-roase: pâine şi vin care în timpul Sfintei Liturghii
se transformă în Sfânta Împărătşanie.
Violenţa domestică este unul din marile pericole din
societatea contemporană care pune în primejdie familia.
Ce ne puteţi spune despre acest fenomen?
Familia este prima instituţie umană care a apărut pe
pământ. De atunci şi până astăzi, familia se află într-o neîncetată luptă pentru supravieţuire. Criza care afectează
omenirea de astăzi porneşte de la lipsa cultului familiei. Majoritatea oamenilor numai văd în familie ceva sacru, şi
numai manifestă un cult al familiei, aşa cum l-a lăsat bunul
Dumnezeu, de la începutul primei căsnicii dintre Adam şi
Eva, în paradis. Odată cu creşterea în intensitate a păcatelor
şi cu diversificarea lor, a început să crească şi răutatea în oameni. Răul, răutatea din lume, este consecinţa păcatelor şi a
fărădelegilor pe care lumea le săvârşeşte cu bună ştiinţă.
Acest rău moral şi fizic se răsfrânge asupra oamenilor,
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umplându-i de energie malefică, care-i îndeamnă la violenţă.
Aşa cum un păcat aduce alt păcat, la fel un rău aduce
alte rele; cu alte cuvinte se amplifică, dând naştere unei forţe
malefice.
Pe măsură ce oamenii se îndepărtează de Dumnezeu,
care este izvorul binelui, se încarcă negativ, manifestând
multă ură şi duşmănie faţă de cei din jurul lor.
Răul din noi se manifestă şi faţă de cei care ne-nconjoară. Familia este mediul cel mai aproape de noi în care
trăim şi ne desfăşurăm activitatea de zi cu zi. Ea resimte cel
mai repede şi mai profund răutatea din noi, care se manifestă, de multe ori, prin violenţă verbală şi fizică. Certurile
tot mai dese şi actele de violenţă domestică duc numaidecât
la slăbirea familiei care este lovită atât din interior, cât şi
din exterior. Politica şi economia lovesc din plin asupra familiei. Biserica este singura instituţie care mai promovează
valorile familiei.
Care este cauza fenomenului denumit „violenţa în
familie”? Cum se poate pune capăt acestui fenomen, până
nu este prea târziu?
Orice efect are o cauză. Întotdeauna trebuie să descoperim cauza, motivul, care a declanşat schimbarea. În
cazul de faţă ,,violenţa domestică” are ca izvor absenţa
credinţei autentice, adevărate, în Dumnezeu, precum şi lipsa
iubirii fiinţiale din om. Dumnezeu se defineşte în Biblie ca
fiind iubire: „Dumnezeu este iubire” (1 Ioan 4,8).
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Atunci când îl simţi pe Dumnezeu ca iubire, bunătate, în suflet, nu poţi gândi şi nici nu poţi face rău cuiva. Religiile care îndeamnă la orice formă de violenţă, nu sunt de
la Dumnezeu.
Am fost consternat să aud şi să citesc articole care relatau despre violenţa sadică din unele triburi africane, de religie păgână, împotriva unor adepţi ai creştinismului- religia
iubirii. Acei creştini care manifestau paşnic credinţa creştină
au fost omorâţi în chinuri groaznice, chiar în aceste zile, când,
peste tot, politicile internaţionale afirmă libertatea religiei.
Dumnezeu nu acceptă violenţa ca formă religioasă.
Doar cultul satanic promovează sadismul, violenţa fizică.
Credinţa religioasă autentică aduce pacea şi bucuria interioară, armonia cu cei din jur. Bunătatea este criteriul cu
care se măsoară autenticitatea unei religii de la Dumnezeu.
Violenţa domestică are la bază răutatea, duşmănia din om.
Toate aceste manifestări trebuie schimbate în iubire, bunătate, înţelegere. Trebuie să-i acceptăm pe oameni într-un
mod paşnic, indiferent de convingerile lor religioase. Violenţa din familie dispare doar în momentul în care toată familia se uneşte cu Dumnezeu prin iubire şi dăruire unul
către celălalt. Este un drum greu care se realizează doar prin
Iisus Hristos.

În ce constă violenţa domestică? Care sunt formele
ei de manifestare într-o familie?
Violenţa domestică constă într-o provocare sau
ameninţare cu rănirea fizică, petrecută în prezent sau trecut,
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în cadrul relaţiei dintre partenerii sociali care compun o familie. Atacul fizic sau sexual poate fi însoţit de intimidări sau
abuzuri verbale, de distrugerea bunurilor victimei şi izolarea
ei de prieteni şi familie. De asemenea, violenţa domestică se
manifestă prin ameninţări făcute la adresa unor membri din
familie, furturi, controlul banilor, lucrurilor personale, alimentelor, telefonului, deplasărilor, şi a altor surse posibile
de îngrijire şi protecţie a victimei. Violenţa în familie are un
regim larg de manifestare: violenţă psihică, fizică, sexuală,
socială, economică. Toate aceste manifestări se pot combina
într-un amalgam infernal cu consecinţe evidente, de
suprafaţă, dar şi de profunzime, asupra victimelor, femei
care-şi pierd încrederea şi bucuria vieţii, copii care cresc
într-o atmosferă violentă. Starea de stres în care se află
multe femei infectate de virusul „violenţa domestică” le determină să-şi găsească „liniştea” în consum exagerat de alcool şi consum de droguri, ajungând chiar la suicid. Copii
care suferă de sindromul „violenţei domestice” devin vulnerabili, gata oricând să abandoneze şcoala sau chiar familia, devenind în felul acesta ”copiii străzii”. La ora
actuală, violenţa domestică are tendinţa de a deveni un „flagel naţional” care trebuie stopat cât mai repede posibil.
Pe zi ce trece, creşte numărul cazurilor de „violenţă
domestică”. Ce remedii sunt pentru vindecarea unor familii
cu această problemă?
Am spus mereu că principala criză a familiei contemporane porneşte de la criza sufletească, a absenţei cred-
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inţei religioase din familii. Sunt şi familii în care unul dintre parteneri este foarte religios, iar celălalt trăieşte într-o
stare de necredinţă, care se răsfrânge şi-n cadrul căsniciei
sale. Am întâlnit şi familii în care ambii soţi merg la biserică în fiecare duminică şi, totuşi, există certuri între ei. Astfel de familii se află în această situaţie ori pentru că nu se
spovedesc complet, nu au acelaşi duhovnic, ori le lipseşte
comunicarea şi încrederea recicprocă. Fiecare familie are
ineditul, problemele şi personalitatea ei. Nu se poate aplica
în totalitate aceeaşi terapie pentru toate familiile în care
există conflicte.
Cel mai bun mediator într-o familie care trece prin
stări de violenţă domestică este preotul comunităţii, sau
duhovnicul familiei, acolo unde este cazul. Preotul duhovnic
cunoaşte şi înţelege cel mai bine astfel de cazuri care se petrec în parohie. Primul lucru cu care se începe demersul este
oficierea unei slujbe de sfinţire a casei prin care se alungă
energiile malefice acumulate în familie. Al doilea pas este
spovedania celor din familie. Prin spovedanie omul se
eliberează de tot ce este rău, scapă de păcatele personale
care-i produc nelinişte şi agitaţie. Dezlegarea şi iertarea pe
care o dă Dumnezeu prin preotul duhovnic produce imediat
o stare de linişte în familie. Apoi, trebuie să existe un dialog al duhovnicului cu toţi cei din familie pentru a putea fi
identificate problemele care au produs starea de violenţă domestică. Cele mai multe familii au ajuns la violenţă domestică din lipsă de comunicare între membrii familiei. Prin
dialogul faţă către faţă, „cu cărţile pe faţă”, fiecare mem123
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bru din familie îşi poate spune nemulţumirea, oful,
neliniştea. Discuţiile trebuie purtate pe un ton liniştit, fără
violenţă verbală. Întotdeauna trebuie pus în evidenţă lucrul
bun pe care-l are fiecare membru al familiei.
Duhovnicul nu este un acuzator, ci apărător pentru
binele întregii familii.
Multe stări de violenţă într-o familie apar pe fondul
unei crize financiare, al consumului excesiv de alcool, ori al
consumului de droguri. Discuţiile purtate trebuie să ducă la
identificarea izvorului violenţei şi a modalităţilor de rezolvare a problemei care a declanşat starea de tensiune domestică. Oricât de complicate ar fi problemele dintr-o
familie, Dumnezeu găseşte o soluţie de rezolvare. Totul este
să existe răbdare de ambele părţi, încredere şi curaj de a
lupta până la capăt pentru binele familiei. Fiecare caz în
parte trebuie consiliat o perioadă mai lungă de timp pentru
a urmări evoluţia familiei pe calea armoniei.

Cine mai poate interveni în stoparea violenţei într-o
familie care trece prin această situaţie?
În viaţă, orice muncă trebuie făcută doar în echipă şi
într-un mod cât mai transparent şi constant. În cazurile de
violenţă domestică, psihologul are şi el un rol în diminuarea
acestui fenomen. Discuţiile pe care le poartă psihologul cu
membrii familiei au în vedere conştientizarea cauzelor care
au declanşat starea de tensiune din acel cuplu.
În rezolvarea cazurilor de violenţă domestică trebuie
implicate şi rudele apropiate: părinţii agresorului sau naşii
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de cununie religioasă. La căsătoria religioasă, naşii devin
părinţii spirituali, duhovniceşti, care pot avea, de multe ori,
un impact pozitiv. Comunicarea deasă dintre fini şi naşi
poate rezolva, din mers, multe probleme de familie. Naşii au
obligaţia morală de a se interesa şi a veni chiar şi fără invitaţie să discute cu finii lor problemele de familie. Dirigintele, de asemenea, rămâne un prieten pe viaţă care poate da
un sfat bun oricând. Şeful de la serviciu, la fel, poate consilia cazurile tensionate dintr-o familie. Un angajat care are
probleme mari în familie nu va putea da randament la serviciu. Acesta este şi motivul pentru care conducerea unei
instituţii ar trebui să fie mai atentă cu problemele angajaţilor.

Ce poate face victima violenţei în familie când a ajuns
cu răbdarea la limită? Poate divorţa, sau nu? Ce sfat daţi în
astfel de cazuri?
Dacă aş fi în locul acelei persoane, aş încerca toate
variantele posibile de consiliere şi de împăcare cu cealaltă
parte. Dacă n-aş putea reuşi sub nicio formă, m-aş retrage,
pentru o vreme, într-un loc sigur, la rude apropiate care să
mă înţeleagă şi să mă susţină în reluarea demersurilor pentru împăcare. Dacă lucrurile s-ar înrăutăţi şi mai mult, şi ar
fi puse în pericol viaţa mea şi a copiilor mei, m-aş retrage
definitiv din această relaţie, lăsând totul în seama lui Dumnezeu şi aş continua, prin rugăciune fierbinte la Dumnezeu
să-i dea gândul cel bun de liniştire şi împăcare. Dacă aş avea
copiii mici, nu aş încerca să mă recăsătoresc decât atunci
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când copiii vor fi la casele lor, şi poate nici atunci, deoarece
apar şi nepoţiei, care sunt foarte drăgălaşi şi au nevoie de
bunici.
În Biserica Ortodoxă există principiul că divorţul
civil de la Tribunal nu poate anula căsătoria religioasă.
Mă rog la Dumnezeu să nu am parte de o astfel de
experienţă tristă: violenţa în familie. Tuturor soţiilor răbdătoare şi demne, care luptă pentru unitatea familiei şi binele
copiilor, le-aş ridica un mare monument al recunoştinţei. Cu
adevărat astfel de persoane sunt nişte martiri, care merită
afecţiune, dragoste şi bucurie, pentru că se scarifică pe altarul sfânt al familiei.

2. Conştiinţa creştinului,
“loc de popas” pentru Dumnezeu

Ce este conştiinţa? La ce este de folos oamenilor?
Conştiinţa este un subiect de mare actualitate, o temă
care prezintă interes pentru fiecare dintre noi. Conştiinţa ţine
de fiinţa umană, aparţine doar omului.
Cu cât omul este mai conştient de el însuşi, de lumea
care-l înconjoară şi de rostul lui în acest Univers, el devine
mai credincios, mai religios, se apropie şi mai mult de Dumnezeu, care este izvorul conştiinţei umane.
Conştiinţa este glasul lui Dumnezeu în noi care ne
strigă, ne călăuzeşte, ne învaţă, ne mustră, ne bucură sufleteşte pentru cele bune pe care le-am săvârşit, dar şi ne întristează atunci când păcătuim sau greşim cu ceva înaintea
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Lui, a oamenilor sau chiar faţă de noi înşine.
Cuvântul „conştiinţă” are legătură cu „ştiinţa”. Un
om de ştiinţă stăpâneşte bine cunoştinţele, are o bună
cunoaştere a lucrurilor, a fenomenelor, a sensurilor.
Conştiinţa este cunoaşterea raţională a sensurilor, a tot
ce ne înconjoară. Un om conştiincios ştie ce are de făcut în
această viaţă, ce să accentueze, când să pună punctul pe “ i”,
ştie ierarhia valorilor. Un om conştient este un om înţelept,
care ştie să discearnă binele de rău, frumosul de urât, plăcutul de util.
Conştiinţa este darul cel mai de preţ cu care Dumnezeu ne-a împodobit sufletul.
Conştiinţa ţine de raţiune, de gândire, de logică.
Conştiinţa are legătură şi cu psihologia. În înţeles psihologic,
conştiinţa reprezintă funcţiunea sufletului omenesc de a raporta fenomene din lumea externă şi internă la sine şi de a
stabili legături între aceste fenomene. Aşadar, a avea conştiinţă în înţeles psihologic înseamnă a trăi, a simţi, a ne da
seama ce se întâmplă cu noi şi cu cei din jur, cu lumea din
acest Uni-vers.
Conştiinţa are legătură mai ales cu morala, cu lumea
binelui. Un om moral este un om bun, pe când o persoană
imorală face doar ce este rău, fapte urâte.
În sens moral, conştiinţa este dispoziţia sau puterea
sufletului omenesc de a judeca moralitatea propriilor noastre fapte.
Conştiinţa este judecătorul nostru cel mai fidel, care
ne analizează faptele pe care le săvârşim.
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S-ar putea face o clasificare a conştiinţei umane dacă
ar fi să ţinem cont de conţinutul şi activitatea ei?
Conştiinţa umană este ca şi credinţa religioasă. Poate
fi adevărată, autentică, aşa cum este ortodoxia, sau falsă, aşa
cum o întâlnim la sectele religioase.
Cu alte cuvinte, putem vorbi despre o conştiinţă
dreaptă, adevărată, dar putem, de asemenea, vorbi şi de o
conştiinţă falsă, care nu reflectă adevărul. La unele persoane
putem vorbi şi despre o conştiinţă fariseică, adică duplicitară, de formă, care ţine de exterior şi neglijează fondul
faptei, al problemei.
De asemenea, am întâlnit persoane cu o conştiinţă
scrupuloasă, obsedantă, obositoare, care exagerează greşeli
mici, intrând în panică. Spre exemplu, o persoană care
mănâncă puţin de dulce într-o zi de post îşi face mari probleme de conştiinţă; în schimb, de multă vreme nu vorbeşte cu
o rudă a sa, cu un vecin, şi nu-şi face din această pricină nicio
problemă de conştiinţă.
Am întâlnit, de asemeni, şi persoane cu conştiinţa
adormită.
Conştiinţa, ca şi sufletul, nu poate muri, dar poate intra
într-o stare de letargie, de amorţeală. Conştiinţa devine adormită, adică nu mai poate lucra atunci când avem pe suflet
multe păcate şi fărădelegi.

Conştiinţa omului poate fi curăţită, înnoită?
Conştiinţa are nevoie să fie curăţită, spălată, înnoită,
cât mai des cu putinţă. Atunci când facem baie, simţim o
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mare uşurinţă a trupului. La fel se întâmplă atunci când ne
spovedim curat, complet. Spovedania la preotul duhovnic,
curăţă cu adevărat conştiinţa . Este o mare diferenţă între
preotul duhovnic şi psiholog. La biroul de consiliere, psihologul te ascultă cu atenţie şi te sfătuieşte. La preotul
duhovnic, eşti ascultat, sfătuit şi iertat de toate păcatele
spovedite.
De asemenea, conştiinţa se purifică prin participare la
Sfânta Liturghie săvârşită în Biserică, duminica şi în sărbători religioase.
Postul şi faptele bune ne întăresc conştiinţa. Lectura
religioasă ne oferă atâtea modele şi exemple convingătoare
despre valoarea şi importanţa conştiinţei umane. Să ne
păstrăm mereu conştiinţa curată pentru a dobândi linişte,
pace şi bucurie sfântă de la Dumnezeu.
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XII. SECRETUL UNEI
FAMILII FERICITE
Care sunt secretele unei familii fericite într-o societate
plină de răutate la orice pas?
Familia trebuie să fie clădită pe aurul credinţei şi al
dragostei curate. Aurul rămâne aur, în orice loc murdar s-ar
afla. Murdăriile nu pot lua strălucirea aurului. La fel se întâmplă şi cu o familie. Dacă familia a început bine, cu Dumnezeu, şi păstrează tot timpul poruncile lui Dumnezeu, va
merge bine toată viaţa, până când, prin moarte, membrii ei
vor trece în lumea de dincolo.
În orice familie există probleme, necazuri, lipsuri,
încercări. Toate acestea sunt depăşite uşor dacă familia dintru început s-a clădit din iubire. Foarte multe familii se întemeiază pe interese materiale care sunt vulnerabile, ori pe
imaginea în public: persoana cu care se căsătoreşte este
cunoscută de toată lumea, prin mass-media, şi în felul
acesta, prin alianţa matrimonială realizată, poate dobândi
mai repede popularitate în societate. Alte familii pornesc din
sentimentul milei: cuiva îi este este milă de o persoană care
a trecut printr-un necaz şi se căsătoreşte cu ea doar ca să-i
aducă alinare. Însă, de cele mai multe ori, dispare senti130
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mentul de milă şi apare răutatea. Rezistă doar acele familii
care au pornit dintr-o iubire sinceră şi nu din plăcere sexuală. Iubirea trebuie cultivată şi întreţinută. Într-o căsnicie,
cineva din familie poate greşi printr-un gest, cuvânt, faptă,
şi atunci trebuie să folosească cuvintele: "iartă-mă" sau "îmi
pare rău".
Orgoliul, mândria, care ne stăpânesc, de multe ori, ne
fac să evităm aceste expresii. Într-o căsnicie, a-ţi cere iertare
este semnul iubirii şi al bunei cuviinţe. De asemenea, în
familie, mai uităm să folosim cuvântul "mulţumesc". Să ne
bucurăm în familie de orice dar, faptă săvârşită de persoana
cu care ne-am căsătorit.
Recunoştinţa întreţine o căsnicie fericită. De cele mai
multe ori, nu facem niciun pas, gest, de a contribui la fericirea familie noastre, dar, în schimb, aşteptăm fericirea de la
cel de lângă noi. Avem senzaţia că nouă ni se cuvine totul,
că noi nu trebuie să facem nimic deosebit pentru a primi
fericirea de la persoana cu care ne-am căsătorit. Un alt cuvânt care ne lipseşte din familie este "te iubesc". Ne este
frică, teamă, să spunem persoanei cu care ne-am căsătorit:
te iubesc. Înseamnă mult rostirea acestui cuvânt cât mai des
în familie, oricât de în vârstă am fi. Iubirea adevărată nu îmbătrâneşte. Iubirea este veşnică, pentru că îşi are originea în
Dumnezeu, care se defineşte prin cuvântul IUBIRE.
Iubirea spirituală, duhovnicească, se deosebeşte de iubirea sexuală, care este de scurtă durată. Atunci când cineva
se căsătoreşte din iubire sacră cu cineva, din voinţă personală,
în deplină libertate, oricât de mult ar greşi persoana cu care
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s-a căsătorit, nu poate divorţa. Căsătoria este un act de
responsabilitate, de asumare pentru toată viaţa. Prietenul
adevărat este şi la bine şi la rău. La fel, într-o căsnicie în
care s-a pus sigiliul cununiei religioase, trebuie să continue
până în lumea de dincolo. Lupta într-o familie trebuie dusă
până la capăt. Acesta este sensul vieţii de familie. Sacralitatea familiei ne oferă putere de jertfă şi de dăruire pe altarul căsniciei. Într-o societate plină de răutăţi, o familie
devine trainică prin deasă spovedanie, rugăciune comună şi
multă comunicare de ambele părţi. Cea mai grea singurătate este traiul soţilor fără comunicare între ei. Adeseori, se
întâmplă ca unul din familie să fie total indiferent de activitatea celuilalt din familie şi să mai zică şi de fiecare dată:
nu mă interesează, nu mă priveşte pe mine, nu-i treaba mea.
Această indiferenţă slăbeşte familia.
Trebuie să arătăm interes faţă de cel de lângă noi, să
fim solidari, să ne bucurăm de succesele pe care le are, dar
să ne şi întristăm când cel de lângă noi, cel cu care ne-am
căsătorit, trece printr-un moment mai greu. Credinţa în
Dumnezeu, iubirea sufletească şi comunicarea, formează,
împreună, cheia fericirii în oricare familie din societatea
contemporană.
Ce ne puteţi spune despre divorţ?
Dumnezeu nu vrea divorţul într-o familie. Mântuitorul Iisus Hristos ne spune aşa: "ce a unit Dumnezeu, oamenii să nu despartă". Orice cununie religioasă se face
numai cu ştirea şi binecuvântarea lui Dumnezeu. La cununia
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religioasă, Dumnezeu pune un sigiliu pe care nu-l poate
rupe nimeni, nici chiar sentinţa judecătorească. În faţa lui
Dumnezeu, chiar şi după divorţ, avem răspundere morală
faţă de persoana cu care ne-am căsătorit. Divorţul, din punct
de vedere bisericesc, este admis doar în condiţii cu totul speciale: abatere de la credinţă, adulter dovedit, nu doar prin
vorbe. Ferice de cei care pot trece peste aceste obstacole şi
pot lupta până la capăt să-şi păstreze familia! În societatea
noastră contemporană se petrece ceva anormal, strigător la
ceruri: numărul divorţurilor l-a depăşit pe cel al căsătoriilor.
De pe urma divorţului, cel mai mult suferă copiii, care
rămân marcaţi pe toată viaţa. Judecătorii şi avocaţii, care cu
multă uşurinţă desfac o familie, vor răspunde în faţa lui
Dumnezeu. Familiile trainice fac un popor puternic. Mare
este Dumnezeu!

Atenţia mi s-a oprit asupra fragmentului din
„Evanghelia în eseuri duminicale”, în care era adus în prim
plan rolul femeii în familie. Ea este „ca un înger păzitor”; şi
în mod automat gândurile mi s-au îndreptat către toate
mamele din lume. Care mai este rolul femeii în familia societăţii actuale?
Rolul femeii în lume este uriaş. Ea nu poate fi înlocuită de nimeni şi de nimic. Femeia înseamnă viaţă. Unde
este femeia răsare viaţa prin naşteri de prunci. Femeia
înseamnă protecţia vieţii şi dezvoltarea ei. Copilul este protejat şi educat cel mai mmult de mamă. Tatăl contribuie la
susţinerea materială a copilului, care este de asemenea nece133
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sară. Femeia înseamnă iubire, zâmbet, îmbrăţişare. Copiii
se nasc din iubire, pentru iubire. Mama îi dă primul zâmbet
copilului şi datorită mamei, copilul zâmbeşte, se bucură,
este vesel. Un copil crescut fără mamă este trist, înlăcrimat,
decepţionat şi foarte timid. Femeia este lumina familiei. În
prezenţa sufletului ei bun, totul se luminează şi casa
străluceşte de curăţenia pe care ea o face cu multă dăruire.
Diavolului nu-i place rolul important pe care-l are femeia
în familie şi societate şi din acest motiv a pornit un mare
război nevăzut şi o luptă teribilă pentru a fi înlocuită din
familie, prin tot felul de surogate: bonă, servitoare, amantă.
Mama trebuie să rămână mamă tot timpul. Absenţa ei de
acasă nu poate fi înlocuită de nimeni şi de nimic. Pentru fericirea copiilor, ne dorim ca mamele să rămână acasă tot timpul. Ele ştiu cel mai bine să-l facă cunoscut copiilor pe
Dumnezeu.

Ce ne puteţi spune despre mamele care lasă copiii în
grija altei persoane sau în grija statului?
În ultima vreme, cel mai puternic război se duce împotriva familiei. Diavolul nu iubeşte familia, care înseamnă
binecuvântare, iubire, armonie, viaţă, bucurie. Pentru acest
motiv, el caută prin orice mijloc să distrugă familia, celula
societăţii. În acest sens au apărut atâtea legi satanice: homosexualitatea, lesbianismul, căsătoriile de probă sau concubinajul, prostituţia, casele de toleranţă, adică de curvie.
Mare parte dintre emisiunile TV despre familie pun în lumină lucruri negative, cum ar fi spre exemplu emisiunea:
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“părinţi contra copiilor” sau „copiii împotriva părinţilor”,
„test de fidelitate” şi aproape toate filmele arată cum soţii
se înşală reciproc. Statul, prin legislaţia actuală, încurajează
divorţul. Medicina, de asemenea, promovează începutul
vieţii sexuale din adolescenţă, lucru pe care-l susţine şi
şcoala.
La ora actuală, familia a decăzut foarte mult. Biserica
este chemată să tragă un semnal de alarmă cu privire la
viitorul poporului nostru, dar şi la al omenirii în genere.
Mama nu poate fi înlocuită cu nimeni şi cu nimic. Societatea
contemporană nu merge pe un drum bun.
Criza economică este creaţia unor oameni care au
gândit politici care încurajează mamele să-şi lase copiii în
grija altora, să plece în ţări străine, să-şi caute „pâinea de
toate zilele”. Mulţi dintre copiii rămaşi acasă prezintă tulburări psihice de comportament din cauza absenţei dragostei
şi ocrotirii materne. Din acest motiv, multe familii s-au destrămat.
Una este grija şi educaţia mamei pentru copilul ei, alta
este grija faţă de copil a unei persoane străine. Acum este la
modă angajarea unei bone sau babysitter pentru copii. Câştigul acestor mame abia acoperă plata persoanelor care lucrează în casa lor. Ceea ce nu poate fi plătit cu nici un preţ
este absenţa mamei de lângă copil. Trăim vremuri grele.
Doar printr-o familie unită, părinţi şi copii, putem depăşi
aceste greutăţi.
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XIII. TINERII ŞI BISERICA
Ce ar trebui să ştie elevii despre Biserică? Cum
credeţi că ar trebui să-i apropiem de Biserică?
Prin cunoaştere trecem la iubire. Atunci când cunoşti
mai bine pe cineva, începi să iubeşti persoana respectivă aşa
cum este. Aşa se întâmplă şi cu Biserica. Elevii ar trebui să
cunoască ce este Biserica, ce se întâmplă în ea în momentul oficierii sfintelor slujbe, şi cât de benefică le este
prezenţa la slujbe, în Biserică. Cu câţiva ani în urmă, am
scris o carte pe care am intitulat-o „Măreţia Bisericii Ortodoxe”. Este o carte scrisă pentru elevi, tineri, în care se arată
că Biserica, ca şi locaş, este casa lui Dumnezeu şi orice casă
a lui Dumnezeu este frumoasă, iar frumosul este descoperit
doar de cei cu ochii curaţi ai sufletului. De asemenea,
Biserica reprezintă o comuniune de persoane, o familie
mare care s-a unit cu Hristos care este VIAŢĂ, IUBIRE,
VEŞNICIE. Atunci când faci parte dintr-o familie, te simţi
mai puternic, prinzi curaj şi ai nădejde, nu-ţi este teamă de
nimeni şi de nimic.
Biserica este locul de întâlnire cu Dumnezeu la modul
cel mai personal. În Biserică trebuie să devenim activi prin
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participare efectivă la slujbă: să ne rugăm, să cântăm. Ca să
ne apropiem de Biserică trebuie să conştientizăm cât de importantă este ea în viaţa noastră. Ea este ca o antenă care
atrage energiile divine ale lui Dumnezeu; ea este sursa de
încărcare a sufletului nostru. Un telefon mobil, dacă nu-l încarci din când în când, nu te mai poţi folosi de el. La fel se
întâmplă şi cu sufletul. Trebuie să mergem în fiecare Duminică la Biserică, să ne întâlnim cu Dumnezeu şi să vorbim
cu El. Are multe lucruri frumoase să ne spună şi să ne arate.

1. Icoanele, ferestrele cerului

Ce părere aveţi despre excluderea orei de religie din
şcoală? Dar despre scoaterea icoanelor din sala de clasă?
Religia este viaţă, cultură, este legătura cu Dumnezeu,
creatorul acestui Univers din care facem parte şi noi. A nega
religia înseamnă a nega existenţa noastră. A scoate ora de religie din şcoală, este ca şi cum ai lăsa pe cineva fără vedere
şi fără auz. Prin religie descoperim frumuseţea şi armonia
acestei lumi care ne-nconjoară.
Religia este educaţie care formează personalitatea
tinerilor şi dă demnitate acestora. Religia ne spune că suntem copiii lui Dumnezeu, ne dă siguranţă şi încredere în
viaţă. Să lăsăm un elev fără ora de religie înseamnă să-i
luăm bucuria vieţii. A scoate icoana din şcoală înseamnă să
scoatem frumosul din sufletul elevului. Dacă scoţi frumosul
din clasă, locul lui este luat de urât şi de neant. În viaţă ori
este urât, ori este frumos, ori este bine ori este rău.
Icoana este ochiul lui Dumnezeu şi fereastra cerului.
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Icoana este o lecţie practică despre viaţă, despre oameni buni,
despre eroi ai credinţei. Icoanele ne oferă modele pozitive de
care avem nevoie în viaţă. Icoanele sunt ca nişte flori care
ne fac viaţa mai frumoasă. Cea mai frumoasă clasă este cea
cu icoane. Să nu lăsaţi pe nimeni să vă îndepărteze de frumuseţea florilor care sunt icoanele atât în şcoală, clasă cât
şi în casele noastre!

Care ar fi temele care ar trebui să fie discutate mai
mult la ora de religie?
Ar trebui să vorbim mai mult despre iubirea lui Dumnezeu şi despre cum putem să devenim şi noi mai buni,
iertători, toleranţi cu cei din jurul nostru. Religia înseamnă
bunătate, să învăţăm cum să devenim mai buni cu cei din
jurul nostru. Religia înseamnă fericire, ne ajută să învăţăm
cum să devenim fericiţi aici pe pământ, dar şi în veşnicie. La
religie trebuie să învăţăm lucruri practice, simple, naturale.
Obiectul Religie ar trebui să fie fără note. Ea trebuie făcută
din dragoste. La ora de religie elevii ar trebui să pună tot
felul de întrebări despre sufletul lor, despre neliniştile şi
durerile pe care le au. La Religie se poate discuta orice
problemă de viaţă, despre cum să ne apropiem de Dumnezeu, şi cum să devenim prietenii lui Dumnezeu. Religia
este singurul obiect pe care-l studiem şi în ceruri. Religia
este obiectul iubirii, al binelui, al frumosului şi al vieţii
veşnice.
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Ce sfaturi daţi elevilor, pentru a se apropia mai mult
de Dumnezeu?
Începeţi cu iubirea faţă de Dumnezeu, continuaţi cu
iubirea Lui şi sfârşiţi ora de religie tot cu iubire faţă de Dumnezeu. Cine iubeşte cu adevărat pe Dumnezeu, iubeşte tot ce
a creat Dumnezeu: natura şi oamenii. Să vă rugaţi mai mult,
adică să staţi de vorbă cu Dumnezeu. Rugăciunea este vorbirea cu Dumnezeu, care ne umple de iubire, de putere şi de
bunătate. Să citiţi zilnic din Biblie, cartea lui Dumnezeu; Să
vă îndrăgostiţi de această carte mare care vă ajută să deveniţi oameni mari. Să vă spovediţi foarte des, nu doar în
posturi, ci lunar, ca în permanenţă să aveţi sufletul curat.
Ochiul dacă este curat, vezi totul curat. Sufletul este curat
prin spovedanie. Să faceţi multe excursii la mănăstiri şi să
staţi mai mult în mijlocul naturii - opera lui Dumnezeu. Întrebările despre religie îmi plac foarte mult. Vă iubesc şi vă
am în rugăciunile mele în „Bisericuţa copiilor”, unde slujesc cu drag pentru toţi copiii şi elevii din lumea aceasta.

Părinte, prin cartea dumneavoastră „Evanghelia în
eseuri duminicale”, aţi încercat să vă apropiaţi mai mult de
tânăra generaţie, o generaţie care, din păcate, se îndepărtează de Biserică. O întrebare care îmi vine acum în
minte este: cum comunică Dumnezeu cu lumea în zilele
noastre?
Dumnezeu este o Fiinţă atotputernică, atotştiutoare,
plină de sfinţenie, de înţelepciune şi de iubire faţă de oameni. Relaţia lui Dumnezeu cu noi este personală, directă
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sau indirectă. Dumnezeu alege modul de comunicare, timpul şi locul. Important este este că Dumnezeu, personal nea creat, motiv pentru care-i spunem aşa: ”Tatăl nostru care
eşti în ceruri...” (Matei 6,9). El ne caută şi ne aşteaptă tot
timpul să fim împreună. Invitaţia ne-o face prin glasul
Evangheliei, prin rugăciunile Bisericii şi prin cuvintele
adresate nouă de către slujitorii Domnului Dumnezeu. El
comunică chiar chiar prin creaţia Sa, adică prin natura cu
care ne-nconjoară. În acest sens psalmistul David scrie aşa:
”Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta”
(Ps. 103, 25). Faţă de tineri şi de copii, Mântuitorul are o
chemare specială, după cum citim în Evanghelie: „Lăsaţi
copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că a unora ca aceştia
este împărăţia cerurilor” (Matei 19,14).
Tineretul reprezintă un segment important din societatea civilă, cât şi din viaţa Bisericii. Cel mai mare pericol,
la ora actuală, îl reprezintă secularizarea sentimentului religios, desacralizarea lumii. Cartea în sine este un „clopot al
credinţei” menit să ne trezească la o nouă viaţă în Hristos şi
pentru Hristos.

Lumea de astăzi este plină de pragmatism. Când totul
se învârte în jurul banilor, este greu să te gândeşti şi la nemurire. Tinerii se gândesc la Dumnezeu, mai degrabă atunci
când dau de necaz. Dar cu toate acestea, rugăciunile ne
sunt împlinite şi ele, şi adesea au loc minuni. Mulţi dintre
noi ne rugăm şi ducem dorul de rugăciune... Prin urmare,
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care ar fi semnele cele mai evidente că Dumnezeu încă ne
iubeşte şi ne iartă?
Cu adevărat Dumnezeu este îndelung răbdător şi
milostiv. Argumentul cel mai puternic că Dumnezeu încă ne
mai iubeşte este chiar existenţa noastră. Pentru păcatele mari
şi răutăţile pe care le săvârşim, de mult Dumnezeu trebuia
să ne ia din lumea aceasta şi să ne pedepsească. El ne
aşteaptă încă, ca să ne întoarcem şi să punem început bun
vieţii noastre personale. Avem mare nevoie de rugăciune
care înseamnă convorbirea noastră personală cu Dumnezeu.
În orice rugăciune să cerem doar ce este bun pentru sufletul
nostru şi pentru cei din jurul nostru. Să cerem lucruri practice concrete: mântuirea sufletului, nemurirea lui, adică
trăirea în veşnicie cu Dumnezeu.

Am menţionat mai înainte că încercaţi să apropiaţi
tinerii de Biserică prin scrierile dumneavoastră. Nu putem
să nu ne întrebăm dacă mai există acea profunzime religioasă din partea noilor generaţii, dacă tinerii mai au suficientă putere pentru a crede în Dumnezeu?
Mă simt foarte ataşat de generaţia tânără. În clipa de
faţă, atât Biserica cât şi societatea civilă îşi pune nădejdea
în tineret, singura generaţie care poate schimba în bine
lumea de astăzi. Tineretul, încă mai are un fond bun, încă
mai are credinţă în Dumnezeu şi încă mai are dorinţă de a
face bine în societatea care ne înconjoară. În tineret încă mai
găsim iniţiativă, curaj, perseverenţă şi dorinţă de afirmare.
Tinerii au nevoie însă de înţelepciunea vârstnicilor, de ex141
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perienţa adulţilor care-i poate opri sau feri de ispitele acestei vieţi pământeşti. Religia predată tinerilor în şcoală constituie o mare şansă, pentru că că ei pot schimba în bine
societatea noastră contemporană. Biserica trebuie să-i implice mai mult pe tineri în această redresare morală a societăţii noastre. Numai credinţa vie în Dumnezeu poate da
putere şi energie tinerilor noştri.
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XIV. SĂRBĂTORI
CREŞTIN - ORTODOXE
1. Crăciunul

Crăciunul este o sărbătoare pe care oameni trebuie
să o trăiască la timpul prezent. De acest lucru ne amintesc
şi colindele şi imnele bisericeşti care se cântă în apropierea
Naşterii Mântuitorului. În acestea este prezent cuvântul
„astăzi”: astăzi Fecioara naşte, astăzi cerul s-a împreunat
cu pământul... Sunt şi oameni care văd această sărbătoare
doar ca o rememorare a ceea ce s-a petrecut în urmă cu
mai bine de două mii de ani. Ce le puteţi spune despre actualitatea Crăciunului?
Crăciunul este o sărbătoare a prezentului, care ţine de
viaţa noastră, aici, pe pământ, cât trăim. Dumnezeu nu ţine
de arhivă. El este prezent acum. Mântuitorul Hristos acum
vine din cer şi se naşte şi pentru mine. Crăciunul este cea
mai actuală sărbătoare religioasă. Fiecare generaţie de oameni se regăseşte în sărbătorile Crăciunului. Să ne bucurăm
de fiecare dată când vine praznicul Crăciunului deoarece
este şansa mântuirii noastre. Dumnezeu ne-a dat multe
daruri de care nu ştim să ne bucurăm. Avem tendinţa de
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amânare a acestei stări. Crăciunul are acest mesaj sfânt:
acum să ne bucurăm de viaţa aceasta pământească pe care
să o închinăm lui Dumnezeu, izvorul bucuriei veşnice.

Când se apropie Crăciunul, tot mai mulţi oameni se
limitează să-şi procure pentru familie simbolurile
tradiţionale asociate acestei sărbători: pomul de Crăciun şi
cadourile de sub brad... „aduse de Moş Crăciun”. Dacă s-ar
întoarce acum pe pământ ce-ar zice Iisus Hristos despre
spiritul comercial izbitor din această perioadă a Crăciunului?
Crăciunul este în primul rând o sărbătoare a sufletului. Sfântul Evanghelist Ioan ne spune că: „Duh este Dumnezeu”. Cel mai important dar pe care ni L-a dat Dumnezeu
este sufletul din noi. Atenţia noastră deosebită, de la naştere
şi până la plecarea din lumea aceasta, trebuie îndreptată
către suflet. Este dureros că noi am pierdut sensul spiritual,
sufletesc, al Crăciunului. Am devenit prea lumeşti. Iisus ne
plânge pe noi oamenii că ne-am pierdut sufletul şi că nu neam hotărât încă să renaştem sufleteşte, acum, de Crăciun.
Frumuseţea Crăciunului se manifestă în simplitate şi
în bucurie duhovnicească. Spovedania, rugăciunea, prezenţa
în Biserică, care este cu adevărat un Betleem unde s-a născut Iisus Hristos, este adevărata sărbătoare a Crăciunului pe
care o aşteaptă Mântuitorul de la noi.
Crăciunul nu este o sărbătoare comercială, după cum
nu este sărbătoare comercială nici Paştile. Să nu uităm că
înainte de Paşte, Iisus a intrat în templul sfânt de la
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Ierusalim şi i-a dat afară de acolo pe toţi neguţătorii care
cumpărau şi vindeau păsări, animale, şi făceau schimburi
valutare, având o atitudine fermă împotriva comercializării
praznicului religios.

Cine este Moş Crăciun? Este bine că oamenii au lăsat
Crăciunul numai în seama lui Moş Crăciun, Moşul care
aduce daruri?
Când spunem Crăciun ne gândim, deodată, la Dumnezeu Tatăl care este Creatorul Universului. Crăciun
înseamnă şi Creator. Şi tot atunci ne gândim la Hristos Fiul
lui Dumnezeu. Crăciun înseamnă Hristos. Este trist că noi
L-am schimbat pe Dumenezu cu un om îmbrăcat în roşu,
care ne aduce aminte de perioada comunistă. Dumnezeu
Tatăl, de ziua Crăciunului ne-a dăruit cu cel mai mare dar:
ni L-a dat nouă în dar pe Iisus Hristos-Fiul Său. Asemenea
lui Dumnezeu să fim şi noi buni cu cei din jurul nostru. Să
le dăruim bunătate şi bucurie. La mulţi ani! de Crăciun,
poliţiştilor şi tuturor buzoienilor, .

2. Paştele

Ce trebuie să facem fiecare dintre noi pentru a simţi
bucuria Sfintelor Paşti?
Să ne spovedim cu toţii chiar dacă nu am reuşit să
postim cu adevărat. Prin spovedanie, sufletul nostru „înviază”, adică se curăţă, se trezeşte la o nouă viaţă în Hristos
şi pentru Hristos. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă în
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aceste zile pe toţi : ”să lepădăm faptele întunericului şi să
ne îmbrăcăm în armele luminii” (Romani 13,12). Spovedania curată, căinţa pentru păcatele mărturisite şi dorinţa noastră de schimbare în bine a vieţii noastre ne aduc o imensă
bucurie, o mare poftă de viaţă, de lucru şi de înfăptuire a
faptelor bune spre slava lui Dumnezeu. Să ne salutăm mereu
cu aceste cuvinte biblice: ”Hristos a înviat”, „Adevărat a
înviat”.

„Îndrăzniţi! Eu am biruit lumea!”, spunea Mântuitorul
Iisus Hristos. Paştele poate fi considerat momentul cel mai
prielnic pentru oameni pentru a alege să-i urmeze lui Hristos, să se apropie de Dumnezeu care este iubire?
Învierea lui Iisus sau Paştile ne demonstrează că tot
ce a făcut şi ce ne-a învăţat Mântuitorul Iisus Hristos poartă
pecetea adevărului şi amprenta divinităţii. Învierea este cea
mai mare minune pe care Mântuitorul Hristos o face cu Sine
Însuşi, pentru noi oamenii, ca să ne arate în mod convingător că şi noi vom învia. Învierea Mântuitorului este şi învierea noastră, indiferent dacă credem sau nu credem în
existenţa lui Dumnezeu.
Paştele ne arată clar cine este Iisus Hristos: ”Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Lumină din Lumină”. Având această certitudine a credinţei, este cel mai bun
moment ca, din clipa de faţă, se ne punem toată încrederea în
Mântuitorul şi să-L urmăm în toate. A-L urma pe Iisus
înseamnă a trăi în El, pentru El şi cu El în această viaţă
pământească.
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Trăirea în Hristos este adevărata credinţă ortodoxă
care ne apropie cu adevărat de Dumnezeu care este iubire.

„Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor!”, este
îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos. Paştele este o actualizare a acestui îndemn?
Paştile înseamnă renaştere, înnoire, un nou început de
viaţă creştinească pentru veşnicie. Fără o spovedanie sinceră, care înseamnă mărturisirea păcatelor la duhovnic cu
toată sinceritatea şi părerea de rău pentru cele săvârşite şi
mărturisite nu ne putem bucura sufleteşte de Sfintele Paşti.
Numai o pocăinţă fiinţială, totală, ne poate renaşte la
viaţă în Hristos.
Cuvântul „pocăiţi-vă” provine din limba greacă, de la
unirea a două cuvinte:”meta” şi „nus”. Prepoziţia „meta”
înseamnă: „cu”, „prin”, iar substantivul „nus” se traduce
prin „fiinţă”, „conştiinţă”. Cu alte cuvinte, expresia
„pocăiţi-vă” înseamnă a te schimba fiinţial, total în bine, a
urma în viaţă numai binele şi a fugi de lucrarea răului.
Cu fiecare Paşte, noi suntem chemaţi să facem această
înnoire sufletească, să renaştem pe calea binelui, fără de care
nu putem intra în împărăţia cerurilor.

„Orice veţi cere de la Tatăl în numele Meu, El vă va
da”. Cum să ne rugăm în numele Mântuitorului Hristos?
Este perioada Sărbătorilor Pascale una mai specială pentru
rugăciunea lui Iisus?
DUMNEZEU este IUBIRE, LUMINĂ, ADEVĂR,
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PACE, BINECUVÂNTARE, BUCURIE SFÂNTĂ. A ne
ruga în numele lui Dumnezeu - Tatăl înseamnă a începe
rugăciunea cu iubire, din dragoste profundă în duhul adevărului, având pacea inimii binecuvântată de o imensă bucurie sfântă. A ne ruga în numele lui Dumnezeu înseamnă a
avea totală încredere în El, a crede cu adevărat că El este
prezent şi că ne ascultă. Să cerem la rugăciunea lui Dumnezeu doar lucruri folositoare pentru suflet, să cerem
iertarea păcatelor de care să ne pară rău că le-am făcut şi să
luăm hotărârea de a nu le mai repeta. Lui Dumnezeu trebuie
să-i cerem ca voinţa noastră să fie întocmai cu voinţa
Tatălui ceresc, precum zicem la rugăciunea „Tatăl nostru”:
„facă-se voia Ta, precum în ceruri aşa şi pe pământ”. Sărbătoarea Paştelui este un praznic al iertării şi al eliberării de
păcate care aduce împăcarea cu Dumnezeu.
Este adevărat că în aceste zile pascale, rugăciunea lui
Iisus are multă putere, eficienţă şi har. Dar şi-n afara Sfintelor Paşti, Dumnezeu ne aude rugăciunea dacă o facem cu
ochii-nlăcrimaţi şi cu multă credinţă.

3. Întâmpinarea Domnului

Sărbătoarea Întâmpinării Domnului poate fi
considerată ca o celebrare simultană a Fiului- Iisus Hristos
şi a Mamei- Fecioara Maria?
Cu siguranţă, că da. În icoana Întâmpinării Domnului
descoperim de fapt icoana tainică a religiei noastre. Cuvântul „religie” înseamnă în traducere românească „legătură”.
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În această sfântă icoană se află legătura vie între Dumnezeu
prin Iisus Hristos şi oameni reprezentaţi de către Fecioara
Maria. Până să apară primul om în acest Univers nu a existat religie. Ea apare odată cu primul om (Adam) şi rămâne
veşnică, deoarece omul intră în veşnicie prin învierea sa din
morţi. De fiecare dată când prăznuim Întâmpinarea Domnului Iisus Hristos, noi celebrăm întruparea Sa din Fecioara
Maria prin lucrarea Sfântului Duh. Fără această lucrare a
Duhului Sfânt nu era posibilă întruparea care înseamnă a
lua trup omenesc din Fecioara Maria.
Duhul Sfânt este ca o lumină divină, care devine o
scară pe care coboară şi urcă Dumnezeu. Pe această scară a
coborât Fiul Lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care este din
veşnicie şi s-a sălăşluit în pântecele Fecioarei Maria, care a
devenit mamă (Maica Domnului), după trupul omenesc pe
care l-a luat Iisus la naştere. Fără de coborârea lui Hristos
din ceruri în pântecele ei, Fecioara Maria nu devenea mamă
sfântă. Minunea mare este că Fecioara Maria rămâne tot fecioară, deoarece nu a fost o naştere naturală în urma conceperii dintre un bărbat şi o femeie.
Lumina Duhului Sfânt care a învăluit-o pe Maica
Domnului la întruparea Fiului lui Dumnezeu nu are putere
de procreare, ci doar de sfinţire, care duce la transfigurare.
Puterea Maicii Domnului, o pământeancă curată, sfântă, stă
în aceea că ea a primit să conlucreze personal cu Dumnezeu
la această minune. Dumnezeu S-a micşorat pe Sine intrând
în trupul Sfintei Fecioare Maria. La acest praznic al Întâmpinării Domnului Iisus Hristos în templul din Ierusalim,
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la împlinirea a 40 de zile de la naşterea din Fecioara Maria,
noi celebrăm deodată şi pe Mântuitorul şi pe Maica Domnului. Întâmpinarea Domnului este întâlnirea omului cu
Dumnezeu, dar şi invers, întâlnirea personală a lui Dumnezeu cu omul. Dumnezeu, în bunătatea Lui, se lasă luat în
braţe de noi oamenii. De ziua Întâmpinării Sale, Dumnezeu
se arată pentru necredinţa noastră „în carne şi oase”, cu
trup omenesc pe care ni L-a dat la „Cina Domnului” spre
împărtăşire, când a zis: „<Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul
Meu>. Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând:
<Beţi dintru acesta toţi, că acesta este Sângele Meu, al
Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor>” (Matei 26,26-27). Cu fiecare sfântă împărtăşanie
primită, noi îl întâmpinăm pe Domnul Iisus Hristos care Sa născut din Fecioara Maria prin puterea Sfântului Duh.
Cum a fost posibil ca doi oameni simpli, bătrânul
Simeon şi proorociţa Ana, prezenţi în templu la praznicul Întâmpinării Domnului să-L recunoască pe pruncul Iisus ca
fiind Mesia cel mult aşteptat de către poporul ales, luînd în
considerare că, în acea vreme se aflau mulţi înţelepţi care
cunoşteau multe învăţături despre Hristos din Biblie?
Dumnezeu se descoperă nouă oamenilor doar în simplitate şi curăţenie sufletească şi în smerenie profundă. În
„Predica de pe munte”, Mântuitorul Iisus Hristos ne spune
aşa: ”Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe
Dumnezeu” (Matei 5,8). Un om devine curat cu inima când
este lipsit de păcatele care întunecă sufletul. Pentru a spăla
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sufletul, avem nevoie de rugăciune continuă în inimă şi de
deasă spovedanie.
La fiecare spovedanie completă, sinceră, dacă ne căim
de toate păcatele, gândurile şi vorbele rele şi ne străduim să
nu le mai repetăm, scoatem din noi tot răul. Nu cultura religioasă ne apropie de Dumnezeu, ci viaţa curată, smerită, ne
face plăcuţi înaintea lui Dumnezeu.
Atunci când a venit Iisus Hristos la templul din
Ierusalim, când abia împlinea 40 de zile de la naşterea Sa
din Fecioara Maria, S-a arătat doar acelui bătrân Simeon şi
bătrânei Ana pentru că doar pe ei i-a găsit curaţi la inimă. Nu
bătrâneţea i-a făcut curaţi în faţa lui Dumnezeu, ci sfinţenia
vieţii lor. Inima curată o poţi avea şi când eşti copil.
Prin nevinovăţia pruncilor se poate intra în împărăţia
lui Dumnezeu. În Evanghelia după Matei, citim aşa: „Şi
chemând la Sine un prunc, l-a pus în mijlocul lor, şi a zis:
<Adevărat zic vouă: De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor>” (Matei
18, 2-3). Cărturarii din vremea Mântuitorului Hristos erau
plini de mândrie şi de încredere în ştiinţa lor. Şi-au pus toată
nădejdea doar în cultura şi cunoaşterea lor exterioară.
Măreţia omului este acolo unde vede ştiinţa ca un dar dumnezeiesc care vine de sus pentru a ne apropia şi mai mult de
Dumezeu.
Bătrânul Simeon şi proorociţa Ana L-au descoperit pe
Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu deoarece ei erau
tot timpul în Biserică şi cu Biserica în viaţa lor. Biserica este
ochiul curat prin care-L vezi mereu pe Dumnezeu.
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Ce ne puteţi spune despre sărbătorile închinate Maicii
Domnului?
Aceste sărbători sunt ca nişte flori înmiresmate pe
care Biserica le oferă Sfintei Fecioare Maria. Prin aceste
sărbători se arată învăţătura ortodoxă despre Maica Domnului, lucrarea ei sfântă pentru mântuirea noastră. În popor,
sărbătorii „Naşterea Maicii Domnului” (8 septembrie) i se
mai spune şi „Sfânta Maria mică”, deoarece un copil este
mic, este un început de viaţă. Ca să fi mare, mai întâi trebuie
să fii mic. Tot în calendar aflăm că pe 15 august este
„Adormirea Maicii Domnului”, căreia i se mai spune şi
„Sfânta Maria mare”, deoarece ea a mai trăit şi după
Înălţarea lui Iisus la ceruri. Moartea este o împlinire,
deoarece ea devine poarta învierii şi a intrării în veşnicie.
Înmormântarea Maicii Domnului a fost ca o nuntă cosmică,
în care sufletul ei a fost ridicat la ceruri, la loc de mare
cinste. Există o strânsă legătură între toate sărbătorile închinate Maicii Domnului. Începutul sărbătorilor creştine este
„Bunavestire”, când îngerul Gavriil îi dă vestea cea bună, că
Fecioara Maria a fost aleasă de Dumnezeu să-L nască pe
Iisus Hristos.

4. Izvorul tămăduirii

Iisus Hristos, „Lumina lumii”, a redat vederea multor
orbi în timpul vieţii sale printre oameni. Care este rostul
acestei minuni „Izvorul tămăduirii” după învierea Mântuitorului?
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Săptămâna care urmează imediat după Paşte se numeşte în calendarul bisericesc „Săptămâna luminată”. Este
vorba despre lumina învierii Mântuitorului Iisus Hristos,
care a învăluit întregul Univers.
Această lumină harică a străbătut toate veacurile istoriei până-n vremea noastră. Învierea lui Iisus a scos în
evidenţă că El este „Lumină din Lumină”. În „Săptămâna
luminată” se prăznuieşte o mare sărbătoare creştină numită
„Izvorul tămăduirii”, care are la bază vindecarea unui orb
care a primit, din nou, prin rugăciunile Maicii Domnului,
lumina ochilor.
Prin învierea Sa din morţi, Mântuitorul a restaurat
firea umană, a spiritualizat-o, ca dovadă că, după Înviere,
Iisus Hristos a intrat în încăperea ucenicilor prin uşile încuiate. Învierea a vindecat Trupul Său însângerat de pe
Cruce, plin de răni provocate prin crucificare.
Minunea vindecării orbului, în „Săptămâna luminată”, vrea să ne arate că prin învierea sa din morţi, Mântuitorul Hristos poate vindeca orice boală, indiferent cât de
complicată ar fi ea.
A da vedere ochilor unui nevăzător este o mare minune
pentru noi, însă pentru Dumnezeu este un lucru firesc, natural, obişnuit.
Aşa cum un inginer poate construi un aparat şi tot el
îl poate repara la nevoie, la fel şi Dumnezeu intervine să repare ochii suferinzi ai unei persoane. „Izvorul tămăduirii”
este în acelaşi timp o sărbătoare, dar şi o minune care rezultă
din puterea învierii Mântuitorului Iisus Hristos.
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Este vindecarea acestui orb din „Săptămâna luminată” mai tulburătoare decât altele săvârşie de Mântuitorul
Hristos?
În faţa lui Dumnezeu, toate minunile sunt la fel. Noi
oamenii le percepem în mod diferit.
În jurul nostru se petrec, tot timpul, multe şi mari minuni pe care nici nu le observăm, deoarecre ne-am obişnuit
cu ele şi au devenit ceva normal şi natutral pentru noi. De
pildă, vedem atâtea flori în jurul nostru şi nu ne mai mirăm
de ele.
Un alt exemplu: de unde un fir de iarbă primeşte atâta
energie cosmică încât poate străpunge scoarţa uscată a
pământului, ba mai mult, chiar şi stratul gros de asfalt, ieşind
cu voioşie la lumina soarelui?
Minunea vindecării orbului la sărbătoarea „Izvorul
tămăduirii” nu este mai mare decât minunea învierii Domnului Iisus Hristos, dar nici nu putem să o minimalizăm. Ea
este o mare minune pentru că asistăm la vindecarea unui om
lipsit de vederea totală a ochilor.
Prin spălarea cu credinţă din izvorul apei închinat
Maicii Domnului, bolnavul s-a vindecat imediat şi complet.
Vindecarea a fost posibilă prin ascultarea de vocea lui
Dumnezeu care i-a spus: „mergi mai adânc în pădure, că
vei descoperi un izvor vindecător”; şi apoi este vorba de
credinţa acelui om care s-a încrezut în Dumezeu, care este,
de fapt, izvorul tuturor minunilor.
În vremea noastră, au loc tot mai puţine minuni,
pentru că s-a împuţinat credinţa oamenilor.
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Ce înseamnă Sărbătoarea „Izvorul Tămăduirii”
pentru creştini? Ce înseamnă „Săptămâna luminată”?
Săptămâna de la duminica Paştilor şi până la duminica Tomii, se numeşte „luminată” deoarece Învierea lui
Iisus Hristos este mai strălucitoare decât soarele. Prima săptămână după Învierea Mântuitorului Hristos este numită şi
„săptămâna bucuriei pascale”. În această săptămână nu
este niciun fel de post, este dezlegare la tot felul de
mâncăruri. Ortodoxia este în sine „lumină şi bucurie
sfântă”. „Săptămâna luminată” este pregustarea „împărăţiei lui Dumnezeu”. „Izvorul tămăduirii” pentru noi
creştinii stă în Iisus Hristos cel înviat din morţi şi în rugăciunile fierbinţi ale Maicii Domnului. „Izvorul Tămăduirii”
este, în acelaşi timp, o sărbătoare a Maicii Domnului dar şi
o prelungire a sărbătorii pascale care ne tămăduieşte
neputinţele sufletului şi ale trupului.
Ce fel de sfinţire a apei se săvârşeşte la sărbătoarea
„Izvorul Tămăduirii”?
În toate bisericile şi mănăstirile, după oficierea Sfintei Liturghii, are loc imediat slujba de sfinţire a apei. Apa
sfinţită la această mare sărbătoare nu este nici mare decât
cea de la Bobotează şi nici mică decât cea de la sfeştaniecând sfinţim casa sau ale obiecte. Această aghiazmă este
una cu totul deosebită, destinată vindecării bolilor ce vin
asupra oamenilor, dar şi peste animale. Apa sfinţită la
această sărbătoare: ”Izvorul Tămăduirii” are puteri
miraculoase prin puterea Mântuitorului Iisus Histos, înviat
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a treia zi din morţi. Această apă sfinţită se ia pe nemâncate
şi se poate da de către bolnavi şi peste părţile dureroase ale
trupului şi îndată acestea se liniştesc cu ajutorul credinţei.
Cu această aghiasmă ne putem stropi şi casele pentru a ne
feri de boli şi de farmece.

5. Sfântul Sava de la Buzău
Ce înseamnă Sfântul Sava pentru noi buzoienii?
Sfinţii sunt universali. Ei reprezintă valoare harică pentru
toată lumea, indiferent de zona geografică sau de perioada
istorică la care ne raportăm. Ei sunt ca aerul, lumina şi apa,
aceiaşi oriunde şi oricând. Pentru noi buzoienii, Sfântul
Sava are şi o legătură de natură sentimentală, patriotică, întrucât el s-a născut în anul 334, pe meleagurile Buzăului,
aproape de cetatea istorică Berca, şi a fost martirizat în apele
râului Buzău. Prin naştere şi martirizare, aici, pe meleagurile
Buzăului, a devenit de-al nostru, şi, acolo, în ceruri, unde
se află acum cu sufletul, ne reprezintă pe noi, buzoienii. Se
roagă la bunul Dumnezeu ca să ne ocrotească.
În viaţa aceasta pământească, înseamnă mult să
cunoşti pe cineva şi să poţi apela la acea persoană când ai
nevoie. De aceea, este nevoie să-o cunoaştem mai bine, să-i
studiem viaţa şi credinţa ei religioasă şi să ne îndrăgostim de
fiinţa ei jertfelnică, plină de bunătate şi de bucurie harică.
Cu cât vom deveni mai prieteni cu acea persoană, din sinceritate şi nu din interes, vom avea mult de câştigat din
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partea ei. Sfântul Sava este un reper spiritual al neamului
nostru românesc. Prin martiriul lui s-a numărat printre
primii sfinţi români care au mers cu sufletul la Dumnezeu.
Avem, astfel, un reprezentant român în ceruri încă de pe data
de 12 aprilie, anul 372, care se roagă pentru ţara şi neamul
nostru românesc. De la Sf. Sava de la Buzău şi până-n vremea noastră, numărul sfinţilor români a crescut foarte mult,
încât nu pot fi număraţi. Numai Dumnezeu ştie exact
numărul şi numele fiecăruia.

De ce în calendarul bisericesc, numele Sf. Sava de la
Buzău este trecut cu albastru? Are vreo importanţă această
culoare?
De regulă, sărbătorile mari în cinstea lui Dumnezeu,
ale Maicii Domnului, cât şi ale sfinţilor, se trec întotdeauna
cu roşu în calendar, pentru a fi prăznuite de noi într-un mod
cu totul special. În ultima vreme, Biserica Ortodoxă
Română, reprezentată prin Sfântul Sinod - format din toţi
ierarhii: episcopi, mitropoliţi, şi patriarh- a canonizat mulţi
sfinţi români. Acesta este motivul pentru care s-a hotărât ca
în calendar, numele sfinţilor români să fie trecute cu albastru, pentru a-i deosebi de alţi sfinţi mari din calendar care
provin, prin naştere, din sânul altor popoare.
Se doreşte ca poporul român să-şi cunoască şi să-şi
preţuiască mult sfinţii. Aşa cum îi cinstim pe sfinţii trecuţi
cu roşu în calendar, prin participarea noastră la Sfânta
Liturghie în Biserică, prin rugăciuni persoanele şi multă
milostenie făcută celor nevoiaşi, la fel trebuie să procedăm
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şi cu sfinţii ale căror nume sunt trecute în calendar cu albastru. În astfel de zile se lucrează mai puţin pentru trup şi
mai mult pentru suflet, aşa cum şi sfinţii au procedat aici, pe
pământ, cât au trăit ca şi noi, oamenii.
Cinstirea unui sfânt nu se face prin petreceri şi destrăbălări. Chiar dacă purtăm numele unui sfânt, indiferent cu
ce culoare este trecut în calendar, trebuie să manifestăm sobrietate, bunătate, cuviinţă, pioşenie. Multe sărbători ale
sfinţilor, le batjocorim, le profanăm cu tot felul de petreceri
care nu au nicio legătură cu sfinţii. De exemplu, Sf. Ioan
Botezătorul a dus toată viaţa într-o postire totală, şi mulţi fac
cele mai mari beţii chiar de ziua acestui sfânt. Oare prin beţie
trebuie prăznuit un sfânt care n-a gustat niciodată alcool?

Unde se află mormântul Sf. Sava de la Buzău?
Prin martiriul lui pentru credinţa puternică în Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu – Tatăl, Sava a devenit şi cu
trupul său sfânt.
La mulţi sfinţi, îndată după moarte, trupurile lor devin
moaşte sfinte, adică trupurile lor nu mai intră în putrefacţie
cum se întâmplă cu ceilalţi oameni, cu animalele, insectelor,
după moartea lor. Un cadavru devine, de regulă, rău mirositor, respingător. Cu trupurile sfinţilor se petrece invers, ele
devin parfumate, atrăgătoare, albite, frumoase, plăcute.
Apropierea de moaştele sfinţilor îţi dă bucurie, satisfacţie,
mulţumire, împlinire. Imediat după scoaterea trupului Sfântului Sava din apele Buzăului, unde goţii (popor migrator
de neam germanic din secolul IV) l-au omorât din motive
158

DIALOGURI NON

- VIOLENŢĂ “AMPRENTATE”

religioase, s-a petrecut o minune. Din ceruri a coborât o lumină strălucitoare care a învăluit trupul Sfântului Sava.
Câţiva creştini care erau în apropiere, văzând de la distanţă
toate chinurile la care a fost supus Sfântul Sava, au venit
imediat şi au luat trupul lui din apă şi l-au aşezat cu multă
evlavie în biserică, unde s-au petrecut multe minuni de vindecări ale oamenilor bolnavi. Vestea despre aceste minuni
s-a răspândit foarte repede în toată Dacia şi peste hotare,
până-n Asia, unde trăia unchiul său Sfântul Vasile cel Mare,
arhiepiscop al Cezareii Capadociei – ţinut în Turcia de
astăzi. Acesta a intervenit la guvernatorul Dobrogei, Iunius
Soranius şi l-a rugat să-i aducă moaştele Sf. Sava în
arhiepiscopia lui, pentru a le aşeza într-o catedrală, la mare
cinste. În secolul al XV-lea prin invazia musulmanilor în
Imperiul Bizantin, multe biserici şi moaşte ale sfinţilor au
dispărut. De atunci, nu se mai ştie nimic de moaştele Sf.
Sava. Poate or fi ascunse undeva. Să ne rugăm ca să le descoperim. Aducerea moaştelor Sfântului Sava în România
va fi o zi de sărbătoare naţională.

6. Pogorârea Sfântului Duh

Ce înseamnă Pogorârea Sfântului Duh? De ce a fost
necesară venirea Sfântului Duh pe pământ?
Pogorârea Sfântului Duh din ceruri peste Sfinţii Apostoli, aflaţi în cetatea Ierusalim, a avut loc la cincizeci de zile
după Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, motiv pentru care
această sărbătoare religioasă este cunoscută în popor de Cincizecime. Cu acest nume se mai găseşte o altă sărbătoare re159
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ligioasă, în Vechiul Testament, la poporul evreu, care
prăznuia, în fiecare an, primirea Decalogului de la Dumnezeu în mâinile lui Moise. Duhul Sfânt este a treia Persoană a Sfintei Treimi, care locuieşte în ceruri împreună cu
Tatăl Cel ceresc şi cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Tatăl.
Pentru că Duhul Sfânt a venit din ceruri, trimis de
Mântuitorul, această sărbătoare mai are şi o altă denumire în
popor, şi anume: Rusaliile. Această denumire vine din cuvântul latinesc „roza” şi la plural „rozalia”, care înseamnă
trandafiri. În Imperiul Roman era o sărbătoare laică, civilă,
în cinstea trandafirilor şi se numea „ruzalii”. Sărbătoarea
trandafirilor coincidea cu sărbătoarea creştină Cincizecimea
sau Pogorârea Sfântului Duh, şi de aici denumirea de Rusalii.
Învăţătura despre Duhul Sfânt în cărţile de specialitate se numeşte pneumatologie.
Această învăţătură pneumatologică străbate ca un fir
roşu toată Biblia, de la un capăt la celălalt. Atunci când
spunem Duh Sfânt, nu ne gândim la o energie anume, la un
duh oarecare care emană din Dumnezeu sau o putere a lui
Dumnezeu. Duhul Sfânt este o Persoană divină cu care
putem dialoga, comunica. Duhul Sfânt scoate în relief
spiritualitatea lui Dumnezeu, după cum ne spune însuşi
Mântuitorul Iisus Hristos în convorbirea pe care a avut-o cu
femeia samarineancă: „Duh este Dumnezeu şi cei ce I se
închină trebuie să i se închine în duh şi în adevăr” (Ioan
4,24). A fost mare nevoie de venirea Sfântului Duh pentru
a ne sfinţi, a ne mângâia şi a ne călăuzi pe drumul Adevărului.
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De ce Rusaliile este considerată sărbătoarea la care
s-a născut Biserica?
Este foarte adevărat că ziua de naştere a Bisericii este
ziua de Rusalii sau Pogorârea Sfântului Duh. În ziua Cincizecimii a luat fiinţă Biserica, ca şi instituţie divino-umană,
în urma predicii înflăcărate a Sf. Apostol Pavel, care a zis
către mulţimea destul de mare: ”fiecare să se boteze...”.
În ziua aceea, circa cinci mii de persoane au primit
botezul şi s-au constituit într-o adunare care a luat numele
de Biserică, care, în traducere românească, înseamnă
adunare. Fără Duh Sfânt nu există Biserică. La fiecare
Sfântă Liturghie, în Biserică, coboară Sfântul Duh. Cele 7
Sfinte Taine sunt slujbe religioase şi au darul de a ne împărtăşi cu Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt, noi ne înnoim sufleteşte, ne sfinţim viaţa şi ne umplem de har.

7. Înălţarea Domnului

În fiecare an, la Înălţarea Domnului, a intrat în
tradiţie ca să aducem un prinos de recunoştinţă eroilor neamului, care s-au jertfit pentru apărarea pământului strămoşesc. În acest context care este semnificaţia muceniciei?
Există o strânsă legătură spirituală între Înălţarea
Domnului Iisus Hristos şi mucenicia în sine. Doar acea persoană care se jertfeşte pe sine pentru Dumnezeu şi pentru
binele celor din jur se înalţă cu adevărat în ceruri. Nu este
înălţare fără de jertfă şi nici jertfă fără de înălţare. Toţi eroii
patriei, care s-au jertfit pentru binele poporului nostru, şi-au
înălţat sufletele în ceruri. În fiecare an, de marele praznic al
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Înălţării Domnului, Biserica Ortodoxă aduce cinstire eroilor
ca prinos de recunoştinţă pentru apărarea ţării noastre.

Ce înţeles are textul lui Ioan din Apocalipsă
(cap.7,14): „Aceştia sunt cei ce vin din strâmtoarea cea
mare şi şi-au spălat veşmintele lor şi le-au făcut albe în sângele Mielului”?
În acest text biblic se face menţiunea despre mucenicia tuturor creştinilor care au fost sacrificaţi de către păgâni,
pentru că îl iubeau nespus de mult pe Mântuitor, pe cei din
jur şi chiar pe prigonitorii lor. Puterea martirajului stă în
jertfa de pe Cruce. Mântuitorul Hristos este cel mai mare
martir care S-a jertfit pentru toată omenirea. Culoarea albă
a veşmintelor purtate de mucenici scoate în evidenţă puritatea jertfei mucenicilor pentru credinţa în Iisus Hristos, care
este blând ca un Miel adus spre junghiere.

La 40 de zile după Învierea Domnului Iisus Hristos,
Biserica creştină sărbătoreşte Înălţarea la ceruri a Mântuitorului. Sărbătoarea Înălţării Domnului, pentru noi românii,
mai are încă un sens: acela de a aduce prinos de recunoştinţă
şi de admiraţie faţă de eroii căzuţi în războaiele de Independenţă, de Întregire a neamului şi de apărare a fiinţei
naţionale; către eroii ucişi în lupta de rezistenţă anti-comunistă, către eroii martirizaţi în temniţele comuniste şi, deopotrivă, către eroii martiri ucişi în timpul Evenimentelor
din Decembrie 89. Despre ei se poate spune ceea ce scrie în
Biblie: „Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit,
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credinţa am păzit”?
Prin Înălţarea lui Iisus la ceruri, s-a scos în evidenţă
dumnezeirea Sa, după cum ne spune Sf. Apostol Pavel:
„Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui numele care
este mai presus de orice nume: ca întru numele lui Iisus,
tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor
pământeşti şi al celor de dedesubt. Şi toată limba să mărturisească că Domn este Iisus Hristos întru mărirea lui
Dumnezeu –Tatăl” (Filipeni 2,9-11).
Odată cu înălţarea Sa la ceruri, Mântuitorul Hristos a
luat cu Sine şi rănile Sale, ca mărturie a iubirii Sale fără de
margini faţă de noi, oamenii. De asemenea, a luat şi sufletele
tuturor care s-au jertfit şi au suferit de-a lungul istoriei
umane pentru adevăr şi sfinţenie, pentru credinţa vie în
Dumnezeu şi dragostea curată faţă de oameni. A lupta pentru aceste virtuţi şi fapte creştineşti este o atitudine eroică,
de aceea Biserica ortodoxă aduce cinstire deosebită tuturor
eroilor. Toţi aceşti eroi au păzit credinţa adevărată până-n
clipa morţii lor, de aceea sunt preţuiţi.

Eroii neamului, şi cei cunoscuţi şi cei necunoscuţi,
şi-au dat viaţa pe câmpul de luptă şi pentru prieteni, dar şi
pentru duşmani. Având în vedere acest lucru, care ar fi semnificaţia cuvintelor Sfântului Ioan: ”Mai mare dragoste
decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi” (Ioan 15, 13)?
Eroismul este dovada evidentă a dragostei pentru Patrie, dar şi pentru oameni. Nu există Patrie fără de oameni,
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dar nici oameni care să nu aparţină Patriei. Iubirea creştină
este universală şi totală. Ea cuprinde pe toţi oamenii. Iubirea
se dovedeşte doar prin fapte deosebite.
Dragostea nu stă în cuvinte, ci doar în fapte măreţe. A
te jertfi pentru cineva, a-ţi da chiar şi trupul, adică viaţa,
pentru o cauză sfântă este cea mai măreaţă şi plăcută faptă
înaintea lui Dumnezeu. Jertfa lui Iisus de pe Cruce pentru
salvarea neamului omenesc este icoana supremei jertfe.
Mântuitorul s-a rugat pe Cruce şi pentru iertarea celor care
l-au răstignit.
Poate fi considerată Înălţarea Domnului cu trupul de
pe pământ la cer chezăşia mântuirii şi îndumnezeirii omului?
Odată cu naşterea Sa din Fecioara Maria, prin puterea
Sfântului Duh, Mântuitorul a luat şi firea umană, adică S-a
îmbrăcat cu trupul nostru omenesc, pe care l-a curăţit de păcatele noastre omeneşti. Prin învierea Sa din morţi cu trupul,
Iisus a transfigurat corpul omenesc, iar prin înălţarea cu
trupul la ceruri l-a îndumnezeit. Aşa cum Iisus S-a înălţat
cu trupul la ceruri, la fel şi oamenii buni, după învierea lor
de la sfârşitul lumii se vor ridica la Dumnezeu.
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XV. BUZĂUL
CU CATEDRALĂ
ARHIEPISCOPALĂ
În municipiul Buzău, în data de 8 noiembrie 2009, a
avut loc sfinţirea noii catedrale episcopale cu hramul
„Înălţarea Domnului”. Cât de important a fost acest eveniment şi în ce constă sfinţirea unei catedrale?
Episcopia Buzăului este una din cele mai vechi
eparhii din Ţara Românească. Ea a fost reînfiinţată în anul
1500, pe timpul voievodului Radu cel Mare cu binecuvântarea mitropolitului Nifon care-şi avea reşedinţa mitropolitană în Bucureşti, unde se află astăzi reşedinţa
Patriarhiei Ortodoxe Române.
În anul 1649, domnitorul Ţării Româneşti, Matei
Basarab, a ctitorit la Buzău biserica episcopală, care s-a conservat foarte bine până-n vremea noastră, datorită reparaţiilor
făcute în ultima vreme prin grija Părintelui Episcop Epifanie
Norocel.
Această biserică voievodală fiind mică ca dimensiuni,
s-a hotărât construirea, în curtea Seminarului Teologic
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Liceal „Chesarie Episcopul” din Buzău, a unei noi catedrale episcopale, cu hramul „Înălţarea Domnului”, care se
prăznuieşte, în fiecare an, la 40 de zile după Sfintele Paşti.
Este o biserică impunătoare, cu un stil de arhitectură adaptat la stilul muntenesc. Această biserică-catedrală este
reprezentativă pentru eparhia Buzăului şi Vrancei, fiind cea
mai mare construcţie bisericească.
Evenimentul sfinţirii acestei noi catedrale a fost foarte
important deoarece, pe de o parte, a fost un eveniment istoric, care a marcat împlinirea a 360 de ani de la construirea
vechii catedrale episcopale, iar pe de altă parte, un important
eveniment bisericesc naţional prin venirea patriarhului
României, Preafericitul Daniel, însoţit de o mare parte de
ierarhi ai Sfântului Sinod, şi înalte oficialităţi civile.
Sfinţirea unei biserici noi este un ritual deosebit, cu o
mare încărcătură spirituală.

În ce a constat ritualul de sfinţire a catedralei?
Sfinţirea locaşului de închinăciune este unul dintre
cele mai importante şi mai înălţătoare momente din viaţa
Bisericii. La sfinţire, Biserica se uneşte cu Mântuitorul Hristos, prin Duhul Sfânt care se revarsă din plin în timpul slujbei de târnosire (Cuvântul „târnosire” este un termen
slavon care înseamnă sfinţire). Slujba de sfinţire a Bisericii
ca locaş de rugăciune şi închinăciune are o istorie, datând de
pe vremea lui Moise (1400 î. Hristos), care a primit poruncă
de la Dumnezeu ca, după terminarea cortului sfânt să-l
sfinţească.
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Slujba de sfinţire a bisericii s-a făcut astfel: în
dimineaţa zilei programate pentru târnosire a avut loc mai
întâi slujba de sfinţire a apei, apoi s-au citit rugăciuni speciale, după care s-a înconjurat biserica. Patriarhul - în cazul
de faţă- sau alt arhiereu a lovit de 3 ori cu o cruce în uşa închisă a Bisericii, zicând: „Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre
şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul
slavei”.
Iar din interiorul Bisericii, un ierarh sau un preot a
răspuns: „Cine este acesta Împăratul slavei?” Şi de afară
răspunde: „Domnul puterilor, Acesta este Împăratul
slavei” (Ps. 23). După aceasta, s-a deschis Biserica şi tot
soborul de ierarhi, preoţi şi diaconi, au intrat în Biserică şi
a avut loc sfinţirea altarului, începând cu Sfânta Masă sau
jertfelnicul Bisericii. În Sfânta Masă s-au pus moaşte de
sfinţi, s-a uns cu Sfântul şi Marele Mir, s-a stropit cu aghiasmă jertflenicul, apoi s-a îmbrăcat Sfânta Masă cu o pânză
specială.
În piciorul Sfintei Mese s-au pus pomelnicile credincioşilor şi hrisovul de ctitorire aflat într-un tub metalic pentru a fi păstrat sute de ani. Apoi, pe Sfânta Masă s-au aşezat
Evanghelia, chivotul, Cucea, sfeşnice şi s-a cădit altarul. În
final, s-a uns cu Sfântul şi Marele Mir toţi pereţii altarului,
apoi catapeteasma şi tot interiorul Bisericii.
După terminarea acestui ritual de sfinţire, toţi ierarhii,
preoţii, diaconii s-au închinat, au sărutat Sfânta Masă,
Crucea şi au primit ca amintire pânză cu ceară şi îmbibată
cu sfântul mir pe care o păstrează la loc de cinste şi o
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folosesc pentru vindecarea diferitor dureri, tulburări.
Acelaşi ritual de închinare l-au făcut toţi credincioşii,
participanţi la slujba de sfinţire. Evenimentul a fost măreţ,
dumnezeiesc, şi destinat pentru toată lumea. Cu acest prilej
şi femeile au putut intra în altar, ca semn de binecuvântare
şi preţuire din partea lui Dumnezeu.
După terminarea slujbei de târnosire a bisericii s-a
oficiat Slujba Sfântei Liturghii, cea mai importantă slujbă a
Bisericii.

Ce sfat aţi dat atunci credincioşilor care au mers la
slujba de sfinţire a noii catedrale buzoiene „Înălţarea Domnului”?
Să dea slavă lui Dumnezeu care este mare, deoarece
au putut să participe la un mare eveniment al Eparhiei
Buzăului, care a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie. Să
manifeste evlavie, credinţă şi multă răbdare. În timpul
sfinţirii să fie cu luare aminte la toate rugăciunile ca să se
unescă cu Dumnezeu, de la care vine harul şi binecuvântarea.
La mulţi ani arhiepiscopului Epifanie Norocel şi tuturor ctitorilor a acestei nou-sfinţite catedrale din Buzău.
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XVI. PELERINAJ
LA ROMÂNII DE PESTE
GRANIŢE
1. De Ziua Naţională a României, buzoienii
alături de românii din Serbia

V-aţi întors recent din Serbia. Cu ce ocazie aţi mers
în Serbia şi ce aţi făcut acolo?
Am mers în Serbia cu prilejul Zilei Naţionale a
României, a românilor de pretutindeni, zi prăznuită, în fiecare
an, la data de 1 decembrie. Mai exact, am făcut parte dintr-o
delegaţie constituită dintr-un colectiv de cadre didactice condus de părintele Popa Sava Gheorghe, director al Seminarului
Teologic Liceal „Chesarie Episcopul”, care s-a deplasat în
Serbia de Ziua Naţională a României. Corul mic al Seminarului Teologic Liceal „Chesarie Episcopul”, dirijat de inimosul profesor Stănescu Ştefan, a făcut, de asemenea, parte
din această delegaţie. Ne-am dorit să participăm la festivităţile
din Serbia şi, în acelaşi timp, să mai realizăm un pas important în parteneriatul Seminarului Teologic Liceal „Chesarie
Episcopul” cu un liceu teoretic din Vârşeţ, Serbia.
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Acest pelerinaj românesc de suflet, întreprins la
românii din ţinutul Voievodina şi la cei de pe Valea Timocului, a fost o experienţă de viaţă, de cultură, şi de spiritualitate românească. În călătoria aceasta, ca şi în altele făcute
în afara graniţelor, am observat un lucru interesant: toţi
românii din afara României trăiesc intens orice sărbătoare
românească, până la lacrimi de bucurie şi de comuniune
sfântă cu patria strămoşească.
În Patrie şi în Limba Română, fiecare român din
străinătate îşi regăseşte identitatea şi autenticitatea sa,
apartenenţa la istoria strămoşească. În străinătate realizezi
mult mai bine cât de important este să-ţi cunoşti originile şi
rădăcinile în istorie, valorile culturale şi spirituale, ale
poporului din care faci parte. Biserica, Şcoala şi Familia,
toate împreună, au un mare rol în trezirea, menţinerea şi
conştientizarea ca perspectivă de viitor a iubirii de Patrie,
de neam, de limbă şi de credinţă strămoşească.
Cele trei instituţii de bază ale ţării noastre pot lucra
eficient şi consistent doar în echipă, adică într-o bună conlucrare. Prea puţin se mai vorbeşte astăzi de nevoia de Patrie, de Biserică şi de Şcoală autentic românească. În Serbia
ne-am rugat împreună cu românii care convieţuiesc cu sârbii ca urmare a vitregiilor istoriei universale. Mesajul nostru către ei a fost de a-şi păstra identitatea, limba maternă şi
tradiţiile culturale.
Am constatat că românii din Serbia mai poartă încă
straiul românesc ca haine de sărbătoare. La sărbătoarea
românilor din Serbia am ascultat multe cântece populare
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vechi, care m-au impresionat prin conţinutul lor şi prin formula lor melodică.

Aţi amintit de un parteneriat şcolar încheiat între
cele două licee din Serbia şi România. În ce constă acest
parteneriat?
Între Seminarul Teologic Liceal „Chesarie Episcopul” din Buzău şi Liceul „Borislav Petrov Braca” din
Vârşeţ s-a realizat un proiect cultural numit „Spiritualitate
şi tradiţii ale românilor de pretutindeni - proiect educativ internaţional”. La acest proiect românesc internaţional s-a
mai adăugat şi Liceul teoretic „Prometeu” din Republica
Moldova, Chişinău, reprezentat de Natalia Cubreacov.
Scopul acestui proiect este de a promova dialogul, comunicarea, între elevii acestor şcoli, de a dezvolta cooperarea şi colaborarea între cadrele didactice şi de atragere a
elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extraculicurar. Printre participanţii activi, din partea Liceului
„Borislav Petrov Braca” s-au evidenţiat: directorul Milan
Zaric, directorul adjunct Teodor Groza Delacadru şi inimosul şi harnicul profesor Berlovan Ioan, - sufletul acestui
parteneriat din partea liceului sârb-, care au o mare deschidere spre elevii de etnie română. Aici, în Serbia, comitetul de părinţi are un mare rol în parteneriatul cu şcoala
datorită implicării lor în toate acţiunile extraşcolare. Un
exemplu convingător este cel al familiei medicului Baba.
Baba Ion şi Baba Iulia, doi români din Serbia, au făcut facultatea în România.
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Elevii Seminarului Teologic Liceal „Chesarie Episcopul” din Buzău, împreună cu cei ai liceului sârb din
Vârşeţ, au susţinut un bogat şi interesant program cultural,
în amfiteatrul liceului, plin la acest eveniment cu oameni
iubitori de cultură românească. A fost o seară de cultură şi
de spiritualitate cum rar mai întâlneşti în societatea noastră
stresantă.

La ce alte activităţi aţi mai participat în Serbia?
Cu prilejul Zilei Naţionale a României s-a oficiat, în
localitatea San Ianeş (Sfântul Ion), un Tedeum (slujbă specială de mulţumire), la care au luat parte mulţi preoţi români
din Serbia, dimpreună cu Prea Sfinţitul Părinte Daniel al
Episcopiei Dacia Felix (care-i cuprinde pe toţi românii
ortodocşi din Serbia).
Din partea Guvernului României a fost prezent
ataşatul cultural al Ambasadei române din Belgrad, consulul
general Nicola Gabriel. A sosit de la Belgrad pentru a lua
parte la aceste festivităţi şi ataşatul militar colonel Cedomir
Voinov. Au fost prezente, de asemenea, şi alte oficialităţi locale.
Ce v-a impresionat în mod deosebit la această întâlnire cu românii din Serbia?
Situaţia românilor din Serbia. În unele locuri lasă de
dorit din cauza politicienilor sârbi de pe vremea lui Tito, dar
şi ca urmare a neimplicării, uneori, a oficialităţilor române,
(pe parcursul celor 20 de ani care s-au scurs de la Eveni172
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mentele din Decembrie 1989), în a consolida unitatea
românilor de pretutindeni. De asemenea, sunt şi români în
Serbia care nu şi-au declarat etnia română de teamă, ori din
alte interese, fapt care face dificilă implicarea guvernului
ţării noastre în ajutorarea lor. Există pe Valea Timocului,
spre Negotin, un cimitir aproape de o pădure imensă cu liliac care nu are scris nici un nume românesc, (românilor de
aici fiindu-le teamă ca sârbii să nu le pună nume sârbeşti).
M-am întristat şi pentru faptul că natalitatea copiilor români
în Serbia este în scădere alarmantă. Multe şcoli pentru
românii din Serbia au rămas goale. Care va fi viitorul
românilor din afara ţării? Iată o întrebare la care va trebui să
răspundem cu toţi.

Aţi fost în vizită la Belgrad. Ce v-a plăcut acolo?
Serbia este o ţară frumoasă, cu oameni credincioşi, harnici, care-şi iubesc ţara. Sunt foarte ataşaţi de Sfântul Sava al
Serbiei. În cinstea acestuia, în 1938, pe timpul patriarhului
Varnova, s-a început construirea unei mari catedrale
naţionale. După al doilea Război Mondial, în 1941, au încetat
lucrările, care au fost reluate după 1980- după moartea lui
Tito- şi au continuat până în vremea noastră. Catedrala are
dimensiuni impresionante: 101 metri lungime, 91 metri
lăţime, 77 metri înălţime. Crucea centrală, înaltă de 12 metri,
este din aur. Deschiderea cupolei centrale este de 46 metri.
Clopotniţa are 94 de clopote, din care cel mare cântăreşte 7
tone, iar cel mai mic 1kg. Acum catedrala este pregătită pentru pictură în mozaic, activitate care va dura până în 2014.
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2. Acasă la românii din Basarabia

Ce ne puteţi spune despre pelerinajul pe care l-aţi
făcut de curând în Basarabia?
Ca toate pelerinajele făcute în Moldova, şi acesta din
urmă a fost unul de suflet şi interesant, iar obiectivele au
fost realizate în totalitate. Delegaţia a fost condusă de domnul avocat Sălcuţan Mihai, căruia i se mai spune şi „guvernatorul românilor din Raionul Soroca”.
Ineditul componenţei acestei delegaţii l-a constituit
prezenţa celor câteva eleve – dintre cele mai silitoare - de
la Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu” din Buzău, călăuzite de
o distinsă profesoară de istorie, doamna Năstăsoiu Elena şi
de doamna Damian Florica, preşedinta pentru persoane
vârstnice din Consiliul Judeţean Buzău. Pentru această călătorie au fost colectate câteva mii de cărţi de literatură şi
manuale şcolare în limba română care au fost dăruite Liceului Teoretic din comuna Vasilcău, raionul Soroca, care a
primit recent numele de „Grigore Vieru”. A avut loc o slujbă de sfinţire a liceului urmată de o procesiune cu prapori
(steaguri) şi icoane cu care s-a făcut înconjurul şcolii.
Slujba de sfinţire a liceului a fost impresionantă. La ea au
luat parte colectivul de cadre didactice al liceului şi peste
1000 de elevi. Apoi, a avut loc o agapă frăţească la care a
participat tot norodul (poporul) animat de o sfântă bucurie
duhovnicească şi românească. Directoarea liceului, doamna
Valentina Cioca, a ţinut un impresionant cuvânt ad hoc
despre acest eveniment, care a făcut istorie în viaţa şcolii. A
urmat cuvântarea domnului Genadie Donos de la Direcţia
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de Învăţământ a raionului Soroca care a avut un mare răsunet în inimile participanţilor la acest eveniment. Fost
cadru didactic, primarul localităţii Vasilcău, domnul Grigore
Ciobanu, a vorbit despre istoria comunei pe care o reprezintă. Comuna Vasilcău, a spus domnul Grigore Ciobanu, a
fost atestată la 22 martie 1620 printr-un hrisov care confirmă că teritoriul localităţii a fost închinat mănăstirii
Vadoped din Sfântul Munte Athos-Grecia.
De-a lungul vremii, localitatea Vasilcău a cunoscut o
mare dezvoltare economică, spirituală şi culturală. Şcoala
se bucură de o mare atenţie din partea primăriei Vasilcău.
Doamna Ana Bejan, exprefect al raionului Soroca, a elogiat
personalitatea poetului Grigore Vieru şi a subliniat nevoia de
a avea modele autentice în societatea contemporană.

Ce ne puteţi spune despre manifestările culturale organizate la Biblioteca „Basarabia” din Soroca în memoria
poetului Grigore Vieru?
Delegaţia buzoiană a donat cărţi şi reviste la această
bibliotecă de carte românească, care este o filială a Bibliotecii
judeţene „Vasile Voiculescu” din Buzău - condusă de domnul
Burlacu Sorin.
Într-un cadru festiv, s-a lansat cartea despre Grigore
Vieru intitulată „Luceafărul Limbii Române de dincolo de
Prut”, la care au luat parte oficialităţi locale şi raionale, cadre
didactice, elevi şi oameni pasionaţi de cultură românescă.
Lansarea de carte a fost urmată de un recital din poezia lui
Grigore Vieru şi au fost intonate frumoase cântece pe versurile
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marelui poet român. Serata culturală s-a încheiat cu un „La
mulţi ani!” pentru toţi participanţii acestui eveniment cultural.

Ce ne puteţi spune despre cetatea Soroca?
Soroca este una din cele mai vechi şi mai bine conservate cetăţi de apărare, care datează din timpul lui Ştefan cel
Mare (1457-1504). Această cetate este astăzi emblema oraşului şi raionului Soroca. Lângă cetatea situată pe malul Nistrului se află un parc mare unde s-a sfinţit locul pentru o nouă
biserică românească care va ţine de mitropolia Basarabiei şi de
Patriarhia Ortodoxă Română.

Care a fost misiunea delegaţiei buzoiene care a plecat
spre Chişinău? Care a fost impactul acestui pelerinaj?
Sâmbătă seara, pe data de 14 noiembrie 2009, la
Chişinău, în sala mare a Teatrului „Mihai Eminescu”, a avut
loc un mare spectacol internaţional intitulat: „Două inimi
gemene: Doina şi Aldea Teodorovici”. Spectacolul s-a bucurat de o mare audienţă.
Înainte de începerea spectacolului, delegaţia buzoiană,
călăuzită de domnul Mihai Sălcuţan, a vizitat Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova- condusă de academician
Mihai Cimpoi. De faţă au fost şi alţi scriitori basarabeni:
Soltan Ditu, Gheorghe Bâlici şi Popovici Teodor. A fost unul
dintre cele mai reuşite pelerinaje din Buzău în Basarabia.
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XVII. APOSTOLAT
1. Cine sunt apostolii?

De ce Ioan Botezătorul nu s-a numărat printre Apostoli? Cine erau cei 12 Apostoli? De ce a avut Dumnezeu
nevoie de 12 Apostoli?
Sfântul Ioan Botezătorul face parte dintre proorocii
sau profeţii Vechiului Testament. El s-a născut înaintea
Mântuitorului Hristos, în perioada Vechiului Testament.
Pentru a ne convinge de demnitatea de profet a Sfântului
Ioan Botezătorul, să ne aducem aminte de un text profetic al
Sfântului Ioan când L-a văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos
venind la râul Iordan: „Eu unul vă botez cu apă spre
pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic
decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea;
Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc” (Matei 3,11).
Şi tot Ioan a mai spus ceva profetic atunci: „Iată Mielul lui
Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1,29). Prin
aceste cuvinte, Ioan a profeţit că Iisus va fi jertfit asemenea
unui miel de Paşte, lucru care s-a şi întâmplat. Apostolii au
avut o altă chemare dată de către Mântuitorul Iisus Hristos.
Cuvântul „apostol”, în traducere, înseamnă „trimis”. După
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Învierea Sa din morţi, Iisus Hristos le-a zis ucenicilor Săi:
„Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile,
botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit
vouă” (Matei 28, 19-20). Lista cu toţi 12 apostoli o găsim
în Evanghelia după Matei, capitolul 10, şi la Evanghelia după
Luca, tot la capitolul 10. Numărul de 12 apostoli corespunde
cu numărul de 12 patriarhi ai Vechiului Testament. Timp de
trei ani şi jumătate, Iisus Hristos a avut în jurul lui pe aceşti
12 apostoli pe care I-a pregătit personal pentru slujirea lui
Dumnezeu şi a oamenilor. Mântuitorul Hristos ştia că va
părăsi pământul prin înălţarea Sa la ceruri şi de aceea i-a
pregătit din vreme pe aceşti 12 apostoli, ca ei să continue
lucrarea Sa de evanghelizare şi sfinţire a lumii în cadrul
Bisericii care este „Biserica Dumnezeului celui viu, stâlp
şi temelie a adevărului” ( I Timotei 3,15).

Ce rost are postul sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel? De
ce Biserica ne îndeamnă să ţinem acest post imediat după
duminica tuturor sfinţilor?
Nimic nu este întâmplător şi Dumnezeu nu lasă nimic
în voia sorţii. În viaţa Bisericii totul este o rânduială, are o
logică, o explicaţie. Tot ceea ce săvârşim în domeniul religiei, trebuie lămurit. Dumnezeu nu vrea să fim ignoranţi,
neştiutori, inculţi, creduli, fanatici. Părintele ceresc ne-a
creat pe noi oamenii cu raţiune, inteligenţă, discernământ,
libertate, voinţă. În tot ce facem trebuie să ne folosim de
toate aceste daruri duhovniceşti pe care le aveam de la
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naştere şi care se dezvoltă mereu în timpul vieţii noastre
pământeşti. Postirea în viaţa oamenilor este binevenită
oricând. Ea trebuie înţeleasă ca o stare de jertfă, de purificare sufletească, dar şi trupească şi de apropiere de viaţa
cerească. În lumea de dincolo, îngerii şi sfinţii nu trăiesc în
ospeţe şi nu stau la mese pline cu mâncăruri. Acolo totul
este spiritualizat, transfigurat. Trupurile sfinţilor nu au
nevoie de hrană pământească.
Cuvântul şi dragostea lui Dumnezeu ne asigură existenţa veşnică. Aceste posturi religioase de la anumite
mâncăruri, ne ajută să ne obişnuim cu viaţa cerească, ne fac
să punem accent pe viaţa spirituală şi pe hrănirea sufletului
cu Sfânta Împărtăşanie, care ne face nemuritori. Ca să
putem posti cu adevărat, cum îi place lui Dumnezeu, avem
nevoie de harul lui Dumnezeu. Prin Duhul Sfânt se revarsă
din ceruri, harul lui Dumnezeu, care este o energie divină,
necreată, care pătrunde în adâncul fiinţei noastre omeneşti.
De fiecare dată când au loc Rusaliile, adică Pogorârea Sfântului Duh, ni se dă şansa de a ne sfinţi viaţa, sufletul, trupul
şi natura care ne înconjoară. Fără Duhul Sfânt, omul nu se
poate sfinţi, nu se poate curăţi de orice întinăciune.
Sfinţenia vine prin îndepărtarea noastră de păcat şi de
orice răutate. Postul nu înseamnă abţinere de la mâncare, ci
şi de la orice păcat făcut cu gândul, cu vorba sau cu fapta.
Prima duminică după Rusalii se numeşte „Duminica tuturor
sfinţilor”. În această duminică, Biserica vrea să ne arate, pe
de o parte, roadele Duhului Sfânt, care se vădesc prin
numărul mare de sfinţi, iar pe de altă parte, ne oferă nouă,
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pământenilor, modele de viaţă curată, aşa cum au dus sfinţii,
aici, pe pământ. Imediat, după această duminică a sfinţilor,
Biserica ne cheamă pe toţi să trăim o viaţă de postire, de înfrânare de la mâncare, dar mai ales de la păcate. Postul în
cinstea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel ne ajută să ne
apropiem mai mult de sfinţi, să ne îndrăgostim de ei, şi săi urmăm în mărturisirea credinţei şi a slujirii lor pentru
Dumnezeu şi pentru cei din jurul nostru. Avem mare nevoie
de modele, de exemple convingătoare. Biserica ne oferă în
această perioadă două modele autentice: cele ale Apostolilor Petru şi Pavel, care au dus o viaţă de jertfă, de postire,
credinţă şi dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de cei aflaţi în
mari lipsuri şi necazuri. Postul este cel mai bun prilej de a
face multe fapte bune, de a ne ruga mai mult şi de studia cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de cei care s-au hotărât şi se
străduiesc să ţină acest post în cinstea Sfinţilor Apostoli
Petru şi Pavel.

Cine a rânduit posturile? Care este temeiul biblic al
posturilor?
Postul este un aşezământ care a fost rânduit de Dumnezeu chiar de la începutul omenirii. Prima poruncă, lege, pe
care a dat-o Dumnezeu în acest Univers, a fost cu privire la
ţinerea postului. Imediat după creaţia primului om, a lui
Adam, Dumnezeu i-a poruncit: să nu mănânce dintr-un
anume pom (Facere 2,17). În Vechiul Testament, prima
parte a Bibliei, găsim multe temeiuri, argumente biblice
pentru necesitatea şi valoarea postului în viaţa omului (Nu180
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merii 34, 28; Deuteronom 9,9,18; Judecători 20, 26; 1 Regi
7,6; 1 Ezdra 8,49; Neemia 9,1; Iona 3,5; Psalmul 34,13;
Psalmul 108, 24 şi multe alte texte bilice). Mântuitorul Hristos, care a desăvârşit Vechiul Testament (Matei 5,17), a validat postul prin exemplul personal, când a postit 40 de zile şi
nopţi. De asemenea, ne-a arătat cum trebuie făcut postul: cu
bucurie, evlavie, credinţă şi multă bunătate (Matei 6,16).
Tot Mântuitorul ne-a arătat valoarea mare a postului: „acest
neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu
post” (Matei 17, 21). Sfinţii Apostoli, la rândul lor, au postit şi au vorbit despre post (Faptele Apostolilor 13,2).
Biserica, o instituţie divino-umană, care are puterea de la
Mântuitorul Hristos, a rânduit anumite perioade de post în
timpul anului, cu menirea de a ne apropia mai mult de
Dumnezeu, cât şi de viaţa cerească. Capul Bisericii este
Hristos (Efeseni 5,23). Slujitorii Bisericii au primit puterea
de a lega sau a dezlega de la Mântuitorul Hristos prin Duhul
Sfânt, după cum ne spune însuşi Iisus Hristos în cuvântul
adresat către Sfinţii Apostoli chiar în ziua Învierii Sale din
morţi: „Şi Iisus le-a zis iarăşi: <Pace vouă! Precum M-a
trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi>. Şi zicând
acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: <Luaţi Duh Sfânt;
Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi
ţine, vor fi ţinute>”.
Care este folosul nostru din această postire?
Avem mari avantaje din toate punctele de vedere dacă
postim curat. Prin post înţelegem mai bine viaţa religioasă
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aici pe pământ, dar şi pe cea de dincolo, şi obţinem o stare
harică de bucurie şi linişte sufletească. De asemenea, prin
post primim puterea de a ne abţine de la păcate şi de la orice
rău şi ne sfinţim sufletul şi trupul. Postul ne ajută şi medical,
la întărirea sănătăţii noastre trupeşti, deoarece prin postire
sunt eliminate toxinele din organism. Mai mult decât orice,
avem nevoie de post ca să ne vindecăm sufletul care este
bolnav din cauza păcatelor noastre. Postul devine uşor prin
spovedanie deasă şi prin multă rugăciune.

Sfântul Apostol Pavel spunea: „Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate de folos”. Despre care lucruri de folos
vorbeşte Sf. Apostol Pavel? De ce nu caută omul mulţumirea
sufletească în cele de folos lui?
Sfântul Pavel vorbeşte în calitate de apostol, adică de
slujitor al lui Dumnezeu, care are un statut cu totul special
faţă de lumea de rând. Având această mare responsabilitate
sacerdotală dată de însuşi Mântuitorul Hristos, Sfântul
Apostol Pavel a înţeles din momentul convertirii sale, în
drum spre Damasc (Faptele Apostolilor cap.9), că trebuie
să ducă o viaţă deosebită pentru a fi devotat trup şi suflet
pentru această sfântă misiune de „apostol”, care înseamnă
„trimisul lui Dumnezeu”, pe pământ. Atunci când a rostit
aceste cuvinte: ”toate îmi sunt îngăduite”, Sf. Apostol Pavel
s-a gândit la mai multe lucruri: căsătoria lui, libertatea de a
mânca orice, etc. Sf, Apostol Pavel putea să se căsătorească,
să-şi întemeieze o familie, ca şi ceilalţi creştini, şi totuşi nu
o face. A te căsători este un lucru îngăduit de Dumnezeu,
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este o rânduială sfântă. În cazul Sf. Apostol Pavel, familia care presupune soţie, copii, cu multe responsabilităţi-, nu îi
era de folos în misiunea sfântă la care el a fost ales de Dumnezeu, să fie misionar, pelerin, să umble din ţară în ţară,
peste tot, în tot timpul, pentru a vesti Evanghelia Mântuitorului Hristos. Toate mâncărurile sunt bune, dar nu toate de
folos. Sunt unele alimente care nu ne ajută şi ca atare nu trebuie să le folosim în hrana noastră. În calitate de creştin, pot
să mă uit la televizor, dar nu toate emisiunile difuzate îmi
sunt de folos. La fel şi cititul cărţilor: pot citi orice carte,
îmi este îngăduit datorită libertăţii cu care sunt înzestrat, dar
nu toate cărţile îmi sunt de folos. Fiecare dintre noi trebuie
să avem discernământ, logică, raţiune, înţelepciunea de a
descoperi ce ne este de folos. Trebuie să avem o listă de priorităţi. Să avem un scop clar în viaţă: mântuirea. „Căutaţi
mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi toate celelalte se vor
adăuga vouă”.

Unde şi cum să caute omul împărăţia lui Dumnezeu?
Această poruncă este dată de Mântuitorul Iisus Hristos o
găsim în „Predica de pe munte” (Matei 5,33) şi este
adresată tuturor oamenilor, indiferent de stare socială, etnie,
religie, vârstă, etc. Împărăţia lui Dumnezeu este raiul- locul
îngerilor şi al sfinţilor de pe pământ care s-au urcat după
moarte cu sufletul la ceruri. Împărăţia lui Dumnezeu este
„Biserica”, care este „Trupul lui Hristos” şi care ne
sfinţeşte pe noi toţi. Împărăţia lui Dumnezeu porneşte din
inima omului. Un părinte duhovnic spunea că: „raiul şi
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iadul pornesc din sufletul omului”. Un om bun, cu sufletul
curat, credincios, plin de pace şi bucurie, deja începe să trăiască împărăţia lui Dumnezeu, chiar din această viaţă pământească. Sfântul Apostol Pavel scrie în Epistola către Romani
aşa: ”împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură,
ci dreptate şi pace şi bucurie în Duh Sfânt. Iar cel ce slujeşte lui Hristos, în aceasta este plăcut lui Dumnezeu şi
cinstit de oameni. Drept aceea să urmărim cele ale păcii şi
ale zidirii unuia de către altul” (cap. 14, 17-19). Împărăţia
lui Dumnezeu trebuie să o căutăm mai întâi în sufletul nostru, în inima noastră unde să-I facem loc Mântuitorului Hristos, care doreşte mult să intre în comuniune directă şi
personală cu noi oamenii: „Iată, stau la uşă şi bat; de va
auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el
şi voi cina cu el şi el cu Mine”.Împărăţia lui Dumnezeu
intră în noi prin auzul Evangheliei: ”credinţa este din
auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos” (Romani
10,17). Împărăţia lui Dumnezeu intră în noi prin spovedanie
deasă, care înseamnă mărturisirea păcatelor, căinţă de ele şi
hotărârea fermă de a nu ne mai întina trupul şi sufletul cu
ele. Împărăţia lui Dumnezeu începe cu Sfânta Împărtăşanie
care este „pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer” (Ioan
6,51).
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XVIII. SCURT POPAS
LA MUNTELE ATHOS
Ce reprezintă Sfântul Munte Athos pentru
dumneavoastră, care aţi călătorit de multe ori în Grecia?
Mă simt legat sufleteşte de Elada, patria marilor filozofi greci Platon şi Aristotel despre care am studiat în
tinereţe la Seminarul Teologic Liceal „Chesarie Episcopul”
din Buzău.
Am ajuns, pentru prima dată, în Grecia, în anul 1993,
când îmi pregăteam teza de doctorat. A fost o bună ocazie
pentru a studia istoria, cultura şi spiritualitatea acestui popor
cu rădăcini în antichitate.
Tot în acel an, am făcut o vizită de documentare la
Muntele Athos. De atunci, am mai poposit, de câteva ori, în
acele minunate ţinuturi de care mă leagă amintiri frumoase,
de neuitat. Athos, locul cel mai sacru din Grecia, m-a marcat pentru totdeauna.
Pentru mine Sfântul Munte Athos este „grădina
Maicii Domnului”, „pridvorul raiului” şi „poarta cerului”.
Nu există în lume un alt loc mai sfânt decât acest munte
duhovnicesc.
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De unde vine această denumire a Muntelui Athos de
„grădină a Maicii Domnului”?
Tradiţia veche a Bisericii afirmă că imediat după
înălţarea Mântuitorului Iisus Hristos la ceruri, la 40 de zile
după învierea Sa din morţi, Apostolii, adică ucenicii lui
Iisus, au tras la sorţi să vadă fiecare unde va pleca în lume
să propăvăduiască Evanghelia, după porunca dată de Mântuitorul: ”mergând, învăţaţi toate popoarele...” (Matei 28,
19-20). La tragerea la sorţi a participat şi Maica Domnului,
căreia i-a picat să propăvăduiască credinţa tocmai în această
peninsulă numită „Muntele Athos”.
Ajungând Maica Domnului, aici, pe munte, a auzit o
voce din ceruri: „De acum în colo, fie ca acest munte să fie
pământul tău, a ta grădină şi al tău paradis şi, de asemenea,
să fie ţărm salvator pentru cei ce dores să fie salvaţi, dar şi
adăpost şi refugiu şi ţărm liniştit pentru pocăinţa celor ce
sunt încărcaţi cu păcate”. De atunci, pe această peninsulă
s-au construit foarte multe mănăstiri cu tot felul de biserici
care mai de care frumoase, asemenea florilor dintr-o
grădină îngrijită.

Ce are specific Muntele Athos?
Pe acest munte sfânt este interzisă intrarea femeilor,
deoarece, aici, potrivit tradiţiei, regină este pentru totdeauna
Maica Domnului- Sfânta Fecioara Maria care L-a născut cu
ajutorul Duhului Sfânt pe Mântuitorul Iisus Hristos.
Faptul că femeile nu au acces pe acest munte nu este
o discriminare. De ce Dumnezeu a dat numai femeilor feri-
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cirea şi bucuria de a aduce pe lume copii, prin naştere?
Dumnezeu a pus din veşnicie anumite rânduieli care trebuie
respectate aşa cum sunt ele.
Tot ce face Dumnezeu este bine. Acest munte este un
loc de continuă rugăciune, meditaţie religioasă, contemplaţie, bucurie. Slujbele se fac şi ziua, dar şi toată noaptea.
Armonia dintre cer, mare şi munte, dă farmecul acestui loc
paradisiac. Pe acest munte se află 20 de mănăstiri cu statut
indepenent, autonom, iar, în rest, mai sunt de ordinul sutelor
de biserici şi paraclise plantate precum florile pe toate stâncile.
De-a lungul vremii, noi ca popor român am ajutat la
refacerea şi înfumuseţarea tuturor mănăstirilor din acest
munte.
Pe acest munte sfânt se află două schituri: „Podromul”
şi „Lacul”, unde vieţuiesc doar călugări români, şi
slujbele religioase se oficiază doar în limba română. Toţi
aceşti monahi se roagă şi pentru noi cei din România (care
este şi ea numită tot „Grădina Maicii Domnului”). Muntele
Athos este Muntele învierii, al bucuriei.

De ce l-aţi denumit „Muntele învierii” şi „Muntele
bucuriei”?
Există o strânsă legătură între înviere şi bucurie. Atunci
când crezi cu adevărat în înviere, când crezi că nu există
moarte veşnică şi că totul se încheie cu viaţa veşnică în lumea
de dincolo, în acele momente începi să te bucuri cu toată
fiinţa.
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Bucuria vine din credinţă, din încrederea noastră fermă
în Dumnezeu, care este viaţă şi înviere, care înseamnă veşnicie. Odată cu primul Paşte, pentru toată omenirea a apărut o
nouă oportunitate de a avea un Dumnezeu viu pentru veşnicie care monitorizează toată istoria omenirii, după cum Mântuitorul Hristos ne-a spus: ”... iată, Eu sunt cu voi în toate
zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28,20).
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XIX. ÎN AMINTIREA
MONAHULUI
NICOLAE STEINHARDT
V-aţi întors recent dintr-o călătorie pe care aţi făcut-o
în Grecia, în Atena. Cu ce prilej aţi fost acolo?
În data de 9 martie, între două avioane, am fost invitat de Editura „Maistros” din Atena să iau parte la
prezentarea traducerii în limba greacă a monumentalei cărţi
de literatură universală - „Jurnalul fericirii”, scrisă de vestitul monah cărturar Steinhardt Nicolae de la mănăstirea
Rohia. Traducerea a fost făcută cu măiestrie artistică de
către domnul profesor Nektarios Koukovinos. Prezentarea a
avut loc în faţa unui auditoriu numeros din Grecia, în „Sala
cuvântului”, aflată într-o clădire impunătoare numită
”Pasajul cărţii”. Aici a luat cuvântul traducătorul Koukovinos Nektarios, care a făcut o trecere prin viaţa scriitorului
Steinhardt Nicolae. A luat apoi cuvântul părintele stareţ Nectariu Antonopulu stareţ al unei mănăstiri situată în apropierea
oraşului Livadia. Cucernicia sa a pus mare accent pe valoarea
teologică a „Jurnalului fericirii” pe care l-a numit „o carte
mărturisitoare despre Hristos în timpul regimului comunist
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din România”. Apoi, am fost invitat să ţin un discurs despre
acest eveniment.

În ce calitate aţi vorbit la acest eveniment cultural?
Am fost singurul român invitat la acest eveniment şi am vorbit în calitate de ucenic apropiat al părintelui Steinhardt
Nicolae de la mănăstirea Rohia. Cu părintele Steinhardt
Nicolae am petrecut (timp de şapte ani la mănăstirea Rohia),
toate vacanţele mele ca seminarist la Şcoala Teologică din
Buzău „Chesarie Episcopul”, cât şi ca student la Institutul
Teologic de grad Universitar din Bucureşti. A avut mare încredere în mine şi mi-a încredinţat, atunci, cel mai valoros
manuscris al său, “Jurnalul fericirii”. Acest manuscris încredinţat de părintele Nicolae Steinhardt l-am avut şapte ani
„îngropat” în casa părintească, fără să ştie nimeni de el, nici
chiar familia mea, până la evenimentele din decembrie `89,
când l-am scos la lumină şi l-am predat, pentru a fi tipărit,
poetului Ioan Alexandru şi eseistului Mihai Rădulescu - doi
oameni de cultură din Uniunea Scriitorilor din România.

Ce puteţi să ne spuneţi despre monahul cărturar
Nicolae Steinhardt?
Monahul Nicolae Steinhardt de la Rohia este un
subiect inepuizabil din punct de vedere literar, teologic şi
misionar. El poate fi asociat cu apostolul Pavel. Înainte de
convertirea sa la creştinism, era un evreu râvnitor în iudaism, foarte pasionat de cultură, artă, filozofie, filologie.
Convertirea lui la creştinism a fost rezultatul căutărilor sale
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din tinereţe despre adevăr. Ca şi guvernatorul Ponţiu Pilat,
Nicolae Steinhardt s-a întrebat: <ce este adevărul>? Şi-a
susţinut doctoratul în Drept cu speranţa că va cunoaşte
esenţa adevărului. Mereu şi-a pus o mulţime de întrebări.
Ca să afle răspunsurile căutate, a trebuit să citească
foarte mult, a cercetat mult. A fost o adevărată bibliotecă
mobilă. Avea cunoştinţe enciclopedice în toate domeniile.
Asemenea Sf. Vasile cel Mare, arhiepiscop în Cezareea Capadociei, a studiat cultura vremii sale luând doar nectarul
învăţăturilor folositoare.
Cu această bogăţie culturală, evreul Nicolae Steinhardt a intrat în întunericul închisorilor comuniste şi de
acolo a ieşit creştin, având în adâncul fiinţei sale lumina
credinţei în Hristos. A fost o fire puternică, curajoasă şi plină
de verticalitate, demnitate.
Nu a vrut să toarne la securitate nişte colegi din lumea
scriitorilor şi a plătit cu ani grei de închisoare. Este supus
rigorilor detenţiei între zidurile reci ale închisorilor, unde se
aflau oameni nevinovaţi din toate categoriile sociale ale
vremii de atunci: intelectuali, ofiţeri de armată, studenţi, preoţi, călugări, muncitori, scriitori, profesori. L-a descoperit
pe Hristos prin botezul său ortodox. Marea minune care sa petrecut cu Nicolae Steinhardt a fost convertirea suferinţei
sale în bucurie.
În închisoare a descoperit libertatea în Hristos.
Această libertate i-a adus o imensă fericire. Avându-l pe
Hristos în inima sa, a transfigurat toată cultura sa, pe care
acum a pus-o în slujba lui Dumnezeu. De la ieşirea din în191
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chisoare şi până la moartea sa (30 martie 1989), monahul
Nicolae Steinhardt a fost un mărturisitor al fericirii în Hristos, al bucuriei în Hristos.
Mereu a regretat că nu l-a cunoscut din copilărie pe
Hristos, că a stat multă vreme departe de El. „Jurnalul fericirii” este o mărturie a crezului său şi o împlinire a vieţii
sale prin primirea botezului. Această carte are un mesaj clar:
cultura adevărată, profundă, o descoperi doar în Hristos. Nu
se poate fericire fără Hristos.

Ce ecou a avut prezentarea „Jurnalului fericirii”
în Grecia?
Am fost profund impresionat de interesul celor din
sală. Mi-au adresat multe întrebări cu privire la carte, dar şi
la autorul „Jurnalului fericirii”.
Pe fondul crizei mari financiare în care se află Grecia,
monahul Nicolae Steinhardt, prin „Jurnalul fericirii”, vine
cu o soluţie practică: să ne întoarcem cu toţii la Hristos, care
este: Pâinea vieţii, Apa vieţii, Calea, Adevărul şi Viaţa.

Aveţi un proiect pentru cinstirea memoriei monahului
Nicolaei Steinhardt de la Rohia. În ce constă?
Mi-am propus să fac toate demersurile necesare pentru ca monahul Nicolae Steinhardt să fie canonizat, adică
trecut în rândul sfinţilor români mărturisitori în Hristos.
Avem nevoie de modele autentice, iar monahul Steinhardt Nicolae este cel mai credibil model din vremea noastră, alături de Gafencu, părintele Calciu şi mulţi alţii.
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XX. DE ZIUA POLIŢIEI
ROMÂNE
Ce ne puteţi spune despre relaţia dintre Biserică şi
Poliţie?
La prima vedere, pentru o persoană neavizată, relaţia
dintre Biserică şi Poliţie este o contradicţie. Dar lucrurile
analizate în contextul larg şi profund ne conferă o altă
imagine şi o altă dimensiune. Poliţia are nevoie de Biserică,
dar şi Biserica are nevoie de Poliţie, iar societatea are nevoie
de amândouă. Biserica, prin mijloacele ei harice, spirituale,
cu care este înzestrată are un mare rol în a stopa răul în
societate, în a-i convinge şi a-i determina pe oameni să se
ferească de rău, să se respecte unii pe alţii, să nu folosească
violenţa.
Atunci când Biserica se va implica mai mult în educarea şi formarea oamenilor în cadrul societăţii şi atunci
când Poliţia se va apropia şi ea mai mult de Biserică, se va
observa o modificare esenţială în cadrul societăţii noastre
româneşti. Între Biserică şi Poliţie trebuie să fie o relaţie
cordială, cu elemente comune de lucru, însă fiecare instituţie păstrându-şi specificul său. Amândouă instituţiile au
ca obiectiv binele societăţii româneşti.
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De ce un poliţist trebuie să fie apropiat de Biserică?
Atunci când un slujbaş al Poliţiei este credincios, are mai
mare credibilitate în comunitatea de oameni în care lucrează
şi lumea îl va respecta şi mai mult. Înainte de a fi poliţist, el
este creştin, o fiinţă religioasă şi, ca atare, el trebuie să se
comporte natural şi în timpul cât îşi îndeplineşte misiunea la
locul de muncă. Poliţistul are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu în multele şi dificilele misiuni la care este chemat tot
timpul. Pentru poliţist, spovedania deasă este ca o vestă de
protecţie, iar participarea poliţistului la sfintele slujbe îi dă
putere, curaj, înţelepciune în activitatea profesională.

Care este rostul unei conlucrări între Poliţie şi Biserică
într-o societate democratică?
Democraţia nu anulează existenţa instituţiilor într-o
societate, ţară, uniune. Societatea implică existenţa mai multor instituţii chemate să conlucreze împreună pentru binele
oamenilor. Fiecare instituţie de stat sau O.N.G. are rol important în societate. Când toate converg spre acelaşi punct
comun, societatea prosperă. În societatea noastră contemporană, democraţia şi-a pierdut înţelesul primordial. De
multe ori întâlnim persoane care cred că democraţia
înseamnă libertinaj, că fiecare poate să acţioneze după
plăcerea şi gândirea sa. În democraţia contemporană începe
să apară haosul, imoralitatea, care duce la violenţă.
Poliţia este chemată să stopeze aceste fenomene
grave, iar Biserica are ca misiune conştientizarea oamenilor
de a avea frică de Dumnezeu, iubire şi bunătate între ei. În
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Biserică descoperim că toţi oamenii avem acelaşi Dumnezeu, că suntem fraţi între noi, şi că toţi formăm o familie
mare care trebuie să trăiască în armonie şi să asculte de
glasul lui Dumnezeu.
Au fost cazuri când, la marile sărbători religioase la
care a participat un număr mare de oameni, unii participanţi
să fie certaţi cu legea, să nu aibă nimic în comun cu Dumnezeu şi în această stare să tulbure liniştea celor care se
rugau în biserică, mănăstire, etc. În astfel de cazuri este
nevoie de intervenţia Poliţiei pentru a-i convinge pe turbulenţi să respecte convingerile religioase ale celor din jurul
lor. Biserica, la rândul ei, are o influenţă pozitivă asupra
celor care lucrează în această instituţie. Ea este prezentă în
viaţa fiecărui poliţist, îl binecuvântează, îi ridică moralul şi
îi este alături în toate greutăţile pe care le întâmpină în îndeplinirea misiunilor.
Nu putem să nu ne declarăm surprinşi de sentimentul
puternic de responsabilitate sobră pe care o aveţi faţă
poporul român, de harul cu care vorbiţi despre Dumnezeu.
Cum reuşiţi acest lucru?
Toate lucrurile bune le facem numai cu ajutorul lui
Dumnezeu care este mare şi bun. Ca preot, port în mine o
mare responsabilitate faţă de tot ceea ce mă-nconjoară şi
care constituie creaţia lui Dumnezeu. Sfântul Pavel spune
că preotul trebuie să fie un iconom, adică administrator bun
al Tainelor lui Dumnezeu (1 Corinteni 4,1). Răspunderea
preotului este foarte mare. Lucrăm cu sufletele oamenilor
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care nu pot fi cumpărate cu nimic. Mântuitorul Hristos ne
spune aşa: ”Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea
omul, în schimb, pentru sufletul său?” (Marcu 8, 36-37).
Iubirea de Patrie şi poporul nostru are rădăcini teologice şi
de suflet. Fiecare dintre noi facem parte din Patrie şi din
poporul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să le preţuim. Ţara
noastră, România, este numită „Grădina Maicii Domnului”.
Pentru acest motiv trebuie şi mai mult să o iubim, să o
apărăm, să o facem mai frumoasă. Multe au fost pasajele
care mi-au dat de gândit.

De ce sunteţi atât de legat sufleteşte de Poliţie?
Îi iubesc pe toţi poliţiştii deoarece au o misiune dificilă în societatea noastră. Majoritatea lor nu are sărbătoare,
îşi sacrifică propria familie şi stau să ne protejeze şi ziua şi
noaptea. Este o muncă foarte grea pentru un poliţist conştiincios, care este pătruns de responsabilitatea pe care şi-a
asumat-o. Am întâlnit foarte mulţi poliţişti credincioşi, cu
suflet bun, care te fac să-i respecţi ca oameni de omenie,
puşi să facă ordine în lumea noastră.

De ce credeţi că Poliţia şi-a luat ca sărbătoare
„Bunavestire”, pe care Biserica o prăznuieşte în fiecare an la
25 martie?
Pentru Biserică, „Bunavestire” este cea mai mare sărbătoare creştină de care se leagă toate celelalte sărbători din
calendarul bisericesc. Prin „Bunavestire” înţelegem ziua
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când Dumnezeu a trimis din ceruri pe îngerul Gavriil să-i
dea de veste Sfintei Fecioare Maria că ea a fost aleasă dintre toate fiinţele umane să-L nască pe Iisus Hristos - Fiul lui
Dumnezeu. Maica Domnului este cea mai apropiată de
Dumnezeu şi cea mai rugătoare pentru noi, oamenii. Ea ne
apără de toate relele şi ne protejează de cel rău.
Faptul că Poliţia a ales să-şi sărbătorească ziua la acest
hram scoate în evidenţă faptul că această instituţie are deschidere spre Biserică şi că lucrătorii acestei instituţii se străduiesc să ne protejeze, să ne apere de cei răi care ne tulbură.

Ce vă determină să scrieţi mereu în ziarul „Amprenta”
al poliţiei buzoiene?
Scrisul este pentru mine o bucurie şi o muncă pe care
o fac cu dăruire. Am scris la mai multe ziare, dar când un
ziar devenea presă de scandal, mă retrăgeam şi căutam altul.
Apariţia ziarului „Amprenta”, iniţiat şi susţinut de poliţia
buzoiană, m-a bucurat enorm de mult.
Este singurul ziar care nu conţine pornografie,
anunţuri matrimoniale, scandaluri politice şi răzbunări personale. Este un ziar profesionist, de specialitate, şi deschis
spre cultură. Rubricile „Biserica şi societatea” şi „Interviul săptămânii” m-au apropiat sufleteşte foarte mult de toţi
poliţiştii şi m-am străduit să promovez într-o lumină frumoasă această instituţie.
Acest ziar trebuie citit şi susţinut ca el să apară mereu
pentru a cunoaşte mai bine realizările acestei instituţii necesară pentru societatea noastră.
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Ce le transmiteţi celor din Poliţie de ziua lor?
Să fie aproape de Dumnezeu şi foarte apropiaţi de oameni. Să fie profesionişti, omenoşi şi cu multă răbdare.
Să-şi păstreze verticalitatea, demnitatea, în această societate
în care apar tot mai multe cazuri de corupţie. Să fie siguri că
Biserica îi preţuieşte şi se roagă mereu pentru ei. Le spun
poliţiştilor: vă iubesc şi vă urez „La mulţi ani cu sănătate”!

198

DIALOGURI NON

- VIOLENŢĂ “AMPRENTATE”

XXI. TRADIŢII ŞI
CONTINUITATE
1. Pomenirea morţilor
Ce înseamnă „moşii de iarnă”?
Este o denumire prescurtată a slujbei religioase de
pomenire a morţilor înainte de a începe postul mare al Sfintelor Paşti. Pomenirea se face pentru toţi strămoşii noştri
adormiţi din veac, pe fiecare după numele său. Strămoşii sunt
rudele noastre, mai de aproape sau mai îndepărtate, care s-au
mutat cu sufletul în lumea de dincolo. Această pomenire se
numeşte „moşii de iarnă”, pentru a face o deosebire de o altă
slujbă de pomenire a morţilor care se face vara, numită „moşii
de vară”. Evanghelia de duminică, 7 februarie, ne aduce aminte de „înfricoşata judecată a lui Dumnezeu” (Matei 25,
31-46), când toţi oamenii, atât cei decedaţi cât şi cei vii, vor
fi evaluaţi, judecaţi fiecare după faptele săvârşite aici pe
pământ. Pentru a uşura aceste suflete care merg la judecata lui
Dumnezeu, Biserica, care este ca o mamă bună şi grijulie,
face aceste pomeniri, rugăciuni, fapte de milostenie, pentru a
îmbuna judecata lui Dumnezeu, care este dreaptă.
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Ce înseamnă parastas?
Parastasul este slujba religioasă care se face la toate
soroacele stabilite de către Biserică, după ce o persoană a
decedat. Prima slujbă este rânduiala din ziua înmormântării.
Apoi, urmează o pomenire la nouă zile, una la trei săptămâni
şi, cea mai importantă, la 40 de zile când, în funcţie de viaţa
pământească trăită, sufletul se aşează fie în rai, fie în iad.
Alte soroace, adică pomeniri, se mai fac la 3,6, 9 luni şi la
un an de la decesul persoanei respective. După aceea, din
an în an, se fac pomeniri până la 7 ani. În afară de aceste
soroace, Biserica are, de mai multe ori în timpul anului, şi
slujbe speciale de pomenire pentru toţi morţii: „moşii de
iarnă” (înainte de a începe Postul Paştelui), „moşii de vară”
(în ajunul Pogorârii Sfântului Duh sau Rusaliile), „moşii de
toamnă” (înainte de a începe Postul Crăciunului). De
asemenea, preotul poate pomeni în taină, în altar, sufletele
celor decedaţi în fiecare zi, la oficierea Sfintei Liturghii.
Orice slujbă pentru sufletele celor răposaţi, care au trecut în
lumea de dincolo, este urmată de fapte de milostenie persoanelor nevoiaşe.

De ce se ţin „moşii de vară” în ajunul Rusaliilor?
Cu toţii avem nevoie de Duhul Sfânt, şi cei care suntem în viaţă, dar şi cei morţi. Şi cei care au plecat dintre
noi au nevoie de mângâiere, de sfinţenie, care vine de la
Duhul Sfânt. Cuvântul „moşi” vine de la strămoşii noştri.
În această sâmbătă, înainte de Rusalii, este bine să
pomenim toţi morţii pe care-i cunoaştem, ca şi peste ei să
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vină lumina Sfântului Duh. Această pomenire uşurează sufletele noastre.

Cum trebuie să prăznuiască credincioşii creştin ortodocşi Pogorârea Sfântului Duh?
Cu bucurie, cu nădejde şi cu credinţă. Ne bucurăm că
Mântuitorul Hristos, după Înălţarea Lui la ceruri, nu ne-a
lăsat singuri, ne-a trimis pe Duhul Mângâietor, Duhul Adevărului, care de la Tatăl purcede. Duhul Sfânt ne aduce încredere în puterea lui Dumnezeu şi aprinde în noi nădejdea
în Dumnezeu. Trebuie să ne spovedim mai des ca să poată
coborî Sfântul Duh în inimile şi sufletele noastre. De asemenea, este nevoie să fim mereu prezenţi duminica şi în sărbători la Biserică. De Rusalii, creştinii aduc flori de nuc, de
tei sau orice alt copac. Aceste frunze se sfinţesc, apoi creştinii le duc acasă şi le aşează la icoane.

2. Despre sărbători creştin-ortodoxe
fără “ambalaj”

Oamenii au cam pierdut esenţa Crăciunului. Au
rămas cu ambalajul sărbătorii. Cum poate lumea să iasă de
pe făgaşul consumist şi să redescopere Crăciunul ca
sărbătoare a Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos?
Jean Jaque Rouseau are o vorbă înţeleaptă: ”înapoi
la natură”. Acest mesaj îl putem retranscrie pentru vremurile noastre de secularizare a stării religioase contemporane: ”Înapoi la Evanghelie”. Pentru a descoperi esenţa
Crăciunului, trebuie numaidecât să ne întoarcem la viaţa
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primilor creştini din perioada apostolică când toţi erau
pătrunşi de o imensă dragoste faţă de Iisus Hristos cât şi faţă
de cei din jurul lor. Viaţa creştină era concentrată pe Sfânta
Liturghie zilnică, pe spovedanie deasă şi pe împărătşirea din
Sfintele Taine, care transmiteau harul Sfântului Duh dătător
de bucurie, pace lăuntrică şi iubire. Frumuseţea Crăciunului
stă în simplitate, naturaleţe şi bunătate. Esenţa Crăciunului
stă în partea spirituală care înseamnă renaşterea sufletului la
o nouă viaţă în Hristos şi pentru Hristos.
Este trist că oamenii L-au pierdut pe Hristos şi L-au
înlocuit cu o persoană îmbrăcată în costum roşu, căruia, de
multe ori, îi pun o barbă din vată. Au înlocuit viaţa creştină
autentică cu tot felul de surogate, închipuiri şi jocuri distractive. A sosit vremea să ne trezim la realitate, cât nu este
prea târziu. Totul se poate.
Totul este să vrem această renaştere sufletească, care
este un imens izvor de bucurii duhovniceşti, care are durată
nelimitată. O petrecere, o masă îmbelşugată, se uită repede
şi vine foamea la loc foarte repede. Pe când o stare lăuntrică
care înseamnă prezenţa lui Hristos în inima noastră nu se
uită, ci dimpotrivă, poate fi reactivată prin rugăciunea continuă făcută din inimă.
La Naşterea Domnului Iisus Hristos, Pruncul Sfânt a
primit daruri de la magi, de la păstori şi cântări de la îngeri.
Iar oamenii au primit cel mai frumos dar, pentru că Dumnezeu l-a dat lumii pe fiul Său, pe Iisus Hristos. Cum putem
să dăruim în spiritul adevărat al Crăciunului? Care sunt
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darurile care-I plac lui Dumnezeu?
Cel mai frumos dar pe care noi putem să-L dăm Mântuitorului Iisus Hristos este inima noastră pe care să o
închinăm Lui. A dărui inima înseamnă a-L aşeza la loc de
cinste pe Iisus Hristos în sufletul nostru ca Domn. Să ne
lăsăm în grija lui Dumnezeu şi să ne punem în slujba Lui.
Inima noastră trebuie să fie cu adevărat un sanctuar în care
să aducem jertfa fără de sânge. Dumnezeu nu aşteaptă daruri
materiale de la noi, căci toate acestea îi aparţin Lui de drept.
El este Creatorul şi Stăpânul lor cu adevărat. Tot ce este material, toate aceste bunuri Dumnezeu ni le-a dat doar în administrare şi nu ca proprietate definită.

Care este semnificaţia zilelor de 1 şi 8 martie?
Trebuie să înţelegem că orice zi din calendarul nostru
este a lui Dumnezeu. Noi nu putem face nimic fără Dumnezeu. Ziua care înseamnă timp, existenţă, ţine numai de
Dumezeu. Deci, orice zi din timpul anului are ca primă semnificaţie darul lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu întinsă
spre oameni, mărturia autentică că Dumnezeu încă ne
iubeşte. Când va înceta ziua, înseamnă că Dumnezeu şi-a
luat mâna de pe noi şi toată binecuvântarea Sa divină. Zilele
de 1 şi 8 martie au legătură directă cu sărbătoarea de
Bunavestire. Pentru noi creştinii, luna martie are o conotaţie
deosebită deoarece în această lună avem BUNAVESTIRE
(25 martie), cea mai frumoasă sărbătoare închinată Sfintei
Fecioare Maria. Bunavestire constituie izvorul tuturor sărbătorilor din calendarul creştin. În această zi, Dumnezeu a
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trimis pe îngerul său plin de lumină pe nume Gabriel să-i
dea de veste Sfintei Fecioare Maria că ea a fost aleasă ca săl nască pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Această veste
bună a bucurat-o pe Fecioara Maria, dar i-a bucurat şi pe
ceilalţi oameni. Prin această vestire bună oamenii au primit
nădejde că Dumnezeu vrea să vină personal din ceruri pe
pământ ca să-i salveze.
Cu 1 martie începe primăvara, care înseamnă viaţă,
renaştere, bucurie, flori, frumuseţe. De 1 martie se dăruiesc
mărţişoare şi cadouri fetelor, fecioarelor, domnişoarelor, ca
semn de preţuire pentru virginitatea şi curăţenia trupească şi
sufletească. Aşa cum Fecioara Maria, prin păstrarea virginităţii, a fecioriei totale, a primit darul cel mai de preţ:
naşterea lui Iisus Hristos, la fel, toate fetele care-şi păstrează
cinstea trupească întreagă, primesc ca recunoştinţă binecuvântarea lui Dumnezeu de a deveni mame creştine, sfinte,
care nasc prunci frumoşi, sănătoşi şi fericiţi. În data de 8
martie, gândurile noastre pornesc către mamele noastre care
ne-au dat viaţă şi dragoste ca să putem trăi până-n clipa de
faţă. Omenirea îşi are ca izvor maternitatea care vine de la
Dumnezeu. Atunci când femeile vor lua decizia de a nu mai
fi mame, de a nu mai naşte prunci, din acel moment începe
sfârşitul omenirii.
În urmă cu aproape două mii de ani, prin sărbătoarea
Bunavestire, creştinii au cinstit şi preţuit atât fecioria cât şi
maternitatea. Biserica a mai rânduit pentru fecioare şi pentru mame o sărbătoare, în a treia duminică după Paşti, numită ”Duminica mironosiţelor”. E vorba despre acele fete
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şi mame iubitoare de Hristos, curajoase, darnice, care L-au
înmormântat pe Iisus şi care au propăvăduit Evanghelia,
adică învăţătura Mântuitorului Hristos în lumea întreagă
după învierea Sa din morţi. Zilele de 1 şi 8 martie au apărut
în secolul XX cu tendinţa vădită de a înlocui cele două sărbători creştine în cinstea fetelor şi mamelor: „Bunavestire”
şi „Duminica a III-a după Paşti a mironosiţelor”.
Noi creştinii, noi trebuie să ne menţinem sărbătorile
strămoşeşti şi să ne arătăm toată preţuirea faţă de tot ceea ce
este feminin în această lume. Napoleon spunea odată aşa:
„Daţi-mi o generaţie de mame adevărate şi voi schimba faţa
omenirii”. La fel şi noi spunem: ”Daţi-ne o generaţie de fecioare şi de mame creştine şi vom transforma omenirea întreagă”. Orice mamă, orice fecioară, trebuie preţuită şi
respectată în orice zi din timpul anului. Să ne rugăm mai
mult pentru ele. Maica Domnului - Sfânta Fecioară Maria
este modelul de urmat.

Recent, aţi prăznuit hramul bisericuţei din campusul
„Sf. Sava” de la Bisoca. Ce reprezintă hramul unei biserici?
Poate fi considerat „o carte de identitate” a bisericii şi
a comunităţii chiar în care se găseşte acel lăcaş de cult? Campusul pentru copii „Sf. Sava” de la Bisoca este al treilea
proiect social al Fundaţiei Sf. Sava de la Buzău. În 1993 s-a
înfiinţat, la Buzău, cu ajutorul lui Dumnezeu, o cantină socială „Sf. Sava”, apoi a urmat <Aşezământul pentru persoane
vârstnice „Sf. Sava”> - în localitatea Câmpeni, judeţul
Buzău, inaugurat în 1995. Un an târziu, s-a finalizat Cam205
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pusul pentru copii „Sf. Sava de la Buzău”, un complex social, turistic şi cultural. Aici, la loc de mare preţuire sufletească, se află o bisericuţă de lemn, stil maramureşean,
adaptată la arhitectura buzoiană. Ineditul acestui locaş de
închinăciune constă în faptul că a fost construit în trei luni şi
este pictat pe exterior cu frescă „a la Voroneţ”, cu imagini
reprezentative din istoria spirituală a nemului românesc, iar
în interior icoane în frescă cu toţi sfinţii români mai reprezentativi şi de asemenea imagini din Biblie mult îndrăgite de
copiii care se perindă anual în această tabără creştină. Biserica de aici are ca hram pe sfinţii părinţi Ioachim şi Ana, care
sunt părinţii Sfintei Fecioare Maria şi implicit „bunicii lui
Iisus Hristos” din partea Maicii Domnului, care se trage din
seminţia regelui evreu David. Acest hram se prăznuieşte în
fiecare an, pe 9 septembrie, prilej binecuvântat cu care se
oficiază „Sf. Liturghie”, care este cea mai importantă slujbă
religioasă, „Un Tedeum” de mulţumire faţă de cei vii, care
ajută campusul şi un „Parastas” pentru cei adormiţi, care, de
asemenea, s-au implicat în bunul mers al taberei şi care au
plecat în lumea de dincolo. Cu adevărat hramul acestei biserici este de fapt „cartea de identitate” a acestui campus de
la Bisoca. Sfinţii părinţi Ioachim şi Ana sunt ocrotitorii spirituali ai acestui aşezământ de închinăciune. Ei sunt o familie model pentru noi toţi. În urma multor rugăciuni
stăruitoare, a unei vieţuiri autentice după poruncile lui Dumnezeu, ei au primit darul cel mai de preţ, o copilă pe care au
numit-o Maria şi care a devenit Maica Domnului, deoarece,
prin lucrarea Sfântului Duh, L-a născut pe Iisus Hristos - Fiul
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lui Dumnezeu. La acest aşezământ se perindă anual peste
1500 de copii, părinţi şi bunici, care formează împreună o
mare familie a Bisericii lui Hristos. Acest locaş de închinăciune îi apropie pe toţi de Dumnezeu şi le insuflă sfinţenie,
bunătate şi multă iubire. Dacă nu era această bisericuţă
„Ioachim şi Ana”, campusul ar fi fost o simplă tabără de odihnă pentru trup. Bisericuţa campusului dă cu adevărat o identitate spirituală, o stare harică, pe care nu o poţi simţi
niciodată nici în cel mai luxos hotel din lume.

Cum se stabileşte hramul unei biserici?
Nu sunt nişte reguli tipiconale, care se aplică în mod
obligatoriu pentru fiecare biserică în parte. În alegerea hramului concură mai mulţi factori: voinţa sponsorului principal al bisericii care sugerează numele său de botez care
coincide cu un sfânt din calendarul bisericii; evlavia preotului care participă la zidirea bisericii (acest părinte poate
avea o atracţie spirituală deosebită către un sfânt sau către
o anumită sărbătoare praznicală din calendarul bisericesc).
De asemenea, un alt factor este voinţa comunităţii unde se
construieşte acel lăcaş de închinăciune. În Biblie există acest
dicton „vox populi, vox Dei”, adică „vocea poporului este
vocea lui Dumnezeu”. Poporul are dreptul să aleagă hramul
bisericii. Sunt şi cazuri unde ierarhul locului impune un
hram anume pentru a promova şi mediatiza în special sfinţi
noi care sunt canonizaţi şi trecuţi în calendarul bisericesc.
La o biserică se pune, de regulă, doar un hram, dar sunt şi
multe excepţii în care descoperim mai multe hramuri la ace207
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laşi lăcaş de închinăciune, pentr a-i împăca pe toţi dintr-o
parohie.

Cum trebuie să prăznuiască oamenii hramul unei
biserici?
În primul rând, trebuie să meargă la Biserică pentru a
lua parte la oficierea Sfintei Liturghii, care este cea mai
puternică slujbă religioasă. Nu se poate concepe hram fără
de Sfânta Liturghie, o slujbă cerească în care Dumnezeu
coboară în biserică şi noi oamenii ne ridicăm sufleteşte la
Dumnezeu. De asemnea, este bine să ne spovedim înainte
de hram şi chiar să ne pregătim trupeşte şi sufleteşte pentru
Sfânta Împărtăşanie în care primim „Trupul şi Sângele
Domnului Iisus Hristos” la modul cel mai real. Hramul este
sărbătoarea bucuriei, a comuniunii, deci un bun prilej de socializare unii cu alţii, deoarece la hram vin persoane de toate
vârstele, din toate categoriile sociale. De hram trebuie să
fim mai milostivi, darnici, cu cei nevoiaşi, şi chiar să participăm după putere la organizarea de „agape frăţeşti”,
mese obşteşti, unde să-i invităm pe cei nevoiaşi la masă. La
unele biserici, după hram, se obişnuieşte să se dea un spectacol de muzică lumească, ori să se organizeze târguri, spaţii
comericale cu tot felul de produse la vânzare. Toate acestea
fac să se piardă frumuseţea spirituală a hramului unei
biserici. Să rămânem toată ziua cu bucuria Sfintei Liturghii,
cu dragostea către sfântul al cărui hram îl prăznuim şi cu
dorinţa vie de a deveni mai buni cu cei din jurul nostru.
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Postfaţă
Cine are părinţi, să-i preţuiască, spune o vorbă din
popor. Cine nu are, să-i caute, aş spune eu. Sau, cine are, să
mai aibă. Oricât de mari am fi, la orice vârstă ne-am afla, întotdeauna avem nevoie de sfaturile părinţilor, de vorbele lor,
de privirea lor, de mângâierea lor.
Eu sunt o persoană norocoasă. De câţiva ani buni,
Dumnezeu mi-a mai dat un părinte. Pe preotul Mihail Milea,
părintele care se ocupă de îndreptarea sufletului meu şi care
îmi insuflă, prin tot ceea ce face, dragostea faţă de Tatăl
ceresc, care ne iubeşte pe toţi deopotrivă, oricât de mult am
fi greşit.
Suntem copii atâta vreme cât avem părinţi. Şi cum
Dumnezeu - Tatăl nu ne părăseşte niciodată, putem fi fericiţi că avem şansa unei copilării eterne. Să nu renunţăm
niciodată la această şansă de a fi copiii lui Dumnezeu!
Cartea de faţă este, din punctul meu de vedere, un
„Abecedar” care nu trebuie să lipsească din ghiozdanul
oricărui copil care se străduieşte să ia note mari pentru a-şi
bucura PĂRINŢII.
Valentina Bucur
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