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Precuvântare
Cartea “MĂRTURII ÎN LUMINA DREPTEI

CREDINŢE” este o mărturisire de credinţă a sufletului
meu ancorat în iubirea de DUMNEZEU, BISERICĂ,
FAMILIE şi PATRIE.

Trăim într-o lume secularizată şi globalizată, într-o
societate debusolată şi materialistă, când este mare nevoie
de afirmarea identităţii noastre spirituale şi naţionale. A sosit
vremea şi este momentul când trebuie să afirmăm cu tărie
cine suntem, în ce credem, care sunt valorile noastre spiri-
tuale şi culturale, ce lucrăm şi ce avem de făcut pentru a
contribui împreună la renaşterea morală a societăţii în care
trăim?

Cartea este structurată în opt capitole care cuprind
teme de mare actualitate: „Sfinţii de lângă noi”, „Fraţii
întru credinţă ortodoxă”, „Duhovnicul şi societatea”,
„Paşi spre mântuire”, „Familia creştină de la tradiţie la
secularizare”, „Fapte în lumina credinţei”, “Credinţă,
rugăciune, vindecare”, „Patria în straie de sărbătoare”.
Eseurile din această carte sunt scrise în duhul iubirii sfinte,
pe înţelesul tuturor care citesc din ea cu bucurie.
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Temele au fost dezbătute în cadrul întâlnirilor mele cu tinerii
de la cele două campusuri: Bisoca şi Maliuc, în timpul şederii
mele la aşezămintele pentru persoane vârstnice din Câm-
peni, Ulmeni şi Năeni, în timpul predicării la
Catedrala municipală „Sf. Sava” din Buzău, sau la orele de
curs la Seminarul Teologic liceal “Kesarie Episcopul” din
Buzău. Unele dintre subiecte au fost semnalate şi în presa
buzoiană unde la loc de mare cinste se află ziarul “Am-
prenta”, gazdă a mai multor articole şi dezbateri prin
bunăvoinţa doamnei Bucur Valentina, redactor şef, care s-a
ocupat şi de redactarea cărţii “MĂRTURII ÎN LUMINA
DREPTEI CREDINŢE”.

Cartea o închin cu toată dragostea tuturor celor care
ostenesc, zi şi noapte, în proiectele sociale şi culturale ale
Fundaţiei „Sf.Sava”, acelora care se roagă şi trudesc la fi-
nalizarea Catedralei municipale “Sf. Sava”, şi tuturor oa-
menilor de bine care ne ajută la tot pasul.

Tuturor le mulţumesc, îi preţuiesc pe toţi şi le sunt
mereu recunoscător.

Bunul Dumnezeu să le dea “o gură de rai” şi binecu-
vântare sfântă lor şi celor dragi ai lor.

Mare este Dumnezeu!

15 august 2011, Buzău
Praznicul “Adormirea Maicii Domnului”

Sava Bogasiu



1. Viaţa Sf. Sava de la Buzău
Unul din marile daruri cu care Dumnezeu a blagoslovit

poporul nostru român este numărul mare de sfinţi români,
ştiuţi şi neştiuţi de noi. Printre aceştia, la loc de mare cinste se
află Sfântul mucenic Sava, unul dintre primii martiri creştini
care a trăit şi a pătimit pe meleagurile Buzăului.

În vechile calendare bisericeşti i se spune „Gotul”, nu
pentru că era got de neam, ci pentru că el a trăit în ţinuturile din
sud-estul ţării noastre unde, în veacul al IV-lea, se aflau goţii,
popor migrator care pusese stăpânire la acea vreme pe me-
leagurile unde a vieţuit şi Sfântul mucenic Sava. Faptul că
Sfântul Sava era străromân se vede atât din Actul martiric, cât
şi din corespondenţa purtată între Sfântul Vasile cel Mare cu
Betranion – episcop de Tomis şi cu guvernatorul Sciţiei Minor:
Junius Soranus, unde se fac multe referiri la credinţa creştină
a strămoşilor noştri. Sfântul Sava s-a născut în jurul anului
334, într-un sat din ţinuturile buzoiene, nu departe de râul
Museos, numit astăzi Buzău. El a avut marea fericire să se
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Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei,
Epifanie Norocel



nască dintr-o familie de părinţi creştini care, deodată cu hrana
trupească, i-au dat-o şi pe cea sufletească, îndestulându-l cu
cuvântul lui Dumnezeu, ce a rodit însutit în inima lui, aprinsă
din copilărie de dorul lui Hristos.

De mic copil a avut înclinaţie spre viaţa religioasă, trăind
asemenea unui monah, în sfinţenie şi ascultare de Biserică.
Duhovnicul lui era preotul Sansala, părintele satului, al cărui
nume era foarte cunoscut până în Dobrogea, unde avea multe
rude, la care găsea ocrotire şi sprijin sufletesc când se porneau
persecuţiile împotriva creştinilor. Dumnezeu l-a înzestrat pe
Sava din pruncie cu darul cântărilor religioase, fapt pentru
care preotul Sansala l-a apropiat foarte mult de biserică,
folosindu-l la oficierea slujbelor religioase. Orice dar trebuie
folosit spre slava lui Dumnezeu şi spre mângâierea celor din
jur. Atunci când, din diferite motive, nu se săvârşea Sfânta
Liturghie în satul său, Sava pleca într-o cetate din apropiere –
probabil în aşezarea pe care se află oraşul Buzău de azi, unde
slujea preotul Gutticas.

În Actul martiric alcătuit de un reprezentant al bisericii
din Goţia, din care făcea parte, se arată că era „drept în credinţă,
cucernic, gata spre toată ascultarea cea în dreptate, blând,
simplu la cuvânt, dar nu în cunoştinţă, vorbind tuturor
paşnic despre adevăr, făcând să tacă pe păgâni, nese-
meţindu-se, ci purtându-se cum li se cuvine celor smeriţi,
liniştit şi negrăbit la cuvânt şi foarte râvnitor la tot lucrul
bun”. Hrana lui era postul şi rugăciunea la care adăuga cu-
vântul Evangheliei lui Hristos. Era bun cu toată lumea, încât
toţi cei din sat îl iubeau, ba chiar şi goţii care stăpâneau aceste
8
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ţinuturi şi încă nu erau creştini. Imediat după edictul de la
Milan, dat la anul 313, de împăratul Constantin cel Mare, a
urmat o perioadă de linişte religioasă şi de refacere a vieţii
bisericeşti. Creştinii ieşeau din catacombe la lumină, slujind
lui Hristos. Însă, după moartea împăratului Constantin cel
Mare, a urmat din nou un puternic val de persecuţii împotriva
creştinilor.

Goţii păgâni conduşi deAtanaric au declanşat represalii
puternice şi împotriva creştinilor din ţinuturile stăpânite de ei.
Păgânii le impuneau creştinilor să mănânce din cărnurile jert-
fite idolilor. Acei creştini care refuzau acest lucru erau crunt
persecutaţi şi chiar omorâţi. În asemenea încercare mare, unii
păgâni, binevoitori, sfătuindu-se între ei, ofereau unor creş-
tini, rude cu ei, în faţa persecutorilor şi în public, carne nejert-
fită în loc de carne jertfită idolilor, spre a păzi pe ai lor neîntinaţi
şi a înşela pe prigonitori. Sfântul Sava a refuzat categoric acest
compromis plin de vicleşug, spunând tuturor în public că:
„dacă cineva va mânca din cărnurile acelea, fie şi nejertfite,
acesta nu poate să mai fie creştin”.

Prin aceasta, Sfântul Sava căuta să-i ferească pe creş-
tini de a cădea în cursa diavolului „care urlă ca un leu, gata
să înghită chiar şi pe cei aleşi” (I Petru 5,8). Într-o altă îm-
prejurare, păgânii, dorind să salveze pe prietenii lor creştini,
erau gata să jure în faţa prigonitorilor că în satul lor nu este
nici un creştin. Dar Sava le-a spus: „pentru mine nimeni să
nu jure, căci eu sunt creştin”. Credinţa lui era puternică şi în-
flăcărată. În preajma Sfintelor sărbători, s-a pornit un nou val
de persecuţii împotriva creştinilor. Păgânii umblau din sat în
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sat, căutând pe cei care mărturiseau credinţa în Hristos, pen-
tru a-i face să se lepede de Taina Botezului.

În noaptea a III-a după Paşti, Atharid prigonitorul a
năvălit în sat cu o ceată de tâlhari şi l-au aflat pe preotul
Sansala acasă cu dascălul lui, Sava, ce se odihneau după o
noapte de priveghere şi de cântare lui Dumnezeu. În semn de
dispreţ, acei păgâni i-au dezbrăcat şi lovit cu nuiele şi bice,
arătând multă cruzime, lăsându-i aproape fără suflare. Dum-
nezeu le-a dat tărie şi răbdare în aceste încercări, încât,
făcându-se ziuă, Sfântul Sava zicea celor care-l prigoniseră
amarnic: „Oare nu m-aţi purtat voi prin locuri arse, prin as-
cuţişurile cioturilor bătându-mă? Vedeţi, însă, dacă pe trupul
meu am vânătăi de pe rănile pe care mi le-aţi făcut?”
Dumnezeu, care face minuni şi care are grijă de aleşii Lui,
l-a tămăduit îndată pe Sfântul mucenic de toate rănile prici-
nuite. Prigonitorii l-au legat după aceea pe Sava între două
osii metalice foarte grele, unde l-au lăsat să se chinuiască o
noapte întreagă. Între timp, prigonitorii adormind, o femeie,
care s-a sculat dis-de-dimineaţă pentru a găti bucatele celor din
casa sa, s-a dus şi l-a dezlegat. Deşi era liber, el nu a fugit ci,
dimpotrivă, a rămas în apropiere ajutând acea femeie la munca
sa. Dimineaţa, când a aflat Atharid despre acest fapt, a dat
poruncă să i se lege mâinile şi să fie atârnat de o grindă a casei.
Nici aceste chinuri nu l-au făcut pe Sava să se lepede de Hris-
tos, ci, dimpotrivă, şi mai mult se întărea.Atunci când un prigo-
nitor a aruncat în el cu un drug de fier, toţi credeau că a murit,
dar el, sculându-se, slăvea şi se închina lui Dumnezeu,
spunând: „aceasta m-a durut atât de mult de parcă m-aţi fi
10
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lovit cu un fir de lână.” Atharid, văzând că nu poate să-l facă
pe Sava în nici un fel să renunţe la credinţa lui în Hristos, a dat
poruncă să-l înece în apa Buzăului.

După ce Sava şi-a dat duhul, oştenii l-au scos din apă şi
l-au lăsat afară neîngropat. Venind creştinii din apropiere, i-au
luat trupul sfânt şi l-au îngropat cu multă evlavie. Vestea despre
sfinţenia vieţii şi curajul credinţei Sfântului Sava s-a răspândit
foarte repede până în Asia Mică, în cetatea Capadociei unde
slujea Sfântul Vasile cel Mare, care a făcut îndată o scrisoare lui
Iunius Soranus să mijlocească pe lângă episcopul Betranion
pentru a primi moaştele sfântului şi a le aşeza în cetatea sa.

1.1. Savaliada ortodoxă
În Biserica Ortodoxă Română, asistenţa socială a avut

de la început un puternic caracter religios, desfăşurându-se
secole de-a rândul în jurul mănăstirilor şi Bisericilor. În secolul
al IV-lea, a luat fiinţă ,,VASILIADA”, un complex de ser-
vicii sociale întemeiat de Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepis-
cop în Cezareea Capadociei (în Turcia de azi). În secolul IV
a trăit şi Sfântul SAVA de la Buzău, ale cărui moaşte au fost
cerute de Sfântul Vasile cel Mare şi aşezate cu multă evlavie
într-o Biserică din Cezareea Capadociei.

În amintirea Sfântului Sava de la Buzău au fost derulate
mai multe proiecte sociale şi culturale, numite cu un singur cu-
vânt: “SAVALIADA”.

În anul 1991, pe data de 8 decembrie, s-a pus piatra de
temelie a Catedralei municipale ,,Sfântul Sava de la Buzău” şi
s-a sfinţit locul de către Prea Sfinţitul Episcop Epifanie Norocel.
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În anul 1993, pe data de 12 aprilie, tot cu binecuvântare
arhierească, s-a înfiinţat Fundaţia pentru copii ,,Sfântul Sava
de la Buzău”, care are marele merit de a face cunoscut cultul
acestui tânăr mucenic în tot judeţul Buzău, în ţară şi în străină-
tate.

SAVALIADA a pornit de la BISERICA ORTODOXĂ,
s-a lucrat în BISERICA ORTODOXĂ, de către slujitori şi
creştini ortodocşi.

Fundaţia ,,Sfântul Sava de la Buzău” este o organiza-
ţie nonguvernamentală (ONG), susţinută spiritual şi material
de BISERICA ORTODOXĂ.

Această instituţie umanitară creştină SAVALIADA
acţionează simultan în trei direcţii: social, cultural şi misionar.

Fundaţia ,,Sfântul Sava de la Buzău” este un miracol
divin în sine şi o dovadă vie că DUMNEZEU ESTE MARE!

Ea a început ca în Evanghelie, cu ,,bobul de muştar”
care astăzi a devenit un copac mare, cu multe ramuri, prin lu-
crarea Sfântului Duh şi prin jertfa multor creştini ortodocşi
care s-au străduit cu timp şi fără de timp la înfăptuirea binelui
pentru semenii din jurul lor, indiferent de etnie, religie, sex sau
de stare socială.

Fundaţia ,,Sfântul Sava de la Buzău” a pornit totul de
la zero, având mare încredere în puterea lui Dumnezeu. Prin
credinţă şi prin muncă, orice vis poate deveni realitate. Fun-
daţia ,,Sfântul Sava de la Buzău” este destinată întru totul
acţiunilor umanitare. A derulat mai multe programe fi-
lantropice în ţară şi în străinătate: a fost prezentă în Kosovo,
în Basarabia şi în ţinuturile sârbeşti. Este alături de copiii şi
12
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tinerii din Irak şiAfganistan, care suferă pe nedrept de pe urma
unui război care, în loc să rezolve o problemă teroristă, com-
plică şi mai mult situaţia păcii mondiale. Fundaţia a organizat
multe tabere internaţionale cu tinerii din Europa. Fundaţia
,,Sfântul Sava de la Buzău” are o mare deschidere europeană.
Ea promovează pacea şi iubirea între oameni, popoare şi re-
ligii.

Fundaţia ,,Sfântul Sava de la Buzău” a fost vizitată de
către mai mulţi patriarhi ortodocşi: Prea Fericitul Părinte Teoc-
tist, Patriarhul României; Prea Fericitul Părinte Ignatie IV al
Antiohiei şi Siriei şi Patriarhul Atanasie al Albaniei.

De asemenea, Jonathan Scheele, fostul ambasador al
Uniunii Europene, a fost profund impresionat de SAVALI-
ADA ORTODOXĂ din Buzău. Fundaţia ,,Sfântul Sava de la
Buzău” are un mare merit, deoarece, cu ajutorul lui Dum-
nezeu care este Mare, a creat mai multe instituţii ce poartă nu-
mele ,,Sfântul Sava de la Buzău”. Unele din ele deja şi-au
căpătat autonomia. Multe din aceste proiecte sociale şi cul-
turale trebuie îmbunătăţite şi dezvoltate. Succesul SAVALI-
ADEI se bazează pe încrederea mare în Dumnezeu şi pe
munca în echipă a voluntarilor din Biserica Ortodoxă, care
constituie o forţă vitală pentru societate. Eu, ca persoană, nu
am nici un merit în SAVALIADĂ, deoarece totul s-a făcut cu
ajutorul şi binecuvântarea lui Dumnezeu şi cu dăruirea oame-
nilor de bine, care au înţeles că în această viaţă nu poţi fi fericit
decât în măsura în care îl faci fericit pe cel de lângă tine.

Prin intervenţia sa, Fundaţia ,,Sfântul Sava de la
Buzău” sensibilizează şi conştientizează societatea civilă
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asupra problemelor sociale grave cu care se confruntă uneori
membrii săi, pentru a-şi asuma cu aceştia răspunderea în
soluţionarea situaţiilor dificile din cadrul comunităţii.

1.2. Naşterea proiectului social
“SAVALIADA”

Acest proiect l-am avut în minte de mic copil. Provin
dintr-o familie foarte modestă, cu 12 fraţi. Am dus-o greu din
punct de vedere material, dar eram foarte uniţi şi fericiţi
deoarece eram cu toţii sănătoşi. Unii fraţi învăţau dimineaţa,
iar alţii după-amiaza, şi de multe ori aşteptam să ne schimbăm
ghiozdanele sau îmbrăcămintea. Tatăl meu, Dumnezeu să-l
ierte, făcea naveta săptămânal din Ploieşti circa 60 km cu ruc-
sacul plin de pâine neagră şi printre ele şi câteva albe. Când
vedeam pâinea albă ziceam că este cozonac. Tatăl meu lucra
într-o echipă de pompieri. Era foarte curajos, credincios şi ne
iubea mult pe noi, copiii, dimpreună cu buna noastră mamă
care, cu zâmbetul ei, ne făcea fericiţi.

De mic copil mă gândeam că, dacă voi ajunge mare şi
voi avea în viaţă o posibilitate materială, o să mă dedic aju-
torării copiilor nevoiaşi, familiilor numeroase, orfanilor dar şi
persoanelor în vârstă abandonate. După ce am intrat la Semi-
narul Teologic din Buzău, în anul 1975, am început să studiez
profund Biblia care mi-a deschis foarte mult orizontul şi care
m-a luminat pe această cale a dăruirii pentru alţii. Mi-am pro-
pus să-l fac fericit pe semenul de lângă mine, pe cel nevoiaş,
care este persoana cea mai importantă din acest Univers
deoarece în el se află chipul lui Dumnezeu.
14
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Pe lângă Sfânta Scriptură am parcurs şi “Patrologia”,
un studiu despre vieţile şi operele Sfinţilor Părinţi ai Bisericii
din primele veacuri. Toţi m-au fascinat, însă cel mai mult
mi-a mers la suflet Sfântul Vasile cel Mare care a iniţiat o
vastă reţea de asistenţă socială de la copilul încă nenăscut, gata
să fie avortat de mamele necredincioase, până la bătrânii uitaţi
de lume. A iniţiat multe azile pentru bătrâni, orfelinate pentru
fete şi băieţi, şcoli de reeducare, spitale şi cantine sociale. A
creat un sistem social de ajutorare a tuturor celor aflaţi în nevoi
şi necazuri.A insuflat în ei speranţa de viaţă şi le-a readus zâm-
betul pe faţă.

Aceste instituţii filantropice au primit numele de
VASILIADA de la numele de Vasile cel Mare. Atunci mi-am
dat seama ce mare este forţa Bisericii, cât de mult se poate im-
plica Biserica în societate. Rolul Bisericii nu poate fi înlocuit
de nici o societate pentru că ea se ocupă şi de oameni şi lu-
crează şi cu sufletul. În Biserică totul trebuie făcut din inimă,
în numele lui Dumnezeu, ca pentru Dumnezeu.

Am aşteptat cu nerăbdare evenimentele din decembrie
1989 ca să pot pune în aplicare acest proiect social SAVALI-
ADA, pe care-l purtam în inimă de ani de zile.

Numele de SAVALIADA vine de la Sf.Sava – patronul
spiritual al Buzăului, cât şi al Catedralei Municipale aflată în
plină construcţie în centrul oraşului, pe Drumul European E
85. În memoria Sf. Sava s-a înfiinţat şi Fundaţia pentru copii
“Sf.Sava”, pe 12 aprilie 1993. Fundaţia activează simultan în
trei direcţii : social, cultural şi misionar.

Din punct de vedere social am înfiinţat, cu ajutorul lui
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Dumnezeu, o cantină socială pentru copiii defavorizaţi şi cei
de pe stradă. După o vreme scurtă le-am spus că în Biblie –
Cartea lui Dumnezeu, scrie că “cine nu vrea să lucreze nici
să nu mănânce” (II Tesaloniceni 3, 10), cu alte cuvinte nu
mai putem mânca dacă nu muncim. Unii dintre ei şi-au expri-
mat dorinţa de a munci, de a face ceva. În acest fel am înfiinţat
două ateliere sociale protejate: de tâmplărie pentru băieţi şi de
croitorie pentru fete.

Mulţi dintre ei au deprins repede munca de speciali-
tate, însă am constatat că, deşi ştiau bine meseria, nu puteau
fi angajati deoarece nu aveau diploma de specializare în
meserie. Cu mare greutate, cu ajutorul Inspectoratului Şco-
lar şi al Ministerului Învăţământului am obţinut aprobarea
de a înfiinţa o Şcoală de Ucenici care ulterior a devenit Şcoala
de Arte şi Meserii. Din 2002 am extins Şcoala de Arte şi
Meserii “Sf. Sava” cu alte două meserii de profil agricol:
zootehnie şi legumicultură, în satul Câmpeni unde, din 1996,
am înfiinţat, tot cu ajutorul lui Dumnezeu, un Aşezământ de
bătrâni abandonaţi, care sunt îngrijiţi de tineri abandonaţi care
provin de la orfelinate în mare parte.

Acest aşezământ funcţionează într-un sat părăsit. Dacă
mai întârziau evenimentele din decembrie 1989, cel puţin o
jumătate de an, satul era strămutat în comuna Amaru, jud.
Buzău. Locaţia aşezământului de bătrâni este fosta Primărie a
satului Câmpeni, abandonată şi ea de peste 20 de ani: fără uşi,
ferestre şi cu acoperişul spart şi cu mulţi copaci care crescuseră
în interior. Acolo îşi făcuseră culcuşul şerpi, şobolani,
gângănii, etc. Aşa s-a pornit proiectul “Aşezământul pentru
16
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bătrâni Câmpeni”, care astăzi are o înfăţişare nouă şi este
dotat cu toate cele necesare.

2. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel,
mărturisitori pentru o societate
creştină autentică

Societatea contemporană trece printr-o mare criză eco-
nomică şi spirituală, fapt ce crează o stare de nelinişte şi de
derută. Pentru a se redresa repede şi eficient e mare nevoie de
resurse spirituale pe care numai Biserica le are. Sfinţii din
calendarul Bisericii ne sunt adevărate comori duhovniceşti şi
călăuzitori către o societate creştină. În permanenţă avem mare
nevoie de modele, de călăuze spirituale, pentru a ajunge la
,,starea bărbatului desăvârşit” (Efeseni 4, 13), care este Hris-
tos. În acest urcuş duhovnicesc, de mare folos spiritual ne sunt
sfinţii, care au practicat această experienţă a comuniunii cu
Dumnezeu în timpul vieţii lor pământeşti. Numărul mare de
sfinţi din calendarul bisericesc ne arată că sfinţenia nu este
ceva utopic, adică ireal, ci, dimpotrivă, ne demonstrează cu
tărie realitatea acestei chemări adresate de Dumnezeu tuturor
oamenilor: ,,Fiţi desăvârşiţi (adică sfinţi), după cum şi Tatăl
vostru cel ceresc desăvârşit este” (Matei 5, 48).

Fiecare sfânt îşi are identitatea şi personalitatea sa,
care-l caracterizează. La fiecare sfânt în parte iese în evidenţă
o virtute, o dimensiune a slujirii lui Dumnezeu şi a oamenilor.
De la fiecare sfânt în parte avem ceva de învăţat. Ei sunt ac-
tuali pentru fiecare generaţie. Prăznuirea lor este un mare im-
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puls ca şi noi să le urmăm pildele vieţii lor aici, pe pământ,
cât trăim. Societatea noastră, românească, atât de bulversată în
prezent, are nevoie mai mult ca oricând de modele vii ale
sfinţilor prin care Dumnezeu Îşi arată lucrarea Sa în istoria
omenirii. Sfinţii nu se suprapun lui Dumnezeu şi nici nu-L în-
locuiesc. Dimpotrivă, prăznuirea sfinţilor aduce mai multă cin-
stire lui Dumnezeu, Care Şi-a revărsat din plin peste ei harul
Duhului Sfânt.

La 29 iunie, Biserica aduce o cinstire deosebită închi-
nată Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, care prin rugăciunile lor
fierbinţi ne luminează mintea spre a înţelege mesajul lor.
Poate vă întrebaţi: de ce oare Biserica îi prăznuieşte pe amân-
doi în aceeaşi zi şi nu în zile diferite şi ce legătură are praznicul
lor cu noi, cei care am intrat deja în mileniul al-III-lea? Sfinţii
Apostoli sunt socotiţi pe bună dreptate a fi stâlpii Bisericii lui
Hristos. Amândoi au sfinţenia care vine numai de la Duhul
Sfânt, care pe toţi ne poate sfinţi dacă intrăm în comuniune
vie cu Dumnezeu. Împreună au fost apostoli, adică trimişi de
către Mântuitorul Iisus Hristos să predice la popoare Evanghe-
lia Fiului lui Dumnezeu. Pentru că amândoi, în data de 29
iunie, anul 67, şi-au dat viaţa mãrturisind credinţa învierii în
Iisus Hristos, Biserica a hotărât să fie prăznuiţi în aceeaşi zi,
deoarece ei în aceeaşi zi au primit cununa muceniciei, şi în
aceeaşi zi au intrat cu sufletul lor în ,,împărăţia lui Dum-
nezeu”, care este plină de sfinţi.

Credinţa fierbinte în Mântuitorul Hristos ne aduce pe
toţi la acelaşi numitor comun: sfinţenia şi dragostea divină,
care sunt veşnice şi ne fac nemuritori în împărăţia lui Dum-
18

SAVA BOGASIU



nezeu. Pentru activitatea lor misionară şi pentru dăruirea lor în
slujba filantropiei, sunt aşezaţi împreună în aceeaşi icoană
praznicală pe care Biserica ne-o pune astăzi în faţa ochilor
noştri duhovniceşti. Să încercăm să ne apropiem mai mult de
icoana vieţii lor pentru a-i cunoaşte şi înţelege mai bine de ce
totuşi Biserica îi cinsteşte pe amândoi astăzi şi care a fost viaţa
fiecăruia în parte şi cum L-au mărturisit împreună pe Mântu-
itorul Hristos. Amândoi, la origine, fac parte din poporul
evreu, numit şi ,,poporul lui Dumnezeu”, deoarece, în vre-
mea aceea, era singurul popor din lume cu credinţa moştenită,
care nu accepta sub nicio formă zeităţile şi idolii plăsmuiţi de
imaginaţia păcătoasă a oamenilor.

Orice popor din lume, astăzi, care se hotăreşte să-L slu-
jească doar pe Dumnezeu, îndepărtându-se imediat şi pentru
totdeauna de slujirea zeilor care sunt patimile omeneşti strigă-
toare la ceruri, poate deveni un popor ales de Dumnezeu; un
neam care a ales să-L slujească doar pe Dumnezeu, Căruia I
se închină ,,în duh şi adevăr”. Dumnezeu cheamă în mod
egal toate popoarele la cina credinţei sfinţitoare. Apostolul
Petru s-a născut în provincia Galileii la Betsaida, nume de lo-
calitate care se traduce din aramaică în româneşte ,,casa
pescarului”. Petru, ca de altfel aproape toţi localnicii din Bet-
saida, aveau pescuitul ca ocupaţie principală, prin care îşi
asigurau hrana. Apostolia sau slujirea sfântă a Mântuitorului
Hristos este cea mai mare chemare divină din acest Univers.

Ca să faci apostolie sau misionarism nu trebuie să ai o
anumită pregătire profesională, să ştii doar o anume meserie
sau să deţii o diplomă oarecare de pregătire profesională.
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Pescarii sunt socotiţi de lume a fi oameni simpli, de jos, la
talpa societăţii, care nu ştiu altceva decât să pescuiască peşte
şi totuşi vedem că Dumnezeu se apleacă spre aceşti oameni
de jos, ,,săraci cu duhul” pe care-i înalţă la cea mai mare
treaptă a slujirii: apostolatul. Ce a văzut Dumnezeu la Petru,
care era şi căsătorit şi pe deasupra şi în vârstă? În primul rând
a descoperit puritatea credinţei în Dumnezeu care nu era
amestecată cu tot felul de patimi şi învăţături deşarte omeneşti.

Dumnezeu este simplu, adică este ,,Duh şi adevăr”; nu
se amestecă cu nimeni şi ca atare ne face şi viaţa noastră cu-
rată, jertfelnică, iubitoare de Dumnezeu şi de cei din jur.
Dumnezeu a văzut în apostolul Petru mărturisirea credinţei
prin fapte, prin lucruri concrete. Sfinţenia nu este o teorie a
credinţei, a religiei, ci este în primul rând un mod autentic de
vieţuire în duhul lui Dumnezeu acolo unde ne aflăm. Petru a
fost frate cu Andrei, primul ucenic ales de Iisus Hristos. Sfân-
tul Apostol Petru i-a încreştinat mai întâi pe cei doi din ţara Is-
rael, apoi a mers în Pont, Galatia, în Capadocia şi în Bitinia,
ajungând până la Roma, unde a fost condamnat la moarte.
Peste tot a întemeiat comunităţi creştine, a învăţat, a mângâiat
pe cei năpăstuiţi şi a întărit credinţa primilor creştini.

De laApostolul Petru ne-au rămas două Epistole pe care
le găsim în Sfânta Scriptură. Şi-a încheiat strădania apos-
tolică la Roma, în anul 67, în ziua de 29 iunie, în timpul dom-
niei lui Nero, care a declanşat cea mai mare persecuţie
împotriva Bisericii lui Hristos. Pe colina Vaticanului în Roma
este construită o mare basilică care poartă numele apostolului
Petru, crucificat cu capul în jos, pecetluind astfel cu sângele
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său credinţa şi dragostea lui nemărginită faţă de Mântuitorul
Hristos. Sfântul Apostol Pavel a fost un mare teolog, învăţat,
intelectual, înţelept, ucenic al unui mare filosof evreu pe
nume Gamaliel. Pavel s-a născut într-o familie evreiască din
localitatea Tars din Cilicia.

Înainte de a se converti la creştinism în oraşul Damasc,
el se numea Saul şi era cunoscut ca un duşman de moarte al
Bisericii, deoarece a pus la cale omorârea multor creştini pen-
tru simplul motiv că acei creştini Îl iubeau şi-L mărturiseau pe
Hristos ca fiind: ,,Dumnezeu adevărat din Dumnezeu ade-
vărat”. Mântuitorul Hristos l-a ales pe Saul ca el să vestească
Evanghelia la toate popoarele din Asia, Europa şi chiar în
unele zone din Africa, devenind în felul acesta ,,Apostolul
Neamurilor”. A întemeiat cele mai multe comunităţi creştine
şi a scris 14 Epistole pe care le găsim în Biblie. Sfârşitul său
a fost cu moarte de mucenic, tăindu-se capul cu sabia în
aceeaşi zi cu Sfântul Apostol Petru şi sub acelaşi împărat
păgân Nero, la marginea Romei, unde s-a construit o măreaţă
catedrală spre pomenirea lui Pavel.

De la aceşti doi apostoli învăţăm şi noi ce înseamnă a fi
cu adevărat ucenic al lui Iisus şi ce trebuie să facem pentru a
deveni ucenici ai lui Iisus în vremea noastră. În aceste timpuri
apocaliptice, avem mare nevoie de o credinţă vie, dinamică în
Dumnezeu, pe care să o transformăm într-un mod autentic de
vieţuire. Sã ne lepădăm de noi înşine; să ne punem pe noi
înşine în slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor făcând bine la
toţi. Credinţa şi binele, adică faptele bune, ne aduc mântuirea.
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, rugaţi-vă pentru mântuirea
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noastră! “La mulţi ani”! celor care poartă unul din aceste
nume.

3. Cultul Sfântului Nicolae în România
Sfântul Nicolae este unul dintre cei mai populari sfinţi

din ţara noastră. El este iubit şi aşteptat cu nerăbdare de toţi
oamenii, indiferent de vârstă sau stare socială. Acest sfânt
s-a evidenţiat prin bunătate deosebită faţă de cei lipsiţi, ocroti-
tor al fetelor, ajutător al familiilor numeroase, apărător al celor
oropsiţi şi asupriţi, şi călăuzitor pentru cei care se află în călă-
torie, pe uscat sau pe ape.

Poporul român are mare evlavie faţă de Sfântul Nicolae.
Acest lucru reiese şi din statisticile onomastice care indică fap-
tul că peste un milion de persoane poartă numele de Nicolae
ori diminutive ale acestuia. De asemenea, întâlnim foarte
multe biserici şi mănăstiri care au ca hram tot pe Sfântul Nico-
lae. Cultul Sfântului Nicolae a reprezentat o trăsătură specifică
a evlaviei ortodoxe a poporului român. Marele voievod român,
Mihai Viteazul purta în luptele sale pentru unitatea românilor
mâna dreaptă din moaştele Sfântului Nicolae, cu care a dobân-
dit multe victorii, care au culminat cu Marea Unire de la 1600
a celor trei Principate Române.

Primele biserici închinate Sfântului Nicolae au fost cti-
torite de cnejii români din Haţeg. Aceste ctitorii, analizate
temeinic de Radu Popa în lucrarea sa „La începuturile Evu-
lui Mediu românesc. Ţara Haţegului” au fost zidite datorită
evlaviei poporului român faţă de Sf. Nicolae. Bisericile cu hra-
mul Sf. Nicolae din Ţara Haţegului sunt cele din satele Den-
suş, Leşnic, Ribiţa şi Hunedoara. Aceste biserici erau de
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dimensiuni mici, dar foarte impunătoare prin arhitectura lor
deosebită cât şi prin sfinţenia slujbelor care se oficiau în ele.
Poporul român nu este adeptul bisericilor mari pe care le în-
tâlnim în Occident foarte frecvent. Dumnezeu coboară cel
mai uşor într-o biserică mică unde este multă evlavie, rugăci-
une şi smerenie. O biserică foarte frumoasă cu hramul Sfân-
tul Nicolae se află la Curtea deArgeş. Biserica Sfântul Nicolae
Domnesc din Curtea de Argeş reprezintă prinosul de mulţu-
mire adus de voievodul Nicolae Alexandru Sfântului Nicolae,
al cărui nume îl purta, pentru ajutorul pe care sfântul l-a dat în
întemeierea primei Mitropolii a Ţării Româneşti sub Sfântul
Iachint de la Vicina.

Arheologii au demonstrat existenţa unei alte biserici cu
hramul Sf. Nicolae sub biserica domnească existentă astăzi.
Este vorba despre cea mai mare biserică din Balcani, datată
secolul XIII, contemporană cu bisericile din Ţara Haţegului
care aveau ca hram pe Sf. Nicolae. O altă biserică reprezenta-
tivă cu hramul Sf. Nicolae este locaşul Sfântului Nicolae din
Rădăuţi, ctitoria voievodului Bogdan I şi necropolă a primilor
Muşatini. De asemenea, voievodul Ştefan cel Mare a avut o
evlavie deosebită faţă de Sf. Nicolae, zidind multe biserici cu
hramul Sf. Nicolae. Mănăstirea Probota, ctitoria lui Petru
Rareş, are ca hram tot pe Sf. Nicolae.

Biserica Sf. Nicolae de la Dolheşti, ridicată de hatmanul
Şendrea, cumnatul domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt şi
Biserica Sf. Nicolae din Bălineşti, ridicată de logofătul Tăutul,
arată în mod evident evlavia boierilor moldoveni faţă de acest
sfânt. Mănăstirea Dealu, situată aproape de Târgovişte, cti-
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torită de Radu cel Mare a fost închinată tot Sf. Nicolae. Dom-
nitorul Neagoe Basarab, canonizat recent în rândul sfinţilor
români, a ctitorit trei biserici tot cu hramul Sf. Nicolae:
Biserica Sf. Nicolae din Turnu Roşu, cea din Zărneşti şi cea
din Şcheii Braşovului. Binecredinciosul voievod şi sfânt Con-
stantin Brâncoveanu a ridicat o biserică în Făgăraş tot cu hra-
mul “Sf. Nicolae”. Nicolae Mavrocordat a continuat tradiţia
voievozilor ctitori de sfinte locaşuri în cinstea Sf. Nicolae, pa-
tronul său, prin ridicarea unei biserici în stil brâncovenesc la
Bucureşti.Aceste doar câteva lăcaşuri de cult amintite ne arată
clar cât de cinstit este Sf. Nicolae de noi, românii. Astăzi
moaştele Sf. Nicolae se află în Italia, într-o biserică catolică din
Bari. Aici merg foarte mulţi pelerini români ortodocşi, să se
plece cu evlavie la racla făcătoare de minuni a sfântului. La
mulţi ani de Sf. Nicolae!

În viaţa socială, orice praznic creştin este un prilej de
apropiere a oamenilor de Dumnezeu, care este ,,minunat întru
sfinţii Săi”. Sărbătorile religioase sunt popasuri duhovniceşti
şi momente de bucurie şi de solidaritate între noi toţi.

Sărbătorirea Sfântului Nicolae este praznicul cel mai
aşteptat de toţi copiii din lume, dar nu numai de ei; indiferent
ce vârstă am avea, îl aşteptăm pe ,,Moş Nicolae cu daruri”.
Numele de ,,Nicolae” vine din limba greacă, de la verbul
,,nikao = a învinge, a birui”. Sfinţii au biruit păcatele şi pa-
timile de tot felul, au câştigat lupta împotriva duhurilor rele şi
a tot felul de gânduri necurate care se războiesc cu noi.

Sfântul Nicolae a trăit în secolul IV în Asia, având
slujba de arhiepiscop în localitatea Mira Lichiei. El a de-
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venit cel mai popular sfânt din lume. Sfântul Nicolae este so-
cotit, pentru binefacerile sale, ,,ocrotitorul copiilor”, ,,în-
drumătorul fetelor”, ,,salvatorul marinarilor”, ,,ajutătorul
săracilor”, ,,apărătorul ortodoxiei”.

Tradiţia de a ne face daruri unii altora, de a bucura pe
copii în noaptea de Sfântul Nicolae se păstrează încă din
secolul IV. Contemporanii Sfântului Nicolae au preluat de la
Sfântul Nicolae obiceiul de a oferi daruri.

Sfântul Nicolae este cunoscut ca fiind ,,făcător de mi-
nuni” deoarece la rugăciunile lui puternice s-au făcut multe
minuni, pe care un om de rând nu le poate face.

Puterea sfinţilor vine de la Dumnezeu, care a revărsat în
ei harul Duhului Sfânt, devenind astfel ,,temple ale Duhului
Sfânt”. Fiecare sfânt este un model demn de urmat de noi, cei
de astăzi. Societatea noastră contemporană are mare nevoie
de modele vii, de eroi ai credinţei. În fiecare an, pe 6 Decem-
brie, Biserica ne pune în faţa ochilor noştri icoana Sfântului
Nicolae. În aceste zile să ne aducem aminte de toate per-
soanele defavorizate, de cei cu lipsuri materiale. Să le oferim
dragostea noastră, să-i sprijinim material şi să ne rugăm mai
mult pentru ei ca Sfântul Nicolae să-i ocrotească cu rugăciu-
nile lui fierbinţi faţă de Dumnezeu.

4. Sfântul Dumitru
În calendarul bisericesc ortodox sunt doi sfinţi cu nu-

mele Dumitru, prăznuiţi în aceeaşi lună, în 26 şi 27 octombrie.
Pentru a-i deosebi unul de celălalt, Biserica le-a dat câte un
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apelativ. Sfântului Dumitru, care se prăznuieşte în fiecare an
în data de 26 octombrie, i s-a spus şi „Izvorâtorul de mir”, iar
celui care se prăznuieşte în data de 27 octombrie, i s-a adău-
gat „Basarabov”.

Despre Sfântul Dumitru “Izvorâtorul de mir” s-a scris
foarte mult, deoarece este unul dintre cei mai mari sfinţi din
calendarul ortodox grecesc din primele secole ale creştinis-
mului. Acest sfânt a trăit pe vremea împăraţilor păgâni Dio-
cleţian şi Maximiam Galeriu (284-311). El era fiul voievodului
cetăţii Tesalonicului, botezat în taină de părinţii lui de frica
prigoanelor mari care erau atunci împotriva creştinilor. Părinţii
Sf. Dimitrie, deşi deţineau o funcţie publică mare, totuşi nu
s-au sfiit să-l înveţe pe copil adevărurile de credinţă şi să-l de-
prindă de mic cu vieţuirea creştină ortodoxă.

De tânăr, Dimitrie rămâne orfan de ambii părinţi, lucru
care face să-l apropie şi mai mult de Dumnezeu, pe care-l
socotea a fi Părintele ceresc care are grijă de toţi oamenii.
Maximiam împăratul, auzind că voievodul Tesalonicului a
murit, l-a chemat pe Dimitrie ca să-l facă voievod în locul
tatălui său. Locuitorii oraşului grecesc Tesalonic l-au primit
în cetate cu mare bucurie şi i-au acordat cinstea care se cuve-
nea pentru bunătatea şi înţelepciunea lui. La scurtă vreme, îm-
păratul Maximiam a auzit că tânărul voievod Dimitrie este
creştin şi că a devenit apărătorul Bisericii Ortodoxe. S-a mâ-
niat foarte rău şi a căutat un prilej de a-l prigoni pe Dimitrie.
La întoarcerea împăratului Maximiam dintr-un război cu sciţii,
din care ieşise victorios, acesta a hotărât să treacă şi pe la Tesa-
lonic pentru a sărbători la templul păgânesc din cetate. La fes-
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tivitate a fost invitat şi voievodul Dimitrie, care a refuzat cat-
egoric transmiţând împăratului că nu se închină şi nu slujeşte
zeilor păgâni. Împăratul a poruncit ca voievodul Dimitrie să
fie trimis la închisoare şi torturat. Văzând că nu-l poate îndu-
pleca să se lepede de credinţa creştină, împăratul a dat apoi
ordin să fie omorât. Dimitrie a fost astfel ucis în data de 26
octombrie 303.

Prin martiriul său, Dimitrie a devenit sfânt. Din trupul
lui a început să curgă mir foarte frumos mirositor şi moaştele
lui se află şi astăzi întregi în oraşul Tesalonic, unde s-au în-
tâmplat multe şi mari minuni.

Şi-n vremea noastră, Sfântul Dimitrie face multe mi-
nuni, dacă avem credinţă vie, puternică, şi mare dragoste faţă
de Dumnezeu, care este minunat şi lucrează prin Sfinţii Săi.

Acest sfânt Dimitrie „Basarabov” era din localitatea
Basarabi, lângă apa Lomului, nu departe de Dunăre. El a trăit
în secolul XIII şi se ocupa cu creşterea animalelor. Provenea
dintr-o familie modestă, însă cu multă credinţă. Odată, pe când
era cu animalele la păscut, a călcat peste un cuib cu puişori pe
care i-a omorât din greşeală. Atât de rău i-a părut, că s-a căit
toată viaţa şi singur şi-a luat canonul ca, toată viaţa, piciorul
cu care a omorât acei puişori să-l aibă desculţ. La scurtă
vreme, s-a călugărit şi a trăit într-o peşteră aproape de satul
Basarabi, până la adânci bătrâneţi, când s-a mutat cu sufletul
la Dumnezeu. Trecând multă vreme, în urma unor ploi
torenţiale, apa Lomului a crescut foarte mult şi a dat la o parte
piatra de pe mormântul sfântului. Atunci s-a descoperit că
trupul lui era intact şi că avea o bună mireasmă. A fost aşezat
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imediat în biserica satului într-o raclă aurită.
Între anii 1769-1774, s-a pornit un mare război între

turci şi ruşi. Armatele ruseşti, ajungând în satul Basarabi, au
vrut să ia moaştele Sf. Dimitrie, să le ducă în altă parte. A in-
tervenit atunci un boier român, pe nume Dumitru, şi a cerut in-
sistent să le cumpere el şi să le ducă în biserica mitropolitană
din Bucureşti, unde au şi rămas până-n vremea noastră.

Pe sfinţi îi cinstim cu adevărat urmându-le pilda vieţii
lor. Prin spovedanie deasă, prin rugăciune şi fapte bune putem
şi noi să ne bucurăm de cinstea cuvenită sfinţilor atunci când
vom pleca din lumea aceasta, dincolo. Rugăciunile sfinţilor sunt
foarte ascultate de Dumnezeu, de aceea, să ne apropiem mai
mult de ei.

5. Sfântul Ioan Botezătorul, ultimul
profet al Vechiului Testament

Sfântul Ioan Botezătorul face parte dintre proorocii sau
profeţii Vechiului Testament. El s-a născut înaintea Mântu-
itorului 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
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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 Mântu-
itorul Iisus Hristos. Cuvântul „apostol”, în traducere,
înseamnă ”trimis”. După 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 cei 12 apostoli
o găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 10, şi la Evanghe-
lia după Luca, tot la capitolul 10. Numărul de 12 apostoli core-
spunde 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 Dum-
nezeului celui viu, stâlp şi temelie a adevărului” (I Timotei
3,15). Sfântului Ioan Botezătorul i se mai spune şi Înainte-
mergătorul Domnului pentru că el a pregătit calea sau drumul
venirii lui Iisus Hristos în lume, după cum el însuşi măr-
turiseşte: ”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).

Despre activitatea misionară a Sfântului Ioan Boteză-
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torul, 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 Mântu-
itorului Hristos din ceruri pe pământ a fost pregătită cu mii de
ani înainte de naşterea lui Iisus. Toţi patriarhii şi profeţii Vechi-
ului Testament au avut ca prim obiectiv misionar această lu-
crare 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 in-
trat 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 îm-
părăţia 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 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
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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. Este 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 În-
suşi 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 Orto-
doxă. După Înălţarea la ceruri a lui Iisus şi Pogorârea Sfântu-
lui Duh, prin botezul săvârşit de Sfinţii Apostoli, lumea a
devenit creştină.

6. Sfinţii Trei Ierarhi, în slujba societăţii
În fiecare an, la 30 ianuarie, se prăznuieşte soborul

,,Sfinţilor Trei Ierarhi: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul
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Grigorie Teologul şi Sfântul Ioan Gură de Aur”. Cu toţii au
trăit în secolul IV, numit şi ,,Veacul de aur” al Bisericii Creş-
tine, pe care au slujit-o cu devotament şi dăruire totală. Prin
mesajul şi testamentul operelor lăsate, ei sunt contemporani
cu noi prin Iisus Hristos ,,Care, ieri şi azi şi în veci este Ace-
laşi” (Evrei 13, 8). Scrierile pe care ni le-au lăsat Sfinţii Trei
Ierarhi ne copleşesc şi ne uimesc pe toţi, pentru că ei au reuşit,
într-o vreme relativ scurtă, să scrie mii de pagini de o deosebită
profunzime teologică, pagini care scot în relief bogata lor cul-
tură teologică şi laică, domenii pe care le-au îmbinat într-un tot
unitar, plin de armonie. Din tot ce au scris şi propovăduit, în-
văţătura despre preoţie străbate ca un fir roşu, de la un capăt
la celălalt, întreaga lor operă şi activitate. În cuvânt şi prin
fapte, au propovăduit responsabilitatea preoţiei în cadrul so-
cietăţii.

Preotul are un mare rol în societate, deoarece prin el se
face legătura dintre Dumnezeu şi oameni. Sfântul Ioan Gură
de Aur spunea că ,,preoţia se săvârşeşte pe pământ, dar are
rânduiala cetelor cereşti. Şi, pe bună dreptate, pentru că slu-
jba aceasta n-a rânduit-o un om sau un înger sau un
arhanghel, ci Însuşi Mântuitorul Hristos. Sfântul Duh a
rânduit ca preoţii până sunt în trup să aducă lui Dumnezeu
aceeaşi slujbă pe care o aduc îngerii în ceruri. Pentru aceea
preotul trebuie să fie atât de curat, ca şi cum ar sta chiar în
cer printre puterile cereşti”.

Vorbind despre rolul preoţiei slujitoare în societate,
Sfântul Grigorie zicea: ,,Medicina este grea, dar preoţia e şi
mai grea şi mai de preţ. Preotul urmăreşte să înaripeze su-
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fletul, să-l smulgă din lume şi să-l dea lui Dumnezeu şi, dacă
e în primejdie de a-l pierde, să-i arate calea, iar dacă o a stri-
cat să-l aducă din nou la starea cea dintâi”.

Sfântul Vasile cel Mare rămâne un vrednic slujitor
bisericesc, model în slujba oamenilor nevoiaşi, prin acele
,,Vasiliade” pe care le-a înfiinţat: azile de bătrâni, case pen-
tru copii abandonaţi, spitale şi şcoli.

Societatea de astăzi, mult controversată şi contaminată
de forţele răului, are nevoie de preoţi care să o lumineze şi să
o conducă spre împărăţia lui Dumnezeu. Poporul român are o
mare evlavie faţă de Sfinţii Trei Ierarhi. La Iaşi avem o vestită
catedrală cu hramul Sfinţii Trei Ierarhi, ctitoria domnitorului
Vasile Lupu, care este o adevărată bijuterie artistică. Toate şco-
lile teologice din România au ca hram pe Sfinţii Trei Ierarhi.

În curtea Seminarului Teologic din Buzău s-A ridicat o
catedrală cu hramul Sfinţii Trei Ierarhi. Aceşti Sfinţi să fie şi
apărătorii oraşului Buzău.

6.1. Probleme cu care s-au confruntat
Sfinţii Trei Ierarhi şi actualitatea lor
Orice prăznuire a sfinţilor din calendarul Bisericii noas-

tre Ortodoxe este în primul rând un prilej de sfântă bucurie su-
fletească, deoarece ei sunt darul Duhului Sfânt oferit nouă de
către Dumnezeu, iar pe de altă parte, la fiecare prăznuire de
sfinţi ne cuprinde o stare de neîmplinire duhovnicească, pen-
tru că noi încă nu ne-am ridicat prin viaţa noastră personală
la vrednicia lor de slujire a lui Dumnezeu şi a oamenilor pe
calea mântuirii lor.
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Indiferent de perioada istorică sau de ţinutul geografic
unde au trăit sfinţii, îi simţim atât de vii în sufletele noastre.

Această prezenţă harică a sfinţilor în vremea noastră ne
face să fim contemporani cu ei. Avem mare nevoie de ei,
deoarece ei s-au confruntat cu probleme pe care le întâlnim şi
noi la tot pasul în societatea noastră contemporană.

În toate şcolile teologice din Biserica Ortodoxă care se
întinde pe toate continentele, astăzi, 30 ianuarie 2006 se face
prăznuirea Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teo-
logul şi Ioan Hrisostom consideraţi pe bună dreptate a fi: pa-
tronii spirituali ai învăţământului teologic ortodox.

Despre aceşti Trei Sfinţi Ierarhi s-a scris foarte mult, s-a
vorbit foarte mult despre fiecare în parte sau împreună cum o
facem noi astăzi.

În acest interval de peste 1.600 de ani, an de an s-au
elaborat numeroase studii teologice de înaltă ţinută academică,
totuşi studierea vieţii şi a operelor lor este o temă inepuizabilă,
deoarece slujirea lor s-a legat de Veşnicia lui Dumnezeu la
care suntem chemaţi şi noi, oamenii.

Sfinţii Trei Ierarhi au trecut prin toate etapele vieţii
noastre, s-au bucurat de copilărie, de tinereţe iar unii şi de
bătrâneţe.

Au fost oameni pentru oameni, s-au confruntat cu multe
probleme, au studiat, au învăţat, au citit enorm de mult, au
călătorit în lume, au slujit, au muncit, au suferit, au plâns dar
au şi deplâns societatea lor, s-au luptat cu ei înşişi dar s-au lup-
tat şi cu păcatele lumii de atunci.

Exemplul vieţii lor constituie modele vii pentru noi cei
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de astăzi care suntem chemaţi cu mic şi mare, vorba croni-
carului: de la opincă până la vlădică să mergem pe urma lor.

Urmându-le lor, noi de fapt Îl urmăm pe Dumnezeu care
este minunat întru sfinţii Săi. În acest sens Iisus zice către
Sfinţi Apostoli ,,cel ce vă primeşte pe voi, pe Mine mă
primeşte şi cine se leapădă de voi de Mine se leapădă”. (Ev.).
Secolul IV în care au trăit aceşti Sfinţi Trei Ierarhi, deşi a fost
numit ,,secolul de aur”, a fost plin de tot felul de
probleme de ordin social, religios, politic, misionar şi cultural.

Aceleaşi probleme le întâlnim şi noi astăzi în viaţa noas-
tră de zi cu zi. De aceea, cu îngăduinţa dumneavoastră, m-am
gândit să încercăm să evaluăm împreună problemele cu care
s-au confruntat Sfinţii Trei Ierarhi, modul cum le-au abor-
dat şi care sunt problemele din vremea noastră şi cum tre-
buie noi să le dezbatem. Este o temă de sinteză, un subiect
de mare responsabilitate şi angajare personală dar şi colec-
tivă în dinamizarea vieţii sociale şi bisericeşti în societatea
noastră contemporană.

Problemele religioase din vremea Sfinţilor Trei Ierarhi
sunt următoarele: existenţa unui păgânism: deşi au trăit în
secolul IV, încă mai sunt şcoli păgâne, încă mai sunt temple
păgâne, încă oamenii mai aduceau cinstire zeilor din antichi-
tate.

Tot în secolul IV, au luat naştere multe erezii religioase
care loveau cu putere în Biserică, în Hristos şi în toată Orto-
doxia. Sfinţii Trei Ierarhi, deşi proveneau din familii creştine,
evlavioase primind botezul din fragedă pruncie, totuşi ei au
studiat în secolul IV în Cezareea Capadociei, în Antiohia şi



Atena la şcoli catehetice dar şi la şcoli păgâne unde erau
dascăli renumiţi pentru erudiţia lor ştiinţifică.

Ne amintim cu toţii de Libanus, profesor de Retorică
întâi al Sfântului Ioan în Antiohia şi apoi la Atena, unde a de-
venit profesor şi al celor doi buni prieteni: Vasile şi Grigorie.

Un alt profesor păgân pentru cei Sfinţi Trei Ierarhi a fost
şi Andragatiu – specialist în filosofie.

Aceşti trei Sfinţi Trei Ierarhi, având o bună formaţie
duhovnicească din familie, păstrând mereu legătura cu
duhovnicul lor, au reuşit să nu-şi piardă sufletul, credinţa în
timpul studierii lor la aceste şcoli păgâne. În ,,Omilia către
Tineri” Sfântul Vasile cel Mare îndemna pe toţi tinerii de
atunci, dar şi pe cei de astăzi, să fie ca şi albinele în timpul
studiilor: să culeagă de peste tot, doar ce este bun şi folositor,
aşa cum fac albinele care se aşează pe orice floare să extragă
nectarul; la fel şi tânărul poate citi, studia orice carte şi orice
ştiinţă din care să reţină doar ce este bun şi folositor sufletu-
lui.

Sfântul Ioan Gură de Aur, la vârsta de 18 ani, se retrage
din învăţământul şcolilor păgâne şi stă în preajma episcopului
Meletie al Antiohiei care i-a insuflat foarte mult dragostea de
viaţă călugărească şi de studiere a Sfintei Scripturi pe care o
învăţase pe de rost.

Sfinţii Trei Ierarhi s-au luptat cu mentalitatea păgână a
oamenilor de atunci. Au luat poziţie fermă împotriva păgânis-
mului, cât şi împotriva introducerii statuilor zeilor şi a îm-
păratului în locuri publice unde şi creştinii erau obligaţi să
aducă jertfe de cinstire.
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Să nu uităm atitudinea Sfântului Ioan Gură de Aur îm-
potriva împăratului Teodosie şi apoi a împărătesei Eudoxia
care promova păgânismul şi imoralitatea şi din această con-
fruntare pe faţă i s-a tras şi exilul Sfântului Ioan Hrisostom în
Armenia, localitatea Cucuson.

Sfântul Vasile cel Mare s-a împotrivit împăratului Iu-
lian ,,Apostatul” care se lepădase de botezul creştin şi care a
introdus cultul păgân în cinstea zeilor peste tot în societate.

De altfel, nu trebuie uitat şi faptul că Sfântul Vasile cel
Mare s-a împotrivit şi lui Valent care ocupa tronul împerial
din Orient şi care făcea jocurile arienilor deoarece împăratul a
fost convertit la această erezie hristologică, care susţinea că
Iisus Hristos nu este Dumnezeu adevărat, ci doar un om creat
de Tatăl cel Ceresc, însă înzestrat cu puteri harice, aşa cum în-
vaţă şi iehoviştii astăzi.

În secolul IV avem de-a face, pe de o parte, cu un puter-
nic curent al păgânismului în toate domeniile, iar pe de altă
parte, cu lupta ereticilor împotriva Bisericii lui Hristos.

Cum au rezolvat Sfinţii Trei Ierarhi aceste două mari
probleme? Printr-o atitudine fermă: nu le-a fost frică de ni-
meni şi de nimic. Doar de Dumnezeu să ne fie frică: să nu-L
pierdem pe Dumnezeu din viaţa noastră, a fost grija princi-
pală a celor Trei Sfinţi Ierarhi.

Astăzi în vremea noastră neopăgânismul a început să ia
o mare amploare. În locul zeilor din antichitate întâlnim în so-
cietatea noastră tot felul de patimi şi de păcate idolatrizate şi
introduse cu forţa în văzul lumii, cu forme legale şi promo-
vate în numele Drepturilor omului contemporan: homosexu-
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alitatea, pornografia, avortul, prostituţia etc.
Tot în vremea noastră mişună tot felul de erezii reli-

gioase, tot felul de fenomene religioase care mai de care bizare
şi cu tot felul de ciudăţenii. New Age se grăbeşte să devină
noua religie modernă a lumii contemporane. Cultul satanei în-
locuieşte cultul Bisericii.

Ce vom face? Cum vom proceda? Întocmai ca şi Sfinţii
Ierarhi: A nu se face nici un compromis cu păcatul şi
fărădelegea. Nu putem legaliza păcatele pe care Dumnezeu
le-a urât şi Sfinţii Părinţi le-au condamnat cu putere chiar cu
preţul vieţii lor.

Pe timpul Sfinţilor Trei Ierarhi au existat multe erezii
religioase, unele împotriva Mântuitorului, altele erau îm-
potriva Sfântului Duh, altele împotriva Sfintelor Taine şi altele
împotriva Bisericii.

În faţa acestor erezii, unele din ele susţinute chiar de îm-
păraţi sau de oamenii politici ai vremii, Sfinţii Trei Ierarhi au
luat atitudine imediat: au predicat cu timp şi fără timp pentru
apărarea adevărului dumnezeiesc şi au scris tratate dogmatice
pentru argumentarea şi explicarea tezaurului de credinţă orto-
doxă.

Slujirea noastră astăzi se face într-un spaţiu unde există
atâtea erezii, secte sau confesiuni religioase. Să luăm de la
Sfinţii Trei Ierarhi zelul pentru apărarea Ortodoxiei. Să luăm
de la ei toleranţa religioasă, păstrând ceea ce avem noi, să
ţinem cont şi de alţii. Marele pericol din lumea de astăzi îl con-
stituie sincretismul religios pe care ni-l propun New Age.

Un alt pericol ce bate la poarta Bisericii este indiferen-
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tismul religios, absenteismul creştinilor din viaţa bisericii.
Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că la începutul creş-

tinismului preoţii şi creştini se împărtăşeau din Vase de lut însă
aveau sufletele de aur, iar acum creştinii şi slujitorii se îm-
părtăşesc din Sfinte Vase de aur dar cu sufletul mai întunecat.

Avem mare nevoie de trezvie religioasă.Acest lucru l-au
realizat Sfinţii Trei Ierarhi prin tot ce au scris, lucrat şi slujit.

La această trăire religioasă suntem chemaţi noi la
această sfântă prăznuire. Sfinţii Trei Ierarhi s-au confruntat cu
multe probleme de ordin misionar. În Biserică, în preoţie, mi-
siunea cea mai sfântă este să salvezi sufletele oamenilor, să le
cureţi de zgura păcatelor.

Tratatul despre preoţie al Sfântului Ioan Gură de Aur
este un manual de misiune valabil şi astăzi. Problemele de
ordin social din vremea Sfinţilor Trei Ierarhi constau în exis-
tenţa sclaviei, a luxului extravagant, a îmbogăţirii exagerate
şi a sărăciei crunte pe care o simţea cea mai mare parte a
poporului. Existenţa corupţiei şi a vieţii imorale la toate
nivelurile a fost subiectul multor predici şi omilii rostite de
Sfinţii Trei Ierarhi.

Cea mai importantă latură a vieţii sociale pe care au
consemnat-o cu amărăciune şi despre care au vorbit cu timp şi
fără timp, denunţând-o ca pe o calamitate nedemnă de soci-
etatea creştină, a fost împărţirea societăţii în bogaţi şi săraci,
inegalitatea celor destinaţi să fie egali şi fraţi. Se ştie că Sfân-
tul Ioan Gură de Aur, contemporan cu Sfântul Vasile cel Mare
a avut cuvinte aspre la adresa bogaţilor, socotind orice avere
şi bogăţie un furt. Cu aceeaşi vehemenţă şi în acelaşi sens se
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îndreaptă şi judecăţile Sfântului Vasile cel Mare împotriva bo-
gaţilor.

El îi acuză în primul rând de nerecunoştinţă faţă de
Dumnezeu pentru situaţia privilegiată pe care o au, şi anume
aceea de a nu fi obligaţi să ceară de la alţii. În loc să fie dar-
nici, însă, ei sunt duri şi neîndurători cu cei în nevoie.

Ba mai mult, chiar se plâng mereu că nu au de ajuns, că
ei sunt săraci. ,,Săraci într-adevăr, – îi ironizează Sfântul –
săraci şi lipsiţi: săraci de omenie, săraci de credinţă în Dum-
nezeu, săraci de speranţă în viaţa veşnică”. Săracii sunt vic-
timele bogaţilor şi ei vor fi acuzatorii acestora în faţa
scaunului judecăţii lui Hristos. Lipsa de omenie a bogaţilor este
considerată ,,crimă”, deoarece prin avariţia lor, prin egoismul
lor, provoacă ,,lacrimile orfanilor şi suspinele văduvelor”, ba
mai mult ei ,,ocărăsc pe săraci, îi bat pe sclavi”. Sfântul Ioan
Gură de Aur spune bogaţilor că ,,bunurile materiale nu ne
aparţin nouă; ele aparţin Stăpânului şi ele trebuiesc folosite
în folosul aproapelui”.

Sfinţii Trei Ierarhi nu s-au oprit doar a critica pe bogaţi
şi a consola prin vorbe pe săracii din vremea lor. Au trecut de
la vorbă la faptă. Sfântul Ioan Gură de Aur a zidit case de
adăpost pentru bătrâni şi săraci; a organizat într-un mod ad-
mirabil opere de asistenţă socială. A poruncit ca din
economiile realizate de pe urma cheltuielilor fără de rost în
palatul arhiepiscopal să fie ajutaţi săracii şi văduvele. Sfântul
Vasile cel Mare a creat o întreagă reţea de asistenţă socială în-
cepând cu orfelinatele şi continuând cu azilele de bătrâni, can-
tinele sociale şi spitalele unde personal se ocupa de îngrijirea
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bolnavilor, chiar şi a celor incurabili şi contagioşi cum ar fi
leproşii. Toate aşezămintele sociale înfiinţate de Sfântul
Vasile cel Mare au fost denumite într-un cuvânt binecunos-
cut: Vasiliada. De asemenea, Sfântul Grigorie Teologul a aju-
tat foarte mulţi tineri săraci să studieze atât teologia, cât şi şi
ştiinţele vremii de atunci.

În vremea noastră ne confruntăm cu aceleaşi mari
probleme: sărăcia unui popor într-o ţară bogată, cu care
Dumnezeu ne-a blagoslovit pe noi, românii.

7. Sfântul Andrei, Apostolul României
Istoria poporului român se identifică cu istoria spiri-

tualităţii ortodoxe. Am apărut în istorie deodată ca popor
român şi comunitate creştină ortodoxă. Avem marele privi-
legiu că am fost încreştinaţi în mod direct de primul apostol
ales de Mântuitorul Iisus Hristos şi anume de Sfântul Andrei,
care a venit pe teritoriul României propovăduind Evanghelia.
În sprijinul acestui mare adevăr avem foarte multe dovezi
arheologice, documente ale istoricilor din perioada
străromână, creaţii ale folclorului românesc. De exemplu, în
multe colinde dobrogene se face menţiune despre Sfântul An-
drei care a semănat cuvântul lui Iisus pe ale noastre meleaguri,
aducând pe mulţi la dreapta credinţă.

Despre Sfântul Andrei, Biblia ne spune că era din ţara
Israel, oraşul Betsaida, situat pe malul lacului Ghenizaret. Tatăl
lui se numea Iona şi era de fel din provincia Galileii. Avea ca
frate pe Sfântul Petru. Înainte de a fi apostol al Domnului Iisus
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Hristos a fost ucenicul apropiat al Sfântului Ioan Botezătorul,
care chema lumea la pocăinţă: ,,pocăiţi-vă căci s-a apropiat
împărăţia cerurilor” (Matei 3, 2). Atunci când Sfântul Ioan
L-a văzut pe Iisus venind spre apa Iordanului pentru a se
boteza, a grăit: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică pă-
catul lumii” (Ioan 1, 29). Atunci Andrei L-a urmat şi a de-
venitApostol. După ce a ajuns seara acasă i-a spus fratelui său
Petru: ,,Am găsit pe Mesia, care se tâlcuieşte Hristos”. (Ioan
1, 41) şi astfel l-a adus şi pe el la Mântuitorul Iisus. După în-
vierea Sa din morţi, Iisus Hristos a spus celor 12 apostoli:
,,mergând învăţaţi toate neamurile (popoarele), botezându-
le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei
28, 19-20). Prin tragere la sorţi după Rusalii, când S-a pogorât
Sfântul Duh peste apostoli, Sfântului Andrei i-au fost rânduite
spre încreştinare ţinuturile balcanice până în munţii Carpaţi. El
a fost martirizat în anul 69, în localitatea Patras, lângă Corint,
cu capul în jos, crucificat pe o Cruce sub formă de X, căreia i
s-a spus până-n vremea noastră Crucea Sfântului Andrei. La
orice cale ferată se află un indicator sub formă de X, care în
limbaj popular are această denumire creştină. În fiecare an, pe
30 noiembrie, Biserica face pomenirea Sfântului Andrei.

8. Binecredinciosul Voievod şi Sfânt
Ştefan cel Mare, apărătorul gliei şi
credinţei strămoşeşti

În fiecare an, pe data de 2 iulie, facem cu multă evlavie
prăznuirea Binecredinciosului voievod şi sfânt Ştefan cel
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Mare, al cărui chip străluceşte pe bolta spirituală a neamului
românesc.

Ştefan cel Mare, Voievodul Moldovei, spunea
ieromonahul Ghelasie, este cel mai reprezentativ chip al
,,credincioşiei strămoşeşti” şi totodată al credinţei creştine.
Papa de la Roma l-a numit pe Ştefan cel Mare ,,atletul lui
Hristos”, pentru eroismul lui de a apăra porţile Europei, aici,
la Dunăre, de invazia musulmană. Dacă Europa s-a dezvoltat
atât de mult, o mare parte din aceste realizări economice şi
culturale se datorează voievozilor români şi întregului popor
român, care secole de-a rândul au stat de strajă ca popoarele
păgâne să nu înainteze spre inima Europei. Ce este trist este
că această Comunitate Europeană nu ne primeşte, im-
punându-ne atâtea restricţii şi umilinţe strigătoare la cer, cum
ar fi aprobarea homosexualităţii ca stare normală, ceea ce
contravine grav moralei lăsate de Dumnezeu.

Ştefan cel Mare este un simbol al valorilor noastre
spirituale. De numele lui se leagă peste 40 de mănăstiri şi
biserici, construite la porunca şi cu osteneala lui.

Unii dintre vrednicii ierarhi ai Bisericii noastre au
subliniat faptul că ,,rugăciunile înălţate către Dumnezeu de
către slujitorii Altarului în aceste biserici, precum şi sfânta
jertfă ce s-a adus în acel lung timp pentru fericitul lor ctitor,
negreşit i-au câştigat iertarea păcatelor. În această credinţă
a împodobit el pământul ţării cu biserici şi credinţa lui l-a
mântuit”. Cronicarul lui scria că: ,,a murit şi pe mormântul
de la mănăstirea Putna a ars trei zile şi trei nopţi o lumină,
pe care n-o aprinsese nimeni. Moartea lui nu i-a luat
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simţirea şi, când neamul lui suferă, strămoşul plânge în
mormântul său”.

Poporul român are un adânc respect, o sinceră evlavie
şi chiar un cult pentru binecredinciosul voievod şi sfânt Ştefan
cel Mare. Prin canonizarea Sfântului Voievod Ştefan, în anul
mântuirii 1992, se pecetluieşte sinodal cultul religios pe care
poporul român l-a avut mereu faţă de Ştefan cel Mare încă din
timpul vieţii sale pământeşti.

Împlinirea a 500 de ani de la trecerea lui la cele veşnice
este o mare sărbătoare naţională. Duhul lui Ştefan cel Mare şi
Sfânt este ca o candelă vie ce arde pe altarul pământului româ-
nesc. Cel mai frumos pelerinaj din viaţa mea a fost mersul pe
jos 75 km de la Suceava până la Putna în perioada 29 iunie –
2 iulie 2004, pentru a lua parte la festivităţile religioase orga-
nizate cu aceasă ocazie. Minunat este Dumnezeu întru sfinţii
Lui!

9. Sfântul Spiridon, apărătorul
ortodoxiei

În fiecare an, pe 12 decembrie, Biserica face prăznuirea
Sfântului Spiridon – un mare apărător al ortodoxiei şi un
puternic luptător împotriva duhurilor rele.

De-a lungul istoriei, toţi sfinţii s-au evidenţiat prin
aceste două misiuni sfinte: păstrarea tezaurului de credinţă
lăsat nouă de Mântuitorul Iisus Hristos prin Sfinţii Apostoli şi
lupta împotriva păcatelor personale şi a celor colective care
izvorăsc din conlucrarea cu duhurile rele.
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Sfântul Spiridon a trăit în secolul IV, pe timpul îm-
păratului binecredincios şi sfânt Constantin cel Mare, care a
legiferat pentru prima dată în istorie religia creştină. Ţara de
baştină a Sfântului Spiridon a fost insula Cipru, unde a trăit
într-o profundă smerenie, ca păstor de oi. După moartea soţiei
sale, el s-a călugărit într-o mănăstire de pe insulă, unde, dând
dovadă de o înaltă trăire religioasă, i-a uimit pe toţi cei din
jurul lui. Pentru vieţuirea lui cea sfântă a fost ales stareţ şi apoi
episcop pentru cetatea Trimitundei, aproape de Salamina.

Dumnezeu, văzându-i râvna faţă de cele sfinte, cât şi
bunătatea inimii sale, l-a binecuvântat pe episcopul Spiridon
cu darul vindecărilor de orice boală şi cu harisma de a scoate
duhurile rele din oameni.

Viaţa lui este plină de fapte minunate, pentru că harul lui
Dumnezeu s-a revărsat din plin asupra lui. El continuă să
facă multe minuni şi astăzi faţă de toţi cei care-l cheamă cu
credinţă şi dragoste în rugăciune. Moaştele lui se află într-o
biserică de pe insula Corfu.

Ca episcop, a participat la primul Sinod Ecumenic (un
fel de congres internaţional) ţinut în localitatea Niceea, la anul
325, unde a apărat cu multă putere adevărul despre Sfânta
Treime – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt –, care formează împre-
ună o singură Dumnezeire.

Sfântul Spiridon este un model viu de vieţuire creştină
la care trebuie să aspirăm fiecare din noi. Fie dar ca Dum-
nezeu, pentru rugăciunile fierbinţi ale Sfântului Spiridon, să ne
apere de boli, necazuri, foamete, cutremure şi de alte rele care
se pornesc asupra noastră.
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10. Sfântul Ilie, protectorul ordinii sociale
În fiecare an, pe 20 iulie, Biserica face prăznuirea Sfân-

tului prooroc Ilie Tesviteanul, considerat şi mare apărător al
drepturilor oamenilor. Toţi sfinţii din calendarul bisericesc au
această vocaţie sacramentală a concilierii oamenilor cu Dum-
nezeu, dar şi a oamenilor între ei.

Pentru a fi pace între oameni trebuie eliminate din so-
cietate toate nedreptăţile sociale şi păcatele de tot felul care
produc haos şi tensiune. Unul dintre cei mai râvnitori sfinţi
din perioada veche biblică este profetul Ilie, care era de fel din
Tesba Galaadului, localitate situată în Israelul de astăzi. Pe
timpul lui, societatea civilă trecea printr-o mare criză religios-
morală. Regele evreilor de atunci, Ahab, căsătorit cu regina
Izabela, a promovat cultul idolatru, aducând cinstire zeilor care
nu au nici o realitate, fiind simple plăsmuiri ale minţii
omeneşti. Sfântul Ilie a luptat pentru întărirea monoteismului,
adică credinţa întru-un singur Dumnezeu.

Adevărata credinţă o poţi experimenta, argumenta,
aşa cum a făcut şi prorocul Ilie, care a cerut pentru dovedi-
rea existenţei reale a lui Dumnezeu să se ridice două jert-
felnice: unul de către păgânii care slujeau zeului Baal şi altul
să fie construit de credincioşii Unicului Dumnezeu din ceruri.

Convenţia era să nu se folosească focul. Asupra cărui
jertfelnic va coborî foc din cer şi va aprinde jertfa, acela este
Dumnezeu cel adevărat. La rugăciunea puternică a Sfântului
Ilie a venit foc din cer asupra jertfei ridicate în cinstea lui
Dumnezeu.

Sfântul Ilie a luat apărarea unui sărac anume Nabot,
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căruia regele Ahab i-a luat cu forţa o grădină cu viţă de vie, pe
care o avea ca moştenire de la părinţii săi. Pe locul unde a fost
omorât pe nedrept Nabot de regele Ahab, acolo şi-a găsit
sfârşitul şi familia regală, în urma mustrării cu asprime din
partea profetului Ilie.

Nedreptăţile sociale nu pot fi tolerate! Dumnezeu nu
doarme deloc. El va răsplăti la fiecare pentru răul făcut.

De asemenea, Sfântul Ilie este şi aducător de ploi pe
pământ, prin rugăciunile sale ridicate înaintea lui Dumnezeu.

11. Sfânta Parascheva, model de
vieţuire creştină

În această societate tensionată în care trăim noi astăzi,
avem nevoie mai mult ca oricând de modele vii, autentice, de
trăire creştină, care să insufle armonie, optimism şi multă
bunătate în jur.

Peste tot mass-media ne prezintă numai personaje
negative, capabile de a face răul. Există atâta răutate în
lume, încât s-a creat o atmosferă de deznădejde. Biserica
are această putere harică de a ne prezenta în fiecare zi, spre
pomenire, unul sau mai mulţi sfinţi, al căror nume este con-
semnat în calendarul bisericesc.

Fiecare sfânt este un model de vieţuire pentru noi. Pe
14 octombrie, Biserica prăznuieşte pe Cuvioasa Parascheva,
ale cărei sfinte moaşte se află la Catedrala mitropolitană din
Iaşi.

Această sfântă s-a născut în jurul anului 1.000, în
regiunea Balcani, localitatea Epivat, aproape de Istanbul.
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Afost crescută în frică de Dumnezeu de către părinţii ei,
care au trecut la cele veşnice când Parascheva abia împlinise
vârsta de 14 ani. Tradiţia ne spune că, într-o Duminică, pe când
asculta Sfânta Liturghie, Parascheva a auzit citindu-se din
Sfânta Evanghelie chemarea Mântuitorului Hristos: ,,De
voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi
ia Crucea sa şi să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8,34).

Aceste cuvinte au impresionat-o atât de mult pe această
fetiţă, Parascheva, încât din acea zi s-a hotărât să-şi consacre
viaţa cu totul lui Dumnezeu şi semenilor. Pe când se îndrepta
spre o mănăstire, pentru a se călugări, a întâlnit o copilă săr-
mană, îmbrăcată ca vai de ea. Sfântei Parascheva i s-a făcut
milă de ea, şi-a dezbrăcat hainele ei bune şi le-a dat fetei
sărace. Mai departe, s-a întâlnit cu o bătrână flămândă, căreia
i-a dat toate merindele pe care le avea pentru călătorie.

Ajungând la Ierusalim s-a călugărit la o mănăstire de
maici unde ,,se îmbrăcă cu rugăciunea, se încinse cu postul
şi se acoperi cu privegherea”. Trupul l-a făcut cu totul locaş
al Sfântului Duh, sufletul i s-a luminat de o mare bucurie. La
vârsta de 40 de ani, a trecut la cele veşnice şi trupul ei a fost
înmormântat în satul natal, Epivat. După câţiva ani, cineva din
sat a avut o vedenie prin care i s-a transmis preotului din sat
să dezgroape pe călugăriţa Parascheva, al cărui trup nu pu-
trezise. Moaştele au fost depuse într-o raclă şi duse la Con-
stantinopol. În 1641, voievodul Vasile Vodă Lupu a cumpărat
de la turci racla cu moaştele Sfintei Parascheva pe care le-a
adus în România şi le-a depus la Biserica Sfinţii Trei Ierarhi
din Iaşi.
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Mulţi bolnavi s-au vindecat, venind să sărute sfintele
moaşte şi făcând multe rugăciuni fierbinţi înaintea lui Dum-
nezeu, care este minunat întru sfinţi.

12. Arhanghelul Mihail, ocrotitorul
Jandarmeriei Române

Fiecare om din lume şi fiecare instituţie îşi are un ocroti-
tor în persoana unui înger sfânt trimis din partea lui Dumnezeu
care se îngrijeşte de toţi şi de toate.

Îngerii sunt fiinţe spirituale, duhuri slujitoare lui Dum-
nezeu şi oamenilor. (Ps. 90, 11; Evrei 1, 14). Ei au fost creaţi
de Dumnezeu înaintea lumii văzute care ne înconjoară. Din
Biblie, în cântecele îngerilor aflăm că Dumnezeu a creat Uni-
versul (Iov 38, 7). După însuşirile lor, îngerii sunt puternici în
virtute (Ps. 102, 2), înţelepţi (2 Samuel 14, 20), sfinţi (Matei
25, 31), nenumăraţi (Iov 25, 3; Matei 26, 53) şi nemuritori
(Luca 20, 36).

După mărturisirea lui Dionisie Areopagitul, îngerii sunt
organizaţi ierarhic în nouă cete cereşti: Tronurile (îngerii care
stau în jurul tronului dumnezeiesc), Heruvimii (îngerii care au
mulţi ochi, ei văd totul), Serafimii (îngeri cu multe aripi – ei
zboară repede), Puterile (virtuţile), Domniile şi Stăpâniile
(îngerii care ocrotesc domnitorii, voievozii şi pe toţi conducă-
torii din lume), Începătoriile (îngerii care ne îndeamnă să în-
cepem lucruri şi fapte bune), Arhanghelii (căpetenii peste
îngeri) şi Îngerii care ne ocrotesc pe noi oamenii.

Aceste numiri le găsim în Biblie (Facere 3, 24; Ps. 79,
2; Coloseni 1, 16; Romani 8, 38; Efeseni 1, 21).
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Arhanghelul Mihail este căpetenie peste îngeri. Numele
lui se traduce în limba română: ,,cine este ca Dumnezeu”. În
Biblie, Mihail apare ca susţinător şi păzitor al poporului ales.
(Daniel 12, 1). În Noul Testament, Arhanghelul Mihail apare
ca cel care duce rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu
(Apocalipsă 1, 1).

Jandarmeria română nu întâmplător a luat ca protector
pe Arhanghelul Mihail care este foarte dinamic, curajos, sări-
tor în orice acţiune de bine.

Prin misiunea lor specifică, jandarmii sunt chemaţi să se
asemene îngerilor păzitori care să ne ocrotească în mod văzut
pe noi, oamenii. Societatea are mare nevoie de jandarmi,
cărora le aducem tot omagiul nostru de recunoştinţă.

13. Viaţa Cuviosului Vasile
de la Mănăstirea Poiana Mărului

Sfânta Biserică Ortodoxă a lui Hristos acordă o cinstire
deosebită unora dintre fii ei, care s-au mutat din Biserica lup-
tătoare în cea triumfală, pentru că au trăit în gradul cel mai
înalt după voia lui Dumnezeu.

Din totdeauna, poporul nostru român dreptcredincios a
cinstit cu multă evlavie pe slujitorii devotaţi Bisericii, pe marii
trăitori din mănăstiri, pe voievozii cei bine credincioşi şi pe toţi
cei care au ţinut aprinsă flacăra credinţei ortodoxe, după cum
ne îndeamnă şi Sfântul Apostol Pavel: ,,Aduceţi-vă aminte de
mai marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dum-
nezeu; priviţi cu luare-aminte cum şi-au încheiat viaţa şi ur-
maţi-le credinţa” (Evrei 13,7).
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Unul dintre aceşti mari nevoitori în împlinirea porun-
cilor lui Hristos a fost şi Cuviosul VASILE de la Poiana Măru-
lui, care se bucură de multă preţuire atât din partea vieţuitorilor
din mănăstiri cât şi a cucernicilor creştini dornici după
desăvârşirea lor în duhul rugăciunii lui Iisus pe care acest
părinte a practicat-o tot timpul vieţii sale.

În calendarul de suflet al neamului nostru românesc, el
era considerat, încă din timpul vieţii, de un sobor de ierarhi, un
mare sfânt.

Prezenţa şi activitatea rodnică în viaţa mănăstirească a
acestui vieţuitor vrednic de pomenire de la Poiana Mărului –
mănăstire situată pe meleagurile buzoiene – scoate şi mai mult
în evidenţă Eparhia Buzăului ca fiind o veche şi puternică
vatră de spiritualitate creştină ortodoxă.

Începutul spiritualităţii creştine pe aceste meleaguri este
legat de martiriul Sfântului Sava de la Buzău, din veacul al
IV-lea, după cum menţiona şi Prea Sfinţitul Părinte EEPI-
FANIE, într-o carte apărută în Grecia.

Aici, în zona Buzăului, a existat, de-a lungul vremii, un
mediu prielnic vieţii călugăreşti. Acest lucru demonstrează cu
tărie numărul mare de aşezăminte monahale care se află în
cadrul Episcopiei Buzăului. Datorită faptului că aici exista o
puternică viaţă călugărească, în duhul Evangheliei lui Hristos
şi al Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, Cuviosul Vasile a găsit de cu-
viinţă ca să se stabilească definitiv, la Poiana Mărului, judeţul
Buzău, la mănăstirea pe care a şi ctitorit-o.

În cadrul studiului ce urmează, vom căuta, pe cât stă în
putinţă, să scoatem în relief personalitatea şi contribuţia aces-
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tui mare trăitor în ale duhovniciei la dezvoltarea şi răspândi-
rea isihasmului în Ţara Românească.

13.1. Obârşia cuviosului Vasile
de la Poiana Mărului

Despre viaţa acestui Cuvios Părinte au apărut, de-a lun-
gul vremii, doar câteva sumare articole care încearcă într-un
fel să dezbată şi problema originii lui. Unii autori încearcă să
argumenteze că Părintele Vasile a fost de origine rus, iar alţii
susţin cu tărie că la origine a fost român.

Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului s-a născut în anul
mântuirii 1692, în Poltava – localitate din ţinutul Harkovului
(Ucraina de azi), unde erau mulţi români. Aici, ţarul Petru cel
Mare (1672-1725) a oferit azil politic binecredinciosului
voievod Constantin Brâncoveanu (1688-1714), în caz de
pribegie. Acest lucru s-a întâmplat însă cu domnitorul
Moldovei – Dimitrie Cantemir (1673-1723), cu familia şi
curtea sa, precum şi cu pribegii care l-au urmat, printre care
mulţi preoţi şi călugări moldoveni.

Dintr-o astfel de familie, din neam de români stabiliţi
aici datorită vitregiilor istoriei, s-a născut Părintele Vasile.
Documentele vremii nu ne oferă prea multe date despre anii
copilăriei, dar putem deduce că vocaţia lui de bun monah se
datorează în primul rând şi educaţiei religioase pe care a
primit-o din fragedă pruncie. Părinţii l-au hrănit şi cu pâine,
dar şi cu cuvântul lui Dumnezeu care a rodit însutit în inima lui
(Matei 13,23). Participarea lui la asfintele slujbe ale Bisericii,
,,stâlpul şi temelia adevărului” (I Timotei 3,15), l-a făcut să as-
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pire şi mai mult la viaţa îngerească a călugăriei.
Nu este exclus ca, pe lângă dulcea şi frumoasa limbă

românească, să fi învăţat destul de bine şi slavona, care încă se
mai folosea în cărţile de cult. Acest lucru este confirmat şi de
părintele prof. Dumitru Stăniloae care menţionează că, deşi
scria în slavoneşte învăţăturile sale, totuşi, le traducea imediat
în româneşte, pentru că mulţi vieţuitori români nu ştiau limba
slavonă.

13.2. Viaţa monahală
Cuvântul Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos a fost

punctul hotărâtor care l-a determinat să se călugărească din
tinereţe: ,,Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede
de sine, să-şi ia Crucea şi să-Mi urmeze” (Matei 16,24).
Călugăria înseamnă a lua jugul lui Hristos pentru toată viaţa:
,,Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine,
că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor
voastre” (Matei 11,29).

Cugetând profund la aceste dumnezeieşti cuvinte lasă,
,,toată grija cea lumească”, familia, părinţii, fraţii şi pleacă
să se călugărească. ,,Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai
mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine: cel ce iubeşte
pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de
Mine. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este
vrednic de Mine” (Matei 10,37-38).

Nu este exclus faptul ca el să fi fost tuns în viaţa mona-
hală la vreo mănăstire din ţinuturile ucrainene însă, voind şi
mai mult să se desăvârşească în trăirea călugărească, Cuvio-
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sul Vasile, în anul 1713, vine în Ţara Românească şi se sta-
bileşte la mănăstirea Dălhăuţi, judeţul Vrancea, unde rămâne
timp de 20 de ani. Existenţa neîntreruptă a miilor de sihaştri şi
a sutelor de schituri cu viaţă sihăstrească din codrii ţărilor
române l-a făcut pe monahul Vasile să-şi îndrepte paşii spre
aceste ţinuturi cu o bogată spiritualitate creştină.

El a aflat aici o viaţă monahală mult mai intensă decât
în Ucraina, unde se simţea puternic influenţa catolicismului şi
a protestantismului, care au dus la răcirea vieţii călugăreşti din
mănăstiri. Chiar despre Paisie, care vine în aceeaşi vreme,
după Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului, J. Hidarin spune:
,,Stareţul Paisie a fost înnoitorul vieţii monahale şi în-
drumătorul şi educatorul ei în lecturile ascsetice... Căci, în
acea vreme, Rusia nu avea asemenea scrieri”.

Era, de altfel, o tradiţie mai veche ca monahii din Rusia
să vină în mănăstirile din Moldova şi Ţara Românească unde
puteau găsi mulţumirea unei vieţi călugăreşti de mai mare pro-
funzime duhovnicească.

La mănăstiea Dălhăuţi, Cuviosul Vasile a venit însoţit şi
de alţi călugări cu care a format o obşte monahală puternică.
Viaţa monahală practicată aici era cea cenobitică, adică în
comun. Pentru viaţa lui smerită şi alesele sale calităţi
duhovniceşti, obştea mănăstirii l-a însărcinat cu stăreţia – con-
ducând mănăstirea în două perioade.

Sub conducerea egumenului Vasile, mănăstirea Dăl-
hăuţi cunoaşte repede o intensă prosperitate. Pe toţi monahii îi
îndeamnă să nu uite deviza călugărului ,,ora et labora”, care
înseamnă ,,roagă-te şi munceşte”. Munca cu gândul la Dum-
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nezeu este o rugăciune, iar rugăciunea desăvârşeşte munca.
Atunci când monahul se roagă şi munceşte poate birui uşor
,,războiu nevăzut” al ispitelor de tot felul. Mănăstirea Dăl-
hăuţi, deşi era aşezată în pădure, totuşi nu avea liniştea pe care
o dorea Cuviosul Vasile.

În apropiere se aflau mai multe sate ale căror locuitori
veneau adesea, tulburând liniştea şi rugăciunea vieţuitorilor.
După 20 de ani de slujire la această mănăstire, stareţul Vasile,
în anul 1733, pleacă cu o parte din vieţuitori în munţii Buzău-
lui, lângă schiturile Trăisteni şi Cârnu, unde imprimă o viaţă
atonită – adică în duhul celor din Sfântul Munte Athos.

Atunci când Paisie Velicikovshi a venit la mănăstire
(după Cuviosul Vasile) ,,se auzi pentru prima dată de pravila
şi rugăciunile după rânduiala Sfântului Munte, săvârşite cu
mare evlavie şi cu frica lui Dumnezeu”. În schit erau până la
20 de monahi, care duceau o viaţă de obşte, şi vreo 15 pustnici
care îi procurau hrana cu mâinile lor.

În pravila călugărilor de la Cârnu, Cuviosul Vasile a in-
trodus rugăciunea minţii, care înseamnă a rosti continuu:
,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-
mă pe mine păcătosul!”

Preotul Paul Mihail spune, într-un studiu, că venind
Paisie într-o chilie de la această mănăstire, ,,aici a înţeles şi a
simţit tainele adevăratului monahism şi ascetism, a înţeles şi
a simţit mai profund efectul binefăcător al rugăciunii”.

La toate cele trei mănăstiri: Dălhăuţi, Trăisteni şi Cârnu
se vede ce influenţă puternică a avut asupra lor Cuviosul
Vasile, care reînviorează monahismul, orientându-l după viaţa
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atonită.
Tradiţia monahismului din aceste ţinuturi de la întor-

sura Carpaţilor, solidară cu a monahismului general din Ţările
Române, păstrează legături strânse şi cu cel din Sfântul Munte
Athos, dar îşi consolidează şi unele caracteristici proprii. Cu-
viosul Vasile se hrănea spiritual din citirea scrierilor
duhovniceşti ale Sfinţilor Părinţi, pe care le transcria şi, con-
form cărora vieţuia şi se ruga. În această tradiţie şi-a scris Cu-
viosul Vasile ,,Cuvintele înainte”, adică prefaţa la scrierile lui
Filotei Sinaitul, Isichie Sinaitul şi Grigorie Sinaitul. Căci
numai aici a putut el cunoaşte scrierile altora.

Duhul lui Dumnezeu lucra în acest Cuvios Părinte
Vasile, care-i încălzea pe călugări cu puterea cuvântului
înaripat al Evangheliei. Cuvintele lui prindeau viaţă în su-
fletul celor care-l auzeau, pentru că însăşi viaţa lui era o cu-
vântare vie. De numele Cuviosului Vasile este legată şi
reînfiinţarea schitului Ciolanu unde a insuflat acelaşi duh al
rugăciunii inimii. Influenţa isihasmului propovăduit de Cu-
viosul Vasile se resimte şi asupra mănăstirilor Răteşti şi
Barbu, aflate în apropiere de Ciolanu.

13.3. Cuviosul Vasile, ctitorul mănăstirii de
la Poiana Mărului

Cuviosul Vasile este nu numai organizator al vieţii
monahale, dar şi ctitor de mănăstiri. Cea mai importantă cti-
torie de care i se va lega şi numele şi unde-şi va da şi obştes-
cul sfârşit este Poiana Mărului.

Iubind mult sihăstria, viaţa retrasă în mijlocul naturii,
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unde-l simţi mai aprope pe Dumnezeu, a pornit prin munţi în
căutarea unui astfel de loc binecuvântat.

Duhul lui Dumnezeu i-a îndreptat paşii spre ţinuturile
Bisocii, într-un loc retras care v-a primi numele de Poiana
Mărului, probabil pentru că aici exista o poiană cu pomi fruc-
tiferi.

Aici, la Poiana Mărului, Cuviosul Vasile pune temelia
unei noi mănăstiri. La construirea ei este ajutat cu cele materi-
ale de domnitorul Constantin Mavrocordat, care, în felul acesta,
apare şi el pe lista ctitorilor. La început, Cuviosul Vasile a ridi-
cat o biserică de lemn cu hramul ,,Naşterea Maicii Domnu-
lui” şi a înjghebat câteva chilii în jurul bisericii. S-a mutat
aici împreună cu 12 monahi, respectând slujbele şi viaţa din
Sfântul Munte, cât şi regulile monahale ale Sfântului Vasile
cel Mare. Cronicarul vremii de atunci, Chiriac Râmniceanu, în
scrierile sale, descrie Poiana Mărului ca o ,,obşte minunată”.
O însemnare de la Muntele Athos, subliniind buna organizare
a vieţii călugăreşti de aici, care avea o puternică înrâurire ş
asupra altor schituri, adeverea că ,,al doilea munte sfânt se
găseşte la Poiana Mărului, în România”.

Această valoroasă însemnare nu ne miră, deoarece între
aceste două centre monahale a existat o strânsă legătură în-
treţinută prin vizite reciproce.

Dintr-o scriere aflată la Athos, la mănăstirea Pantocra-
tor, reiese că, la anul 1750, Cuviosul Vasile de la Poiana Măru-
lui a mers în vizită la Sfântul Munte pentru a-l călugări în
schima cea mare pe Cuviosul Paisie, care se nevoia, ca raso-
for, într-o chilie – Chiparisa, din jurul mănăstirii Pantocrator.

Mărturii în lumina dreptei credinţe

57



Părintele Profesor David I. Petre afirmă într-un studiu că
Paisie Velicikovshi, în Muntele Athos, nu putea să fie primit
în monahism de un călugăr grec sau rus, însă el a dorit ca să
fie îmbrăcat în veşmântul călugăriei de către unul din fraţii săi
români; acesta este încă un argument al originii sale, ştiut fiind
faptul că în Sfântul Munte nu putea fi primi cineva într-o
mănăstire, dacă era de alt neam, fără ştirea conducătorului
Bisericii respective. Or, Paisie îşi justifică originea prin afini-
tatea cu strămoşii, fiind primit ,,în braţele părinteşti” de un
superior monah din Ţara Românească, stareţul Vasile de la
Poiana Mărului.

Influenţa Sfântului Munte asupra mănăstirii Poiana
Mărului a fost mare în timpul vieţii Cuviosului Vasile, dar şi
mult timp după aceea.

Pentru o mai bună rânduială a vieţii de obşte, stareţul
Vasile a dat mai multe canoane care trebuiau respectate cu
mare sfinţenie. Unul dintre aceste canoane oprea intrarea fe-
meilor în mănăstirea Poiana Mărului, iar altul nu îngăduia ca
obştea să mănânce carne, ci numai brânză şi lapte (sâmbăta şi
duminica), iar în restul zilelor se ţinea post.

Ca urmare firească a acestei oprelişti, hrana călugărilor
era asigurată de oameni scutiţi prin hrisov domnesc.

Faptul că monahii în mănăstire nu trebuiau să mănânce
carne sub nici un chip a fost arătat de Cuviosul Părinte Vasile
într-o scriere numită: ,,Întrebătoare răspunsuri adunate din
Sfânta Scriptură pentru depărtarea de bucatele cele oprite
făgăduinţei călugăreşti celei de bună voie”. Aceste învăţă-
turi – spune preotul Gabriel Cocora – s-au răspândit în lumea
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monahală în manuscris, până în 1818, când, cu blagoslovenia
mitropolitului Veniamin Costache, s-au tipărit în mănăstirea
Neamţ. Unii afirmă că el, în ,,înainte cuvântare” la această
scriere, susţinea că n-ar fi păcat, deoarece ,,cu lege sau cu
pravilă nu este hătărât”. Pentru lămurirea acestei nedumeriri,
adaugă el, a cercetat pe patriarhul Silvestru al Antiohiei care,
în 1749, se afla la Bucureşti, de faţă fiind şi domnitorul Con-
stantin Nicolae Mavrocordat; acesta i-a dat blagoslovenie ,,ca
să grăiesc şi să scriu împotriva celor ce învaţă ca să mănânce
carne călugării”. De aici, motivează el mai departe, “luând
cu pricină şi începătură, am îndrăznit, măcar deşi lipsit sunt
de toată îndrăzneala cea către Dumnezeu a aduce din Sfintele
Scripturi şi de la învăţătorii Bisericii şi din tipicurile mănă-
stirilor celor mari pe care Sfânta Sobornicească Biserică le
primeşte şi le ţine, cum că nicicum nu se cade acum
călugărilor, căutând la cei vechi, să mănânce carne”.

Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului, la vârsta de 75
de ani, s-a mutat cu sufletul la Dumnezeu, pe data de 25 aprilie
1767, fiind înmormântat în incinta Mănăstirii Poiana Măru-
lui.

13.4 Sfaturi monahale ale cuviosului Vasile
de la Poiana Mărului

Prin tot ce a scris şi a învăţat, Cuviosul Vasile s-a
dovedit a fi un pilduitor sfătuitor pe calea desăvârşirii mona-
hale. Stareţul Vasile, care a fost schimnic, având o bogată ex-
perienţă a trăirii monahale, a îndrumat pe vieţuitorii cei
împreună cu el şi pe alţii să nu alunece pe căi greşite în viaţa
sihăstrească. Viaţa monahală – spunea el – are trei căi: prima,
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obştea, a doua, vieţuirea în doi sau trei fraţi, numită calea de
mijloc sau împărătească, având totul în comun şi supunere unii
faţă de alţii şi a treia, cea mai înaltă, pustnicia, pe care o trăi-
esc numai cei desăvârşiţi şi sfinţi, după ce s-au nevoit pe cele-
lalte două căi.

Pe lângă aceste modalităţi de viaţă recomandate de
Sfinţii Părinţi, zicea el, unii monahi îşi aleg o alta: fiecare îşi
face chilie unde vrea, trăieşte singuratic, îngrijindu-se de cele
ale trupului. Aceştia însă, deşi la prima vedere ar părea că
trăiesc după regula pustnicească, îşi primejduiesc mântuirea
pentru că şi-au ales, din început, acest fel de viaţă la care se
ajunge numai după ce ai trăit viaţa de obşte şi cea de mijloc,
unde te-ai curăţit de orice patimă şi ţi-ai topit voia în viaţa
obştii. Schimnicia înainte de vreme, mai zicea el, este pricină
de mândrie şi iubire de sine, pe când trăirea laolaltă cu alţii îţi
descoperă slăbiciunile, te apără de ispite şi te poate curăţi zil-
nic prin harul lui Hristos, lucrând din dragoste pentru Domnul
Hristos.

Cuviosul Vasile punea un mare accent pe asceză: ,,în-
frânarea înseamnă a fi încă flămând când te scoli de la
masă; îndestularea înseamnă a nu fi flămând, nici îngre-
unat; săturarea, a te îngreuna puţinel. Iar a mânca după să-
turare este uşă a îndrăcirii pântecelui, prin care intră
desfrânarea. Socotindu-le acestea, alege-ţi ceea ce se cade
după puterea ta, netrecând peste aceste trei stări. Căci şi
aceasta aparţine celor desăvârşiţi, cum zice Apostolul, adică
a flămânzi şi a se sătura şi a le putea pe toate. Acestea ţi
s-au arătat care este măsura înfrânării şi postul cel cu so-
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coteală şi cum se cuvine a se nevoi cineva întru luarea-am-
inte”.

Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului îi învaţă pe
monahi nu numai din scrierile Sfinţilor Părinţi, ci, de multe
ori, le dădea exemple din trăirea lui de zi cu zi, din expe-
rienţa vieţii: ,,Eu mi-aduc aminte de când trăiam într-o
pustie că mă mâniam tare şi pe un lemn care era prea gros
sau prea subţire pentru lucru, şi pe toporul rău, care nu tăia
bine crengile şi pe cremenea care, când eram grăbit, nu da
repede scântei, din care pricină, scos din fire, blestemam nu
numai făptura neînsufleţită ci şi pe diavol”.

Şi tot din bogata sa experienţă, stareţul Vasile amintea
această constatare: ,,Eu am cunoscut oameni care petreceau
în tăcere, ca pasărea în cuşcă şi care, de întristare şi ciudă,
cârteau împotriva lor înşişi, ca şi cum s-ar fi aflat lângă ei
unul care i-ar fi amărât”.

În permanenţă, Cuviosul îndemna pe ucenicii săi la
smerenie curată – aducătoare de mântuire: ,,Cel ce umblă cu
smerenie şi fără prihană, ferindu-se de plăcerea sa şi de
înălţarea minţii, de s-ar ridica toată taberile drăceşti asupra
lui şi mii de ispite, va rămâne nevătămat. Dar cel ce umblă
după rânduială proprie şi după sfatul său, cade în înşelă-
ciune”.

Părintele stareţ Vasile îi sfătuia pe monahi ca în viaţă să
fie curajoşi, să le fie frică: ,,Nu trebuie să te fereşti să mergi
în pădure din pricina unor basme prosteşti sau din teama de
lup sau de urs. Pentru că numai de Dumnezeu trebuie să te
temi, nu să fugi din frică, sau să te lepezi de El”.
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Cu adevărat, această lucrare cere frică şi cutremur, zdro-
birea inimii şi smerenie şi multă cercetare a Sfintelor Scrieri,
iar nu fugă şi lepădare, nici îndrăzneală, nici lucrare după
plăcerea proprie. Căci zice: ,,Cel îndrăzneţ şi nebăgător de
seamă vrând mai mult decât este vrednic şi decât e în stare,
aleargă cu trufie spre ceea ce voieşte, vrând să ajungă
înainte de vreme. Şi iarăşi, de-şi închipuie cineva că va
ajunge uşor la cele înalte, şi-a agonisit poftirea diavolească,
iar nu adevărul. Iar pe acesta lesne îl vânează diavolul cu
cursele sale, ca pe o slugă a lui”.

Prea Cuviosul schimnic Vasile era şi un bun cunoscător
al Sfintei Scripturi, îndemnând pe fraţii întru sihăstrie să fie şi
ei la fel. ,,Deci, zicea el, ia aminte la citirea Scripturilor, iar
marea surpare şi prăpastie adâncă este neînţelegerea Scrip-
turilor”.

Duhovnicul mănăstirii Poiana Mărului spunea că, pen-
tru un doritor de viaţă îmbunătăţită, nu este suficientă numai
Sfânta Scriptură, cuprinsă mai ales în Psaltire, Apostol şi
Evanghelie, ci acesta trebuie să cunoască şi scrierile Sfinţilor
Părinţi şi ale altor nevoitori întru viaţa duhovnicească aleasă.

Călugărul, la chilie, trebuie să citească pentru viaţa
duhovnicească cât mai mult.

13.5. Rugăciunea minţii la
Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului

În Ţările Române isihasmul şi spiritualitatea filocalică,
în general, au fost introduse încă din secolul XIV şi au rămas
o realitate neîntreruptă în tot timpul următor, ca şi în Athos,
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datorită unei anumite existenţe de sine stătătoare pe care au
putut-o păstra, după aceea şi datorită legăturilor strânse cu
Sfântul Munte în secolul XVIII, călugărul Paisie, venit de la
Poltava, a găsit în Ţările Române un monahism care, prin nu-
meroşi reprezentanţi ai lui, practica, în continuitatea neîntre-
ruptă a aceste tradiţii, o viaţă isihastă, însufleţită de rugăciunea
lui Iisus. Părintele prof. dr. Dumitru Stăniloae arată într-un
studiu că tocmai ,,datorită acestei existenţe de sine a Ţărilor
Române şi unei dezvoltări a vieţii mănăstireşti pe care au
putut-o menţine ele, a copierii bogate de manuscrise de
spiritualitate ortodoxă, iar mai târziu tipăririi de cărţi cu
acest conţinut din care unele puteau fi trimise şi la celelalte
popoare ortodoxe, s-a putut menţine neîncetat spiritualitatea
Sfinţilor Părinţi în monahismul românesc”.

Legătura dintre Sfântul Munte – inima monahismului
ortodox – şi mănăstirile din Ţările Române s-a făcut prin
călugării români care au vieţuit o vreme în Athos pe la diferite
mănăsriri atonite unde erau vieţuitori renumiţi, de la care au
adunat ca albinele nectarul isihasmului, această rugăciune a
minţii, care aduce multă pace sufletească în inima celui ce o
practică cu stăruinţă şi smerenie.

În mai toate mănăstirile româneşti din secolele XV-
XVIII existau sihaştrii, spune părintele Ioanichie Bălan, care
practicau rugăciunea minţii după modelul celor din Sfântul
Munte: ,,Aceştia erau dintre vieţuitorii cei mai întăriţi, care
râvneau o viaţă pustnicească, singuratică. Pentru aceasta
erau obligaţi să petreacă primii ani în viaţa de obşte pentru
a deprinde tainele vieţii duhovniceşti. Cu binecuvântare, ple-
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cau apoi în munte, fie ca ucenici ai altor bătrâni, fie singuri
sau cu alţii convieţuitori. Acolo ocupau una din peşterile
libere sau îşi construiau singuri bordeie de lemn, din piatră
sau din pământ. Fiecare din ei păstra legătura cu mănă-
stirea din care făcea parte. În fiecare sâmbătă coborau din
munte îşi primeau ,,tainul” acordat de stareţ (pâine, pesmeţi,
legume, fructe, sare), se mărturiseau la duhovnicul mănă-
stirii, a doua zi se împărtăşeau şi iarăşi urcau la chiliile lor.
Ocupaţia permanentă a sihaştrilor era sfânta rugăciune a
lui Iisus”.

Numărul sihaştrilor cât şi al acestor oaze de sihăstrie era
foarte mare în Ţările Române, unde a venit în secolul XVIII
Cuviosul Vasile din Poltava. Vestea despre autenticitatea şi
profunzimea monahismului ortodox s-a răspândit foarte re-
pede în toate ţările slave. Venirea Cuviosului Vasile în Ţara
Românească constituie un punct de referinţă în istoria isihas-
mului românesc. Ceea ce a adus stareţul Vasile în monahis-
mul românesc nu e numai preocuparea cu rugăciunea lui Iisus
– căci aceasta exista mai demult şi se practica personal între
miile de sihaştri aflaţi prin munţii Carpaţilor, – ci o introduc-
ere a acestei rugăciuni în viaţa de obşte şi prin aceasta o în-
viorare a vieţii de obşte în mănăstiri. Specificul isihasmului
propovăduit de Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului constă
şi în practicarea rugăciunii minţii cu elemente noi, care nu se
găsesc în vechime, printre metode folosite în Sfântul Munte,
de călugării isihaştri. El precizează, în ,,Cuvântul înainte”, –
adică prefaţa la Filotei Sinaitul – că mintea, căutând în rugă-
ciunea lui Iisus, locul inimii, nu trebuie să se fixeze nici la cen-
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trul inimii, nici în josul ei, nici la dreapta, nici la stânga ei, ci
să stăpânească ca un împărat asupra ei, ceea ce înseamnă că
omul trebuie să se ridice deasupra tuturor simţurilor sau chiar
deasupra întregii sale fiinţe, spre Dumnezeu. Totuşi, numai de
lângă inimă, ca centru al fiinţei sale, se poate ridica el spre
Dumnezeu.

Spre deosebire de alţi duhovnici, Cuviosul Vasile pune
mare accent pe rugăciunea lui Iisus pe care o propune înain-
tea citirii şi a cântărilor religioase.

Prin toate, mintea trebuie să se unească cu Iisus Mân-
tuitorul: ,,Să nu născoceşti, binecredinciosule cititor că
luându-ne pe noi Sfinţii Părinţi de la multa căutare din afară
şi poruncindu-ne să ne deprindem cu rugăciunea minţii, ne-
socotesc psalmii şi canoanele. Să nu fie aceasta. Căci aces-
tea sunt date de Duhul Sfintei Biserici, întru care se
săvârşeşte toată lucrarea de sfinţire prin hirotonie şi toată
taina iconomiei lui Dumnezeu – Cuvântul până la a doua
venire a Lui, în care se cuprinde şi înierea noastră. Şi nu
este ceva omenesc în rânduiala bisericească ci toate sunt ale
darului lui Dumnezeu, neprimind nici un adaos pentru vred-
nicia noastră şi nici o împuţinare pentru păcatele noastre”.

Cuviosul Vasile arată cum se poate păstra mintea curată
în timpul rugăciunii lui Iisus: ,,Mintea trebuie să fugă din
simţuri în vremea rugăciunii, înăuntru în inimă şi să stea
acolo surdă şi mută la toate gândurile. Căci de se goleşte
cineva numai de vedere, de auzire şi de vorbire, dobândeşte
oarecare linişte de patimi şi de gânduri rele. Dar cu mult mai
mult se va îndulci de odihna de gânduri la cele rele şi va
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gusta bucuria cea duhovnicească, care se pricinuieşte prin
rugăciunea minţii şi prin luare-aminte (trezie) când va de-
păna mintea şi de la cele cinci simţuri din afară şi o va în-
cuia în cămara cea dinăuntru şi firească sau în pustie. Căci
precum sabia cu două tăişuri ori încotro o vei întoarce, taie
cu ascuţişul ei cele ce se nimeresc în preajma ei, tot aşa lu-
crează şi rugăciunea lui Iisus: uneori fiind întoarsă spre
gândurile cele rele şi spre patimi, alteori spre păcat, spre
aducerea aminte de moarte şi de muncile veşnice”.

Rugăciunea minţii trebuie practicată de către toţi cei din
mănăstire, deoarece numai ea este cheia desăvârşirii monahu-
lui, calea de unire tainică cu Mântuitorul Hristos în adâncul
inimii. Până-n vremea noastră, Cuviosul Vasile rămâne ca un
mare propovăduitor şi mai ales un desăvârşit trăitor al rugăci-
unii lui Iisus, care trebuie introdusă în viaţa de obşte a tuturor
mănăstirilor.Părintele stareţ Macarie a reînviat Mănăstirea
Poiana Mărului între anii 1990 -2010, dându-i acesteia haină
de sărbătoare sfântă.

14. Maica Domnului, ocrotitoarea
României

Dintre toţi sfinţii, cea mai aleasă şi preamărită este
Sfânta FECIOARA MARIA, numită şi MAICA DOMNU-
LUI, deoarece ea L-a născut prin puterea DUHULUI SFÂNT
pe Mântuitorul IISUS HRISTOS - FIUL LUI DUMNEZEU.
De la un capăt la celălalt, Sfânta Scriptură, Cartea lui Dum-
nezeu, ne oferă atâtea mărturii şi dovezi biblice despre cin-
stirea după cuviinţă a Maicii Domnului. Noi, creştinii, o
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cinstim, în primul rând, pentru că Însuşi DUMNEZEU a cin-
stit-o prin alegerea ei dintre toate fiinţele pământeşti, ca ea să-
L nască pe IISUS HRISTOS. Multe fecioare au fost de-a
lungul istoriei până la ea, dar nici una nu s-a ridicat la sfinţe-
nia vieţii Maicii Domnului.

O cinstim deoarece Însuşi Mântuitorul HRISTOS a ac-
ceptat să sălăşluiască în pântecele Sfintei Fecioare Maria, care
a devenit ,,potir ales”, ,,vas al sfinţeniei”. Trebuie să o cinstim
pe Maica Domnului pentru că înşişi Sfinţii Apostoli au pre-
amărit-o în mod deosebit. De la Sfinţii Apostoli au început şi
Sfinţii Părinţi să-i dedice cele mai frumoase cântări şi slujbe
bisericeşti. De-a lungul istoriei, toţi creştinii adevăraţi au cin-
stit-o cu multă cuviinţă pe Sfânta Fecioara Maria. Cine nu o re-
spectă pe Maica Domnului, de fapt nu-L respectă nici pe
Mântuitorul HRISTOS. Vai de toţi sectanţii şi ereticii care o
desconsideră pe Maica Domnului, spunând că ea este o fe-
meie de rând şi că nu trebuie cinstită. Dacă Dumnezeu l-a ridi-
cat la cer (fapt consemnat de Biblie), pe Sfântul proroc Ilie
pentru viaţa lui curată, cu atât mai mult IISUS HRISTOS a
ridicat-o la ceruri pe Maica sa. Românii au un cult deosebit
faţă de Maica Domnului.

Toţi voievozii români au zidit biserici şi mănăstiri cu
hramul în cinstea Maicii Domnului. Poeţii români i-au dedi-
cat cele mai frumoase poezii. Mulţi pictori români au zu-
grăvit-o pe Maica Domnului în cele mai frumoase culori.

Călugării de la Muntele Athos din Grecia au numit-o
OCROTITOAREA ROMÂNIEI, iar ţara noastră este numită
GRĂDINA MAICII DOMNULUI.
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14.1. Bunavestire, începutul sfintelor
sărbători în Ortodoxie

Fără de această veste bună, că Iisus Hristos se naşte din
Sfânta Fecioara Maria, prin puterea Sfântului Duh, noi nu am
fi avut aceste sărbători: Crăciunul, Boboteaza, Învierea,
Înălţarea şi nici o altă sărbătoare bisericească. Bunavestirea a
fost momentul cel mai aşteptat din istoria umană. În această zi
sfântă s-au împlinit toate profeţiile mesianice, scoţând în evi-
denţă faptul că Sfânta Scriptură este o carte adevărată şi că tot
ce s-a scris despre întruparea Mântuitorului Hristos este ade-
vărat. Bunavestirea pune în evidenţă, pe de o parte rolul pe
care îl au îngerii lui Dumnezezu, de a transmite mesaje foarte
importante pentru mântuirea noastră, iar pe de altă parte, ce
misiune sfântă, deosebită, are Sfânta Fecioara Maria, de a de-
veni scară cerească, potir ales, în care să coboare Fiul lui
Dumnezeu pe pământ la noi.

Bunavestire este în sine, o ştire, o veste, un cuvânt bun
transmis de sus pentru noi, pământenii. Deşi eram foarte păcă-
toşi, plini de răutate, Dumnezeu ne-a transmis prin îngerul
Gavriil o veste bună, ne-a dat de ştire că ne iubeşte mult şi că
s-a hotărât să ni-L trimită pe Însuşi Fiul Său, Iisus Hristos ca
să se jertfească pentru fiecare dintre noi. (Ioan 3,16). Această
veste bună, ne-a bucurat pe toţi. Prin Bunavestire, noi am
primit încredere în bunătatea lui Dumnezeu, ne-am convins şi
mai mult că El este Iubirea întrupată şi că dragostea Lui e fără
de margini.

Cu bunătate ne-a mântuit. Cu această veste bună ne-a
cucerit pentru totdeauna. Bunavestirea este izvorul bucuriei
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veşnice. Ortodoxia înseamnă bucurie. Acolo unde este Maica
Domnului este şi bucurie. Când spunem mamă, zicem: iubire,
bunătate, viaţă, jertfă, dăruire, sfinţenie etc.

Primele cuvinte adresate de înger Maicii Domnului la
sărbătoarea Bunavestire au fost: ,,bucură-te cea plină de har,
Marie, Domnul este cu tine”. A fi în Dumnezeu, cu Dum-
nezeu şi pentru Dumnezeu este izvorul bucuriei celei ade-
vărate. În Fecioara Maria a coborât Însuşi Dumnezeu ,,în
carne şi oase”, El a luat trup omenesc prin puterea Sfântului
Duh care a umbrit-o pe Maica Domnului.

De la Bunavestire, noi ne adresăm Maicii Domnului cu
titulatura de ,,Născătoare de Dumnezeu”. Iisus Hristos – Fiul
lui Dumnezeu există dintotdeauna. El e din veşnicie. Nu a
existat nici măcar o clipă fără de existenţa Mântuitorului. Fe-
cioara Maria nu L-a făcut pe Dumnezeu, ci ea L-a născut pe
Iisus Hristos care este ,,Dumnezeu adevărat din Dumnezeu
adevărat”. Cu alte cuvinte, Pruncul Iisus născut din Fecioara
Maria nu este un copil obişnuit, nu s-a născut după legile firii
umane, ci avem de a face cu o mare minune, pe care numai
Dumnezeu o poate înfăptui. Iată de ce Bunavestirea este bu-
curie tainică, sfântă şi veşnică! Bucuria ne-o dă Maica Dom-
nului care ni-L aduce foarte aproape pe Dumnezeu, ni-L
introduce chiar în inima noastră, ca să putem exclama ca şi
Sfântul Apostol Pavel: ,,numai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte
în mine” (Galateni 2,20). Bunavestire ne aduce această mare
bucurie că Dumnezeu este cu noi şi pentru noi oamenii.

Cinstirea Maicii Domnului face parte din tezaurul de
credinţă al ortodoxiei. Cine aduce cinstire Sfintei Fecioare
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Maria, îl cinsteşte pe Însuşi Mântuitorul Hristos, Care a ales să
coboare din cer pe pământ prin Maica Domnului. În timpul
Sfintei Liturghii, alături de Mântuitorul Iisus Hristos, la loc de
mare cinste se află Sfânta Fecioara Maria. Imediat după epi-
cleză, când se sfinţesc Darurile în ,,Trupul şi Sângele Dom-
nului Iisus Hristos”, în Biserică se cântă la Liturghie,
următoarea cântare în cinstea Maicii Domnului: ,,Cuvine-se
cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu,
cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dum-
nezeului nostru, Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi
mai mărită fără de asemănare decât serafimii care, fără
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea
cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim”. Din aceste
cuvinte liturgice înţelegem că Fecioara Maria este preţuită mai
mult decât toţi îngerii şi decât toţi sfinţii din ceruri. Tot Uni-
versul se bucură de prezenţa şi de lucrarea Maicii Domnului
pentru mântuirea noastră. Acest lucru reiese clar din Axionul
care se cântă la liturghia Sfântului Vasile cel Mare: ,,De tine
se bucură, ceea ce eşti plină de har, toată făptura, soborul în-
geresc şi neamul omenesc, ceea ce eşti biserică sfinţită şi rai
cuvântător, din care Dumnezeu S-a întrupat şi prunc S-a
făcut, Cel ce este mai înainte de veci. Că braţul tău, scaun
l-a făcut şi pântecele tău, mai desfătat decât cerurile l-a lu-
crat. De tine se bucură, ceea ce eşti plină de har, toată făp-
tura, mărire ţie”.

Bunavestirea ne îndeamnă pe toţi ca să ne bucurăm unii
pe alţii cu veşti bune, care să producă bucurie sufletească. A
spune cuvinte frumoase, a binevesti lucruri minunate, a vorbi
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de bine pentru cei din jur, înseamnă a fi cu adevărat în duhul
acestei sărbători sfinte: Bunavestirea.

Astăzi, peste tot se dau numai ştiri proaste, veşti urâte şi
se folosesc tot felul de cuvinte otrăvitoare. Iată de ce avem
mare nevoie de această mare sărbătoare Bunavestire: ca să ne
bucurăm, să trăim în sfera bucuriei sfinte şi să transmitem
mereu celor din jurul nostru o stare de bucurie. Să gândim
pozitiv, să avem nădejde şi de vremuri mai bune prin harul lui
Dumnezeu. Lumea se va schimba în bine prin noi. Dacă noi
devenim mai buni şi lumea va deveni mai bună. Bună să ne fie
inima. Bună să ne fie viaţa în Iisus Hristos. Bunavestirea este
sărbătoarea Maicii Domnului care se uneşte cu Biserica lui
Hristos.

15. Sfânt şi sfinţenie în societate
Omul este o fiinţă socială. El trăieşte şi se dezvoltă

numai în cadrul societăţii. Atunci când Dumnezeu a creat
primul om (Adam) în istorie a zis: ,,Nu este bine să fie omul
singur, să-i facem lui ajutor” şi aşa a apărut Eva, care, îm-
preună cu Adam, au format prima comunitate socială ce a dus
la înmulţirea speciei umane pe pământ.

Societatea are un fundament şi un început divin. A ieşi
din societate sau a te împotrivi societăţii înseamnă a te rupe de
comuniunea cu Dumnezeu. Persoanele Sfintei Treimi – Tatăl,
Fiul şi Duhul Sfânt – alcătuiesc modelul sfânt al comunităţii
pentru noi oamenii. Toate cele trei Persoane formează o Uni-
tate fără ca să-şi piardă identitatea vreo Persoană divină. So-
cietatea omenească trebuie mereu să aibă ca model divin
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Sfânta Treime. Societatea îşi găseşte rostul şi identitatea numai
în lucrarea Sfintei Treimi.

Biserica, care este o societate divino-umană, trăieşte de
fiecare dată cu evlavie două momente din istoria sa bimilenară:
Pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile şi Duminica Sfinţilor,
care au strânsă legătură sufletească între ele. Nu poţi vorbi de-
spre un sfânt fără a te raporta mai întâi la Sfinţenia lui Dum-
nezeu. Nu putem vorbi de sfinţi în afara Bisericii care este o
lucrare a Duhului Sfânt. Sfinţenia ţine de prezenţa şi lucrarea
Sfântului Duh. Societatea se regăseşte pe sine numai în cadrul
acestor două dimensiuni: sfânt şi sfinţenie.

FericitulAugustin, un mare părinte al BisericiiApusene,
compara societatea cu ,,Civitate Dei”, care în traducere
înseamnă ,,Cetatea lui Dumnezeu”. Societatea are mare
nevoie de sfinţenia lui Dumnezeu şi de prezenţa sfinţilor care
să o transfigureze. Nu de mult a apărut o teză de doctorat in-
titulată: ,,Învăţătura despre sfânt şi sfinţenie în cărţile Vechi-
ului Testament”, alcătuită de preot conf. dr. Petre Semen,
decanul actual al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi, care
documentează biblic relaţia dintre sfânt şi sfinţenie. Potrivit
textelor scripturistice, Dumnezeu este izvorul sfinţeniei ab-
solute: ,,Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot” (Isaia 6, 3). El
i-a îndemnat pe oameni să devină sfinţi zicând: ,,Fiţi sfinţi” şi
mai ales ,,Păziţi legile Mele şi le pliniţi, că Eu sunt Domnul
ce vă sfinţeşte” (Levitic 20, 8), adică fiţi asemenea Mie.

Dacă astăzi în societate există atâta răutate şi stări de
tensiune socială este datorită faptului că oamenii nu păzesc
legile lui Dumnezeu, ba, mai mult, au scos legi omeneşti îm-
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potriva legilor lui Dumnezeu. De exemplu, Dumnezeu a zis:
,,să nu fii desfrânat”, iar mai marii noştri au elaborat Legea
homosexualităţii şi Legea prostituţiei şi multe altele care con-
travin rânduielii lui Dumnezeu. Numai rugăciunile puternice
ale unor sfinţi ne mai pot salva.

16. Biserica triumfătoare
Potrivit catehismului ortodox, există o Biserică trium-

fătoare, în ceruri, şi o Biserică luptătoare, pe pământ. Amân-
două la un loc formează Biserica lui Hristos, câştigată cu
Sângele Său pe Cruce. Biserica ţine de Hristos. Biserica este
numită “Trupul lui Hristos”, ale cărei mădulare sunt cele care
au primit binecuvântarea Sfântului Botez creştin în numele
Sfintei Treimi (Matei XXVIII, 19).

Din Biserica triumfătoare fac parte îngerii, sfinţii şi toţi
creştinii evlavioşi, care au dus o viaţă cinstită şi cu frică de
Dumnezeu, aici, pe pământ.

Prin moarte, omul nu dispare; sufletul se mută la Dum-
nezeu, de unde şi-a luat fiinţă. În ceruri, sufletele sunt conş-
tiente, se roagă şi slujesc lui Dumnezeu liturghia cerească. De
la această slujbă cerească sunt nelipsiţi îngerii – duhuri sluji-
toare lui Dumnezeu şi oamenilor (Ps. 90, 11, 102, 21; 103, 4).
Îngerii formează oastea cerească, ce stă împrejurul slavei dum-
nezeieşti (Iosua V, 14; Ps. 32,6).

După mărturia Sfintei Scripturi, lumea a fost creată de
Dumnezeu în cântările îngerilor (Iov XXXVIII, 7). Ei au ca
misiune sfântă să ocrotească creaţia lui Dumnezeu şi să ne
facă nouă cunoscută voinţa Tatălui ceresc.
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Îngerii psalmodiază dumnezeiasca Liturghie în ceruri.
Mintea omenească nu poate reda în cuvinte şi imagini realităţile
din ceruri. În această privinţă, Sfântul Apostol Pavel ne spune:
„cunosc un om întru Hristos, care acum 14 ani – dacă a fost
în trup, nu ştiu; dacă a fost în afară de trup, nu ştiu, Dum-
nezeu ştie – omul acesta a fost răpit până la al treilea cer.
Şi-l ştiu pe acest om – fie în trup, fie în afară de trup, nu ştiu;
Dumnezeu ştie – că a fost în rai şi a auzit cuvinte de nespus,
pe care nu-i este îngăduit omului să le grăiască” (2 Corinteni
XII, 2-4).

În ceruri, îngerii se află într-o perfectă armonie, aşezaţi
în nouă cete, fiecare cu misiunea şi lucrarea dată de Dum-
nezeu. Aceste nouă cete sunt: Tronurile, Heruvimii, Serafimii,
Puterile, Domniile, Stăpânirile, Îngerii, Arhanghelii şi În-
cepătoriile (Fac. III, 24; Ps. LXXIX, 2; Isaia VI, 1). Liturghia
înseamnă jertfa lui Hristos. El se jertfeşte neîncetat în mod
nesângeros, în cer şi pe pământ. Cu fiecare Sfântă Liturghie se
face actualizarea jertfei Mântuitorului de pe Golgota.

Îngerii au fost tot timpul alături de Hristos – Fiul lui
Dumnezeu. Ei formează începutul creaţiei lui Dumnezeu. Mai
înainte de a crea Universul, a creat lumea nevăzută, adică pe
îngeri. Alături de îngeri, în ceruri, participă şi sfinţii la
Liturghia cerească. Sfinţii sunt duhurile drepţilor celor
desăvârşiţi (Evrei XII, 23), iubiţii lui Dumnezeu (Daniel X,
19) şi prietenii lui Dumnezeu (Ioan XV, 14-15).

Ceata sfinţilor slujeşte în ceruri lui Dumnezeu şi
formează împreună cu îngerii Biserica cerească sau triumfă-
toare. Sfinţii au fost servitorii cei mai credincioşi ai lui Dum-
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nezeu. Pentru aceasta li se cuvine “mărire şi cinste” (Rom.
II, 10). Rugăciunile şi cântările sfinţilor se înalţă în faţa tronu-
lui lui Dumnezeu ca tămâia din cădelniţele de aur (Ap. V, 8).
Sfinţii zidesc Biserica cerească şi sunt cetăţenii Casei lui Dum-
nezeu care vor judeca lumea (1 Corinteni VI, 2). Mântuitorul
Hristos ne-a asigurat că “în casa Tatălui Meu multe locaşuri
sunt” (Ioan XIV, 2). Cu alte cuvinte, este loc şi pentru noi
în Biserica triumfătoare din ceruri. Totul depinde de noi ca
să ajungem în ceruri, în măsura în care împlinim sau nu cu-
vântul lui Dumnezeu, aici, pe pământ. Pentru a ajunge în Bis-
erica triumfătoare, trebuie să facem mai întâi parte din
această Biserică drept măritoare şi luptătoare care este “una
sfântă, sobornicească şi apostolică”. Cine nu are această
Biserică de pe pământ ca o mamă nu poate ajunge la Tatăl
cel ceresc.
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1. Biserica, maica spirituală a neamului
românesc

Din Sfânta Scriptură aflăm că Dumnezeu i-a creat pe
primii oameni din iubire, în paradisul Edenului, unde se bu-
curau de har. Aici, Adam şi Eva trebuiau să răspundă cu
aceeaşi iubire lui Dumnezeu – Tatăl, prin ascultare de porun-
cile Lui de viaţă dătătoare.

A fi mântuit înseamnă a te afla în braţele iubirii lui
Dumnezeu, Creatorul acestui Univers. Mântuirea o poate da
numai Dumnezeu.

Primii oameni, în loc să asculte de glasul lui Dumnezeu,
şi-au plecat urechea şi inima la şoaptele atrăgătoare ale vi-
cleanului diavol, căzând în păcatul neascultării, fapt pentru
care au fost şi pedepsiţi. Pedeapsa a constat în alungarea lor
din rai, pierderea harului, întunecarea chipului divin din om.
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Din acea clipă, munca şi viaţa au devenit o povară, o cruce
pentru om: “întru sudoarea feţei tale îţi vei mânca pâinea”
(Facere III, 19).

Dumnezeu este drept, pedepseşte păcatele; în acelaşi
timp, este şi bun, dând omului posibilitatea de a se ridica din
păcat. Îi arată calea mântuirii şi, mai mult, îl sprijină pentru a
dobândi fericirea veşnică pierdută. “Dumnezeu voieşte ca toţi
oamenii să se mântuiască şi să vină la cunoaşterea ade-
vărului” (1 Timotei II, 4). În Evanghelia după Ioan aflăm: “Că
într-atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel
Unul-Născut L-a dat pentru ca tot cel ce crede într-Însul să
nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Că Dumnezeu nu L-a
trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci pentru ca
lumea să se mântuiască printr-Însul” (Ioan III, 16-17). Iisus
ne-a mântuit prin jertfa Sa de pe Cruce; ne-a răscumpărat, cu
scump Sângele Său, păcatele şi fărădelegile noastre omeneşti.
S-a adus pe Sine jertfă vie şi sfântă, ca să ne deschidă nouă
uşa paradisului.

Prin această jertfă, Mântuitorul ne-a adus mântuirea de
care am avea nevoie fiecare. De această mântuire ne îm-
părtăşim prin Biserică. Fără jertfa lui Iisus de pe Cruce şi fără
Pogorârea Duhului Sfânt nu am fi avut Biserică. Duhul Sfânt
a fost trimis nouă de Dumnezeu prin Fiul. Prin Biserică, noi
suntem înfiaţi, adică devenim fiii lui Dumnezeu. Cu alte cu-
vinte, Biserica este mama noastră sufletească (Galateni IV26).

Biserica ne naşte la o nouă viaţă, prin Taina Botezului.
Sfântul Botez este o lucrare a Bisericii lăsată de Mântuitorul
Hristos Sfinţilor Apostoli: “Drept aceea, mergeţi şi învăţaţi
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toate neamurilor, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiu-
lui şi al Sfântului Duh. Amin” (Matei XXVIII, 19).

În afara Bisericii nu există taina Botezului. Pe de altă
parte, fără botez nu te poţi mântui, ci numai prin Taina Botezu-
lui ne curăţăm de păcatul strămoşesc, săvârşit deAdam şi Eva,
şi de păcatele noastre personale. Prin Botez ni se transmite în
mod nevăzut, dar real, Duhul Sfânt, care ne curăţeşte şi ne în-
fiază, făcându-ne copii ai lui Dumnezeu.

Roadele jertfei lui Hristos de pe Cruce le gustăm tot prin
Biserică. Numai în Biserică ne putem împărtăşi din “Trupul
şi Sângele Mântuitorului”, „Pâinea care Se pogoară din
cer“ (Ioan VI, 50). Prin Botez şi prin Împărtăşanie ne unim
cu Hristos, după cum ne spune şi Sfântul Apostol Pavel: “Iar
voi sunteţi trupul lui Hristos, şi mădulare fiecare în parte”
(1 Corinteni XII, 27). Aici, în Biserică, dobândim iertarea pă-
catelor, săvârşite după botez prin Taina Spovedaniei, care a
fost lăsată slujbaşilor bisericeşti: “Luaţi Duh Sfânt. Cărora
veţi ierta păcatele, se vor ierta şi cărora le veţi ţine ţinute
vor fi” (Ioan XX, 22-23). Sfântul Ciprian spunea: “În afara
Bisericii nu există mântuire”. Ea poate fi asemănată cu o
corabie, adică cei din Biserică sunt salvaţi. Să rămânem în
Biserică şi să o iubim ca pe mama noastră.

1.1. Biserica luptătoare
Pe măsură ce ne apropiem de Biserică cu credinţă şi cu

dragoste, începem să înţelegem şi mai mult importanţa ei vi-
tală. De asemenea, desluşim mai bine legăturile tainice pe care
le are Biserica cu cerul şi cu pământul. Ea este ca un punct de
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legătură între Dumnezeu şi oameni.
Prin Biserică, oamenii se înalţă la Dumnezeu iar, pe

de altă parte, Dumnezeu îşi arată prezenţa şi lucrarea sa prin
Biserică. Cu cât pătrundem mai adânc în esenţa Bisericii, ne
dăm seama că ea se asemănă cu un minunat laborator spiri-
tual în care are loc renaşterea noastră sufletească şi trupească.
Biserica, prin Sfintele Taine, care sunt lucrări ale Mântu-
itorului Iisus Hristos, are puterea să ne ducă la o nouă viaţă “în
duh şi adevăr”.

Până la sfârşitul veacurilor, Biserica va rămâne, in-
diferent de obstacolele care se vor pune în faţa ei, o forţă vie,
puternică şi insondabilă. Biserica nu poate fi scoasă din viaţa
omenirii şi nici înlocuită cu alt fel de adunări, sisteme
filosofice sau social culturale, cum încearcă, mulţi, fără succes.

Biserica are această putere şi misiune dată de Mântu-
itorul Iisus Hristos; să apere adevărul despre Dumnezeu, să
propovăduiască Evanghelia la toate popoarele şi să transmită
Duhul Sfânt prin Sfintele Taine.

În Biserică sunt şapte Sfinte Taine, prin care ni se îm-
părtăşesc darurile Duhului Sfânt: Botezul, Mirungerea, Eu-
haristia sau Împărtăşania, Spovedania, Preoţia, Nunta şi
Maslul. Aceste şapte Sfinte Taine constituie forţa vitală a
Bisericii. Nu se poate vorbi despre Biserică fără aceste Sfinte
Taine.

Orice creştin din Biserica luptătoare trebuie în perma-
nenţă să fie înarmat cu armele Duhului Sfânt, pe care le in-
ventariază SfântulApostol Pavel în ultimul capitol al Epistolei
către Efeseni. “Să vă îmbrăcaţi cu toate armele lui Dum-
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nezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci
lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci îm-
potriva începătoriilor, împotriva stăpânilor întunericului
acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văz-
duhuri. Pentru aceasta, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca
să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea şi toate biruindu-le să
rămâneţi în picioare. Staţi deci tari, având mijlocul vostru
încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii. Şi
încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia
păcii. În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să
stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului. Luaţi şi
coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui
Dumnezeu”.

2. Drumul credinţei de la Buzău
la Sfântu Gheorghe

Prea iubiţilor, drumul meu de la “Sfântul Sava din
Buzău” şi până la “Sfântu Gheorghe”, în Covasna, a fost cel
mai scurt, deoarece am plecat de acasă, de la mine, şi am ajuns,
tot acasă, la Centrul eclesiastic ,,Mitropolitul Nicolea Colan”.
La centru mă simt ca acasă, ori de câte ori ajung pe aceste me-
leaguri binecuvântate, care alcătuiesc ,,inima României” şi
,,sufletul spiritualităţii româneşti şi ortodoxe”. Trăiesc o mare
bucurie sfântă în prezenţa Prea Sfinţitului Părinte Episcop
Ioan, ,,apostolul românilor” din această zonă a României.
Sunt conştient că pe umerii mei apasă în clipa de faţă o dublă
misiune: aceea de slujitor bisericesc, dascăl de teologie, dar, în
acelaşi timp, şi misiunea de român, iubitor al neamului nostru
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românesc.
Prezenţa mea aici este un răspuns la o invitaţie primită

din partea filialei ,,Liga Tineretului Creştin Ortodox”, din
Sfântul Gheorghe, care are o lucrare minunată şi binecuvân-
tată. Este o filială activă, ancorată în acest apostolat al orto-
doxiei şi al spiritului românesc.

Părintele profesor Sebastian Pârvu este unul dintre
mulţii preoţi şi profesori activi la această filială, la care se
adaugă tinerii acestui oraş, care, împreună, români şi maghiari,
alcătuiesc speranţa noastră. Am fost invitat să abordez un
subiect de maximă importanţă, un subiect foarte vechi, dar în
acelaşi timp de mare actualitate, despre care s-a vorbit şi s-a
scris de mii de ani: ,,Cine este Iisus Hristos pentru mine?”
Este o temă religioasă, dar în acelaşi timp şi personală,
deoarece mă priveşte, pe mine şi pe noi toţi, deopotrivă. Ni-
meni nu poate sta în afara Mântuitorului Iisus Hristos. Nimeni
nu poate spune că nu îl priveşte acest subiect, chiar şi în
ipostaza în care nu crede în Iisus; Iisus încă mai are încredere
în noi; Ne iubeşte, ne aşteaptă la El cu braţele deschise. Pe
Iisus Hristos îl doare mult nepăsarea şi indiferenţa noastră,
pentru că suntem copiii Lui, chiar şi în ipostaza când nu-L
cunoaştem îndeajuns. Mântuitorul Hristos ne cunoaşte atât
de bine, ba chiar înainte de a ne naşte, de a păşi în această
viaţă pământească. Iisus Hristos este dintotdeauna şi pentru
totdeauna şi pentru toţi oamenii de pe această planetă, Terra.
Religia creştină în sine nu este o filozofie, o doctrină, un sis-
tem, un principiu, o concepţie oarecare.

Religia creştină este în primul rând ,,viaţă în Hristos şi
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cu Hristos”. Creştinul este prin excelenţă un ,,hristofor”: un
purtător de Hristos în sufletul şi în trupul lui prin Sfânta Îm-
părtăşanie, dar şi prin cuminecarea din cuvintele sacre ale
Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. Cuvântul ,,religie”
provine din latinescul ,,religo-are”, care se traduce: ,,a lega
ceva”. Religia însemnă legătura omului cu Dumnezeu. Este o
legătură vie personală, care ne angajează fiinţial pe această
cale de comuniune sfântă.

Legătura noastră cu Dumnezeu în calitate de creştini o
facem doar prin Mântuitorul Iisus Hristos, după cum ne spune
chiar Iisus Hristos: ,,Nimeni nu vine la Tatăl decât prin
Mine” (Ioan 14,6). Nu se poate religie creştină fără Hristos,
Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este viaţa noastră, existenţa
şi sensul vieţii noastre. Fără El nu putem face nimic. El este
,,Alfa şi Omega” (Apoc. 1,8) ,,Începutul şi sfârşitul”, în El
descoperim împlinirea noastră. Răspunsul la această
cutremurătoare întrebare: ,,Cine este Iisus Hristos pentru
mine?” este vital. De acest răspuns va depinde de astăzi, din
clipa de faţă, atitudinea, poziţia mea şi felul meu de viaţă vis-
à-vis de Mântuitorul Hristos, dar şi faţă de cei din jurul meu.

Relaţia mea personală cu Mântuitorul Hristos se reflectă
în relaţiile mele cu cei din jurul meu. Dacă cineva crede cu
adevărat în Hristos nu poate face rău celui de lângă el. În mă-
sura în care cunoşti mai bine pe cineva, pe cel de lângă tine, îl
iubeşti şi mai mult, aşa cum este el. Cunoaşterea este calea cea
mai sigură a iubirii spirituale. Este o mare criză a cunoaşterii
pe verticală, dar şi pe orizontală. Ne lipseşte cunoaşterea fi-
inţială, profundă a lucrurilor, a vieţii.
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Ca să-L iubim mai mult pe Mântuitorul Hristos trebuie
mai întâi să-L cunoaştem bine, şi ca să-L cunoaştem mai bine
trebuie să ne apropiem mai mult de El, să studiem viaţa, în-
văţătura şi activitatrea Lui mântuitoare. Toate acestea le aflăm
din Sfânta Scriptură, ,,Cartea lui Dumnezeu”, în Sfânta
Evanghelie care cuprinde cuvintele lui Iisus şi despre Iisus
Hristos. Despre Mântuitorul Hristos aflăm în Biserică, care
este ,,Şcoala vie a Duhului Sfânt”.

Despre Mântuitorul Hristos aflăm multe informaţii,
date, referiri în Sfânta Tradiţie care este învăţătura orală,
memoria vie, fidelă a Bisericii noastre strămoşeşti. Cine este
Iisus Hristos?, o întrebare la care se dă un răspuns simplu: Iisus
Hristos este Iisus Hristos. Este greu să dai o definiţie despre
Mântuitorul Iisus Hristos. Aşa cum viaţa noastră nu se de-
fineşte; ci ea se trăieşte; la fel cum iubirea noastră nu se de-
fineşte; ci ea se trăieşte şi se mărturiseşte la fel şi Mântuitorul
Iisus Hristos nu se defineşte ci, El, se trăieşte în adâncul fi-
inţei noastre. Iisus Hristos este şi nume dar şi lucrare sfântă
mântuitoare în acelaşi timp.

3. Mitropolia Basarabiei
Mitropolia Basarabiei a luat fiinţă la 15 noiembrie 1923.

Prin hotărârea Sinodului Bisericii Ortodoxe Române,
Arhiepiscopia Chişinăului a fost ridicată la rangul de
Mitropolie. Primul Mitropolit de Chişinău a fostArhiepiscopul
Gurie Grosu, numit prin decret regal la data de 21 aprilie 1928.
În acea vreme, Basarabia era unită cu România, unirea fiind
consfinţită încă din anul 1918.Activitatea Mitropoliei Basara-

Mărturii în lumina dreptei credinţe

83



biei s-a întrerupt în urma ocupaţiilor sovietice din 1940, fără
ca prin acest fapt Patriarhia Română să fie recunoscută vreo-
dată sau să fi acceptat desfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe
Române sau extinderea asupra spaţiului său canonic
tradiţional.

În anul 1992, un număr însemnat de preoţi ortodocşi şi
credincioşi din care făceau parte şi mulţi intelectuali din
Basarabia s-au constituit într-o Adunare eparhială şi au cerut
reactivarea Mitropoliei Basarabiei, care şi-a încetat activitatea
forţată de către comuniştii ruşi. S-a format atunci o delegaţie,
care s-a deplasat în România, la Patriarhia Română, pentru a
cere ca Mitropolia Basarabiei să fie luat sub jurisdicţia sa
canonică. Existenţa Mitropoliei şi apartenenţa ei la Biserica
Ortodoxă Română au fost recunoscute prin ,,Actul Patriarhal
şi Sinodal” al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
de la 19 decembrie 1992. Cu toate acestea, autorităţile Re-
publicii Moldova au refuzat să recunoască existenţa acestei
Mitropolii, cauza fiind soluţionată abia la 27 martie 2002, prin
hotărârea definitivă a Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Anterior acestei date, Mitropolia se adresase, de multe ori, tu-
turor instituţiilor de drept ale Republicii Moldova. Guvernul
de la Chişinău a fost obligat să recunoască legalitatea
Mitropoliei Basarabiei.

Aplicarea hotărârii CEDO a fost supravegheată de Con-
siliul de Miniştri ai Consiliului Europei. Astăzi, Mitropolia
Basarabiei este recunoscută oficial în Republica Moldova, şi
ea colaborează cu toate autorităţle statului în probleme de cul-
tură, învăţământ şi asistenţă socială. Mitropolia autonomă a
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Basarabiei cuprinde următoarele eparhii istorice sufragane:
Arhiepiscopia Chişinăului, Episcopia de Bălţi, Episcopia
Basarabiei de Sud (fosta Cetate Albă şi Ismail) şi Episcopia
Ortodoxă a Dubăsarilor şi a toată Transnitria.

În vremea noastră, Mitropolia Basarabiei există de
facto şi de iure ca entitate bisericească distinctă, subiect au-
tonom de drept civil şi canonic, având în competenţă 8 pro-
topopiate, 105 parohii înregistrate la serviciul de stat pentru
culte, 5 mănăstiri funcţionale şi 56 de bisericii în construcţie.
Sfinţia Sa mitropolitul Basarabiei Î.P. PETRU (Ion Păduraru)
s-a născut la 24 octombrie 1946 în comuna Ţiganca, raionul
Cahul, Republica Moldova. Studiile primare şi medii le-a făcut
în comuna Ţiganca, după care a urmat şcoala profesională:
,,Ion Creangă”, din oraşul Cahul. Între 1964 – 1966 a satis-
făcut serviciul militar. În 1967 a fost admis la Seminarul Teo-
logic ,,Sfântul Andrei” din oraşul Odesa, iar în anul 1968 a
intrat ca frate de mănăstire la un aşezământ monahal din
Odesa.

La 29 martie 1969, a fost călugărit de Î.P.S. Serghie
Petrov, Mitropolitul Odesei şi Hersonului. La 29 decembrie
1970, este hirotonit diacon la Catedrala Mitropolitană din
Odesa de către P.S. Meliton, Rectorul Seminarului şi Acade-
miei Teologice din Leningrad (Sankt Petersburg), iar la data de
23 februarie a fost hirotonit preot în Catedrala Episcopală din
oraşul Ujgorod de către Î.P.S. Grigore Zacaleac, Arhiepiscop
de Muncaci şi Ujgorod. În anul 1986, a fost ridicat la treapta
de egumen de către Episcopul de Muncaci.

La 3 decembrie 1989, este ridicat la rangul de arhiman-
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drit, cu slujire la Catedrala Mitropolitană din Chişinău. La 25
mai 1990, a fost numit stareţ la mănăstirea voievodală Căpri-
ana, cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. În data de 20
iulie 1990, a fost numit Episcop de Bălţi, fiind hirotonit la 1
septembrie 1990.

La Adunarea Eparhială de constituire a Mitropoliei
Basarabiei, din 14 septembrie 1992, P.S. Petru a fost ales Mit-
ropolit al Basarabiei, cu sediul la Chişinău. Pe data de 19 de-
cembrie 1992, a devenit membru permanent al Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române.

În cadrul şedinţei sinodale din 24 octombrie 1995, a
primit titlu de ,,Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al
Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor” şi dreptul de jurisdicţie ex-
trateritorială asupra românilor ortodocşi din diaspora de
răsărit. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Piteşti
– România şi a primit mai multe distincţii de la mai multe
foruri naţionale şi internaţionale. Actualul preşedinte al Re-
publicii Moldova, Mihai Ghimpu, a luat act de activitatea de-
osebită şi de eforturile mari depuse pentru recunoaşterea
Mitropoliei Basarabiei, motiv pentru care i-a acordat medalia:
“Ordinul Republicii”.

După 20 de ani de la cucerirea independenţei în Re-
publica Moldova constatăm că, în virtutea libertăţilor democ-
ratice şi religioase, au apărut o sumedenie de secte religioase,
de sorginte protestantă în special, dar şi din lumea orientală
care au o puternică activitate de prozelitism în toată Basarabia.
De-a lungul istoriei, niciodată nu au fost în Republica
Moldova atâtea secte şi erezii religioase, cum întâlnim astăzi
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în aproape toate localităţile.
Până acum, nu s-a introdus religia ca obiect de studiu în

toate şcolile din Moldova deoarece mai sunt disensiuni între
cele două Mitropolii Ortodoxe. La ora actuală, toate cultele
neoprotestante au câştigat teren, şi s-a instaurat o stare de
apatie şi de nepăsare religioasă. Indiferentismul religios este
un păcat strigător la ceruri.

A sosit vremea ca toţi ortodocşii să ne unim forţele
spirituale, indiferent din ce Mitropolie facem parte. Să
apărăm valorile dogmatice şi duhovniceşti ale Ortodoxiei şi
să ne implicăm mai mult în activitatea filantropică şi socială
a Moldovei. Există mult de lucru pe tărâm religios în Basara-
bia. Mântuitorul Iisus Hristos spunea că ,,secerişul este mult,
dar secerătorii puţini”. Să ne ajute bunul Dumnezeu să lu-
crăm cu toţii în pace şi dragoste unii faţă de alţii!

4. Dor de Basarabia
Sfântul Apostol Pavel scria corintenilor că „dragostea

nu cade niciodată” (1 Corinteni, 13,8), deoarece ea este de
origine divină: „Dumnezeu este iubire” (1 Ioan 4,8). Unde este
iubire de Dumnezeu, se naşte şi iubirea de Patrie.Aceste iubiri
au caracter sacru. Basarabia este lacrima iubirii lui Dumnezeu.
Locul unde Dumnezeu îşi varsă lacrimile, dintr-odată, se
sfinţeşte şi se binecuvântează. Basarabia este o „Fecioară” a
României, un „copil” iubit, născut de Dumnezeu din dragoste.
„În aceasta este dragostea, nu fiindcă noi L- am iubit pe
Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi...” (1 Ioan 4,10).

Tot ceea ce Dumnezeu iubeşte, trebuie să iubim şi noi,
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la rândul nostru. Eu iubesc Basarabia pentru că mai întâi a
iubit-o Dumnezeu. Atât timp cât trăieşti, nu poţi uita viaţa din
tine. La fel şi iubirea lui Dumnezeu nu se uită, căci face parte
din noi. Basarabia ţine de fiinţa noastră, de neamul nostru, face
parte din ţara noastră, de aceea nu putem să o uităm. Un lucru
bine învăţat în copilărie, nu-l mai poţi uita niciodată. La fel, nu
pot uita dragostea de Basarabia, pe care o port de mic copil.

Iubesc Basarabia pentru că sunt fiul ei înfiat din
dragoste şi recunoştinţă. O iubesc fiindcă este patrie a Limbii
Române. Iubesc Basarabia, pentru că a dăruit ţării mulţi mar-
tiri şi sfinţi, care stau ca rugători în calendarul de suflet al nea-
mului nostru românesc. Ştefan cel Mare şi Sfânt este candela
iubirii de Patrie aprinsă de la Putna în toată ţara. De la
voievozii noştri ne-au rămas ca mărturii atâtea sanctuare şi
mânăstiri, care formează sufletul Basarabiei. Credinţa în Dum-
nezeu face ca inima Basarabiei să bată cu putere. Cu cât ne
vom apropia mai mult de Basarabia şi-i vom înţelege sufer-
inţele ei istorice, darurile ei naturale, culturale şi spirituale, cu
atât mai mult ne vom îndrăgosti de ea. Dragostea de Basara-
bia nu este sentimentală, temporară, din interes, ci ea este fi-
inţială. Această iubire nu se uită niciodată, pentru că ea este
identitatea noastră. Devenim identici cu Basarabia, în măsura
în care o iubim. Dragostea este măsura identităţii cu Basara-
bia. În Basarabia este un pământ mănos, plin de resurse natu-
rale, dar cu mulţi săraci. Vorba poetului: „munţii noştri aur
poartă, noi cerşim din poartă-n poartă”. Străinii de neam şi
de limbă au adus-o la sărăcie pe această Fecioară numită
Basarabia. Ea stă ca o mireasă, aşteptând de multă vreme cea-
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sul de unire în Taină. Basarabia este ca un brad verde ce se
înalţă spre Soarele dreptăţii, Hristos. Basarabia este în-
veşmântată în aurul grânelor şi are poalele verzi de păşuni.

Hainele Basarabiei sunt brodate cu fire roşii de sângele
martirilor şi îmbibate, la tot pasul, de mireasma florilor. În
Basarabia şi cântecele sunt mai frumoase şi doinele sunt mai
dulci. Orice revenire a mea în Basarabia îmi dă putere şi viaţă,
dragoste şi speranţă.

Basarabia este în inima mea. Face parte din mine. Ori-
unde merg în lume, ea este cu mine. Eu cred în unire. Iubirea
ne uneşte. Avem aceeaşi credinţă, vorbim acelaşi grai, avem
aceiaşi strămoşi, şi locuim pe acelaşi continent, Europa. Ni-
meni şi nimic nu ne poate despărţi. Dragostea nu cade şi nu se
uită niciodată. Dragostea mea pe acest pământ este Basarabia,
iar iubirea mea în cer este Dumnezeu, care este mare.

Soroca este cetatea mea de suflet zidită de Ştefan cel
Mare şi Sfânt, unde cele două sanctuare româneşti - Biserica
“Sf. Parascheva” şi Biserica Martirii Brâncoveni au candela
credinţei ortodoxe aprinsă de pr. Rusu şi pr. Hulucea Sorin.
Iubire faţă de toţi sorocenii mei.
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1. Duhovnic şi spiritualitate
Omul este în sine un „microcosmos”, un univers în

miniatură. Purtăm în noi lumea nevăzută, cea spirituală, care
ţine de suflet, dar şi lumea văzută, materială. Omul este fiinţa
cea mai complexă, dinamică şi minunată, pe care a creat-o
Dumnezeu, în acest Univers. În acest Cosmos, doar omul este
o fiinţă dihotomică- formată din trup şi suflet. Nici o vietate şi
nicio plantă, oricât de frumoasă ar fi, nu are suflet. Fiecare ins
poartă în el, de la zămislire, „chipul lui Dumnezeu”, care este
sufletul din el. În aceasta constă şi măreţia omului.

Cea mai importantă zestre a omului este sufletul lui,
care nu poate fi înlocuit cu nimic şi nu poate fi cumpărat. El
nu dispare şi nici nu moare. În suflet se află veşnicia noastră.
Aceste considerente trebuie să ne facă pe toţi să înţelegem cât
de important este sufletul din noi şi cât de necesară este viaţa
spirituală. Prin termenul „spiritualitate” înţelegem tot ceea ce
ţine de suflet, de viaţa interioară, de nevoile sufletului. Spiri-
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tualitatea este sensul vieţii noastre umane.
Pe acest drum al spiritualităţii, omul are mare nevoie de

o călăuză bună, care se numeşte duhovnic. Lucrarea părintelui
duhovnic are două dimensiuni: una a dezlegării de păcate, de
greşelile pe care omul le face în această viaţă pământească, şi
cealaltă, să ne înnoiască sufleteşte pentru a deveni o „făptură
nouă”. După fiecare spovedanie curată, autentică, ne naştem
din nou; este ca şi când viaţa noastră personală începe din clipa
aceea de după spovedanie.

Efectele beneficie şi starea de bucurie pe care o trăim în
acele momente o simte şi o şi înţelege în profunzime doar acea
persoană care se spovedeşte des. Întotdeauna când mergem la
spovedanie, să avem în conştiinţă că ne aflăm în faţa lui Dum-
nezeu, la judecată. Rolul duhovnicului la spovedanie este de
avocat, de apărător în faţa lui Dumnezeu, care ne găseşte cir-
cumstanţe, cel care ne mijloceşte împăcarea noastră rapidă cu
Dumnezeu. La spovedanie trebuie să spunem doar despre noi,
cu ce l-am supărat pe Dumnezeu şi cu ce i-am supărat pe cei
din jurul nostru.

Nu este bine ca la spovedanie să spunem ce au făcut cei
din casă, de la serviciu, de la şcoală etc. Spovedania este strict
personală, pentru că este vorba de relaţia personală a fiecăruia
cu Dumnezeu. Atunci când fac un păcat, îl supăr în primul
rând pe Dumnezeu. Nu putem sta certaţi multă vreme cu
cineva, pentru că dobândim o stare interioară de nelinişte, de
tristeţe şi nu mai avem spor la muncă.

De fiecare dată, simţim nevoia să ne împăcăm cât mai
repede pentru a dobândi bucuria interioară. La fel trebuie să
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procedăm şi în relaţia cu Dumnezeu, pe care-L supărăm la tot
pasul. Ferice de persoana care şi-a găsit un duhovnic, adică
un împăciuitor cu Dumnezeu, dar şi cu cei din jur. La
spovedanie, prin duhovnic ne vorbeşte Dumnezeu. Cuvintele
de dezlegare pe care le rosteşte duhovnicul arată clar că Dum-
nezeu ne iartă. Duhovnicul devine un rugător înaintea lui Dum-
nezeu pentru cel care se spovedeşte, un sfătuitor şi un prieten
devotat care ne vrea mereu binele.

Prin duhovnic lucrează mereu Dumnezeu care-l lu-
minează şi-l povăţuieşte ce sfat să ne dea. Întâlnirea cu
duhovnicul este o bucurie şi o nădejde că Dumnezeu ne iubeşte
şi ne vrea curaţi la suflet şi la trup.

Duhovnicul este singura persoană care ne înţelege şi care
nu ne poate trăda. Spovedania este ultra secretă. Prin ea ne
eliberăm. Cel mai greu este pentru duhovnic, pentru că el se în-
carcă cu toată energia negativă a celor care ajung la spovedanie.

După fiecare spovedanie, duhovnicul are mare nevoie de
rugăciune şi de post, pentru a putea primi putere de sus.
Duhovnicia este o lucrare sfântă a lui Dumnezeu. Nu se poate
spiritualitate fără duhovnicie. Toate activităţile noastre să le tre-
cem prin sfera spiritualităţii. În orice muncă ar fi să punem su-
flet, să lucrăm cu conştiinţa prezenţei lui Dumnezeu lângă noi.
Spiritualitatea fără Biserică nu se poate, deoarece în Biserică
este prezent Hristos, Mântuitorul nostru.

La fiecare Sf. Liturghie, El vine şi se dăruieşte de fiecare
dată prin Sfintele Taine, prin care se revarsă Duhul Sfânt peste
noi.
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2. Ortodoxia este crezul vieţii mele
Faptul că m-am născut ortodox nu este este un merit

care-mi aparţine, ci un dar deosebit pe care mi l-a dăruit Dum-
nezeu prin naşterea mea dintr-o familie ortodoxă, având 12
fraţi.

În virtutea libertăţii cu care Dumnezeu m-a înzestrat
prin creaţie, puteam să-mi schimb religia mea cu altele pe care
le-am întâlnit sau le-am cunoscut din lecturarea multor cărţi de
specialitate.

Acest lucru nu l-am făcut şi nu-l voi putea face nicio-
dată, deoarece ortodoxia face parte din existenţa mea; ea a de-
venit crezul vieţii mele.

Ortodoxia este dreapta credinţă sau învăţătură pe care
ne-a descoperit-o nouă oamenilor Însuşi Mântuitorul Iisus
Hristos şi pe care ne-au vestit-o Sfinţii Apostoli şi urmaşii
acestora, până-n vremea noastră, prin Sfânta Biserică.

Ortodoxia este trăirea în duhul Evangheliei lui Hristos
aici pe pământ, având nădejdea vieţii veşnice prin înviere.

Ortodoxia îşi are izvorul în Sfânta tradiţie şi în Sfânta
Scriptură, care împreună formează un tot unitar REVELAŢIA
DIVINĂ.

În aceste izvoare aflăm ,,apa cea vie” şi ,,pâinea
cerească” prin care dobândim veşnicia lui Dumnezeu.

Sfinţenia Ortodoxiei vine de la Duhul Sfânt care se re-
varsă peste noi prin cele 7 Taine, pe care Biserica le oficiază
prin slujitorii ei sacramentali.

Ortodoxia este plină de lumină sfântă pentru că ea
primeşte această strălucire de la Mântuitorul Iisus Hristos, care
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este ,,Lumină” şi ,,luminează pe tot omul ce vine în lume”.
Puterea ortodoxiei vine din ceruri de la Dumnezeu în-

treit în Persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Cărora li se cuvin
toată închinăciunea şi mărirea în veci. Amin.

Ortodoxia este jertfelnică deoarece porneşte din jertfa
Mântuitorului Iisus Hristos de pe Cruce.

În Cruce descoperim iubirea ortodoxiei şi duhul iertării:
,,Părinte, iartă-le lor că nu ştiu ce fac”.

A fi ortodox înseamnă a te închina ,,în duh şi adevăr”;
a-ţi face semnul Crucii spunând: ,,În numele Tatălui şi al Fi-
ului şi al Sfântului Duh. Amin”.

Crucea este semnul Ortodoxiei şi arma biruinţei îm-
potriva răului.

În ortodoxie icoanele sunt ferestre cereşti ale Veşniciei.
Aşa cum în stropii de rouă se reflectă lumea văzută a

lui Dumnezeu tot la fel în Icoane se arată lumea cea nevăzută
din ceruri.

Maica Domnului şi toţi sfinţii de pe icoane ne aduc
aminte de ,,chipurile de heruvimi”, pe care Dumnezeu le-a
poruncit lui Moise să le facă în ,,Cortul Sfânt” spre închinare.
Icoanele nu sunt idoli şi nici ,,chipuri cioplite”.

În faţa unei icoane sfinte sau a unei Biserici pictate mă
simt ca în ceruri şi rostesc dintr-o dată în taină: ,,În Biserica
slavei Tale stând, Doamne, în ceruri mi se pare a sta”.

Ortodoxia ne oferă la tot pasul şi oricând puterea sfinţe-
niei prin nealterarea moaştelor de sfinţi şi a aghiasmei mari pe
care o primim în fiecare an de Bobotează.

În nici o religie din lume nu există aceste dovezi grăi-
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toare despre Duhul Sfânt care se revarsă din plin în Ortodoxie.
Ortodoxia are viaţă în Hristos şi pentru Hristos prin slu-

jirea semenilor.
Ortodoxia se manifestă nu prin cuvinte înţelepte, ci prin

modul de viaţă personală, trăind după ,,dreaptarul învăţăturii
lui Hristos”.

Ortodoxia este plină de viaţă, de nădejde şi de încredere
în puterea lui ,,Dumnezeu care este mare şi minunat între
Sfinţii Lui”.

În Ortodoxie descoperim adevărata libertate care te face
mereu să alegi doar calea binelui şi să eviţi răul care te ispiteşte
la tot pasul. Ortodoxia este ,,cheia” vieţii veşnice şi spaţiul
paradisului.

În ortodoxie, lumea este chemată să devină ,,cer nou şi
pământ nou”; întregul Univers va fi transfigurat prin Parusia
Domnului Iisus Hristos.

Ortodoxia ne îndeamnă să trăim în bună înţelegere cu
toţi oamenii, indiferent de religie, sex, stare socială sau etnie.
Toţi oamenii de pe această planetă Terra au ,,chipul Lui Dum-
nezeu” în ei.

Mă simt atât de fericit că sunt ortodox, că pot să-i iubesc
pe toţi oamenii aşa cum sunt ei şi că pot fi solidar cu cei în
suferinţă, dar şi cu cei care se bucură în lumea aceasta.

A doua oară dacă m-aş naşte tot ortodox aş vrea să fiu,
pentru că numai în Ortodoxie am descoperit deplinătateaAde-
vărului şi sensul vieţii mele.

Crezul vieţii mele este să trăiesc, să mor şi să înviez în
credinţa ortodoxă, care face parte din identitatea mea spiritu-
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ală şi din veşnicia lui Dumnezeu.
Slavă lui Dumnezeu pentru ortodoxia vieţii mele!

3. Pastoraţie pentru copiii străzii
Pastoraţia este arta preotului de a-l face cunoscut oa-

menilor pe Dumnezeu, în orice loc şi în orice vreme. Pastoraţia
autentică nu este legată de timp şi de spaţiu. Ea nu are culoare
politică, nici preferinţă de etnie, sex, stare socială. Pastoraţia
înseamnă, de fapt, activitatea preotului, care porneşte de la
Biserică, prin Biserică, cu Biserica, dar nu se opreşte între
zidurile de beton sau cărămidă ale locaşului de închinăciune.
Ea răzbate până ajunge la sufletele oamenilor.

După Evenimentele din Decembrie 1989, în România a
apărut un fenomen ciudat, paradoxal şi provocator: „copiii
străzii”. Unde îşi are rădăcinile acest fenomen? Unde erau
aceşti copii înainte de `89? De ce mai există copii ai străzii?
Cum trebuie să reacţionăm în faţa unei astfel de probleme, atât
de complicată, la prima vedere? Aceşti copii erau şi înainte de
1989, dar nu la vedere.

Sistemul îi ţinea, fie în propriile locuinţe familiale in-
salubre, întunecate, reci, fie în cămine de copii ale statului,
unde trăiau ca într-un colhoz sovietic. Poate că aceşti copii,
crescuţi în căminele de stat, aveau condiţii mult mai bune
decât mulţi din familiile nevoiaşe din România.

Acestor copii le lipsea însă credinţa în Dumnezeu,
dragostea de mamă şi ocrotirea tatălui. După decembrie 1989,
au ieşit pe stradă, în primul rând, copiii ce proveneau din
familiile sărace, cu părinţi fără locuri de muncă. Pentru că le
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era foame, au ieşit să găsească măcar o coajă de pâine aruncată
în containerele dintre blocuri. Apoi, au ieşit în stradă şi mulţi
copii din orfelinate. Ei erau însetaţi de libertate. Pentru ei,
strada a devenit un alt mod de existenţă, de vieţuire, dar şi de
gândire.

Pentru mulţi dintre aceşti copii şi Dumnezeu a devenit
„al străzii”, deoarece El a fost scos de unii din şcoală, din
familie şi din suflet. Şi, poţi avea de toate, dacă-ţi lipseşte
Dumnezeu din suflet, eşti cel mai de plâns din acest Univers.
În ultima vreme, pastoraţia preotului s-a lărgit şi diversificat,
în acelaşi timp. Copiii străzii sunt, de fapt, şi copiii noştri, ai
neamului românesc. Nu avem dreptul să-i abandonăm şi noi,
încă o dată, prin indiferenţa noastră. Pastoraţia printre copiii
străzii este o activitate de pionierat şi totuşi foarte necesară.
Copiii străzii au nevoie şi ei de duhovnic, un preot care să-i
înţeleagă, să comunice cu ei, să-i ajute să-şi găsească adevăratul
sens al vieţii, casa părintească, care este Biserica, şi pe Dum-
nezeu, care este Tatăl nostru.

Copiii străzii trebuie lămuriţi că tot acasă, în familia lor,
este mai bine. Toate politicile sociale trebuie îndreptate spre
prevenirea acestui fenomen al străzii. Este nevoie de consoli-
darea familiei, responsabilizarea şi încreştinarea ei. Nici cel
mai luxos hotel din lume ori sistem de educaţie pedagogică nu
poate rivaliza cu familia naturală.

Mulţi dintre copiii străzii sunt consecinţele negative ale
televizorului şi internetului, care-i provoacă la libertinaj, aven-
tură, stări de violenţă. Foarte multe reclame la televizor sună
aşa: „te uiţi şi câştigi”, „tu eşti totul, să nu depinzi de nimeni”.
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Aceste slogane, repetate la infinit, au derutat pe mulţi copii,
care au simţit că este mai uşor să cerşeşti bani de la oameni,
decât să înveţi zilnic acasă şi la şcoală.

Citirea Bibliei de către copiii străzii reprezintă o garanţie
morală, credibilă, că mai sunt şanse de reabilitare a lor. Cu-
vântul lui Dumnezeu din Biblie are puterea să ne transforme
şi să ne spiritualizeze. Biserica, Şcoala, Familia trebuie să-şi
unească împreună eforturile pentru o viaţă fericită a copiilor
din România.

4. Responsabilitate pentru societatea
contemporană

Schimbările majore din ţara noastră şi din întreaga
lume, înregistrate la toate structurile, atrag din partea noastră
o mare răspundere pentru tot ce se întâmplă în jur. Nimeni nu
trebuie să rămână indiferent spunând: nu mă priveşte pe mine;
nu am ce face etc.

Indiferent de poziţia socială, culturală, fiecare poate face
ceva. Trebuie să cunoaştem realitatea vieţii aşa cum este ea în
sine, să punem suflet în orice facem în domeniul de activitate
în care lucrăm, să analizăm evenimentele din jurul nostru în lu-
mina Bisericii şi Sfintei Scripturi. Este important să ştim, de
fiecare dată, care este poziţia Bisericii Ortodoxe vis-a-vis de
orice problemă cu care ne confruntăm; ce ne spune Biblia,
cartea lui Dumnezeu, dăruită, nouă, oamenilor, ca dar şi jertfă
a Cuvântului. Trebuie să avem discernământ, dreaptă so-
coteală, înţelepciune şi multă încredere în existenţa vie şi lu-
crătoare a lui Dumnezeu, care este prezent în orice moment şi
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loc. Trăim vremuri de mare confuzie.
Regimul comunist, cu cei 70 de ani ai săi, a fost un pre-

ambul la ceea ce se vede acum şi pentru ceea ce se conturează:
guvern mondial care să unească toate popoarele. Ceea ce
însemna regimul trecut al comunismului pe plan regional,
acum se aplică pe plan mondial. Comunismul şi capitalismul
s-au dovedit două capete ale aceleiaşi fiare. Amândouă sunt
lipsite de suflet, de credinţă şi de încredere în bunul Dum-
nezeu.

Atât comunismul cât şi capitalismul au sălbăticit fiinţa
umană, dându-i omului statut de robot animalizat, care trăieşte
în mod mecanic, doar pentru această viaţă pământească, fără
nicio legătură cu lumea cerească. După douăzeci de ani de
,,democraţie” şi ,,libertate”, nu avem nicio certitudine de a
trăi o viaţă mai bună şi mai liniştită. În prezent, se configurează
pe plan european şi mondial un regim mult mai puternic, per-
fid, antinaţional şi anticreştinesc. Dovada convingătoare este
că în Constituţia europeană lipseşte cuvântul Dumnezeu şi nu
există nimic despre religia creştină care a îndepărtat barbaria
păgână a Europei, dându-i o înfăţişare spirituală şi culturală.

Acum se duce o politică pe faţă împotriva valorilor
dumnezeieşti şi a vieţii în genere. A se vedea: legislaţia îm-
potriva vieţii (pro avort, planificare familială, contracepţie).
Se investesc sume uriaşe prin programe europene şi mondiale
pentru a se diminua populaţia ţării noastre.

Educaţia sexuală introdusă în programele şcolare, chiar
de la grădiniţă, pune mare accent pe modul cum să
împiedicăm naşterea de prunci. În scurtă vreme, România va
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deveni o ţară îmbătrânită, fără nicio speranţă de refacere de-
mografică. De asemenea, trebuie să observăm cu mare atenţie
şi legislaţia împortiva moralităţii poporului român, care s-a năs-
cut creştin de două mii de ani, promovarea homosexualităţii
(paradă a homosexualilor anul acesta chiar în Săptămâna mare,
în centrul României, la Braşov, o blasfemie la adresa poporu-
lui nostru ortodox) desfrâul generalizat, pornografie pe toate
mediile, inclusiv, mai nou, pe telefoanele mobile, distrugerea
sistematică a familiei – ultima redută de rezistenţă a Bisericii.
Recent, s-au adoptat reglementări de urgenţă care prevăd că
orice cuplu poate divorţa imediat contra unei sume mici de
bani, în faţa notarului, sau la biroul de stare civilă.

Familia este celula de bază a societăţii noastre
româneşti. Statul, în loc să apere familia; duce o politică de dis-
trugere a celei mai vechi instituţii din lume lăsată de Dum-
nezeu, căsnicia, care este pepiniera sfântă a vieţii pe pământ.

Să fim cu luare aminte şi la legislaţia actuală care prote-
jează grupurile minoritare în detrimentul majorităţii (atacarea
însemnelor religioase din şcoli şi din instituţii publice). Deşi
suntem aproape 90% creştini, suntem obligaţi să renunţăm la
orice însemn creştin pentru a nu supăra pe vreunul care nu are
nicio credinţă religioasă. Unde este dreptul meu de a mă bu-
cura de credinţa mea religioasă oriunde aş fi în lume? În
spatele politicii ,,drepturile omului” se fac cele mai mari ne-
dreptăţi. Avem un exemplu convingător: se vorbeşte foarte
mult despre ,,drepturile copilului”. Este bine şi frumos la
vedere, dar mă întreb: cu ce drept s-a votat legea avortului,
dacă orice copil are dreptul la viaţă, de ce statul român încu-
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rajează avorturile aprobându-le prin legi care pun în pericol
viaţa copiilor? Orice copil nenăscut are dreptul la viaţă. Cu ce
drept îi luăm viaţa?

După 1990, am pierdut autonomia ţării pe plan eco-
nomic, teritorial şi politic. S-au vândut toate resursele natu-
rale ale ţării, s-a privatizat tot ce ţine de siguranţa naţională.
Peste hotare suntem, de multe ori, reprezentaţi de persoane
care nu simt nimic româneşte şi care nu fac nimic pentru ca
poporul nostru român să aibă măcar speranţa într-un viitor mai
liniştit. În prezent, se duce o luptă puternică împotriva Orto-
doxiei. Un diplomat american, care a vizitat Moscova, după
anul 1990, a fost întrebat: -“Acum după ce aţi distrus comu-
nismul, ce mai urmează?” - “Ortodoxia”, a răspuns acesta.
Iată ce vremuri trăim şi încotro mergem! E timpul să conşti-
entizăm tot ce se întâmplă la vedere în jurul nostru şi să
strigăm mai tare şi cu încredere la Dumnezeu, care este mare,
şi care poate salva ceea ce a mai rămas.

4.1. Avortul şi slăbirea societăţii
Societatea contemporană, din cauza liberalizării avor-

turilor, trece printr-o puternică criză morală şi spirituală, care
a declanşat, cum este firesc, şi criza economică care nu-şi
poate găsi soluţii de redresare rapidă decât prin pocăinţă,:
adică să ne recunoaştem păcatul uciderii de neam, să oprim
vărsarea de sânge nevinovat şi să cerem îndurare de la Dum-
nezeu.

Din Biblie, ştim că, de câte ori poporul ales, poporul
evreu se abătea de la poruncile lui Dumnezeu, era pedepsit cu
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asprime, şi numai după o căinţă îndelungată era reabilitat. La
fel se întâmplă şi cu poporul nostru, care scade mereu numeric.
Populaţia ţării noastre este foarte îmbătrânită şi bolnăvicioasă.
Există o mare lipsă de tineri, deoarece din decembrie 1989 şi
până în anul 2010, s-au făcut peste douăzeci de milioane de
avorturi.

La ora actuală, în România, sunt aproximativ douăzeci
de milioane de cetăţeni. Ce popor uriaş eram astăzi, dacă
aveam în România peste patruzeci de milioane de cetăţeni!
Lipsa copiilor din România în număr mare va crea cât de re-
pede un vid demografic, lipsa forţei de muncă şi atunci vor fi
motivaţi să vină străinii de neam, de credinţă şi de limbă, să lu-
creze şi să locuiască în casele românilor rămase goale, fără
copii. A avea o Românie fără români este unul dintre marile
dezastre pe care ni le-a adus liberalizarea avorturilor.

Dacă ţara noastră era implicată într-un război mondial
timp de douăzeci de ani, nu avea atâtea pierderi umane cât a
reuşit să facă până acum liberalizarea avorturilor. Statul, prin
mass-media, încurajează şi promovează genocidul infantil.

Unul dintre cele mai mari lipsuri, la ora actuală, din ţara
noastră, este cultul familiei. A dispărut sacralitatea familiei şi
sacralitatea vieţii despre care frumos a scris preotul John Breck
în tratatele sale de bioetică. Dumnezeu a creat familia pentru
a fi pepiniera vieţii pentru acest univers. Pământul ţării noas-
tre a devenit un cimitir trist, fără cruci, deoarece zecile de
milioane de copii ucişi înainte de a se naşte n-au avut măcar
bucuria de a fi încreştinaţi, ca să se bucure de crucea învierii
la căpătâiul lor. Fără muncă şi fără familie nu există speranţă
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de salvare pentru poporul nostru, român.
Credinţa în Dumnezeu vie, puternică, autentică, pro-

fundă, ne poate transforma într-un popor unic, care să iubească
viaţa, care este darul de preţ al lui Dumnezeu. Cultul vieţii
înseamnă a naşte toţii copiii care se zămislesc, a le da şansa să
intre în viaţa veşnică cu Dumnezeu. Să facem împreună front
comun pentru promovarea vieţii umane, apărarea copiilor
nenăscuţi şi un demers concret către Guvern şi Parlamentul
ţării noastre.

5. Creştin într-o lume secularizată
Secularizarea este un mare pericol, care ne paşte pe toţi.

Ea a pătruns peste tot. Secularizarea este mai periculoasă decât
ateismul, decât păgânismul. Însă, toate trei sunt diabolice, de
negare şi sfidare a lui Dumnezeu. Într-o lume secularizată dis-
pare pofta de viaţă, de muncă, de familie.

Omul secularizat este cuprins de frică, de panică şi de
revoltă interioară şi se manifestă adesea şi în afară. Secu-
larizarea este un tsunami, un tăvălug care vine repede peste
noi, calcă totul în picioare, nimic nu-i stă în cale. Ce este de
făcut? Se mai poate face ceva împotriva secularizării? Mai
poţi fi un creştin autentic, adevărat, în duhul Evangheliei, în
vremea noastră? Ce înseamnă de fapt a fi creştin într-o lume
secularizată? Cum putem supravieţui? Ce arme ne propune
Biserica? Ce aflăm din Biblie? Iată atâtea întrebări care mai de
care interesante şi de actualitate. Aşteptăm răspuns la toate.

Dumnezeu are răspuns la orice întrebare. Să-L întrebăm
mereu pe Dumnezeu, orice, să-I punem întrebări în duh de
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rugăciuni, să vorbim cu El personal, zi şi noapte, că nu se
supără. Are multe să ne spună. Primul lucru şi cel mai impor-
tant, ca să ieşim din duhul secularizării, din întunericul aces-
tei societăţi contemporane, este să vrem acest lucru, să dorim
această ieşire. Să căutăm lumina, să ne ştergem ochii minţii, ai
sufletului, să dăm vălul ignoranţei la o parte. În primul rând
trebuie să-L privim pe Dumnezeu ca pe o Fiinţă vie. Fraţilor
şi surorilor, Dumnezeu este o Existenţă vie, personală. El nu
este o idee sau concept filosofic, nu este o energie, nu este un
mit. Dumnezeu este o Existenţă personală. El este Persoană,
El este iubire personalizată.

Dumnezeu se află veşnic în comuniune cu El dar şi cu
noi oamenii. Când spunem Dumnezeu zicem Sfânta Treime:
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, care formează o singură dum-
nezeire. Între aceste Persoane divine există o permanenţă co-
muniune, dăruire, revărsare de la o Persoană spre celelalte
Persoane. Deci primul pas de a ieşi din secularizare este să
avem o imagine clară despre Dumnezeu, să ştim învăţătura
corectă despre Dumnezeu: cine este El?, ce a făcut El pentru
noi şi ce trebuie noi să facem pentru Dumnezeu? Iată ce este
Ortodoxia: dreapta învăţătură. Ortodoxia deţine tot adevărul.
Ortodoxia este Hristos. Toate aceste adevăruri le găsim în
Evanghelie, în Biblie sau Sfânta Scriptură şi le descoperim
mereu în Biserică.

A crede în Dumnezeu înseamnă de fapt a ne încrede în
El, a ne pune toată speranţa în El. A crede în Dumnezeu
înseamnă a-L cunoaşte pe Dumnezeu. A crede în Dumnezeu,
înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu, a ne îndrăgosti la modul cel
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mai real de El. Atunci când te îndrăgosteşti de cineva, de o fi-
inţă dragă tot timpul te gândeşti numai la ea, şi, zi şi noapte,
te străduieşti să ai cu ea comunicare directă, personală, caldă
şi permanentă. La fel să procedăm şi cu Dumnezeu, fără de
care noi nu putem exista. Viaţa noastră este legată de Dum-
nezeu. Dumnezeu nu are nevoie de credinţa noastră, de ac-
ceptul nostru pentru a exista. Dacă cineva nu crede în existenţa
soarelui, soarele îşi vede în continuare de mersul lui, de lu-
crarea lui. Nu ne întreabă nimic soarele, el ştie ce să facă şi
fără acceptul nostru. La fel se întâmplă şi cu Dumnezeu. El îşi
vede de treaba Lui, care înseamnă providenţă, adică purtarea
de grijă faţă de acest Univers în care trăim şi noi oamenii. A fi
creştin, fără a crede în Dumnezeu nu se poate. Creştin fără
Dumnezeu, fără acceptarea lui Hristos ca şi Salvatorul lumii
nu există. A fi creştin înseamnă a fi cu Dumnezeu; a trăi cu
Hristos şi pentru Hristos. A fi creştin înseamnă a te uni fiinţial
cu Hristos aşa cum a făcut Sfântul Apostol Pavel, care spunea
galatenilor aşa: ,,nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în
mine” (Galateni 2,20).

Creştinul care nu se roagă nu este creştin. Atunci când
dispare duhul rugăciunii, s-a instalat deja secularizarea în noi,
dar şi-n lume, în societatea în care noi trăim acum. Să rupem
cu păcatul, să fugim de desfrânare, concubinaj; să lăsăm vici-
ile fumatul, alcoolul. Credinţa cu fumatul nu sunt compatibile,
nu merge. Nu poţi şi la discotecă şi cu Biserica. Nu poţi şi cu
moartea şi cu viaţa. Să alegem cu toţii viaţa în Hristos, pentru
Hristos. Să iubim Biserica. ,,Cine nu are Biserica de mamă
nu poate avea pe Dumnezeu de tată”, spune Sfântul Ciprian.
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Eminescu spunea că Biserica Ortodoxă este maica nea-
mului românesc. Să ne bucurăm că suntem ortodocşi, că sun-
tem români, deoarece ortodoxia este primitoare, deschisă către
toţi. Ortodoxia nu a declanşat niciodată război religios sau
etnic. În Ortodoxie este loc pentru toţi. Să-L iubim pe Dum-
nezeu. Să-L mărturisim pe Hristos şi să alergăm la Sfânta Fe-
cioara Maria şi la toţi sfinţii din ceruri. ,,A fi creştin într-o
lume secularizată” este o temă de mare actualitate, prezintă
mare interes pentru noi toţi, şi ea trebuie abordată temeinic din
punct de vedere teologic, social şi practic.Asosit vremea; este
ceasul din urmă când toate lucrurile trebuiesc spuse pe faţă,
să vorbim fără ocolişuri despre Adevăr. A mărturisi ,,Ade-
vărul” în orice domeniu am fi şi în orice problemă, înseamnă
de fapt a-L mărturisi pe Însuşi Hristos - Fiul lui Dumnezeu.

În Evanghelia după Ioan, la cap. 14,6 sunt redate cu-
vintele Mântuitorului Hristos, pe care le-a rostit în faţa poporu-
lui: ,,Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”. Din acest text biblic
reiese clar că Iisus Hristos se identifică cu Adevărul. Atunci
când spunem un adevăr, noi de fapt îl mărturisim pe Hristos.
Acum trăim într-o lume fără Hristos, deoarece minciuna stă
la putere. Trăim într-o lume a minciunii.

Ce înseamnă secularizarea lumii contemporane? A trăi
într-o lume fără de Hristos, a trăi o viaţă atee, a trăi viaţa în
dezmăţ şi destrăbălare, a-L scoate pe Dumnezeu din sufletul
nostru, din familia noastră, din şcoala şi facultatea noastră, de
la locul nostru de muncă. O lume secularizată este o lume
păgână, materialistă şi imorală. Într-o societate secularizată,
omenirea trăieşte în haos, fără nişte repere divine, luminoase,
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sfinte, adevărate etc. Hristos este lumina lumii (Ioan 8,12). În
această lume secularizată a dispărut cu desăvârşire sacrul,
adică sfinţenia. A trăi religios, în profunzime, a practica
Evanghelia într-o societate secularizată pare ceva absurd, de-
modat, învechit.

Modernismul a dus la secularizarea lumii actuale.
Credinţa în Dumnezeu nu este ca o simplă îmbrăcăminte, care
se învecheşte şi care nu mai este la modă. Vestimentaţia oa-
menilor se schimbă de la o generaţie la alta, moda este trecă-
toare. Religia însă nu este o îmbrăcăminte, ci este trăirea vieţii
în mod plenar, natural, fiinţial.

Religia înseamnă legătura de suflet dintre Dumnezeu şi
om. Din punct de vedere etimologic, cuvântul „religie” vine
de la cuvântul latinesc „religo-are”, care se traduce: a lega
ceva de ceva. Respiraţia omului este vitală, nu poţi renunţa la
ea, nu o poţi schimba. A renunţa la respiraţie, a schimba res-
piraţia, cu mâncarea sau altceva, înseamnă de fapt să mori în-
dată. Secularizarea duce la moartea sufletului, a credinţei, a
dragostei faţă de Dumnezeu, şi mai ales faţă de aproapele
nostru. Secularizarea ne umple de sine, de egoism, de răutate,
ne goleşte de tot harul, ne ia bucuria vieţii; dispare sensul şi
valoarea vieţii veşnice pentru noi, oamenii. Secularizarea
înseamnă ceva învechit, demodat, depăşit etc.

Credinţa în Dumnezeu nu este demodată, aberantă sau
de prisos. Ea face parte din noi, este fiinţială, face parte din fi-
inţa şi structura noastră umană. Ne naştem cu credinţă şi pen-
tru credinţă pe care o căutăm toată viaţa; aşa cum floarea -
soarelui se roteşte de dimineaţă până seara după soare; la fel
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şi noi nu avem linişte fără de Hristos. Fericitul Augustin zice:
,,neliniştit e sufletul meu, până ce se va odihni la Tine,
Doamne”! Secularizarea este mai periculoasă decât ateismul,
decât păgânismul. Însă, toate trei sunt diabolice, de negare şi
sfidare a lui Dumnezeu.

Un ateu ştie ce vrea de la viaţă: să trăiască pentru a se
distra; pentru el aici este raiul, aici este iadul. Ateul nu crede
într-o altă lume şi nu are nici un ideal sfânt în el. Ateul
înseamnă fără Dumnezeu. Un păgân crede în ceva, crede în
zeii care de fapt nu există în realitate. Totuşi păgânul pune mult
suflet faţă de ei, sacrifică pentru ei tot ce are mai bun în el sau
lângă el.

Un om secularizat nu are nimic; devine apatic, el este
străin de tot ce-l înconjoară; o fiinţă pierdută în timp şi spaţiu;
nu ştie cine este, ce trebuie să facă şi încotro merge după
moarte. Secularizarea este cancerul societăţii contemporane;
este boala secolului în care trăim. Secularizarea a adus in-
diferentismul religios, confuzia religioasă, ecumenismul care
este un amestec de idei religioase, ignoranţa spirituală, tris-
teţea, dezamăgirea, pasivitatea etc.

Într-o lume secularizată dispare pofta de viaţă, de
muncă, de familie. Omul secularizat este cuprins de frică, de
panică şi de revoltă interioară şi care se manifestă adesea şi în
afară. Secularizarea este un tsunami, un tăvălug care vine re-
pede peste noi, calcă totul în picioare, nimic nu-i stă în cale. Şi,
totuşi, nu putem sta indiferenţi în faţa acestui pericol îngrozi-
tor. Trebuie să facem ceva concret, practic, rapid, eficient.
Atunci când se întâmplă să mori într-o catastrofă, sau eşti at-
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acat de o fiară sălbatică, sau de un om, cel puţin e bine să ştim
ce catastrofă a fost, de ce natură? Cine mi-a produs moartea?
De ce s-a întâmplat mie acest lucru? Adevărul întodeauna ne
linişteşte.

Atunci când ştii de unde vine răul, suferinţa, începi ime-
diat să cauţi remediul: te linişteşti măcar cu sufletul, îndată,
pentru că ştii adevărul despre tine; ce s-a întâmplat. Rugăci-
unea personală, dar şi cea colectivă ţin la distanţă duhul secu-
larizării.

6. Cine este Nicolae Steinhardt
pentru mine?

Lucrez în prezent la o carte intitulată “Oameni mari pe
care i-am cunoscut”. Printre marile personalităţi pe care le-am
cunoscut îndeaproape, un loc de frunte îl ocupă Nicolae Stein-
hardt, un mare om de cultură al neamului românesc. Deşi
evreu de origine, era mai român decât mulţi dintre noi românii.
Când se intona imnul statului român tresarea, iar când citea
din istoria poporului român îi dădeau lacrimile.

Asocia mereu istoria poporului evreu – ales de Dum-
nezeu- cu istoria poporului român blagoslovit de Dumnezeu să
vieţuiască pe aceasta gura de rai. Era fascinat de ortodoxia
românească, motiv pentru care a decis să se boteze creştin
ortodox în închisoare.

Pe Nicolae Streinhardt l-am cunoscut în anul 1978, la
Mănăstirea Rohia, unde venea în vizită. Încă nu era călugăr.
Venea în calitate de scriitor, eseist, filozof, critic literar.
Stăpânea câteva limbi străine: engleza, franceza, germana,
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ebraica şi avea cunoştinţe solide despre limbile clasice: latina
şi greaca. Era o enciclopedie; avea doctoratul în Drept. Pe cât
era de învăţat, pe atât era de o modestie copleşitoare. Ne uimea
pe toţi. În fiecare vacanţă, ca elev seminarist, apoi ca student
teolog, mergeam la Mănăstirea Rohia pentru a lucra cu Nico-
lae Steinhardt la catalogarea bibliotecii mănăstirii.

Când am devenit preot, am avut onoarea deosebită să-l
spovedesc de câteva ori, prilej cu care l-am cunoscut mai în-
deaproape. Din întâlnirile mele cu Steinhardt am învăţat foarte
mult. Ţinea lecţii în aer liber în faţa “Casei Poetului” cât şi
într-o minunată poiană numită “Lighet”, care se traduce “lu-
mina”. Ne impresiona pe toţi prin profunzimea şi diversitatea
cunoştinţelor pe care le avea din toate domeniile. Mi-a insu-
flat dragostea de studiu, de cultură, de artă. Am învăţat de la
el că frica este un mare păcat, că în viaţă trebuie să fii curajos
şi să te jertfeşti mereu, să-l traieşti pe Hristos în adâncul inimii
şi să fii solidar cu durerile, dar şi cu bucuriile oamenilor. Atât
de mare a fost apropierea mea sufletească faţă de Nicolae
Steinhardt, încât mi-a încredinţat manuscisul cărţii “Jurnalul
fericirii”, în anul 1983. L-am ţinut ascuns până în 1990, când
l-am predat poetului Ioan Alexandru şi scriitorului Mihai Ră-
dulescu ca să-l publice. “Jurnalul fericirii” mi-a schimbat
foarte mult viaţa.

Am fost invitat de “Liga Tineretului Creştin Ortodox”
din Mizil, condusă de părintele Ardeleanu Romulus, parohul
Bisericii “Sfântul Ioan Botezătorul” şi animată de energicul
şi inimosul Mitu, care împreună cu zeci de tineri creştinii, de
profesii diferite, la îndemnul şi cu oblăduirea părintelui paroh,
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fac lucruri minunate şi ziditoare de suflet în acest orăşel, la
simpozionul legat de viaţa şi personalitatea monahului Nico-
lae Steinhardt de la Rohia.

Nimic nu este întâmplător. Peste tot în lume şi oricând
în istorie se vede lucrarea minunată a lui Dumnezeu. Mare este
Dumnezeu! Care pe toate le orânduie aşa de bine. Cred că ni-
meni din acea sală nu ştia că Nicolae Steinhardt a fost la Mizil.

Nicolae Steinhardt a fost la Mizil, în carne şi oase. A
mers cu mine la Mizil, am vizitat împreună acest orăşel. I-a
plăcut la nebunie acest străvechi orăşel cu ateliere de potcovit
caii, cu străzi înguste şi pietruite cu piatră cubică de granit, cu
vin de Tohani şi cu pâine de vatră.

Ce legătură avea simpozionul cu Nicolae Steinhardt,
tocmai în luna martie?

Două sunt motivele: pe 16 martie 1960, evreul Stein-
hardt Nicolae primea botezul creştin ortodox în închisoare prin
mâinile vrednicului ieromonah Mina Dobzeu; al doilea motiv,
tot în luna martie, pe 29, în anul 1989, cu doar şase luni înainte
de mult aşteptatele Evenimente din Decembrie, a plecat la
Domnul Iisus pe care atât de mult l-a iubit, ca şi evreul Saul,
devenit după botez Pavel – Apostolul Neamurilor. Nicolae
Steinhardt rostea mereu din inimă: ,,numai trăiesc eu, ci Hris-
tos trăieşte în mine” (Galateni 2,20).

Critic literar de renume s-a identificat cu Hristos şi era
pătruns de Evanghelia Mântuitorului pe care a mărturisit-o
prin scris, prin vorbire şi mai ales prin fapte.

După botez în închisorile grele ale comunismului, Nico-
lae Steinhardt s-a întărit şi mai mult în credinţă.
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Botezul l-a făcut din convingere, şi în virtutea libertăţii
sale a ales ortodoxia. În închisori erau oameni şi de alte religii
şi confesiuni creştine. Ar fi putut să devină catolic sau greco
catolic, protestant sau neoprotestant. Dar, din toate, a ales orto-
doxia. A făcut acest lucru conştient. A studiat mult despre re-
ligie, despre istoria creştinismului, a Bisericii Universale. A
studiat foarte mult istoria poporului român. A rămas uimit de
credinţa statornică a poporului nostru, de vechimea ei, de legă-
tura acestei credinţe ortodoxe cu Însuşi Mântuitorul Hristos, a
Sfântului Apostol Andrei care a venit în sudul României, la
Tomis, Constanţa de astăzi, ca să ne încreştineze ortodox pe
noi, românii. Ortodoxia este cea mai veche, curată şi deplină
credinţă apostolică. Iată de ce Nicolae Steinhardt a devenit
ortodox.

Era aşa de fericit, plângea mereu de bucurie că s-a năs-
cut în România, grădina Maicii Domnului şi că a devenit
creştin din mila lui Dumnezeu.

Deşi era de origine evreu, a iubit atât de mult România,
acest neam românesc cu care s-a identificat şi a scos în relief
toate calităţile şi frumuseţile spirituale şi culturale ale poporu-
lui nostru.

Când asculta imnul statului român, plângea şi lua poziţie
de drepţi în semn de respect.

Faptul că din evreu a devenit creştin, nu l-a mustrat de
loc această trecere, schimbare a religiei. Nu şi-a făcut deloc
reproşuri că a trădat religia strămoşilor; ci dimpotrivă era bu-
curos că religia creştină este împlinirea, desăvârşirea mozais-
mului, a religiei din Vechiul Testament.
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Noi creştinii suntem altoiţi de Mântuitorul Hristos pe
rădăcina Vechiului Testament.

În Predica de pe Munte (Matei 5,6,7) Iisus ne spune că
,,nu am venit să stric Legea (adică Vechiul Testament) să o
desfiinţez, şi doar să-l împlinesc”.

Credinţa creştină, ortodoxia credinţei a fost semnul
vieţii lui, bucuria şi liniştea sufletească.

Toată religia evreilor a vorbit despre Mesia, adică de-
spre Hristos.

Toţi profeţii Vechiului Testament L-au vestit lumii pe
Mântuitorul Hristos şi cu toţii L-au aşteptat.

La fel şi Nicolae Steinhardt, a aşteptat mult acest mo-
ment unic, şi sfânt, de întâlnire cu Mesia, cu Iisus Hristos, în
Taina Botezului creştin ortodox.

Poate mulţi vă întrebaţi în sine de unde ştiu eu atâtea lu-
cruri despre Nicolae Steinhardt, şi ce legătură sufletească am
eu cu el?

Eram elev la Seminarul Teologic Liceal din Buzău şi, în
vacanţa mare, am plecat într-un lung pelerinaj să vizitez Tran-
silvania şi în special Maramureşul, unde se află şi mănăstirea
Rohia, locul de călugărie a lui Nicolae Steinhardt.

Ca elev seminarist mi-am propus ca în fiecare vacanţă
mare să vizitez câte o regiune a ţării noastre. Avem cu adevărat
o frumoasă ţară, cu lucruri inedite, atrăgătoare.

Anul 1977 a fost începutul istoriei prieteniei mele cu scri-
itorul Nicolae Steinhardt. El abia în 1980, pe 16 august, s-a
călugărit şi a devenit monahul Nicolae de la Rohia.

M-a fascinat foarte mult chipul lui Nicolae Steinhardt
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văzut la miezul nopţii, când ajunsesem pe jos, prin pădure,
după mai mulţi km. parcurşi, de unul singur prin deşisul pă-
durii. Şansa mea în noaptea aceea a fost: cerul înstelat şi luna
plină care mi-a luminat calea până la mănăstirea “Sfânta Ana”
de la Rohia.

Era o linişte atât de profundă, încât mi se auzeau şi gân-
durile ca nişte ecouri îndepărtate. Toţi călugării şi pelerinii erau
la slujba miezonopticii. Când am intrat în bisericuţa mică de
lemn, am auzit o voce puternică vie, convingătoare, atât de
pătrunsă. Citea un domn la strană; avea puţină barbă; nu ştiam
cine este şi cum îl cheamă. Avea nişte ochi strălucitori. Iradia
de bucurie că părinţii din mănăstire îl lăsară să citească din
Ceaslov, slujba de la miezul nopţii.

Abia a doua zi am aflat cum îl chema, şi cine era de fapt
acel bătrân simpatic plin de credinţă: era Nicolae Steinhardt,
un scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, un
eseist şi filozof, prieten bun cu filozoful Constantin Noica, un
mare filolog, iubitor de limbii. Vorbea curent cinci limbi: en-
gleza, franceza, germana, latina, greaca, ebraica veche- o
stăpânea foarte bine, cât şi dialectul idiş.

Era un fost deţinut politic care a stat mulţi ani în în-
chisoare fără să fi făcut vreun rău statului român. A fost con-
damnat la 16 ani de închisoare pentru simplu fapt că nu a trădat
nişte scriitori la Securitate.

Cunoaşteţi bine despre mişcarea literară din Bucureşti
,,Rugul aprins” de pe lângă mănăstirea “Antim”. Mulţi scri-
itori din această mişcare au ajuns la închisoare, mulţi erau pri-
eteni şi cu Nicolae Steinhardt.
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La interogatoriul securităţii, întrebat fiind dacă cunoaşte
vreun scriitor din ,,Rugul aprins", a negat că nu ştie pe ni-
meni şi în felul acesta a ajuns la închisoare ca mulţi alţi scri-
itori, intelectuali, preoţi şi oameni simpli, curajoşi, cu suflet
mare.

Nicolae Steinhardt nu a vrut că colaboreze cu Securi-
tatea de atunci. Nu a vrut să se ridice pe cadavrele altora. Este
lucrul cel mai înjositor; să torni oamenii nevinovaţi, să le pui
în cârcă lucruri care nu le-au făcut în viaţă, să fii ipocrit şi lin-
guşitor, să spui minciuni despre alţii, să speculezi vorbele şi
gesturile celor de lângă tine. Nicolae Steinhardt a fost un om
curajos, vertical, stăpân pe sine. Nu i-a fost frică de nimeni.

El avea mereu în minte vorbele tatălui său: ,,Nicule să
un fii jidan fricos”. A doua zi, dimineaţă m-am întâlnit faţă-
n faţă cu el, în trapeza mănăstirii, adică sala de mese, după ce
se terminase Sfânta Liturghie, la ora nouă. Fiind bătrân, în
vârstă, deşi nu era călugăr, am vrut să-i sărut mâna, dar nu mi-
a dat voie; şi-a tras repede mâna. Mi-am plecat capul spre el;
îl veneram ca pe o persoană vârstnică.

De mic copil m-am ataşat foarte repede de bătrâni. În
fiecare bătrân vedeam pe bunicul din partea tatălui meu pe
care nu l-am cunoscut. Participase la al Doilea Război Mon-
dial şi murise devreme. În orice bătrân şi astăzi parcă-l văd pe
bunicul meu.

Steinhardt Nicolae m-a întrebat ce e cu mine; ce gânduri
mă îndreaptă spre acele locuri. Am stat vreo oră de vorbă cu
el, după ce am mâncat, şi apoi m-a invitat la biblioteca mănă-
stirii unde lucra în fiecare zi la catalogarea ei. Stareţii de
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atunci, Prea Sfinţitul Iustinian Chira, Serafim Man şi Părin-
tele Episcop Iustin Sighetanu, erau mari iubitori de cărţi:
achiziţionau, cumpărau şi primeau prin donaţii tot felul de
cărţi, cu miile. Toate acestea trebuiau inventariate, fişate şi
aranjate pe domenii. Era o muncă migăloasă. M-am oferit
să-l ajut, şi cu binecuvântarea părintelui Serafim Man, mi s-a
dat această ascultare să lucrez la biblioteca mănăstirii.

Din acel an, în fiecare vară, mergeam, ca elev semi-
narist, şi apoi ca student, până în 1984, să lucrez cu plăcere la
catalogarea bibliotecii. Anii 1977 – 1984 au fost cei mai fru-
moşi din viaţa mea. Eram tânăr, cu multe întrebări, frămân-
tări, căutări în viaţă. Dumnezeu mi l-a scos în cale pe Nicolae
Steinhardt tocmai în momentul în care aveam mare nevoie de
cineva care să-mi desluşească sensul vieţii. Lui Nicolae Stein-
hardt îi datorez dragostea mea faţă de cultură, curajul şi per-
severenţa în lucrare.

A vorbi despre Nicolae Steinhardt este un subiect
inepuizabil. Îl am mereu în inimă, cunosc multe despre el, am
fost foarte apropiat sufleteşte de el. În acest interval de timp de
30 de ani nu am scris nici o carte depre el, nu am dat nici un
interviu. L-am considerat o mare comoară tainică a mea, pe
care nu am vrut să o înstrăinez din inima mea.

7. Confesiune
1. Cine este omul şi părintele Mihail Milea?
Un om obişnuit, normal, fără calităţi deosebite, ieşite

din comun. M-am trezit de mic copil în mijlocul unei lumi tu-
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multoase, care mă-nconjoară la tot pasul. Nimic nu este în-
tâmplător în acest Univers. Totul se derulează după un plan
bine pus la punct de către Dumnezeu de la care primim exis-
tenţa noastră aici pe pământ, fiecare la timpul potrivit. Viaţa
noastră este darul lui Dumnezeu, pe care trebuie să-l închinăm
în slujba Lui. Pe Dumnezeu îl slujim prin aproapele nostru,
adică prin cei care ne-nconjoară şi au nevoie de noi.

Tot ce avem, calităţi, talente, sunt lucrarea lui Dum-
nezeu prin noi. Eu am avut şansa să mă nasc în mijlocul unei
familii numeroase: 12 copii, din care 8 băieţi şi patru fete, eu
fiind numărul cinci. Am avut parte de doi părinţi minunaţi
Gheorghe şi Veronica, care au plecat la ceruri şi cărora le port
veşnică recunoştinţă.Au fost săraci în cele materiale, dar foarte
bogaţi în cele sufleteşti. Ni l-au dăruit pe Dumnezeu în su-
fletele noastre, ne-au învăţat bunătatea, cinstea, munca,
dragostea de oameni, iubirea de Patrie şi ataşamentul faţă de
Biserică, despre care marele poet naţional, Mihai Eminescu,
spunea că: ,,Biserica este maica neamului nostru românesc”.
Am văzut lumina zilei la 23 aprilie 1958, în satul Bădenii
Miluiţi, astăzi cu denumirea de Câmpeni - judeţul Buzău. Am
urmat Şcoala generală în satul natal, apoi o şcoală profesion-
ală la o uzină militară din Plopeni, judeţul Prahova. Am con-
tinuat cursurile la Seminarul Teologic Liceal ,,Chesarie
Episcopul” din Buzău, şcoala care m-a marcat pentru toată
viaţa.

A doua oară dacă m-aş naşte, aş alege tot Seminarul
deoarece aici m-am format ca om pentru viaţă, mi-a s-a de-
schis orizontul credinţei şi al cunoaşteri, am descoperit Uni-
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versul lui Dumnezeu, calea şi ce trebuie să fac în această viaţă
trecătoare. Am urmat apoi Facultatea de Teologie din Bu-
cureşti unde am avut prilejul să cunosc mari profesori univer-
sitari care mi-au întărit şi mai mult convingerile mele teologice
şi dragostea de cultură.

În Bucureşti am avut prilejul să iau contact cu lumea
scriitorilor, cu academicieni, să particip la simpozioane, con-
ferinţe, spectacole etc.

În timpul studenţiei am făcut multe pelerinaje, adică de-
plasări prin ţară la toate mănăstirile şi locurile istorice ale nea-
mului românesc. M-am îndrăgostit mult de ţara noastră
România, care este ,,Grădina Maicii Domnului”.

Stagiul militar la o unitate de infanterie din Zalău, m-a
maturizat şi mai mult pentru viaţă. Armata a fost pentru mine
o şcoală a vieţii, a bărbăţiei, a disciplinei şi ordinii în viaţă.
Păcat că astăzi tinerii nu mai fac armata în mod obligatoriu.

Am urmat cursurile de doctorat în Teologie la Bu-
cureşti. Am beneficiat şi de o bursă de studii de specialitate în
Grecia,Atena, prilej cu care am vizitat pentru prima dată Sfân-
tul Munte Athos, care deţine o mare bibliotecă.

În anul 1985 am fost numit pedagog şi profesor su-
plinitor la Seminarul Teologic Liceal din Buzău, apoi în anul
următor am fost preoţit şi am slujit ca preot la Catedrala veche
episcopală şi la mănăstirea Răteşti, până în 1991, când am fost
numit preot paroh la noua catedrală municipală ,,Sfântul
Sava” din Buzău, unde slujesc şi în prezent.

Din anul 1990 am devenit profesor titular pe catedra de
Studiu Biblic, unde funcţionez şi în prezent.
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2. Ce v-a determinat să alegeţi această cale a
Domnului şi la îndrumarea cui?

Preoţia a fost dorinţa mea de mic copil; Cine mă întreba:
“ce te faci când vei fi mare?”, eu răspundeam: părinte. Aveam
atunci 4 ani, şi nu ştiam ce mare răspundere este preoţia. Pen-
tru că am ales singur această cale, nu-mi pare rău. O fac cu
multă plăcere şi dăruire, dar şi cu nevrednicie. Părinţii mi-au
dat multă libertate în a alege singur preoţia. De asemenea,
bunicii din partea mamei, Stan şi Maria, s-au bucurat foarte
mult că m-am înscris la Seminarul Teologic şi că m-am pre-
oţit. Prima slujbă ca preot în satul meu natal a fost emoţio-
nantă până la lacrimi.

3. Viaţa dumneavoastră este dedicată persoanelor
nevoiaşe. De unde atâta forţă şi voinţă pentru a duce la
bun sfârşit toate acţiunile umanitare pe care le între-
prindeţi?

Tot ce facem bun pe acest pământ vine de la Dumnezeu,
despre care Sfântul Apostol Iacob spune aşa în Biblie: ,,Toată
darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este,
pogorându-se de la Părintele luminilor, la Care nu este
schimbare sau umbră de mutare. După voia Sa ne-a născut
prin Cuvântul adevărului, ca să fim începătură făpturilor
Lui” (Iacob 1, 17-18).

Toate proiectele Fundaţiei ,,Sfântul Sava de la Buzău”
din Buzău în domeniul asistenţei sociale sunt lucrări şi minuni
vizibile ale Lui Dumnezeu. Totul a început de la ,,zero”.
Proiectele sociale ale Fundaţiei au început cu bani foarte
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puţini, şi cu şansa de a avea în jurul meu foarte mulţi volun-
tari din toate domeniile, care să lucreze, alături de mine. Mer-
itul este al lor, al tuturor care au muncit, zi şi noapte, ca
împreună să aducem mângâiere şi fericire pe chipurile oame-
nilor abandonaţi de familie şi de societate. Devii fericit în mă-
sura în care faci pe altul fericit.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, ne ocupăm de copiii aban-
donaţi, de bătrâni părăsiţi şi de tot felul de persoane defa-
vorizate din punct de vedere social. Cu puterea Celui de sus
am creat şi tabere de odihnă şi creaţie pentru elevi şi studenţii
defavorizaţi, la Bisoca, în munte, şi la Maliuc, în Delta
Dunării. De fiecare dată am simţit lucrarea şi harul lui Dum-
nezeu. El mi-a dat atâtea idei de proiecte şi tot El m-a susţinut
să le pun în aplicare. E mare şi minunat Dumnezeu! M-a pus
la lucru şi-I mulţumesc.

4. Care este relaţia dumneavoastră cu elevii
Seminarului Teologic ca profesor şi ca părinte
duhovnicesc?

Seminarul Teologic este şcoala mea de suflet. Aici m-
am format din punct de vedere cultural şi spiritual, şi cu aju-
torul lui Dumnezeu am ajuns să predau, alături de distinşi
profesori care s-au remarcat, de-a lungul vremii, în acest
bătrân seminar, care datează de la 1837.

M-am comportat cu elevii exact aşa cum îmi doresc să
fie un pedagog şi un profesor adevărat cu mine. Mă simt
apropiat sufleteşte de elevii, pe care-i consider ca şi copiii mei,
iar uneori îi consider a fi chiar colegi cu mine, deoarece îm-
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preună învăţăm din Biblie, Cartea lui Dumnezeu.
La cursuri caut să le vorbesc pe înţelesul lor. Le spun din

suflet ce simt, ce cred eu, şi le vorbesc din experienţa mea.
Pun mare accent pe educaţie, pe formarea sufletului şi pe de-
prinderea de a citi cât mai mult. Profesorul arată metoda de
lucru, stârneşte curiozitatea în dezbaterea unei teme, iar elevul
trebuie să continue cercetarea în mod particular, acasă. Profe-
sorul arată drumul pe care trebuie să meargă şcolarul, iar
acesta trebuie să-l urmeze. Am căutat ca pe elevii din clasa
mea, anul III, unde sunt diriginte, să-i mobilizez în multe ac-
tivităţi extraşcolare, misionare, sociale şi să facă pelerinaje,
drumeţii prin judeţ şi prin ţară.Aceste activităţi au un mare rol
la fixarea cunoştinţelor teoretice de la clasă. Am peste 25 de
ani petrecuţi la catedră. Sunt multe promoţii care au trecut şi
prin mâinile mele şi care, astăzi, sunt răspândiţi în toată ţara şi
peste hotare. Îi pomenesc şi mă bucur ori de câte ori mă întâl-
nesc cu ei. La aproape jumătate din elevii seminarişti le sunt
şi duhovnic, ceea ce implică o mare răspundere.

5. Care este cea mai mare realizare profesională şi
personală a dumneavoastră?

Familia, Catedrala ,,Sfântul Sava” şi Fundaţia ,,Sfân-
tul Sava de la Buzău” din Buzău formează existenţa şi di-
mensiunea vieţii mele pe acest pământ până-n clipa de faţă.
Toate sunt minuni şi lucrări ale lui Dumnezeu. Programul meu
de lucru este foarte încărcat şi-L rog pe Dumnezeu uneori să-
mi facă ziua mai mare de 24 de ore, să-mi dea în plus ore de
lucru. Eu dorm foarte puţin pe timpul nopţii, lucrez, scriu,
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meditez, mă gândesc ce trebuie să fac a doua zi şi mai ales ce
nu am făcut din agenda mea de lucru. Fără de Dumnezeu nu
putem face nimic în această viaţă pământească.

6. Care este cel mai greu caz pe care l-aţi întâlnit
de a lungul activităţii de ajutorare a oamenilor nevoiaşi?

Fiecare caz social de care mă ocup este special, inedit,
unicat; fiecare persoană îşi are istoria şi povestea ei. De toate
cazurile sociale mă simt legat sufleteşte; M-am străduit, îm-
preună cu echipele de lucru, să le rezolvăm. Munca trebuie să
fie în echipă, transparentă şi jertfelnică. Am avut multe cazuri
emoţionante: când am găsit mama unui copil abandonat de
mic în maternitate, când am l-am descoperit pe fiul unei
bătrâne abandonate de peste 20 de ani şi multe altele pe care
numai Dumnezeu le ştie.

7. Ce ne puteţi spune despre activitatea
dumneavoastră ca ziarist la nivel local şi internaţional?

Am o mare plăcere de a scrie, de a comunica în scris, de
a împărtăşi experienţele mele altora, nedumeririle, tristeţile şi
bucuriile acestei vieţi pământeşti.Am început să scriu în presă
imediat după Evenimentele din Decembrie 1989, pe care le-
am trăit din plin.

Am publicat articole în ziarele locale: “Opinia”,
“Focuri Vii”, “Muntenia”, “Viaţa Buzăului”, “Şansa bu-
zoiană”, “Amprenta”, unde am avut rubrici permanente unele
semnate cu pseudonim literar. Nu am scris niciodată împotriva
unei persoane anume sau să defăimez vreo instituţie. Scrisul
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meu a fost o mărturisire de credinţă, de dragoste şi de soli-
daritate cu cititorii. Toate ziarele locale au fost pentru mine o
rampă de lansare în lumea scrisului. În fiecare zi caut să scriu
măcar o pagină. Am încă multe manuscrise netipărite. De
asemenea, public şi la ziare din Basarabia, Republica
Moldova. Sunt redactor la revista ,,Lacrima românească” a
Seminarului Teologic Liceal ,,Chesarie Episcopul”.

În anul 2000 am fost la un Simpozion internaţional la
Ierusalim şi într-o zi de sâmbătă, când era sabatul la evrei am
vizitat ,,Zidul Plângerii”, monumentul lor de suflet, şi am
făcut câteva fotografii pentru un articol de ziar. Atunci, nişte
evreii ultra tradiţionalişti au luat pietre să arunce în mine pe
motiv că lucrez sâmbăta, adică făceam fotografii. Şansa de a
scăpa cu viaţa a fost legitimaţia de ziarist. Mi-am cerut iertare
şi am plecat protejat de poliţia israeliană.Am fost şi în Kosovo
cu ajutoare umanitare şi am cunoscut pe viu ce înseamnă un
război adevărat, război pe care forţele oculte l-au declanşat.
Munca de ziarist este frumoasă, captivantă, provocatoare dar
şi plină de responsabilitate. Tot ce scriu rămâne în veşnicie.

8. Ce vă place să faceţi în puţinul timp liber de care
dispuneţi (în afara activităţilor duhovniceşti?)

Mereu mă rog la bunul Dumnezeu să-mi dea măcar o
jumătate de zi liberă. Eu nu am luat concediu niciodată. Aş
vrea dar nu pot. Ca profesor aştept vacanţele mai ceva ca un
elev. Constat însă, în ultima zi de vacanţă, că a trecut prea re-
pede, şi nu m-am bucurat de nici măcar o zi liberă în care să
ştiu că nu mai am nimic de făcut. Lectura cărţilor este o pasi-
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une. Citesc din diferite domenii pentru a mă informa şi a mă
pune la curent cu evenimentele din ţară şi din lume. Îmi place
să merg pe jos, să întâlnesc oameni şi mai ales să fac peleri-
naje la munte, pe la mănăstiri. Ca elev şi student am vizitat
toată România, de la un capăt la celălalt. Acum trăiesc din
acele frumoase amintiri.

Acum scriu un roman istoric ,,Soroca” şi la o carte de
critică literară: ,,Sacrul în poezia lui Grigore Vieru”. În
pauzele şcolare mai scriu câte o poezie. Încerc să folosesc tim-
pul la maxim.

9. Care este cea mai mare dorinţă a dumneavoastră?
Îmi doresc să văd Catedrala ,,Sfântul Sava” terminată

şi sfinţită. Ea este sufletul meu, am crescut deodată cu ea. Aici
m-am rugat mult, am plâns, m-am bucurat sufleteşte de toate
împlinirile credincioşilor care veneau cu necazuri la această
biserică şi Dumnezeu le-a ajutat datorită credinţei lor. Cate-
drala ,,Sfântul Sava” este cartea de vizită a municipiului
Buzău şi mireasa oraşului. Doresc tare mult să găsim moaştele
Sfântului Sava pentru a le aduce în această biserică.

10. Ce planuri de viitor aveţi?
Dumnezeu ştie viitorul. Depindem numai de El.

Bossuet, un mare orator francez, spunea că: ,,omul propune,
Dumnezeu dispune”. Fiecare dintre noi visăm, dorim, vrem
ceva în viitor, dar Dumnezeu decide.

Eu, personal, vreau să îmbunătăţesc toate proiectele so-
ciale, să măresc capacitatea tuturor aşezămintelor sociale,
124

SAVA BOGASIU



deoarece avem multe cereri de adăpost din partea persoanelor
nevoiaşe. Sunt îndrăgostit de viaţa dacilor care sunt strămoşii
noştri. Erau oameni minunaţi şi trăiau într-o mare simplitate,
într-un mod natural, normal, în mijlocul naturii cu multă bu-
curie şi dragoste de cele sfinte.

Vreau să amenajez undeva un sat dacic, o tabără de
creaţie unde să vină tineri care să se întoarcă în timp, pentru a
înţelege şi ei cât de fericiţi şi liniştiţi erau dacii. Confortul de
azi, tehnica, alimentaţia plină de E-uri ne omoară cu zile. Prea
mult stress. Dacii locuiau în căsuţe mici făcute în pământ, din
piatră şi lemn, trăiau din pescuit şi creşterea oilor şi caprelor.
Cultivau viţă - de vie şi pomi fructiferi. Prezenţa dacilor de
odinioară o mai întâlnim ici, colo, în Maramureşul de sus, is-
toric, pe Valea Izei, de exemplu.

Mai lucrez şi la o altă carte, un roman istoric, numit
“BUREBISTA”. Dacii, prin felul lor de viaţă, ospitalitate,
credinţă, muncă jertfelnică şi bunătate, erau creştini înainte de
a fi botezaţi creştini de către apostolul Andrei, supranumit şi
Apostolul României. Spiritualitatea lor avansată, a uşurat mult,
încreştinarea.

11. Ce regretaţi din tot ce aţi făcut sau nu în viaţă?
Din tot ce am făcut în viaţă nu regret nimic căci toate le-

am făcut în mod liber, conştient, din dragoste şi cu jertfă.
Familia mea, preoţia şi munca în Fundaţia ,,Sfântul

Sava” sunt bucuriile vieţii mele, de care mă simt legat su-
fleteşte. În toate a fost şi este lucrarea lui Dumnezeu. Nu-mi
pare rău că sunt căsătorit, că sunt preot şi că sunt în Fundaţie.
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Pentru aceste trei obiective m-am născut.
Îmi pare rău însă că nu pot face mai multe pentru săraci.

Mă doare că ţara noastră merge acum pe un drum greşit, că
nu avem acolo sus oameni de jertfă, iubitori de Patrie şi cu
frică de Dumnezeu. Nu am linişte deoarece aproape jumătate
dintre terenurile României sunt cumpărate de străini şi că tot
mai mulţi români au devenit slugi, sclavi la străinii de peste
hotare. Unde eşti tu Vlad Ţepeş, dar tu Ştefan cel Mare, să
vezi ce a mai rămas din ţara noastră? M-am străduit din răs-
puteri să lucrez cât de mult, dar nu am reuşit să-i mulţumesc
pe toţi. Cu siguranţă că sunt şi nemulţumiţi. Eu unul sunt sin-
gur şi de multe ori am fost pe post de cerşetor pentru alţii, pen-
tru binele lor. Personal, pentru mine, nu am făcut nimic până-n
prezent. Îmi doresc o casă unde să am o cameră mare în care
să pot pune miile de cărţi pe care le ţin acum în saci şi în sute
de sacoşe. Acesta este durerea mea. Mă consolez că cel puţin
am citit aceste cărţi şi că le port în sufletul meu. Aş vrea să fie
la vedere să le poată citi şi alţii care vin la mine în vizită.

12. După ce principii vă ghidaţi în viaţă?
Dictonul meu care mă defineşte şi în care mă regăsesc

mereu este următorul: MARE ESTE DUMNEZEU.
Îi datorez totul lui Dumnezeum care este minunat întru

sfinţii Săi. Sfântul Sava este modelul vieţii mele, căruia i-am
închinat proiectele mele sociale, culturale şi misionare.

Totul pentru oameni; oamenii sunt mai importanţi decât
zidurile şi decât instituţiile. Biserica a fost martorul acţiunilor
mele de unde am primit energie, har şi bucurie lăuntrică.
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Mă străduiesc să citesc în fiecare zi măcar o pagină din
Biblie şi un acatist sau paraclisul Maicii Domnului – Sfânta
Fecioara Maria. Mereu am simţit-o aproape de sufletul meu.

În iubirea de Patrie se cuprinde totul despre universul
ţării mele, România, care înseamnă: om în rai. Din cuvân-
tul România se poate scrie această frumoasă şi de suflet
propoziţie: om în rai. Să facem totul pentru a ne întoarce de
unde am venit, din rai. Cred cu tărie în înviere; nu mă sperie
moartea şi nu-mi este frică de oameni. Atunci când sunt
calomniat, mă consolez că acuzaţiile aduse nu sunt adevărate.

Îmi place adevărul şi mă străduiesc să spun adevărul pe
faţă la toată lumea, chiar cu riscuri când deranjez pe cei mai
mari. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toţi. Binecuvântare
sfântă şi bucurie sfântă tuturor.

14. De ce v-aţi luat pseudonimul literar
Sava Bogasiu?

M-am îndrăgostit din copilărie de Sf. Sava, un model
viu de credinţă, jertfelnicie şi dragoste faţă de Iisus. Numele de
Bogasiu trebuia să fie numele de familie al tatălui meu, care a
primit numele de botez al străbunicului: Milea.
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1. Despre Duhul Sfânt în Biserică
şi-n viaţa omului

Existenţa vie, lucrătoare, a Duhului Sfânt în lume, în
viaţa bisericească, în viaţa omului, în noi este confirmată din
plin de o mulţime de texte biblice care ne arată clar că Duhul
Sfânt este mai întâi de toate o Persoană vie a Sfântei Treimi.
Noi nu putem vorbi de Dumnezeu Tatăl fără a cugeta simul-
tan şi la Iisus Hristos - Fiul lui Dumnezeu, născut din veşni-
cie, din Tată, dar şi la Duhul Sfânt care purcede numai de la
Tatăl cel ceresc.

Biblia ne spune că Duhul Sfânt este din veşnicie şi că El
a fost prezent la crearea Universului în care trăim. În Cartea
Facere (prima din Biblie), capitolul 1, versetul 2 scrie aşa:
,,Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor”. Părintele
Boris Bolerinskoy, care a scris o carte profundă, intitulată “Îm-
părtăşirea Sfântului Duh”, îl aseamănă pe Duhul Sfânt care
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se purta pe deasupra apelor cu o pasăre maternă uriaşă care
încălzea sub aripile ei, apele primordiale, apoi acelaşi Duh
Sfânt îl face şi pe om fiinţă vie adică cu suflet viu, cugetător
în el. Sfânta Scriptură ne spune că după ce Dumnezeu a creat
omul din lut, (adică din materie) a suflat asupra lui şi omul a
primit suflet. Suflarea ţine de duh.

Există în popor o vorbă veche: ,,a-şi da duhul”, adică
a ieşi sufletul din om. Aceasta este moartea: iese duhul, sufle-
tul din om; iar viaţa înseamnă suflare. Mişcarea Duhului Sfânt
deasupra apelor, peste materie, are această mare minune: de a
sacraliza materia şi de a ,,dospi”, a germina creaţia; a face să
rodească, ca ea să se împlinească. Fără Duh Sfânt, încetează
totul; şi materia, dar şi sufletul. Doar prin Duhul Sfânt omul
devine un întreg, o fiinţă, o persoană care rosteşte cuvântul
raţional. Biblia ne arată că există strânsă legătură între ,,dabar”
care înseamnă în ebraică: ,,cuvânt” şi ,,ruah”, cuvânt ebraic
care tradus în româneşte înseamnă: suflare, vânt, duh etc. În
psalmul 32,6 scrie aşa: ,,cu cuvântul Domnului cerurile s-au
întărit şi cu duhul gurii Lui, toată puterea lor”.

În acest verset biblic, vedem legătura intimă, fiinţială,
dintre cuvântul creator, care se identifică cu Hristos, Logosul
întrupat în istorie şi suflarea dătătoare de viaţă care se identi-
fică cu Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu lucrează la facerea
lumii împreună cu Cuvântul (e vorba de Iisus Hristos) dând
viaţă apelor primordiale cu puterea Sa zămislitoare, insu-
flându-le sămânţa vieţii, încălzind materia primă care era in-
ertă şi fără de formă. Purtarea Duhului Sfânt pe deasupra
apelor sugerează exegeţilor biblici imaginea unor aripi întinse,

Mărturii în lumina dreptei credinţe

129



cum citim în cartea Deuteronom capitolul 32, versetul 11: ,,în-
tocmai ca vulturul care îndeamnă la zbor puii săi şi se roteşte
pe deasupra lor, întinzându-şi aripile, a luat pe poporul Is-
rael şi l-a dus pe penele Sale”. De asemenea, la profetul
Iezechil, capitolul 36, întâlnim lucrarea vie, dătătoare de viaţă
a Duhului Sfânt care învie un câmp plin de oase omeneşti. În-
vierea morţilor este posibilă doar prin lucrarea Duhului Sfânt.
Duhul Sfânt are puterea harică de a ne renaşte pe noi oamenii
prin Iisus Hristos, care, în convorbirea Sa minunată cu
Nicodim, a zis aşa: ,,de nu se va naşte cineva din apă şi din
Duh Sfânt, nu va putea intra în împărăţia lui Dumnezeu”
(Ioan 3,5). Duhul Sfânt este prezent la botezul Mântuitorului
Hristos deasupra apei Iordanului, sub forma unui porumbel.
De ce Mântuitorul Hristos asociază pe Duhul Sfânt cu un po-
rumbel; ce semnificaţie spirituală are această pasăre? Toţi
evangheliştii sinoptici au scris despre prezenţa Duhului Sfânt
la botezul lui Iisus sub forma unui porumbel (Matei 3,16;
Marcu 1,10; Luca 3,22). Porumbelul este simbolul păcii, al
împăcării dar şi al blândeţii.

Dintre toate păsările, porumbelul este foarte blând,
curat, energic. Prezenţa Duhului Sfânt la botezul lui Iisus are
mai multe semnificaţii: în primul rând, să-I arate dumnezeirea,
sfinţenia, lumina cerească pe care o are Mântuitorul Hristos
în Sine. În al doilea rând, pentru a se face distincţie clară între
Persoane, adică între Mântuitorul Hristos şi Duhul Sfânt care
nu se confundă, nu se amestecă, ci conlucrează, tot timpul. În
al treilea rând, Duhul Sfânt se arată la botezul lui Iisus dea-
supra apei Iordanului pentru a sfinţi firea apelor, adică mate-
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ria. Botezul lui Iisus este în sine o Cinzecime.
Aghiasma este apa sfinţită prin Duhul Sfânt. Se află o

strânsă legătură fiinţială între apă şi Duh Sfânt. Întotdeauna
unde este săvârşit botezul ca Taină sfântă a Bisericii, acolo
este şi prezenţa vie, lucrătoare a Duhului Sfânt; acolo are loc
şi Cinzecimea adică pogorârea din ceruri a Duhului Sfânt peste
cel care se botează în apă. În cultul liturgic ortodox, există o
slujbă specială de sfinţire a apei: la Bobotează, apa sfinţită se
numeşte ,,aghiasmă mare” şi ea se foloseşte în mod special,
la nevoi speciale ale omului, şi de asemenea avem şi ,,aghi-
asmă mică”, pe care o folosim în toate ocaziile când vrem să
sfinţim obiecte, lucruri sau chiar să bem pentru liniştea sufle-
tului din noi care însetează după Duhul Sfânt. Omului îi este
sete mereu de Duhul Sfânt. Restaurarea cosmosului, a Uni-
versului care suferă, sângerează, din cauza păcatelor noastre,
s-a realizat prin jertfa unică şi uriaşă de pe Golgota, pe Cruce,
unde Iisus, ,,mielul de jertfă”, S-a dăruit lumii întregi, iar
sfinţirea cosmosului răscumpărat prin jertfa de pe Crucea lui
Iisus se face prin Duhul Sfânt, care se revarsă în Biserică, şi
prin Biserică în lume prin Sfintele Taine şi prin rânduiala
ierurgiilor, slujbe sfinţitoare, care ne transmit harurile Duhu-
lui Sfânt peste noi. Există o strânsă legătură între Duhul Sfânt
şi apă.

Sfinţenia apei este efectul prezenţei Duhului Sfânt în
apă. Aşa cum trupul omului se strică, şi miroase urât fără su-
fletul din el, la fel este şi apa fără de Duh Sfânt: nu mai poate
fi folosită ca element de purificare, de sfinţenie. Să dăm slavă
lui Dumnezeu, care este mare şi minunat în lucrările Sale că
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ne-a lăsat în Biserică izvorul viu şi nesecat al Sfinţeniei, care
vine mereu de la Duhul Sfânt, să ne sfinţească pe toţi.

2. Biserica şi tineretul contemporan
Tinerii şi Biserica constituie, astăzi, un subiect foarte

important şi inepuizabil, deoarece speranţa salvării neamului
românesc stă tocmai pe această conlucrare dintre Biserică şi
tineret. Viitorul poporului nostru depinde foarte mult de dru-
mul pe care merge astăzi generaţia tânără. Cum sunt, ce anume
caută tinerii de astăzi; care sunt preocupările lor majore şi în
ce constă crezul vieţii lor? Biserica în ultima vreme se stră-
duieşte să implementeze tot felul de proiecte şi programe de
lucru cu tinerii pentru a-i apropia şi mai mult de Mântuitorul
Hristos. Trebuiesc găsite soluţii practice de a pătrunde mai
mult în sufletul tinerilor pentru a-i determina să-L caută cu tot
sufletul pe Hristos.

Asemenea tânărului din Evanghelie, fiecare dintre noi
să ne punem întrebarea firească: ,,ce trebuie să facă pentru a
moşteni viaţa de veci?” (Luca 10,25). În această căutare nu se
poate ca tinerii să nu întâlnească Biserica şi iarăşi Biserica nu
se poate să nu-i întâlnească pe tineri. Este nevoie doar ca
Biserica să înţeleagă în profunzime ce este tinereţea, ce
însemnătate are ea pentru fiecare om. Este nevoie ca tinerii să
cunoască Biserica, să-L cunoască în ea pe Hristos, care merge
de-a lungul veacurilor cu fiecare generaţie, cu fiecare om.

În viaţa unui tânăr este importantă ziua când se
convinge că Iisus este singurul prieten, care nu-l va dezamăgi
niciodată, pe care se poate bizui totdeauna. Preotul, într-o
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parohie, are un rol important în implicarea tinerilor în viaţa
socială a comunităţii. În fiecare parohie sunt multe cazuri so-
ciale care trebuie evaluate şi găsite soluţii eficiente de rezol-
vat. Tinerii din parohie au multă energie, iniţiative; totul este
ca preotul să-i mobilizeze şi să-i motiveze în astfel de acţiuni
umanitare.

Lucrul acesta îl spun din experienţa mea pastorală pe
care o am la Catedrala copiilor ,,Sfântul Sava”, unde avem
implicaţi mulţi tineri care fac parte din Fundaţia pentru copii
,,Sfântul Sava de la Buzău”. Voluntariatul tinerilor este o
sursă inepuizabilă şi o alternativă viabilă în relaţia Biserica -
Societate. Tinerii doresc să aibă o prezenţă mai vie în viaţa
Bisericii; preotul din parohie trebuie să vină în întâmplinarea
lor şi să-i direcţioneze prin exemplul său. Munca cu tineretul
de astăzi are şi multe greutăţi, obstacole, mentalităţi greşite,
care s-au moştenit din vechiul regim. Secularizarea sentimen-
tului religios, modernismul şi comoditatea au atins o mare
parte a tineretului contemporan.

Dacă o parte dintre tineri nu mai frecventează Biserica;
trebuie să dea de gândit preotului din parohie care trebuie să-
i caute şi să descopere metode noi de pastoraţie, ca să-i di-
namizeze pe toţi pe calea binelui. A sosit vremea ca Biserica
să meargă spre lume, spre societate, cu iniţiative diverse pen-
tru a captiva tineretul şi nu numai la o viaţă religioasă intensă.
Organizarea de pelerinaje la mănăstiri, lectura religioasă,
spovedania deasă, consiliere spirituală, sunt doar câteva din-
tre metode pastoral - misionare care-i stau la dispoziţie preo-
tului din parohie.
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Mesajul Bisericii către generaţia tânără trebuie să fie
unul de iubire sinceră, de dorinţă de dialog fără echivocuri, de
înţelegere profundă a problemelor cu care ei se confruntă în
lumea de azi. O vorbă bună adresată unui tânăr, o uşă deschisă
a Bisericii, este o mare speranţă de apropiere a tinerilor de
viaţa bisericească.

Tineretul în Biserică şi prin Biserică este garanţia unui
viitor liniştit pentru poporul nostru, român. Biserica este sin-
gura instituţie care nu va dispărea niciodată din lume, deoarece
ea are la bază pe Mântuitorul ,,Hristos, care este acelaşi, ieri,
azi şi-n veac” (Evrei 13,8) şi El este pentru fiecare tânăr în
parte ,,Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14,6). De felul cum ne
trăim tinereţea ne vom bucura şi de o bătrâneţe fericită. Totul
este ca-n viaţă, din copilărie, să trăim cu Hristos şi în Hristos,
Singurul Salvator care şi-a dat ,,Trupul şi Sângele” pentru
mântuirea noastră. Binecuvântăm pe toţi tinerii care doresc să
se mântuiască şi care-L caută pe Dumnezeu, care este mare şi
bun cu toată lumea care-I urmează cu sfinţenie poruncile Sale.

3. Calea spre mântuire
Dumnezeu ne cheamă pe toţi la mântuire şi ne dă ace-

leaşi 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
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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 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). 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 pro-
fetul Isaia: „Dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre
şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pen-
tru mântuirea noastră şi prin rănile Lui noi toţi ne-am vin-
decat” (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 mân-
tuim. 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 deschi-
dem ochii pentru a o primi. Hristos a murit pentru noi, în locul
nostru, pe Cruce. Noi trebuie să credem în această jertfă sal-
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vatoare şi să facem roade de pocăinţă.
Ce facem noi se cheamă mântuire personală şi ce face

Dumnezeu pentru toţi oamenii se cheamă mântuire colectivă.
Sfântul Apostol Pavel ne dă o minunată definiţie a credinţei:
„credinţa este încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lu-
crurilor celor nevăzute” (Evrei 11,1). După Teodoret, Epis-
copul Cirului, „credinţa creştină este învoirea liberă a
sufletului, vederea sufletească a unui lucru nevăzut, stator-
nicia în ceea ce este adevărat, înţelegerea celor nevăzute
potrivit firii”. Credinţa este înaintea cunoaşterii, după cuvân-
tul 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 în-
credere în cineva şi să faci şi fapte bune pentru acea persoană.
Nu orice credinţă ne mântuieşte. Credinţa nu este doar o sim-
plă cunoaştere, o acumulare de informaţii despre Dumnezeu.
Credinţa ne mântuieşte atunci când facem fapte bune în nu-
mele 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.Afi
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
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veşnică. Prin credinţă se pot înfăptui minuni mari care ţin
numai de puterea lui Dumnezeu.

4. Fericirea, credinţa vie din om
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 ajunge la această stare de fericire. Părintele Iustin Pârvu,
un adevărat apostol al vremurilor noastre, spunea aşa: „feri-
cirea 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 mă-
sura 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. 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 ac-
cident, casa distrusă de calamităţile naturale, banii furaţi, lu-
crurile risipite. În astfel de cazuri, multe persoane au căzut în
deznădejde ajungând chiar la sinucidere. Plăcerile trupeşti, pe-
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trecerile 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 dispar repede şi uneori fără de urmă. Acest lucru l-a măr-
turisit, 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 rân-
duri, adaugă: “Apoi m-am uitat cu luare aminte la toate lu-
crurile 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” (Ecclesias-
tul 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: „As-
cultaţi-Mă pe Mine şi veţi mânca cele bune şi întru bunătăţi
se va desfăta sufletul vostru. Luaţi aminte cu urechile voas-
tre 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 spir-
ituale. Adevărata fericire este să-L ai pe Dumnezeu mereu în
inimă şi în suflet, Mântuitorul Iisus Hristos este izvorul feri-
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cirii noastre veşnice. El ne-a dat în Predica de pe munte cele
nouă drumuri care duc la fericirea veşnică (Matei 5, 3-11).
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.
Dumnezeu 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 Lui durerile şi
suferinţele noastre, cum zice profetul Isaia în capitolul 53. În
această lume este multă nedreptate şi ură. Pentru a dobândi
fericirea, este nevoie de o jertfă mare, o luptă cu multe încer-
cări, cu multe greutăţi, pe care omul, cu ajutorul Mântuitoru-
lui 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 nos-
tru este adevărata fericire care este veşnică. Adevărul este
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Unul, după cum şi Dumnezeu este Unul.
Ortodoxia înseamnă dreapta credinţă, sau credinţa ade-

vărată, completă, desăvârşită, care conţine totul pentru mân-
tuirea omului. În Ortodoxie, totul este simplu, limpede, clar:
albul este alb şi negrul este negru. Ortodoxia este singura care
ni-L aduce pe Dumnezeu în adâncul fiinţei noastre.

5. Hristos a Înviat!
Salutul creştinesc „Hristos a înviat!“ şi respectiv „Ade-

vărat a înviat din morţi!“ este o mărturisire pe care trebuie să
o facem fiecare dintre noi. A ne fi ruşine de acest salut pascal
înseamnă, de fapt, a ne ruşina de Hristos şi de statutul de
creştin. Sf. Serafim de Sarov saluta tot timpul anului cu „Hris-
tos a înviat!” pe oricine, chiar şi pe vieţuitoarele din pădure.
Acest salut este cea mai cuprinzătoare mărturisire a credinţei
pe care fiecare trebuie să o avem în adâncul fiinţei noastre.
Cel mai important moment din sărbătoarea Paştelui este
Liturghia pascală în centrul căreia stă Mântuitorul Hristos în-
viat din morţi. Înviere fără Hristos nu se poate.

Pe El îl descoperi cu adevărat numai în timpul Sfintei
Liturghii. După ce am luat lumină de la preot, nu este bine să
plecăm acasă imediat şi să petrecem cu mâncare şi băutură.
Pasca pe care trebuie să o luăm se sfinţeşte spre finalul Sfin-
tei Liturghii. A pleca fără „pască“ acasă e ca şi când nu ai luat
parte la slujba Sfintelor Paşti. Învierea este cea mai mare săr-
bătoare deoarece scoate în relief dumnezeirea Mântuitorului
Hristos. Dacă Hristos nu învia, zadarnică era şi credinţa noas-
tră, adică nu avea finalitate, se rezuma doar la lumea aceasta.
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Ori, noi avem nevoie de veşnicie, pentru că sufletul este ne-
muritor. Paştele este cea mai covârşitoare minune despre dum-
nezeirea Mântuitorului Hristos. Învierea Lui Iisus este, de fapt,
şi învierea noastră. Chiar dacă nu ar fi existat Biblia ca docu-
ment istoric despre existenţa şi lucrarea lui Dumnezeu în lume,
avem atâtea alte mărturii, luate din natură, despre Învierea
Domnului Hristos. Fiecare sămânţă de plantă se înmormân-
tează în pământ şi, după o scurtă perioadă de timp, încolţeşte.
Dacă nu le-am pune în pământ, seminţele nu ar avea niciodată
şansa să iasă la iveală. La fel se întâmplă şi cu cei care au murit
şi au fost înmormântaţi. Învierea este marele adevăr pe care ni-
l demonstrează cu tărie natura.

În afară de Evanghelie, avem multe scrieri nou-testa-
mentare, dar şi profane, care demonstrează Învierea Mântu-
itorului Hristos. Noi oamenii am fost creaţi, de la început,
„după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu“. Purtăm deja în
noi un model sfânt spre care trebuie să tindem, să ne orien-
tăm. Prin întruparea Sa din Fecioara Maria, Mântuitorul Hris-
tos a devenit pentru noi toţi o icoană vie, un model de vieţuire
demnă şi plenară pe acest pământ binecuvântat de Dumnezeu.
În Evanghelia după Marcu, (cap. 8,34), scrie aşa: „Oricine
voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea
şi să-Mi urmeze Mie“. Prin aceste cuvinte biblice, Mântu-
itorul ne îndeamnă să-L urmăm pe El, să-L avem ca model în
toate.Ane lua crucea înseamnă a ne asuma personal suferinţa,
boala, greutăţile acestei vieţi, şi a-L urma pe Mântuitorul care
a urcat spre Golgota Învierii prin crucificare. Fiecare dintre
noi avem o cruce a vieţii cu care ne identificăm. Nu există om
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fără de cruce. Şi orice cruce este legată fiinţial de Hristos. Ex-
istă o carte minunată numită „Urmarea lui Hristos“, de
Tomas Kempis, în care ni se prezintă cum trebuie să-L urmăm
pe Iisus Hristos. Creştinismul înseamnă viaţa în Hristos şi pen-
tru Hristos. Sfântul Nicolae Cabasila şi, apoi, părintele profe-
sor Dumitru Stăniloae au dezbătut această temă de mare
actualitate: viaţa în Hristos. Mântuitorul Hristos spune despre
Sine aşa: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa“ (Ioan 14,6).
Atunci când Îl urmăm pe Mântuitorul Hristos, noi deja am de-
scoperit adevărata cale a vieţii. În aceste vremuri confuze
avem mare nevoie de lumina lui Hristos, care a exclamat aşa:
„Lumină a lumii sunt“ (Ioan 9,5). O viaţă bună este o viaţă
trăită şi împlinită în Hristos Cel ce este „ Calea, Adevărul şi
Viaţa“ (Ioan 14,16). Mântuitorul Hristos ne-a trecut din
moarte la viaţă, de la întuneric la lumină, de la rătăcire la ade-
văr. El a venit pe pământ să ne vindece neputinţele noastre
omeneşti, să ne şteargă păcatele şi greşelile noastre, cu sân-
gele Lui (1 Ioan 1,7). Oricât de grea ar fi în această viaţă
pământească, se merită să trăim şi să luptăm. Cu noi este Dum-
nezeu.

Ne asemănăm cu Dumnezeu dacă ne deschidem sufle-
tul către El, dacă trăim, gândim şi vorbim frumos unii cu alţii.
Să avem mereu o faţă senină. Putem avea un chip luminos,
când avem o inimă bună. Toate pornesc din inima noastră.
Faptele pe care le săvârşim au ca punct de plecare sufletul nos-
tru. Credinţa în Dumnezeu dă omului bunătate şi fericire. Pen-
tru a fi fericit, fiecare dintre noi trebuie să fim credincios lui
Dumnezeu, iubitor de Dumnezeu şi cunoscători de Dumnezeu.
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Cu cât vom cunoaşte mai bine adevărurile despre Dum-
nezeu cuprinse în Sfânta Scriptură, vom începe să-L iubim şi
să înţelegem poruncile Lui. Împlinirea voinţei lui Dumnezeu
ne dă multă mulţumire sufletească. De Paşti, îi îndemnăm pe
toţi oamenii la bucurie, nădejde şi bunătate. Bucurie, pentru că
Iisus este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Năde-
jde, pentru că moartea nu mai are putere asupra morţilor noştri,
că şi ei vor învia prin puterea lui Iisus, care a înviat din morţi.
Bunătate, pentru că nu poţi fi un creştin adevărat fără a fi bun
cu cei din jurul tău. În aceste două propoziţii biblice: ,,Hristos
a înviat!” şi ,,Adevărat a înviat!” se cuprinde esenţa Evanghe-
liei. Învierea lui Hristos este ca un fir roşu care străbate Bib-
lia de la un capăt la celălalt. Sfânta Scriptură ne arată că
temelia existenţei noastre stă tocmai pe Învierea Mântuitoru-
lui Iisus. Credinţa în înviere este viaţa Bisericii, este existenţa
ei, bazată pe faptul învierii lui Hristos. Învierea ne dovedeşte
din plin că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Învierea
dovedeşte că învăţătura Lui este de la Dumnezeu care este
preaslăvit în Sfânta Treime. Învierea ne demonstrează că tot ce
a făcut şi tot 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 într-un mod
convingător că şi noi toţi vom învia. Învierea lui Iisus se mai
numeşte în Biblie şi Paşte. Cuvântul oriental ,,paşte” în tra-
ducerea românească însemnă: trecere, eliberare. Cu alte cu-
vinte, prin Sfintele Paşti se înţelege trecerea noastră din moarte
la viaţă, eliberarea noastră din robia morţii şi a păcatului. Cu
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fiecare praznic al Paştilor suntem încredinţaţi că învierea este
totul şi că viaţa este veşnică prin înviere. Paştile ne arată că
viaţa este darul lui Dumnezeu care intră în veşnicie (Ioan 17,3).

Învierea lui Iisus Hristos scoate în evidenţă valoarea
vieţii: viaţa are dimensiunea veşniciei şi moartea nu poate des-
fiinţa viaţa. Învierea Mântuitorului ne arată că omul după
moarte nu intră în nefiinţă; el continuă să existe şi după tre-
cerea la cele veşnice. Sfântul Apostol Pavel scria celor din
Tesalonic: ,,De credem că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa
credem că Dumnezeu pe cei adormiţi întru Iisus îi va aduce
împreună cu El” (1 Tesaloniceni 4,14). Învierea Mântuitoru-
lui este şi învierea noastră, a tuturor, indiferent dacă credem
sau nu credem în existenţa lui Dumnezeu. Ea este universală
şi veşnică. Dacă există înviere pentru toţi, atunci nu este deloc
indiferent cum trăim viaţa aici pe pământ. Dacă noi trăim fără
rost şi fără chibzuială pe pământ, înseamnă că ne compromitem
pentru veşnicie şi pentru viaţa de dincolo. Adevărata învăţă-
tură despre viaţă, spune Sfântul Apostol Pavel, este să trăim în
orice moment pentru Dumnezeu şi pentru cei din jurul nostru,
făcând mereu fapte bune. Învierea lui Hristos este şansa mân-
tuirii noastre şi crezul puternic al Bisericii. Sfântul Apostol
Pavel spunea celor din Corint aşa: ,,Dacă Hristos n-a înviat,
atunci zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică este
şi credinţa voastră” (1 Corinteni 15,14). Învierea lui Hristos
este certitudinea credinţei noastre care se bazează pe adevăr.
În nicio religie de la începutul lumii şi până astăzi nu există
această bucurie pascală unică şi inconfundabilă.

Dintre toţi întemeietorii de religii în lume, doar Iisus
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Hristos a înviat singur din morţi. Învierea lui Iisus Hristos per-
sonalizează şi divinizează religia creştină. Creştinismul fără
învierea Mântuitorului Hristos ar fi o religie ca şi alte religii.
Creştinismul este mai mult decât o religie: este viaţă veşnică.
Paştele este o sărbătoare a vieţii şi a nemuririi. Din totdeauna,
de când e lumea lume şi omul om, cea mai tulburătoare din-
tre spaimele omeneşti a fost şi este întâlnirea cu moartea. Cu
moartea altora şi cu moartea noastră.

Întrebarea de ce murim, de ce trebuie să murim, ne-o
punem de când începem a gândi. Şi ar fi rămas în vecii vecilor
cea mai neînvinsă dintre întrebările oamenilor, dacă nu ar fi
venit din ceruri pe pământ, Iisus Hristos ca să ne răspundă prin
Învierea Sa din morţi. De la El ştim că moartea e doar trecere
din această viaţă la o altă viaţă. De la El ştim că mor doar
trupurile, dar sufletele rămân vii pentru totdeauna, în lumea
de dincolo. De la El ştim că ne vom întâlni acolo unii cu alţii
şi că vom avea parte acolo de acea comuniune cu Dumnezeu,
cu aproapele şi cu cei dragi ai noştri. Bucuria Sfintelor Paşti
constă în aceea că moartea nu ne mai întristează, ea nu mai
are putere malefică asupra noastră. Moartea a fost învinsă pen-
tru totdeauna prin învierea lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel
dialoga cu moartea aşa: ,,Unde-ţi este, moarte, boldul tău?”
(1 Corinteni 15,55). Credinţa în înviere ne dă mângâiere şi
sens pentru viaţă şi moarte.

Prin învierea lui Iisus, moartea este acum doar o uşă
spre veşnicie. Prin moarte noi trecem în lumea de dincolo. Prin
învierea Sa din morţi, Mântuitorul Hristos a transformat
moartea într-o uşă prin care se intră în lumea de dincolo. În
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perioada pascală în Biserică se cântă cel mai des acest imn al
învierii: ,,Hristos a înviat din morţi, cu moartea pre moarte
călcând şi celor din mormânturi viaţă dăruindu-le”. Moartea
lui Iisus pe Cruce a însemnat omorârea morţii noastre, ca noi
să putem intra în veşnicie.

Aşa cum fără botez nu poţi intra în împărăţia lui Dum-
nezeu (Ioan 9,5) la fel fără de moarte nu se poate intra în veşni-
cia lui Dumnezeu. Drumul învierii spre veşnicie l-a făcut
pentru noi toţi învierea lui Iisus Hristos. Învierea lui Hristos
este un mareAdevăr care poate fi demonstrat. Sfânta Scriptură
ne oferă multe argumente. Pentru cel care nu vrea să creadă în
Dumnezeu şi în Mântuitorul Hristos nu există nici un argu-
ment convingător. Credinţa ţine de voinţă şi adevăr.Acrede în
învierea Mântuitorului Hristos înseamnă a primi adevărurile
expuse în Sfânta Scriptură. Învierea lui Iisus este un fapt is-
toric, văzut de mulţi martori. Mormântul lui Iisus a fost păzit
de un corp de armată pus de guvernatorul Ponţiu Pilat. Aceşti
soldaţi au văzut cu ochii lor lumina învierii care a răsărit din
mormânt, când lespedea grea de piatră s-a dat singură la o
parte. De asemenea Iisus Hristos a fost văzut de multă lume
chiar în prima zi a învierii Sale din morţi. Se poate vorbi deci
de martori oculari: ,,Dumnezeu a înviat pe Iisus şi la aceasta
noi toţi suntem martori” (F. Ap. 2,32). ,,Noi suntem martorii
acestui fapt” (F. Ap. 3,15). Acele persoane care L-au văzut
mort pe Cruce, îngropat, tot ele L-au văzut şi înviat din morţi.
Sfinţii Apostoli au mărturisit cu putere în faţa Sinedriului
evreiesc (Parlament) aşa: ,,Nu putem să nu grăim cele ce am
văzut şi auzit” (F. Ap. 4,20). În ziua învierii Sale din morţi,
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Mântuitorul Hristos S-a arătat Sfinţilor Apostoli zicându-le:
,,Priviţi mâinile şi picioarele Mele, căci Eu însumi sunt:
pipăiţi-Mă şi vedeţi că Duhul nu are carne şi oase, cum
vedeţi că am Eu”. Şi ca să-i încredinţeze pe ucenici, văzându-
i îndoielnici despre adevărul învierii Sale din morţi, Mântu-
itorul le-a cerut ceva de mâncare: ,,Aveţi ceva de mâncare?”.
Şi ucenicii I-au dat lui Iisus să mănânce pâine şi peşte fript.
Vorbind poporului evreu despre învierea lui Hristos, Sfântul
Apostol Petru le spunea aşa: ,,Am mâncat şi am băut cu Dân-
sul după Învierea Lui din morţi” (F. Ap. 10,41).

Sfântul Apostol Pavel ne spune că Mântuitorul Hristos
după învierea Sa din morţi S-a arătat într-o zi la peste cinci
sute de fraţi de credinţă deodată (1 Corinteni 15,6). Paştele
este ,,sărbătoarea sărbătorilor” şi ,,praznicul praznicelor”.
Paştele este izvorul bucuriei noastre veşnice. De acum viaţa
noastră are sens, valoare. Să trăim de acum pentru veşnicie. În-
vierea lui Hristos trebuie să însemne pentru fiecare din noi şi
o înviere a sufletului din noi. Să facem experienţa învierii su-
fletului din noi prin spovedanie mai deasă. Cu fiecare
spovedanie sinceră şi înlăcrimată moare păcatul în noi şi învie
speranţa şi iubirea. ,,Hristos a înviat!” şi ,,Adevărat a în-
viat!”.Aşa spunem mereu unii altora, în aceste 40 de zile până
la Înălţarea lui Iisus Hristos la Ceruri.
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1. Copiii, zestrea oricărei familii
Mama este mamă, şi ea trebuie să rămână mamă tot tim-

pul pentru copiii ei, atâta timp cât sunt mici până să meargă la
şcoală. 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. Mama înseamnă iubire, zâmbet, îmbrăţişare.
Copiii se nasc din iubire pentru iubire. Mama îi dă primul
zâmbet copilului şi, datorită mamei, copilul zâmbeşte, se bu-
cură şi este vesel.

Un copil crescut fără de mamă este trist, înlăcrimat, de-
cepţionat şi foarte timid. Mama 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-
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i place rolul important pe care-l are mama în familie şi în so-
cietate, 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 etc., mama trebuie să
rămână mamă tot timpul. Absenţa ei de acasă nu poate fi în-
locuită 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 copi-
ilor pe Dumnezeu. Biserica ne oferă multe modele reale în
sinaxare, unde este descrisă viaţa de familie a multor sfinţi,
dintre care amintim: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan
Gură deAur, FericitulAugustin etc. De asemenea, să nu uităm
modele din Biblie: Sfinţii dumnezeieşti părinţi: Ioachim şi
Ana, care au născut pe Sfânta Fecioară Maria – mama lui
Iisus; Preotul Zaharia şi Elisabeta, care l-au născut pe Sfântul
Ioan Botezătorul etc. Icoana Crăciunului ne oferă imaginea
unei familii sfinte pe care să o punem la sufletul nostru. Bu-
curia mare a vieţii mele de familist este aceea că am devenit
tată, părinte de copii. Mai mare bucurie ca aceasta nu există
într-o familie. Atunci când aud cuvântul tată rostit de copiii
mei, tresaltă inima în mine. Ce mare dar şi ce binecuvântare
este acest cuvânt sacru într-o familie!

Ca tată, m-am rugat mult înainte de a se naşte fiecare
copil în parte, cât şi după aceea. Fiind preot, le pomenesc cu
bucurie şi evlavie numele lor la toate slujbele bisericeşti. Am
reuşit să le întocmesc un jurnal ca tată pentru fiecare copil: ce
am simţit de la zămislirea lor şi până la naştere. Am creat un
dialog virtual în acest jurnal în care comunicam cu copiii mei.
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Acest jurnal a devenit astăzi o mare bucurie pentru copii dar
şi o mare satisfacţie sufletească pentru mine, ca tată. La
creşterea şi educarea copiilor mei, rolul cel mai mare l-a avut
soţia mea, deoarece tot timpul a stat împreună cu ei, renunţând
la cariera ei profesională, de contabilă. Dumnezeu să-i răs-
plătească jertfa ei cea mare la creşterea copiilor mei!

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 în-
tâmplă şi cu o familie. Dacă familia a început bine în viaţă, cu
Dumnezeu, şi păstrează totdeauna 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, încer-
cări. Toate acestea sunt depăşite uşor dacă familia dintru în-
ceput s-a clădit din iubire. Foarte multe familii în vremea
noastră se întemeiază pe interese materiale, care sunt vulner-
abile, 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
milă de o persoană care a trecut printr-un mare necaz şi se
căsătoreşte cu ea doar ca să-i aducă alinare. Însă, de cele mai
multe ori, dispare sentimentul 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 întreţin-
ută. Într-o căsnicie cineva din familie poate greşi printr-un
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gest, faptă şi atunci trebuie să folosească cuvintele: ,,iartă-
mă” sau ,,îmi pare rău”.

Într-o căsnicie, a-ţi cere iertare este semnul iubirii şi al
cuviinţei. Să ne bucurăm în familie de orice dar, faptă săvârşită
de persoana cu care ne-am căsătorit. Recunoştinţa întreţine o
căsnicie fericită. Credinţa în Dumnezeu, participarea la Sfânta
Liturghie, spovedania deasă, rugăciunea zilnică, comunicarea
formează împreună cheia fericirii în orice familie. Într-o fam-
ilie fericită, credinţa în Dumnezeu este totul. Este ca şi aerul
sau apa, care întreţin viaţa omului. Credinţa este o mare
binecuvântare, un dar ceresc pe care ni L-a dat Dumnezeu.

O familie zidită pe credinţa în Dumnezeu este ca şi o
casă care se zideşte pe o fundaţie puternică, sau cum zice Iisus
Hristos în ,,Predica de pe Munte”: ,,întemeiată pe piatră şi
când a căzut ploaie (necazuri) şi s-au revărsat râurile, şi au
suflat vânturile (suferinţele) şi s-au pornit spre casa (familia)
aceea, ea n-a căzut, pentru că era întemeiată pe piatră”
(credinţă), (Matei 7,25).

Credinţa înseamnă cunoaştere şi încredere în Dum-
nezeu. Credinţa în Dumnezeu este factorul comun şi elemen-
tul fiinţal care uneşte şi menţine trăinicia unei familii. Credinţa
în Dumnezeu se manifestă prin rugăciunea în comun a soţilor,
participarea împreună la Sfânta Liturghie şi de a avea de
preferinţă acelaşi duhovnic ambii soţi.

Cununia religioasă într-o familie este un sigiliu pe care
Dumnezeu îl pune pentru totdeauna. Divorţul nu poate des-
face cununia religioasă. Este mare nevoie de credinţă în Dum-
nezeu în toate familiile din societatea noastră care trece
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printr-o mare criză morală, pe un drum cu cădere liberă din
cauza marilor păcate care atacă familia din toate părţile.

Cultul familiei se află într-o mare criză morală. Familia
este o biserică în miniatură. Să ne luptăm pentru a menţine
sfinţenia familiei, pentru a stopa sfârşitul lumii în care trăim.

2. Criza morală a familiei,
lipsa credinţei autentice

Criza economică e gravă pentru o familie, dar mai ales
criza morală, care înseamnă lipsa credinţei creştine autentice.
Nu lipsurile materiale, ci lipsa dragostei creştine este cauza
care determină multe familii să renunţe la copii.

Există un paradox în vremea noastră: familiile bogate au
de regulă un singur copil sau chiar niciunul, pe când familiile
sărace au mai mulţi copii. Această realitate ne întăreşte şi mai
mult convingerea că nu sursa materială, financiară, împiedică
naşterea de prunci, ci lipsa încrederii totale în ajutorul lui
Dumnezeu. Un copil când se naşte într-o familie nu vine ca să
cerşească ceva de la părinţi, ci să dăruiască har şi binecu-
vântare familiei.

La naşterea fiecărui copil, Dumnezeu “trimite un cec
în alb” semnat de El ca să luăm cât ne trebuieşte. Acest lucru
îl mărturisesc din propria mea experienţă. Am trei copiii şi la
naşterea fiecărui copil am primit ceva concret din partea lui
Dumnezeu. Am dorit să vină şi alţi copiii, pentru a mă bucura
şi de alte binecuvântări din partea lui Dumnezeu.

Familiile care sunt sănătoase şi pot naşte în mod natu-
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ral nu au nicio scuză să trăiască fără copii. Astfel de familie
primeşte, mai devreme sau mai târziu, blestemul lui Dum-
nezeu. A practica paza de prunci în familie, prin folosirea de
anticoncepţionale, prezervative, sterilet etc., este un mare păcat
care-i opreşte pe soţi de la Sfânta Împărtăşanie şi de asemenea
este cauza unor boli grave precum cancerul. Toate lucrurile
mari şi bune se fac în echipă. La fel a procedat şi Dumnezeu
când a creat pe întâiul om din istorie, Adam: ,,să facem om
după chipul şi asemănarea Noastră” (Facere 1,26).

Sfânta Treime a conlucrat împreună la apariţia primei
familii în istorie. În cazul unei familii, fiecare membru în parte
are responsabilităţi specifice, dar şi de lucru împreună. În
primul rând, ambii soţi trebuie să aibă aceeaşi credinţă şi să
împărtăşească aceeaşi dragoste faţă de Dumnezeu, faţă de ei
cât şi faţă de cei din jurul lor, iar în al doilea rând, ambii soţi
trebuie să se roage mult la Dumnezeu pentru a le dărui în
cadrul familiei, copiii sănătoşi, buni şi cu har de la Dumnezeu.
În treilea rând, trebuie ca ambii soţi să dorească mult venirea
în familie a copiilor. Atunci când este voinţă tare, dorinţa
sfântă şi încrederea totală în Dumnezeu, apariţia copiilor este
o minune şi o mare binecuvântare pentru familie.

Mama are un mare rol la naşterea şi educarea copiilor.
Pentru acest motiv ea trebuie să fie bine pregătită atât su-
fleteşte cât şi trupeşte. Pe timpul sarcinii să se ferească de
orice păcat mare care se poate răsfrânge asupra copilului. Să
nască natural, să evite operaţia cezariană, şi să-o accepte doar
în cazuri extreme care ar pune în pericol sănătatea mamei sau
a copilului şi să alăpteze cât mai mult copilul cu lapte matern,
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natural care asigură o creştere, bună şi sănătoasă pentru prunci.
Tatăl deasemenea are şi el un rol foarte important de la zămis-
lire şi până la naştere cât şi după aceea. În momentul zămis-
lirii, tatăl copilului să nu se afle în stare alcolică; sau într-un
moment de violenţă domestică. Pe timpul sarcinii este foarte
bună abstinenţa sexuală şi multă rugăciune.

Tatăl trebuie să se străduiască să obţină ,,pâinea cea de
toate zilele” ca mama să aibă cât mai mult timp pentru
creşterea şi educarea copilului. Rolul în propria familie este
uriaş şi nu poate fi înlocuită de nicio instituţie sau persoană
oricât de serioasă ar fi ea. Mama este mamă, şi ea trebuie să
rămâne mamă pentru copiii ei, atâta timp cât sunt mici până
mearg la şcoală. 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 babysistter pen-
tru copii. Câştigul acestor mame abia acoperă plata per-
soanelor care lucrează în casa lor. Ceea ce nu poate fi plătit cu
nicun preţ este absenţa mamei de lângă copil. Mama înseamnă
iubire, zâmbet, îmbrăţişare. Copiii se nasc din iubire pentru
iubire. Mama îi dă primul zâmbet copilului şi datorită mamei,
copilul zâmbeşte, se bucură şi este vesel. Un copil crescut fără
mamă este trist, înlăcrimat, decepţionat şi foarte timid.

Mama 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 mama în familie şi în 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, servi-
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toare, amantă etc. 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.

Biserica ne oferă multe modele reale în sinaxare unde
este descrisă viaţa de familie a multor sfinţi, din care amintim:
Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Fericitul
Augustin etc. De asemenea, să nu uităm modele din Biblie:
Sfinţii dumnezeieşti părinţi Ioachim şi Ana, care au născut pe
Sfânta Fecioară Maria – mama lui Iisus; Preotul Zaharia şi
Elisabeta, care l-au născut pe Sfântul Ioan Botezătorul etc.

Familia este instituţia cea mai importantă din societate.
Ea este celula de bază a societăţii umane. Fără familie, soci-
etatea dispare cu desăvârşire din istorie. Familia înseamnă iu-
bire, comunicare, viaţă, jertfă, dăruire, sfinţenie. Fără aceste
valori, societatea umană nu poate rezista şi nu poate avea per-
spectiva veşniciei.

Familia este totul şi Dumnezeu a făcut totul pentru fam-
ilie. Cosmosul care ne-nconjoară îşi găseşte sensul, împlinirea
tocmai prin apariţia primei familii umane:Adam şi Eva au fost
creaţi de Dumnezeu ca nişte ,,iconomi ai tainelor lui Dum-
nezeu” (1 Corinteni 4,1). Prima poruncă dată protopărinţilor
noştri o găsim în Sfânta Scriptură: ,,Creşteţi şi vă înmulţiţi şi
umpleţi pământul şi-l stăpâniţi şi domniţi peste peştii mării,
peste păsările cerului, peste toate vietăţile, ce se mişcă pe
pământ şi peste tot pământul” (Facere 1,28). Din aceste cu-
vinte biblice, reiese clar voinţa lui Dumnezeu: familia să
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rodească prin naşteri de prunci. A avea copiii în cadrul unei
familii binecuvântată prin cununia religioasă este o poruncă di-
vină la care trebuie să reflectăm cu toţii în zilele noastre.

Naşterea de prunci nu este o opţiune, ci este un impera-
tiv dat fiecărei familii. Pământul este destul de mare şi el poate
susţine neamul omenesc indiferent cât de mare ar fi numărul
oamenilor. Dumnezeu care este mare, poate da resurse ali-
mentare şi de viaţă umană inepuizabile. Pământul fără
prezenţă umană se sălbăticeşte.

Omul sfinţeşte locul , spune un vechi proverb. Iată de ce
este nevoie de cât mai mulţi copii, ca ei să contribuie la
sfinţirea acestei planete numită Terra. O familie fără copii este
ca o casă fără de ferestre. Cu cât avem mai multe ferestre la o
casă, interiorul ei devine mai luminos, călduros şi plină de
viaţă. Aşa şi o familie cu mulţi copii este un loc binecuvântat
de Dumnezeu. Femeia când naşte un copil dă mâna cu Dum-
nezeu. A naşte mai mulţi copiii înseamnă a te apropia cât mai
mult de Dumnezeu care este izvorul vieţii şi piatra de temelie
sfântă a familiei. Familia cu mulţi copiii este o binecuvântare
divină. Într-o astfel de familie locuieşte Însuşi Dumnezeu care
dă ,,pâinea cea de toate zilele”.

Am simţit personal acest lucru, deoarece eu provin
dintr-o familie numeroasă, cu doisprezece copii. Deşi părinţii
aveau condiţii de trai modeste, totuşi cu toţii am avut o
copilărie fericită, n-am dus grija mâncării, deoarece Dum-
nezeu sporea alimentele. Părinţii mei aveau o inimă bună,
milostivă; aveau grijă să nu lipsească hrana de pe masa copi-
ilor, şi în acelaşi timp erau foarte darnici şi cu străinii şi cu cei
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săraci care intrau în curtea noastră. Pe toţi îi ospătau.
Dumnezeu are resurse materiale inepuizabile pentru

orice familie indiferent de numărul mare de copiii. Totul este
ca noi oamenii să ne punem încrederea totală în Dumnezeu şi
să-L aducem pe Dumnezeu în familia noastră. Atunci când
trăieşti o viaţă religioasă autentică, Dumnezeu nu te părăseşte
deloc. Dacă este singur, fără fraţi ori surori, copilul, în orice
familie, devine egoist, posesiv şi lipsit de dragostea frăţească.

O familie cu un singur copil se expune la mai multe
riscuri: moartea unicului copil, înbolnăvirea lui, înstrăinarea
lui faţă de părinţi pe timpul vieţii lor; plecând departe de fa-
milia de care aparţine etc. Un copil într-o familie înseamnă de
fapt: niciunul. Copiii dau motivaţie de viaţă şi de jertfă
părinţilor. Atunci când eşti fără copii, viaţa de familie nu mai
are sens; îşi pierde sacralitatea. Zestrea, puterea unei familii stă
în numărul copiilor. Copiii într-o familie crează o stare harică,
de unire şi mai mare între soţi, şi-i determină să fie activi în
viaţa de familie. Iată doar câteva mărturii de ce este atât de
important să avem în familie cât mai mulţi copiii! Creşte sta-
bilitatea familiei şi societatea umană devine mai puternică. O
familie fără copii se autodistruge şi face ca societatea să
slăbească şi, în cele din urmă să, dispară cu desăvârşire de pe
arena istoriei.

3. Crăciunul, o sărbătoare a familiei
Dintre toate sărbătorile creştine, cea mai aşteptată este

Crăciunul, naşterea Mântuitorului Iisus Hristos. Ea se
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prăznuieşte în fiecare an pe 25 decembrie. Această sărbătoare
are o importanţă spirituală şi una socială.

Din punct de vedere religios, de Crăciun noi trăim mis-
terul naşterii pruncului Iisus Hristos din Sfânta Fecioară Maria
prin lucrarea minunată a Sfântului Duh, care s-a revărsat de
Bunavestire, când îngerul Gavriil i-a dat de veste: ”Duhul
Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va
umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul
lui Dumnezeu se va chema” (Luca 1,35). Din punct de vedere
social, Crăciunul înseamnă comuniunea familială: părinţi şi
copii, care împreună se adună să-l slăvească pe Dumnezeu în
calitate de Părinte ceresc, care şi-a trimis pe pământ pe Unicul
său Fiu, Iisus Hristos, ca să ne mântuiască, să ne ducă din nou
în raiul pe care strămoşii noştri,Adam şi Eva, l-au pierdut prin
păcatul neascultării. Numai în familie simţi cu adevărat bucu-
ria naşterii Mântuitorului Hristos.

Familia este un sanctuar al iubirii, care se naşte şi
ocroteşte viaţa pruncilor. Dumnezeu a instituit familiei, când
s-a adresat în rai cu aceste cuvinte, când l-a văzut singur pe
Adam: "Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor
potrivit pentru el" ( Facere 2,18). Din coasta lui Adam, adică
din aceeaşi materie a făcut o femeie, pe care Adam a numit-o
Eva, adică cea care perpetuează viaţa omenească pe pământ.
Dumnezeu i-a binecuvântat personal, adică le-a oficiat cu-
nunia religioasă. A fost cea mai frumoasă nuntă cosmică. Tot
Universul a contribuit la nunta lor. Şi-n balada populară
„Mioriţa”, moartea ciobănaşului s-a transformat dintr-o dată
într-o frumoasă nuntă cosmică: „brazi şi păltinaşi, munţi în
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calitate de nuntaşi”.
La căsătoria primei familii, Dumnezeu le-a ţinut un dis-

curs cu aceste cuvinte biblice „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi
umpleţi pământul” (Facere 1,28). Dumnezeu a creat familia
monogamică, adică o singură femeie şi un singur bărbat pen-
tru toată viaţa. Aceasta este rânduiala lui Dumnezeu. Însă oa-
menii au stricat rânduiala lui Dumnezeu. Sunt bărbaţi care
trăiesc cu mai multe femei, dar şi invers, femei care trăiesc cu
mai mulţi bărbaţi. Poligamia este un păcat strigător la ceruri.
Nu poţi împărţi iubirea cu mai mulţi. Adevărul nu poate fi îm-
părţit. Nu există mai multe adevăruri, ci doar unul. La fel şi iu-
birea este una, ea nu poate fi divizată. În familie trebuie să dai
toată iubirea soţiei sau soţului. Nu o poţi împărţi cu altul sau
cu alta. Atunci numai este iubire autentică, deplină. Adulterul
duce la slăbirea familiei şi la nefericirea copiilor familiilor re-
spective. Adulterul, adică desfrânarea, este cancerul familiei
contemporane. Căsătoria creştină nu este doar un simplu con-
tract social în faţa stării civile, a primarului sau a unui delegat.
Căsătoria creştină este un legământ, un jurământ sfânt care se
face în Biserică, în faţa lui Dumnezeu, se face pe Evanghelie
şi pe Sfânta Cruce.

Căsătoria religioasă este un sigiliu pe care-l pune Dum-
nezeu. Ea nu poate fi desfiinţată de nimeni şi de nimic. Tri-
bunalul nu poate desface cununia religioasă. De aceea trebuie
să fim cu luare aminte cu cine ne cununăm. Cununia religioasă
nu este de probă, nu se face pentru o zi, o lună sau câţiva ani,
ci pentru toată viaţa. Nici moartea nu poate despărţi dragostea
dintre soţi, ci ea merge dincolo de mormânt. Ca dovadă, când
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moare soţia sau soţul se fac multe slujbe, parastase de către
cel/cea rămas/rămasă în viaţă. Cununia religioasă este foarte
importantă, ea nu poate fi înlocuită de nimic. Este o mare
diferenţă între cununia civilă şi cea religioasă.

Familia trebuie să ţină mereu legătura cu Biserica de
unde primeşte sfinţenie, binecuvântare, har. Biserica este
mireasa lui Hristos. Iată de ce se face cununia în Biserică. Pen-
tru a avea în faţă modelul de unitate, de dragoste: Biserica cu
Hristos împreună unite.

3.1 Colindele, cântări de la inimă la inimă
Colindele sunt cele mai frumoase cântări sfinte care se

intonează în ceruri, dar mai ales pe pământ în această perioadă
liturgică. Îngeri şi oameni, copii, tineri şi vârstnici, cântă tot
felul de colinde, care mai de care mai frumoase şi mai încân-
tătoare atât ca melodie cât şi ca mesaj. În orice colind cântat
se pune mult suflet, multă trăire. Doar cei cu inima curată pot
cânta colinde; doar cei cu sufletul curat înţeleg mesajul colin-
dului. Orice colind pleacă de la inimă la inimă, de la suflet la
suflet. De aceea colindele sunt atât de plăcute şi de trăite atât de
cei care le intonează, dar şi de cei care le ascultă “cu credinţă
şi cu dragoste”. Cei mai harnici colindători, aici, pe pământ,
sunt copiii: Ei au mult elan, dăruire şi curaj plin de bucurie în
a-L mărturisi pe Mântuitorul Iisus Hristos.

4. Biserica şi familia
Biserica, prin Taina Sfântului Botez, ne naşte la o viaţă

în “duh şi adevăr”, făcându-ne fiii lui Dumnezeu (Ioan III,
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5). Ca o mamă bună, Biserica se îngrijeşte de sufletul şi trupul
nostru, de la naştere şi până la moarte. Ea ne hrăneşte cu
“pâinea vieţii veşnice” şi ne adapă din “apa cea vie”. Prin în-
văţăturile ei, Biserica ne călăuzeşte spre “împărăţia lui Dum-
nezeu”.

Biserica a fost numită, pe bună dreptate, “mama noas-
tră duhovnicească”. Un sfânt părinte spunea: “Cine nu are
Biserica de mamă, nu poate avea pe Dumnezeu de tată”. Cu
alte cuvinte, nu te poţi adresa lui Dumnezeu Tatăl prin rugă-
ciune, atâta timp cât nu recunoşti Biserica drept mamă.

În Biserică, toţi formăm o singură familie, adică sun-
tem fraţi de credinţă. Lui Dumnezeu îi spunem “Tatăl nos-
tru” deoarece ne-a dat viaţă tuturor. Biserica este mama
fiecărui creştin; prin botez ne-a dăruit harul înfierii, prin care
am devenit copiii lui Dumnezeu. Între familie şi Biserică ex-
istă o strânsă legătură. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că
“familia trebuie să fie ca o Biserică”, arătând prin aceasta
sfinţenia pe care trebuie să o aibă orice unire dintre soţi. Legă-
tura dintre cei doi soţi primeşte binecuvântarea lui Dumnezeu
în Biserică, prin săvârşirea cununiei religioase.

5. Centrul de zi, şcoala de după şcoală
pentru mulţi copii săraci

Din mila lui Dumnezeu şi cu harul Domnului Iisus Hris-
tos s-a înfiinţat la Buzău Fundaţia pentru copii “Sfântul
Sava”, în slujba copiilor, şi pe care-i adună în ,,Bisericuţa
copiilor” din Buzău. Fundaţia “Sfântul Sava” este în sine un
miracol, este un pom mare cu multe ramuri. Una dintre ramuri
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poartă numele de “Centrul de zi <Sfântul Sava>”. La sediul
Fundaţiei din Buzău, de pe strada Bistriţei nr. 19, unde
funcţionează şi “Centrul de zi” se adună, zilnic, în jur de 20
– 25 de copii, în mare parte de etnie rromă, care frecventează
cursurile şcolare.Aici, la centru, îşi fac temele pentru la şcoală,
participă la diferite acţiuni extraşcolare organizate la Fundaţia
“Sfântul Sava”, servesc masa şi se recreează. Aceşti copiii
sunt defavorizaţi social. Provin din familii cu mulţi membri,
aflate în prag de mare sărăcie. În ei am descoperit elevi buni,
unii cu talente la muzică şi pictură. Avem o echipă multidisci-
plinară de cadre care se străduieşte să le insufle bunele maniere
în societate, să înveţe să lucreze şi mai ales să cânte. Ei au
pregătit în aceste zile un frumos program artistic cu temă re-
ligioasă: “Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos”.
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1. Chemarea Bisericii
Biserica este maica spirituală a neamului românesc –

spunea marele poet naţional Mihai Eminescu.
Ea ne cheamă la viaţă, la bună creştere şi înţelegere cu

cei din jur. Fiecare din noi suntem chemaţi pentru a ne zidi su-
fleteşte şi a ne dărui pentru binele ţării noastre într-o Europă
unită în duhul slujirii lui Hristos. Biserica ne pregăteşte pen-
tru a ne uni cu Hristos pe veşnicie. Trebuie să mergem pe dru-
mul înaintaşilor noştri care au avut perspectiva eternităţii.
Prezentul nostru e pregătit de trecutul înaintaşilor noştri, iar
viitorul României este pregătit de noua Constituţie. Noi oa-
menii trăim acum, dar gândul şi mintea sunt la cele veşnice.
De felul cum trăim prezentul va depinde veşnicia noastră dar
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şi viitorul ţării noastre. Lucrul cel mai important în viaţă este
cunoaşterea realităţii, apropierea de Dumnezeu şi folosirea în
bine a vieţii pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu.

Lucrând, aşa ne pregătim ca viitorul să ne fie senin, lu-
minos, odihnitor, dătător de mulţumire şi fericire. În slujba cu-
nuniei religioase – care se face cu faţa spre viitor pentru cei
care se căsătoresc – se spune între altele: ,,Binevoieşte să-şi
trăiască ei viaţa fără prihană, adică în chip ireproşabil, fără
pată şi să ajungă bătrâneţe fericită cu inima curată păzind
poruncile Tale”.

Împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, pe care le-am uitat
mulţi dintre noi, ne duce către viitorul fericit al ţării noastre,
către bătrâneţe fericită, iar viaţa curată ne pregăteşte pentru
seninătatea de mâine şi de poimâine şi în toate zilele vieţii
noastre. Biserica ne cheamă în aceste zile să ne afirmăm în
deplină cunoştinţă şi libertate poziţia noastră pentru binele
României de mâine, pe care să o lăsăm urmaşilor noştri ce vor
grăi dulcea limbă română.

2. Marii poeţi crucificaţi
Poeţii mari şi buni au fost întotdeauna crucificaţi, ca

apoi să fie ridicaţi prin înviere din mormântul nesimţirii noas-
tre. Pe poeţi putem să-i omorâm în viaţa aceasta pământească
- aşa cum s-a întâmplat şi cu Grigore Vieru -, să-i îngropăm de
vii prin nepăsarea şi ura din noi pentru că ei sunt buni şi rod-
nici ori, prin îndelungata noastră uitare, să-i omorâm din nou.
Nu cunosc un alt poet din Basarabia zilelor noastre care să fie
blamat şi calomniat de trădătorii de limbă şi neam aşa cum a
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fost marele nostru poet naţional, Grigore Vieru - Luceafărul
Limbii Române de dincolo şi dincoace de Prut.

Cei fără de ţară sfântă şi binecuvântată şi-au dorit să-l
vadă cât mai repede crucificat pe Grigore Vieru. Moartea po-
etului s-a transformat într-o uriaşă poezie naţională, care a în-
chis gura duşmanilor faţă de Limba Română. Acest poet a
simţit din plin cupa amărăciunii, motiv pentru care, în multe
poezii, a scris despre cruce ca suferinţă, durere, dar, în acelaşi
timp, el a văzut-o şi ca pe o biruinţă împotriva răului, ca în-
viere şi transfigurare în lumină harică şi sfântă. Fără Cruce nu
există Înviere.

În Cruce se cuprinde totul despre Hristos – Fiul lui
Dumnezeu. De la naştere şi până la moartea noastră, totul este
o cruce, aşa că, la înmormântare, omului i se pune o cruce, ca
prin ea să învieze la a doua venire a Mântuitorului Iisus Hris-
tos.

În calendarul bisericesc găsim multe sărbători în cin-
stea Sfintei Cruci: Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie),
Duminica Crucii (a treia din Postul Paştelui), Arătarea Sfin-
tei Cruci Împăratului Constantin cel Mare (7 mai), Aduc-
erea lemnului Sfintei Cruci (1 august). A te închina la Cruce
sau a-ţi face semnul Sfintei Cruci nu este o idolatrie, cum
greşit afirmă sectanţii şi ereticii, ci dimpotrivă este o mare
mărturisire că Iisus Hristos S-a răstignit pe Cruce pentru răs-
cumpărarea noastră, ca El să plătească cu Sângele Său de pe
Cruce păcatele noastre. Întotdeauna când fac semnul Sfintei
Cruci mă gândesc că Iisus Hristos a murit pentru mine, ca să
mă mântuiască. Fiecare dintre noi ne legitimăm cu buletinul
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sau cu paşaportul pentru a vedea ce etnie avem. Pentru a ne
arăta credinţa din sufletul nostru, trebuie să ne identificăm prin
semnul Sfintei Cruci.

Îl vedeam adesea pe poetul Grigore Vieru cum îşi făcea
semnul Sfintei Cruci atunci când trecea pe lângă o biserică,
intra într-o mănăstire, sau vedea în apropiere o troiţă. Nicio-
dată nu i-a fost ruşine să spună cine este: român şi creştin-orto-
dox. “Crucea este sensul vieţii mele”, mărturisea poetul.

În poezia lui Grigore Vieru, totul trece de la Cruce la
Transfigurare. De la un capăt la celălalt, totul este transcen-
dere care înseamnă: a trece dincolo, a trece peste hotarele ob-
stacolelor, peste tot ce depăşeşte realitatea, tot ceea ce - după
Kant - iese din experienţa simţurilor, depăşeşte principiile
cunoaşterii senzoriale, adică dincolo de materie. Poetul Grig-
ore Vieru s-a străduit ca prin versurile pline de har să-i facă pe
oameni mai buni, mai plini de iubire. El are o poezie nonvio-
lentă şi demonstrează acest lucru şi în „Glontele internaţion-
alist”: „Noi nu ucidem! Noi prin suferinţă/ Eroi, martiri,
profeţi şi sfinţi suntem/ Din ea- din suferinţă-şi ia fiinţă/
Vecia-n care credem şi cântăm”. Transfigurarea unui popor se
face prin poezia iubirii divine transpusă în graiul limbii
materne cu care ne naştem şi în care trebuie să înviem. Acesta
este crezul poetic desprins din poezia „Cântare scrisului nos-
tru”: „Sunt un om al nemâniei, Lumii astea nestrăin. Vin
din munţii latiniei, Deci, şi scrisul mi-i latin! Zis-a Cerul:<
Fiecare Cu-al său port, cu legea sa!> Scrisul ei şi râma-l
are, Eu de ce nu l-aş avea! Ah, din sângele fiinţei Ni l-aţi
smuls şi pângărit Şi pe lemnul suferinţei Ca pe Christ l-aţi
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răstignit”

3. Sacrul în istoria religioasă
a omenirii

Grigore Vieru şi-a adăpat opera sa literară din istoria re-
ligioasă a omenirii. El a iubit religia, pentru că era un poet re-
ligios. Pentru el, religia însemna legătura poetului cu
divinitatea. Această relaţie fiinţială între uman şi divin naşte
poezia fiinţială ancorată în veşnicie. Toate religiile care s-au
perindat de-a lungul omenirii sunt nişte labirinturi care caută
Lumina despre care Iisus Hristos a spus aşa: ,,Eu sunt lumina
lumii” (Ioan 8,12). În paradis, omul a trăit cel mai adânc şi
plenar starea religioasă. În rai, primii oameni Îl aveau pe Dum-
nezeu în faţă, le vorbea ,,gură către gură”. Din prima clipă
când protopărinţii neamului omenesc au căzut în păcatul neas-
cultării, sentimentul religios s-a întunecat. Din cauza acestui
păcat, Adam şi Eva au fost izgoniţi din rai. De-a lungul isto-
riei, oamenii au căzut din ce în ce mai mult în acest întuneric
religios, pierzându-L pe Dumnezeu ca Existenţă supremă.

Tot Vechiul Testament înseamnă căutarea lui Dum-
nezeu, alergarea după Mântuitorul promis încă din paradis
(Facere 3,15). Mircea Eliade, un mare istoric al religiilor, a
scos în evidenţă prin toate studiile sale erudite că noţiunea de
,,sacru” a fost mereu prezentă de-a lungul istoriei umane.

El vorbeşte mereu despre ,,homo religiosus”. Ca şi Pet-
tazzoni, Eliade insistă asupra istoricităţii oricărei creaţii reli-
gioase şi asupra necesităţii ca ştiinţa religiilor să înţeleagă din
punct de vedere istoric orice gândire religioasă. Tot el afirmă
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că ,,orice fenomen religios este un eveniment al istoriei
umane şi trebuie plasat în cadrul acestei istorii”.

Religia face parte din istoria omenirii; ea ţine de fiinţa
umană. Orice fenomen religios este o hierofanie, adică un act
de manifestare a sacrului. În remarcabila sa analiză asupra
modalităţilor experienţei religioase, Otto a surprins trei aspecte
ale sacrului: numinosul propiu-zis; sanctum, ca valoare nu-
minoasă opusă profanului: sacrul ca pe o categorie a priori a
spiritului, care-i îngăduie omului să descopere numinosul ce se
identifică cu sacrul. Otto a văzut în sacru un principiu viu, care
constituie miezul tuturor religiilor. Mergând pe urmele lui
Söderblom şi ale lui Otto, Mircea Eliade subliniază natura
sacrului: ,,Sacrul se manifestă întotdeauna ca o putere de un
alt ordin decât forţele naturale”.

Cu alte cuvinte, sacrul este cu totul altceva, care nu are
nimic comun cu profanul, adică lumescul din acest Univers.
Sacrul este ca şi lumina; cu totul diferită de întuneric. Lumina
nu se împacă cu întunericul, nici sacrul cu profanul. Mântu-
itorul Hristos – Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat în istoria umană
pentru a transfigura istoria, omenirea întreagă.

Prin Iisus Hristos, timpul şi spaţiul au primit o dimen-
siune sacră. Fără coborârea lui Dumnezeu în istoria omenirii,
noi, oamenii, nu aveam acces la sacralitate. Sanctuarul, adică
Biserica, este spaţiul sacru de întâlnire a omului cu Dumnezeu.
În spaţiul liturgic are loc un transfer de energii divine necreate
despre care vorbesc Sfinţii Maxim Mărturisitorul şi Grigore
Palama. Biserica este locul de sfinţire a omului, dar este în ace-
laşi timp şi axis mundi.
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În marile religii asistăm la valorizarea sanctuarului atât
ca imago mundi, cât şi ca reproducerea pământească a unui
arhetip ceresc. Dur – an – ki – ,,legătura dintre cer şi pământ”
este numele sanctuarelor de pe Nippur şi Larsa. În Babilon,
templul este ,,casa temeliei cerului şi pământul”. Bethel în
Biblie, (Facere, 28, 18-19) este ,,casa lui Dumnezeu şi poarta
cerurilor”. A rămâne în spaţiul sacru înseamnă a te retrage de
sub legile lumii profane, înseamnă a accede la o puritate invi-
olabilă, care a dat naştere, de pildă, la dreptul de azil în biserici.
În calendarul religios avem anumite zile sacre, când oamenii
sunt chemaţi să se apropie cât mai mult de Dumnezeu.

Toate evenimentele din viaţa Mântuitorului Hristos:
naşterea, botezul, crucificarea, învierea etc. sunt consemnate
în calendarul bisericesc, arătându-se că în derularea timpului
liturgic există borne sacre ale timpului.

De-a lungul istoriei, sacrul s-a manifestat nu doar în
viaţa personală a omului, ci în toate manifestările lui sociale,
culturale şi naţionale. Omul a sacralizat arta, tehnica, ştiinţa,
limbajul. Religia este plină de simboluri spirituale care sunt
codificări ale sacrului. Fiecare element religios are o expli-
caţie, un sens, o valoare spirituală. În timpul slujbelor bis-
ericeşti, nimic nu este de prisos sau la întâmplare. Toate au o
logică, un mesaj, o semnificaţie clară. Poetul Grigore Vieru a
cunoscut şi a înţeles deplin toate aceste lucruri, dovadă stând
opera lui literară plină de substraturi religioase şi de aluzii
asupra sacrului. Grigore Vieru s-a străduit toată viaţa ca opera
sa literară să capete dimensiune sacră, fără de care nu se intră
în veşnicie. Cultura umană trebuie înveşnicită pentru a ne
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urma în lumea de dincolo.

4. Moartea spre înviere în poezia
lui Grigore Vieru

Moartea şi Învierea sunt două dimensiuni paralele între
care s-a desfăşurat opera literară a marelui poet basarabean
Grigore Vieru. Mama a fost aceea care i-a dat curaj să nu-i fie
deloc frică de moarte şi tot ea i-a dat nădejdea învierii din
morţi. Mama naşte viaţa, iar moartea naşte veşnicia.

Poetul s-a îndrăgostit de mic de mama lui dulce ca
mierea prin săruturile ei îndelungate şi tot de mic a simţit cum
moartea l-a însoţit pe tatăl lui spre veşnicie. „Nu am, moarte,
cu tine nimic,/Eu nici măcar nu te urăsc,/ Cum te blestemă
unii, vreau să zic,/ La fel cum lumina pârăsc./ Dar ce-ai face
tu şi cum ai trăi/ De-ai avea mamă şi-ar muri, Ce-ai face tu
şi cum ar fi/ De-ai avea copii şi-ar muri?!/ Nu am, moarte,
cu tine nimic,/Eu nici măcar nu te urăsc./Vei fi mare tu, eu
voi fi mic,/ Dar numai din propria-mi viaţă trăiesc. /Nu frică,
nu teamă,/Milă de tine mi-i,/Că n-ai avut niciodată mamă,
Că n-ai avut niciodată copii.” (Litanii pentru orgă).

Lui Grigore Vieru i-a fost atât de dragă mama, iar de
moarte nu i-a fost teamă nicio clipă. Ba, dimpotrivă, adeseori
compătimea moartea, pe care poetul din el o vedea ca având
o existenţă nefericită în acest Univers: Ca şi în balada popu-
lară ”Mioriţa”, moartea este văzută de poetul Vieru ca o în-
frăţire cu natura, ca o nuntă cosmică.

Atunci când ciobanul moldovean simte că moartea lui
este inevitabilă, trimite o mioară la casa părintească, unde
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mama lui îl aştepta cu drag, ca să-i spună că la nunta lui - adică
la moartea sa - a căzut o stea. Grigore Vieru, care şi-a consol-
idat opera poetică pe creaţia populară, ce este inepuizabilă,
scrie astfel despre cel ce moare: „Luneca din cer o stea,/
Stelele, stelele,/ Ca lacrima pe faţa ta,/ Stelele, stelele.” Poe-
tul se gândeşte testamentar la moarte; el este conştient că cei
morţi rămân mereu în lumina ochilor celor vii. În Patericul
Lavrei peşterilor de la Kiev se află următoarea istorire:
“Odată, de Paşti, un preot râvnitor a intrat cu diaconul în
trapeza mănăstirii pentru a tămâia cinstitele moaşte. Apoi,
plin de credinţă şi entuziasmat de bucuria Învierii lui Hris-
tos, a strigat către cei adormiţi: <Sfinţi părinţi şi fraţi, Hris-
tos a înviat!>. Deodată, din toate sicriele cuvioşilor, ca un
tunet ceresc, a răsunat răspunsul: <Adevărat a Înviat!>”.
De aici reiese clar că sufletele răposaţilor noştri supravieţuiesc
după moarte., în alt plan de existenţă. Domnul Hristos a spus
în Evanghelie aşa: „Oricine trăieşte şi crede în Mine nu va
muri în veac”. (Ioan 11,26). Acesta a fost şi crezul poetului
Grigore Vieru. El a înţeles că moartea este o trecere spre lu-
mina lui Hristos, pe care Îl aşteptăm să vină iară pe pământ.
Viaţa pământească este o trecere spre tărâmul veşniciei, este o
călătorie pentru că noi suntem „străini şi călători” (Evrei
11,13). Trecutul nu ne mai aparţine, iar viitorul nu este al nos-
tru. Deci, avem îndatorirea de a ne folosi de ziua de azi pen-
tru a realiza binele. Poetul se roagă Domnului ca să-şi
păzească vie calea credinţei şi a nemuririi: „Învredniceşte-
ne, Doamne, să ne păzim pre noi /Pe calea credinţei,/ Aslavei
Tale/ Şi-a mântuirii./ Cu duh stăpânitor.” (Lumina vine din
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cer). Moartea mamei sale l-a apropiat şi mai mult de moarte.
El deja se vede prohodit şi purtat de norod spre mormântul
părinţilor. Grigore Vieru este atât de liniştit în faţa morţii, pe
care o consideră a fi firească, naturală, şi chiar îi dă dreptate de
stăpânire vremelnică asupra omului: ”Am ajuns să fiu/ De
partea morţii/ Dacă moartea are dreptate/ Şi împotriva vieţii
/Dacă viaţa se ticăloşeşte./ Iată, voi muri./ Fără de lacrimi-/
Le-am plâns pe toate.” (Dacă moartea are dreptate).

O frumoasă maximă a lui Grigore Vieru afirmă că tot
omul din acest Univers este muritor: ”Dacă moare stropul de
rouă, fiind atât de curat, cum să nu moară omul”. (Mişcarea
în infinit -Aforisme). Vieru era pătruns de nădejdea învierii
prin Hristos. Învierea Mântuitorului este de fapt ”moartea
morţii”. Cuvântul „moarte” poate fi înlocuit cu cel de “mu-
tare”. La moarte, sufletul omului se mută în lumea de dincolo,
iar trupul rămâne în pământ doar o vreme, până ce Hristos va
învia pe toţi morţii la a doua Sa venire pe pământ: “Aprindeţi
lumânări la porţi/ Hristos a înviat din morţi./ În aer şi pe
munţi şi mări/ Să ardă sfinte lumânări”. (Aşa Hristos să ne
adune - Cântec pascal). În Evanghelia după Ioan, Mântuitorul
ne spune că: ”Cel ce ascultă Cuvântul Meu şi crede în cel ce
M-a trimis pe Mine, are viaţă veşnică şi la judecată nu va
veni, şi s-a mutat din moarte la viaţă” (Ioan 5,24).
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1. Maslul sau vindecarea prin harul
lui Dumnezeu
În ultima vreme, asistăm la o mare avalanşă de boli, care

mai de care mai sofisticate în manifestare cât şi în denumiri.
Izvorul pentru aproape toate suferinţele şi bolile din lumea
contemporană se află în păcatele pe care le săvârşim cu bună
ştiinţă. Sunt şi cazuri când cineva este foarte credincios, curat
trupeşte, şi totuşi suferă în această lume.

Avem în acest sens un caz edificator în Evanghelia după
Ioan, când Iisus Hristos a vindecat un om care s-a născut orb
şi ucenicii Lui L-au întrebat: ,,Învăţătorule, cine a păcătuit,
acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns:
<nici el n-a păcătuit nici părinţii lui, ci ca să se arate în el lu-
crările lui Dumnezeu>” (Ioan 9, 2-3).
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Există boli trupeşti, dar sunt şi de natură sufletească
foarte greu de suportat. S-au înmulţit cazurile de depresie psi-
hică la toate vârstele.Alimentaţia modificată genetic şi tot felul
de chimicale cu care ne hrănim produc nenumărate boli, cărora
medicina nu le mai poate face faţă.

În faţa suferinţei, Biserica vine cu o alternativă viabilă:
Maslul şi Spovedania. Acestea două, unite, ne aduc tămăduire
grabnică şi gratuită.

Vindecarea şi iertarea o face Mântuitorul Iisus Hristos,
care a instituit Taine de refacere a fiinţei umane. Din Biblie
aflăm că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a făcut nenumărate
vindecări asupra oamenilor, după cum citim în Evanghelia
după Matei, la capitolul IV: ,,s-a dus vestea despre Hristos în
toată Siria, şi aducea la El pe toţi cei ce se aflau în suferinţe,
fiind cuprinşi de felurite boli şi de chinuri, pe demonizaţi, pe
lunatici, pe slăbănogi, şi El îi vindeca”. Imediat după ce Iisus
a vindecat pe soacra lui Petru, evanghelistul Luca ne relatează:
,,toţi câţi aveau bolnavi, de felurite boli, îi aducea la El, iar
El, punându-şi mâinile pe fiecare dintre ei, îi făcea sănă-
toşi” (IV, 38,44). Vindecă şi tămăduieşte pe rând: un lepros,
servitorul unui ofiţer, ,,slăbănogul din Capernaum”, femeia
cu scurgere de sânge de doisprezece ani în această suferinţă,
fiica femeii din Canaan, un lunatic, copilul demonizat, un bol-
nav de idropică, învie pe fiica lui Iair, pe fiul văduvei din Nain,
pe Lazăr etc. Cu puterea harică de la Mântuitorul Hristos, şi
apostolii, la rândul lor, au săvârşit multe vindecări. Sfântul
Apostol Petru a vindecat un om paralizat spunându-i aşa: ,,În
numele lui Iisus Hristos, scoală-te şi umblă” (Fapt. Ap. 3,6)
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şi, în clipa aceea, omul s-a însănătoşit şi a plecat pe picioarele
lui acasă.

Despre Sfântul Apostol Pavel citim în cartea ,,Faptele
Apostolilor” că, fiind pe insula Malta, l-a vindecat pe tatăl lui
Publius, care ,,zăcea în pat, cuprins de friguri şi de urdinare
cu sânge” şi că ,,veneau la el şi ceilalţi din insulă care aveau
boli şi se vindecau” (Fapt. Ap. 28, 8-9). Prin urmare, capaci-
tatea de a vindeca, de a tămădui orice boală este o calitate a
Mântuitorului Iisus Hristos pe care a transmis-o apostolilor, şi
de la ei în Biserică. Această putere de vindecare nu trebuie
pusă la îndoială.

Să avem încredere în Mântuitorul Hristos şi în slujbele
care se fac în Sfânta Biserică. Sfântul Maslu este una dintre
cele mai solicitate slujbe de către cei bolnavi.

Această slujbă se face în Biserică, prin Biserică, şi ori-
unde este nevoie slujitorii bisericii se deplasează pentru
oficierea acestui ritual.

Pentru Maslu, avem nevoie de untdelemn, care se
sfinţeşte prin rostirea de şapte ori a unei rugăciuni speciale de
consacrare. La slujba Maslului trebuie să participe mai mulţi
preoţi, după cum citim în Biblie: ,,este cineva bolnav între voi,
să cheme preoţii Bisericii, şi să se roage pentru el, ungându-
l cu untdelemn în numele Domnului. Şi rugăciunea cred-
inţei va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va ridica, şi de va
fi făcut păcate, se vor ierta lui. Mărturisiţi-vă păcatele şi vă
rugaţi unul pentru altul, ca să vă vindecaţi, că mult poate
rugăciunea stăruitoare a dreptului” (Iacob 5, 14-16).

Pentru a fi eficientă slujba Maslului, trebuie mai întâi
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ca cel bolnav să se spovedească. Şi este bine să se spovedească
toţi din familia lui. Dumnezeu poate vindeca orice boală prin
puterea credinţei. În afară de slujba Maslului, în cartea numită
,,Moliftelnic”, găsim multe rugăciuni speciale.

Una din ele se numeşte ,,Rugăciunea pentru chemarea
milei lui Dumnezeu la toată litia şi neputinţa”, unde citim ur-
mătoarele cuvinte: „...dă sănătate celor ce pătimesc, bolnav-
ilor tărie, iar pe cei sănătoşi îi ocroteşte. Toată boala şi toată
neputinţa depărteaz-o de la poporul Tău; pe toţi îi fereşte de
această pimejdie cumplită, păzindu-i nebântuiţi de orice
boală vătămătoare”.

Moliftelnicul este prin execenţă cartea de medicină gen-
erală a preotului care poate aduce multă alinare celor aflaţi în
suferinţă. Mare este Dumnezeu!

2. Efectele dezastruase ale avortului
Societatea noastră în care trăim acum este plină de tot

felul de păcate strigătoare la ceruri (Facere 18,21). Printre
acestea se numără şi genocidul infantil care acumulează în
sine: desfrânarea, mânia, egoismul, uciderea etc. a omorî copiii
mai înainte de a se naşte, indiferent din ce raţiuni: sociale, eco-
nomice, psihice etc. şi prin orice mijloace: directe sau indirecte,
constituie un păcat mare, înspăimântător, dezastruos, atât pen-
tru persoana în cauză, familia de care aparţine şi societatea în
care vieţuieşte.Aceste păcate alarmante, aflate în creştere con-
tinuă, duc la grăbirea Apocalipsei şi la iminenta judecată în-
fricoşătoare de la sfârşitul lumii, care va fi prezidată de Însuşi
Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos (Matei cap. 25, 31-46).
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Violenţa în familie este o mare durere a societăţii con-
temporane. Acest fenomen, în creştere, mă îngrijorează foarte
mult. Cele mai multe conflicte ale familiilor tensionate au ca
izvor, necredinţa accentuată a unuia din membrii familiei,
soţul ori soţia; iar uneori, chiar ambii soţi trăiesc într-o at-
mosferă de totală necredinţă. Dumnezeu însemnă iubire,
iertare, toleranţă, încredere, bunătate, răbdare.

Iată de ce avem mare nevoie de Dumnezeu în fiecare
familie. Cele mai multe victime ale violenţei sunt femeile şi
copiii, fiinţe vulnerabile care nu se pot apăra de agresor. Este
foarte greu să le vorbeşti despre iubire persoanelor care trăi-
esc în ură totală din partea aproapelui.

Aceste persoane care trec prin Centrul „Violenţa în
familie” au mare nevoie de Mântuitorul Hristos, singurul care
poate produce un miracol de iubire şi pace în familia lor. Oricât
de greu ar fi în familie nu trebuie renunţat la ea, căci familia
nu poate fi înlocuită de nicio instituţie.Asosit ceasul din urmă,
a striga cu glas tare, peste tot de jos până sus, la toate nivelurile
sociale, religioase şi politice: că vom dispărea ca neam, ca şi
popor şi vom slăbi ca biserică naţională, dacă nu vom opri
măcar acum în ceasul din urmă această vărsare uriaşă de
sânge, care întrece debitul unui râu. Pământul românesc şi al
lumii întregi, de la un capăt la celălalt ,este înroşit şi musteşte
de sângele nevinovat al copiilor omorâţi, care cer răzbunare.

Natura în sine s-a întors pe dos, căci nici ea nu mai su-
portă atâta cruzime din partea oamenilor, după cum citim în
Epistola către Romani, scrisă de Sfântul Apostol Pavel, care
spune aşa: ,,căci socotesc că pătimirile vremii de acum nu sunt
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vrednice de mărirea care ni se va descoperi. Pentru că făptura
(adică natura) aşteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui
Dumnezeu. Căci făptura (natura) a fost supusă deşertăciunii –
nu de voia ei, ci din cauza aceluia care a supus-o.

Pentru că şi făptura însăşi se va izbăvi din robia strică-
ciunii ,,căci ştim că toată făptura (natura) suspină şi împre-
ună are dureri până acum” (Romani 8, 18-22). Iată de ce
trăim atâta nelinişte şi avem teama zilei de mâine şi nimic
numai sporeşte în casele noastre, în ţara noastră, în această Eu-
ropă care nu L-a primit pe Hristos nici măcar în Constituţia
sa! Iată de ce populaţia românească este atât de îmbătrânită şi
anemică pentru că ne lipseşte tinereţea, vigoarea, bucuria şi
puterea pe care ne-o puteau dărui milioanele de copii pe care
i-am omorât până acum!

Spitalele noastre au devenit abatoare unde se taie zilnic
carne de om; şcolile au devenit bănci goale din lipsa elevilor pe
i-am omorât prin avort; câmpurile noastre pline de buruieni,
sălbăticite cu pământ nelucrat, căci celor cărora trebuiau să
trudească pentru ,,pâinea noastră cea de toate zilele”, le-am
luat viaţa, ca acum să mâncăm pâine amară şi uscată de la
străinii care ne-au ajutat să ne devorăm propriul nostru popor.

Viaţa este darul lui Dumnezeu; nu mama decide dacă
naşte, nu medicul trebuie să-şi dea avizul care copil trebuie să
se nască şi nu statul trebuie să fixeze numărul de copii într-o
societate. De-a lungul vremii au apărut multe discuţii, contro-
verse cu caracter ştiinţific, filosofic cu privire la acest subiect;
dacă copilul nenăscut este persoană, dacă are suflet, conştiinţă
etc. Biserica, care este glasul lui Dumnezeu, susţine cu tărie că
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orice copil în sine este darul şi binecuvântarea lui Dumnezeu,
că el primeşte sufletul încă de la zămislirea sa şi că dreptul cel
mai elementar, natural al fiecărui copil este de a trăi.

Viaţa este de la Dumnezeu, Iisus Hristos se identifică
cu viaţa, după cum citim în Evanghelia după Ioan: ,,Eu sunt
calea, adevărul şi viaţa” (Ioan 14,6). Moartea este urmarea
păcatului omenesc, după cum ne spune SfântulApostol Pavel:
,,plata păcatului este moartea” (Romani 6,23). Biblia de la
un capăt la celălalt argumentează din plin că, de la concepere,
copilul este fiinţă vie, cu suflet şi că este înregistrată în cartea
vieţii lui Dumnezeu.

Înainte de a ne naşte, noi deja suntem cunoscuţi, voiţi,
doriţi, iubiţi de către Părintele nostru ceresc, care este Dum-
nezeu. Psalmii din Biblie ne arată clar că viaţa copilului în uter
este creată de Dumnezeu şi este cunoscut personal de către El:
,,Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în
pântecele maicii mele... Nu sunt ascunse de Tine oasele mele,
pe care le-ai făcut întru ascuns, nici fiinţa mea pe care ai
urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului. Cele nelucrate
ale mele, le-au cunoscut ochii Tăi” (Ps. 138, 13-16).

Profeţii Isaia şi Ieremia au fost chemaţi de către Dum-
nezeu înainte de crearea lor în pântece şi au fost destinaţi să fie
slujitori şi profeţi ai poporului evreu: ,,Domnul m-a chemat
de la naşterea mea, din pântecele maicii mele ca să-I slujesc
Lui şi să întorc pe Iacob către El şi să strâng la un loc pe Israel”
(Isaia 49, 1-5); ,,Înainte de a fi zămislit în pântece te-am
cunoscut şi înainte de a ieşi din pântece, te-am sfinţit şi te-
am rânduit prorooc pentru poporul meu” (Ieremia 1,5).
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3. Prezenţa diavolului în lume
Lumea contemporană trece printr-o criză spirituală fără

precedent. Omenirea trăieşte o degringoladă greu de descris.
Tot răul moral şi fizic din societatea noastră provine numai de
la diavol, care este din ce în ce mai prezent în lume. Numele
diavolului provine de la grecesul: ,,diabolos” care în traduc-
ere înseamnă: o fiinţă spirituală pervertită, duh rău şi trufaş,
calomniator, pârâtor, clevetitor, uneltitor. În limba ebraică, di-
avol se traduce prin: potrivnic, vrăjmaş.

Diavolul, la origine, a fost un înger bun, strălucitor, dar
căzând în păcatul mândriei de sine, a ajuns în iad. (Isaia
cap.14). De la căderea sa, el a început să facă numai rău. El
este un lucrător al răului prin excelenţă. Diavolul nu a făcut la
nimeni vreun bine; el a căzut din lumina binelui în duhul
răutăţii prin voia sa liberă. Dumnezeu nu este autorul răului.
Biblia ne spune că tot ce a creat Dumnezeu a fost bun, încă
,,foarte bun” (Facere 1, 31). Binele izvorăşte din Dumnezeu,
iar tot ce este rău vine de la diavol, care la sfârşitul lumii va fi
nimicit în iadul cel veşnic.

Diavolul, aici pe pământ, este un practicant al răului şi
el îndeamnă pe toţi oamenii să facă rău. Răul nu poate fi
săvârşit fără acordul omului.

De unul singur, răul nu are putere, nici forţă. Atunci
când drăcuim sau îi pomenim numele celui rău, noi îl activăm,
îl chemăm, şi-l băgăm în seamă. Diavolul trebuie tratat cu in-
diferenţă totală din partea noastră şi să nu ne apropiem deloc
de el. Sfântul Ioan Gură de Aur, spune că diavolul este ca un
câine legat.
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Ori cât de rău ar fi un câine legat, dacă nu te apropii de
lanţul şi de spaţiul în care el se poate mişca legat de lanţul său
nu are cum să te muşte; chiar dacă latră mult, el va rămâne
doar cu lătratul. Principala acţiune a diavolului este să-i atragă
pe toţi oamenii, ca să facă rău în jurul lor.

Cu acordul oamenilor, diavolul pune stăpânire pe oa-
menii şi-i face să se urască între ei. Prezenţa răului în soci-
etatea noastră contemporană, demonstrează cât de activ este
diavolul în lume. El simte că sfârşitul lumii este foarte aproape,
când Dumnezeu îl va judeca şi distruge, şi de aceea se stră-
duieşte să facă cât mai mult rău în lume.

În această luptă pe viaţă şi pe moarte, dintre diavol şi
om, Dumnezeu îi dă putere omului să iasă biruitor, dacă şi
omul doreşte acest lucru. Oricât de mari ar fi ispitele diavolu-
lui, harul lui Dumnezeu este mare, ca să-l îndepărteze de la
oameni. Diavolul are putere asupra noastră când ne com-
placem în păcate de tot felul.

Pentru a putea rezista la răutăţile diavolului, trebuie să
ne spovedim mai des, să ne rugăm mai mult la Dumnezeu şi
să avem gândul mereu la Mântuitorul Hristos zicând această
scurtă rugăciune a inimii: ,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu miluieşte-mă pe mine păcătosul”. Sfântul Apos-
tol Pavel, în Epistola către Efeseni, ne îndeamnă ca în această
luptă duhovnicească împotriva diavolului să luăm arme efi-
ciente: ,,Îmbrăcaţi-vă în toate armele lui Dumnezeu ca să
puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noas-
tră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva în-
cepătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor
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întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care
sunt în văzduh. Pentru aceasta, luaţi toate armele lui Dum-
nezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea, şi toate
biruindu-le să rămâneţi în picioare. Staţi deci tari, având mi-
jlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcaţi-vă cu platoşa
dreptăţii. Şi încălţaţi-vă picioarele voastre, gata fiind pentru
Evanghelia păcii. În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi
putea stinge săgeţile cele arzătoare ale vicleanului. Luaţi şi
coiful mântiurii şi sabia Duhului care este Cuvântul lui
Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de
rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată
stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţi” (Efeseni, cap. 6,
11-18).

Lectura zilnică din Sfânta Scriptură cât şi alte scrieri re-
ligioase ne ajută să ne întărim şi mai mult împotriva diavolu-
lui. Cu cât ne vom abţine mai mult de la păcate cu atât vom
primi putere multă în noi ca să rupem orice legătură cu di-
avolul care ne vrea numai răul. Mare este Dumnezeu!

4. ,,Toate sunt cu putinţă
celui ce crede”

Evanghelia care se citeşte în Sfânta Biserică în a doua
Duminică din Postul Mare ni-L prezintă pe Mântuitorul Iisus
Hristos ca pe un ,,Dumnezeu tare” (Isaia 9,5) care a întărit pi-
cioarele unui om paralizat şi de asemenea i-a dat putere su-
fletească prin iertarea păcatelor săvârşite. Iisus Hristos poate
săvârşi orice minune; El poate face ca imposibilul să devină
posibil, deoarece Mântuitorul spune aşa în Evanghelie: ,,Datu-
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Mi-s-a toată puterea în cer şi pe pământ” (Matei 28,18).
Una din rugăciunile cel mai des folosită la toate sluj-

bele bisericeşti este: ,,Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte
fără de moarte, miluieşte-ne pre noi”.

Dumnezeu este atotputernic, oricând El poate face orice
şi oriunde. De aceea fiecare din noi trebuie să ne punem toată
încrederea în El pentru orice problemă sau necaz am avea.

Ascultând această Evanghelie, ne uimeşte puterea mare
pe care o are Mântuitorul Hristos. Ba mai mult, tot El ne
dăruieşte şi nouă putere ca să biruim păcatele şi să putem în-
deplini poruncile Lui care ne dăruiesc viaţă veşnică.

Domnul Iisus promite la SfinţiiApostoli această putere:
,,Veţi primi putere când Duhul Sfânt va veni peste voi”
(Faptele Apostolilor 1,8).

Atunci când noi avem o credinţă vie, dinamică, curată
este posibilă orice minune după cum ne asigură Însuşi Mân-
tuitorul Hristos, când zice: ,,Toate sunt cu putinţă celui ce
crede” (Marcu 9,23). Puterea din noi este prezenţa lui Dum-
nezeu care ne umple sufletul. Pentru a face mai evidentă
prezenţa lui Dumnezeu în noi înşine, avem nevoie de urmă-
toarele mijloace harice: Rugăciunea, Sfânta Scriptură, Eu-
haristia, Smerenia etc.

Paralizia sau slăbănogirea sufletului din noi este cea mai
grea şi cea mai frecventă suferinţă pe care o întlnim la orice
pas. La această boală sufletească se ajunge prin săvârşirea de
păcate mari şi multe pe care le cumulăm de-a lungul vieţii
noastre pământeşti. Un om paralizat fizic, este dependent tot
timpul de altcineva; nu se poate deplasa de unul singur şi nici
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să se îngrijească pe sine. La fel este orice persoană cu sufletul
paralizat din cauza păcatelor. El trăieşte aceeaşi suferinţă la
nivel spiritual. Paralizia sufletului o vindecă numai Hristos
prin iertarea păcatelor săvârşite şi de care ne pocăim prin
spovedanie sinceră.

Postul Mare este perioada liturgică proprice pentru vin-
decarea sufletelor noastre. Orice spovedanie autentică ne face
să trăim de fiecare dată bucuria pascală.

Postul adevărat care este relatat de profetul Isaia cap.
58 şi practicat în lumina Evangheliei lui Iisus Hristos, unit cu
milostenia ne poate duce la fiecare din noi această stare de lin-
işte interioară care se manifestă printr-o bucurie pascală con-
tinuă.
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1. Iubirea de patrie
În fiecare an, la începutul lunii decembrie, cu toţii

prăznuim Ziua Naţională a României. La această mare sărbă-
toare românească este nevoie de unitate naţională şi spiritu-
ală, de solidaritate şi de dăruire pentru binele Patriei. Iubirea
de Patrie trebuie să alunge din noi orice orgoliu şi orice de-
osebire etnică şi confesională sau culoare politică. În aceste
zile de sărbătoare sfântă, cele trei culori - roşu, galben şi al-
bastru - trebuie să fluture peste toţi fii României. Numai iu-
birea de Patrie ne face să înţelegem cât de importantă este
această sărbătoare naţională pentru noi românii. Cultivarea
sentimentului iubirii de Patrie, trebuie să fie o preocupare per-
manentă a familiei, a şcolii şi a Bisericii. Statul trebuie să se
implice cât mai mult pentru formarea conştiinţei cetăţeneşti şi

Mărturii în lumina dreptei credinţe

185

Generalilor mei de suflet: Frunzeti Theodor, Foca Lucian,
Ciucă Nicolae, şi tuturor din Armată, Poliţie, Jan-
darmerie, care formează oştirea ţării noastre, România



patriotice a fiecărui fiu al acestui pământ numit România, pen-
tru dezvoltarea simţului datoriei faţă de comunitate, întrucât
fiecare dintre membrii acestei comunităţi este încorporat în
mod concret, fiinţial şi dinamic, în marele organism care se
numeşte Patrie. În viziunea Bisericii, cuvântul Patrie are un
înţeles mai profund şi ne oferă mai multe argumente de a o
iubi cu adevărat. Prin cuvântul „patrie” înţelegem pământul
pe care ne-am născut, limba pe care o vorbim de la naştere,
credinţa pe care am moştenit-o de la strămoşi şi tot ceea ce au
realizat în timp înaintaşii noştri. Pământul ţării noastre este
sfânt, pentru că pe el se află mii de sanctuare, biserici şi mănă-
stiri, troiţe şi cruci. Acest pământ românesc a fost sfinţit prin
Sfânta Împărtăşanie pe care strămoşii noştri o primeau chiar şi
pe patul de moarte. Cu această cuminecătură sfântă erau în-
mormântaţi întru nădejdea învierii veşnice. Pământul ţării
noastre este udat de-a lungul şi de-a latul cu sângele vitejilor
noştri, care au luptat pentru integritate şi independenţă naţion-
ală. România este numită pe bună dreptate „Grădina Maicii
Domnului” şi această denumire sacră constituie un argument
în plus ca noi să ne manifestăm şi mai mult iubirea de Patrie.
Să facem totul ca România să fie mereu o grădină sfântă şi
binecuvântată pe care să o împodobim prin munca şi jertfa
noastră. Biserica ne învaţă să-i iubim pe toţi, care locuiesc în
patria noastră mamă România, indiferent de etnia sau religia
pe care o împărtăşeşte.

Cugetul din noi să fie înţelept şi luminat de Dumnezeu
pentru a ne face să înţelegem mereu că iubirea de patrie nu se
confundă niciodată la noi românii cu naţionalismul sau şovin-
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ismul. Îi respectăm pe toţi din jurul nostru, fără să ne pierdem
demnitatea naţională.

Patria este o grădină cu multe flori care reprezintă etni-
ile care trăiesc în ţara noastră. Biserica are un rol important în
menţinerea păcii sociale, la această armonizare socială şi cul-
turală. Ea a fost prezentă la toate evenimentele istorice ale nea-
mului românesc. George Călinescu, în monumentala sa lucrare
„Istoria literaturii române”, spunea aşa: „a zice român
înseamnă a zice ortodox”. Ca popor român, am apărut cu
credinţa ortodoxă, care ne-a învăţat să fim mereu talentaţi cu
celelalte religii din ţara noastră. Noi românii nu am dus
războaie religioase, şi nici nu am purtat lupte de cotropire a
teritoriilor din altă parte. Biserica ortodoxă a promovat mereu
valorile culturale şi a slujit patria în grai românesc, îndem-
nându-i pe toţi la unitate spirituală. Mitropolitul Nicolae
Mladin al Ardealului spunea aşa: „Aici am trăit şi aici vom fi
întotdeauna în unitate deplină. Această permanenţă şi uni-
tate este elementul de bază al faptului că suntem şi vom fi un
singur popor, care ştie să-şi apere ţara prin muncă şi vremel-
nicia lui, să zidească aici o viaţă din ce în ce mai fericită”.

Toată istoria noastră naţională a avut un singur vis, o
singură voinţă: dorinţa de unitate. După secole de frământări
şi lupte, la 1 decembrie 1918, s-a împlinit acest mare ideal:
unitatea naţională a românilor. Cu prilejul Zilei Naţionale a
României, le spun tuturor românilor „La mulţi ani!”,
„Binecuvântare şi bucurie sfântă şi să-L primim cu toată
dragostea pe Hristos în inimile noastre!”.
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2. Biserica şi Armata
După învăţătura catehismului ortodox, există o Biser-

ică luptătoare, aici pe pământ, şi o Biserică triumfătoare în
ceruri. Din Biserica luptătoare fac parte toţi cei botezaţi “în
apă şi cu Duh ” (Ioan III, 5). I se spune Biserică luptătoare
deoarece are menirea să lupte contra păcatelor şi a viciilor. Mi-
jloacele de luptă ale Bisericii sunt duhovniceşti, adică de
natură spirituală. Sfântul Apostol Pavel aseamănă pe orice
creştin al Bisericii cu un ostaş al Mântuitorului Hristos. În
acest sens, în Epistola către Efeseni, găsim scris: “Îmbrăcaţi
armura lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor
diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva cărnii şi a
sângelui, ci împotriva Începătoriilor, împotriva Stăpâniilor,
împotriva Stăpânitorilor acestei lumi de-întuneric, împotriva
duhurilor răutăţii, care sunt stihiile cereşti. Pentru aceea,
luaţi armura lui Dumnezeu, pentru ca-n ziua cea rea să fiţi
în stare să ţineţi piept; şi după ce veţi isprăvi totul , să
rămâneţi în picioare. Aşadar, staţi în picioare avându-vă mi-
jlocul încins cu adevărul şi îmbrăcaţi fiind în platoşa drep-
tăţii şi cu picioarele încălţate-n starea de a fi gata pregătiţi
pentru Evanghelia păcii; mai presus de toate luând pavăza
credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile înflăcărate
ale Celui-Rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului,
care este cuvântul lui Dumnezeu” (Efeseni VI, 11-17).

Creştinii formează oastea lui Iisus Hristos – care nu sunt
separaţi de Biserică şi nici împotriva ei. A fi ostaş al Mântu-
itorului înseamnă a rămâne în Biserică, a trăi în duhul
Evangheliei, a te conforma canoanelor bisericeşti, a asculta de
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duhovnic. Biserica nu este împotriva Armatei, ci, dimpotrivă,
o sprijină în orice acţiune de bine. Armata este o instituţie
foarte veche, care a apărut de-a lungul istoriei cu scopul de a
apăra un ţinut , o comunitate, de invazia cotropitorilor.

Biserica este împotriva războiului de cucerire. Armata a
găsit în Biserică un reazem moral de mare eficacitate. Biserica,
prin slujbele sale de sfinţire a steagurilor de luptă, prin rugă-
ciunile de îmbărbătare a soldaţilor, a fost de mare folos ţării
noastre. Spre deosebire de alte popoare, românii au rămas
întotdeauna pe acelaşi pământ multimilenar, fără a duce
războaie de cucerire a altor teritorii. Multe mănăstiri, prin
aşezarea lor strategică, au constituit puternice locuri de rezis-
tenţă împotriva duşmanilor.

Religia creştină joacă un mare rol în formarea carac-
terului moral al unui soldat. Pentru un militar creştin ortodox,
pământul ţării noastre este sfânt, pentru că pe el se află bis-
erici şi mănăstiri, pentru faptul că el a fost stropit de-a lungul
istoriei cu sângele strămoşilor. Biserica îi spune atât soldatului,
cât şi ofiţerului că, după moarte , omul nu dispare, el continuă
să existe. Pentru acest lucru, în caz de război pentru apărarea
ţării, soldatul creştin este gata să apere cauza sfântă a patriei
noastre chiar cu preţul vieţii. La baza educaţiei militare trebuie
pusă, în primul rând, credinţa în Dumnezeu şi în Biserică.

Armata trebuie să conlucreze mai mult cu Biserica. Ar-
mata trebuie întărită din punct de vedere moral. Acest lucru îl
poate face doar Biserica. Pentru acest motiv a fost de mare tre-
buinţă introducerea religiei în armată şi revenirea la ceea ce a
fost tradiţia armatei noastre – introducerea preoţilor în armată.
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Aceasta problemă a fost discutată atât de conducerea Bisericii
ortodoxe Române, cât şi de conducerea Ministerului Apărării
Naţionale.

În calendarul Bisericii sunt trecuţi mulţi Sfinţi, care de
profesie au fost soldaţi sau ofiţeri. Aşa, de pildă, Sfântul Ghe-
orghe şi Sfântul Dumitru au fost generali în armată. Din Sfânta
Scriptură aflăm că, adeseori, Mântuitorul Iisus Hristos stătea
de vorbă cu ofiţeri de armată, ba, mai mult, a vindecat pe un
soldat bolnav. De asemenea, Sfântul Ioan Botezătorul cerea
soldaţilor care veneau la râul Iordan să se boteze: ”să nu
asupriţi pe nimeni, să nu învinuiţi pe nedrept şi să vă mulţu-
miţi cu lefurile voastre” (Luca III, 14).

La Sfânta Liturghie, în Biserică sunt pomeniţi toţi sol-
daţii care au murit pe câmpurile de luptă pentru apărarea ţării.

Biserica Ortodoxă Română are toată preţuirea faţă de
armata română, care trebuie să fie creştină prin orice acţiune
pe care o săvârşeşte.

3. La mulţi ani Poliţiei Române!
De Ziua Poliţiei Române le transmit poliţiştilor să fie

aproape de Dumnezeu şi foarte apropiaţi de oameni. Să fie
profesionişti, omenoşi şi cu multă răbdare. Să-şi păstreze ver-
ticalitatea şi demnitatea. 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!” Pentru Biserică,
„Bunavestire” este cea mai mare sărbătoare creştină de care
se leagă toate celelalte sărbători din calendarul bisericesc. Prin
„Bunavestire” înţelegem ziua când Dumnezeu a trimis din
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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 de-
schidere spre Biserică şi că lucrătorii acestei instituţii se stră-
duiesc să ne protejeze, să ne apere de cei răi care ne tulbură.
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 di-
mensiune.

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.

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. Atunci când un lucrător al Poliţiei este
credincios, are mai mare credibilitate în comunitatea de oa-
meni 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 în-
deplineşte misiunea la locul de muncă. Poliţistul are nevoie
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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 sfin-
tele slujbe îi dă putere, curaj, înţelepciune în activitatea profe-
sională. Democraţia nu anulează existenţa instituţiilor într-o
societate, ţară, uniune.

În Biserică descoperim că toţi oamenii avem acelaşi
Dumnezeu, că suntem fraţi între noi, şi că toţi formăm o fam-
ilie mare care trebuie să trăiască în armonie şi să asculte de
glasul lui Dumnezeu. 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 întâmp-
ină în îndeplinirea misiunilor.

Îi iubesc pe toţi poliţiştii deoarece au o misiune dificilă
în societatea noastră. Cei mai mulţi dintre ei nu au sărbătoare.
Îşi sacrifică propria familie şi stau să ne protejeze şi ziua şi
noaptea.

4. Ortodoxia, certificatul de identitate
naţională

Poporul român a fost dintru început ortodox, este şi va
trebui să rămână până la a doua venire a Mântuitorului Iisus
Hristos, Care ne va judeca pe toţi după ,,Dreptarul” acestei
credinţe apostolice. O trăsătură fundamentală a Ortodoxiei
româneşti este vechimea bimilenară a creştinismului româ-
nesc, conştiinţa că Biserica Ortodoxă Română are în spatele ei
o continuitate apostolică directă. Vechimea ei apostolică are
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nu numai probe istorice, ci şi amprente culturale şi teologice,
care fac parte din tezaurul creştinismului dintotdeauna şi de
pretutindeni.

Ultimele descoperiri istorice au scos la iveală că pe
lângă SfântulApostolAndrei la încreştinarea poporului român
o mare contribuţie personală a avut-o şi Sfântul Apostol Filip.
Iată de ce mare dar am fost binecuvântaţi noi românii, să avem
o credinţă apostolică, propovăduită în mod direct de doi din-
tre ucenicii Mântuitorului Hristos. Puţine popoare din lume se
pot mândri cu o astfel de binecuvântare.

Fapt unic în lume, istoria Bisericii Ortodoxe Române
coincide cu istoria poporului român ca unitate etnică şi cul-
turală. Legătura organică dintre credinţă şi cultură face parte
din expresia autentică a Ortodoxiei româneşti. Ortodoxia
românească nu trebuie dezlipită de cultura naţională. Ele tre-
buie studiate mereu numai împreună. Ortodoxia este certifi-
catul de identitate naţională a fiinţei noastre româneşti. Ce
trebuie bine remarcat este faptul că Ortodoxia românească are
un vădit caracter conciliant şi ecumenic către toate religiile
din ţară şi din lume. Biserica Ortodoxă Română respectă opţi-
unea religioasă a fiecărui cetăţean, dar ea nu poate sta indifer-
entă atunci când în numele aşa zisei democraţii tot felul de
culte neoprotestante din afara graniţei, cât şi din ţară, vin să
facă prozelitism, care duce la schimbarea credinţei poporului
român şi la distrugerea unităţii spirituale pe care o realizează
numai ortodoxia. Pericolul sectar de toate nuanţele care une-
ori îmbracă şi forma satanismului trebuie să dea de gândit tu-
turor factorilor din societatea noastră românească.
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5. Vechimea creştinismului la poporul
român

Poporul român este singurul popor din lume care a
apărut în istorie creştin deodată cu formarea sa etnică, în urma
contopirii dacilor cu romanii în primul secol din era noastră.

Încreştinarea populaţiei s-a făcut prin propovăduirea
Evangheliei de către Sfântul Apostol Andrei, care a fost unul
din cei 12 ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos. Prin tragere
la sorţi lui i-a revenit sarcina să încreştineze ţinuturile din sudul
Dunării, inclusiv Dobrogea. În felul acesta, am avut şansa de
a primi credinţa curată, autentică, aşa cum a învăţat-o Mântu-
itorul Hristos. Sfântul Andrei este pentru poporul nostru
,,Apostolul României”, iar Biserica Ortodoxă Română este
,,apostolică”, deoarece se bazează pe învăţătura Sfinţilor
Apostoli, pe care ne-au transmis-o prin viu grai şi prin scris.
Despre Sfântul Apostol Andrei, Biblia ne spune că era frate
cu Sfântul Apostol Petru. După ce Iisus l-a ales ca apostol pe
Andrei, el a mers la fratele lui spunându-i: ,,Am găsit pe
Mesia, care se tâlcuieşte Hristos” (Ioan 1, 41-42). La
chemarea lui Iisus, Andrei şi Petru lasă totul şi urmează pe
Mântuitorul îndată. Din mărturiile istorice păstrate aflăm că
Sfântul Andrei a fost martirizat în localitatea Patras, lângă
Corint, în Grecia, fiind răstignit cu capul în jos pe o cruce în
formă de X, căreia i s-a spus: ,,Crucea Sfântului Andrei”.
Acest semn îl întâlnim la orice trecere de cale ferată.
Pomenirea lui în calendar se face pe 30 noiembrie. O altă cale
de încreştinare a poporului român a fost prin soldaţii romani
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încreştinaţi la Ierusalim şi care au fost aduşi în timpul
războaielor romane purtate împotriva dacilor. Pe timpul vieţii
pământeşti a Mântuitorului Hristos, Israel a fost ocupat de tru-
pele romane. Mulţi soldaţi şi ofiţeri, văzând minunile săvârşite
de Mântuitorul şi mai ales învierea Sa din morţi, s-au în-
creştinat.Atunci când împăratul Traian a trimis în primul secol
trupe să cucerească Dacia, printre soldaţi s-au aflat şi creştini
care L-au făcut cunoscut pe Iisus Hristos dacilor. Încreştinarea
poporului român s-a făcut şi prin intermediul comercianţilor
creştini care veneau de la Ierusalim şi din alte cetăţi creştine cu
diferite mărfuri în porturile româneşti la Marea Neagră şi
Dunăre. Printre aceşti comercianţi se aflau şi misionari creş-
tini care au propovăduit Evanghelia.

6. Munca, o şcoală a vieţii
Societatea noastră contemporană trece printr-o mare

criză economică, care are la bază criza spirituală; care
înseamnă pierderea legăturii sufleteşti dintre om şi Dumnezeu.

Credinţa religioasă, adică încrederea omului în Dum-
nezeu tot timpul şi în tot locul este cheia succesului în viaţă.
Pe lângă această lipsă acută: credinţa vie în Dumnezeu,
omenirii îi mai lipseşte ceva fără de care societatea nu poate
progresa şi anume: cultul muncii şi al familiei.

A dispărut sacralitatea muncii şi a familiei: ambele de-
venind o formalitate cât şi o povară, deoarece a dispărut harul
lui Dumnezeu. Prin muncă omul devine o fiinţă dinamică, cre-
atoare. După ce Dumnezeu a creat din nimic ,,ex nihilo” Uni-
versul care ne înconjoară, a grăit aşa către prima pereche de
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oameni Adam şi Eva cu care încheie creaţia lumii: ,,creşteţi şi
vă înmulţiţi”. Cuvântul ,,creşteţi” înseamnă munciţi, lucraţi,
daţi totul din voi. Prin creaţie divină, omul este o fiinţă cre-
atoare. Munca este un act divin, creator, inovator, inteligent,
sacru etc.

Preot profesor Gleb Kaledo, în cartea sa: ,,Biserica din
casă” scrie aşa: ,,deprinderea muncii înseamnă formarea la
om a începutului creator. În artă, în orice manifestare a ei,
– în lucrul în grădină sau îngrijirea florilor, în curăţenia din
curte, în elaborarea unor lucrări ştiinţifice sau a unor
capodopere de artă, în procesul de educaţie a propriei per-
soane sau a aproapelui (aceştia pot fi copiii) – în toate aceste
acte se manifestă asemănarea noastră cu Dumnezeu”.

Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune că omul a fost creat
după ,,chipul şi asemănarea cu Dumnezeu”. Universul este
lucrarea lui Dumnezeu. Omul prin creaţie este chemat să con-
lucreze cu Dumnezeu la menţinerea în armonie a acestui Cos-
mos în care trăim. Există o vorbă veche în popor, plină de
înţelepciune: ,,omul sfinţeşte locul”.Acolo unde lipseşte omul
harnic şi credincios locul acela se sălbăticeşte, devine urât, ne-
folositor. Dumnezeu ne cheamă pe noi oamenii să înfru-
museţăm această lume pustiită de duhul credinţei sfinte.

Această înfrumuseţare se face doar prin muncă sacral-
izată, adică făcută în numele lui Dumnezeu; ca pentru Dum-
nezeu, cu tot sufletul, din dragoste şi cu bucurie.

Munca este cea mai mare şcoală a vieţii. De mici trebuie
să intrăm în ea şi să stăm aici până la sfârşitul vieţii noastre
pământeşti. Munca îţi dă motivaţie pentru viaţă, este izvor de
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sănătate, de bucurie sfântă şi de împlinire.
Doar munca ne dezvoltă capacităţile fizice şi spirituale

cu care Dumnezeu ne-a înzestrat de la naştere. O maşină oricât
de performantă şi de calitate superioară ar fi, dacă nu este
folosită, adică muncită ea se strică de la sine, rugineşte, se de-
gradează văzând cu ochii. Aşa se întâmplă şi cu fiinţa umană
care se complace în lene, trândăvie toată ziua.

Dragostea ca şi credinţa, fără fapte este moartă. Ea se
cunoaşte după munca fizică şi morală, îndeplinită pentru
binele altuia, din căldura sinceră, care se revarsă şi asupra
aproapelui: noi îi iubim nu atât pe cei care se îngrijesc de noi,
cât şi pe cei pe care noi îi ocrotim şi îi sprijinim. Prin muncă
creşte dragostea. Noi spunem că deprinderea muncii este o
pregătire pentru îndeplinirea faptelor dragostei. Mulţi copiii o
compătimesc pe mama lor care e obosită, dar nu fac nici un
gest ca să o ajute. Sau alt exemplu: mama este internată în spi-
tal, iar tatăl este bolnav în casă, are febră. Copiii din casă nu
sunt în stare să gătească, ci stau să aştepte pe cineva din rude
sau vecini să le pregătească masa sau să le facă curat în casă.
Aşa ceva nu este posibil! De mici copiii trebuie să-i deprindem
cu munca, să ştie să facă orice după puterile lor. Prin muncă
omul câştigă independenţă, libertate. Atunci când munceşti,
începi să ai tot ce-ţi trebuie, numai depinzi de nimeni.
Dragostea de muncă trebuie să o avem tot timpul. Munca
poate fi fizică sau spirituală. Important este să facem ceva tot
timpul. Atunci când lenevim şi nu facem nimic, vine diavolul
şi ne dă el de lucru: ne îndeamnă la tot felul de păcate: fie cu
gândul, cu fapta, cu vorba etc.
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Munca trebuie închinată lui Dumnezeu şi pentru bucu-
ria celor din jurul nostru. A munci doar pentru plăcerile noas-
tre, a fi egoişti înseamnă a ne construi propria noastră
închisoare din care lipseşte lumina faptelor bune şi bucuria
jertfelniciei pentru binele celor nevoiaşi. Să muncim cu tot su-
fletul la mântuirea noastră prin fapte bune cât mai multe pen-
tru cei din jurul nostru.

7. Hrana poporului român în lumina
“Codex Alimentarius”

Atât pe plan naţional cât şi mondial, omenirea trece
printr-o criză economică fără precedent, ce a fost declanşată în
mod voit de o grupare ocultă prin care s-a demarat Noua Eră
sub semnul Vărsătorului; o zodie care prevesteşte declanşarea
multor răutăţi îndreptate asupra întregii populaţii de pe Terra.

În cadrul Organizaţiei mondiale ONU, în 1962, s-au for-
mat două comisii OMS (Oganizaţia Mondială a Sănătăţii) şi
FAO (Organozaţia pentru Alimente şi Agricultură), care sub
masca impresiei unor standarde pentru produse agricole bune,
originale, adevărate, au pus la cale un ,,CODEX ALIMEN-
TARIUS” prin care ne obligă ce să mâncăm, cum să mâncăm
şi ce nu avem voie să folosim în hrana noastră ,,cea de toate
zilele”. Acest Codex, interzice, în mod obligatoriu, din hrana
oamenilor tot ce este natural, sănătos şi ne obligă să folosim
legume, fructe, cereale modificate genetic, otrăvite prin trata-
mente chimice, prin iradieri cu cobalt; carnea, laptele şi ouăle
tratate cu hormoni sau substituite cu chimicale de sinteză. Prin
tehnică chinezii au reuşit deja să facă orez sintetic care este
198

SAVA BOGASIU



folosit pentru hrana oamenilor.
Aceste organizaţii mondiale, care prin statutul lor au ca

obiectiv apărarea sănătăţii pentru toţi oamenii, indiferent de
etnie, religie, sex, prin normele de aplicare a acestui ,,CODEX
ALIMENTARIUS” au arătat până în prezent contariul.Au in-
terzis prin lege, ca oamenii să nu poată lua în mod liber din
natură: vitaminele, mineralele, plantele medicinale, produsele
naturiste, hrana ecologică etc. Toate produsele alimentare
folosite, trebuiesc mai întîi chimizate cu tot felul de substanţe
care mai de care dăunătoare sănătăţii oamenilor. Normativele
acestui Codex joacă rolul unei înfricoşătoare bombe biologice
cu efecte grave atât pe termen scurt şi lung. Codexul este un
teribil instrument al globalizării morţii prin provocarea unor
boli incurabile, cancerigene. Codexul interzice folosirea unor
plante naturale cu proprietăţi mari de vindecare cum este us-
turoiul, menta etc. Organizaţia pentru agricultură (FAO) con-
trolează toate rezervele de hrană ale omenirii şi va determina
fiecare guvern din lume să aplice acest Codex, care
funcţoinează deja în peste 165 de ţări de pe glob.

În România, la sfârşitul lunii decembrie 2009, Parla-
mentul ţării l-a aprobat ca lege în mod tacit, fără o dezbatere
naţională. Este un adevărat genocid provocat de români îm-
potriva românilor. Atacul alimentar este atât de evident şi de
periculos, încât îl pot sesiza şi orbii. Vor să ne ucidă cu zile,
fără alternativă de scăpare, dar să pară că îmbolnăvirile oa-
menilor nu au nici o legătură cu legile drăceşti ale CODEX-
ULUI ALIMENTARIUS.

În ultima vreme, în agricultura românească se experi-
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mentează un produs nou de substanţe chimice foarte pericu-
loase pentru sănătatea oamenilor. Poartă numele de “ame-
tocradin” şi se comercializează ca fungicid sub numele de
“Enervin” pentru tratarea stugurilor şi “Zampro” pentru alte
culturi legumicole.Aceste substanţe chimice produc o creştere
rapidă a plantelor şi fructelor şi pătrunde structral în celula or-
ganică a plantei. Consumată de om, fără să ştie ce cumpără
din piaţă şi chiar ce culege din grădină, substanţa determină
creşterea celulelor canceroase foarte rapid în organism. Unii
medici ne avertizează de pe acum că impactul sănătăţii popu-
laţiei României poate fi o creştere de 65% a cancerului de
colon.

Este trist că unele prevederi ale acestui Codex Alimen-
tarius se experimentează în premieră chiar cu poporul român,
introducându-se în tratarea plantelor şi a pământului folosit în
agricultură substanţa otrăvitoare numită “Initium”. Să ne
rugăm mai mult la Dumnezeu ca să ne apere sănătatea şi să ne
întoarcem la natura de odinioară, curată şi ecologică. Să ne
ferim de toate produsele cu E-uri din comerţ.

8. Identitatea europeană marcată prin
numărul 666

Uniunea Europeană acordă o mare atenţie înregistrării
electronice a tuturor cetăţenilor din Europa, prin sistemul de
cod European Articole Numbering (EAN - 13), care este for-
mat din 13 cifre prin care se arată identitatea fiecărui ins eu-
ropean. Prima cifră din codul de înregistrare se scrie separat,
ca un număr arab, la stânga codului barat, în timp ce urmă-
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toarele 12 cifre ale numărului sunt scrise în două subcâmpuri
(jumătăţi), unul la stânga şi unul la dreapta, cu caracterele co-
dului barat. Primele şapte cifre indică ţara de provenienţă şi
fabricantul obiectului (elementele 2 – 3 şi respectiv 4– 7), în
timp ce celelalte cinci cifre din cele şase indică tipul produsu-
lui. Ultima cifră este cifra de control, cu care se verifică dacă
calculatorul ,,a citit” corect codul barat. Cele două subcâmpuri
(subgrupuri) ale celor 12 numere sunt despărţite prin ,,carac-
terele auxiliare” alb – negru, care se găsesc unul la început,
unul exact la mijloc şi unul la sfârşit. Aceste bare de siguranţă
(guard bars) - la începutul, la mijlocul şi sfârşitul codului barat
în sistemul electronic EAN – 13 -, sunt de fapt trei de 6, care
se găsesc într-o legătură de nedesfăcut cu numerele variabile
ale codului, cu atât mai mult cu cât bara de siguranţă din
mijloc (numărul 6) nu este indispensabilă, dacă se folosea
numai un singur set de numere.

Cu toate protestele împotriva folosirii numărului 666
preluat din Biblie ca numărul fiarei drăceşti, nu s-a luat totuşi
nici o măsură de înlocuire a acestei cifre din sistemul electronic
de codare atât a produselor, cât şi a oamenilor.

Pentru mine personal, cel mai puternic argument că
Biblia este foarte adevărată şi că ea conţine doar adevăruri
dumnezeieşti este folosirea cu multă insistenţă, pe orice pro-
dus, a cifrei 666, cu care vor fi însemnaţi şi oamenii, aşa cum
aflăm în Apocalipsă, la capitolul XIII ,,… şi a făcut ca toţi:
mici şi mari; bogaţi şi săraci; slobozi şi robi să primească un
semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Şi nimeni să nu poată
cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele

Mărturii în lumina dreptei credinţe

201



fiarei sau numărul numelui lui. Aici este înţelepciunea. Cine
are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un
număr de om. Şi numărul ei este: 666” (Versetele 16 – 18).

Mă întreb de unde a ştiut Sfântul Ioan Teologul, care a
scris Apocalipsa în urmă cu aproape două mii de ani, că Uni-
unea Europeană va folosi acest număr 666 la care nu vrea să
renunţe deloc, deşi din punct de vedere tehnic se poate opera
şi cu alte numere în codul de înregistrare EAN – 13?

Un alt lucru care trebuie remarcat şi bine înţeles: care
este valoarea omului european?

La început, codul de înregistrare EAN – 13 a fost folosit
doar pentru produse care sunt marcate cu acel set de bare, iar
mai pe urmă el a fost folosit şi pentru marcarea oamenilor în
loc de nume cu cifre. Omul poate fi marcat acum ca orice an-
imal sau produs comercial. A dispărut orice valoare sau supe-
rioritate a omului în acest Univers faţă de celelalte făpturi pe
care le întâlnim în viaţa pământească.

În faţa acestor realităţi evidente, pe care le trăim astăzi,
să ne trezim la adevăr şi să fim cu luare aminte la cuvintele
biblice rostite de către Mântuitorul Hristos: ,,Tot nu înţelegeţi,
nici nu pricepeţi? Atât de învârtoşată este inima voastră?
Ochi aveţi şi nu vedeţi, urechi aveţi şi nu auziţi şi nu vă
aduceţi aminte?” (Marcu 8,17,18), şi în alt loc zice: ,,Făţar-
nicilor, faţa cerului ştiţi să o judecaţi, dar semnele vremurilor
de pe urmă nu puteţi?” (Matei 16,3). Să nu acceptăm sub nici
o formă buletinele electronice şi microcipurile implantate pe
mână sau pe frunte cu numărul 666!
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9. Globalizarea Europei - o mare
provocare pentru Biserica Ortodoxă

Lumea în care trăim noi astăzi caută fără încetare unifi-
carea şi omogenizarea spaţiului politic, economic şi cultural în
care trăieşte. Vasile Băncilă scria, la mijlocul secolului trecut:
,,Dacă direcţia actuală a omenirii va continua multă vreme
şi nu va fi întreruptă de ceea ce din punctul ei de vedere s-
ar numi catastrofe, e de presupus că în viitor globul pămân-
tesc va avea o structură cel puţin în mare parte identică. Cu
toată dihonia voinţelor care uneori merge până la satanism,
oamenii vor continua să se identifice ca structură, în sensul
că vor continua să anuleze aromele regionale”.

Problema unităţii europene şi mondiale nu este o nou-
tate a politicii contemporane. Dimpotrivă, este o constanţă a
umanităţii de-a lungul istoriei. De-a lungul timpului această
unitate a fost căutată în mai multe feluri: unitatea după un prin-
cipiu; unitatea în diversitate; unitatea prin forţă; unitatea prin
acord reciproc. Unitatea aceasta este dorită şi promovată de
ţările mari, cu economie puternică, ce îşi doresc extinderea
pieţei de desfacere şi facilitarea schimburilor comerciale, dar
şi de ţările mici, care văd în unificarea sistemelor şi legislaţiei
economice o bunăstare de râvnit pentru cetăţenii lor. Deosebit
de aceste poziţii există şi opoziţii, mai ales din partea acelora
ce privesc globalizarea mai mult ca impunere a unui model
mic, un fel de americanizare la scară mondială, precum şi de
cei care consideră că unicul scop al globalizării este: ,,profitul
mare cu costuri mici”.
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Globarizarea Europei şi a omenirii întregi va duce într-
un timp foarte scurt la reacţii xenofobe extremiste, deoarece
orice investitor îşi poate transfera capitalul oriunde în Europa
şi în lume, unde mâna de lucru este mai ieftină. Multe fabrici,
uzine din Occident se vor închide şi vor fi mutate în ţări sărace,
care vor munci pe nimica toată, iar muncitorii din ţările mari
industrializate vor fi disponibilizaţi, făcându-i să iasă în stradă
cu toată violenţa. Scopul declarat al globalizării este simplifi-
carea vieţii şi o libertate mai mare, prin aplicarea unui sistem
unic. Dacă din punct de vedere politico-economic acest
deziderat este realizabil, din punct de vedere tehnic glob-
alizarea aduce o complicare excesivă.

Globalizarea promovează un individualism imitativ.
Lumea globalizată în care deja am început să trăim este o lume
anostă, uniformă şi fără de chip. Omul modern tinde să-şi
acopere chipul în turmă, preferă să nu aibă chip şi personalitate,
pentru a nu fi responsabil de faptele sale. Omului globalizat i se
ia puterea de a mai privi spre ceruri şi a nădăjdui în rai. El crede
că totul este aici şi că, dacă ai bani, poţi cumpăra totul, chiar şi
paradisul. Este o mare înşelare în care ne împinge diavolul.

Într-o lume globalizată dispare iubirea sufletească şi
compasiunea. Ajutorul societăţii secularizate este un ajutor
formal, fără priviri, fără dialog şi fără de suflet.

În faţa acestor triste dar adevărate realităţi, fără de
precedent în istorie, Biserica este provocată să reacţioneze
imediat şi eficient, pentru readucerea oamenilor la o stare de
normalizare. Ca slujitor al Bisericii, preotul Ioan Bitău, în lu-
crarea sa Viaţa în Hristos şi maladia secularizării, afirma cu
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tărie că: ,,dacă Europa nu-şi va regăsi rădăcinile creştine,
dacă nu va reuşi, măcar în parte, să-şi refacă unitatea spir-
ituală şi dacă mulţimea de curente rezultate din sfâşierile
veacurilor trecute vor continua să se înfrunte în zadar sau să
se ignore unele pe altele, atunci unificarea economică şi
politică nu va putea rezolva criza spirituală pe care o tra-
versează şi care-i epuizează resursele spirituale şi biologice.
Dimpotrivă, Europa riscă să intre într-un declin fără de
leac”.

Uniunea Europeană are mare nevoie de ,,un suflet
creştin”, pe care numai Biserica îl poate oferi spre veşnicie.
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