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„Nimic nu este mai folositor pe pământ ca
soarele şi sarea“ spunea Pliniu cel Bătrân (+ 79
d.Hr.) în celebra sa operă «Istoria Naturală».
Înţelegem că la acea epocă sarea şi lumina erau
cele mai importante elemente ale universului
creat. Hristos n-a făcut abstracţie de topica
gândirii vremii Sale şi a învăţat pe ucenicii Săi
cam în acelaşi sens: „Voi sunteţi sarea
pământului...“, „Voi sunteţi lumina lumii...“ Altfel
spus: „Voi sunteţi în viaţa spirituală a lumii tot
aşa de importanţi cum sunt sarea şi lumina
pentru echilibrul vieţii biologice, trupeşti“.

Creştinul-sare

Ce simbol fabulos a ales Hristos pentru cei
ce se vor altoi pe trupul Său, prin botez? Din
punct de vedere chimic sarea nu-i mare lucru
decât o simplă clorură de sodiu, însă Hristos a
făcut din acest compus un simbol sine qua non
pentru umanitate. În timpul Său, sarea servea şi
ca îngrăşământ. Se adaugă în pământ pentru
ca acesta să devină mai fertil. Cred că la acest
aspect s-a gândit Hristos când a vrut să
asemuiască pe ucenicii Săi cu sarea pământului.
Apostolii, şi apoi creştinii, asemuiţi cu sarea au
rolul să aducă lumii o îmbogăţire importanţă, adică
o cunoaştere originală a lui Dumnezeu şi a
omului, iar în plan moral, prioritatea iubirii.

Sarea, din antichitate până astăzi, este şi
simbolul ospitalităţii. La foarte multe popoare ale
lumii oaspeţii sunt întâmpinaţi cu pâine şi sare.
Astfel, vizitei i se dă semnificaţia şi valoarea unui
eveniment deosebit marcat prin
simbolul ospitalităţii: sarea.

În Sfânta Scriptură, Dumnezeu
vorbeşte de acel legământ indisolubil cu
David, numit de autorul biblic inspirat de
Duhul Sfânt, «legământul de sare» (cf. II
Paralip 13, 5). Este vorba despre cel mai
strâns legământ care îl poate avea Dumnezeu
cu omul pe care l-a creat din iubire. Totodată,
sarea era şi cel mai prerţios dar adus ca
ofrandă lui Dumnezeu: «Toate prinoasele tale
de pâine le vei săra cu sare; sarea, legă-
mântului tău cu Domnul, să nu lipsească din
prinoasele tale; pe toate darurile tale adu-i
Domnului Dumnezeului tău şi sare»
(Levitic 2, 13).

Hristos ştia valoarea sării, de
aceea a luat-o ca simbol. El
aseamănă pe ucenici cu sarea,
pentru că ei vor avea rolul să menţină
echilibrul societăţii în care trăiesc. Însă pune în
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Poate că titlul acestor
rânduri nu este cel mai potrivit
sau probabil asocierea acestor

noţiuni – european, Europa şi
sărbătoare creştină (praznic) –

într-o Europă care se vrea
creştină, nu mai reflectă şi nu mai

semnifică ceea ce ar trebui. Dacă
am forţa puţin această asociere, s-ar
putea să obţinem o noţiune ce, de
fapt, exprimă o realitate contem-
porană: EURO-SĂRBĂTOARE.
Şi dacă vom încerca să analizăm

felul în care trăieşte, percepe
şi sărbătoreşte omul mo-
dern, civilizat şi „integrat”
(sau pe cale de a fi inte-
grat) sărbătorile creştine

(pe care noi le numim sfinte),
vom descoperi o realitate, dacă nu
dureroasă, cel puţin una care să ne dea
de gândit. Ce însemna sărbătoare
creştină odinioară şi ce înseamnă
astăzi? Nici nu ştim câţi sunt cei care
nu mai ştiu că, de exemplu, Crăciunul
însemna Naşterea Domnului, întru-

Să facem popas duhovnicesc,
cititorule, la Betleem. O, câte lucruri
minunate vom auzi şi vom vedea aici!
Întâi vom auzi că Mântuitorul S-a sculat
de pe Tronul măririi Sale dumnezeieşti
şi S-a pogorât pe pământ. Cerurile adică
s-au pogorât, încăpând de necrezut în
spiţa lui Iuda, cum zice şi Mar Efrem:
„Ca să nu-i tulbure prin măreţia Sa pe
cei ce-L vedeau, El S-a strâns pe Sine
Însuşi din tot universul în pământul
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evreilor, din tot acest pământ [S-a strâns]
în Iudeea, şi de aici [S-a strâns] în
Betleem, până ce a umplut [doar] un
mic pântec [al Mariei]. Şi ca un grăunte
din grădina noastră şi ca o rază mică
pentru ochiul nostru, a răsărit, S-a întins
şi a umplut lumea“1. Încă de la praznicul
Intrării Maicii Domnului în Biserică,

˘ ˆ
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(urmare din p. 1)

chestiune şi situaţia grea a pierderii rolului pe
care îl are sarea: „Dacă sarea se va strica cu ce
se va mai săra?“. Adică, dacă omul creştin
dispare sau devine coruptibil, cine va mai putea
ţine echilibrul în lume? Prin urmare, în această
lume – care trăieşte doar pentru grija banului
sau a puterii – creştinul trebuie să se manifeste
autentic, să nu-şi piardă rolul său inestimabil.

El trebuie să se infiltreze în lume ca
adevărat apostol al lui Hristos, pentru ca lumea
să nu se strice de tot şi să-şi menţină drumul
spre transfigurare, nu spre desfigurare.

Creştinul-sare topeşte gheaţa păcatelor

Se ştie că în vremea lui Hristos, ca de astfel
în tot Evul Mediu, sarea avea valoarea aurului,
deci creştinii erau oamenii cei mai valoroşi din
lume (secolele IV-V sunt considerate veacurile
de aur ale creştinismului). Oare astăzi, în epoca
modernă, ei şi-au pierdut valoarea? Nu cred!
Hristos nu ne-a prevenit că în veacurile
secularismului sarea nu mai are aceeaşi valoare.

E adevărat, astăzi sarea nu se mai cumpără
cu aur decât în unele regiuni ale pământului,
dar spiritual, sarea nu şi-a pierdut valoarea, ea
simbolizează încă pe creştini. Chiar dacă omul
creştin sau creştinismul astăzi este neglijat şi
aruncat la periferia societăţii, nu trebuie să-şi
piardă rolul primit de la Hristos. Într-adevăr, în
timpul nostru, iarna, sarea este aruncată uneori
pe drumuri, şosele şi autostrăzi pentru topirea
gheţii şi a zăpezii. Chiar şi această imagine să
nu ne înspăimânte. Creştinul-sare trebuie să-şi
păstreze rolul său de a menţine echilibrul în lume.
El trebuie să topească gheaţa păcatelor, să
încălzească răcirea credinţei, să vindece
suferinţa, să tempereze violenţa şi agresivitatea,
să alunge norii primejdiilor şi nedreptăţilor etc.

Creştinul-sare ca echilibru moral al lumii

Creştinul trebuie să fie «ca sarea în bucate».
Este universal cunoscut că alimentele fără sare nu
au gust, devin insipide. Prin urmare, o lume fără
creştini devine o lume stricată, fără gust, fără
savoare. Privind fresca lumii actuale, o vedem
marcată de plictiseală, blazare, amorţire. Auzim
adesea pe unii tineri: «n-am chef», «m-am plictisit
de viaţă» (filosofic această stare de amorţeală se
numeşte «gagnism», vezi editorialul din revista
Cronica Romanului, nr. 1 din 2001). În această
lume, creştinul-sare trebuie să aibă rolul de a da
gust vieţii, a da speranţă oamenilor, a le trezi gustul
de a trăi, de a munci, de a se mişca. El trebuie să
vorbească lumii de Hristos ca normă de viaţă, ca
alternativă a existenţialităţii care-i dă sens şi
perspectivă. Creştinul actual nu trebuie să prezinte
un Dumnezeu abstract, care cade sub simţuri, ci
pe Dumnezeul «Cel nevăzut, necuprins,
neschimbat, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos,
al marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru,
nădejdea noastră». Creştinul nu trebuie să
vorbească lumii de un «Dumnezeu singur», ci

despre «singurul Dumnezeu», care acţionează
tainic şi constant, însă a Cărui lucrare nu se vede.

Dar Dumnezeu, Cel nevăzut, a lăsat
această lucrare creştinului-sare. Aşadar,
creştinul trebuie să schimbe lumea din interior
spre exterior, nu prin ceea ce face, ci prin ceea
ce este, ca şi sarea în bucate. Atunci când se
pune sare în bucate, aceasta se topeşte şi intră
în elementele constitutive ale alimentelor. Aşa şi
creştinul trebuie să fie pus în viaţa oamenilor ca
să acţioneze în profunzime, nevăzut, fără să fie

percepută prezenţa lui cu dispoziţiunile naturale
ale percepţiei biologice. Totul, însă, în proporţie
echilibrată. Dacă pui prea multă sare în mâncare
nu mai este bună, iar dacă pui prea puţină,
iarăşi, nu mai este gustoasă. Se pune echilibrat,
raţional, atât cât trebuie. Tot aşa şi creştinul nu
trebuie să exagereze, decât atât cât este
necesar pentru echilibrul moral al lumii. Să
acţioneze discret, cu dreaptă socoteală, atât
cât este util sau folositor.

Voi sunteţi sarea...!

În lumea aceasta, creştinul-sare are
misiunea de a-L face pe Hristos prezent prin
mijloacele specifice timpului său. Dar, «Hristos,
ieri, astăzi şi în veac, acelaşi este», deci depinde
de noi, cum Îl facem prezent pe «Cel vechi de
zile» în manieră nouă. Dacă noi ne schimbăm,
din sare în zahăr sau altceva, Hristos,
neschimbabil, nu se mai recunoaşte în noi şi-n
lucrarea noastră. Creştinul trebuie să rămână
tot timpul ceea ce este, sare. Hristos nu a spus:
«Voi trebuie să deveniţi sare...», ci «voi sunteţi
sare» pentru toate timpurile. Adică «voi nu aveţi
dreptul să nu fiţi ceea ce sunteţi de fapt, din
momentul botezului vostru în numele Tatălui
şi al Fiului şi al Sfântului Duh». De aceea ne
previne: «Dacă sarea se va  strica... se aruncă».
Deci, Hristos nu are nevoie de un creştin fad,
fără savoare, cum nu are nevoie nici de creştin-
zahăr sau de «creştin-cameleon», care se
schimbă, după timp, lumină sau întuneric.

Prin urmare, Hristos ne spune să nu ne
schimbăm semnificaţia pe care am primit-o de la
început. Căci dacă nu ne schimbăm semnificaţia,
nu ne schimbăm rolul de a ţine echilibrul în lume şi
atunci devenim «lumina lumii». Iată cât de frumos
Mântuitorul-Hristos face raportul între sare şi lumină.
El a găsit că cele două elemente sunt complementare.

Creştinul-lumină

Potrivit Sfintei Scripturi lumina prezidează
originea lumii. «Să fie lumină...»! a fost primul
cuvânt creator al lui Dumnezeu. De atunci lumina
a devenit scopul şi finalitatea creaturilor. Aceasta
pentru că Dumnezeu este lumina oamenilor, iar
omul, care concentrează în fiinţa lui toată conştiinţa
creaţiei, merge permanent spre lumină. Dacă omul

are  permanent conştiinţa prezenţei lui Dumnezeu,
el face lumină acolo unde trăieşte şi-şi desfăşoară
activitatea. Dar Dumnezeu a trimis, la plinirea  vremii,
pe Unicul Său Fiu, care S-a făcut «Fiul Omului»,
Cel ce a devenit «adevărata lumină care a venit în
lume şi pe care întunericul n-a cuprins-o».

În convorbirea cu femeia samarineancă
Hristos spune că «cel ce va bea din apa pe care
Eu i-o voi da, nu va înseta în veac, că apa pe care
i-o voi da Eu se va face într-însul izvor de apă vie
pentru viaţa cea veşnică» (In 4, 14). Deci cel care
merge şi se adapă la izvor, devine el însuşi izvorul.
Aşa şi cu lumina. Dacă te aprinzi din lumina Hristos,
devii tu însuţi lumină care iluminează pe toţi cei din
jurul tău. În altă parte, Hristos a zis: «Nimeni nu
pune lumina sub obroc, ci în sfeşnic ca să-i
lumineze pe toţi pe cei din casă».

Aşadar, creştinul-lumină, trebuie să fie pus
în mijlocul lumii ca toţi să vadă această lumină
pentru a putea să se orienteze în istorie. La fel ca
şi sarea, Hristos nu a zis: «Voi trebuie să fiţi lumina
lumii», ci «voi sunteţi lumina lumii». Prin urmare,
creştinul trebuie să aibă un rol special în lumea
aceasta, acela de a fi lumină pentru cei ce umblă
în întuneric. Dacă lumina se stinge, se instalează
întunericul şi lumea merge bezmetică, neştiind de
unde vine, unde merge şi unde se duce.

Vai de creştinul care a stins lumina din el,
cea aprinsă în timpul botezului!

Iată ce valoare inestabilă avem în calitate de
creştini: valoarea sării şi a luminii!

Să fim ceea ce suntem!

SAREA ŞI LUMINA

Mi-e inima deschisă
spre-ntinderile-albastre
şi-n zarea de lumină

Te văd plutind spre mal
lăsând ’napoi apuse

a’ răului dezastre
cu ultima strigare

la cel din urmă val.

În urmă, liniştită
rămâne faţa mării

şi nici se mai cunoaşte
furtuna din trecut;

de-acuma pot pescarii
să iasă-n largul zării,
şi-ar trage plin năvodul
pe unde Tu-ai trecut.

Ce vreme însorită
e-n spatele furtunii!

O, de-ar întinde mreaja
în dreapta, cum le-ai spus!

Ce fericit spre seară
vei aduna cărbunii
şi vei cina, Iisuse,
din noul rod adus!

Mi-e inima deschisă

Presb. Nina RONCEA
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Prin poruncă divină, omul are datoria de a cunoaşte
lumea din afară şi de a se cunoaşte, în acelaşi
timp, pe sine însuşi. Fiinţa umană este, însă,

ca un adânc ce poate fi pătruns şi înţeles nespus de greu.
Mai uşor ne vine, parcă, să mânuim telescopul pentru a afla
cât mai multe despre lumea îndepărtată a corpurilor cereşti,
decât să ne cunoaştem pe noi înşine. În calea cunoaşterii
de sine, stau vrăjmaşi vechi şi puternici, cu atât mai
periculoşi cu cât sunt mai nebăgaţi în seamă de către noi.
Astfel, o serie de trăiri interioare ca amorul propriu exagerat,
făţărnicia, pofta de laudă şi slavă deşartă, viclenia, ambiţia
nemăsurată se opun mereu cunoaşterii de sine. Şi totuşi,
păcatul cel mai grav, care zădărniceşte această însemnată
lucrare morală a cunoaşterii de sine, este cel al mândriei.
Acest păcat stă în fruntea păcatelor capitale, pentru că este
începutul şi sprijinul tuturor celorlalte.

„Începutul oricărui păcat este mândria“, se spune de
altfel la Isus Sirah (10, 15). Tot cel ce este stăpânit de
mândrie are o încredere exagerată în el însuşi, atribuindu-şi
puteri sau virtuţi pe care nu le are decât în măsură mult mai
mică, sau deloc. Omul mândru se iubeşte în chip nesocotit,
închipuindu-şi că este mult mai bun decât toţi ceilalţi din
jurul său, dispreţuind chiar pe semenii săi.

Creştinismul osândeşte, deci, mândria, însă asta nu
înseamnă subestimarea personalităţii umane, nici a curajului.
Osândind mândria, osândim doar acea pornire trufaşă şi
oarbă, prin care omul îşi exagerează meritele personale,
contestând, în acelaşi timp, pe toţi cei din jurul său.

Se ştie că păcatul mândriei a apărut mai întâi în lumea
cea nevăzută a îngerilor, aducând după sine prăbuşirea
îngerilor celor neascultători. După aceasta, duhul cel necurat
a căutat să lucreze şi asupra primilor oameni, provocând şi
în ei dorinţa neascultării de Dumnezeu, care are la bază tot
păcatul mândriei. Iar osândirea acestui păcat ştim că a venit
imediat.

Deci, toate faptele şi strădaniile sufleteşti ale unui
credincios de a se apropia de Dumnezeu n-au valoare dacă
sunt însufleţite de duhul mândriei. Citatul scripturistic cel
mai sugestiv în acest sens este la Proverbe (21, 4), unde se
spune: „Pe cel cu ochiul mândru şi inima semeaţă, pe acela
nu-l voi suferi“.

Mai există, însă, şi o pildă foarte cunoscută, lăsată de
Mântuitorul, pentru a arăta pe deplin pericolul mândriei şi

Despre păcatul mândriei

Preot Cristian MAZILU

catavasiile Naşterii Domnului irump în miez de Utrenie,
chemare către nou praznic făcându-se, la care astăzi am
ajuns. Toată sărăcia noastră s-a sfârşit deodată, îmbogăţindu-ne
Rodul care a bucurat astăzi Betleemul: „Hristos Se naşte,
slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ,
înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul şi cu bucurie lăudaţi-L,
popoare, că S-a preamărit!“ O, cum a binevoit Dumnezeu să-
Şi facă din trupurile noastre cort nemărginirii Sale! El, Cel
nevăzut, S-a văzut Prunc şi, căzând ca o sămânţă de muştar
în întunericul minţii noastre, ne-a îmbogăţit gândirea într-atât
de-atunci, aducându-ne aminte de înomenirea Sa, trebuie să
ne lărgim hambarele minţii spre a aduna în ele însutitele roade
ale Întrupării Cuvântului. Se spune chiar că toate celelalte
praznice împărăteşti din acesta îşi iau frumuseţea şi bucuria.
Căci Maica purta în braţele ei un Prunc tăcut, dar El aduna în
Sine toate limbile pământului. El sugea laptele Fecioarei şi,
în acelaşi timp, era izvor de înţelepciune pentru toate
neamurile. Peştera-L ascundea de privirile lumii, dar în El era
ascunsă Taina cea din veac a mântuirii. De aceea, praznicele
toate de peste an din acesta sunt scoase şi aşezate pe
orbita vremii cu parfum de pâine caldă, că doar „casa pâinii“
este Betleemul, leagănul bucuriilor creştine.

Să mergem, cititorule, în ajun de bucurie, la Betleem. Şi,
vorba Sfântului Ioan Gură de Aur, „să nu socoteşti că ai să
auzi lucruri de mică însemnătate, când auzi că am să-ţi vorbesc
de Naşterea cea de pe pământ! Dimpotrivă, deşteaptă-ţi mintea,
înfricoşează-te îndată, când auzi că Dumnezeu pe pământ S-a
pogorât! Atât de minunată şi de neobişnuită a fost pogorârea
Sa, că îngerii dănţuiau şi vesteau bucuria adusă omenirii, iar
profeţii încă de demult se înspăimântau că Dumnezeu «pe
pământ S-a arătat şi cu oamenii împreună a locuit» (Bar 3,

38)“2. O, cu câtă contemplare doxologică a tainei întrupării ne
întâmpină Vecernia! Dacă am putea să pătrundem teologia
fiecărui cuvânt, cu ce uimire ne-am pleca înaintea ieslei de viaţă
dătătoare, ca vulturii scrutând înălţimile azurii ale Bisericii: „Veniţi
să ne bucurăm întru Domnul, povestind taina ce este de faţă.
Zidul cel despărţitor acum cade; sabia cea de foc se
îndepărtează; heruvimul nu mai păzeşte pomul vieţii; iar eu mă
împărtăşesc din dulceaţa din rai, de la care m-am îndepărtat
prin neascultare. Căci chipul cel neschimbat al Tatălui, Pecetea
veşniciei Lui, înfăţişare de rob primeşte, ieşind din Maica ce nu
ştie de nuntă, nesuferind schimbare: că a rămas ce era,
Dumnezeu adevărat fiind; şi a luat ce nu era, Om făcându-Se,
din iubire de oameni. Acestuia să-I cântăm: Cel ce Te-ai născut
din Fecioară, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi“ (stihiră de la
Doamne, strigat-am). Şi-apoi, paremiile, câte trei în trei rânduri,
ultimul rând încheindu-se cu citirea Apostolului (Evr 1, 1-12) –
dacă se săvârşeşte Sfânta Liturghie în ajunul Praznicului –
uluitoare aducere aminte evreilor despre profeţiile Întrupării.

În prima serie de paremii, întâia citire, de la Facere 1, 1-
13, cu primele trei zile ale Creaţiei, icoană a pregătirii pântecului
fecioresc al Mariei în vederea întrupării noului Adam, deschide
drum citirii paremiei a doua, de la Numeri 24, 4-9; 17-18 –
uimire profetică pentru corturile lui Israel din sămânţa căruia
va ieşi Omul mâncător de popoare duşmane şi sfărâmător de
oase împietrite –, a treia paremie, de la Miheia 4, 4-6; 5, 2-4,
încurajând pe zdrobiţii şi lepădaţii de la faţa lui Dumnezeu că
Cel ce este din zilele veşniciei din micul Betleem Se va naşte
şi mare va fi până la marginile pământului.

După ce cu glas înalt strana irumpe în cântare de împlinire:
„În taină Te-ai născut în peşteră, dar cerul pe Tine tuturor Te-a

POPAS DUHOVNICESC LA POPAS DUHOVNICESC LA POPAS DUHOVNICESC LA POPAS DUHOVNICESC LA POPAS DUHOVNICESC LA NAªTEREA DOMNULUINAªTEREA DOMNULUINAªTEREA DOMNULUINAªTEREA DOMNULUINAªTEREA DOMNULUI
(urmare din p. 1)

(continuare în p. 9)

(continuare în p. 4)
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anume cea a vameşului şi a fariseului.
Observăm, citind această pildă, că
fariseul îşi începe rugăciunea cu
cuvintele: „Mulţumescu-ţi, Doamne, că
nu sunt ca ceilalţi oameni“, lăudându-se
pe sine şi bârfind dispreţuitor pe cel de
lângă sine. Deşi fariseul săvârşea
destule fapte bune, având un astfel de
mod de a privi viaţa, nu avea mare
răsplată de la Dumnezeu. Vameşul,
dimpotrivă, deşi era copleşit
de povara grea a multor
păcate, totuşi, pentru că a
fost smerit, s-a întors mai
îndreptat la casa lui decât
fariseul. Şi ne amintim că pilda se
încheie printr-o frază semnificativă, care
arată oricărui om care e calea înălţării în
viaţă şi care e cea a căderii: „Tot cel ce se
înalţă pe sine, se va smeri, iar cel ce se
smereşte pe sine, se va înălţa“ (Lc 18, 14).

Multe şi variate sunt locurile
Scripturii în care Mântuitorul ne trezeşte
tuturora atenţia asupra pericolul grav al
păcatului mândriei. Când cei doi fraţi
Apostoli, Iacov şi Ioan, au cerut de la
Domnul întâietate şi scaune de slavă,
El le-a răspuns: „Nu ştiţi ce cereţi! Cel
ce vrea să fie între voi mai mare, slugă
trebuie să fie tuturor“. Într-o altă
împrejurare, ne arată că Domnul mergea
cu Sfinţii Apostoli spre Capernaum şi-i
întreabă la un moment dat mustrător:
„Despre ce grăiţi pe cale între voi?“ Şi ei
tăceau, continuă Scriptura, căci
vorbiseră între ei cine ar fi mai mare. Apoi,
chemându-i, Domnul le-a zis: „De voieşte
cineva să fie întâi, să fie cel mai de pe
urmă dintre toţi“ (Mc 9, 33). Altădată s-
au apropiat Sfinţii Apostoli de Iisus şi au
zis: „Cine oare e mai mare în Împărăţia
Cerurilor? Iar Iisus, chemând un prunc, l-a
pus în mijlocul lor, zicând: Adevărat vă
grăiesc, de nu vă veţi întoarce şi nu veţi
ca pruncii, nu veţi intra în Împărăţia
Cerurilor. Deci cel ce se va smeri ca
pruncul acesta, acela este mai mare în
Împărăţia Cerurilor“ (Mt 18, 1-5).

Printre grijile cele mai mari pe care
le-a avut Mântuitorul pentru Ucenicii
Să i , când i-a trimis în lume la
propovăduire, a fost, deci, şi grija de a-i
sfătui să se ferească mai întâi de
păcatul mândriei, ce ar fi putut să
încolţească în sufletul lor.

Trebuie în consecinţă cu toţii să fim
convinşi că nimic nu este mai nepotrivit
cu duhul învăţăturii Mântuitorului ca
păcatul mândriei. Mândria ne face urâţi

în faţa oamenilor şi ni-L face pe
Dumnezeu potrivnic.

Scriptura osândeşte acest păcat în
multe locuri: „Dumnezeu celor mândri
le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă
har“ (I Ptr 5, 5); „Pe omul mândru îl
aşteaptă prăbuşirea, ruina şi ocara.
Înaintea prăbuşirii merge trufia şi
semeţia înaintea căderii“ (Pr 11, 2);
„Mândria umileşte pe om, iar de cinste
are parte cel smerit“ (Pr 29, 33).

Sfinţii Părinţi osândesc şi ei acest
păcat în multe texte. Sfântul Ioan Gură
de Aur zice că „alături de mândrie nu
creşte nici o virtute, fiindcă ea otrăveşte
până şi faptele cele mai bune“, iar
Sfântul Casian Romanul spune că
„patima mândriei întunecă întreg
sufletul şi-l prăbuşeşte în cea mai
adâncă prăpastie“.

Se ştie, în general, că sufletul
omului mândru este mereu agitat, ca o
mare învolburată de furtună, pentru că
e nemulţumit cu ceea ce are şi disperat
după ceea ce n-are. Omul mândru este
în stare permanentă de război cu sine
însuşi, este duşmanul său propriu şi
prietenul nimănui. El nu are linişte,
fericire şi pace, pentru că niciodată nu
poate dobândi toate cele către care
năzuieşte mândria lui. Ruinând pacea
cu noi înşine, mândria sapă şi la
temelia păcii cu semenii noştri.
Oamenii stăpâniţi de duhul mândriei nu
se pot împăca nici între ei, căci mândria
nu se împacă niciodată cu mândria.
Mândria nu-l lasă pe om nici să se
analizeze în mod sincer, ci îl îndeamnă
să ascundă lipsurile şi slăbiciunile sale.
Ea devine, în felul acesta, o frână foarte
periculoasă în calea progresului moral
şi a desăvârşirii omului. Frânând spiritul
de căinţă, deci şi mândria frânează
lucrarea mântuirii.

Fericitul Augustin spune că
mândria cea mai gravă şi mai demnă
de osândă este aceea care, pentru
păcatele făcute, caută motive
mincinoase de scuză. Astfel s-au
scuzat şi primii oameni; Eva a zis:
„Şarpele m-a înşelat“, iar Adam a
adăugat: „Femeia m-a îndemnat să gust
din fruct“. Nici unul, deci, nu a cerut
iertare pentru păcatul făcut şi amândoi,
din mândrie, au dat vina pe altcineva.

În viaţă, deci, e bine să ne străduim
să fim însufleţiţi de duhul smereniei,
având exemplu, în acest sens, lucrarea
de mântuire a Domnului Hristos, Care
S-a împlinit în smerenie de la iesle până
la cruce. Staulul de vite şi ieslea de paie
unde S-a născut Domnul, sunt o pildă
vie împotriva mândriei omeneşti. Din
toată învăţătura şi lucrarea Sa, se
desprinde clar fuga de laudă şi de slava
omenească: „Slavă de la oameni nu

primesc“ zice El (In 5,
41), iar în altă parte
adaugă: „Vai vouă
când veţi ajunge să vă
grăiască de bine toţi

oamenii“ (Lc 6, 26). Ne amintim desigur
şi de perioada Patimilor Sale, când El
S-a sculat de la masă şi a început a
spăla picioarele Ucenicilor Săi şi a le
şterge cu ştergarul (In 13, 5), tocmai
din modestie şi smerenie.

În consecinţă, pentru că mândria
este păcatul prin care a venit căderea,
atât în lumea văzută cât şi în cea
nevăzută, în chip firesc suntem datori
să începem lupta noastră pentru
dobândirea mântuirii, înlăturând acest
păcat din sufletele noastre.

Să fim convinşi că învăţătura
creştină şi Scriptura resping orice
nobleţe falsă şi învechită, ca acelea
date de neam, de rasă, de naştere sau
de avere şi recunosc numai un singur
fel de nobleţe adevărată, aceea dată de
caracter, de muncă, de cinste, de
modestie şi de credinţă în Dumnezeu.

În contextul în care trăim acum şi
mai ales în cel în care vom trăi în viitor,
valoare şi preţuire să fim convinşi că va
avea omul cinstit, muncitor şi modest.
El va avea întâietate şi succes şi va fi
mai presus decât ceilalţi.

Despre păcatul mândriei

Păcatul este întrebuinţarea
greşită a gândurilor, căreia îi
urmează reaua întrebuinţare a
lucrurilor.

(Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Viaţa din lumea aceasta n-are mai
mult preţ decât visele.

(urmare din p. 3)

(Sfântul Ioan Gură de Aur)

Sentinþe patristice

*
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parea Fiului lui Dumnezeu şi naşterea din Sfânta Fecioară
Maria, nu doar bradul împodobit, cadourile („luna cadourilor“
– mai mediatizată decât Postul Crăciunului), tăierea porcului
(în timpul postului, desigur, şi cu „ospăţul“ de rigoare),
festinuri interminabile şi  chefuri de pomină etc.

Sărbătoarea creştină în viaţa unei comunităţi trebuie să
concentreze şi să exprime miezul înţelepciunii şi al înţelegerii
ei în ceea ce priveşte credinţa în Dumnezeu, viaţa de aici şi
de dincolo, împreună cu adevărurile revelate în Sărbătoare
(Naştere, Înviere, Înălţare, Cincizecime etc.) spaţiul şi timpul
devin punţi, canale care leagă pământul de cer, viaţa
pământească trecătoare de cea veşnică, se transformă
moartea în nemurire, în veşnicie. Sărbătoarea creştină
anticipează (pentru că are în centru Sfânta Liturghie)
Împărăţia cerurilor, raiul. În timpul
sărbătorii, timpul şi spaţiul devin sacre,
nu mai sunt obişnuite, schematice sau
încorsetate în mecanicism şi rutină. Ele devin însufleţite şi
prind viaţă prin bucuria care ne-o oferă credinţa. Trăirea
duhovnicească a sărbătorii dă sensul adevărat pe care omul,
lucrător sinergic în ogorul credinţei împreună cu Dumnezeu,
îl înţelege şi de care îi este de folos. Această semnificaţie
sacră a sărbătorii creştinul trebuie să o vadă cu ochii
„clarvăzători“ ai minţii şi să o simtă  cu „pulsul“ spiritual al
inimii. Dacă „ochii“ minţii sunt ţinuţi să nu descopere acest
sens, creştinul rătăceşte prin întuneric sau prin văgăuni
înşelătoare pseudo-spirituale sau ancorate în profan. Iar
valul care acoperă aceşti „ochi“ poate fi şi trăirea în „stil
modern“ a sărbătorilor în care sacrul, divinul, Hristos este
periferic, episodic sau secvenţial, atunci când nu este
inexistent; sacrul este înlocuit de podoabe artificiale, lumini,
confeti, baloane, ghirlande, artificii. Astfel, de fapt, este o
sărbătoare la „nivel European“: mult zgomot, publicitate,
tam-tam, fast, risipă de energie, extravaganţă, strălucire
orbitoare, record de vânzări etc.

Ne întrebăm dacă o astfel de sărbătoare pătrunde la
sufletul omului şi îl aduce mai aproape de Dumnezeu, dacă
nu cumva rămâne doar o simplă manifestare de bucurie
măruntă, mărginită şi trecătoare. Sărbătoarea înţeleasă astfel
nu mai reprezintă un liman sigur şi un moment de bucurie
împărtăşită împreună: om şi Dumnezeu. Ea rămâne un fel
de sărbătoare departe de sufletul omului şi de hrana pentru
suflet; este mai aproape de trup şi de materie.

Sărbătoarea nu este ceva ce se fabrică în laborator
după o reţetă sau o schemă, nu este convenţională sau
„fabricate“ şi nici nu se „implantează“ prin artificial în sufletul
omului pentru a-l face să simtă instantaneu nevoia de a se
manifesta festiv. Sărbătoarea se naşte din iubire, credinţă,
comuniune sufletească, viaţă în Hristos. Sensul sărbătorii
este totdeauna către Dumnezeu şi spre netezirea căii dinspre
finit spre veşnic.

Mulţi dintre creştini (ca să nu mai vorbim de alţii) nu mai
raportează sărbătoarea la Dumnezeu, pentru că au model
sărbătorile „născocite“, „importate“ sau anumite zile
„importante“ şi care, de fapt, nu înseamnă decât zile libere,
nelucrătoare, în care dacă nu se „distrează la maxim“, se
foloseşte prilejul pentru a petrece (se poate citi a „pierde“)
timpul în plan strict material, lumesc, trupesc sau pătimaş. Cât
de „importante“ au devenit astfel de sărbători: ziua îndrăgostiţilor,

Hallowen, Ziua Uniunii Europene etc. Puse pe acelaşi plan cu
ele (sau mai jos), sărbătorile creştine sunt în pericolul de a
deveni zile de bucurii şi plăceri mărunte: „tombola“ cadourilor
de Crăciun (mai importantă uneori decât noaptea sfântă a
Naşterii), iepuraşul de Sfintele Paşti (mai important decât
Sfânta Liturghie din noaptea Învierii), artificiile şi petrecerea
de Revelion din noaptea Sfântului Vasile cel Mare (mai
importante decât sărbătoarea de a doua zi) etc.

Astfel trăite, cu zgomot mult, artificii, surle şi trâmbiţe şi
alte manifestări „drăceşti“, sărbătorile sunt, de fapt, o „campanie
electorală“ a diavolului care ştie să-şi prezinte oferta încât cei
mai mulţi îl „votează“ şi se înscriu în „programul“ lui. Din această
cauză, în loc de a gusta prin ele din veşnicie şi din Dumnezeu,
sărbătorile (astfel înţelese şi trăite) ucid pentru om veşnicia,
sufletul şi, în loc de viaţă, aduc moarte.

Ce-i de făcut pentru a salva
sărbătorile  şi pentru a le reda semni-
ficaţiile duhovniceşti sacre? Nu ştiu

dacă ar trebui un program anume sau un plan de măsuri bine
stabilit şi elaborate de vreo comisie de specialitate. Ceea ce
ştim cu certitudine este faptul că dacă fiecare dintre noi am
reuşi să redescoperim frumuseţea vieţii în, prin şi cu Hristos,
trăită permanent, dar mai ales în zi de sărbătoare, atunci fiecare
zi de serbare sfântă ar putea fi pentru toată lumea câte un pas
sau o treaptă spre zidire sufletească şi spre mântuire.

Dacă am reuşi cât de cât să înţelegem iubirea şi smerenia
lui Hristos născut într-o iesle simplă din Bethleem, suferinţa
grozavă, moartea pe cruce pentru păcatele noastre şi slava
Învierii Sale nu ne vor mai ispiti şi nici nu vom mai putea accepta
în viaţa noastră starea „euforică“ şi deseori demonică a unor
sărbători „modernizate“ şi „confortabile“, dar lipsite de
Dumnezeu, de Hristos-„Calea, Adevărul şi Viaţa“. Respectând
şi ţinând sărbătorile creştine cu toată evlavia şi sfinţenia, cu
toata credinţa, înţelepciunea şi măsura, le vom putea feri şi
apăra de orice rătăcire saude orice „contaminare“ cu practici
sau manifestări  ce nu aunici o legătură cu Hristos şi cu
Biserica Sa cea sfântă! De aceea, „ţineţi ce este bine şi feriţi-vă
de orice înfăţişare a răului!“ (I Tes 5, 21-22)

(urmare din p. 1)

SÃRBÃTORI EUROPENESÃRBÃTORI EUROPENESÃRBÃTORI EUROPENESÃRBÃTORI EUROPENESÃRBÃTORI EUROPENE

Reţetă duhovnicească
Se ia cât poţi cuprinde din rădăcina

ascultării, muguri şi frunze de pe ramura
răbdării, petale din floarea curăţiei, coajă
bine mărunţită din tulpina privegherii şi fructe
pârguite din rodul smereniei.

Se adaugă, după posibilităţi şi nevoi,
multă dreaptă socoteală, profundă cugetare,
contemplaţie cât încape, măcar câteva
picături de lacrimi şi două-trei oftaturi.

Se acoperă bine oala cu capacul
milostivirii, se aţâţă focul dragostei de
Dumnezeu şi se fierbe totul la flacăra iubirii
de aproapele.

Se consumă fierbinte în cupa
pocăinţei ornată cu o felie de umilinţă.

Cornel Constantin Ciomâzgă
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Ideea de a aduce în discuţie acest subiect, mi-a venit
 din viaţa de zi cu zi… De câte ori nu suntem supuşi
 ispitelor de tot felul? Ispite care vin prin văz, prin

auz, prin dorinţă şi altele… Sfânta Scriptură spune că noi
„ne ispitim din propria poftă“.

Deci ispita este provocată atât din interior, cât şi din
exterior. Sau, mai mult, putem fi ispitiţi din toate părţile.

Dar ce este ispita?
Dicţionarul explicativ al Limbii române ne spune: „Ispita este

ceea ce exercită o mare forţă de atracţie;
îndemn (spre rău), ademenire, tentaţie,
seducţie (păcat), sau încercarea, proba
la care este supus cineva pentru a i se
constata iubirea, răbdarea, credinţa etc.“ Astfel, ispita este atât
atracţie, tentaţie, cât şi încercare, cercetare, examinare.

Dar din punct de vedere creştin, ce este ispita?
Ispita, după cum spune părintele Cleopa, este o

încercare ce vine asupra omului de la diavol, de la slugile
lui, oamenii cei răi… Ispita este arma celui rău care ne
ademeneşte spre păcat, dar, în acelaşi timp, este şi o probă
a tăriei noastre de a rezista tentaţiilor.

Omul a fost ispitit chiar în rai şi înşelat de diavol. De
aceea, firea noastră cea stricată, care a căzut din ascultarea
Ziditorului ei, a fost pururi ispitită de diavol spre încercarea
credinţei celor înşelaţi…

Trebuie să subliniem de la început că ispita nu vine de
la Dumnezeu deoarece Dumnezeu nu ispiteşte pe nimeni
(Iac 1, 13), ci ea vine de la diavol, care ne ispiteşte direct, în
gând, şi indirect, prin oameni.

Deşi Dumnezeu nu ispiteşte pe nimeni, El îngăduie ispita
spre folosul mântuirii noastre cum îl avem
ca exemplu pe Dreptul Iov.

Ispita îşi are trei izvoare, după cum
ne spune Sfântul Apostol Ioan: „pofta
trupului, pofta ochilor, trufia vieţii“ (I In
2, 16), sau „iubirea de plăceri, iubirea
de slavă  şi iubirea de argint“, după cum
ne mărturiseşte Sfântul Ioan Damas-
chinul. Iar Sfântul Meletie Mărturisitorul,
preluat de părintele Cleopa, ne spune
că omul este ispitit de diavol din opt
părţi, şi anume:

1. De sus: când ne silim la nevoinţe
şi virtuţi peste puterile noastre proprii;
adică: post până la epuizare, osteneală
peste măsură a trupului, priveghere de
toată noaptea etc.

2. De jos: prin moleşeală şi lenevire
la lucrarea faptelor bune.

3. Din stânga: prin patimile trupeşti
de tot felul: prin beţie, lăcomie, zgârcenie,
mânie, ură, răzbunare etc.

4. Din partea dreaptă: prin patimile
sufleteşti şi raţionale subţiri, cum ar fi:
mândria, trufia, părerea de sine, slava
deşartă, osândirea altora, răzvrătirea minţii,
neascultarea, egoismul, eresul, sectele, hula,
îndoiala, visurile, vedeniile, vrăjitoria etc.

5. Din faţă: prin nălucirile cele
viitoare, cum ar fi grija zilei de mâine, ca

şi cum Dumnezeu nu ne-ar purta de grijă. Cei ispitiţi de aceste
gânduri îşi adună averi pentru bătrâneţe, se ostenesc numai
pentru viaţa aceasta, se tem că nu vor avea ce mânca şi ce
bea, îşi avortează copiii spunând că nu vor avea cu ce-i hrăni,
se ceartă pentru avere, sunt foarte zgârciţi şi iubitori de bani,
nu fac milostenie şi sunt egoişti.

6. Din spate: cu aducerile-aminte ale păcatelor şi patimilor
care ne-au stăpânit din tinereţe, îndemnându-ne să le facem
din nou. Ne aduc aminte de persoanele şi locul unde am păcătuit.

Ne aduc aminte de persoanele cu care
ne-am certat, pentru a le urî din nou.

7. Din lăuntru: adică din inimă. Ne
ispitesc vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, cu

toate patimile care ne stăpânesc inima, cum ar fi: mânia,
răutatea, pofta, răzbunarea, împietrirea, mândria, aşa cum ne
spune Domnul: „Iar ce iese din gură iese din inimă şi acestea
spurcă pe om. Căci din inimă ies: gândurile rele, uciderile,
desfrânările, mărturiile mincinoase…“ (Mt 15, 18-19). Iar în alt
loc, zice că „din prisosul inimii grăieşte gura“ (Mt 12, 34).

8. Din afară: ne ispiteşte diavolul prin cele cinci simţuri
care sunt ferestrele sufletului şi mai ales prin vedere, prin
auzire, prin vorbire.

Sf. Marcu Ascetul ne spune că „ispita nu este păcat,
însă învoirea cu ea este un lucru vrednic de osândă“.

Ispita trebuie oprită în faza de gând. Dacă ispita a
pătruns, să-L chemăm pe Dumnezeu în ajutor, căci „nu în
intrarea tâlharului în casă stă răul, ci în jefuirea celor din
casă. Iar dacă iese cu necinste, slava este a stăpânului
casei, iar necinstea a celui ce a ieşit fără să ia nimic“.

Sfântul Isaac Sirul ne spune că „acest duh rătăcitor poate
fi izgonit prin rugăciune, când ne culcăm
seara şi prin trezvie. În acest fel, când ne
sculăm din somn vom fi mângâiaţi în chip
ascuns de îngeri şi ne vom trezi paşnici,
plini de bunătate şi iubire“.

Alte arme împotriva ispitelor sunt:
mărturisirea păcatelor, postul, smerenia,
păzirea minţii, citirea cărţilor sfinte,
participarea la slujbe, şi mai cu seamă la
Sf. Liturghie.

Trebuie să conştientizăm faptul că
nimeni nu este scutit de ispite, dar să nu
ne lăsăm doborâţi de ele. Să zicem
ispititorului precum a zis Mântuitorul: „Piei
înapoia Mea, satano!“. Iar noi vom sluji
Domnului şi Binefăcătorului nostru…

Aşa să ne ajute Dumnezeu…

O MĂICUŢĂ
PREACURATĂ...

O Măicuţă Preacurată,
Tu Pururea Fecioară,
ascultă-mi rugăciunea
acum în fapt de seară.

O, mână nevăzută,
m-ajută tot mereu,
eşti mână nevăzută
la bine şi la greu.

În orice clipă-n tine
eu cred şi mulţumire

ţi-aduc, că mi-asculţi ruga
şi că-mi dai ocrotire.

O mână nevăzută
m-ajută-ntotdeauna.
E mâna Maicii Sfinte
şi o sărut întruna.

Elena BUSUIOC

DESPRE ISPITE

Preot Constantin GENES

Iuda a jignit pe Domnul mai puţin
vânzându-L, decât îndoindu-se de
bunătatea Lui; el a pierdut nu atât
din pricina nelegiuirii sale, cât din

pricina deznădejdii sale.

(Fericitul Augustin)



 4 Nr. 4 / oct - dec 2005 7SAREA PĂMÂNTULUI

În anul 1998, am fost invitat, ca profesor de Religie, la
banchetul clasei a VIII-a, într-o şcoală undeva la munte.

Am crezut că va fi o petrecere cumpătată, liniştită,
deoarece ştiam că vor fi prezenţi toţi profesorii şi învăţătorii
clasei respective.

Am crezut că se vor spune cuvinte de adio, cuvinte de
învăţătură, dar când am ajuns acolo: muzică în surdină, dans,
mâncare şi lumină obscură. Trebuie să fii Dumnezeu, să te
cobori în iad şi să rămâi tot Dumnezeu.

După „eveniment“, am fost acuzat că nu am dansat, că
am stat posomorât, că nu mi-am făcut mie însumi darul de
a mă simţi bine. Erau prea bine crescuţi în sens lumesc, şi
nu duhovnicesc, ca să mă acuze că le-am stricat petrecerea.
Duhul petrecerii lor a ucis duhul pe care-l slujeam. De altfel,
duhul acelei petreceri nici nu avea ce căuta acolo unde
trebuia să fie un duh al neuitării, un duh al angajamentelor
pentru viaţă sau poate şi duhul lacrimilor. Cum putea ucide
Duhul pe care Îl slujesc, acel duh prost, care cu manifestarea
lui putea să-şi aleagă tineri de 25-30 de ani sau şi mai bine
să fugă în iad şi să rămână acolo?

Un preot profesor din Sibiu, după Liturghia Învierii, spre
dimineaţă la ora patru, cu toate veşmintele preoţeşti pe el, a
intrat într-o discotecă din apropierea bisericii, a ridicat crucea
şi lumânarea cu ambele mâini şi a strigat: „Hristos a înviat!“
A amuţit totul: de la DJ la ultimul ţânţar!

„Este nebun!“ va spune duhul care vă stăpâneşte!
Oricum a făcut enorm faţă de încercările mele de a ucide
urâciunea aceea, prin întrebări respectuoase de genul „Cum
este posibil aşa ceva, Domnule Diriginte?“ Duhurile nebune

Cum se poate ucide un duh?
pot fi ucise numai de „oameni nebuni întru Hristos“, aşa
cum Sfinţii Apostoli, prin râvna lor, au ucis multe duhuri ale
păgânătăţii şi au lăsat mii de temple idoleşti lipsite de viaţă.
De fapt, duhul din discoteca de la Sibiu nu a murit. A renăscut
în fiecare oraş, în fiecare discotecă. Rezultatul? Câteva
suflete au fost smulse pentru totdeauna din ghearele acestui
duh, iar acel preot s-a dovedit cu adevărat „pescar de
oameni“ pentru Împărăţia Cerurilor.

Într-adevăr, după cum gândiţi, este nevoie de ajutorul
fiecăruia dintre noi pentru a ucide pentru totdeauna această
nebunie: „Soiul acesta de demoni prin nimic nu poate ieşi,
decât numai prin rugăciune şi prin post“ (Mc 9, 29). Post
pentru tineri şi, mai ales, pentru părinţi. Post, în sensul de a
înceta să hrănească prin patimi şi indiferenţa faţă de propriii
copii, duhuri străine de Dumnezeu. Am luat acest verset cu
postul şi rugăciunea din Evanghelia care vorbeşte despre
tânărul posedat de diavol, datorită necredinţei tatălui său. Un
diavol care făcea ca tânărul să fie mut şi surd, aşa cum sunt
şi tinerii din ziua de astăzi: muţi, pentru că nu vorbesc niciodată
despre Dumnezeu şi surzi pentru Cuvântul lui Dumnezeu. În
tinereţe am fost o singură dată la discotecă, dar când m-am
întors acasă, la două noaptea, am văzut o lumină în mijlocul
drumului. Nu! Nu era o lumină de genul celei văzute de Saul
pe drumul Damascului, pentru mine poate cu acelaşi efect,
bineînţeles, raportată la nivelul nostru de trăire: era tatăl meu
cu lanterna care mă aştepta. „Lumina“ jertfei tatălui meu şi
nu lumina lanternei a ucis duhul discotecii în viaţa mea.

Muzica este lăsată de la Dumnezeu, pentru încântarea
auzului, liniştirea sufletească, dar, mai ales, pentru a slăvi
pe Dumnezeu, aşa cum făcea psalmistul David.

În sfintele noastre biserici, muzica religioasă adună în
Duminici şi sărbători pe creştini la rugăciune şi cântare întru
cinstirea Prea Sfintei Treimi, a Maicii Domnului şi a tuturor
Sfinţilor. În timpul Sfintei Liturghii, dacă suntem atenţi la ceea
ce se întâmplă în Sfântul Altar, la rugăciunile şi cântările
preotului şi la cele de la strană, ne simţim sufletele mai
uşoare, mai aproape de Dumnezeu. O, dar diavolul,
vrăjmaşul omenirii, nu vrea aceasta, ci a scornit o altfel de
muzică, care desigur nu-i plăcută lui Dumnezeu şi nici
adevăraţilor creştini.

Rock-ul, această muzică diavolească, cu urlete, cu
zgomot infernal de chitare, cu mişcări şi eschibiţii deşănţate
dă impresia că acei cântăreţi sunt munciţi de însuşi diavolul.
Pe vremea Mântuitorului erau mulţi îndrăciţi pe care, în marea
Sa milă, îi vindeca.

Veneau părinţii care aveau copii posedaţi de duhuri rele,
cerând cu lacrimi vindecarea lor, dar vai, astăzi cine mai

aleargă la Domnul Iisus pentru a se ruga să-i salveze copilul
de la rău? Poate unul la mie.

Ceea ce este mai dureros e faptul că majoritatea tinerilor
aleargă la întâmpinarea satanei lor, muzica satanicească a
rock-ului, zbuciumându-se, urlând, ca şi cum ar fi scoşi din
minţi. Unii cântăreţi de rock incită chiar ei, prin comportamentul
lor, pe aceşti tineri (unii chiar cruzi), care se modelează foarte
uşor, dar se modelează rău. Şi aceste rele nu sunt singurele
impedimente. Ce este mai grav e faptul că unele formaţii de
rock, în cântecele lor, se leagă de credinţă şi de lucrurile sfinte.

O mare ruşine pentru noi românii care spunem că
suntem „creştini“, este că acceptăm un astfel de lucru
împotriva lui Dumnezeu. Iată un exemplu: în luna august, s-a
ţinut în Bucureşti „Festivalul de muzică Rock“. Unele formaţii
au avut piese rezonabile, însă unele, au luat-o razna.

Formaţia „Luna amară“, din Timişoara, a avut în conţinutul
unei piese cuvinte agresive adresate credinţei, Prea

Rock-ul, ucigaşul sufletelor

Doina Maria RUSU OLARU

(continuare în p. 9)

Preot Cătălin ILIE
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Am citit de curând o carte cu caracter autobiografic intitulată
„Suferinţele Mamei Blondina, o martiră a Siberiei”, în care
autoarea povesteşte tragedia vieţii ei, începând cu

anexarea Basarabiei, încercarea disperată de a reveni în România,
arestarea ei şi a soţului, cei 15 ani petrecuţi în închisoare, în lagăre şi cu
domiciliul forţat în Siberia, moartea soţului în detenţie, eliberarea ei, revenirea
în România şi întâlnirea cu fiul ei. Sunt lucruri incredibile prin tragedia lor
pentru tinerii din ziua de azi. În partea a doua sunt consemnate de autoare
minuni ale Sfintei Parascheva.

Este o carte pe care o recomand tuturor celor ce „cred” că au
necazuri, spre a se convinge că toate sunt nimicuri pe lângă încercările
prin care a trecut – cu ajutorul lui Dumnezeu – această creştină. Iată ce
mărturiseşte ea la un moment dat:

„Intr-o noapte am visat că la gemuleţul acela mic a apărut Mântuitorul
cu coroana cu spini pe cap, răstignit pe Sfânta Cruce. Şi din cap în jurul
coroanei şiroia sângele, iar Iisus mişca capul la dreapta şi la stânga, a
durere, şi atunci curgea sângele mai mult. Eu am vrut să merg să-i şterg
rănile, să-i opresc sângele, iar Iisus mi-a zis: «Vezi cât sufăr şi Eu pe
nedrept, nevinovat!?»

M-am trezit! Da, m-am trezit din somn, dar eram alta! Iisus îmi dăduse
liniştea, puterea, pacea şi o mângâiere de nedescris. Acest vis m-a urmărit
toţi anii de închisoare şi de Siberie şi toată viaţa. Asta o spun şi acum, după
ce am ieşit din închisoare, că El, Iisus, m-a sprijinit şi m-a întărit în toate
chinurile şi necazurile ce am trecut prin închisoare şi prin lagăr şi după ce
am ieşit de acolo”.

La deportarea în Siberia s-a despărţit cu mare durere de singurul ei
copil, un băiat, care rămânea singur. Îşi zicea: „Ba nu. Nu va fi singur!
Dumnezeu va fi cu el!” Multe suferinţe şi umiliri îi erau amplificate de
întrebarea chinuitoare: „Oare ce s-a întâmplat cu băiatul meu drag?”
Neîncetată îi era rugăciunea: „Doamne, ocroteşte-mi copilul!” Chipul fiului
ei a urmărit-o dureros în anii grei de înstrăinare şi dureri. Când a fost
eliberată, primul gând tot spre băiat l-a îndreptat; acum era altfel: nădejde
şi bucurie, în curând îl va vedea şi poate chiar vor fi împreună!

Când s-a întors acasă, băiatul plecase în România. „Mă voi duce
după el!” A vândut tot ce avea acolo şi cu ce avea, a venit la fiul ei.
Într-adevăr, fiul ei n-a fost părăsit! Rugăciunea mamei l-a însoţit totdeauna
şi Dumnezeu l-a ocrotit peste tot: acum el era inginer.

„Stând împreună cu fiul meu şi cu nora un an de zile, am avut foarte
multe necazuri din partea lor. Nora mea, fiind atee şi neputând suferi că eu
păstrez obiceiurile Sfintei Biserici, ducându-mă în timpul liber la biserică, s-a
sfătuit cu fiul meu şi într-o zi mi-au spus amândoi: «Iţi dăm termen de 3 zile.
Alege: ori pe Dumnezeul tău, ori pe noi!»”

La această păgânească propunere, le-am răspuns imediat: „Voi mie
să nu-mi daţi 3 zile ca să-L aleg pe Dumnezeu. Eu pe Dumnezeu Îl am
întotdeauna. Eu de orice mă lepăd, dar de Dumnezeu nu mă lepăd! Nu
trebuie să mă gândesc trei zile, vă spun acum: dacă nu se poate să fiu şi
cu Dumnezeu şi cu voi, atunci Îl aleg pe Dumnezeu!

Feciorul meu, fiind de mic copil foarte credincios, iar acum fiind influenţat
de soţia sa, mi-a spus: «Atunci trebuie să ne despărţim, căci noi din cauza
ta ne vom pierde pâinea!» Erau amândoi ingineri”.

I-au dat cinci sute de lei, spunând: „Du-te unde vrei!”
„Multe suferinţe a îndurat în Siberia, dar parcă nici una nu i-a înfipt

sabia în suflet ca aceste cuvinte venite de la fiul ei”, avea să mărturisească
o prietenă a ei.

Iată ce povesteşte autoarea în continuare:
„Neavând pensie (…), m-am dus la Sfânta Mitropolie şi cu lacrimi amare

m-am rugat la Maica Domnului şi la Sfânta Parascheva să nu mă lase şi să
mă ajute în această groaznică situaţie: durerea morală şi sărăcia materială.”

Iar minunea rezultată în urma rugăciunilor ei  era aceasta: era chemată
la un unchi de-al ei la Arad, despre care nu mai ştia că trăieşte.

După ce a mulţumit Maicii Domnului şi Cuvioasei, s-a dus la Arad,
„unde am fost primită cu dragoste părintească, care m-a liniştit, m-a
mângâiat şi m-a salvat chiar de Socola - casa de nebuni -, căci durerea
era foarte mare şi nervii mei erau zdruncinaţi complet”.

Odată, trebuia să meargă a doua zi 2 km pe jos, cu o greutate de 50
de kg, să aducă nişte zarzavaturi de la colectiv. Seara s-a rugat ca de
obicei la Maica Domnului şi Cuvioasa Parascheva să o ajute şi noaptea i-a
spus Cuvioasa în vis: „Nu te îngrijora, eu voi fi cu tine”. Şi într-adevăr, a
doua zi a apărut o căruţă care avea acelaşi drum.

„Tot la unchiul meu am avut o minune şi cu Sfântul Dimitrie Basarabov.
Într-o zi, a început să mă doară mâna stângă, dar aşa de tare că nu
puteam lucra nimic. Mereu mă rugam Maicii Domnului să-mi vindece mâna
ca să pot lucra, să-i pot ajuta pe bătrâni şi să nu mănânc pâinea degeaba.
Într-o noapte, simt că cineva îmi mângâie mâna mea bolnavă. M-am speriat
şi am întrebat cine este. „Eu sunt, Sfântul Dumitru din Bucureşti”. Nici astăzi
nu mă mai doare mâna aceea. Într-adevăr, eu îl cinstesc foarte mult pe
Sfântul Dimitrie Basarabov”.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, capătă bani de la rude şi găseşte o cameră
cu chirie în Iaşi, unde stă trei ani de zile la o gazdă foarte rea. Dar
existenţa?

Ducându-se să se roage la Mitropolie, paracliserul o roagă să-l ajute
la treabă în sfânta biserică. Aici  avea să slujească cu iubire, fără bani, timp
de 15 ani până la moartea ei.

Între timp, primeşte şi pensie, dar foarte mică. Îşi găseşte o nouă
gazdă, o creştină bună, care o socoteşte ca pe o membră a familiei lor.

„Eram într-o situaţie foarte grea. Ei cinci dormeau într-o cameră şi eu
una în altă cameră, făceau sacrificii foarte grele pentru mine şi mă simţeam
îngrozitor de prost. Mereu mă rugam la Maica Domnului şi la Sfânta
Parascheva ca să mă ajute”.

Doi ani a umblat gazda să obţină locuinţă la bloc, dar în zadar. Şi iată
că într-o zi minunea s-a întâmplat. „Tot Cuvioasa a lucrat şi aici, fie lăudată!”

În 1965, buna ei gazdă, care după 20 de ani de boală, timp în care
medicii nu-i dădeau de leac, este operată. „Mama Blondina”, cum o numea
gazda, dă pomelnice pentru ea la Cuvioasă şi la toate bisericile din Iaşi.
Operaţia a fost foarte grea, dar a reuşit. La plecare din spital, profesorul i-a
spus: „Să nu-mi mulţumeşti mie, ci lui Dumnezeu, căci asta a fost o
minune , că ai scăpat cu viaţă”.

„Tot cu gazda mea, a mai făcut Cuvioasa Parascheva o minune.
Unul din băieţi a dorit să se ducă la Teologie, ca să se facă preot. Facultatea
de Teologie nu primea absolvenţi de liceu, ci numai de seminar, cu excepţia
celei de la Sibiu, şi trebuia să dea examenul de echivalare care era foarte
greu, având 16 obiecte necunoscute lui. Era un concurs foarte greu.
Totuşi, având dragoste şi râvnă către preoţie, s-a pregătit două luni şi, o
minune, a reuşit cu media mult mai mare decât cei care au făcut seminarul
5 ani. Bineînţeles că noi la Iaşi ne-am rugat la Sfânta Parascheva pentru
el. A făcut Teologia, a ieşit preot; e preot în Iaşi, acum face o biserică mare,
e preot vrednic şi credincios, cu multă credinţă şi dragoste la Maica Domnului
şi la Sfânta Parascheva”.

În numărul următor, veţi afla, dacă dă Dumnezeu, despre pedeapsa
pentru purtarea nedreaptă a acestui fiu faţă de mamă, despre marea
iubire a mamei faţă de el şi despre puterea şi mila nemărginită a lui
Dumnezeu.

Dar până atunci, să-L rugăm pe Milostivul Dumnezeu să ne ajute pe
noi, pe toţi, să ne mântuim. Amin.

PUTEREA CREDINTEI   (I)

Presb. Aurelia GENES
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Fericitului Patriarh Teoctist şi a preoţilor. Spre exemplu:
„Teoctist, nu fi trist“, „Construim şi mântuim“ şi totodată
cântăreţul făcând cu mâna semnul de binecuvântare, aşa
cum fac preoţii, ca şi cum ar fi avut el această dezlegare.
Foarte regretabil este acest fapt pentru autorităţile ţării
noastre, pentru Ministerul Culturii şi pentru alţi domni
responsabili cu acest soi de concerte, pentru faptul că nu
cenzurează piesele. Să nu li se dea voie acestor urâtori de
cele sfinte şi stricători de suflete (ale tinerilor, în special),
acestor rockeri, să prezinte piese de acest gen!

Dacă se cred cât de cât creştini, ar trebui să înterzică
pe viitor acestor formaţii de Rock ca să se mai lege de cele
sfinte. Să ne rugăm lui Dumnezeu să facă lumină în minţile
celor „mari“, ale celor responsabili cu aceste concerte, ca
să nu mai aprobe nici o piesă în care sunt îndemnuri la
violenţă, la blasfemii şi la alte răutăţi. Părinţii sunt primii
răspunzători: să nu-şi lase copiii la astfel de concerte ale
satanei. Ei trebuie să-i îndemne spre Sfânta Biserică, spre
Sfânta Liturghie, spre Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos,
Care a spus şi spune: „Lăsaţi copiii să vină la Mine“.

Să ne ajute Dumnezeu şi Maica Preacurată ca toţi copiii
să meargă pe cărarea spre Domnul Iisus Hristos, care este
Lumina lumii. Amin.

(urmare din p. 7)

Rock-ul, ucigaşul...
Poate că într-un viitor foarte stâns, filologii, în general, şi lingviştii, în special,

vor acorda timp mai mult şi mai multă atenţie uneia dintre temele importante din
aria lor de cercetare şi încă nelămurită până acum într-un context mulţumitor:
tema naşterii limbilor vorbite, a alfabetelor şi a diferitelor scrieri.

Poate că universul acesta spiritual al cuvintelor, asemenea chimiştilor
şi fizicienilor care au intuit unitatea Tată-Unic de structură a lumii materiale,
lingviştii vor înţelege şi vor accepta şi ei unitatea de structură şi semnificaţie
a cuvintelor, din moment ce însuşi Univers = Vers-Unic vorbeşte parcă
despre creaţie ca formă a Logosului.

Să ne pregătim pentru acest moment de iluminare, începând să studiem
cuvintele cruciale ale popoarelor, privindu-le din direcţia izvorului Tatăl
dinTrinitate.

Iar cuvintele care desemnează această trinitate să le considere, prin
iniţialele lor, izvoare sau rădăcini lexicale de rang întâi, pentru mari familii
de cuvinte care ne rânduiesc şi ne explică viaţa.

Să încercăm de aceea, să ne recuperăm din negură, fără a mai
căuta explicaţii pentru întârzierea Luminii la porţile şcolilor vreme de
două mii de ani, acceptând pur şi simplu ideea că încă nu venise timpul şi
încă nu eram pregătiţi pentru a cunoaşte aceste adevăruri.

De aceea vă învit să mergem cu îndrăzneală la o primă lecţie de Gramatică
a Luminii şi, fără a încălca legea dreptei măsuri, să încercăm să valorificăm, în

propovăduit...“ şi celelalte stihuri împletite ca un joc superb
de îngeri în câmpul păstorilor, a doua serie de paremii începe
cu prorocia lui Isaia 9, 1-10, plan de măsuri a domniei Mlădiţei
lui Iesei ce va face fericit pe Iacov, că Dumnezeu în mijlocul
lui S-a arătat şi cu oamenii împreună a vieţuit, după cum spune
a doua paremie, de la Baruh 3, 36-38; 4, 1-4, coborând din
cele înalte ca o piatră ce se rostogoleşte iute, sfărâmând
toate neputinţele Istoriei, potrivit visului lui Nabucodonosor
tâlcuit neîndoielnic de Daniel, scriitorul celei de-a treia paremii
(2, 31-36; 44-45) din cea de-a doua serie.

În sfârşit, urmează a treia serie de paremii, după ce-n hora
îngerilor de deasupra Peşterii chipul Fecioarei apare ca
acoperământ peste ieslea devenită disc de Proscomidie. Căci,
într-adevăr, troparul „Răsărit-ai, Hristoase, din Fecioară...“ împletit
cu stihurile ce se rostesc şi la acoperirea cinstitelor daruri la
Proscomidie, trimite la următoarele două citiri din Vechiul
Testament despre Prunc (Is 9, 5-6) şi mama Lui (Is 7, 10-15; 8,
1-4; 9-10) şi la scrisoarea Sfântului Apostol Pavel care aminteşte
evreilor cum glasul lui Dumnezeu din prorocii s-a făcut auzit în
vremea din urmă prin Fiul (Evr 1, 1-12) – textul Apostolului.

Vezi, cititorule, ce bucurie ne oferă Betleemul? Aici, Cel
din fire nevăzut se face văzut pentru noi, oamenii. „Slavă întru
cei de sus lui Dumnezeu, se aude zicând în Betleem cei fără
de trup, Celui ce a binevoit a fi pace pe pământ. Acum Fecioara
este mai desfătată decât cerurile; că a răsărit lumina celor
întunecaţi şi pe cei smeriţi i-a înălţat, pe cei ce cântau cu
îngerii: slavă întru cei de sus lui Dumnezeu“ (stihiră a Litiei).
Ea însăşi se minunează, dar ce zic, se înspăimântă de ceea
ce-i poartă pântecele, că pe Fiul cel din veşnicie sub ani Îl
naşte, fără să ştie cum s-a făcut zămislirea Lui. Chiar şi

neprihănitul Iosif se teme de realitatea Întrupării dumnezeieşti
– Evanghelia Utreniei, de la Matei 1, 18-24, ni-l descoperă –,
cu toate acestea imnologia Praznicului nu-l amestecă în
armonia tainică şi cerească a ieslei, chiar şi în icoana
Praznicului locul lui fiind undeva jos, între cele trecătoare.

Păstorii, steaua şi magii, Maica Fecioară şi Pruncul,
iată culorile Praznicului. Şi toate împreună ne zugrăvesc
iconomia Întrupării: „Cercetatu-ne-a pe noi de sus Mântuitorul
nostru, Răsăritul răsăriturilor, şi cei din întuneric şi din umbră
am aflat adevărul: că din Fecioară S-a născut Domnul“
(Luminânda). Sau cum grăieşte maiestuos Apostolul la
Liturghie: „Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis
pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei
de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea“ (Gal
4, 4-7). Ori Evanghelia Liturghiei, de la Matei 2, 1-12, în care
„cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine...
Soarelui dreptăţii“ (Tropar) şi, „mărturisitori şi purtători de
Dumnezeu fiind filozofii, s-au întors în Babilon“, lăsându-l
„pe Irod ca pe un mincinos, că nu ştia să cânte: Aliluia!“
(Condacul al 6-lea, Acatistul Buneivestiri).

Dragă cititorule, „văzând străină întruparea lui Dumnezeu,
să ne înstrăinăm din lumea cea deşartă şi mintea spre cele
dumnezeieşti să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ
S-a pogorât, ca să ne ridice la ceruri pe noi, cei ce-I cântăm Lui:
Aliluia!“ (Condacul al 8-lea, Acatistul Domnului Iisus Hristos).

O, câtă pace bucuroasă ne oferă Betleemul, iubitule!

POPAS DUHOVNICESC LA POPAS DUHOVNICESC LA POPAS DUHOVNICESC LA POPAS DUHOVNICESC LA POPAS DUHOVNICESC LA NAªTEREA DOMNULUINAªTEREA DOMNULUINAªTEREA DOMNULUINAªTEREA DOMNULUINAªTEREA DOMNULUI
(urmare din p. 3)

1 Sfântul Efrem Sirul, Imnele Naşterii şi Arătării Domnului,
Ed. Deisis, Sibiu, 2000, p. 29;

2 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, PSB 23,
EIBMBOR, Bucureşti, 1994, p. 29.

FIREA CREŞTINULUI – A FI ÎN FIU (I)

Prof. Ilie TEODORESCU

(continuare în p. 21)
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O icoană străjuia pe peretele de
 la răsărit al odăii, în care m-a

adus pe lume maica mea.
Nu târziu, Icoana mi-a fost

picurată în inimă şi în conştiinţa-mi abia
trezită, de către nepreţuiţii mei părinţi
sau de către surorile mele iubite.

Mi-amintesc şi acum serile şi
dimineţile din „Ţărăneasca” (sau
„camera fetelor”) când, aşezată în
genunchi, cu faţa la Icoană, repetam –
cuvânt cu cuvânt – rugăciunile şoptite
de mama sau de una dintre surori. Tot
de pe atunci am înţeles că în preajma
Icoanei nu se ridică tonul, nu se rostesc
cuvinte neelegante, nu se comit gesturi
necuviincioase, nu gândeşti cu răutate sau
negativist, nu-ţi arăţi goliciunea trupului.
Icoana o atingi cu mişcări gingaşe, fără
presiuni sau bruscări necontrolate.
Gândurile şi gesturile obraznice privitoare
la Icoane sunt mare păcat.

În timp, graţie educaţiei, a felului
în care am fost formată şi a atmosferei
speciale în care am copilărit şi m-am
ridicat la viaţă în căminul părintesc,
interesul pentru Icoană a trecut de la
„concretul” de pe perete, spre abstrac-
tul din suflet şi cuget. Am înţeles că ne
naştem cu toate icoanele Dumnezeirii
în suflet, doar că trebuie să le aflăm,
să ni le arătăm şi să ne contopim cu
ele printr-o rugă adâncă, interiorizată,
coborâtă în întreaga fiinţă, până
ajungem la vibraţia ocrotitoare şi caldă
a rugăciunii primite.

Când te rogi, nu trebuie să te zbaţi,
să strigi sau să dramatizezi momentul,

I C O A N AI C O A N AI C O A N AI C O A N AI C O A N A
pentru că se pierde esenţialul:
posibilitatea de a intra în legătură cu
divinitatea. E bine să te concentrezi
asupra gândului în primul rând; gestul,
mai pe urmă.

Totodată, interesul pentru Icoană,
ca obiect de cult, mi s-a dezvoltat şi
mi-am adunat, în căminul meu – de astă
dată – icoane mici şi mari, pe lemn sau

pe alte suporturi, altele litografiate…
icoanele familiei noastre.

Acum câţiva ani am aşezat pe
peretele de răsărit din dormitor, încă o
icoană: o înfăţişează pe Maica
Domnului cu Pruncul Iisus în braţe.

Icoana, ca lucrare, este specială:
de o formă mai puţin convenţională, pe
suport de lemn, pictată în ulei cu mare
grijă şi migală, în stil neoclasic, precum
este şi originalul.

Originalul are o istorie deosebită.
Într-un atelier de pictură din Iaşul

lui Cuza Vodă, în anul 1863, zugravul
Iordache Nicolau a pictat o icoană,
comandă pentru Schitul Prodromu din
Muntele Athos. Cu toată măiestria,
abnegaţia şi bunăvoinţa, pictorul nu
reuşea să realizeze chipurile sfinte de
pe Icoană. Neliniştit foarte, având în
vedere că pentru prima oară trăia un
asemenea zbucium, pictorul s-a învinuit
pe sine, considerând că păcatele sale îl
abat de la desăvârşirea Icoanei. A postit
şi s-a rugat îndelung, dar lucrarea sa nu
se finaliza. După săptămâni de zbatere,
într-o zi binecuvântată de Dumnezeu,
revenind la atelier, pictorul descoperă că
Icoana era împlinită, în totul. Chipurile,
atât de sfinte lui, au fost pictate, în mod
minunat, nu de mână de om.

Din acel moment şi până astăzi,
Icoana s-a dovedit a fi făcătoare de
minuni.

Această Icoană a fost numită
Prodromiţa, avându-se în vedere
destinaţia sa.

Cred că Icoana e una dintre cele
mai importante şi valoroase bogăţii –
la propriu şi la figurat – ale omului.

Vă doresc, tuturor, să trăiţi bucuria
mea când vă veţi îndrepta sufletul şi
gândul, spre Icoană.

 Prof. Georgeta NECHITA -BURCULEŢ

Faptul unic al Întrupării Fiului lui Dumnezeu motivează
şi explică specificul unic al iconografiei creştine ortodoxe.
Cu alte cuvinte, icoana este o expresie vizuală liturgică a
mărturisirii credinţei Bisericii în Fiul lui Dumnezeu întrupat.
Icoana apare în viaţa Bisericii ca o necesitate de a afirma
specificul credinţei creştine.

După cum Simbolul de credinţă (Crezul) este o mărturisire
verbală a Tainei întrupării Mântuitorului ca Taină a iubirii faţă
de lumea chemată să intre în Împărăţia lui Dumnezeu, tot
aşa icoana Mântuitorului Iisus Hristos este mărturisire vizibilă
sau un simbol vizual al credinţei în Hristos care se adresează

DATE GENERALE PRIVIND REALIZAREA ICOANEIDATE GENERALE PRIVIND REALIZAREA ICOANEIDATE GENERALE PRIVIND REALIZAREA ICOANEIDATE GENERALE PRIVIND REALIZAREA ICOANEIDATE GENERALE PRIVIND REALIZAREA ICOANEI
ochilor, şi are acelaşi conţinut ca şi credinţa mărturisită verbal.
De aceea, icoana nu poate fi redusă la un simplu obiect artistic,
decorativ, ci ea este un mijloc de mărturisire a credinţei în
Hristos şi a comuniunii spirituale a Lui cu Biserica.

Prin intermediul icoanei, Biserica se străduieşte să
orienteze toate simţurile omeneşti – inclusiv văzul – către
cunoaşterea şi slava lui Dumnezeu.

Conţinutul icoanei constituie o adevărată îndrumare
spirituală a vieţii creştine şi, în special, a rugăciunii: icoana

Presb. Prof. Alina VAMANU
(continuare în p. 11)
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ne arată atitudinea pe care trebuie să o adoptăm în
rugăciune, pe de o parte faţă de Dumnezeu şi pe de altă
parte faţă de lumea din jur.

Pregătiri şi materiale

Când vorbim despre suporturi ne gândim la toate
suprafeţele care pot fi acoperite cu culori, numărul şi
varietatea acestora fiind practic nelimitate (piatră, beton,
metal, tencuială, lemn, hârtie, ţesături, piele, ceramică etc.).

„Fereastră spre Absolut“ – cum avea s-o numească
Michel Quenot – icoana este rodul unei munci îndelungate
care cere răbdare, experienţă şi talent. În icoană, materia
nu este alterată, ci aşa cum a plăsmuit-o Dumnezeu, încât
toate materiale şi ingredientele folosite provin din lumea
minerală, vegetală sau animală.

Un prim material de care este nevoie pentru a realiza
o icoană este lemnul, ca suport: de el depinde păstrarea
picturii în condiţii atmosferice adesea foarte variabile.
Alegerea lemnului cere o mare atenţie: este esenţial să
fie trainic şi stabil.

Pe lemnul făcut aspru se aplică un strat subţire de
clei, ce era cândva obţinut din piele de iepure, peste care
se aplică, în general, o pânză subţire îmbibată la rândul
ei în clei.

Peste fondul de pânză sau chiar pe scândură se aplică
mai multe straturi (până la şapte) dintr-un grund  făcut din

acelaşi ulei, amestecat cu praf de piatră albă. Rolul său era
de „a primi“ desenul.

Spre deosebire de arta elenistică şi cea a Renaşterii,
unde frumuseţea trupului omenesc primează, prin aspectul
său naturalist, în icoană trupul dispare adesea sub veşminte
care seamănă cu toga romană. Se întâmplă ca trupul să fie
gol, cum este în icoana Praznicului Botezului Mântuitorului
Iisus Hristos. Goliciunea nu dezvăluie trupul, deoarece ţelul
icoanei nu este acela de a pune în evidenţă frumuseţea
naturală cum face arta profană, ci de a face vizibile adevărurile
teologice şi de a întrupa o prezenţă spirituală.

Personajele primelor icoane privesc viaţa de apoi cu ochii
foarte larg deschişi, uneori chiar exagerat. Studiul restului
feţei include fruntea, nasul, urechile, gura şi obrajii brăzdaţi
de riduri adânci la asceţi şi călugări. Fruntea înaltă şi foarte
bombată adăposteşte forţa duhului şi înţelepciunea,
nedespărţite de iubire. Nasul alungit şi subţire scoate în
evidenţă nobleţea. Gura, parte senzuală prin excelenţă, este
întotdeauna foarte fină, are un desen foarte geometric, care
înlătură orice senzualitate.

Aureola din jurul capului simbolizează raza de lumină
divină care-l luminează pe cel care trăieşte în apropierea lui
Dumnezeu. Icoana vrea să arate efectul lucrării Duhului Sfânt
asupra omului, aceasta manifestându-se în mod concret
printr-un fel de asemănare dumnezeiască.

Ca statut de permanentă actualitate, icoana este „chip”
al Celui ce singur este cu adevărat în trup, fiindcă „Dumnezeu
văzut va veni“ (Ps 49, 2).

(urmare din p. 10)

DATE GENERALE...DATE GENERALE...DATE GENERALE...DATE GENERALE...DATE GENERALE...

Deşi Religia se află de 15 ani printre disciplinele de
învăţământ în şcolile, colegiile şi liceele româneşti, încă mai
există multe voci care contestă necesitatea educaţiei moral-
religioase în rândul copiilor şi al adolescenţilor.

Tocmai din această cauză sarcina celui care predă
Religia nu este deloc simplă şi nici uşoară. El trebuie să fie,
pe de o parte, un real exemplu uman, asemenea
Învăţătorului Iisus Hristos Care, pe lângă pildele pe care le
rostea, îi şi determina pe cei din jurul Său să se transforme
în bine datorită forţei personalităţii Sale unice. Pe de altă
parte, prin rezultatele vizibile ale muncii pe care o desfăşoară,
profesorul trebuie ca să determine şi să orienteze
schimbarea mentalităţilor contrare şi negativiste chiar în
rândul celor refractari faţă de această disciplină, pe care
eu o văd nobilă.

Dascălul de Religie trebuie să vină în faţa elevilor săi
cu sufletul deschis, foarte receptiv atât la atitudinile şi
reacţiile pozitive, cât şi la cele negative sau chiar reticente
ale elevilor, astfel ca să se poată preocupa cât mai bine şi
mai profund de problemele acestora, deoarece obiectivul
principal al orei de Religie este multiplu, complex: să

transmită noţiuni noi, să lămurească unele aspecte incerte
sau greşit înţelese şi/sau receptate, dar mai ales să formeze,
să transforme în sens pozitiv constructiv şi să modeleze cu
duhul, cu vorba şi cu fapta în spiritul moralei creştin-ortodoxe
atât mintea şi sufletul, cât şi personalitatea fiecărui elev în
parte.

Tot cel de la catedră, care-i orientează pe elevi în
educaţia moral-religioasă, trebuie să-i îndrume şi să-i
determine pe aceştia să înţeleagă faptul că menirea noastră,
ca demni discipoli ai Mântuitorului Hristos, este să trăim în
pace şi iubire. Însuşi Fiul lui Dumnezeu ne îndeamnă la
iubire, aceasta fiind înţeleasă ca o sumedenie de atitudini şi
modalităţi de existenţă, care cuprinde totul: respectul,
compasiunea, iertarea, îngăduinţa, toleranţa, înţelegerea,
ajutorul faţă de semeni, devotamentul şi chiar sacrificiul.

De asemenea, iubirea – întru care este bine să fie
educaţi elevii – trebuie să cuprindă şi o profundă latură
ecumenică, în sensul respectării şi înţelegerii faţă de toţi

Religia în şcoală şi pentru şcoală

Presb. Prof. Nicoleta MAZILU

(continuare în p. 12)
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oamenii, indiferent de religie, rasă, sex,
statut socio-politic sau cultural. Dar au
datoria să nu uite să păstreze cu
sfinţenie dreapta credinţă, religia
străbunilor noştri, care ne-a definit ca
popor, ca naţiune. Astfel vom putea
demonstra cu toţii – şi profesori şi elevi
– că respectăm dragostea de religie,
de neam şi ţară a atâtor înaintaşi
rămaşi în istoria de aur a poporului
român şi a Bisericii Ortodoxe Române:
Sfântul Voievod Ştefan cel Mare
(2 iulie), Sfinţii Martiri Brâncoveni:
Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi,
Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, şi
sfetnicul Ianache (16 august), Sfân-
tul Ierarh Martir Antim Ivireanul
(27 septembrie) etc.

Aşadar, profesorul de Religie
trebuie să aibă în vedere efectul practic
al celor predate şi faptul că elevii
trebuie să descopere ce înseamnă a-L
iubi pe Dumnezeu prin faptele fiecăruia
dintre noi din fiecare zi.

Numai astfel ei vor deveni, la
rândul lor, cu bucurie în suflet,
„luminători în lume“, capabili să-i
transforme în bine pe toţi din jurul lor.

Cu siguranţă că fiecare profesor
de Religie este conştient de misiunea
nobilă pe care o are în şcoală, în afară
de atribuţiile profesiei propriu-zise. Mai
precis, e nevoie de îndrumarea elevilor
pentru a-şi forma şi demonstra cât mai
multe virtuţi creştine, care le oferă calea
deschisă şi luminoasă către Dumnezeu.

Din proprie experienţă (colaborând
cu profesori de Religie şi de alte
specialităţi) pot afirma că ora de
Religie este cât se poate de utilă,
actuală şi aşteptată de către elevi.
Astfel, păstrând normele şi cerinţele
impuse de proiectarea didactică şi de
psiho-pedagogia actuală, profesorul
poate apela şi la inventivitatea lui şi a
elevilor, făcând ora cât mai plăcută şi
mai atrăgătoare, dar, în acelaşi timp,
plină de interes. În acest sens, se poate
folosi jocul sub diferitele sale aspecte
şi în diverse momente ale orei; lecţia
de Religie se poate desfăşura (cu

acordul Directorului şcolii) în afara
unităţii de învăţământ (la biserică, la
muzeu etc.); structura şi/sau tematica
unei ore (pe semestru sau poate mai
des) pot fi propuse şi organizate chiar
de către elevi, evident sub strictă
supraveghere şi îndrumare ale cadrului
didactic; este bine ca elevii să se
întâlnească şi cu preotul (dacă
profesorul nu este preot) la biserică şi/
sau la ora de curs, prezenta lui fiind utilă
pentru eventuale lămuriri suplimentare
legate de viaţa moral-religioasă
extraşcolară a elevilor, dar şi a familiilor
din care provin aceştia. De aceea, prin
intermediul elevilor, şi părinţii lor percep
mai uşor şi mai evident puntea dintre
Biserică şi ei, mai ales că fiecare poate
deveni un credincios mai bun. Mulţi
părinţi ai elevilor au afirmat cu
sinceritate şi cu bucurie că au învăţat
şi ei Religie datorită copiilor lor.

Scopul nobil al Religiei în şcoală
este acela de a modela sufletul şi
comportamentul fiecărui elev în parte,
dar efectele pozitive sunt vizibile şi mai
departe de şcoală şi de elevi, chiar în
societatea noastră, care merită să fie
mai bună şi să ofere celor mici şi celor
mari exemple de viaţă minunată ce ne
vor conduce spre mântuire.

(urmare din p. 11)

Religia în şcoală...

COLINDĂ

S-aud din depărtate zări
colindele străbune

şi toţi creştinii le primesc
ca pe o rugăciune.

Acum voi colinda şi eu
s-aveţi viaţă lungă

cu sănătate şi-mpliniri
şi faptă bună multă.

Să vă trăiască pruncii toţi
să le-aveţi bucuria

vă umple casa de nepoţi
şi slavă veşnicia.

Elena BUSUIOC

Se  apropie Crăciunul şi, o dată cu
el, sezonul colindelor. Nu există nimic
mai frumos şi mai înălţător decât
minunatele colinde româneşti cântate de
glasuri cristaline de copii.  Aşa cum îngerii
au vestit, acum mai bine de 2000 de ani,
naşterea Pruncului Iisus în peştera din
Betleemul Iudeii, şi astăzi copiii merg din
casă în casă pentru a anunţa „vestea cea
mântuitoare a Întrupării lui Hristos“.
Steaua pe care o poartă ei în timpul
colindului vesteşte oamenilor că Hristos
Se naşte şi trebuie întâmpinat cu uşile
inimii deschise. Magii au fost călăuziţi de
stea spre a se închina „Împăratului Cel
Nou Născut“. Steaua purtată de
colindători ne călăuzeşte şi pe noi pe
calea cea adevărată, ne luminează drumul
spre Hristos, Cel care Se naşte în
sufletele noastre. În satul românesc
tradiţional, la colindat participă toată
lumea, deşi efectiv colindă doar copiii.
Există un adevărat ritual ce se respectă
cu rigurozitate. Colindele nu se învaţă prin
memorare, se „fură“, de aceea la colindat
nu se merge singur, ci numai în ceată.
Creştinismul înseamnă comuniune, iar
ţăranul român a înţeles aceasta mai bine
ca oricine. Colindele sunt mărturisiri ale
credinţei simple şi pure, înveşnicite de-a
lungul timpului prin puterea tradiţiei
populare care „soarbe picăturile credinţei“.

Temele colindelor româneşti sunt
variate, pentru că ele se adaptează
diferitelor locuri în care sunt performate.
Pe lângă faptul că vestesc Naşterea
Domnului, ele adresează şi urări
speciale. Există colinde destinate
fiecărui membru al colectivităţ i i:
gospodarului, fetei de măritat, flăcăului
etc. Există şi o ceremonie specifică de
întâmpinare a colindătorilor, tocmai
datorită misiunii lor deosebite. Colindul
se cântă la fereastră, pentru ca apoi
colindătorii să fie primiţi în casă unde
sunt răsplătiţi cu daruri (mere, nuci,
colaci, iar mai nou cu bani). Mulţumirea
pentru daruri o spune cel care conduce
ceata. El mulţumeşte pentru fiecare dar
în parte printr-o formulă specifică.

Colindele româneşti se împart în
colinde religioase şi colinde laice.
Colindele religioase prezintă în general

COLINDELECOLINDELECOLINDELECOLINDELECOLINDELE
LA ROMÂNILA ROMÂNILA ROMÂNILA ROMÂNILA ROMÂNI

Prof. Ancuţa MAFTEI

(continuare în p. 13)
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momentul Naşterii Mântuitorului, dar şi
rătăcirea crailor de la Răsărit călăuziţi de
stea sau drumul parcurs de Fecioara Maria
spre Betleem şi căutarea peşterii unde avea
să nască pe Cel Unul-Născut. Există însă
şi colinde cu rol prevestitor, care anunţă
Patimile Mântuitorului, Cel care S-a născut
spre a Se jertfi pentru păcatele noastre.

Cea mai des prezentă în colindele
româneşti este Maica Domnului, pentru
care românii au o cinstire deosebită.
Colindele religioase româneşti se întrec
în a descrie  în versuri pline de duioşie
peripeţiile diverse prin care a trebuit să
treacă Fecioara Maria în lungul drum
către Betleem, căutând loc prielnic
pentru naştere: „Preumblă-se Maica
Sfântă / Prin ţarini într-aurite / Şi fâneţe
înflorite / Un loc bun ca să găsească /
Şi pe Fiul Sfânt să nască.” Prin colinde
se arată că neamul omenesc a fost
ridicat din robia păcatului şi a morţii şi
reînnoit de Sfânta Fecioară prin naşterea
Mântuitorului: „Praznic luminos /
Strălucind frumos / Astăzi ne-a sosit /
şi ne-a veselit / Că strămoşii iară / Prin
Sfânta Fecioară / Iar s-au înnoit” .

Dintotdeauna, românul a transformat
colindele după împrejurările istorice care
i-au afectat existenţa. Astfel, apar în
colindele româneşti domnitori deosebit
de preţuiţi, cum a fost Ştefan cel Mare şi

Sfânt sau evenimente istorice. Sunt bine
cunoscute colindele „La poartă la Ştefan
Vodă” sau „La poartă la Ţarigrad”. S-a
vorbit mult despre felul în care strămoşii
noştri au înţeles şi au trăit colindele, în
ele descoperind mereu sufletul lor curat
sprijinindu-se în toate greutăţile istoriei
pe credinţa în Dumnezeu.

Prea Fericitul Patriarh Teoctist
spunea că la noi, la români, colindele
sunt expresia Scripturii, a adevărurilor
teologice, sunt o teologhisire populară
a îndumnezeirii omului, purtată prin viu
grai de vestitorii Întrupării Fiului lui
Dumnezeu.

Avem o tradiţie a colindelor frumoasă
şi bogată, însă nu ştim să o preţuim.
Copiilor de astăzi le este ruşine să mai
meargă la colindat şi, dacă merg, o fac
doar pentru banii pe care îi primesc.
Puţini mai sunt cei care mai ştiu sau mai
învaţă colinde tradiţionale pentru că ne-au
invadat cele străine, care sunt lipsite de
emoţie şi nu au nimic în comun cu
Naşterea Domnului, dar sunt mai
„muzicale”. Începem să ne pierdem
tradiţia şi nu facem nimic, importăm tot
felul de obiceiuri, iar în faţa celor
tradiţionale rămânem indiferenţi. Se
cuvine să păstrăm cu sfinţenie aceste
cântări minunate şi să le facem
cunoscute şi generaţiilor viitoare, căci ele
poartă adevărul neschimbat al Întrupării.

COLINDELE...COLINDELE...COLINDELE...COLINDELE...COLINDELE...
(urmare din p. 12)

Marilor sărbători creştine, poporul nostru
le-a consacrat diferite practici pentru a le accentua
importanţa. Sunt datini care au devenit tradiţii şi
au intrat în chiar ceremonialul întâmpinării
respectivelor sărbători.

Astfel, „Naşterea Domnului“ – Crăciunul,
sărbătoarea Întrupării Fiului lui Dumnezeu, este
aşteptată cu o stare aproape euforică. Şi câte
bucurii nu aduce! Se înfrumuseţează locuinţa, se
pregătesc mâncăruri specifice (ex. pelincile
Domnului! Păcat că se pierde acest obicei!),
pornesc repetiţiile pentru colindat, „se pune în plug”
pentru uratul de Anul Nou, dar, în mod deosebit,
se aşteaptă să intre „Icoana Naşterii” în casa fiecărui
creştin, cu poarta (uşa) larg deschisă, pentru a
aduce pacea şi buna învoire.

Dar pe cele mai impresionante clipe, le aduc
colindele. Prin ele, poporul nostru îşi cântă bucuria
venirii Domnului Iisus Hristos: „Astăzi S-a născut
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Hristos, / Mesia chip luminos!” Creatorul popular
n-a studiat dogmatica, dar, ascultând sfintele
slujbe, s-a pătruns de adevărul că Hristos „Cel
mititel şi-nfăşeţel“, ca oricare prunc, este Mesia-
Mântuitorul, Cel făgăduit protopărinţilor noştri, este
Fiul lui Dumnezeu, Cel care face minuni, căci:
„Neaua ninge, nu-L atinge, / Vântul bate, nu-L
răzbate.“ El, ca Dumnezeu, poate porunci
creaturilor Sale, după cum, mai apoi, face minunea
potolirii furtunii de pe mare.

În finalul colindului, îi îndeamnă pe ascultători:
„Lăudaţi şi cântaţi / Şi vă bucuraţi!“ Şi le urează: „Şi
de-acum până-n vecie, / Mila Domnului să fie!“

Până-n vecie, Domnul este necuprins de
timp, veşnic. El a venit în lume, din dragoste pentru
om, din milă faţă de noi, fiii Săi.

Prin colinde, românul îşi dovedeşte capacitatea
de a înţelege dogmele, adâncile învăţături creştine.
Într-un colind-dialog, se mărturiseşte:

(Sfinţii Părinţi întreabă:)
„– De când s-a făcut Cerul şi Pământul?“
(şi colindul răspunde:)
„– Voi, sfinţi şi părinţi.
Ce mă ispitiţi? (De ce mă întrebaţi?)
Că voi bine ştiţi
Pe Hristos L-au prins
Şi L-au răstignit...“
Pentru creştini, acest moment, al jertfirii

pentru răscumpărarea noastră, este începutul
lumii, este renaşterea noastră din Duh.

„Piroane-L băteau,
Sângele-I curgea;
Sângişorul Lui
Vin bun s-a făcut.
Vin pentru creştini
Şi pentru oameni buni.
Şi pe cap I-au pus
Coroană de spini;
Coroană I-a pus
Sudoare I-a curs.
Din sudoarea Lui,
Grâu bun s-a făcut,
Grâu pentru creştini
Şi pentru oameni buni.“
Iată cum s-au prefăcut în pâine şi vin Sfânt

Trupul şi Sângele Domnului. Este înţelesul jertfei
Fiului lui Dumnezeu. Cei care se împărtăşesc
cu Hristos, prin Sfânta Împărtăşanie, se pot numi
„creştini“, dar ei trebuie să fie „buni“, fără de
păcate, care trebuie să fie iertate prin Sfânta
Spovedanie.

După fiecare vers din acest colind, se cântă
„Doamne, milostiv!”.

Nu se spune „Ler-oi ler“, nici „Florile
dalbe“, ci se roagă lui Dumnezeu milostiv, Cel
care a dovedit cea mai multă milă faţă de noi,
jertfindu-Se. Este arătată cunoştinţa dogmei
întrupării Fiului lui Dumnezeu.

Şi, în alt colind, apare îndemnul:
„Voi, creştini curaţi,
Să vă închinaţi
Pâinea când mâncaţi
Şi vinul când beţi,
În El să credeţi.
Pentru vieţuire,
Pentru mântuire!”
Deci, nu numai când ne împărtăşim, ci

întotdeauna când mâncăm sau bem, să ne
închinăm şi să fim conştienţi că ne ajută să trăim
şi să ne mântuim, prin credinţa noastră.

Sau, altă întrebare, căreia îi dă răspuns
colindul:

„– Când îi capul vacului,
Sfârşitul pământului?

       Presb. Laetiţia LEONTE

(continuare în p. 14)
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– Când a bate fiu pe taică,
Fină-sa pe naşe-sa;
Atunci îi capul vacului,
Sfârşitul pământului.“
Creatorii populari, buni creştini, îşi pun

problema genezei, ca şi pe cea a Parusiei. Cu
alte cuvinte, începutul şi sfârşitul lumii, de unde
venim şi unde ne ducem? Ei ştiu precis că legea
morală porunceşte să avem respect
faţă de părinţi: „Cinsteşte pe tatăl tău
şi pe mama ta, ca să-ţi fie ţie bine şi
să trăieşti ani mulţi pe pământ“
(Porunca a cincia din Decalog –Cele
zece porunci date de Dumnezeu, prin
Tablele legii, lui Moise).

Dacă nu păstrează această
lege, nu mai are rost viaţa omului. E
mort sufleteşte, e sfârşitul său; pentru
omul personal e sfârşitul lumii.

Şi legătura filială dintre fin şi naş
este arătată; părintele spiritual este
egal cu părintele după trup. A necinsti
naşul e ca şi a necinsti pe tată.

Să ne referim la alt colind, de
stea de astă dată:

„Trei crai de la Răsărit,
Spre stea au călătorit
Şi-au mers, după cum citim,
Până la Ierusalim.“
Acest colind trebuie să fie

ulterior celorlalte, căci declară că au
citit. Creatorul său nu a auzit, ci a
citit, desigur, în Sfintele Evanghelii.
Poate să fi fost vreun cântăreţ
bisericesc, de la strană; mulţi dintre
ei au avut şi darul poeziei, nu numai
al cântării. El continuă povestirea cântată, exact
ca în Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul al
doilea. Desigur că a citit-o cu multă atenţie şi, cu
credinţă, o comunică şi altora:

 „Acolo, dac-au ajuns,
Steaua-n nori li s-a ascuns.
Şi le-a fost a colinda (adică a merge)
Prin oraş a întreba:
– Unde S-a născut, curând,
Un crai mare pe pământ? (Mt 2, 2)
Iar Irod, împărat
Auzind s-a supărat (Mt 2, 3)
 ....................................
Şi steaua lor a stătut
Unde era Pruncul născut. (Mt 2, 9)

Apoi, cei trei crai
I s-au închinat
Cu daruri, ca la-mpărat.
.......................................
Magii dacă au plecat,

Steaua iar s-a arătat.“ (Mt 2, 12-13)
Şi tot aşa, colindul povesteşte cântând, toate

evenimentele de la Naşterea Domnului.
Nu din cărţi, ci din colinde s-a alimentat

sentimentul de dragoste pentru Fiul lui
Dumnezeu!

Un colind transilvănean (poate fi şi cult, dar
a devenit popular) exclamă cu entuziasm:

„O! Ce veste minunată

Lângă Betleem s-arată!
Astăzi S-a născut
Cel făr-de-nceput
Cum au spus proorocii.“
Iată sintetizate câteva învăţături:
– Hristos S-a născut la Betleem;
– El este dinainte de creaţiile lui Dumnezeu,

e neînceput, nu e făcut;
– Despre El spun proorocii Vechiului

Testament, care au avut menirea să prezică şi
să pregătească omenirea pentru venirea
Mântuitorului;

– El este „fără de început“, dar S-a făcut om,
născându-Se din femeie, dar nu oricare, ci

„Maica Preacurată,
Preanevinovată,
Fecioara Maria
Naşte pe Mesia”.
Aşadar, Domnul Hristos este Dumnezeu

adevărat, Fiu neînceput al Tatălui Ceresc şi om
adevărat, născut din Fecioara Maria.

Nu se ştie cât vor fi înţeles cu mintea, cu
raţiunea, dar au simţit-o cu inima şi au popularizat,
prin colind, această dogmă a întrupării Fiului lui
Dumnezeu.

În alt colind de stea, auzim că Iisus S-a
născut

 „Din Fecioara Maria
Şi din neamul lui Avraam
Din sămânţa lui David

Şi din Duh Sfânt zămislit”.
Se aminteşte şi aici de cele două firi

ale Domnului: omenească, după mamă,
din sămânţa lui David, şi dumnezeiască,
din Duhul Sfânt zămislit.

Copiii, purtători de stea, trei ca şi cei
trei crai, conştienţi de sfinţenia stelei
vestitoare de la Naşterea Domnului,
(steaua lor fiind şi ea sfinţită în biserică, în
prima zi de Crăciun), cântă cu faţa la
icoanele din casa creştinului, după ce
întreabă:

„Cine primeşte steaua frumoasă şi
luminoasă” şi adaugă metaforic „cea din
cer trimeasă“, iar la ieşire, îndeamnă:
„Ardeţi smirnă şi tămâie / Să vă fie de folos
/ Naşterea Domnului Hristos!”

Folosul îl avem că ne mântuie, deci
venirea stelei ne pune în faţă veşnicul ideal:
mântuirea!

Din timpul domnilor fanarioţi – tot
creştini ortodocşi şi ei –, în părţile de nord
ale Moldovei, se obişnuieşte ca, înainte
de a ajunge preotul cu Sfânta Icoană, un
grup de copii să cânte la fiecare casă
„chiralesa“ (de la grecesul „Chirie,
eleison“, adică „Doamne, miluieşte“).

Copiii simbolizează mulţimea de
credincioşi care cer milă de la Domnul, acum
venit pe lume. Fără venirea Sa, n-am fi fost
mântuiţi!

Şi exemple ar fi mai multe. Ne-am referit
numai la colinde religioase. Dar toate dovedesc
adânca nevoie de cunoştinţele şi simţămintele
religioase ale creştinilor ortodocşi.

Sufletul religios rezultă din conştiinţa firii
noastre, care năzuieşte spre bine, spre supremul
adevăr: Dumnezeu-Fiul S-a pogorât din cer.

Colindele sunt rezultatul acestei năzuinţe,
precum şi a dorinţei de a face cunoscută această
mare bucurie. Glasul colindătorilor, ce amintesc
de glasul îngerilor, răsună la geamurile creştinilor,
mai ales la sate, încă păstrătoare de tradiţii sfinte.

Reluarea şi redarea lor, prin mijloace
moderne, ajută la intrarea acestor inspirate creaţii
în toate casele unde locuiesc creştini.

Ele ne reamintesc ş i  ne ajută să
conştientizăm nădejdea mântuirii noastre.

Iată bucuria pe care ne-o aduce Crăciunul!

(urmare din p. 13)
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Naşterea Domnului, Sărbătoare ce se prăznuieşte pe 25
decembrie, în fiecare an, este strâns legată de cea prin care
„Logosul S-a făcut trup“ (In 1, 14), de cea pe care o numim
Maica Domnului. Naşterea lui Hristos reprezintă cea mai
mare veste de bucurie pe care a putut să o dea Dumnezeu
omului şi cerul pământului.

Dar în Lucrarea Sa de mântuire a neamului omenesc,
Dumnezeu Se foloseşte de una din fiinţele de
pe pământ, de aceea în a cărei inimă
sălăşluiau iubirea, blândeţea şi smerenia. Atât
era de supusă şi smerită că s-a vrednicit ca
să nască pe Hristos – Logosul întrupat – şi
să devină Maica Domnului. Biserica cea
dreptmăritoare o numeşte Născătoare de
Dumnezeu, fiindcă Cel ce S-a născut din ea
a fost cu adevărat şi Dumnezeu şi Om. Pe
dânsa o laudă toată Biserica lui Dumnezeu
şi o numeşte: „Mai cinstită decât heruvimii şi
mai slăvită fără de asemănare decât
serafimii…“ (Axion).

De multe daruri s-a învrednicit de la
Dumnezeu Preasfânta şi Preacurata Fecioara
Maria şi s-a învrednicit de aceea, mai cu
seamă datorită smeritei cugetări a inimii sale.
Aceasta se înţelege şi din proorocia Sfintei Fecioare Maria,
care a zis prin Duhul Sfânt: „…Că a căutat Dumnezeu spre
smerenia roabei Sale şi iată de acum mă vor ferici toate
neamurile. Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt fie
numele Lui“ (Lc 1, 48-49).

Această mare smerenie a Sfintei şi Preacuratei Fecioare
Maria o vedem în faţa Arhanghelului Gavriil, unde ea se
numeşte pe sine roabă, cu toate că înţelesese din cele ce
se binevestiseră, că a aflat har de la Dumnezeu, că este
binecuvântată între femei şi plină de harul lui Dumnezeu şi
că Pruncul Ce se va naşte dintr-însa, Se va chema Fiul lui
Dumnezeu (Lc 28, 35). Cu toate aceste înalte binevestiri şi
heretisiri ale Arhanghelului, ea nu s-a înălţat cu inima, ci cu
smerenie a zis către înger: „Iată roaba Domnului, fie mie
după cuvântul tău“ (Lc 1, 38).

Maica Domnului – această fiinţă pământeană, care este
mai presus decât toate femeile şi decât toate fetele din lume
– este cea mai smerită făptură a lui Dumnezeu, este modelul
însuşi al vieţii desăvârşite în Hristos. Ea este Maica şi Fecioara
cea cu totul fără de prihană, pe care o vor ferici toate neamurile
(Lc 1, 48-49); ea este cea care a aflat har de la Dumnezeu
(Lc 1, 30). Despre ea s-a proorocit că va rămâne, şi după
naştere, Fecioară (Iez 44, 12).

Că Fecioara era plină de smerenie, vedem din aceea că
toate lucrurile şi toate virtuţile ei nu erau săvârşite pentru ea
însăşi, pentru iubirea dată ei, ci pentru Dumnezeu şi pentru
Puterea Lui, căci cu mintea nu se pricepe şi cu gândul nu se
poate pătrunde până unde este întinsă smerenia cea mai
adâncă, pe care a avut-o Maica Domnului. Smerindu-se
Maica Domnului, Dumnezeu i-a făcut mărire, că a arăta-o ca
pătrunsă de har, fiind plină de întregime, de harul cel
dumnezeiesc, precum o numeşte Arhanghelul Gavriil:
„Bucură-te, ceea ce eşti plină de har!“ (Lc 1, 28).

Mărire nespusă i-a făcut ei Dumnezeu, pentru că după
cei trei ani ai copilăriei sale, a luat-o pe ea din lume şi din
braţele părinţilor săi şi a dus-o în Sfânta Sfintelor, unde numai
Arhiereul intră numai o singură dată pe an; şi acolo înlăuntru a
petrecut ea doisprezece ani, primind hrană îngerească. Mai
mult decât toate, sufletul ei sfânt era plin de iubire de oameni
şi de compătimire şi, mai mult decât orice, era plin de imitarea

smereniei şi iubirii de oameni ale Fiului Său,
paşnic şi smerit cu cugetul; căci urma să se
facă Maica Adevăratului Împărat a toate, Care
S-a făcut pe Sine atât de sărac şi „S-a smerit
pentru noi până la moarte“ (Flp 2, 8).

Datorită multei şi înaltei smerenii pe care
o avea, Fecioara nu a arătat nici logodnicului
ei, Iosif, Buna Vestire a Arhanghelului Gavriil,
nici alegerea ei de Cel Preaînalt pentru a
zămisli şi întrupa pe Fiul Său, nici umbrirea
Duhului Sfânt, nici proorocirea Elisabetei,
temându-se a se arăta măreaţă în deşert
lăudându-se cu ceea ce i se dăruise, ci a
lăsat să-i aducă la cunoştinţă Dumnezeu de
Sus, după cum i s-a vestit prin înger. Cu
adevărat aceasta este cunoştinţă ş i
smerenie, căci în vreme ce pe altcineva, un

lucru mare şi minunat ca acesta l-ar fi plecat spre mândrie,
pe Fecioara însă, nu o face mândră, ci ea se socoteşte pe
sine ca nimic, după cum spune Sfântul Isaac Sirul: „Este
smerit cu adevărat acela care are în ascuns un lucru vrednic
de mândrie, şi nu se mândreşte, ci ca pe nimic îl are în
cugetul său“.

Cât de iubitoare de smerenie era Fecioara vedem şi din
aceea că a preferat să cadă în bănuială şi să fie socotită
furată de nuntă, decât să fie socotită mândră, căci a ştiut,
cu multă înţelepciune că, fiind supusă tuturor, nu mai avea
unde să cadă. Ea şi-a supus raţiunea voii lui Dumnezeu,
căci deşi Naşterea lui Hristos are loc în chip minunat, Maica
Domnului se supune legii Bisericii şi în rând cu femeile
israelite, vine înaintea uşilor Bisericii Domnului, cerând
curăţie, neîndepărtându-se de cei necuraţi şi păcătoşi şi
nemândrindu-se de curăţia ei.

Cu adevărat, ca una ce era plină de Duhul Sfânt,
Preacurata Fecioară, împodobită cu toate darurile lui
Dumnezeu, va sta cu smerenie, în tăcere, alături de Fiul ei
pe toată viaţa sa pământească. Va răbda supusă toate cele
ale Fiului său, pe care Dumnezeu va rândui să I se întâmple.
Nu se va plânge de durerea ei – deşi aceasta era foarte
mare – căci vederea Fiului pe Cruce, i-a sfâşiat inima.

O astfel de fiinţă pământeană a fost Maica Domnului, iar
noi toţi, care o cinstim şi care aşteptăm şi nădăjduim la ajutorul
ei cel grabnic, să-i urmăm exemplul în smerenie şi discreţie.

Să Se preamărească Hristos prin lucrurile şi faptele noastre,
iar noi să ne smerim căutând nu afişarea şi punerea noastră în
atenţia celorlalţi, ci pe cât este cu putinţă a da întâietate altora şi
a avea în minte şi în inimă cuvintele: „Facă-se, Doamne, voia Ta
întru mine, iar voia mea să-Ţi fie voia Ta”.

„A căutat Dumnezeu spre smerenia roabei Sale…“

Monahia Parascheva BÂGU
Mănăstirea „Măgura Ocnei“



Există în societatea contemporană un formalism al
credinţei. Credinţa a devenit un formalism. Credem, mergem
la biserică, postim, ne împărtăşim doar formal. Întrebaţi de
ce merg la biserică, de ce postesc, de ce dau pomelnic, de
ce se împărtăşesc, răspunsul tinerei generaţii este: „Aşa-i
tradiţia”. Aşadar, tradiţia este de vină că a devenit credinţa
un formalism !

Ici, colo, răspunsuri răzleţe,
timide: „Aşa-i bine!” sau „Ca să ne
ajute Dumnezeu!”

Astfel, din tradiţie vin tinerii la
biserică în noaptea cutremurătoarei
Învieri a Domnului: Ce-i mână?

Pe cei mai mulţi – aventura,
fascinaţia momentului spectacular,
adunarea împreună, într-un alt loc
decât cele cunoscute, banale,
petrecerea unui lucru ce are loc o
dată într-un an. Alţii, împreună cu
părinţii lor, vin să împlinească
tradiţia de a lua „lumină”, de a
„gusta” puţin din slujba înălţătoare
a Învierii. Doar, cei mai puţini, ştiuţi
doar de Dumnezeu, vin pentru că
de Sfintele Paşti vor să trăiască
împreună cu Hristos Învierea.
Printre aceştia am întâlnit şi copii,
care au stat plini de emoţie sfântă,
bucurie curată la toată slujba
Învierii. Poate aceşti copii aduc
speranţa în inimile noastre şi un
zâmbet îmbobocit pe faţa
Mântuitorului.

„Dar ceilalţi unde sunt?” Oare
nu toţi au fost lăsaţi de Dumnezeu pe pământ? Oare nu toţi
se bucură de binefacerile lui Dumnezeu?

Vorbind tot despre Tradiţie, în Ajunul Crăciunului, mici
şi mari, mergem cu Colindul, aşa cum au mers generaţii şi
generaţii înaintea noastră. Dar oare suntem noi, tinerii de
astăzi, în duhul tinerilor din îndepărtatele veacuri trecute?

Copiii, întrebaţi fiind de ce merg cu colinda, dau un răspuns
foarte materialnic: „Să facem bani!” Foarte rar întâlneşti copii
care să spună că prin colindul lor vestesc de fapt Naşterea lui
Iisus Hristos. Sunt copii care nu mai vor să meargă cu colindul
sau nu au fost niciodată şi nici nu merg vreodată. Acest lucru
este destul de grav. Aici ne confruntăm cu secularismul acestui
veac şi cu un spirit occidental care face ca omul să nu mai
aibă comuniune şi comunicare cu alt om.

În sânul poporului nostru, de veacuri, se desfăşoară o
relaţie extraordinară care poate multe popoare nu o au. La
marile sărbători, vecini sau prieteni, străini sau rude se
împacă, se veselesc, se bucură împreună, în cinstea marilor
evenimente ale mântuirii.

Credinþã sau formalismCredinþã sau formalismCredinþã sau formalismCredinþã sau formalismCredinþã sau formalism
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De Paşti şi de Crăciun, românii au iertat, au uitat răul şi
au iubit în numele lui Dumnezeu. Decât să-i pierdem pe
copii pe o cale atât de diferită spiritului ortodox şi al
românismului, mai bine să-i răsplătim - chiar material - şi
poate Dumnezeu va lucra în sufletele lor spre o schimbare.

Dar formalismul apare cu o altă faţadă şi în această
sărbătoare a Naşterii Domnului. Ca
şi în cazul Învierii Domnului, tinerii
se întâlnesc la colind, convertind
totul într-o distracţie pe cinste:
colindele minunate pline de
încărcătură teologică, spirituală
sunt înlocuite cu cântecele de
Crăciun, în limba română sau
engleză: „Clopoţei, clopoţei” sau
Jingle Bells… precum şi altele, sunt
însoţite de băuturi alcoolice, fumat
şi, mai grav, de îmbrăţişări vinovate.
Apoi, ca şi în noaptea de Înviere, şi
de Crăciun totul se termină cu o
„minunată” discotecă, la diferite
baruri sau altele…

Un alt formalism al
Crăciunului, care a luat mare
amploare, în ţara noastră ca şi în
străinătate, este acela al venirii
lui… Moş Crăciun. Nu ar fi nici o
problemă dacă s-ar reduce totul la
cadouri, daruri, pomul de Crăciun;
dar gravitatea constă în faptul că
personajul Moş Crăciun, venit de
la Poluri, în sania cu reni, umbreşte
sau chiar înlocuieşte principalul
personaj al sărbătorii Crăciunului –

Iisus Hristos – a Cărui Naştere o serbăm.
Copiii şi tinerii sunt atât de confuzi, încât ei astăzi nu

mai aşteaptă Crăciunul decât pentru a primi cadouri. Pentru
ei, Crăciunul nu mai are decât această semnificaţie a
cadourilor, iar bucuria pentru că ni S-a născut Mântuitor
este înlocuită cu venirea lui Moş Crăciun. Iată că Moş
Crăciun deţine oarecum supremaţia în această sărbătoare,
dedicându-i-se colinde lui mai întâi, apoi lui Hristos. Ce trist!
Hristos a ajuns din nou să stea, precum odinioară, în staulul
neştiut de nimeni (doar de îngeri, păstori şi magi), în ieslea
din sufletele ce au rămas încă neatinse de ofilirea datorată
formalismului: copii săraci, orfani, copiii străzii sau copii în
care mai licăreşte candela credinţei.

Tot ceea ce atinge formalismul ofileşte, usucă, sufletele
devin sterpe, nu mai pot aduce rod. Oamenii atinşi de
formalism nu mai pot face nici pentru ei nimic, dar pentru

Presb. Prof. Hermina ZAKARIAS

Tinerii se întâlnesc la
colind, convertind totul într-o
distracţie pe cinste: colindele
minunate pline de încărcătură
teologică, spirituală sunt
înlocuite cu cântecele de
Crăciun, în limba română sau
engleză: „Clopoţei, clopoţei“
sau Jingle Bells… precum şi
altele, sunt însoţite de băuturi
alcoolice, fumat şi, mai grav,
de îmbrăţişări vinovate. Apoi,
ca şi în noaptea de Înviere, şi
de Crăciun totul se termină cu
o „minunată“ discotecă, la
diferite baruri sau altele…

(continuare în p. 17)
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alţii nicidecum. În aceşti tineri cu o credinţă formală sunt
viitorii taţi, viitoarele mame. Dar din sufletele lor sterpe ce
pot dărui urmaşilor? Aici sunt viitorii medici, profesori,
asistente medicale, avocaţi, judecători, constructori. Ce pot
face ei pentru societatea uscată, atinsă de stricăciune, când
ei înşişi sunt cu sufletele pâlpâinde, gata să se stingă…?

Formalitate este şi faptul că în zilele de sărbătoare sau
duminici vin oamenii, părinţi, tineri şi copii la biserică, având
un mod ciudat de comportare. În primul rând, au o ţinută ce
lasă de dorit. De la încălţăminte şi până la păr este o
haioşenie. Fetele nu doar că nu pun niciodată acoperământ
pe cap, dar au îmbrăcăminte indecentă, pantaloni, bluze sau
fuste mulate pe corp şi scurte, lăsând descoperită o parte a
corpului ce ar trebui să fie ascunsă privirilor, măcar în
biserică. Astfel aranjaţi, merg să se închine înaintea
icoanelor, însemnându-se cu o „maimuţăreală” a Sfintei
Cruci. Ritualul închinării fiind terminat, merg să ducă
pomelnic la altar, să se asigure că cineva vorbeşte cu
Dumnezeu pentru ei şi că astfel vor fi rezolvate necazurile
(examene, teze, eşuări etc.)

Totul fiind îndeplinit, mai rămân câteva momente în
biserică, apoi pleacă, deoarece s-au plictisit, sau e deajuns
atât cât au stat, sau lasă să se roage părintele, poate mama
ori bunica la biserică. Unii oameni spun: „Este bine că vin şi
aşa, doar să meargă la biserică!” Poate da! Dar Mântuitorul
spune că cei ce slujesc formal, sau slujesc altui domn, nu
pot fi ai Lui. Pe cei „căldicei” îi va „vărsa din gura Sa”. O
altă categorie de tineri, într-adevăr, nu binevoieşte a merge
la biserică nicicând sau doar de Crăciun şi de Paşti. Mă
întreb a cui e vina oare? Cine nu-i poate determina să vină
la Hristos? Biserica, Hristos, mersul la slujbele bisericii, sunt
o ruşine pentru unii? De ce? Ruşine este a săvârşi tot felul
de păcate, nu a-L sluji pe Dumnezeu.

Din fericire, mai există însă oameni, tineri, copii, cărora
formalismul nu le-a atins flacăra credinţei, nu le-a ofilit
floarea nevinovăţiei, care cred din tot sufletul lor, arzând cu

Nr. 4 / oct - dec 2005 SAREA PĂMÂNTULUI

flacăra credinţei vie, puternic ancorată în dragostea de
Dumnezeu. Aceştia care au mai rămas, au înţeles ce este
Ortodoxia, ce cere Dumnezeu de la noi, dar şi ce ne
dăruieşte El în schimbul credinţei nealterate.

Spun o seamă de oameni că Ortodoxia este învechită.
Dar în ce constă această învechire oare? În faptul că se
păstrează nealterată învăţătura Mântuitorului de atunci
şi până azi? Că Biserica Ortodoxă nu şi-a permis să
schimbe nici o „iotă sau cirtă” din ceea ce ne-au dat
Mântuitorul, Apostolii şi Sfinţii Părinţi? Hristos a spus că
dacă cineva va schimba sau va modifica, ori va înlătura
ceva din tezaurul dăruit de El şi păstrat de Biserică nu
va intra în Împărăţia Cerurilor.

Oamenii spun că ceea ce este vechi este bun, de
calitate, durabil. De ce lumea are o orientare în tot ceea ce
face spre trecut, spre rădăcini? Totul e reluat, e îmbunătăţit
acolo unde nu este perfect. Lumea antică, atrage mulţi
cercetători. Oamenii sunt fascinaţi de ceea ce a fost în trecut,
mai mult decât de ce se întâmplă în viitor. A luat amploare
explorarea lumii primordiale. Omenirea este atrasă de drama
trăită de cuplul perfect, creat de Dumnezeu, Adam şi Eva,
de dramatismul vieţii urmaşilor lor. Lumea biblică, e o lume
plină de mister, care este cercetată, întoarsă pe toate părţile
pentru a-i dezlega tainele. Şi dacă omenirea se orientează
spre vechi, spre antic, încercând să reînvie ceva pierdut,
dispărut, oare la noi, care avem atât de perfect păstrată
Ortodoxia, intactă, cum ar îndrăzni cineva să o modifice, să
o schimbe, după bunul plac al fiecăruia, după plăcerile,
neajunsurile, nedreptăţile, neputinţele fiecăruia?

Ortodoxia va rămâne aşa până la venirea Domnului,
căci El ne-a dat-o spre păstrare, până la venirea Sa, spre
mântuirea oamenilor. Ortodoxia este un îndreptar, după care
trebuie să se dea toţi oamenii, toţi având ceva de îndreptat.
Oamenii trebuie să se schimbe, să-şi modifice viaţa ca să
vină în conformitatea Ortodoxiei şi nu Ortodoxia după
oameni. Ea este piatra din capul unghiului şi cel ce cade, pe
ea se va zdrobi.

(urmare din p. 16)
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Un pustnic, nimerit într-o piaţă de animale în zi de târg, într-un orășel vestit pentru fărădelegile
locuitorilor săi, tot întreba în stânga și în dreapta dacă nu are cineva de vânzare un cal cu coadă de
oaie.

Târgoveţii începură a râde, zicând că-i nebun. Ba, unul mai arţăgos din fire, chiar îl apostrofă:
– Ce-i cu dumneata, părinte? Ţi-au fugit boii de-acasă de când cu mânăstirea? Unde ai mai văzut

cal cu coadă de oaie, bătrân nebun?
Atunci pustnicul, privindu-i cu milă, le răspunse astfel:
– Voi sunteţi nebuni, dragii mei. Nu vedeţi că vă petreceţi viaţa întreagă numai în fărădelegi? Și

totuși, la capătul vieţii, vreţi ca să muriţi ca niște oi din turma lui Hristos... Vă numiţi oi din staulul
lui Hristos, dar alergaţi în galop pe toate drumurile fărădelegilor...

Atunci târgoveţul tăcu rușinat și, încet-încet, își luară tălpășiţa și ceilalţi gură-cască după el, cu
gândul la vorbele pustnicului.

Istorisire cu tâlc



A putea evoca o personalitate
duhovnicească de dimensiunea
Părintelui Paisie Duhovnicul sau

Părintele Paisie de la Sihla, cum este cunoscut
de către creştini, impune a folosi poate alte
mijloace de a comunica decât cele ale graiului
sau ale scrisului, poate o împreună-cuminecare
din potirul dragostei lui Dumnezeu, împărtăşită
nouă prin „mâinile” şi „picioarele” sale slabe.

Ai fi putut trece pe lângă Părintele Paisie,
fără să remarci ceva deosebit: un părinte mic la
trup, tăcut, ponosit în îmbrăcăminte, fără alai în
jurul său, dar adierea pe care o aducea sfinţenia
o dată cu ea, trezea în fiinţa celor care îl întâlneau
acel dor de veşnicie şi de petrecere cu plăcuţii
lui Dumnezeu. Aşa l-am văzut pe Părintele prin
anul 1986, retras la Mănăstirea Sihăstria, unde,
în ciuda suferinţelor sale trupeşti, nu se îndura
de sufletele rănite, venite pentru a primi
mângâierea lui Hristos, prin mâna „învechită” de
har şi de timp. Aşadar, pe Părintele Paisie nu
puteai să-l vezi altfel decât ca un Avvă de
totdeauna, care părea a nu fi avut starea de
tinereţe, ci ca stare naturală a sa era vârsta
bătrâneţii cu înţelepciunea şi rodirea sa. Însăşi
Părintele Paisie a avut o devenire.

Plămadă a pământului Bucovinei, bogat
roditor în spiritualităţi de prestigiu, Părintele Paisie
a văzut lumina zilei la 20 iunie 1897, în satul
Stoieşti, comuna Lunca, judeţul Botoşani, primind
la botez numele Sfântului Apostol Petru, a cărui
pomenire bătea la uşă.

Ajungând la vârsta cuvenită, tatăl său l-a
dus la şcoală. Se făceau doar trei clase în vremea
aceea la sat şi în toţi anii Petru a fost premiant. Ca
premiu se dădeau cărticele cu Vieţile Sfinţilor.
Citind aceste vieţi de sfinţi, i-a venit în gând
copilului Petru să meargă la mănăstire, locul unde
credea că se poate trăi o viaţă asemenea acelora
despre care citise.

Ascultând de mama sa, s-a dus mai întâi să
facă stagiul militar „gustând oleacă“ şi din Primul
Război Mondial pe frontul din Ungaria. În război,
parola era: „băieţi, ochiul la inamic, urechea la
comandă şi cu Dumnezeu înainte“, zicere pe
care Părintele o spunea fiilor duhovniceşti ca
fiind aplicabilă şi-n războiul nevăzut purtat de
fiecare suflet.

Intră în viaţa monahală în 1921, la schitul
Cozancea, nu departe de satul natal, luându-şi
duhovnic pe părintele Calinic Şuşu „mare
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Chipuri de mari duhovnici ai Ortodoxiei româneşti

nevoitor şi lucrător al rugăciunii”. Povestea
Părintele Paisie că duhovnicul său îl scula
noaptea la rugăciune, spunându-i: „Hai să
mergem la biserică, că secerişul este mult şi
lucrătorii puţini”.

La 25 de ani (1922) este tuns în monahism,
în pripă, „pe caz de boală” primind numele de
Paisie. A primit ca ascultare „toată treaba în
ograda mănăstirii” (după mărturia proprie), iar
după un timp a fost rânduit paraclisier.

Ajuns în vizită la mănăstirile nemţene şi mai
cu seamă la schitul Sihla, în preajma căruia
vieţuiau tainic mulţime de pustnici, monahul Paisie
a simţit că acela trebuie să fie locul unde se poate
mântui. Neprimind binecuvântare pentru transfer
în părţile Neamţului, se retrăgea adesea într-o
poieniţă, în apropierea schitului, „pentru
rugăciune şi linişte”, unde mai târziu a făcut trei
chilii şi un mic paraclis. Peste zi săvârşea
ascultarea de paraclisier, iar noaptea se retrăgea
în singurătate. Aşa a petrecut timp de 18 ani. Din
această perioadă se trage şi legătura cu Părintele
Cleopa, care a ales să se închinovieze la
Mănăstirea Sihăstria, unde erau mormintele
fraţilor săi. Când Părintele Cleopa a fost pus stareţ
la Mănăstirea Sihăstria, l-a chemat pe Părintele
Paisie să fie duhovnicul întregii obşti. Aşa a rămas

până la sfârşitul vieţii sale, spovedind 30-50 de
oameni pe zi, iar în post peste 100. Cel mai
adesea mânca odată în zi şi totdeauna numai
după ce termina de spovedit. Cei care l-au
cunoscut îndeaproape mărturiseau că tot timpul
se afla într-o lucrare oarecare, fie ea fizică sau
spirituală: ori spunea rugăciuni rotind metaniile
sau lucrând în mica sa grădiniţă, mai ales după
ce spovedea, ca şi cum ar fi îngropat păcatele
auzite de la creştini.

Între anii 1972 şi 1985 a sihăstrit la Schitul
Sihla, Sighişoara noastră, cum spunea cu multă
duioşie Părintele. În 1985, din cauza multor
suferinţe trupeşti, a coborât  din nou la Sihăstria,
unde putea fi mai lesne îngrijit.

„Vorbeşte din ce în ce mai puţin cu oamenii şi
mereu cu Dumnezeu. Se roagă în taină ziua şi
noaptea pe obişnuitul lui scaun, care-i este şi pat,
şi masă, şi loc de nevoinţă şi scaun de cercetare
a celor care i se mărturisesc, şi unde el însuşi se
judecă pe sine înaintea tronului dumnezeiesc”,
relata părintele Ioanichie Bălan. În anul 1987, în
ciuda bolii, transmitea aceeaşi pace sufletească şi
sfaturi duhovniceşti mai preţioase decât aurul.
Adesea spunea Părintele: „Să nu faci tot ce poţi,
să nu crezi tot ce auzi, să nu spui tot ce ştii!”; „Să
te întorci acolo de unde ştii că ai pierdut starea
sufletească”; „Ce poţi face astăzi nu amâna, căci
nu ştii dacă mai ajungi să faci”.

S-a mutat la Domnul în zorii zilei de18
octombrie 1990, fiind înmormântat în cimitirul
mănăstirii Sihăstria. „Slujba înmormântării – aşa
cum spunea părintele Ioanichie Bălan – avea şi
atmosfera sacră a unei zile de praznic şi, în acelaşi
timp, de mare speranţă. Candela de la mormântul
Părintelui arde de atunci neîncetat, luminând
«cărarea» spre Împărăţia lui Dumnezeu celor
ce vin la Părintele Paisie ca şi-n timpul vieţii.

Sfaturile date de Părintele Paisie, atât în
scaunul spovedaniei, cât şi prin corespondenţa
purtată cu fiii săi duhovniceşti, alcătuiesc o pagină
bogată de aforisme creştine în Patericul
românesc. Redăm câteva dintre acestea spre
folosul sufletesc al tuturor:

Să-l socoteşti pe aproapele tău mai bun
decât tine, să-i ceri sfat în loc să-i dai tu, iar
lipsurile lui să le completezi cu dragostea ta.

Preot Valentin ILIE

„Duhovnicul renovează şi rezideşte sufletele oamenilor într-o împreună-lucrare cu Tatăl, cu Fiul şi cu Duhul Sfânt. Aceste
zidiri duhovniceşti interioare, aceste renovări se fac nu numai prin simpla iertare de păcate, ci şi prin faptul că duhovnicul
poartă în sufletul său, în rugăciunile sale, pe cei ce se spovedesc la el şi lasă prin prezenţa sa spirituală să se cunoască
însăşi iubirea milostivă a Părintelui Ceresc”.

Părintele Paisie Olaru (1897-1990)

Î.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

(continuare în p. 19)
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Niciodată să nu scoţi la iveală vorbele
auzite şi să nu faci răzbunare. Ci să vezi şi
să nu vezi, să auzi şi să nu auzi.

Ia seama ce gândeşti, ia seama ce
vorbeşti, ia seama ce faci că duşmanul nu
doarme…

Nu uita că Domnul, pe cine iubeşte, îl
încearcă, pentru ca mai mult să fie aproape
de El.

În viaţa mea am văzut sfârşitul multor
părinţi şi credincioşi, dar nu am văzut pe nimeni
râzând în clipa morţii, că atunci e atunci.

Când suntem la răscruce în viaţă să
facem două lucruri: să ne rugăm şi să
întrebăm (pe duhovnic).

Să ai pe mama la dreapta şi moartea la
stânga, mângâindu-te cu ele. Când eşti
fricos te mângâie mama, adică rugăciunea,
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După Învierea Domnului, a doua mare
sărbătoare la creştini este Naşterea
Domnului, căreia i se mai spune Crăciunul.
Ea este sărbătorită de către creştini pe data
de 25 Decembrie. Atunci, fiecare
credincios, venind la Sfânta Biserică, în
zorii zilei, aduce laudă şi mulţumire lui
Dumnezeu, iar Acesta răsplăteşte fiecăruia
care-I aduce laudă cu ce-i este de folos.
Toţi dorim câte ceva de la Domnul, dar nu
putem primi chiar aşa de uşor, căci trebuie
să credem în El şi să I ne închinăm cu
evlavie. Astfel, El ne va dărui tot ceea ce
dorim fiecare.

Porţile Casei Domnului sunt deschise
pentru ca toţi creştinii să intre în ea.
Dumnezeu ne aşteaptă pe toţi cei cu inima
deschisă. El nu vrea să piardă niciunul din
sufletele care cred în El. De aceea L-a trimis
pe singurul Său Fiu să moară pentru
păcatele noastre. Pentru aceasta, fiecare
dintre noi trebuie să asculte de glasul şi de
cuvintele cele scumpe ale Domnului.

Dumnezeu I-a dăruit trup
Mântuitorului, trimiţându-L astfel pe
pământ. Pe data de 25 Martie, Sfântul
Arhanghel Gavriil a fost trimis de
Dumnezeu în Templu, pentru a-i vesti
Mariei că va avea în pântece de la Duhul
Sfânt. Hristos Domnul S-a născut din ea,
pentru ca noi toţi să dobândim înfierea şi
să fim îndrumaţi pe calea lui Dumnezeu. O
dată cu naşterea lui Iisus, în lume se naşte
un nou popor care se va bucura de slava
Celui de Sus. Aceasta schimbare este cu

de păcatele noastre, ceea ce se realizează
prin Sfânta Spovedanie (moment ce se
petrece în Sfânta Biserică atunci când
creştinul rosteşte mulţimea păcatelor sale
în faţa preotului duhovnic, în timp ce acesta
se roagă lui Dumnezeu să-i ierte păcatele
acestui om pe care le-a săvârşit de-a lungul
zilelor sale). Aceasta ne duce la vorbele
Mântuitorului pe care le-a rostit ucenicilor
Săi: „Eu n-am venit în lume ca să-i chem pe
cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă“
(Mt 9, 13). Acest lucru ne este foarte
important nouă oamenilor, fiindcă El este
calea de a scăpa de toate răutăţile diavoleşti
care ne împing a face anumite lucruri
nefolositoare sufletului nostru. Noi dorim
să scăpăm cât mai repede de aceste răutăţi
ucigătoare prin Spovedanie. De aceea este
bine să ne spovedim cât mai des şi să postim
mereu în cinstea unor mari sărbători şi
importante evenimente bisericeşti. Iată cele
patru mari Posturi din Anul Bisericesc:
Postul Învierii Domnului, Postul Naşterii
Domnului, Postul Adormirii Maicii Domnu-
lui şi Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.

Dorinţa aceasta de a posti ajută la
mântuirea sufletului nostru păcătos. Prin
anumite rugăciuni către Hristos, Pruncul
nostru, noi am putea scăpa de duhul cel rău
care ne îndeamnă la lucruri rele şi la păcat.
De aceea Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său
Iisus Hristos în lume, pentru a ne scăpa de
aceste neamuri de diavoli ce pătrund în inima
noastră, chinuindu-ne foarte tare. Nici
Apostolii n-au putut scoate acest neam de
diavoli din copilul cel bolnav, fără rugăciune
şi post. Dar noi vom avea în continuare
încredere în Domnul, căci numai El ne poate
izbăvi de aceşti răufăcători. Oare nu este
mai bine să facem aşa toţi creştinii de astăzi?

În încheiere, aş dori să redau troparul
acestei mari sărbători: «Naşterea Ta,
Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii
lumina cunoştinţei... că întru dânsa cei ce
slujeau stelelor de la Stea s-au învăţat să se
închine Ţie, Soarelui Dreptăţii, şi să Te
cunoască pe Tine, Răsăritul Cel de Sus.
Doamne, mărire Ţie!» Aceste minunate
cuvinte le auzim pe data de 25 Decembrie,
cântându-se în Casa Domnului la
Sărbătoarea Naşterii Domnului. Auzirea
troparului este o foarte mare bucurie pentru
noi creştinii, deoarece în acel moment ne
amintim cu umilinţă de Naşterea Domnului şi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

iar când eşti prea voios te mângâie moartea,
adică lacrimile.

Să fiţi  cuminţi măcar de azi înainte.
Prea multe cuvinte nu mi-au rămas în minte

– scrie una din fiicele duhovniceşti ale Părintelui
Paisie – dar în inimă mi-a rămas adânc şi pentru
totdeauna chipul lui, drept cea mai vie şi mai
limpede predică. Şi parcă odată cu trecerea
anilor, chipul părintelui se arată tot mai luminos
inimii mele, ajutându-mă să-mi amintesc şi să
descifrez totodată, din adâncul cel mai adânc al
inimii mele, cuvintele lui de atunci…

Aşadar, Părintele Paisie rămâne o icoană
vie, adânc pictată în sufletele celor care l-au
cunoscut şi sperăm ca prin aceste rânduri să ni se
trezească dorul de a cunoaşte mai bine şi de a ne
hrăni sufleteşte cu aceste icoane şi cu vieţile
cuvioşilor şi sfinţilor lui Dumnezeu din toate
veacurile, cu conştiinţa că ei sunt ajutor nouă tuturor.

(urmare din p. 18)

Părintele Paisie Olaru...

totul altfel faţă de cea care se petrece în
orice timp printre noi. Un preot spunea că
„toată noutatea mântuirii este cuprinsă în
Întrupare, care împarte istoria în două“ (Pr.
Prof. Dr. Ion BRIA, Mari sărbători creştine.
Praznice împărăteşti, Ed. Oastea Domnului,
Sibiu, 2004, pp. 54-55).  Din acel moment,
toţi avem datoria să ne închinăm Domnului
cu mare evlavie şi cinste.

Această mare sărbătoare a Naşterii
Domnului nu este o oarecare sărbătoare,
fiindcă prin ea noi avem parte de o altă
viaţă: viaţa cea veşnică. Această viaţă ne
este dăruită de către Tatăl nostru Cel din
Ceruri, prin sacrificiul Fiului Său pe
Golgota, pe Sfânta Cruce. Căci de aceea a
fost trimis Iisus Hristos în lume, pentru a
lua asupra Sa mulţimea păcatelor noastre,
a oamenilor păcătoşi. El nu se deosebeşte
cu nimic faţă de noi oamenii: carne şi oase
are, aşa cum avem si noi. Dar şi durerea pe
care a suferit-o El pe cruce pentru noi,
trebuie să o suferim şi noi în necazurile
vieţii. Noi avem încredere în Dumnezeul
Cel Atotputernic şi credem că va avea şi El
grijă de noi toţi în necazurile noastre. De
aceea, trebuie ca noi să-I slujim în
continuare doar Lui, nu şi Mamonei, aşa
cum ne relatează Însuşi Mântuitorul: „Nu
puteţi sluji la doi domni: lui Dumnezeu şi
lui Mamona“ (Mt 6, 24).

Hristos, prin naşterea Sa, ne dăruieşte
nouă, tuturor oamenilor celor păcătoşi, o
cale spre dobândirea vieţii veşnice. Dar
trebuie să postim cu credinţă şi să ne pocăim

Naşterea Domnului (Crăciunul)

Teofil RONCEA
elev, clasa a VII-a
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Bucovineanul Ion Grămadă, născut la 3 ianuarie 1888,
în satul Zahareşti, Suceava, doctor în Litere al
Universităţii din Viena şi scriitor talentat, a fost un patriot

adevărat. A studiat cu pasiune istoria Bucovinei de după 1775, când
acest străvechi teritoriu românesc a fost anexat de Imperiul
Habsburgic. Câteva dintre studii au fost incluse în volumul: Din
Bucovina de altădată. Schiţe istorice, publicat în 1911. Scrierile sale
cu conţinut istoric se caracterizează printr-o serioasă documentare,
prin claritatea stilului şi prin mesajul profund patriotic pe care-l conţin.
Era convins că românii din Bucovina şi din Transilvania, având
aceleaşi interese de apărat şi aceleaşi aspiraţii de susţinut în viitor,
trebuie să-şi întindă mâna frăţească pentru
ca să lupte împreună împotriva duşmanului
comun, Împeriul Austro-Ungar.

În momentul declansării Primului
Război Mondial, gurvenul de la Viena a
încercat să solidarizeze toate naţionalităţile
din monarhie la acţiunea sa militară. În
acest scop, asupra românilor din Bucovina
s-au exercitat presiuni mari şi, printre cei
care au fost ţinta autorităţilor imperiale, s-a
aflat şi Ion Grămadă, deoarece el luptase
cu cuvântul şi cu condeiul în timp de pace
pentru libertatea patriei sale robite. A fost
nevoit să se refugieze în România, la
sfârşitul lunii august 1914. Din clipa sosirii
sale la Bucureşti, s-a alăturat celor care
militau pentru intrarea în război alături de
Franţa, Anglia şi Rusia, împotriva Austro-
Ungariei. A publicat o serie de articole în
care cerea cu hotărâre ca armata să intre
în acţiune pentru eliberarea fraţilor din Transilvania şi Bucovina.
A cerut să fie luat în evidenţa armatei române pentru a lupta şi
contribui la unirea Transilvaniei şi Bucovinei cu România. După
câteva săptămâni, a fost numit profesor la Liceul Militar de la
Mănăstirea Dealu.

Fiind mobilizat pe loc în calitate de profesor, el a cerut, din
momentul intrării României în război, în august 1916, să fie
trimis pe câmpul de luptă. „Referindu-se la această atitudine,
istoricul Constatin Kiriţescu scria în Istoria Războiului pentru
întregirea României, că Ion Grămadă „era un om de caracter,
de acţiune şi de avânt. Acum când timpul vorbelor trecuse şi
venise acela al faptelor, mândria şi simţul lui de datorie nu se
împăca cu roluri şterse şi prudente“.

În vederea participării directe la luptă, începând din
octombrie 1916, a urmat Şcoala de pregătire militară de la
Botoşani. După absolvirea şcolii, în luna martie 1917, cu gradul
de elev plutonier, a cerut să fie repartizat la Regimentul 8 Vânători,
din cadrul Armatei II, cea dintâi unitate decorată cu Ordinul
„Mihai Viteazul“. I s-a încredinţat comanda unui pluton din
Batalionul 1 al Regimentului. În acest timp, se defăşura lupta de
la Mărăşti, Regimentul 8 Vânători operând în Valea Caşinului.

Ion Grămadă, împreună cu „flăcăii săi”, a fost trimis într-o
misiune de recunoaştere. Dovedind multă abilitate, a reuşit să
se strecoare până în preajma liniilor inamice, aducând informaţii
deosebit de preţioase pentru comandamentul român. Apoi a
acţionat în sectorul Vizantea, Vidra şi Voloşcani. Era permanent

în mijlocul plutonului său, încurajându-şi mereu soldaţii.
Inamicul era obosit şi armata română a ştiut prin vitejie să
oprească fiara flămândă, făcând-o să simtă adânc că nu se
poate trece peste pământul sfânt al ţării noastre.

Ostaşii erau convinşi că şi aici va răsuna lozinca: „Pe aici
nu se trece“.

Marile bătă l i i de la Mărăşti, Mărăşeşti ş i Oituz se
încheiaseră cu strălucita victorie a armatelor române. În august
1917 a urmat cea de a treia bătălie de la Oituz, în timpul căreia
a avut loc şi dramatica încleştare de la Cireşoaia.

În ziua de 12 august 1917 (19 septembrie 1917) s-a dat
asaltul; Ion Grămadă se afla în fruntea
plutonului său, căţărându-se până la
creste şi ascunzându-se în văgăuni, să
găsească locul cel mai nimerit pentru a
înfrunta şi stăvili înaintarea inamică.
Ostaşii români au ştiut să dispreţuiască
moartea, apărând cu pieptul lor pământul
ce ne-a mai rămas nepângărit de
duşmani. Numai cu sângele lor au
răzbunat întregul neam românesc
batjocorit de asupritorii nesăţioşi.

Ion Grămadă nu a uitat că cel mai
răbdător este acela care învinge şi că
trebuie să se înarmeze cu vitejeasca
răbdare spre a birui, aşa cum au fost
înarmaţi strămoşii noştri care ne-au lăsat
pământul scump ce trebuie să-l apărăm
cu orice preţ. În timpul atacului, a fost lovit
mortal de două gloanţe inamice. Şi-a dat
sufletul cinstind, cu moartea lui eroică,

intelectualitatea bucovineană, al cărei reprezentant de elită era.
Camarazii l-au înmormântat în Poiana Vrânceanu, la o

distanţă de 1000 de metri de Mănăstirea Cireşoaia „Cuviosul
Eftimie cel Mare“, nou-înfiinţată, care comemorează de doi ani,
la Înălţarea Domnului, eroii căzuţi pe Cireşoaia.

În iunie 1926, rămăşiţele pământeşti ale patriotului
bucovinean au fost reînhumate în Cimitirul Eroilor din
Suceava, pentru a se odihni în pământul căruia i-a închinat
întreaga-i viaţă. „Adesea fac bilanţul vieţii mele – scria el cu
numai câteva zile înainte de eroicul său sfârşit – şi mă întreb
ce bine am făcut eu pe pământ. Şi întotdeauna eu regret că
n-am putut lucra mai mult, spre a aduce mai multă fericire
altora. Căci atât rămâne după fiecare pe lumea asta: binele
ce l-a făcut altora. Încolo, totul e praf şi cenuşă, pe care le
spulberă vântul [...] Mă gândesc foarte puţin la moarte şi nu
mă tem deloc de ea. Sunt pregătit s-o înfrunt“.

Ion Grămadă a fost unul din sutele de mii de români care
şi-au dat viaţa pentru pământul scump al ţării: „Erou, de mii de
ori erou / Acela ce se bate / Şi moare pentru brazda lui / Şi pentru
libertate“.

Da, acest erou s-a bătut pentru libertatea şi unitatea
României. Şi a biruit!

ION GRÃMADÃ – poetul mort pe CireºoaiaION GRÃMADÃ – poetul mort pe CireºoaiaION GRÃMADÃ – poetul mort pe CireºoaiaION GRÃMADÃ – poetul mort pe CireºoaiaION GRÃMADÃ – poetul mort pe Cireºoaia

Protos. Claudiu Constantin PANŢÎRU
Schitul „Cuv. Eftimie cel Mare“ Târgu-Ocna
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A apărut în Târgu-Ocna pe 28 decembrie 1924,
pentru a urma chemarea Domnului întru slujirea credinţei
strămoşeşti. A apărut în casa unor oameni simpli, harnici,
cinstiţi şi gospodari, care au muncit cu râvnă ca unicul
lor fiu să ajungă slujitor al Sfântului Altar.

A urmat cursurile Seminarului inferior «Nifon
Mitropolitul», din Bucureşti. Înainte de a împlini vârsta de
13 ani, a rămas orfan de tată. A fost trasferat la Seminarul
«Sfântul Gheorghe», din Roman. Rămasă fără sprijin, mama
sa a trudit din greu în arşiţa soarelui şi în bătaia vântului
pentru a scoate existenţa fiului său din mustul pământului.

A absolvit Facultatea de Teologie din Cluj.
A fost preot la parohia Gligoreşti-Luncani de lângă

Turda. S-a transferat în parohia Poieni, comuna Roşiori,
de unde a venit la parohia Brăteşti şi apoi la Răducanu.

Prin plecarea lui la 20 noiembrie 2005, familia a
pierdut o inimă care a bătut pentru ea cu toată dragostea
şi grija.

Rămân sfâşiaţi de durere copiii, nepoţii şi soţia.
Şi dacă rău ne pare că mult l-am supărat /
Zadarnic e acuma că totu-i consumat.
Dumnezeu să-l odihnească!

A plecat preotul Vasile Parincu

Presb. Elena PARINCU

folosul artei de a trăi, conjugarea primului verb
auxiliar al limbii române - verbul a fi.

Dar să facem acest lucru închipuindu-ne
că Însuşi Iisus – blândul şi adevăratul Învăţător –
ne învaţă de dincolo de Cruce, din dreapta
Tatălui, după propria pildă, această sublimă dar
neînţeleasă complet ştiinţă - gramatica – sau
mai direct spus – Viaţa.

Vom uza în continuare, desigur, de cele două
chei deja revelate şi poate în bunătatea Lui, ne
va mai dărui şi altele.

Pentru început două
observaţii: Prima - pentru
cunoscătorii acestor cuvinte şi
pentru toţi prezumtivii beneficiari (subiecţi) ai mesajelor
din ele, în general, nu poate exista învăţătură, deci
cunoaştere, cunoştinţă sau ştiinţă, decât în Iisus.

Ştiinţă – Ştii în † Ă – Ştii în Cruce – Deci:
1. Ştii În Crist, Cuvânt, Cruce, Cale.
2.  Ştii În Dumnezeu Fiul.
3.  Ştii În Fiul Omului Şi Al lui Dumnezeu.
4.  Ştii În Galilean.
5.  Ştii În Hristos.
6.  Ştii În Iisus - Iubire.
7.  Ştii În Învăţător.
8.  Ştii În Jertfa lui Iisus.
9.  Ştii În Lumina Lumii – În El.
10. Ştii În Mesia – Mântuitor – Miel.
11. Ştii În Nazarineanul.
12. Ştii În Prunc – Păstor – Pâinea Vieţii.
13. Ştii În Răstignire – Rege.
14. Ştii În Sfinţenia Fiului.
15. Ştii În † (Cruce).
16. Ştii În Viaţă.
Cea de-a doua este că acest cuvânt a fi,

înrudit, ba chiar identic în forma sa de la modul

Iar „Lupta pentru Spirit se poartă pe două
căi: în primul rând prin eliberarea omului pe fondul
subuman (subteran) iar în al doilea rând prin
exerciţiul spiritual, intensă flacără de purificare a
interiorului şi aplicarea în viaţa de toate zilele a
moralei evanghelice“.1

Din tabloul sinoptic prezentat ceva mai sus
surprindem popularea masivă a alfabetului –
aproximativ  cincisprezece consoane şi o vocală
– cu dimensiunile şi atributele sub care-L
recunoaştem pe Iisus în mod curent. Dintre toate

însă, litera F a şaptea literă
din alfabet, este desemnată
să ordoneze cu iubire şi
autoritate înaltă, câmpul

existenţial al poporului nostru adică Firea, Fiinţa
şi Faptele lui, iar verbul a fi este întâiul ajutor în
Forjarea, luminarea şi înnobilarea acestui câmp
la Focul, Flacăra, Formele şi Farmecul unei
înalte frumuseţi morale a adevăratei Firi,
făgăduite în Mântuire de Fiu.

Pentru că această consoană F se pare că
îl mărturiseşte pe Fiu în toate acţiunile noastre
trecute şi viitoare conjugate cu ajutorul verbului
Firii.

Putem spune, credem, cu îndrăzneală, dar
şi cu neaşteptată surpriză în faţa acestei observaţii
cu valoare predictivă pentru destinul nostru, că
existenţa acestui popor este legată organic de
Fiu aşa cum verbul a fi cu sens de a exista şi
substantivul Fiinţă cu sensul: fii în cruce, sunt
legate de Fiu structural şi morfologic prin litera F.

(urmare în numărul viitor)

conjunctiv - Eu să fiu - cu forma grafică vizuală
dar şi fonetică a numelui divin - Fiu – pare să ne
fi fost dăruit ca un îndemn, ca o sugestie şi ca un
sfat părintesc, ca un ajutor statornic, plin de iubire
şi grijă divină pentru toate acţiunile (verbele)
noastre de-a lungul întregii existenţe.

Poate Însuşi Fiul – Dumnezeu şi Cuvânt –
iubitor de om şi atent la valoarea de proiectare a
cuvintelor pentru faptele omului, a coborât în
cuvintele noastre făcându-şi casă în formă de F şi
a decis să însoţească prin litera F aceste fapte

acţiuni, (verbe) ale noastre, în măsura investiturii
de la Tatăl, în diatezele, modurile şi timpurile
îngăduite, asumându-şi pentru noi misiune de
Lumină şi Ghid pe o cale spirituală, altminteri greu
de urmat şi uşor de rătăcit.

Aşa cum cu singuranţă, din motive
asemănătoare, am primit de la Tatăl acele celule
scântei de conştiinţă - Îngerii Păzitori care ne
însoţesc şi ne sfătuiesc permanent întru decizii
corecte din dragostea Duhului Sfânt pentru
oameni şi creaţia divină.

Şi poate că în general prezenţa Fiului
în limbajul vorbit prin litera F sub formele de
flexionare a verbului a fi este un gest de
graţie divină, dăruit nouă, în ajutor în lupta
noastră ca oameni, pentru a ne regăsi
calitatea definitorie - Primatul Spiritului –
sau adevărata Fire.

Pentru că aşa cum observa un remarcabil
cercetor român de antropogie creştină: „Ne găsim
într-un moment culminant al condiţiei omului şi
anume realizarea divinului în viaţă“.

1 Ernest Bernea, Crist şi condiţia Umană, Ed.
Cartea Românească, 1996.

(urmare din p. 9)

FIREA CREŞTINULUI – A FI ÎN FIU (I)

       C             O             N            S              T              I            ÎN             †             Ă
Cuvântul  Omega    Născut    Sfânt       Tatăl       Iisus         În         Cruce       Alfa



Moş Crăciun, Moş Crăciun, toţi te ştiu ca fiind bun.
Coboară de unde eşti, din legende şi poveşti şi, cu

bunătatea ta, treci pe la măicuţa mea şi dă-i, rogu-te, de
poţi, ce-ai dat la părinţii toţi: lumina lui Dumnezeu,
dragoste de Pruncul Său, dă-i credinţă şi iubire spre
fireasca mântuire şi… măcar o picătură de sfântă
nădăjduire. (Cornel Constantin Ciomâzgă, Lucrarea, p. 256)
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Postul Crăciunului se adresează tuturor
credincioşilor care doresc să primească cu
respect şi bucurie în sufletele lor vestea cea bună,

de speranţă, a Naşterii Mântuitorului. Deşi unii dintre creştini,
pentru faptele lor mai puţin lăudabile faţă de societate, sunt
nevoiţi să petreacă o parte a vieţii lor în pentenciar, chiar şi
pentru aceştia se păstrează neştirbit mesajul Crăciunului.
Domnul Hristos este Stăpân al vieţii şi al morţii, al întregii omeniri,
cu trecut, prezent şi viitor. Iar El a venit în lume în special
pentru cei păcătoşi, pentru ca şi aceştia să descopere calea
care duce spre cer. Pe cei păcătoşi îi ştim în penitenciare, dar,
pentru ca să fim sinceri, îi vedem peste tot în lume, în apropierea
noastră, iar dacă avem o oglindă prin preajmă sau un simţ al
realităţii mai dezvoltat, s-ar putea să privim drept în ochi pe cel
mai mare dintre păcătoşi. De multe ori nu putem spune cu
certitudine despre un om că e plin de păcate când ştim, în
sinea noastră, că s-ar putea să-l depăşim cu mult prin felul
nostru de a fi şi cu păcatele noastre nerostite şi neştiute.

Nu spunea Hristos că e păcat să pofteşti ce nu este al
tău, să doreşti în sinea ta răul aproapelui tău sau să-l jigneşti
pe cel de lângă tine? Aşa se face că lumea aceasta e plină
de oameni ce greşesc, însă Hristos, ca unul ce cunoaşte
foarte bine omenirea, ne oferă prilejul de a fi mai buni, de a
înlocui răutatea cu bunătatea, deznădejdea cu speranţa, mai
ales în această  perioadă a anului, prin spiritul Crăciunului.

Este de asemenea cunoscut faptul că într-un penitenciar
se intră relativ uşor, dar se iese mai greu, cam după câţiva
ani. Dacă cei care doresc să-i ajute pe cei închişi, împlinind
un îndemn al Mântuitorului, s-au temut de acest lucru, pot
să-i ajute pe deţinuţi printr-o simplă rugăciune rostită pentru
ei, pe perioada executării pedepsei, dar şi cu fapta, după ce
aceştia părăsesc mediul de penitenţă. Mulţi dintre cei eliberaţi
se simt vunerabili în momentul reinserţiei lor în societate. Dacă
în detenţie li s-a dat atenţie deosebită şi toate lucrurile strict
necesare veneau firesc, la o simplă solicitare, în „libertate“
situaţia se schimbă radical.

Cine angajează o persoană cu cazier? Cine pune
paznic un fost deţinut condamnat pentru furt? Mai
importantă este însă schimbarea lor de atitudine, de
comportament. În urma programelor educaţ ionale
desfăşurate în unităţile de detenţie, ca rezultat al vorbei

bune şi blânde care a înlocuit alte tratamente din trecut,
în urma apropierii de Biserică prin înţelegere şi praticare
şi ritualului religios, omul aflat în detenţie începe să se
schimbe în sine, prin voie proprie. Însă tot ce dobândeşte
bun în pentenciar se uită în momentul ieşirii pe poartă, în
libertate, în cea mai mare parte a cazurilor. Exact ca în
Pilda Semănătorului cu sămânţa de la marginea drumului.
Omul se întoarce la mediul vicios care l-a trimis în detenţie.
Aici apare resposabilitatea noastră, a tuturor. Ei se află
în nevoie şi, după cum spune un vechi proverb românesc:
„Prietenul la nevoie se cunoaşte“.

În acest an, cei aflaţi în Penitenciarul-Spital Tg.Ocna
au din nou posibilitatea de a se spovedi şi împărtăşi,
participând şi la sfintele slujbe care se desfăşoară în
această perioadă a anului. Pentru că sunt în detenţie, dar
şi pentru că mai ales majoritatea lor sunt bolnavi, postul
lor alimentar este mult mai blând. Nu sunt scutiţi însă de la
săvârşirea faptelor „postului“ sufletesc, Crăciunul fiind un
bun prilej de a abandona unele vicii dăunătoare precum
fumatul etc. Se va organiza un grup de colindători din rândul
lor, care va aduce vestea cea bună a Naşterii Domnului
deopotrivă la celule cât şi la birourile personalului. Din partea
Bisericii Ortodoxe aşteptăm vizita membrilor din Oastea
Domnului, dar şi prezenţa, ca în fiecare an, a merituosului
cor de colindători condus de părintele Adrian Ţopa.

De Crăciun, oamenii îşi pun speranţa într-un an mai bun
cu mai multe realizări. Şi creştinii din Penitenciarul-Spital
din Tg.Ocna aşteaptă de la Dumnezeu şi de la semenii lor
mai mult ajutor, mai multă înţelegere şi mai multă dragoste.

Meditaţii în Postul Crăciunului

Preot Paul-Gabriel VAMANU
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„Libertatea omului este o parte divină din el” – aşa  ne
spunea marele om al cuvântului şi spiritului, Petre Ţuţea.

Şi dacă ar fi să mă agăţ de aceste vorbe înţelepte, aş
crede că fiecare din noi ar trebui să preţuiască libertatea ca
pe ceva sfânt. Numai că lucrurile sfinte au devenit pentru
mulţi dintre noi deşarte…

Nu ştiu câţi din cei care au pătruns între limitele unui
penitenciar sau ale unui centru de reeducare au reuşit să
conştientizeze vreodată valoarea divină a libertăţii. Pentru
mulţi dintre ei, libertatea capătă alte semnificaţii.

Stând de vorbă cu unul din minorii internaţi la Centrul de
Reeducare din Tg.Ocna, am descoperit că pentru el libertatea
în Centru înseamnă: plimbare, televizor şi orice activitate
care l-ar putea smulge de la prezenţa la program.

Personaj controversat, jonglează vorbele şi te conduce
cu povestea vieţii lui acolo unde doreşte şi reuşeşte, de
cele mai multe ori, să obţină ce-şi propune. Pentru el
libertatea nu este divină, a devenit ca o monedă de schimb
pentru lucruri minore, oricare ar fi acestea, numai pentru a
nu face parte dintr-un întreg,
putând astfel să capteze mai uşor
şi mai sigur atenţia.

Acest tânăr şi-a construit o
lume a lui, o lume în care nu pot
coexista, decât într-o alternanţă
nefirească, prea multă minciună,
cu picuri de adevăr, puţină boală cu şi mai multă
autocompasiune, care duc în final la consolidarea unui
comportament ce uimeşte şi îngenunchează mâini întinse.

Povestea lui începe aproape ca povestea oricărui copil
ajuns aici: „Mama mea care m-a născut, m-a părăsit când
aveam 2 ani. M-a lăsat într-o creşă unde am stat până la
4 ani”.

Probabil că drama îşi are rădăcinile aici…
„Tata s-a recăsătorit şi noua mamă avea o influenţă

negativă asupra lu’ tata. Cred că îi făcea vrăji. Luam
bătaie des…” De la vârsta de 4 ani şi până la 7 ani a stat
împreună cu noua familie. Apoi a fost înscris la o şcoală
specială din Bacău.

Povestea lui…
„La şcoala specială de la Bacău mă băteau, pentru că

luam note mici. O dată, doamna profesoară m-a dezbrăcat
şi m-a bătut în faţa clasei!”

Şi a fugit! … de la Bacău la Slobozia, …Focşani, …
Zam (Hunedoara). „Nu aveam unde să dorm şi am deschis
uşa unei maşini. Dimineaţa m-a găsit patrula şi cei de la T.F.
şi m-au dus la un centru de plasament, după care m-au
înapoiat părinţilor. Dar din cauză că eram pus să muncesc
greu şi eram bătut mereu, am fugit din nou de acasă”.

I-am ascultat povestea ca mai apoi să-i scotocesc prin
dosar pentru că era aproape nedrept ca el, copilul abandonat,
bătut, umilit, călcat în picioare să ajungă aici, în Centrul de
Reeducare din Tg.Ocna. Era revoltător!!

Nu ştiu cât de sincer a fost când mi-a mărturisit regretul
că a săvârşit fapta pentru care se află  aici, la Tg.Ocna, dar
sigur a fost sincer când mi-a spus că sunt multe lucruri care-l

enervează cumplit şi atunci când este nervos, are dureri de
cap insuportabile, care-l chinuie.

Dar, cu toate acestea, toţi l-au înţeles şi au avut grijă
de el: domnu’ doctor, doamnele asistente sociale şi
psihologi, domnu’ director, tata Iulian, domnu’ Victor,
doamnele de la bucătărie care fac o mâncare foarte bună,
nu zeamă, şi care îmi aduceau câte o ciocolată mică,
părintele… „Ştiţi că domnu’ director mi-a făcut ziua de
naştere... am primit cadouri…”

Mi-a mărturisit că aici a învăţat să separe binele de
rău, să preţuiască anumite lucruri bune la oameni, să-şi
dorească să fie un om bun. „Înainte credeam că toţi
oamenii fac numai rău, că trebuie să fii rău pentru a
supravieţui. Aici am întâlnit oameni care au avut grijă
de mine, le-a păsat de boala mea, de sufletul meu…
Recunosc că am fost favorizat, dar am învăţat multe de
la toţi cei care mi-au fost alături.

Aici am văzut cum este să-ţi pese de soarta unui om.
Nu am fost tratat ca un infractor, ci ca un om care avea

nevoie de ajutor pentru a reveni
sau pentru a găsi linia de plutire.
Aici am învăţat să-mi doresc să
nu mai fur, am învăţat să învăţ,
am învăţat o meserie, pentru că
va trebui să muncesc de acum
ca să-mi câştig existenţa”.

L-am întrebat dacă totul a fost O.K. în Centru, sau
dacă a sesizat lucruri care nu merg aşa bine. Mi-am
permis această întrebare pentru că acum ştie să
deosebească albul de negru…

„Totul ar fi bine aici. Este severitate, dar severitatea
aceasta te ajută să înţelegi că este rău să fumezi, să bei, să
furi, să fii rău cu cei din jur…”

Se pregăteşte de plecare… acasă sau Dumnezeu ştie
unde! Îşi doreşte să meargă la o şcoală specială să înveţe
încă o meserie – dar nu orice meserie – cea de şef! Îşi
doreşte să fie liber, mai liber ca aici în Centru: „Să plec
când vreau, să vin când vreau, să fac ce vreau…”

Conştient sau involuntar îmi spunea că „schimbarea îl
face să-şi dorească să ajungă acasă, lângă tata şi mama
cea nouă (a treia soţie a tatălui), care are grijă de mine şi
este cea mai bună mamă pe care a avut-o până acum. Şi
tata s-a schimbat…”

Mi-a relatat totul cu o uşurinţă dezinvoltă, uneori
deranjantă mai ales când spunea „mama a doua”, „mama
a treia”. Şi tot la fel de uşor minţea sau i se umezeau ochii,
răbufnea sau îşi frământa degetele sau…

„Voi veni Duminica la slujbele părintelui, să văd ce
mai fac tovarăşii mei. Şi le-aş spune să înveţe foarte
bine să nu mai fure, să asculte toate cadrele, pentru că
aceşti oameni sunt lângă ei şi o să-i ajute să le fie bine,
să înveţe o meserie, iar când se vor elibera să nu se
mai apuce de alte rele, pentru că acolo, în penitenciare
este altfel decât aici…”

Şi totuşi… libertatea este o parte divină din om – pentru
oameni!

CONTURURI  ALE  LIBERTĂŢII

Luminiţa ŢÂNTARU

Voi veni Duminica la
slujbele părintelui, să văd
ce mai fac tovarăşii mei.
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O dată cu apariţia fulgilor de nea, se resimt din ce în ce mai tare în aer
clinchetul de clopoţei şi apropierea Sfintelor Sărbători de iarnă şi An Nou.

Tradiţia acestor sărbători oferă cetăţenilor plăcutul prilej de a se întâlni cu cei
dragi şi de a petrece această perioadă împreună.

Ne facem şi de această dată simţită prezenţa cu câteva sfaturi
preventive care, dacă sunt urmate, vă vor asigura petrecerea în siguranţă.
Astfel:

– în cazul în care părăsiţi localitatea, asiguraţi-vă locuinţele cu încuietori
sigure şi nu dezvăluiţi absenţa, decât unor persoane de încredere;

– dacă se impune folosirea autoturismului pentru deplasări, adoptaţi
maniera conducerii preventive, ţinând cont de condiţiile meteo-rutiere;

– folosirea articolelor artizanal-pirotehnice să se facă doar cu
respectarea instrucţiunilor de folosire şi numai în zilele în care legea permite
acest lucru;

– consumul excesiv de alcool poate afecta atât sănătatea cât şi liniştea
şi ambianţa sărbătorilor;

– să se acorde o atenţie deosebită grupurilor de urători şi cetelor de
mascaţi.

Colectivul Poliţiei staţiunii Târgu-Ocna urează tuturor cetăţenilor
sărbători fericite şi un sincer şi călduros «La mulţi ani!”».

Siguranţa creează încredere!

POLIŢIA DE PROXIMITATE

Agent-şef principal Gheorghe APOSTU

Redacţia buletinului de informare misio-
nar-pastorală și culturală «Sarea pământului»
urează tuturor locuitorilor staţiunii Târgu-Ocna
și cititorilor lui de pretutindeni Sărbători fericite
și un An Nou cu bunăstare, cu... sare cât trebuie
și multă bunăvoire între oameni.

La mulţi și fericiţi ani!

Împreună, pentru mai multă siguranţăurează tuturor locuitorilor orașului sării,
prin intermediul revistei locale

«Sarea pământului»,
cu ocazia Sărbătorilor de iarnă

și a Anului Nou, 2006,
sănătate, pace și prosperitate,

cu ajutor de la Dumnezeu.
La mulţi și fericiţi ani!

PRIMĂRIA STAŢIUNII TÂRGU-OCNA

Despre Locurile Sfinte s-au scris nenumărate cărţi şi se
vor mai scrie, tema fiind o sursă de inspiraţie pentru pelerinii
din toate timpurile. Dacă vrei să priveşti Locurile Sfinte printr-un
ochi actual, printr-o viziune, să zicem, contemporană, atunci
cartea «Zece zile la Ierusalim», a părintelui Petru Roncea,
redactorul-şef fondator al revistei oraşului Târgu-Ocna,  «Sarea
pământului», este una dintre ele. Stilul cărţii – apărută cu
binecuvântarea P.S. Eftimie, Episcopul Romanului – este muiat
în culoarea unei sensibilităţi bogate, tonul cărţii, legătura cu
meleagurile natale te fac să te simţi dimpreună pelerin cu
autorul. Cele 16 pagini cu fotografii color contemporane – anexa
cărţii – contribuie şi mai substanţial la creşterea valorii acesteia.

După reuşitul volum de memorialistică «Zece zile la Ierusalim»,
părintele Petru Roncea ne surprinde cu o altă carte instructivă şi
delectantă în aceaşi măsură: «Minunăţii aghiografice», închinată
P. S. Eftimie, Episcopul Romanului, la împlinirea patriarhalei vârste
de 90 de ani. Tipărită cu binecuvântarea P. S. Dr. Ioachim Băcăuanul,
Arhiereul Vicar al Episcopiei Romanului, cartea cuprinde articole
publicate sub frontispiciul clasic de «Sinaxar». Originalitatea
autorului se manifestă prin aceea că sparge tiparele reci ale acestui
gen de scriere, depăşind obişnuita naraţiune a anilor şi eveni-
mentelor, trecând temele sinaxarului prin filtrul propriu, colorân-
du-le afectiv. În felul acesta, încălzeşte sufletul cititorului, atrăgându-l
spre acest gen de publicistică bisericească. Dacă intri în legătură
cu această carte, îţi poţi găsi Sfântul sau Sfânta care să-ţi devină
model în lupta cea bună a mântuirii.

Cea de-a treia carte, «Tu ce zici despre Hristos? – exegeze de
duminică», se constituie într-un bucuros eveniment al literaturii în
mers a Bisericii noastre. Apărută ca o însumare a trudei
predicatoriale a unui an de zile, exegezele duminicale din volum au
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«TU CE ZICI DESPRE HRISTOS?»«TU CE ZICI DESPRE HRISTOS?»«TU CE ZICI DESPRE HRISTOS?»«TU CE ZICI DESPRE HRISTOS?»«TU CE ZICI DESPRE HRISTOS?»
– trei cărţi ale fondatorului revistei „Sarea pământului“ –

căderea de a ne puncta, la zi de sărbătoare şi de aplecare
duhovnicească, repere de echilibru în avântul spre Hristos, în spaţiul
liturgic al simţirii şi trăirii Cuvântului. Lucrarea poartă însemnul de
binecuvântare a P.S. Eftimie (care şi prefaţează aceste alese pagini)
şi articularea de co-fraternitate scriitoricească şi colegială a Pr. Lect.
Univ. Dr. Constantin Necula (Facultatea de Teologie Sibiu).

Prof. Gheorghe PRECUPESCU
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