
fost rezervaţi, afirmând că numai 
o minune îi poate ajuta şi că numai 
Dumnezeu în momentele respec-
tive îi mai poate vindeca.

Au fost şi cazuri când miracolul 
s-a produs. Oamenii bolnavi, ale 
căror trupuri erau măcinate de cru-
zimea bolii, dar cu o puternică cre-
dinţă în Fiul lui Dumnezeu au fost 

tămăduiţi, au reuşit să învingă boala 
şi să demonstreze că totuşi, aşa cum 
spune Mântuitorul: “Ceea ce este cu 
neputinţă la oameni, la Dumnezeu 
este cu putinţă”.

Cum s-au putru întâmpla aceste 
lucruri? Cum au fost posibile vinde-
cările celor ce aveau zilele numărate? 
Prin credinţă şi nădejde în Doctorul 
sufletelor şi al trupurilor noastre. 
Deşi medicii erau sceptici cu pri-
vire la viaţa lor din pricina bolilor de 
care sufereau, aceşti oameni a căror 
credinţă a rămas nezdruncinată în 
Iisus Hristos au cerut să primească 
Sfânta Împărtăşanie pentru alinarea 
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Apare cu binecuvântarea S.B. Evloghie, Arhiepiscop şi Mitropolit de Milano si Aquileia

La Denia din Joia Sfintelor 
Patimi, credincioşii comemorează 
un eveniment de o importanţă 
deosebită care face parte din isto-
ria mântuirii neamului omenesc: 
Cina cea de Taină. În cadrul aces-
teia, Mântui torul a instituit Sfânta 
Împărtăşanie sau Sfânta Euharistie, 
ca o jertfa de mulţumire pe care Fiul 
lui Dumnezeu a adus-o Tată-
lui prin prefacerea pâinii şi 
a vinului în Sfântul Trup şi 
Sânge al Său.

Sfânta Euharistie este 
hrana duhovnicească a sufle-
telor noastre, hrană din care 
cei care vor gusta nu vor mai 
flămânzi niciodată. Ea este în 
acelaşi timp şi medicamen-
tul celor bolnavi trupeşte şi 
sufleteşte, care, primit cu 
credinţă tămăduieşte orice 
boală şi orice neputinţă.

Oamenii al căror trup 
suferă de vreo boală ştiu că 
pot fi trataţi şi vindecaţi de 
medici prin diferite trata-
mente şi cu ajutorul medicamen-
telor corespunzătoare bolii de care 
suferă. Adevăratul credincios ştie 
că, alături de medicamentele pre-
scrise de medic pentru vindecarea 
bolii, Sfânta Euharistie are un loc 
aparte deoarece cel care o primeşte 
în chipul pâinii şi al vinului îl pri-
meşte pe Însuşi Hristos, Doctorul 
sufletelor şi al trupurilor noastre.

Sunt multe boli cărora nu li s-a 
descoperit încă niciun leac. Sunt 
şi mulţi bolnavi aflaţi pe paturile 
spitalelor, cărora medicii nu le-au 
mai dat nicio şansă de viaţă. În ase-
menea situaţii extreme, medicii au 

durerilor, dar şi pentru a se pregăti 
aşa cum se cuvine în eventualitatea 
în care vor părăsi această lume tre-
cătoare. Ei ştiau că, dacă vor primi 
cu “ Frică de Dumnezeu, cu cre-
dinţă şi cu dragoste” Sfânta Împăr-
tăşanie, îl primesc în mod cu totul 
real pe Însuşi Mântuitorul nostru. 
Pe această cale ei Îl primesc pe Cel 

care a tămăduit în timpul vie-
ţii sale pământeşti tot felul de 
boli şi neputinţe.

Fiul lui Dumnezeu şi-a 
arătat dumnezeirea prin 
numeroase minuni. Cele mai 
multe au fost realizate asupra 
oamenilor şi au constat în 
vindecările de tot felul. Pen-
tru acest lucru era nevoie de 
conlucrare între voinţa Mân-
tuitorului şi credinţa celui ce 
urma să se vindece. Minunile 
nu s-au epuizat în vremea 
Mântuitorului. Ele continuă 
şi astăzi, dar esenţial pentru 
realizarea lor este credinţa 
puternică.

Aşa se face că, şi în zilele noas-
tre, numeroşi bolnavi trupeşte pri-
mesc vindecare în mod miraculos 
atunci când se împărtăşesc cu Tru-
pul şi Sângele lui Hristos. Pentru ei, 
Sfânta Împărtăşanie este leacul care 
tămăduieşte orice boală, pentru că, 
de fapt ei îl primesc în interiorul lor 
pe Cel ce a vindecat în timpul vieţii 
sale pământeşti toată neputinţa.

Sfânta Euharistie are un rol deo-
sebit în viaţa credincioşilor, un rol 
tămăduitor pentru cei bolnavi atât 
trupeşte, cât şi sufleteşte.

Sfânta EuhariStiE - hrana duhovnicEaScă a SuflEtElor noaStrE

Dr. Onufrie Pop
Arhiepiscop de Sondrio şi Vercelli
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Fiul lui Dumnezeu a venit pe 
pământ pentru a-i vindeca pe 
oameni de toată neputinţa trupu-
lui şi a sufletului, dar şi pentru a-i 
împăca cu Dumnezeu Tatăl.

Păcatul este cel care întinează 
chipul lui Dumnezeu în om astfel 
că, voinţa acestuia slăbeşte sen-
timentul de bine şi frumos, este 
pervertit, iar raţiunea este întu-
necată. Păcatul are şi urmări asu-
pra trupului omului. Dovadă sunt 
bolile de tot felul ca nişte conse-
cinţe ale păcatului.

Mântuitorul Iisus Hristos a 
instituit cele şapte Sfinte Taine, cu 
ajutorul cărora omul se poate vin-
deca sufleteşte şi trupeşte, poate 
să-şi canalizeze puterile sufleteşti 
în lupta împotriva păcatului şi 
astfel, poate deveni mădular al 
Bisericii lui Hristos şi moştenitor 
al Împărăţiei celei veşnice.

Una din cele şapte Taine insti-
tuite de Domnul pentru vinde-
care neputinţelor trupeşti este 
Taina Sfântului Maslu. Prin ea 
Mântuitorul a dat Sfinţilor Apos-
toli şi prin aceştia a dat şi preoţi-
lor posibilitatea unei forme spe-
ciale de tămăduire a sufletelor şi 
trupurilor. Sfântul Evanghelist 
Matei ne spune că Cel ce a venit în 
lume pentru a-i elibera din robia 

păcatului le-a dat sfinţilor Apostoli 
putere “ asupra duhurilor necurate 
ca să le scoată şi să vindece orice 
boală şi neputinţă” (Matei 10, 7).

Taina Sfântului Maslu are un 
rol deosebit în viaţa credincioşi-
lor, fiindcă prin intermediul ei se 
împărtăşeşte celor care beneficiază 
de ea harul dumnezeiesc, har ce 
curăţă sufletele de păcate, iar tru-
pul îl vindecă de orice neputinţă.

În mod special această taină este 
recomandată celor bolnavi trupeşte. 
Tocmai de aceea rudele sau priete-

nii celui aflat pe patul suferinţei vin 
la Biserică şi solicită această sfântă 
taină pentru tămăduirea neputin-
ţei trupeşti a celui drag lor. Ei vin 
în casa lui Dumnezeu cu credinţă 
fierbinte şi cu nădejdea că Domnul, 
datorită rugăciunilor fierbinţi ros-
tite de preoţii slujitori îl va ridica pe 
cel bolnav din patul suferinţei.

Sfântul Apostol Iacov, referitor 
la Taina Sfântului Maslu, spunea: 
“de este cineva bolnav între noi, 
să cheme preoţii Bisericii şi să se 
roage pentru el ungându-l cu unt-
delemn în numele Domnului. Şi 
rugăciunea credinţei va mântui pe 
cel bolnav şi-l va ridica Domnul şi 
de va fi făcut păcate, i se vor ierta” 
(Iacov 5, 14-15).

Având parcă în inimi dăltuite 
cuvintele Sfântului Apostol Iacov, 
credincioşii vin la Biserică pentru 
a solicita preoţilor să săvârşească 
această taină, ştiind că efectele ce 
se revarsă asupra celui bolnav sunt 
vindecarea trupului de suferinţele 
pricinuite de boală şi iertarea de 
păcate.

La Taina Sfântului Maslu se 
foloseşte untdelemn, căci acesta 
este simbolul milei dumnezeieşti. 
Prin rugăciunile preoţilor, untde-
lemnul se sfinţeşte, iar cel bolnav 
este uns de şapte ori pe frunte, 
ochi, nas, urechi, obraz, piept, 
mâini şi picioare. Prin untdelem-
nul sfinţit se revarsă asupra celui 
bolnav harul sfinţitor şi tămădui-
tor de orice boală.

Pentru ca boala să fie tămă-
duită, este nevoie de credinţă 
puternică şi îmbucurătoare în 
Dumnezeu atât a celui bolnav, cât 
şi a celor care solicită săvârşirea 
acestei Sfinte Taine.

Dumnezeu este izvorul iubirii 
şi al bunătăţii. El nu doreşte ca 
oamenii să fie loviţi sufleteşte de 
tirania păcatului, dar nici trupu-
rile lor să fie neputincioase dato-
rită bolilor care macină sănătatea 
acestora. De aceea, în bunăta-
tea Sa absolută, El revarsă harul 
Duhului Sfânt, Har care vindecă 
orice neputinţă fizică, dar care 
face ca şi sufletul să fie vindecat 
de rănile păcatului.

Aşa cum odinioară, în vre-
mea Mântuitorului Hristos, orbii, 
şchiopii, muţii, surzii, etc, pri-
meau vindecare de neputinţele 
ce îi minimaliza în ochii semeni-
lor; tot aşa şi prin Taina Sfântului 
Maslu, bolnavii trupeşte primesc 
alinarea neputinţelor ce le chinuie 
fiinţa. Harul pe care-l primesc 
prin intermediul acestei taine este 
cel care reînvigorează trupul slă-
bit de boală şi curăţă haina sufle-
tului, facând-o curată înaintea lui 
Dumnezeu.

Cei bolnavi trupeşte au nevoie 
nu doar de medicamentele pre-
scrise de medic, ci şi de Sfântul 
Maslu, căci această taină este 
medicamentul pe care Mântuito-
rul Hristos, Doctorul sufletelor şi 
al trupurilor noastre, ni l-a pre-
scris pentru mântuirea noastră.

Taina Sfântului Maslu şi rolul ei în tămăduirea bolnavilor



Pag. 3 U An I, Nr. 7-8, septembrie–octombrie 2011

Crucea este altarul pe care S-a 
jertfit Domnul Hristos pentru oameni, 
deschizându-le uşile raiului. Este 
arma puternică şi neînfrântă cu ajuto-
rul căreia Iisus Hristos a biruit puterea 
diavolului şi o biruieşte până în ziua 
de astăzi. Crucea, zice Sfântul Ioan 
Gură de Aur, a împăcat pe Dumnezeu 
cu oamenii, a schimbat pământul în 
Rai, a împreunat pe oameni cu îngerii, 
a nimicit Împărăţia morţii, a 
mântuit lumea de greşeli 
şi a adus în lume adevărul. 
Crucea este voia Tatălui, 
slava Fiului şi bucuria Duhu-
lui Sfânt. Strălucirea crucii 
luminează mai tare ca soa-
rele, iar dacă soarele s-ar 
întuneca, crucea ar străluci 
mai departe. Crucea este 
tăria şi puterea noastră, 
apărătoarea celor prigoniţi 
şi temelia virtuţilor. Cru-
cea este cheia cu care s-a 
deschis raiul pentru toţi cei 
care părăsindu-şi păcatele 
se întorc la Dumnezeu.

 Înainte de creştinism, 
crucea a avut un sens înjo-
sitor, dar tocmai de aceea 
a fost aleasă de Mântuito-
rul ca instrument material al jertfei 
Sale, pentru a ridica şi transforma 
înjosirea, ocara şi blestemul omenirii 
căzute în păcat. Sfântul Apostol Pavel 
zice: “Dumnezeu le-a ales pe cele 
nebune ale lumii, ca să ruşineze pe 
cele înţelepte...”

În Vechiul Testament se vorbeşte 
despre umbra Crucii sau închinarea 
ei, prin asemănarea cu diferite obiecte 
cum a fost toiagul lui Aaron sau stâl-
pul pe care a fost atârnat şarpele de 
aramă în pustie, prin diferite semne 
sau lucrări cum ar fi binecuvântarea 
fiilor lui Iosif de către Iacov, braţele 
întinse ale lui Moise în timpul luptei 
cu amaleciţii.

În privinţa cinstirii Sfintei Cruci şi 
a apărării noastre prin ea, ne facem 
semnul Sfintei Cruci când ne deştep-
tăm din somn, când mâncăm, când 
începem şi terminăm munca, când ne 
culcăm. Ne mai însemnăm cu semnul 
Crucii atunci când ne rugăm lui Dum-
nezeu, la orice încercare şi pentru a 
arăta că suntem creştini.

Însemnarea cu Sfânta Cruce tre-
buie însoţită de înălţarea cugetului 
către Dumnezeu şi de uitarea tutu-
ror preocupărilor lumeşti, a grijilor, a 
ispitelor şi a gândurilor rele. Sufletul 
trebuie să fie plin de dragoste şi de 
nădejde în bunătatea şi iubirea lui 
Dumnezeu.

Noi, creştinii, cinstim Sfânta 
Cruce, dar nu materialul din care este 
făcută ea. Lemnul sau metalul din 
care este făcută crucea nu ne poate 
ajuta cu nimic, neavând putere dum-
nezeiască. Când ne închinăm crucii, 
ne închinăm Aceluia care cu trupul 
S-a răstignit pentru noi. Crucea este 
numai un prilej ca să ne aducem 
aminte de Iisus Hristos. Lui ne închi-

năm şi pe El îl preaslăvim.
Pe acoperişul bisericilor noastre 

străluceşte măreţ Sfânta Cruce, ba 
chiar şi pe casele unor creştini. Ca 
o dovadă că toată nădejdea noastră 
este la Dumnezeu, ne facem adesea 
semnul crucii în frunte, în piept şi la 
cei doi umeri.

Cea mai mare parte din viaţa Mân-
tuitorului a fost caracterizată prin chi-
nuri, necazuri, batjocuri şi suferinţe. 
Mântuitorul Iisus Hristos îşi ducea şi 
avea asupra Sa crucea întregii lumi, 
suferinţele tuturor, pentru ca peste 
toate acestea să răsară bucuria învi-
erii cu triumful biruinţei asupra păca-
tului şi a morţii.

Nu putem înţelege învierea Dom-
nului fără crucea şi patimile Sale, sau 
să despărţim pe Iisus Hristos cel răs-
tignit de Iisus Hristos cel înviat.

Auzim adeseori vorbindu-se că fie-
care om are crucea sa, are suferinţa 
şi necazurile sale. Este drept că une-
ori sub crucea suferinţelor ne putem 
lăsa ispitiţi, putem cădea în deznă-
dejde, dar dacă ştim să ne legăm 
mica noastră suferinţa de suferinţă 
mântuitoare a lui Hristos vom reuşi 
să ne ducem crucea până la capăt 
şi să ieşim biruitori. Întotdeauna să 
avem în minte îndemnul Apostolului 
care ne spune: “Să ne pregătim şi să 
ne purtăm crucea cu vrednicie, ca să 

CruCea în viaţa CredinCioşilor şi puterea ei de a întări sufleteşte
ne putem bucura de fericirea veşnică. 
Că dacă pătimim cu El, împreună cu 
El să ne preamărim. Căci socotesc că 
patimile vremii de acum nu mai sunt 
vrednice de mărirea ce ni se va des-
coperi”.

Să căutăm întotdeauna să ne pur-
tăm crucea cu dragoste, aşa cum a 
purtat-o Iisus Hristos. Ca să putem 
spune şi noi împreună cu Sfântul 

Apostol Pavel: “...iar mie să 
nu-mi fie a mă lăuda decât 
numai în crucea Domnului 
nostru Iisus Hristos prin care 
lumea este răstignită pentru 
mine şi eu pentru lume”.

Să cerem în permanenţă 
ajutorul Domnului Iisus Hris-
tos în suferinţa şi-n povara 
noastră ca să ieşim împre-
ună cu El asupra păcatului 
şi morţii, căci toate le putem 
în Hristos, care ne întăreşte.

De-a lungul timpului 
Sfânta Cruce a stat ca o 
pavăză şi i-a apărat pe creş-
tini de forţele răului. Împă-
ratul Constantin cel Mare, 
vrând să meargă la război 
împotriva lui Maxenţiu, a 
avut într-o noapte o vede-

nie. I s-a arătat Mântuitorul Hristos 
şi i-a poruncit să pună pe steagurile 
armatei sale semnul Sfintei Cruci: “În 
hoc signo vinces (prin acest semn vei 
învinge!). Şi punând Constantin sem-
nul Crucii pe steaguri i-a biruit pe duş-
mani la Podul lui Milvius. Văzând că a 
fost ajutat de Dumnezeu prin semnul 
Sfintei Cruci, împăratul Constantin a 
dat libertate credinţei creştine, care 
până atunci era interzisă, iar împre-
ună cu mama sa, împărăteasa Elena,  
caută şi găseşte şi crucea pe care a 
fost răstignit Mântuitorul, iar apoi a 
înălţat-o pe turla bisericii din Constan-
tinopol.

Din clipa răstignirii Fiului lui Dum-
nezeu şi până astăzi Crucea Domnului 
a împărţit lumea în două: de o parte 
cei care cred (creştini), iar de cealaltă 
parte cei ce se împotrivesc credinţei 
şi semnului ei sfinţilor. Lupta celor 
credincioşi trebuie dusă cu credinţa 
nezdruncinată în adevărul Crucii. 
De la leagăn până la mormânt viaţa 
creştină trebuie dusă la umbra Cru-
cii, ascultând graiul ei mântuitor. Cel 
ce reneagă Crucea, îl reneagă şi pe 
Cel ce s-a răstignit pe ea pentru noi. 
Numai cu ajutorul Sfintei Cruci drumul 
vieţii noastre va culmina prin bucuria 
învierii şi dobândirea Împărăţiei lui 
Dumnezeu, căruia se cuvin toată cin-
stea şi lauda în veci de veci.
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acestea sunt adevărurile de temelie ale 
noii împărăţii mesianice întemeiată de 
Mântuitorul, întrucât prin ele se pre-
cizează caracterul acesteia şi se arată 
însuşirile sau virtuţile pe care trebuie 
să le aibă cetăţenii acestei împără-
ţii. De aceea, adevărurile pe care le 
cuprind cele nouă fericiri constituie un 
fel de “Carte a legământului Împărăţiei 
cerurilor”.

Legea Noului Testament, ca lege a 
libertăţii, nu cuprinde prescripţii cu pri-
vire la binele obligatoriu pe care orice 
creştin este dator să-l săvârşească, ci 
cuprinde şi sfaturi cu privire la binele 
neobligatoriu, dar recomandat prin 
sfaturi morale, sau evanghelice.

Sfaturile morale sau evanghelice 
sunt mijloacele cele mai potrivite, 
recomandate de Mântuitorul, prin 
care creştinul poate ajunge la desă-
vârşirea sa morală.

Valoarea şi importanţa sfaturi-
lor evanghelice în creştinism sunt 
foarte mari, deoarece bogăţia, poftele 
trupeşti şi trufia sunt cele mai mari 
piedici pentru dobândirea împărăţiei 
cerurilor.

Mântuitorul a arătat în mod clar 
deosebirea dintre poruncă şi sfat, iar 
practicarea sfaturilor evanghelice 
în monahism constituie dovada cea 
mai bună despre deosebirea dintre 
poruncă şi sfat.

Biserica consideră că este dreptul 
şi datoria fiecărui creştin de a citi şi 
a cunoaşte cât mai mult Sfânta Scrip-
tură. În ceea ce priveşte interpreta-
rea, aceasta aparţine Bisericii. Sfânta 
Scriptură însăşi ne arată că: “în ele 
sunt unele lucruri anevoie de înţeles, 

pe care neştiutorii le răstălmăcesc ca şi 
pe celelalte Scripturi spre a lor pierza-
nie”.

Întrucât numai Sfânta Biserică este 
infalibilă, ca stâlp şi temelie a adevă-
rului, înseamnă că numai persoanele 
autorizate de ea au dreptul să interpre-
teze oficial Sfânta Scriptură.

Legea Noului Testament, prin jertfa 
de pe cruce a Mântui-torului, a adus 
împăcarea omului cu Dumneuzeu, câs-
tigând omenirii harul divin, care face 
posibilă mântuirea creştinului prin cre-
dinţă şi fapte bune. Legea Noului Tes-
tament dispune de mai multe mijloace 
harice, lăsate de Mântuitorul.

Acestea sunt Sfintele Taine, ierur-
giile şi rugăciunile prin care creştinul 
se îndreaptă înaintea lui Dumnezeu, 
căci ele nu sunt numai simboluri ale 
harului divin, ci sunt mijloace reale de 
împărtăşire a acestuia.

Să plinim deci Legea, pentru a 
putea dobândi mărturisirea şi viaţa 
veşnică.

Sfânta Scriptură este cartea în 
care se află învăţăturile cele sfinte pe 
care Dumnezeu le-a descoperit oame-
nilor. Ea este împărţită în două părţi. 
Legea Veche sau Vechiul Testament ce 
cuprinde învăţăturile pe care Dumne-
zeu le-a descoperit oamenilor înainte 
de venirea în lume a Domnului nostru 
Iisus Hristos, şi Legea Nouă sau Noul 
Testament în care găsim învăţăturile 
aduse în lume de către Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumne-
zeu.

Sfânta Scriptură s-a scris sub insu-
flarea lui Dumnezeu, care a luminat 
mintea sfinţilor Profeţi şi Apostoli ca 
să înţeleagă şi i-a îndemnat să scrie 
descoperirea Lui.

Noul Testament cuprinde 27 de 
cărţi canonice şi acestea sunt cele 4 
Evanghelii de la Matei, Marcu, Luca 
şi Ioan, Faptele Apostolilor, cele 14 
Epistole ale Sfântului Apostol Pavel 
către Romani, Corinteni, Galateni, 
Efeseni, Filipeni, Coloseni, Tesaloni-
ceni, Timotei, Tit, Filomon şi Evrei, 
Epistola Sfântului Apostol Iacov; 2 
Epistole ale Sfântului Apostol Petru; 
3 Epistole ale sfântului Apostol Ioan; 
Epistola Sfântului Apostol Iuda şi 
Apocalipsa.

Fiecare carte se împarte în capi-
tole şi în versete sau stihuri.

Revelaţia supranaturală, împărtă-
şită în scris prin Vechiul Testament, 
a fost o descoperire pregătitoare şi 
imperfectă, făcută prin oameni. De 
aceea, Dumnezeu a oferit oamenilor, 
la plinirea vremii, învăţătura şi voia 
Sa prin Însuşi Fiul Său, Domnul nos-
tru Iisus Hristos. Deci Domnul Iisus 
Hristos prin viaţa, minunile, învăţătura 
şi patimile Sale a împărtăşit oameni-
lor revelaţia divină în mod desăvârşit. 
Învăţătura sa este perfectă. Ea con-
stituie un nou legământ al omului cu 
Dumnezeu. Acest fapt îl prevăzuse şi 
profetul Ieremia: “Iată vin zile, zice 
Domnul, când voi încheia cu casa lui 
Israel şi casa lui Iuda legământ nou”.

Prin Iisus Hristos s-a dat lumii 
întregi legea cea nouă, legea Noului 
Testament, care adeseori se numeşte 
legea angelică, legea Duhului, legea 
harului, legea libertăţii, legea credin-
ţei şi legea iubirii. Această Lege se 
cuprinde în Evanghelia lui Iisus Hris-
tos. Cu toate că învăţătura evanghe-
lică nu este expusă decât arareori în 
forma unor legi sau porunci, acestea se 
pot deduce uşor din diferite adevăruri 
morale de cuprins general, din exem-
ple, parabole, sfaturi şi îndemnuri ce se 
găsesc în întreg cuprinsul Evangheliei 

propovăduită fie de Însuşi Mântuitorul, 
fie de Apostolii Săi.

Prescripţiile Legii Noului Testament 
care exprimă cea mai desăvârşită morali-
tate se cuprind îndeosebi în porunca cea 
mare a iubirii, în cele nouă fericiri şi în 
sfaturile evanghelice.

Cea dintâi şi cea mai însemnată însu-
şire a acestei legi este interioritatea ei, 
ceea ce înseamnă că ea cere celui ce tră-
ieşte după ea o adâncă transformare inte-
rioară, o viaţă şi un duh nou, Duhul lui 
Hristos. Sfântul Irineu spune că ea este 
o locuire în noi a Duhului Sfânt care ne 
învaţă şi ne sfinţeşte prin iubire.

Dar aceasta nu înseamnă că Legea 
Noului Testament nu cere credinciosului 
şi fapte externe, căci Mântuitorul zice:

“Cel ce are poruncile mele şi le 
păzeşte, acela este cel ce Mă iubeşte”. 
Ca lege a harului sau libertăţii ea aduce 
cu sine ajutorul divin, scoţând pe creş-
tini de sub robia păcatului şi aducându-i 
la adevărata libertate şi stare de fii ai lui 
Dumnezeu.

 Ea este numită legea iubirii, tocmai 
pentru caracterul ei interior, fiindcă ea 
izvorăşte din iubire şi toate cerinţele ei 
tind în mod permanent spre realizarea 
iubirii ca spre “plinirea legii”.

Alte însuşiri ale acestei legi sunt: 
universalitatea şi necesitatea ei, ceea 
ce înseamnă că este destinată întregu-
lui neam omenesc şi este necesară pen-
tru mântuirea tuturor oamenilor. Fiind 
cea mai desăvârşită lege, ea nu se poate 
schimba, de unde decurge o altă însuşire 
a ei, neschimbabilitatea.

Fericirile sunt nouă sentinţe scurte 
ce se cuprind în Predica de pe munte a 
Mântuitorului. Ideile pe care le conţin 

Înălţimea morală a legii Noului Testament
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Mântuitorul Iisus Hristos a spus 
cea mai mare poruncă pe care ade-
văratul credincios şi fiu al Bisericii 
trebuie să o respecte este aceea 
“de a-L iubi pe Dumnezeu din toată 
inima, cu tot sufletul şi cu tot cuge-
tul, pentru că El ne-a iubit cel dintâi, 
ar noi trebuie să răspundem iubirii 
Sale cu această monedă. Pe 
lângă iubirea ce noi toţi o 
datorăm lui Dumnezeu, se 
cuvine să-l iubim şi pe aproa-
pele nostru aşa cum ne-o 
cere Însuşi Hristos Domnul”. 
(Matei 22, 39).

Iată deci, că iubirea cre-
dinciosului faţă de Dumne-
zeu este condiţionată de 
iubirea pe care trebuie să 
o arate aproapelui. Numai 
iubindu-l pe aproapele dăm 
mărturie că Îl iubim şi pe 
Dumnezeu şi astfel, la rândul 
nostru vom simţi în sufletele 
noastre cum se revarsă iubi-
rea cea dumnezeiască ce ne desă-
vârşeşte întreaga fiinţă.

Dumnezeu ne iubeşte pe fiecare 
fiindcă suntem creaţi după chipul 
şi asemănarea Sa; iar noi la rândul 
nostru se cuvine să-i iubim pe cei din 
jurul nostru pentru că şi ei la fel ca şi 
noi sunt creaţi după chipul şi asemă-

narea Creatorului a toate.
Dragostea faţă de aproapele se 

manifestă prin faptele pe care le săvâr-
şim cu orice om, indiferent de rasă, 
naţionalitate şi religie, iar faptele ce 
trebuie să le înfăptuim sunt acelea 
prin care oferim ajutorul nostru seme-
nilor în clipele grele, în momentele de 

cumpănă, când soarta este crudă cu ei. 
Adevărata dragoste se dovedeşte prin 
fapte, şi nu prin vorbele frumoase care 
nu sunt de niciun folos celui care are 
nevoie de ajutorul nostru.

Adevărata dragoste faţă de aproa-
pele merge până la renunţarea la pro-
priile idealuri, ba chiar şi până la jertfă, 

aşa cum spune chiar Iisus Hristos 
Domnul: “Mai mare dragoste decât 
aceasta nimeni nu are, ca sufletul 
lui să şi-l pună pentru prietenii săi”. 
(Ioan 15, 13)

Cel care manifestă dragoste faţă 
de aproapele nu trebuie să rezume 
doar la a-l certa când greşeşte sau 

a-l încuraja în momentele 
critice ale vieţii. Dragostea 
faţă de aproapele trebuie 
să fie o participare la viaţa 
semenului nostru, deoa-
rece cel care îşi iubeşte cu 
adevărat aproapele trebuie 
să iasă din sine, din propriul 
său egoism şi să ia asupra 
sa greşelile celui iubit de el. 
Dragostea faţă de aproa-
pele este cea care îi uneşte 
pe oameni între ei cu aju-
torul lui Dumnezeu, pentru 
că aşa cum spune şi Sfântul 
Apostol Pavel: “iubirea nu 
face rău aproapelui; iubirea 

este deci împlinirea legii” (Romani, 
XI11, 10).

Această dragoste faţă de seme-
nul nostru este răspunsul pe care 
fiecare dintre noi trebuie să-l dăm 
dragostei pe care Dumnezeu o arată 
faţă de noi prin tot ceea ce El face 
pentru mântuirea noastră.

Dragostea faţă de aproapele

O lume din care existenţa lui Dum-
nezeu este exclusă este una care trep-
tat-treptat se năruie. Această impresie 
parcă ne-o dau vremurile pe care le 
trăim cu toţii astăzi, când vedem, mai 
mult ca niciodată, cum oamenii care 
l-au alungat pe Creatorul tuturor din 
cămara sufletelor lor săvârşesc tot felul 
de fapte ce nu sunt vrednice de numele 
de creştin.

Cu toţii suntem tentaţi să afirmăm 
că aceste vremuri sunt din ce în ce mai 
grele, văzând nenorocirile ce se abat 
asupra noastră: războaie, cutremure, 
inundaţii, foamete, boli etc. Şi toate 
acestea pentru că L-am uitat pe Dum-
nezeu, pe Cel care ne-a adus la exis-
tenţă pentru a-L preamări şi a gusta şi 
noi din fericirea cea veşnică.

Având în vedere aceste lucruri 
triste, avem cu toţii de suferit, însă în 
mod deosebit cei care au de înfruntat 
aceste vremuri potrivnice, parcă, sunt 
tinerii. Eu sunt cei care ar trebui să se 
bucure de aceşti ani frumoşi, ani pe 
care să-i savureze cu o poftă teribilă, 
însă din păcate sunt nevoiţi să lupte cu 
toate aceste necazuri greu de biruit.

În aceste vremuri tulburi, ce nu tre-
buie să uite niciodată că, în pofida aces-
tor greutăţi, pot face totuşi ca tinereţea 
lor să fie frumoasă, dacă îl au alături 
de ei pe cel mai bun prieten al omului, 
pe Iisus Hristos Domnul. El este cel 
care le dă tăria necesară şi încrederea 
deplină de care au atâta nevoie pentru a 
ieşi învingători în lupta dusă împotriva 
necazurilor şi obstacolelor puse de vre-
murile grele pe care 
le trăim, din cauza 
necredinţei multora.

Doar atunci când 
trăiesc în Hristos, 
tinerii acestor timpuri 
simt că povara vieţii 
este mai uşoară, că 
totul poate fi reali-
zabil, dar numai cu 
ajutorul Mântuitoru-
lui, căci aşa cum o 
spune El însuşi: “fără 
de Mine nu puteţi 
face nimic”. (Ioan 
15, 3). Toate îi sunt 
cu putinţă tânărului 
care trăieşte în Hris-

tos, căci precum spune Sfântul Apostol 
Pavel: “toate le pot întru Hristos, Cel 
ce mă îmbracă cu putere” (Filipeni 4, 
13).

Pentru tânărul care trăieşte în Hris-
tos nu mai există suferinţă, necazuri 
şi nici deznădejde în această lume, iar 
vremurile grele pe care le trăim cu toţii 
vor putea fi biruite cu ajutorul Celui 
care a “primit de bună-voie a se întrupa 
pentru oameni, şi pentru a noastră mân-
tuire”.

Tinerii şi vremurile pe care le trăim
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• S-a născut la 22 Octombrie 
1956 în comuna Rodna, jud. Bistriţa 
Năsăud, România, din părinţii Simion 
şi Maria de credinţă ortodoxă. Stu-
diile gimnaziale le-a urmat la Şcoala 
generală din comuna natală Rodna, 
între anii 1963–1971;

• Între anii 1971–1973, urmează 
cursurile Şcolii Profesionale de Con-
strucţii, în municipiul Dej, jud. Cluj 
unde se califică în meseria de instala-
tor instalaţii tehnico-sanitare şi gaze;

• Între anii 1973–1974, lucrează 
ca instalator la Exploatarea Minieră 
Rodna;

• Între anii 1974–1976, urmează 
cursurile Şcolii Militare de Subofiţeri, 
din municipiul Roman, jud. Neamţ 
(U.M. 01386/II), fără însă a profesa, 
din motive de sănătate;

• Între 1977–1982, urmează cur-
surile Seminarului Teologic Ortodox 
Bucureşti pe care le absolvă în sesiu-
nea iunie 1982;

• Între anii 1982–1986, urmează 
cursurile Liceului Industrial “Traian 
Vuia” în oraşul Făget, jud. Timiş, unde 
susţine şi examenul de bacalaureat în 
sesiunea iunie 1986;

• Între 1986–1988 urmează mai 
multe cursuri de policalificare.

• Între 1988–1992 urmează Facul-
tatea de Teologie “Andrei Şaguna” 
din Sibiu unde la 1 iulie 1992 devine 
licenţiat în Teologie Pastorală.

• Între 1991–1996 urmează cursu-
rile Facultăţii de Drept “Nicolae Titu-
lescu” din municipiul Craiova jud. Dolj 
, în sesiunea februarie 1997 devine 
licenţiat al acestei facultăţi în ştiinţe 
juridice;

• Între anii 1998–1999 urmează 
cursurile postuniversitare ale ace-
leiaşi facultăţi pe care le absolvă în 
sesiunea iunie 1999, specializându-se 
în Drept Administrativ; paralel (1998) 
a urmat şi cursurile postuniversitare 
ale Universităţii Politehnice din Timi-
şoara, specializându-se în Resurse 
Umane. 

• Între anii 1999–2001 urmează 
cursurile de doctorat în drept la Insti-
tutul de Sociologie, Filozofie şi Drept 

din cadrul Academiei de Ştiinţe a Repu-
blicii Moldova pe care le definitivează 
în luna martie 2001, devenind Doctor în 
Ştiinţe Juridice;

• Începând din anul 1999 este înca-
drat ca asistent la Universitatea de 
Criminologie din Chişinău, Republica 
Moldova;

• În anul 2002 devine prin concurs 
lector al aceleiaşi Universităţi, iar în 
anul 2003 lector univ. superior. În anul 
2004 se transferă în cadrul Universită-
ţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, la 
Facultatea de Drept, catedra de drept 
public, unde funcţionează şi în prezent 
ca profesor asociat.

• La 26 oct 2006 Comisia Superi-
oară de Atestare a Republicii Moldova, 
la propunerea Senatului Universităţii 
din Bălţi, îi acordă titlul ştiinţific de 
Conferenţiar universitar – specialitatea 
criminologie, drept penal şi drept peni-
tenciar. 

• A desfăşurat o bogată activitate 
publicistică şi editorială atât pe tărâm 
religios cât şi în domeniul dreptului, 
primind mai multe premii şi distincţii.

• În luna noiembrie 2008, Academia 
Internaţională de Cadre de pe lângă 
UNESCO din Kiev (Ucraina) i-a acordat 
titlul de membru corespondent al aces-
teia, pentru activitatea ştiinţifică des-
făşurată pe parcursul anilor.

• La 5 oct 1980 este hirotonit iero-
diacon pe seama Mănăstirii Cocoş, jud. 
Tulcea-România, de către regretatul 
Arhiepiscop Dr. Antim Nica al Tomisului 
şi Dunării de Jos, iar la 6 noiembrie 1982 
este hirotonit preot de către I.P.S Arhi-
episcop Dr. Timotei Seviciu al Aradului 
pe atunci Episcop-vicar al Mitropoliei 
Banatului, în Catedrala Mitropolitană 
din Timişoara, pe seama Mănăstirii 
“Sf. Ilie de la Izvor” Bocşa Vasiova, jud. 
Caraş-Severin, fiind hirotesit singhel şi 
duhovnic al acestei mănăstiri.

• La 15 sept 1985 este transferat 
la Mănăstirea “Izvorul Miron” Româ-
neşti, jud. Timiş şi numit stareţ al aces-
tei mănăstiri;

• La 20 iulie 1987 cu ocazia hramului 
Mănăstirii “Izvorul Miron ” Româneşti, 
Jud. Timiş a fost hirotesit protosinghel 

de către I.P.S. Dr. Nicolae Corneanu, 
Mitropolitul Banatului;

• La 1 decembrie 1995 se transferă 
la cerere în Arhiepiscopia Târgoviş-
tei jud. Dâmboviţa – România şi este 
numit preot capelan la Centrul de 
Reeducare Minori, Găeşti. Aici desfă-
şoară o bogată activitate socio-edu-
cativă şi moral-religioasă, construind 
şi o biserică cu hramul “Sf. Ioan Gură 
de Aur” sfinţită de către regretatul 
Arhiepiscop Dr. Vasile Costin al Târgo-
viştei, la 13 noiembrie 1997. Cu această 
ocazie este distins cu Crucea Patriar-
hală de către vrednicul de pomenire 
Teoctist Arăpaşu, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române. 

• Din motive personale la 1 apri-
lie 2006 trece sub jurisdicţia Patriar-
hatului de Kiev, sub omoforul Episco-
pului Moldovei de Răsărit, P.S. Filaret 
Pancu. Două luni mai târziu (iunie) este 
numit preot misionar pentru Comuni-
tatea Europeană, apoi vicar adminis-
trativ şi exarh al acestei eparhii tot 
pentru Comunitatea Europeană, sta-
bilindu şi reşedinţa la Torino în Italia. 
De Praznicul Învierii Domnului al anu-
lui Mântuirii 2007, este ridicat la ran-
gul de Arhimandrit Mitrofor, primind 
şi  cea de-a doua Cruce cu Pietre. 

• La 15 iunie 2008 primeşte la 
cerere binecuvântarea de ieşire din 
eparhia Moldovei stabilindu-se în 
cadrul Mitropoliei Ortodoxe de Milano 
şi Aquileia cu sediul la Milano – Italia, 
unde la 20 iunie 2008 este ales epi-
scop vicar de către Sfântul Sinod. La 
29 iunie 2008 este hirotonit Episcop, 
de către Mitropolitul Primat Evloghie 
şi de membrii Sfântului Sinod, care au 
slujit Sf. Liturghie în Biserica Sf. Nico-
lae din Milano – Italia. 

• La 31 august 2008, este ridicat la 
treapta de Arhiepiscop Titular de Ber-
gamo şi Vercelli şi numit Exarh pentru 
Europa de Est. La 1 septembrie 2009 
Sfântul Sinod în permanenţa lucră-
rilor sinodale au schimbat titulatura 
I.P.S. Sale în Arhiepiscop de Sondrio 
cu reşedinţa în Bergamo (Citta Alta).

Preot Nicolae Constantin

LA 55 DE ANI DE VIAŢĂ
Doctor Conferenţiar Universitar

ONufrIE (OctAVIAN) POP
Arhiepiscop Ortodox

titular de Sondrio si Vercelli (Italia)
Exarh pentru Europa de Est
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A d r e s a   r e d a c ţ i e i :

Dumnezeu l-a creat pe om 
„după chipul Său”, înzestrân-
du-l cu raţiune, voinţă liberă 
şi sentiment. Cu ajutorul raţi-
unii omul poate cunoaşte 
multe lucruri, care îi sunt 
nedescifrate. În această 
viaţă, omul este dornic să 
cunoască multe lucruri, 
dar esenţial este dacă 
lucrurile pe care el doreşte 
să şi le însuşească, conţin 
sfaturi folositoare pentru 
suf letul şi viaţa sa.

Sfântul Vasile cel Mare 
în „Omilii către tineri” ne 
îndeamnă să fim aseme-
nea albinelor. Aşa cum 
ele aleargă din f loare în 
f loare, dar aleg ceea ce este 
mai bun pentru a produce 
miere, tot aşa şi noi, tre-
buie să alegem cărţile care 
ne oferă mierea duhov-
nicească pe care suf letul 
nostru să o poată gusta.

Cartea Înalt Prea Sfinţi-
tului Conf. Univ. Dr. Onu-
frie Pop, intitulată sugestiv 
„Cunoaştere şi adevăr” este 
una din f lorile ce ne oferă seva 
cunoştinţelor, care-i sunt de 
un real folos oricărui credin-
cios. Lucrarea de faţă cuprinde 
300 de chestionare şi este 
împărţită în 10 capitole. Fie-
care capitol este destinat unui 
domeniu aparte, iar noţiunile 

cuprinse în paginile cărţii sunt 
din Vechiul Testament, Noul 
Testament, Catehism, Litur-
gică, Patrologie, Istoria Bise-
ricii Universale, Istoria Biseri-
cii Ortodoxe Române, Istoria 

Religiilor, Misiologie şi Drept 
bisericesc.

Cartea Înalt Prea Sfinţitului 
Dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop 
de Sondrio şi Vercelli, Italia, 
vine în sprijinul celor dornici 
de a şi îmbogăţi cunoştinţele 
cu noţiuni din domeniul teo-

Conf. univ. dr. ONUFRIE (OCTAVIAN) POP, 
CUNOAŞTERE ŞI ADEVĂR,
Teste grilă,
Ed. Mirton, Timişoara, 2011, 452 pag.

logiei şi nu numai al ei. Cu 
siguranţă că această carte va fi 
de un real folos nu doar pre-
oţilor, studenţilor teologi şi 
elevilor seminarişti, ci oricărui 
bun creştin care este doritor să 
cunoască lucruri noi din teza-
urul învăţăturii creştine.

Ortodoxia este cea mai de 
preţ comoară, iar valorile ei 
inestimabile trebuie desco-
perite fiilor Bisericii pentru a 
putea fi însuşite de aceştia. Din 

aceste motive, lucrarea de 
faţă încearcă să ne fie un 
ghid pe drumul cunoaşte-
rii tainelor divine şi al ade-
vărului revelat. Autorul dă 
posibilitatea tuturor celor 
ce o vor citi să cunoască 
lucruri cât mai multe din 
domenii variate ale cre-
dinţei şi învăţăturii orto-
doxe. Totodată această 
carte reprezintă pentru 
unii adevăratul prieten 
care răspunde la întrebă-
rile pe care de multe ori 
şi le a pus, dar la care nu 
a descoperit încă răspun-
sul.

Această carte intitu-
lată sugestiv „Cunoaştere 
şi adevăr” îl va ajuta pe 
oricare cititor să şi poată 
îmbogăţi nu numai cul-
tura teologică ci şi pe cea 
generală.

„Carte frumoasă, cinste 
cui te a scris”!

†Evloghie
Arhiepiscop şi Mitropolit
Mitropolia Ortodoxă 
de Milano şi Aquileia

Recenzie de carte  •   Recenzie de carte  •   Recenzie de carte  •   Recenzie de carte


