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Cu ajutorul lui Dumnezeu, după punerea pietrei de temelie la un nou
locaş de cult în Municipiul Vulcan, am reuşit ridicarea paraclisului cu
hramul „Sfinţii Români”. Un loc în care Dumnezeu rânduie ca în fiecare
duminică şi sărbătoare spaţiul să fie neîncăpător,mulţime de credincioşi ne
calcă pragul ,pentru a trăi în comuniune cu Hristos.
Deoarece gândul meu ca preot priveşte spre viitor şi trăind cu
nădejdea în ajutorul Maicii Domnului, care ne este ocrotitoare şi ajutătoare
în munca de construcţie a bisericii mari cu hramul Naşterea Maicii
Domnului, dorim înfiinţarea pe lângă biserica noastră a unui Centru creștin
pentru copii și tineret - “AXION ESTIN”.
De ce am numit acest aşezământ Axion Estin? În drumurile mele
către Muntele Athos, acolo unde Maica Domnului este ocrotitoarea
vieţuitorilor din Sfântul Munte, în biserica Protaton am văzut sfânta icoană
Axioniţa - Maica Domnului cu doi îngeri care-i ţin coroana. Axionita sau
"Axion Estin" pe greceşte înseamnă “Cuvine-se cu adevărat” sau “Vrednică
eşti”. Astfel ne punem sub acoperământul şi ocrotirea Maicii Domnului şi
nădăjduim în sprijinul şi ajutorul Maicii Domnului faţă de lucrarea de
îndrumare şi formare a tineretului cel rătăcit uneori în zbuciumul vremurilor
care le trăim. [continuare pagina 2]
Preot Mănăsuc Zgîrcea

†

Trebuie să știm fraților, că
afară de cununa duminicilor de
peste an și afară de cununa
sărbătorilor Domnului nostru Iisus
Hristos, anul duhovnicesc mai
cuprinde și cununa sărbătorilor
Sfinților. Cea dintâi mare sărbătoare
din cununa sfinților de peste an este
sărbătoarea
Nașterii
Maicii
Domnului,
prăznuită
la
8
septembrie. Se și cuvenea, de altfel,
să întâlnim
sfințenia Maicii
Domnului din cele dintâi zile ale
anului nou bisericesc (care începe la
1 septembrie), Maica Domnului
fiind sfințenia omenească cea mai
înaltă cunoscută și cinstită în
biserică.
Este drept, știrile bisericii
privind sărbătoarea aceasta nu se
întemeiază pe Scriptura canonică, ci
în întregime numai pe Tradiția
bisericii, dar pentru aceasta ea nu
este mai puțin îndreptățită, astfel din
Tradiție știm că părinții Maicii
Domnului erau drepții Ioachim și

Ana; tot din Tradiție știm că erau
sterpi și că erau în vârstă.
În sfârșit, din Tradiție, de
asemenea, aflăm că ei doreau totuși,
aprig, un copil și că Maica
Domnului a fost rodul rugăciunilor,
lacrimilor și frângerii inimilor
părinților ei, un rod al îndurării lui
Dumnezeu, un copil dorit, cerut și
dobândit prin rugăciune. Un copil o
chemare dumnezeiască pe umeri:
chemarea de a fi mama care a dat trup
de om lui Dumnezeu, Mântuitorului
nostru Iisus Hristos. Şi aşa a venit pe
lume aceea ce a fost, este şi va fi,
fiica Părintelui Ceresc, mama Fiului
şi Mireasa Duhului Sfânt, împărăteasa
tuturor
sfinţilor,
sprijinitoarea
păcătoşilor atotputernică ajutătoare
pentru toţi oamenii, Maica îndumnezeirii şi mântuirii noastre mai cinstită
decât Heruvimii şi mai mărită decât
Serafimii, căreia, rugându-ne, îi
zicem:

Preasfântă Născătoare de
Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Amin.

CENTRUL CREŞTIN ORTODOX
PENTRU COPII ŞI TINERET
„AXION ESTIN”

În acel moment apare Sfântul Arhanghel
Gavril, în chipul unui călugăr pelerin. Ucenicul îl
poftește în chilie și încep amândoi să săvârșească
rânduiala Utreniei. Ajungând la cântarea a noua a
Canoanelor, ucenicul a cântat simplu "Ceea ce ești
mai cinstită", cântare păstrată de la Sfântul Cosma
Melodul. Călugărul a cântat astfel cântarea:
"Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine
Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și
preanevinovată și maica Dumnezeului nostru", la
care a adăugat rugăciunea pe care deja o știa și
ucenicul "Ceea ce ești mai cinstită"
Ucenicul i-a cerut călugărului să îi scrie și lui
această nouă cântare, fiindu-i teamă ca nu cumva sa
nu o rețină. Îngerul i-a zis: "Adu-mi cerneala și
hârtie, pentru a scrie imnul." Ucenicul însă i-a zis:
"Nu am nici cerneală, nici hârtie." Apoi, îngerul i-a
zis: "Adu-mi o lespede." Atunci, călugărul înger a
luat țigla de piatră, de genul celor de pe acoperiș, și
a scris cu degetul întreaga rugăciune. în acel
moment, ucenicul și-a dat seama că acela nu era un
om, ci un înger, anume Arhanghelul Gavril. Tot
atunci, îngerul a dispărut.
Părinții athoniți au luat lespedea de piatră și
au mers cu ea la Împărat și la Patriarh, în timp ce
icoana cu pricina, în fața căreia s-a rugat călugărul, a
fost mutată în Biserica Protaton. Această piatra se
păstrează până în zilele noastre.

[continuare]

Călăuziţi de gândul că tânărul zilelor noastre
are nevoie mai mult ca oricând de modele de viaţă
creştină, de hrană spirituală, de un loc unde să se
formeze ca om, ne-am propus înfiinţarea acestui centru
creştin ortodox.
Activităţile centrului se vor adresa copiilor şi
tinerilor până în 18 ani, iar pe termen lung ne
propunem un program de activităţi cât mai variat, care
să corespundă categoriilor de vârstă, nevoi şi înclinaţii
diverse, având ca obiective:
- cunoaşterea învăţăturii de credinţă ortodoxă
şi a vieţii liturgice a Bisericii prin cateheză, lecturi din
Sfânta Scriptură şi vieţile sfinţilor, rugăciuni şi cântări
bisericeşti în cadru liturgic, pelerinaje la mânăstiri şi
lăcaşe de cult din spaţiul ortodox;
- cultivarea unor tradiţii româneşti autentice:
colindul, portul tradiţional, arta populară (icoana pe
sticlă, ouă încondeiate,crestături în lemn);
- cunoaşterea istoriei naţionale şi universale
prin lecturi, vizionări de filme documentare, vizite la
muzee şi monumente istorice;
- cunoaşterea şi ocrotirea naturii prin
participarea la excursii, tabere de odihnă şi instruire,
expoziţii de fotografie ;
- dezvoltarea limbajului şi a creativităţii prin
cercuri de lectură (basme populare şi culte, legende,
povestiri etc.), cu discuţii pe marginea lecturii şi
activităţi de dezvoltare a gândirii şi exprimării
creative;
- cultivarea sensibilităţii artistice şi a gustului
pentru poezie, teatru, muzică, arte plastice (pictură,
grafică), cu organizarea de expoziţii.
Pentru buna desfăşurare a acţiunilor noastre
vom înfiinţa cinci cercuri de activităţi:
- Cerc de pictură religioasă.
- Cerc de păstrare şi promovare a tradiţiilor
locale din zona momârlanilor.
- Cerc catehetic şi de exegeză biblică.
- Cerc de muzică şi poezie religioasă.
- Cerc de istoria românilor şi istoria
religiilor.
La realizarea acestui proiect beneficiez de
sprijinul Primăriei Municipiului Vulcan, de profesori
care vor participa pe bază de voluntariat la activităţile
centrului şi de resursele parohiei. Dorim să dotăm
centrul cu material didactic adecvat, biblie pe fiecare
masă de studiu, mobilier, video proiector, iar pentru
transportul tinerilor pe cei 7 km din oraş până în
Dealul Babii, precum şi pentru diferite excursii cu
tinerii, cu binecuvântarea Sfintei Episcopii dorim să
achiziţionăm un microbuz 8+1 locuri care să fie
înmatriculat pe parohie.
Activităţile cu tinerii se vor desfăşura câte 2
ore pe zi, fiind programat în fiecare zi un cerc, de luni
până vineri.
Toţi cei care vor să se implice în acest proiect,
precum şi pentru înscrierea copiilor la cercurile
prezentate ataşăm aici datele parohiei noastre:
PAROHIA ORTODOXĂ VULCAN CENTRUL
VECHI, cu sediul în Vulcan, B-dul Mihai Viteazu,
Nr.24, Bl 17, Sc E, Ap. 3, jud. Hunedoara, Telefon:
0762/606.125 Cod Fiscal-25852180, Cont bancar RO92BRDE220SV39726772200.
Preot Mănăsuc Zgîrcea

A MAICII DOMNULUI
Icoana Maicii Domnului numita "Axion
Estin", ceea ce înseamnă "Vrednică Ești", este
una dintre cele mai renumite și iubite icoane din
Biserica Ortodoxă. Icoana este păstrată în
Biserica Protaton, biserica centrală din Careia și
cea mai veche din întreg Sfântul Munte Athos.
Această icoană este legată de o minune petrecută
în chilia unui călugăr, numită astăzi "Chilia
Axion Estin".
Istoria icoanei Axion Estin a fost scrisă în
anul 1548, de către "călugărul Serafim". Înaintea
acestei icoane ne-a fost dăruită rugăciunea
"Cuvine-se cu adevărat...". Astăzi, scena
descoperirii rugăciunii, călugărului nevoitor, s-a
zugrăvit și ea într-o icoană aparte, numită
"Descoperirea
rugăciunii
către
Maica
Domnului".
Minunea a avut loc într-o chilie din
apropiere de Careia, în anul 980. În această chilie
viețuia un părinte, împreună cu ucenicul său.
Sâmbătă seara, părintele a mers în Careia, la
privegherea de rând, iar ucenicului i-a spus să
cânte singur laudele și slujba de noapte. Ucenicul
a făcut întocmai cele spuse de bătrân.
El se ruga în fața icoanei cu rugăciunea
"Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai
mărită fără de asemănare decât serafimii, care
fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai
născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de
Dumnezeu te mărim."
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model al femeii creștine

Oare care dintre oamenii normali nu se întristează
atunci când aude că mama lui care i-a dat viață este
înjurată și batjocorită? Fiecare dintre noi ținem la
bunul ei nume. La fel se întâmplă și cu Maica
Domnului, numai că la o scară mult mai înaltă.
Dacă în cazul mamelor noastre ne bucurăm atunci
când cunoscuții și prietenii noștri o vorbesc de bine
și o cinstesc ca pe o femeie deosebite, oare, în
cazul aceleia ce L-a născut în trup pe Cel ce a făcut
cerul și pământul și toate cele se află în ele, nu
trebuie să se întâmple la fel?
Mai mult decât atât, Biserica, fiind Trupul
lui Hristos, Maica Domnului este și Maică a
Bisericii, a tuturor celor renăscuți prin Hristos prin
Sfânta Taină a botezului.
Viața Maicii Domnului a fost atât de curată,
încât a fost aleasă de către Dumnezeu ca din ea să
fie născut Fiul Său, Iisus Hristos. Îngerul Gavril a
deschis Noul Testament cu salutul „Bucură-te ceea
ce ești plină de har, binecuvântată ești tu între
femei” (Luca 1, 28), iar Maria a răspuns „iată roaba
Domnului, fie mie după cuvântul tău” (Luca 1,38).
Mai mare dar decât acesta nu putea fi făcut unei
femei decât a fi mamă după trup și după iubire, atât
lui Dumnezeu cât și oamenilor. Fecioara Preacurată
este icoana desăvârșită a femeii creștine. Ea este
mamă după trup a Lui Hristos și mamă după iubire
a tuturor celor răscumpărați.
Mama este femeia care primește să fie
binecuvântată de Dumnezeu și care apoi dăruiește
și se dăruiește. Deplina femeie este doar aceea care
este mamă. Așa cum iubirea este ultimul cuvânt al
Legii noi, la fel maternitatea este ultimul cuvânt al
femeii, plinirea și desăvârșirea ei.
Niciodată femeia nu este atât de aproape de
Dumnezeu ca atunci când este mamă; niciodată nui rug de iubire al tuturor iubirilor mari și sacru ca
atunci când este mamă. Viața însăși nu se înnoiește
ca atunci când femeia devine mamă.
Maica Domnului a fost alături de Fiul său la

naștere, fiind „scutită de dureri”, dar „le-a suferit
pe acestea în timpul Patimilor Domnului”, când
acesta a fost ucis.
Femeia care nu este alături de copii săi, îi
părăsește, îi pângărește, îi ucide, își distruge orice
șansă de a ajunge în Împărăția Cerurilor. Așadar,
pentru a se mântui o femeie creștină trebuie să
respecte modelul primit chiar de la Maica
Domnului Nostru Iisus Hristos.
Cinstirea pe care Biserica o acordă Maicii
Domnului se numește supravenerare sau
preacinstire. Această formă de cinstire este
superioară cinstirii sfinților și își are temeiul în
faptul că Maica Domnului este născătoare de
Dumnezeu și Pururea-Fecioară, cinstirea fiind
sporită de curăția trupeasca si sufletească a Sfintei
Fecioare Maria. Toate acestea îndreptățesc pe
deplin Biserica Ortodoxă de a denumi pe Sfânta
Fecioară drept „Preasfânta” și „Preacurata”.
Preacinstirea Sfintei Fecioare Maria a
început în mod discret încă din timpul vieții sale,
menținându-se astfel și în primele trei secole
creștine. Cultul Maicii Domnului a cunoscut însă o
dezvoltare mai mare după libertatea acordată
creștinilor de Sfântul Împărat Constantin cel Mare
prin edictul de la Milan din anul 313.
Biserica Ortodoxă, în cultul ei public,
cinstește pe Maica Domnului în mai multe forme.
Cele mai importante sunt sărbătorile speciale
închinate evenimentelor importante din viața sa:
nașterea, închinarea la templu, primirea Veștii
Bune și adormirea. Acestea sunt considerate
sărbători mari și sunt menționate între praznicele
împărătești. Alte forme de exprimare a
preacinstirii Maici Domnului sunt: Preacinstirea
Maicii Domnului în toate slujbele bisericești prin
ectenia rostită de preot: Pe Prea Sfânta, Curata,
Preabinecuvîntata, mărita stăpâna noastră, de
Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria,
cu toți sfinții să o pomenim, închinarea de imnuri,
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adresarea de rugăciuni și atribuirea unor numiri
precum: Împărăteasa Maică, Pururea fericită,
Preanevinovata și Ușa cerească, slujbe și rugăciuni
speciale închinate Maicii Domnului: Acatistele,
Paraclisele (I,II), Prohodul, construirea de biserici
având ca hram sărbătorile închinate ei (primele
biserici au fost zidite în Țara Sfântă. În locurile
legate de viața ei), pictarea Maicii Domnului în
icoane și fresce (după o veche tradiție, prima
icoană a Maicii Domnului a fost pictată de Sfântul
Apostol si Evanghelist Luca), purtarea numelui de
Maria este o Mare cinste.
Maica Domnului a avut întotdeauna o
relație specială cu Fiul ei. Astfel, la nunta din Cana
Galileii, Hristos a ascultat-o când L-a rugat să ajute
familia care a rămas fără vin. Când Hristos era
răstignit pe cruce, El a dat-o pe Maica Sa în grija
Sfântului Evanghelist Ioan: „Femeie, iată fiul tău!”.
Din acel moment toți oamenii au devenit fii
spirituali ai ei, iar ea, mama tuturor creștinilor. De
aceea, Biserica Ortodoxa învață că Maica
Domnului mijlocește pururea pentru oameni iar
cererile sale sunt ascultate de Fiul ei.
Maria Șchiopu
Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Petroșani



ÎN ÎNTREBÃRI ŞI RÃSPUNSURI
Ce este Sfântul Maslu?
Sfântul Maslu este acea Sfântă Taină a Bisericii prin care comunitatea
eclezială se roagă prin preoţi pentru sănătatea trupească şi sufletească a bolnavilor
creştini, dăruindu-le iertare de păcate prin ungerea cu untdelemn sfinţit.
Doar cei bolnavi trupeşte pot participa la Sfântul Maslu?
Biserica recomandă ca la această Sfântă Taină să participe atât cei bolnavi cât
și cei sănătoşi, chiar și copiii pentru că fiecare greşeşte și nimeni nu este pe deplin
sănătos.
Unde se poate săvârşi Sfântul Maslu?
Ca orice Sfântă Taină se recomandă să se săvârşească în interiorul bisericii. În
Luminânda din Canonul Slujbei se spune aşa:”Cu milă caută cu ochiul tău, Bunule,
spre rugăciunea noastră, a celor ce ne-am adunat astăzi în Biserica Ta cea Sfântă, ca
să ungem cu untdelemnul cel dumnezeiesc pe neputincioşii ,robii Tăi”. Se poate însă
administra această Taină şi la casa bolnavului sau pe patul de spital.
Câţi preoţi săvârşesc Taina Sfântului Maslu?
După cum citim în Molitfelnic, în îndrumările ce preced slujba Sfântului
Maslu, trebuie să se adune 7 preoţi sau 3 numai. În practică, însă, se săvârşeşte şi de 2
preoţi (cel puţin), pentru că Sf. Apostol Iacov ne spune în Epistola sa sobornicească la
capitolul 5: ,,Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii bisericii şi să se roage
pentru el, ungându-l cu untdelemn întru numele Domnului”.
Ce materii ducem la Sfântul Maslu?
Preotul aduce Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, Molitfelnicul, cădelniţa cu
tămâie care le aşează pe o masă. Credincioşii aduc un vas cu untdelemn, un vas cu
făină în care pun 7 lumânări și 7 beţişoare cu vată.
Ce facem cu untdelemnul sfinţit şi cu făina?
Untdelemnul se poate folosi pentru ungerea bolnavilor ori pentru a se arde în
candelă. În unele locuri se obișnuiește a se consuma de cei ai casei; se pot face și mici
pâinişoare din făina rămasă şi din untdelemn, sau făina o întrebuinţăm la prescuri.
Este bine să ducem haine la Maslu?
Această taină se administrează doar pentru creştinii care sunt în nevoi, în boli
şi în suferinţe şi presupune prezenţa lor la slujbe. În multe biserici femeile se roagă şi
pentru cei de acasă care fie nu pot sa vină, fie nu vor. De aceea ele aduc pentru ei
haine pentru a fi unse cu untdelemn sfinţit si apoi le duc acasă spre a fi purtate de cei
care nu au venit la biserică. Recomandat este să fie şi ei prezenţi la această Sfântă
Taină care dăruieşte har vindecător.
Cine deschide Evanghelia la terminarea slujbei?
În cuprinsul slujbei ni se spune: ”preotul cel dintâi, luând Sfânta Evanghelie o
dă bolnavului să o sărute şi apoi o deschide preotul; astfel deschisă, preoţii slujitori o
ţin deasupra capului celui bolnav, iar preotul cel dintâi zice rugăciunea…<Împărate
Sfinte…>”.
Atunci de ce unii spun că ”deschid Pravila”?
În mod greşit unii preoţi, spre a lor osândă, dau credincioşilor să deschidă
Sfânta Evanghelie (pe care în mod eronat o numesc “Pravilă”) apoi, în funcţie de
pagina la care s-a deschis, “proorocesc” despre viaţa trecută sau viitoare a celor care
sunt în necazuri. Este o practică necanonică și combătută de Biserica Ortodoxă.
Preot Pavel Simulescu, Parohia Petroșani I
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Sfântul Munte al Athonului (care mai este numit pe bună dreptate
Grădina Maicii Domnului) este o peninsulă legată de pământul Greciei în
partea dinspre miazăzi, având celelalte trei părți scăldate de Marea Egee.
Lungimea Sfântului Munte este de 60 km, iar lățimea variază între 12 și 18
km. Altitudinea vârfului Athonului este de 2030 de metri. Suprafața
peninsulei este de 389 km2.
Până la venirea Maicii Domnului aici, Sfântul Munte se afla în
întunericul închinării la idoli. Se aflau multe capiști idolești, iar pe vârful
Athonului se afla idolul Apolon, fiind făcut din aur și având o înălțime
uriașă. Se spune că atunci când era luminat de soare, se vedea tocmai de la
Constantinopol. La acest idol, veneau mulți și i se închinau, iar diavolii care
locuiau în el răspundeau la întrebările lor, dar mai întâi trebuia să li se aducă
jertfe, chiar pe unii din copiii lor. Și acum se păstrează altare idolești, având
pietre cu canal de scurgere a sângelui, pe care se junghiau copiii mici.
Despre încreștinarea Sfântului Munte se păstrează din tradiție
următoarele date:
După înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer, Sfinții
Apostoli, împreună cu Maica Domnului, au aruncat sorți să vadă ce parte a
pământului li se va încredința pentru propovăduirea Evangheliei. Sorții
Maicii Domnului au căzut să meargă pe pământul Ivirului, care acum se
numește Gruzia. Preasfânta s-a bucurat și se pregătea pentru plecare, dar i s-a
arătat îngerul Domnului și i-a zis să nu se depărteze de Ierusalim, că țara ce
i-a căzut se va lumina mai târziu, iar acum să primească îngrijirea altui
pământ, pe care i-l va arăta Domnul. Astfel, Maica Domnului a rămas în
Ierusalim în casa preaiubitului ucenic al Domnului, Sfântul Apostol Ioan.
Plecarea ei a fost în felul următor: Lazăr, care a fost înviat de
Mântuitorul Hristos a patra zi, se afla în insula Cipru, unde fusese hirotonit
episcop de Sfântul Apostol Varnava. Fiind deci în Cipru, a dorit din tot
sufletul s-o vadă pe Maica Domnului, dar ezita să meargă în Ierusalim,
ferindu-se de ura evreilor, care căutau să-l omoare. Așa că i-a scris
Preasfintei Fecioare, rugând-o să vină în insula Cipru. Maica Domnului a
răspuns că va veni, dar să-i trimită o corabie.
Când Maica Domnului împreună cu Sfântul Apostol Ioan
călătoreau spre insula Cipru, din rânduiala lui Dumnezeu s-a ridicat o furtună
pe mare și corabia a fost dusă în apropierea Muntelui Atonului.
Văzând frumusețea locului, Preasfânta Fecioară a cerut Fiului ei
să-i dăruiască acest munte, ca să-l aibă ca moștenire. Atunci, s-a auzit un glas
zicând: „Primește acest loc ca moștenire și în el își vor afla scăparea toți care
vor să se mântuiască".
Coborând Maica Domnului împreună cu Sfântul Apostol Ioan la
țărm, diavolii care se aflau în idoli, au început să țipe înfricoșați, fiind siliți
de puterea lui Dumnezeu: „Ieșiți în întâmpinarea Mariei, Maica lui
Dumnezeu, la limanul lui Climent!". Poporul, mirându-se și înspăimântânduse de cele ce auzea, a coborât la țărm să vadă ce s-a întâmplat, întrebându-se
ce fel de Dumnezeu a venit, fiind mai mare decât al lor. Idolul Apolon s-a
prăbușit și s-a sfărâmat în mii de bucăți. Aceasta i-a speriat și mai mult.
Ajungând la limanul lui Climent, au aflat pe Maica Domnului împreună cu
Sfântul Apostol Ioan, care le-au vestit despre întruparea Fiului lui
Dumnezeu, despre răstignirea, învierea și înălțarea Lui la ceruri.
Auzind toate acestea, oamenii s-au închinat adevăratului
Dumnezeu Iisus Hristos și au mulțumit Maicii Domnului pentru acest mare
dar. Apoi, s-au botezat cu toții și și-au sfărâmat capiștile și idolii dintr-însele.
Maica Domnului i-a învățat, i-a povățuit și le-a zis că „acest loc îmi este dat
mie de Fiul și Dumnezeul meu". După care, binecuvântându-i, le-a zis: „Să
fie darul lui Dumnezeu în locul acesta și asupra celor ce vor viețui aici cu
credință și cu bună cucernicie și a celor ce vor păzi poruncile Fiului și
Dumnezeului meu. Și toate cele pământești le vor avea cu îndestulare și fără
multă osteneală. Viață cerească li se va dărui lor și mila Fiului meu nu se va
ridica de la dânșii. Locului acestuia eu îi voi fi apărătoare și fierbinte
mijlocitoare către Dumnezeu și pentru cei ce vor viețui aici". Apoi s-a urcat
din nou pe corabie, lăsându-i pe toți cu lacrimi în ochi de bucurie pentru
marele dar pe care-l primiseră, dar și cu lacrimi de întristare pentru
despărțirea de Maica lui Dumnezeu.
După încreștinare, Sfântul Munte a ajuns aproape de pustiire.
Când a rânduit Bunul Dumnezeu și Preasfânta Lui Maică, au început să vină
unii bărbați râvnitori, care s-au nevoit și s-au sfințit aici, precum a fost
Sfântul Petru Atonitul, care a auzit din gura Maicii Domnului următoarea

făgăduință: „Părinte, în Muntele Athonului va fi odihna ta! Pe acest Munte lam ales eu dintre toate părțile pământului și am hotărât să-l afierosesc spre a
fi locuință călugărilor și pustnicilor și are să se numească «sfânt» și câți vor
locui într-însul și vor voi să se lupte cu dușmanul obștesc al omenirii, adică
cu diavolul, eu însăși voi lupta alături de ei, voi fi cu dânșii în toată viața lor,
mă voi face lor ajutătoare nebiruită, îi voi învăța cele ce se cuvine să le facă
și îi voi sfătui la cele ce se cuvine să nu le facă. Mă voi face lor mai înainte
gânditor, doctor și le voi purta de grijă, atât pentru hrana și doctoria care
întăresc și folosesc trupul, cât și pentru hrana și doctoria care împuternicesc
sufletul; și nu-i voi lăsa să cadă de la bine și de la fapta lor cea bună. Și
aceasta o voi face în viața lor; iar după moarte voi înfățișa Fiului și
Dumnezeului meu pe aceia care cu iubire de Dumnezeu și întru pocăință își
vor săvârși viața lor în muntele acesta și le voi cere de la Dânsul desăvârșită
iertare a păcatelor".
Această făgăduință nu o face altcineva, ci Preasfânta și
Preacurata Maică a lui Dumnezeu pentru cei care părăsesc toate și vin în
Sfântul Munte și se încredințează în mâinile ei cele preacurate și preasfinte.
O, cât de bogați suntem noi, cei care avem o astfel de Maică preabună și
preamilostivă!
Mai pe urmă, s-au construit multe mănăstiri, schituri, chilii și
colibe. Au fost perioade în care Sfântul Munte a cunoscut o mare înflorire.
Începând cu primele decenii ale secolului al IX-lea, monahismul aghiorit
intră într-o nouă fază. Muntele Athos își dobândește caracterul său de ținut
exclusiv monahal, cu granițe bine determinate, cu organizare administrativă
proprie și cu capitala la Kareia.
În secolul al IX-lea, au trăit în Sfântul Munte două mari
personalități: Sfântul Petru Atonitul, considerat unul dintre cei mai mari
pustnici, și Sfântul Eftimie din Tesalonic, care a întemeiat o lavră monahală
pe la mijlocul secolului al IX-lea. Primul sigiliu împărătesc datează din anul
883, din care reiese strădania monahilor atoniți de a-și asigura caracterul
monahal al peninsulei. Împăratul bizantin Vasile I Macedoneanul poruncește
ca să nu fie deranjați în nici un fel, de nimeni, călugării din Athos. În anul
943, granițele Sfântului Munte sunt fixate definitiv, prin hotărâre
împărătească, ele rămânând, în general, aceleași până astăzi. Numărul
monahilor la sfârșitul secolului al X-lea era de 1000, iar în anul 1020
ajunseseră la 3000, după cum se spune în viața Sfântului Atanasie Atonitul.
La numai 30 de ani după aceea, numărul călugărilor ajunsese la 6000, iar
numărul mănăstirilor la 180. După căderea Constantinopolului (1453)
numărul călugărilor a scăzut foarte mult, ajungând până la 1500.
În Sfântul Munte, au fost totdeauna călugări de toate națiile.
Locuiau în aceleași mănăstiri fără să fie nevoie de mănăstiri separate.
Domnitorii români - moldoveni și munteni - au ajutat foarte mult Sfântul
Munte, dar nu s-au gândit să înființeze mănăstiri românești, știind că ajută
monahismul ortodox care este unul, ori din ce nație s-ar trage fiecare. Cu
timpul, au apărut câteva mănăstiri populate exclusiv: una de ruși - Sfântul
Pantelimon; una de sârbi - Hilandaru; alta de bulgari - Zografu. Numărul
călugărilor a variat în funcție de perioadele istorice. În anul 1920, situația era
următoarea: ruși - 4800; greci - 3900; români - 500; bulgari - 500; sârbi 150; georgieni - 50. În foarte scurt timp, din 1920 până în 1970, numărul
călugărilor a scăzut de la aproximativ 10000 la 1146. Iar din 1974 începe să
crească ușor, ajungând la ora actuală să fie în jur de 2500 de călugări.
Numărul mănăstirilor este stabilit la 20, iar a schiturilor la 12. Numărul
chiliilor nu se știe exact, deoarece au fost foarte multe părăsite și s-au
dărâmat. Cele 20 de mănăstiri, în ordinea după care sunt așezate în catalogul
mănăstirilor atonite, sunt următoarele: Marea Lavră, Vatopedu, Iviru,
Hilandaru, Dionisiu, Cutlumuș, Pantocrator, Xeropotamu, Zografu, Dohiariu,
Caracalu, Filoteu, Simonopetra, Sfântul Pavel, Stavronichita, Xenofont,
Grigoriu, Esfigmenu, Sfântul Pantelimon (Russikon) și Constamonitu.
Sursa: www.munteleathos.com

LA PĂRINȚII BISERICII
Trupul nu este văzut de Sfinţii Părinţi ca o închisoare a sufletului, ci este
spiritualizat, este pus sa lucreze pentru mântuire, este îngrijit atât cât este
necesar:”trupul e bună slugă, dar rău stăpân”. Postul ca armă de luptă împotriva
patimilor şi nu a trupului, îl solicită pe acesta din urmă să se conformeze, să se
acomodeze la un minim necesar. Munca, hrana naturală, odihna măsurată plus harul
dumnezeiesc disciplinează trupul. Sfinţii Părinţi apreciază grija deosebită pentru
sănătatea trupului cunoscându-se faptul că un trup sănătos poate sluji cum se cuvine
şi corespunde scopului pentru care a fost creat, boala fiind o urmare a păcatului.
Părinţii își îngrijeau sănătatea, cu toate că nu făceau din aceasta un scop în sine,
boala, şi răbdarea în boală fiind o formă ascetică la fel de bună ca şi nevoinţa şi
postirea celui sănătos.
Sfinţii Părinţi sunt conştienţi de faptul că nu hrana este generatoare de viaţă,
ci că este un dar de la Dumnezeu. Hrana este doar mijlocitoarea vieţii. Păcatul
originar a însemnat a mânca fără a vedea în hrană pe Dătătorul ei. Ispita diavolului
chiar aşa era:”Mâncaţi, că veţi fi ca şi Dumnezeu.” Răspunsul Mântuitorului: „Nu
numai cu pâine trăieşte omul...”, subliniază că cel care consideră viaţa dependentă
de pâine (hrană) nu face altceva decât afirmă că prin ceasta e dependent de moarte,
pentru că dependenţa de pâine e tot una cu dependenţa de moarte.
Astfel fiind pusă problema se impune postul. Chiar dacă hrana e privită ca
dar de la Dumnezeu, e luată cu multă iubire, asta nu înseamnă că se pierde
principiul socotinţei sau al măsurii. Există legături bine cunoscute între rugăciune şi
starea stomacului, între smerenie şi starea stomacului, între desfrâu si starea
stomacului. Astfel un stomac plin de mâncare face poticnire pentru virtuţi,
neputinţă pentru rugăciune, îndemn spre lenevire, etc. Uscarea trupului de patimi şi
nu distrugerea lui, postul ca atare, învaţă Părinţii, este o problemă de voinţă, de
durată, de dreapta socoteală, de sănătate şi har. În funcţie de durată - pentru că
trebuie deprins treptat cu postirea, aproape fără să se observe şi apoi menţinute
toate poziţiile câştigate. În felul acesta omul duhovnicesc se eliberează de lanţurile
omului trupesc. Aceasta se numeşte treaptă socotință.
În funcţie de sănătate – având la bază o bună sănătate trupească şi echilibru
sufletesc. Dacă împlinim aceste condiţii ne putem verifica în vreme de încercare.
Dacă nu avem echilibru sufletesc, rezultatele sunt negative, pentru că un sistem
nervos slăbit mai rău se dezorganizează cu foamea, la fel şi cu o sănătate precară.
Cu toate acestea, viaţa a dovedit că uneori, postul a vindecat organismul de
multe boli. Ce se ştie sigur e că trândăvia şi nu postul e teren pentru boală, la fel şi
lăcomia. Bolile care au punctul de pornire în astfel de cauze se pot vindeca prin
post, muncă şi rugăciune.
Sfinţii Părinţi erau plini de înţelepciune şi de cumpătare, iar ucenicii lor au
găsit de cuviinţă să adune toate învăţăturile bătrânilor pentru ca noi să avem
exemple care să ne întărească.
Strădaniile lor nu au fost făcute fără dreaptă socotinţă, ei cunoscând bine
nevoia trupului de hrană şi a sufletului de rugăciune. Unul din Părinţi zicea:” de îţi
va zice ţie gândul să faci multe bucate la praznic, să nu-l asculţi pentru că
necreştineşte prăznuiţi, căci aceia aşa gătesc.”
Desigur că ar fi foarte mulţi care ar reclama acest mod de hrănire ca
sinucigaş, neexistând aportul necesar de vitamine, compuşi organici de natură
animală, săruri etc.
Este cunoscut faptul că „monahii din Egipt întrebuinţau pâine uscată, care se
pregăteşte pentru un an întreg (Sfântul Isaac Sirul, Cuv. 55)”, iar folosirea pâinii
proaspete era considerat un ospăţ. Compoziţia bobului de grâu este următoarea:
15% proteine, 1,2-2% grăsimi, 75% glucide, 1,5-2,3% substanţe minerale. Grâul
conţine toţi aminoacizii esenţiali consideraţi indispensabili vieţii. La fel se găsesc
proteine, glutenul ca proteină ce se găseşte numai aici şi o mulţime de minerale:
calciu, magneziu, sodiu, potasiu, clor, sulf, siliciu, zinc, cobalt, cupru, iod, arsenic.
Se foloseşte şi făina de orz care la rândul ei conţine o sumedenie de minerale.
Astfel la 1 kg sămânţă de orz există: 0,6 grame calciu, 4 grame fosfor, 4,9 grame
potasiu, 0,6 grame sodiu, 1,5 grame clor, 1,5 grame magneziu, 12,8 grame cupru,
17,8 grame mangan, fier. De asemenea Părinţii folosesc fructe şi verdeţuri care la
rândul lor sunt bogate în glucoză, zaharuri şi săruri; miere de albină care conţine pe
lângă apă, glucide ca: glucoză, fructoză, pentoză, zaharoză, etc., enzime şi
catalizatori biologici care iau naştere numai în celule vii. La praznice şi dezlegări se
foloseşte untdelemnul şi uneori şi peşte.
Dacă ar fi să caracterizăm hrana celor din pustiu am putea folosi sintagma de
alimentaţie raţională. Sunt cunoscute de medicină efectele benefice ale postului
stabilindu-se chiar că:”de obicei, pătimesc de cancer cei care nu postesc niciodată”.
Cancerul însă nu are leac şi apare fără alte explicaţii „decât ca o frână pedepsitoare
a desfrânării stomacului”.
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Poezia religioasă este o adevărată
comoară
duhovnicească,
menită
sa
îmbogăţească şi să înfrumuseţeze spiritual
cititorii.
Una dintre temele prezente în lirica
eminesciană, aceea a divinităţii, merită toata
atenţia, căci cercetând mai îndeaproape
această temă, se poate spune că Eminescu a
fost un poet creştin. Relaţia poetului cu
divinitatea a fost sesizată şi de către criticii
literari şi de către marii teologi români.
Părintele Galeriu afirma: “prin gândirea lui şi
teologică atât de profundă, răspunde odată
mai mult titlului acordat de omul deplin al
culturii româneşti. Iar in viitoarele sinteze ale
gândirii şi filosofiei creştine,chiar ale
teologiei noastre, va trebui să se ţină seama şi
de el ca un adânc gânditor creştin”.
În poezii ca Rugăciune, Colinde,
colinde, Învierea, Răsai asupra mea, se simte
fiorul creştin şi prezenţa sacrului în gândirea
poetului. Un lucru deosebit de important este
faptul că poemul Luceafărul are ca sursă de
inspiraţie, sacrul. Acest lucru a fost
demonstrat prin dovezi pertinente de către
critici si istorici literari,printre care si Zoe
Dumitrescu
Buşulenga.
Pe
marginea
manuscrisului a fost găsit Prologul
Evangheliei Sfântului Ioan. Însuşi structura
poemului ne trimite cu gândul la geneză,la
fiinţele spirituale înzestrate cu atributul
nemuririi, al veşniciei, la oameni-supuşi
morţii. Despre acest poem, Nichifor Crainic
afirma :”Luceafărul este poemul creştin prin
excelenţă al literaturii române”.
În poemul Luceafărul , Dumnezeu e
dătător de viaţă ”O cere-mi, Doamne, orice
preţ,/ Dar dă-mi o altă soartă,/ Căci Tu izvor
eşti de vieţi/ Şi dătător de moarte?”. Pe Maica
Domnului o numeşte regină peste îngeri şi-i
cere: “Fii scut de întărire/ Şi zid de mântuire/
Privire-ţi adorată/ Asupră-ne coboară,/ O,
Maica prea curată/ Şi pururea fecioară,/
Marie!”
Maica Precista este în concepţia
eminesciană un ideal de frumuseţe, sprijin şi
nădejde.: ,,Nădejde şi-ntărire/ Şi zid de
mântuire/ Pe tine câștigându-te/ Îngenunchem
rugându-te.” Şi în poezia Răsai asupra mea,
poetul îi cere ajutorul: ”Speranţa mea tu n-o
lăsa să moară/ Deşi al meu e un noian de vină/
Privirea ta de milă caldă, plină/ Îndurareasupra mea coboară/ Străin de toţi, pierdut în
suferinţă/ Adânca a nimicniciei mele,/ Eu nu

mai cred nimic şi n-am tărie…”, iar mai departe
insistă: “Dă-mi tinereţea mea, redă-mi credinţa/ Si
reapari din cerul tău de stele:/ Ca să te-ador de-acum
pe veci, Marie.”
În poezia Colinde, colinde apare din nou
imaginea Maicii Domnului: “Colinde, colinde!/ E
vremea colindelor/ Căci gheaţa se-ntinde/ Asemeni
oglinzilor/ Si tremură brazii/ Mişcând rămurelele,/
Căci noaptea de azi-i/ Când scânteie stelele/ Se
bucură copiii./ Copiii si fetele/ De dragul Mariei/ Își
piaptănă pletele/ De dragul Mariei/ Ş-a
Mântuitorului/ Luceşte pe ceruri/ O stea călătorului.”
Despre creştinarea poporului nostru român
Eminescu notează într-un manuscris că dacii au fost
colonizați de către creştini. Se cunoaşte faptul că
apostolul Andrei cel primul chemat la apostolie a
ajuns pe meleagurile ţării noastre de azi, a
propovăduit şi creştinat pe strămoşii noştri.
În poezia Rugăciunea unui dac, poetul evocă
începutul demiurgic al vieţii spunându-ne: ”Pe când
pământul, cerul, văzduhul, lumea toată/ Erau din
rândul celor ce n-au fost niciodată/ Pe-atunci erai Tu
singur”, iar ultima strofă spune ”Astfel numai,
Părinte, eu pot să-ţi mulţumesc,/ că Tu mi-ai dat în
lume norocul să trăiesc./ Să cer a tale daruri,
genunchi şi frunte plec.”
În poezia Învierea, este evocata jertfa lui
Hristos: “C-un muc în mâini moşneagul cu barba ca
zăpadă/ Din cărți cu file unse norodul îl învaţă/ Că
moartea e în luptă cu vecinica viaţă,/ că de trei zilenvinge, cumplit muncindu-şi prada/ …O muzică
adâncă şi plină de blândețe/ Pătrunde tânguioasa
puternicile bolţi;/ Pieirea, Doamne Sfinte, căzu în
orice colţ,/ Înveninând pre însuşi izvorul de vieţe.”
Momentul Învierii este evocat în versurile:
”Un clocot lung de glasuri vui de bucurie,/ Colo-n
altar se uită şi preoţi şi popor,/ Cum din mormânt
răsare Christos învingător./ Iar inimile toate s-unesc
în armonie:/ Cântări şi laude-nălţăm,/…/Noi, Tie
Unuia,/ Primindu-l cu psalme şi ramuri,/ Cântând
Aleluia!/ Christos a înviat din morţi,/ Cu cetele
sfinte,/ Cu moartea pre moarte călcând-o/ Lumina
ducând-o/ Celor din morminte!”
Este o viziune asupra Învierii, asupra
sacrificiului Mântuitorului. In final se pot recunoaşte
cântările de Înviere din bisericile ortodoxe românești.
Ziaristul Mihai Eminescu scrie articolul Şi
iarăși bat la poartă. În acest adevărat poem în proză,
Iisus apare ca un simbol al iubirii omului. El afirma
”importanţa biografiei lui Hristos pentru inimile unei
omeniri veşnic renăscânde”. Articolul e scris pentru
marele praznic al Învierii, când, precum însuşi poetul
mărturiseşte aici, “duiosul ritm al clopotelor ne
vesteşte că astăzi încă Hristos e în mormânt, că
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mâine Se va înălța din giulgiul alb ca
floarea de crin, ridicându-Şi fruntea Sa radioasă la
ceruri”. Se impune dintr-un început să observăm în
exprimarea poetului că timpurile verbelor folosite
sunt la prezent şi viitor. Învierea lui Hristos, deşi
fapt istoric, nu aparţine doar unui trecut, nu este o
amintire pioasă, ci un eveniment ce “astăzi” are loc
şi “mâine”, e prezent şi viitor. Este un fapt care se
trăieşte într-un neîncetat “acum”, pentru fiecare
suflet care vine pe lume în anii mântuirii.
În perioada când România era sub dictatura
comunistă, s-a încercat permanent educarea ateistă
a maselor. Poezia Împărat şi proletar era predată în
şcoli, insistându-se asupra discursului proletarului
care afirma că: “Religia, o frază de dânșii
inventată./ Ca cu a ei putere sa vă aplece-n jug,/
Căci de-ar lipsi din inimi speranţa ca răsplată/
După ce-amar muncirăți, miseri viața toata/ Aţi
mai purta osânda, ca vita de la plug?”. Afirmaţiile
proletarului despre religie, nu erau însă şi
convingerile poetului. Se încerca astfel ca
prezentarea poetului ca pe un ateu, necredincios.
Eminescu însă n-a fost ateu. El a simţit fiinţa şi
puterea Mântuitorului, mesajul iubirii pentru
întreaga omenire.

»» Prof. Dr. Johana Holt

şi ŞTIINŢĂ
Dialogul dintre religie şi ştiinţă este o necesitate susţinută de tradiţia ortodoxă, conform
căreia nu se poate afirma o ruptură între ,,natură şi har”. Pentru teologia ortodoxă ,,raţiunea omului
este tronul lui Dumnezeu în suflet”.
Oamenii de ştiinţă trebuie să dialogheze cu teologii şi să arate că între ştiinţă şi religie există
o relaţie de convergenţă, de complementaritate nu de divergenţă.
În lumea modernă religia riscă să evadeze din real, riscă să nu poată comunica omului
contemporan mesajul adevărului revelat. Dumnezeu şi ştiinţa par să aparţină unor lumi diferite şi
puţin îşi asumă riscul să le apropie.
Albert Einstein afirma că deşi ,,domeniul religiei şi al ştiinţei sunt prin ele însele delimitate
unul faţă de celălalt”, totuşi ,,între ele se creează puternice relaţii de dependenţă reciproce”. Fără
credinţa în Dumnezeu nu se poate dobândi cunoaşterea adevărului. Marele savant îşi susţinea ideea:
,,Religiozitatea (omului de ştiinţă) stă în uimirea entuziastă faţă de armonia legităţii naturale, în care
se dezvoltă o raţiune atât de superioară, încât orice gândire cu sens şi orânduire omenească
reprezintă un reflex cu totul neînsemnat.
Istoria ştiinţei ne confirmă că oamenii de ştiinţă au creştini dedicaţi ce au crezut în existenţa
lui Dumnezeu. Fizicianul Isaac Newton descoperitorul legii atracţiei universale şi al legilor mişcării
afirma: ,,Am convingerea fundamentală că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, scris de oamenii
însufleţiţi de Dumnezeu” . ,,Studiez zilnic Biblia”.
Louis Pasteur creatorul microbiologiei şi descoperitorul vaccinului antirabic menţiona: ,,Cu
cât mai mult studiez eu natura, cu atât mă cuprinde o uimire evlavioasă faţă de lucrurile Creatorului.
În timpul lucrărilor mele de laborator eu mă rog.”
Fizicianul David Bohm afirmă că există o ordine ascunsă în profunzimile realului. Ca o
placă holografică ce conţine totul în fiecare parte, fiinţa umană este imaginea totalităţii divine.
Realitatea nu poate fi cunoscută decât până la o anumită limită ,,zidul lui Planck ( t  10 43 s ), la
nivel subatomic actul observării perturbând realitatea observată, adică ,,limita extremă a cunoaşterii
noastre, sfârşitul călătoriei noastre spre origini” (Igor Bogdanov).
Complementaritatea în fizică ne arată că particulele sau fenomenele elementare sunt
simultan corpusculare şi ondulatorii. Apare o conciliere între cele două curente: realism şi idealism.
Viziunea materialistă a lumii se prăbuşeşte. Realitatea observabilă este un ansamblu de câmpuri
simetrice ordonate şi perfecte.
Teoria cuantică relativistă a câmpurilor reprezintă o descriere completă a materiei implicând
o fuziune între mecanica cuantică şi teoria relativităţii. Obiectele care ne înconjoară sunt ansamblu
de câmpuri (vibraţii), ferestre spre un plan mai profund poate cel divin. Nu există nimic stabil totul
se mişcă, se transformă. Particulele elementare sunt manifestări provizorii ale unor câmpuri
imateriale.
S-a demonstrat prin electronografie (efect Kirilian) că materia vie are un suport (matrice
informaţională), o componentă fiind biocâmpul. Universul are un început şi un sfârşit revelat în
biblie dar susţinut şi de termodinamică. Cercetările ştiinţifice (mecanica cuantică, genetica, teoria
supercorzilor, teoria boot strop ) concep un univers dual, o entitate globală inseparabilă. Progresul
vieţii umane rezultă din cuplarea raţiunii cu spiritul, a ştiinţei cu religia. Omul trăieşte spiritual
angajându-se moral prin ştiinţă. Ştiinţa are nevoie de etică, în numele cunoaşterii, credinţa având
valoarea educativă de a realiza echilibrul corpului cu spiritul. Morala sub aspect euristico-pedagogic
dă semnificaţie existenţei, deoarece nu există copil care să creadă în ceva înainte de a se încrede în
cineva (mama, Dumnezeu).
Credinţa în Dumnezeu, într-un ideal perfecţionează conştiinţa umană pentru că omul nu se
poate ascunde de sacrul acesta făcând parte din fiinţa sa demiurgică.
Destinul, această fatalitate dată omului este învins de către om prin opera sa dând valorizare
vieţii sale. Gândirea creştină consideră omul expresie a raţiunii divine, raţiunea naturii umane
integrale deoarece sufletul şi trupul au fost create simultan după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.
Imaginea clasică a Părinţilor este aceea a analogiei dintre constituţia dihotomică a omului cu a
fierului înroşit în foc, unirea corpului cu trupul fiind asemănătoare cu focul care cuprinde fierul.
Dumnezeu este semnificaţie nu referinţă, este cunoaştere prin credinţă nu prin raţiune este al
inimii. Sf. Lupasco considera că afectivitatea este egală cu absolutul. Religia şi ştiinţa nu sunt
antinomice deoarece dacă ştiinţa fragmentează cunoaşterea religia şi spiritul o unifică. Credinţa
oferă omului aptitudinea de a înţelege ceea ce cunoaşte prin ştiinţa sa. Acesta nu poate fi un simplu
spectator în faţa cunoaşterii ci prin proiectarea convingerilor sale din interior spre exterior va căpăta
aptitudinea de a rezolva marile probleme ale lumii actuale.
Religia dă sens cunoaşterii ştiinţifice. Isus a spus oamenilor să cunoască adevărul pentru a
deveni slobozi. Dumnezeul fiind mister este rădăcina comună a religiei şi ştiinţei, cunoaşterea
izvorând din lupta omului cu limitele raţiunii sale. Lucian Blaga spunea că Dumnezeu fiind mister
nu are nevoie de argumente ştiinţifice.
Bioetica devine o punte de legătură, de filiaţie între etica laică a ştiinţei şi etica teologică a
fiinţei. Savantul şi neurologul Van Rensselaer Potter îngrijorat de explozia informaţională invită
lumea la crearea acestei noi ştiinţe.
Vasile Răducă în calitate de secretar al Comisiei de Bioetică a Patriarhiei Române
argumentează că există riscul absolutizării, într-o societate lipsită de speranţa în nemurirea asigurată
de Hristos, dar cu posibilităţi financiare (clonarea reproductivă, terapii intensive).
Biserica îşi exprimă îngrijorarea atunci când viaţa este manipulată genetic în scopul
progresului ştiinţific. Ca fiinţa raţională, având conştiinţa de sine, omul este o fiinţa responsabilă.
Viaţa şi integritatea unei persoane sunt valori care trebuie armonizate. Blaise Pascal în capitolul
,,Morala creştină” din cugetări împrumută de la apostolul Pavel (I Corinteni) imaginea membrelor şi
a trupului: pentru a echilibra iubirea pe care ţi-o datorezi ţie trebuie să-ţi imaginezi un corp cu
membre ... întrucât suntem membre ale totului, ale trupului tainic care este Biserica lui Dumnezeu.
Prof. Mihaela Ţigănele
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Să ne iubim
unii pe alții!


Scopul vieții fiecărui creștin este dobândirea mântuirii.
Pentru a ajunge la împlinirea acestui ideal, creștinul trebuie să
îndeplinească o seamă de îndatoriri, să-și îndrepte viața după
voia lui Dumnezeu. Datoriile unui creștin sunt îndreptate spre
Dumnezeu, spre sine, spre aproapele, spre întreaga creație.
Mântuitorul îi spunea învățătorului de lege: „să iubești
pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Matei 22, 39). Din pilda
samarineanului milostiv am văzut că aproapele nostru nu este
doar fratele nostru trupesc, părinții, rudele sau cei foarte
apropiați nouă. Orice om este aproapele nostru, fiindcă orice om
poarta în sine chipul lui Dumnezeu, cu toții suntem „frați întru
Hristos”. De aceea iubirea față de aproapele trebuie să fie
sinceră, dezinteresată, ținând întotdeauna seama de ceea ce este
bine pentru el și de ceea ce poate să-l ducă pe drumul cel bun.
Datoriile omului către aproapele sunt cuprinse în
următoarele trei virtuți: cinstirea aproapelui, iubirea aproapelui
și dreptatea față de aproapele.
Cinstirea aproapelui arată că noi recunoaștem calitățile
și meritele pe care le are aproapele nostru. Recunoaștem că
suntem creați după chipul lui Dumnezeu si El este părintele
nostru. Deci dacă pe aproapele nostru nu-l cinstim, nu-L cinstim
nici pe Dumnezeu. Creștinul cinstește în aproapele însușirile
deosebite cu care l-a înzestrat Creatorul.
Dragostea față de aproapele este virtutea prin care
creștinul îi dorește aproapelui său numai binele și se străduiește
să-i facă acestuia bine. Dragostea creștină îi cuprinde și pe
dușmanii noștri, exemplul cel mai bun în acest sens ni L-a dat
Însuși Mântuitorul care, rugându-se pentru cei ce-L batjocoreau
a zis „Părinte. Iartă-le lor că nu știu ce fac” (Luca 23, 34),
observăm de aici că este datoria omului de a nu hrăni
sentimentele de ură și de răzbunare față de dușmani. Sfânta
Biserică ne îndeamnă să ne purtăm cu îngăduință față de
vrăjmașii noștri și să fim iertători. Urmând cuvintele Sfântului
Apostol Petru: „nu răsplătiți răul cu rău sau ocara cu ocară, ci
dimpotrivă binecuvântați, căci spre aceasta ați fost chemați, să
moșteniți binecuvântarea” (I Petru 3, 9), purtarea noastră va fi
plină de iubire față de semenul nostru. Roadele care izvorăsc din
iubirea față de aproapele nostru sunt: răbdarea, bunătatea,
blândețea, îngăduința, mila, cinstea și dreptatea. În virtutea
dragostei față de aproapele sălășluiește deplin duhul învățăturii
și vieții creștine. De aceea, Mântuitorul o și numește semnul de
recunoaștere al creștinului: „întru aceasta vor cunoaște toți că
sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții”
(Ioan 13, 35).
Dreptatea este dovada dragostei către aproapele și se
arată în respectarea vieții, sănătății, cinstei, libertății și tuturor
bunurilor lui. Ea este temelia bunei rânduieli între oameni.
Împlinirea datoriilor față de aproapele este o dovadă a
dragostei noastre către Dumnezeu. De aceea creștinul este dator
să îndeplinească cu toată conștiinciozitatea , luându-și ca măsură
datoriile către sine însuși, după cuvintele Mântuitorului „Să
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Matei 22, 39) și
„precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi
asemenea” (Luca 6,31).
Datoriile creștinului față de viața sufletească a
aproapelui sunt rugăciunea, atât pentru cei vii cât și pentru cei
adormiți; exemplul, pilda bună, sfatul; întoarcerea celor rătăciți
pe cale adevărului și a celor păcătoși la virtute; învățarea celor
neștiutori și nepricepuți; sfătuirea celor ce au nevoie de un sfat;
mângâierea celor întristați și iertarea celor ce ne greșesc „de
șaptezeci de ori câte șapte” (Matei 18,22); răsplătirea răului cu
bine.
Printre datoriile creștinului față de viața trupeasca a
aproapelui se află faptele milosteniei trupești, hrănirea celui
flămând; adăparea celui însetat, îmbrăcarea celui gol, cercetarea
celui aflat în necazuri și nevoi, cercetarea celui bolnav,
găzduirea călătorilor, îngropare celor pe care nu are cine să-i
îngroape și ferirea de tot ceea ce ar putea primejdui sau nimici
libertatea, sănătatea și viața semenului.
Împlinirea faptelor milei trupești și sufletești trebuie
făcută din dragoste pentru semenii noștri și nu pentru a aștepta
răsplată. Sfânta Scriptură ne îndeamnă: „să iubești pe aproapele
tău ca pe tine însuți” (Matei 22, 39).



Firescul – minunea din viaţa noastră

Unul dintre cele mai înălţătoare momente
din viaţa unei femei este cel în care alăptează.
Dacă aţi avut ocazia să urmăriţi cu atenţie
schimbul de priviri dintre o mamă care alăptează
şi pruncul de câteva săptămâni, în mod sigur, veţi
fi de acord cu mine că este ceva aproape imposibil
de descris în cuvinte. Legătura fizică dintre cele
două fiinţe prin care mama, din propriul trup, îşi
hrăneşte copilul este dublată de o legătură de
natură sufletească, spirituală, chiar divină. Orice
femeie ar avea dificultăţi să explice ce simte în
acele momente. Cel mai potrivit răspuns, în opinia
mea, ar fi că “îşi împlineşte rostul”.
Bineînţeles, momentul în care o mama aduce
copilul pe lume este unul suprem, deasupra
oricărei comparaţii. Ajungem la concluzia aceasta
chiar dacă ne amintim doar de cuvintele Sf. Ap.
Pavel: “… ea (femeia) se va mântui prin naştere de
fii…“ (1 Timotei 2:15).
Mai mult decât atât, prima misiune
încredinţată de Dumnezeu familiei este chiar
continuarea vieţii pe pământ, conform Facerea
1:28 (Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând:
"Creşteţi şi vă înmulţiţi, umpleţi pământul şi-l
supuneţi…”).
Devii părinte! Binecuvântat de Dumnezeu în
acest fel, te trezeşti într-un moment al vieţii
contemplând un copil, “un boţ cu ochi” - vorba lui
Ion Creangă. Un miracol concret, palpabil. O
minune a lui Dumnezeu, nu a ta. Pentru că nimic

din acel copil nu a fost decis de tine: nici
culoarea ochilor, nici dacă e băiat sau fată, nici
culoarea părului, nici măcar venirea lui pe lume.
Recunoşti asta, te cutremuri şi realizezi că
nu eşti capabil să spui o rugăciune de mulţumire
pe măsura darului dumnezeiesc primit. Îţi dai
seama că priveşti acel copil de ore întregi şi nu
ai cum să te plictiseşti sau să te saturi. De s-ar
putea scrie gândurile ce-ţi trec prin minte
atunci! Ce roman de succes ar ieşi!
Iată, însă, că lumea este cuprinsă în zilele
noastre de o plagă demonică – homosexualitatea – prin care diavolul trimite în
derizoriu şi aruncă în aer tot ce este sfânt în
rostul şi rânduiala unei familii. Până cu ceva
timp în urmă, aceşti nenorociţi ai sorţii erau
discreţi, păreau, totuşi, că se ruşinează în faţa
lumii cu patima lor.
În ultimii ani, însă, din acest punct de
vedere, trăim vremuri a-po-ca-lip-ti-ce! Cu
contribuţia unor conducători inconştienţi ai
lumii, fără credinţă şi fără Dumnezeu, păcatul
acesta a fost legalizat! Mai mult, în unele ţări,
au primit dreptul de a se căsători între ei! Acum
„luptă” pentru dreptul (!) de a se căsătorii în
biserică sau de a înfia copii!!! Incredibil! Nu
putem merge cu închipuirea până acolo!
Cel mai revoltător aspect în toată grozăvia
asta este agresivitatea cu care ni se prezintă
toate aceste nenorociri ca pe ceva normal,
firesc. Doar-doar, ne vom obişnui cu
neobişnuitul. Pe principiul promovat de Lenin:
o minciună spusă suficient de des devine
adevăr.


În această lună, în ziua a paisprezecea,
pomenirea înălţării cinstitei şi de viaţă făcătoarei
Cruci: Înălţarea Sfintei Cruci.
Constantin cel Mare, întâiul împărat al
creştinilor, avea război, precum zic unii dintre
istorici, la Roma, împotriva lui Maxenţiu, până a nu
lua împărăţia. Iar alţii zic că la apa Dunării,
împotriva sciţilor.
Văzând că mulţimea potrivnicilor era mai
multă decât oastea lui, era cuprins de nedumerire şi
frică. Atunci i s-a arătat în amiaza zilei semnul
Crucii cu stele pe cer, şi litere romane împrejurul
Crucii, care şi acelea erau închipuite cu stele şi
ziceau: "Întru aceasta vei birui". Făcând numaidecât
o cruce de aur, după chipul celei ce i se arătase, şi
poruncind să fie purtată înaintea ostaşilor săi, au dat
război cu vrăjmaşii, dintre care cei mai mulţi au
pierit, iar alţii au fugit.
Pentru aceasta, gândind întru sine la puterea
Celui ce a fost răstignit pe Cruce, şi crezând că
Acesta este Adevăratul Dumnezeu şi întărindu-se cu
Botezul împreună cu maica sa, a trimis-o la
Ierusalim ca să găsească Crucea lui Hristos. Şi a
aflat-o ascunsă, împreună cu celelalte două cruci, pe
care fuseseră răstigniţi tâlharii; şi nu numai crucile,
ci şi piroanele le-au aflat. Neştiind împărăteasa care
ar fi Crucea Domnului, s-a arătat aceasta prin
minune. O femeie văduvă moartă, de care s-a atins
Crucea, a înviat; iar celelalte doua cruci ale tâlharilor
nu au arătat nici un semn de minune. Atunci
împărăteasa s-a închinat şi a sărutat Crucea,



Cineva mi-a replicat odată, nu pentru că ar fi
fost susţinător
al lor ci dintr-un spirit de
contradicţie, că un mare scriitor al literaturii
universale (nu-l numesc pentru că e păcat de uriaşa
operă pe care a lăsat-o) ar fi justificat nenorocirea
asta spunând că „naturalul” nu are nevoie să fie
explicat”. Ce este natural aici? Unde găsim aşa
ceva în natură? Cum ar fi continuat viaţa pe pământ
dacă aşa ceva ar fi fost natural?
Una peste alta, creştinii au în aceste vremuri o
misiune foarte importantă. Nu cred că trebuie să
tratăm cu indiferenţă sau cu falsă toleranţă această
nenorocire tocmai pentru pericolul în care se pot
afla cei slabi, cei neajutoraţi. Acestui flagel nu-i
putem opune decât un obstacol cu adevărat serios:
credinţa! Răul lucrează. Să nu ne facem că nu-l
vedem.
- Crezi în existenţa dracilor? – a fost întrebat
cineva.
- Nu, a răspuns acesta.
- Dar în existenţa lui Dumnezeu?
- Da. Cred în existenţa lui Dumnezeu.
- Asta e bine, dar ai grijă, fiindcă tocmai te-ai
contrazis.
Dorel Şchiopu


împreună cu toata suita. Şi neputând încăpea tot poporul
să se închine, s-a rugat ca măcar să o vadă. Atunci s-a
suit Fericitul Macarie, patriarhul Ierusalimului, şi a
înălţat deasupra amvonului Cinstita Cruce, si văzând-o
poporul, a început a striga: "Doamne, miluieşte!" Şi de
atunci a început a se ţine sărbătoarea Înălţării Cinstitei
Cruci.
Tot în această zi, pomenirea adormirii celui
între sfinţi Părintele nostru Ioan Gură de Aur,
arhiepiscopul Constantinopolului.
Sfântul Ioan Hrisostomul ("Gură de Aur") a
răposat în această zi de 14 septembrie, anul 407, în exil,
şi pentru praznicul Cinstitei Cruci, i s-a mutat slujba în
luna noiembrie în 13 zile.
Iar la 27 ianuarie prăznuim aducerea moaştelor
sale la Constantinopol.
Tot în această zi, pomenirea binecredincioasei
împărătese Plachila (Placila). Această sfântă a fost soţia
împăratului Teodosie cel Mare, şi petrecând toată viaţa
ei întru dreapta credinţă, în grijă şi nevoinţă spre săraci,
aşa s-a mutat către Domnul.
Tot în această zi, pomenirea celor 170 sfinţi
Părinţi, care s-au adunat la sfântul a toată lumea Sinod
al VI-lea.
În anii 680-681, pe vremea împăratului
Constantin VI Pogonatul, tatăl lui Iustinian cel Mic,
Riznomitul, cârma Bisericii Constantinopolului o purta
Serghie, şi a Bisericii Romei, Agaton. Şi s-au adunat la

Trula palatului imperial ce se chema Oat, aceştia şi
trimişii papei Agaton, ai patriarhilor de Ierusalim şi
Alexandria, trei episcopi occidentali şi alţi episcopi şi
Părinţi din Orient, până la numărul de 170, şi
supunând anatemei pe monoteliţii: Serghie, Pir, Petru
şi Pavel, ce fuseseră episcopi ai Constantinopolului, şi
pe Macrovie al Antiohiei, pe Chir al Alexandriei, pe
Onorie al Romei, pe Ştefan şi Polihronie şi pe cei ce
erau la un gând cu dânşii. Sfântul Sinod s-a adunat pe
vremea celui mai sus zis Constantin Pogonatul, iar
Cartea Canoanelor s-a făcut în zilele lui Iustinian, fiul
lui.
Tot în această zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Papa. Acest sfânt a trăit pe vremea
împărăţiei lui Maximian şi a lui Magnus, ighemonul
cetăţii Larandrei din Eparhia Licaoniei. Iar chipul
muceniciei sale a fost în multe feluri în timpul cărora
şi-a dat sufletul către Domnul.
Tot în această zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Teoclit, care prin sabie s-a săvârşit.
Tot în această zi, pomenirea Sfântului
Valerian pruncul, care de sabie s-a săvârşit.
Tot în această zi, pomenirea Sfântului noul
cuvios Mucenic Macarie de la Mănăstirea Dionisiu
(Muntele Athos), care a mărturisit în Tesalonic la anul
1525, şi a fost ucenic al Sfântului Nifon, patriarhul
Constantinopolului, şi care prin sabie s-a săvârşit.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne,
miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi.
Amin.
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