
condiţionată de supunere şi inte
grare în planul adevărurilor tra
sate de învăţătura sfântă.

Orice abatere de la acest plan 
aduce cu sine ispita şi recăderea 
în păcat, adică subjugarea omului 

de către spiritul întunecat 
şi pierderea harului sfânt al 
libertăţii.

Însă această biruinţă a 
libertăţii nu a redat omului cer
titudinea unei libertăţi pure, 
ca aceea de pe timpul primilor 
oameni, ci o libertate restrânsă, 
dar nu subjugată. Pasul său poate 
săşi aleagă drumul spre carel 
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Apare cu binecuvântarea S.B. Evloghie, Arhiepiscop şi Mitropolit de Milano si Aquileia

IUBIŢII MEI FII 
SUFLETEŞTI,

Naşterea Domnului sau Cră
ciu  nul este cea mai mărită 
sărbătoare a creştinătăţii de 
pretutindeni. Ea este aşteptată 
de noi toţi cu emoţie şi bucurie 
şi aduce cu sine întruparea Fiului 
lui Dumnezeu, zămislit în sânul 
Preasfintei Fecioare Maria.

El a venit să întemeieze o 
împărăţie, dar nu o împărăţie 
ome nească, aşa cum aşteptau 
Iudeii refractari stăpânirii ro
mane, ci o împărăţie eternă, care 
se reali zează prin dezbrăcarea 
omului de patima păcatului şi 
prin îndu hovnicirea lui întro 
rodnică înfră ţire cu cerul.

Cei care sperau în venirea unui 
împărat pământesc, îmbrăcat în 
armură războinică eliberatoare, 
au încercat în sufletul lor cea 
mai mare decepţie.

Iubiţi Credincioşi şi 
Credincioase

Mântuitorul Iisus Hristos a 
redat omenirii cel mai de preţ 
dar, pierdut în noaptea primului 
păcat: libertatea, dar o libertate 

îndeamnă sufletul său, podit 
în frumuseţea unei vieţi senine 
sau străfulgerat de perspectiva 
sumbră a păcatului ucigător.

Sărbătoarea sfântă a Naşterii 
Domnului este pentru toţi un 
prilej de bucurie şi de reculegere 
adâncă, este naşterea la o viaţă 
nouă.

Zvon de veselie, refren de 
colindă, fulgi de zăpadă şi un 
Moş Crăciun îngreunat de ani, 
dar darnic pentru suflete bune 
– iată în mare tabloul acestei 
măreţe sărbători.

În fiecare an această sărbă
toare tresaltă inimile de bucurie, 
iar când dispare rămân încă vii 
amintirile cimentate în suflet şi 
minte.

Mântuitorul vine iarăşi, toc
mai la timp, pentru a ne vesti 
din nou, veşnicul adevăr: „ce 
va folosi omului dacă va câştiga 
lumea întreagă, iar sufletul 
său îl va pierde? Sau ce va da 
omul în schimb pentru sufletul 

† ONUFRIE
DIN MILA LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOP DE SONDRIO 

ŞI VERCELLI, EXARH PENTRU EUROPA DE EST

Iubitului cler, cinului monahal, bunilor credincioşi din provincia Bergamo, 
Brescia şi Torino, har şi pace, iar de la noi arhiereasca binecuvântare.

AL VOSTRU ARHIPĂSTOR 
ŞI PURUREA CĂTRE DOMNUL 

RUGĂTOR 

† ONUFRIE
ARHIEPISCOP ŞI EXARH

Dată în reşedinţa noastră din 
Bergamo – Citta Alta, Via Borgo 
Canale N° 5, ITALIA, de praznicul 
Naşterii Domnului din anul mântuirii 
2011, astăzi 24 Decembrie.
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Toate sărbătorile noastre creştine 
revarsă în inimi duh şi mângâiere de 
împăcare. Toate sunt izvor de îndem-
nuri pentru mărirea lui Dumnezeu şi 
slujirea oamenilor, pentru zidirea vie-
ţii noastre pe temelii de dreptate şi iu-
bire; dar Naşterea Domnului, Crăciu-
nul sfintelor noastre credinţe şi datini 
se pare a fi în această privinţă mama 
tuturor sărbătorilor.

În această preamărită sărbătoare 
a creştinătăţii, să ne aducem amin-
te că noi creştinii cunoaştem voia lui 
Dumnezeu din dumnezeieştile scrip-
turi, din tradiţia Bisericii noastre, ca şi 
din scrierile Sfinţilor Părinţi. Pe înţe-
lesul tuturor şi în puţine cuvinte, voia 
lui Dumnezeu a fost vestită chiar în 
noaptea Naşterii Domnului de cetele 
îngereşti, care cântau deasupra peş-
terii din Betleem: „Mărire întru cei de 
sus, lui Dumnezeu pe pământ pace şi 
între oameni bunăvoire” (Luca II, 14). 
Această solie a cerului este piatra de 
temelie a credinţei noastre, este în-
dreptarul vieţii noastre şi chezăşia 
mântuirii noastre.

În staulul de la Betleem, Dumnezeu 
a coborât pe pământ în persoana Fiu-
lui Său prea iubit. Numai Dumnezeu – 
Omul, şi acesta a fost Iisus Hristos, pu-
tea să izbăvească pe oameni din robia 
păcatului şi a morţii. Răscumpărătorul 
nostru trebuia să fie „Dumnezeu de-
săvârşit şi om desăvârşit, alcătuit din 

suflet şi trup, de o fiinţă cu Tatăl după 
Dumnezeire şi de o fiinţă cu noi după 
omenire”.

Întruparea Mântuitorului Iisus Hris-
tos rămâne fără sens, dacă pierdem din 
vedere învăţătura Sa despre pacea care 

trebuie să stăpânească în lume, întrucât 
oamenii sunt fraţi între ei şi sunt datori 
să se iubească unii pe alţii, precum i-a 
iubit Iisus. Cu prilejul sărbătorii Naşte-
rii Domnului, păstorii Bisericilor ne-au 
îndemnat din vechime să ne plecăm 

urechea la cântarea îngerească auzi-
tă deasupra staulului de la Betleem: 
„Pace pe pământ, între oameni bună-
voie”.

Mărind naşterea cea după trup a 
Mântuitorului Hristos în staulul de la 
Betleem, să ascultăm cântarea prin 
care Biserica preamăreşte pe Pruncul 
Iisus: „Hristos se naşte, măriţi-L. Hris-
tos din ceruri, întâmpinaţi-L, Hristos 
pe pământ, înălţaţi-vă” (Catavasiile 
Naşterii). De peste două mii de ani, 
creştinii de pretutindeni au sărbătorit 
Naşterea Domnului, pătrunşi de sen-
timentul că El, împlinind pe pământ, 
pentru oameni, lucrarea înaltă a elibe-
rării lor din legăturile păcatului şi ale 
morţii, se cuvine să fie adorat ca Dum-
nezeu atotputernic, iar învăţăturile Lui 
să fie împlinite întru totul ca fiind date 
de Dumnezeu – Omul pentru fericirea 
oamenilor.

Noi, cei de astăzi, suntem datori să 
facem din sărbătoarea Naşterii Dom-
nului prilej de cercetare a conştiinţei şi 
a faptelor noastre în lumina învăţătu-
rilor evanghelice, care ne cer să iubim 
pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru, 
recunoscând fiecărui om valoarea pe 
care i-a dat-o Creatorul, care l-a făcut 
după chipul şi asemănarea Sa; să iubim 
dreptatea şi să înlăturăm din lume, 
ura, dezbinarea şi răutatea. Împlinind 
toate acestea, ne vom dovedi cu toţii 
vrednici de întruparea Mântuitorului 
Hristos şi vom putea sărbători cu bu-
năvoinţă Naşterea Sa suprafirească.

MAMA TUTUROR SĂRBĂTORILOR

său?” (Matei XVI, 26). Faptul că 
Fiul lui Dumnezeu sa născut 
întrun grajd, ne arată starea 
cea decăzută, la care nea dus 
păcatul; faptul că a fost înfăşat 
în scutece sărăcăcioase, ne arată 
cât de săraci venim în lume, din 
care nu ducem nimic cu noi, decât 
giulgiul de înmormântare, ce este 
tot un fel de scutec; faptul că în 
loc de tron împărătesc El a avut 
parte de scuipări, bătăi şi cunună 
de spini, ne îndeamnă ca şi noi 
să nu căutăm cele pieritoare, ci 
să ne luptăm neîncetat pentru 
dobândirea celor veşnice. Fiul lui 
Dumnezeu sa pogorât la noi, ca 
să se înfrăţească cu noi şi prin 
aceasta să ne facă şi pe noi fii ai 
lui Dumnezeu şi moştenitori ai 
cerului.

Iubiţi Fraţi şi Surori întru 
Domnul,

Betleemul, cea mai smerită 
dintre cetăţile Iudeii, sa învred
nicit a sălăşlui pe Mântuitorul 
lumii. Betleem înseamnă casa 
pâinii. Fiecare dintre noi se poate 
învrednici de cinstea de a fi un 
Betleem sufletesc, dacă primeşte 
pe Iisus Hristos „pâinea cea vie 
care sa pogorât din cer” (Ioan VI, 
51), şil sălăşluieşte cu credinţă în 
inimă, făcândul luminătorul şi 
povăţuitorul vieţii noastre.

Cu acest gând şi cu astfel de 
hotărâre să întâmpinăm pe cel 
ce vine să aducă în lume: „Mărire 
întru cei de sus, lui Dumnezeu 
şi pe pământ pace, între oameni 
bunăvoire” (Luca II, 14).

Sărbătoarea de astăzi este a 
împăcării generale prin dragoste şi 

credinţă. Niciodată nu se pot pune 
mai bine în practică perceptele 
învăţăturii evanghelice decât în 
ziua sfintei naşteri a Domnului.

Raportul dintre bogat şi sărac, 
dintre suferinţă şi îndestulare să 
dispară ca să ne putem numi cu 
toţii creaţii ale lui Dumnezeu.

Fiindcă omenirea numai 
atunci va putea fi mântuită când 
va accepta dependenţa sa faţă 
de Hristos Domnul, după cum 
pământul acceptă pe a lui faţă de 
soare.

Să alungăm deci, dinaintea 
ochilor, ceaţa păcatului, a mân
driei şi a neînţelegerii şi să 
încercăm să cinstim în sufletele 
noastre „bucuria acestei sfinte 
sărbători”:

Hristos Se naşte, măriţiL! ...
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Predica învierii lui Iisus Hristos 
şi-a avut primul amvon în piatra răs-
turnată de pe mormânt, iar primul 
vestitor a fost îngerul, care sta dea-
supra pietrei vorbind femeilor venite 
la mormânt. Amvonul Bisericii de azi 
are aceeaşi menire, iar preotul ace-
eaşi slujbă îngerească. Slujba cuvân-
tului e mare şi necesară.

După cea euharistică, ea arată în 
primul rând că Biserica ce o practică 
regulat trăieşte, este vie, precum şi 
îngerul prin cuvânt a vestit, în faptul 
zilei, învierea.

În general, creşti-
nul ortodox nu um-
blă cu Sfânta Scrip-
tură în buzunar. Aşa 
că Evanghelia şi pre-
dica duminicilor sunt 
aproape exclusiv 
hrana lui sufletească. 
„Prin urmare, credin-
ţa este din auzire, iar 
auzirea prin cuvântul 
lui Hristos” (Romani 
X, 17). Şi dacă Sf. 
Apostol Pavel, cel ce 
a îngenuncheat înţe-
lepciunea păgână cu 
puterea cuvântului, 
zicea cu uşurinţă lui 
Timotei: „propovă-
duieşte cuvântul, 
stăruieşte cu timp şi 
fără timp. Mustră, ceartă, îndeamnă 
cu toată îndelunga răbdare şi învă-
ţătură” (II Timotei IV, 2); cu atât mai 
vârtos stă astăzi acest îndemn, când 
minunea nu mai întăreşte cuvântul 
propovăduitorului la fiecare pas, ca 
odinioară. 

Într-adevăr, dacă creştinul nu află 
hrana cuvântului în biserică, o caută 
în altă parte. Sunt oameni bisericoşi 
care duminică dimineaţa participă la 
Sfânta Liturghie, unde în unele  locuri 
nu se predică, iar seara merg la adu-
narea sectarilor ca să asculte cuvân-
tări. Aceste cazuri concretizează 
setea si interesul poporului pentru 
învăţătura religioasă.

Acestui interes trebuie să-i cores-
pundă un zel egal din partea preotu-
lui, în ce priveşte binevestirea. Atâ-
ta vreme cât sursa cuvântului este 
în gura Păstorului, este bine; când 

această sursă porneşte din alte gru-
puri, preotul devine inutil din punct 
de vedere al propovăduirii.

Prezenţa lui în slujba Apostolului 
ce spunea: „Vai mie, dacă nu bineves-
tesc” (I Corinteni IX, 16), numai prin 
predicare zeloasă se justifică. Dar 
predica zeloasă şi neîntreruptă este 
şi o luptă de apărare a patrimoniu-
lui predicatorial exclusiv preoţesc. 
Când gura preotului tace, vorbesc 
alte guri, neindicate, nepregătite, 
neîndreptăţite, neînvăţate şi de aici 

începe răul!
O obiecţiune comodă contra pre-

dicii regulate este aceea că, creştinul 
se plictiseşte de predicile prea dese; 
deci lasă-l să dorească predica, zic 
mulţi dintre noi. Dar să nu credem 
că oamenii se plictisesc de o predică 
bună. De una rea se plictisesc, chiar 
de s-ar rosti la un an o dată. Şi apoi 
cercul credincioşilor trebuie întărit 
şi obişnuit cu predici regulate, dar 
şi bine lucrate. Vina că predicile nu 
au mare influenţă şi că plictisesc este 
lipsa de care suferă ele.

Prima lipsă importantă e lipsa de 
noutate, de originalitate, în sensul 
relativ al cuvântului. O predică pre-
luată de la altul şi memorizată va fi 
sau rece şi monotonă, pentru că nu 
a trecut prin sufletul predicatorului, 
ori declamatorie, din care ascultăto-
rii nu se aleg decât cu o impresie tre-

cătoare, superficială. Deci, ori facem 
predici originale, ori nu mai are rost 
să se studieze omiletica. Predicile fă-
cute de-a gata se pot rosti şi fără ea. 
Predici originale, în sens relativ, pen-
tru nivelul parohiei în care păstoreş-
te, poate să compună orice preot.

Faptul că avem o literatură pre-
dicatorială puţin însemnată ar tre-
bui să ne îndemne a ne lucra singuri 
predicile. Cele mai reuşite ar putea fi 
publicate în ziar sau revistele biseri-
ceşti. În felul acesta, prin străduinţe 
repetate vom ajunge să avem buni 
predicatori. Un preot care se strădu-
ieşte a predica, învăţând pe alţii şi pe 

sine, se instruieşte.
Preoţii încă din 

Institutul Teologic, 
când viaţa le este 
închinată exclusiv 
studiului şi sunt fără 
grijile mărunte ale 
vieţii de familie, îşi 
adună materialele 
de predici, ca un rod 
al meditaţiei din acel 
timp, care-i va servi 
apoi, mai cu seamă 
în cazuri de urgenţă. 
Deci, tinerii studenţi 
vor fi obligaţi a-şi 
face singuri predi-
cile. Acestea vor fi 
altfel simţite decât 
cele luate de-a gata 
din cărţi, mai bine 

predate şi mai repede învăţate.
În felul acesta nu vom fi nevoiţi să 

alergăm la orice izvoare, fie şi de altă 
confesiune, pentru predicile noastre. 
Este însă absolut nedemn ca noi, cu 
minunatele comori în Ortodoxie, in 
Sfinţii Părinţi, să alergăm la un autor 
mărunt, eterodox. Originalitatea în 
sens relativ, este necesară. Ideile se 
prelucrează, se aplică la stările reale 
şi locale şi astfel vor avea mai mult 
succes decât o oarecare predică ce-
lebră, care nu are nicio legătură cu 
stările din parohie, pe care numai 
preotul locului le cunoaşte.

Orice predică, oricât de generală, 
se potriveşte puţin oricărei stări din 
orice parohie. Dar şi mai adevărat 
este că-i lipseşte acea antenă fină 
care receptează anumite date lo-
cale, anumite răni ce trebuie atinse 

Hrana cuvântului
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cu discreţie. Ţinând seama de tipul 
ascultătorilor, de aceste precizări nu 
poate fi lipsită nicio predică.

Predicile luate aşa cum sunt, din 
cărţi, mai au şi dezavantajul de a mai 
fi fost auzite de acelaşi auditoriu, 
ceea ce le scade interesul şi efectul. 
Chiar peste un an, predicile repetate 
se recunosc prin exemplele sau pil-
dele intercalate, ce rămân în memo-
ria ascultătorilor. 

În ce priveşte pildele: Ar trebui 
alese cu mai multă grijă, din fapte 
reale şi strict istorice şi mai bine din 
istoria Testamentului Vechi. Pildele 
de circumstanţă, neistorice şi numai 
verosimile, informează greşit pe as-
cultători, atrăgând atenţia, prin di-
versiune, dar mai ales intuită de ea.

O altă lipsă a predicii la noi este 
că arătam în ea mai mult partea ne-
gativă a problemelor. Este o greşeală 
că de multe ori din acestea creştinul 
învaţă ceea ce încă nu a ştiut în rău. 
Nu vom combate, de pildă, învăţătu-
rile neoprotestanţilor, acolo unde nu 
sunt. Combaterea lor e mai mult o 
lucrare de laborator, întărind pe cei 
rămaşi în biserică, iar pe cei înclinaţi 
spre neoprotestatism edificându-i. 
Ne vom ocupa de partea pozitivă a 
problemelor, învăţând în primul rând 
pe credincioşi ce să creadă şi ce să 
facă şi nu invers: ce să nu creadă şi 
ce să nu facă!

Partea negativă să fie doar ceea 
ce este umbra într-un desen: reliefa-
rea mai adâncită a obiectului.

Când lipseşte Sfânta Tradiţie, 
predica primeşte un caracter protes-
tant. Noi, de multe ori, înlocuim Sf. 
Tradiţie cu poveşti imaginare şi pilde 
neverosimile.

În ce priveşte cuvântările la în-
mormântări sau iertăciunile sunt 
chiar numai iertăciuni, adică nişte 
formule şablon, prin care răposatul 
îşi ia rămas bun cu o duioşie exage-
rată de la soţie, copii, rude apropiate 
şi mai depărtate, cunoscuţi şi cunos-
cute şi de la toţi cei care au venit să-i 
dea ultima cinste; învăţătura lipseş-
te. Să nu uităm, însă, că în preajma 
sicriului terenul este mai propice 
pentru o învăţătură potrivită care ar 
da roade.

Aici avem posibilitatea să învăţăm 
şi pe cei ce nu vin la biserică cu anii 
şi să-i întoarcem la ea pe neoprotes-
tanţii care vin la înmormântări, dar 
nu intră în biserică. Şi să nu mai ui-
tăm că predica la înmormântare e 
mângâiere. E adevărată demagogie 
a te preta la un sentimentalism me-
lodramatic, nesincer şi la amănunte 
duioase, exploatate la extrem, din 
viaţa răposatului, cu scopul bine 
definit de a stoarce cât mai multe 
lacrimi, de a provoca cât mai multă 
durere în suflete şi aşa destul de în-
durerate ale urmaşilor. Predica de o 

jumătate de oră sau mai mult este 
necorespunzătoare pentru vremu-
rile de azi. Se caută substanţialul, 
cuvântul cuprinzător concentrat. Şi 
dacă toate aceste lipsuri contribuie 
la micşorarea efectului unei predici, 
cea citită este şi de mai puţin efect. 
Ea îl lipseşte pe predicator de ajuto-
rul preţios al gesturilor, al intonaţiei 
libere şi al ochilor, care în loc să pri-
vească pe ascultători urmăreşte rân-
durile pe hârtie.

Predica trebuie lucrată şi studiată 
de cel ce voieşte să o susţină înaintea 
ascultătorilor cu focul convingerilor 
ideii pornite din inimă. Cele ce se ba-
zează pe inspiraţia momentului, dacă 
reuşesc câteodată, de cele mai mul-
te ori însă produc eşecuri; expresii şi 
idei repetate, gesturi necontrolate şi 
lipsa de unitate în expunere.

Preoţii singuri în parohie nu au 
aceeaşi obligaţie ca şi acolo unde 
sunt doi sau trei, de a predica regu-
lat şi de a avea cel puţin un plan sau 
o schiţă a predicii.

Acest plan sau schiţă, ca şi copia 
după predică, anexate la tabloul anu-
al al predicilor îl şi justifică, totodată, 
pe preot că predicile pe care le trece 
în datele statistice au fost într-ade-
văr rostite. Aceste modeste observa-
ţii culese de pe câmpul cuvântului nu 
au pretenţia să înveţe pe cei învăţaţi, 
ci pe cei care le-ar primi cu bunăvo-
inţă, ca pe nişte avertismente asupra 
unor lipsuri care uşor s-ar putea în-
drepta.
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nit în timpul Mântuitorului, care 
a venit „ca să lumineze pe cei ce 
şedeau în întuneric şi în umbra 
morţii şi să îndrepte picioa re
le noastre pe calea păcii” (Luca I, 
79).

Năzuinţa spre pace constituie 
nu numai un deziderat, ci o 
poruncă dumnezeiască după 
cuvintele Mântuitorului care 
spunea: „Aceasta este porunca 
Mea, ca să vă iubiţi unul pe altul, 
precum vam iubit Eu” (Ioan XV, 
12). Iar apostolul neamurilor ne 
adresează îndemnul: „Trăiţi în 
pace cu toţi oamenii” (Romani 
XII, 18).

Însă a trăi în pace nu înseamnă 

numai a nu ne porni sau a ne 
manifesta împotriva cuiva (a 
fi pasiv), ci dimpotrivă, a ne 
strădui pentru realizarea ei, aşa 
ne îndeamnă acelaşi apostol: „Nu 
te lăsa biruit de rău, ci biruieşte 
răul cu binele” (Romani XII, 21) 
şi cum spune psalmistul David; 
„Fereştete de rău şi fă bine, 
caută pacea şi o urmează pe ea” 
(Psalmul 33, 13).

Sfântul Grigorie Palama 
spunea că „Dumnezeu a sădit 
în noi darul de a trăi”. Datoria 
noastră este de a apăra cu sfinţe
nie şi a apăra cu hotărâre acest 
dar dumnezeiesc. Pacea este cel 
mai de preţ bun al oamenilor, 
„mama tuturor bunurilor” cum 
spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

A lupta pentru pace înseamnă 
a apăra viaţa oamenilor pe 
pământ.

Noi, ca slujitori ai Bisericii 
străbune, avem datoria sfântă 
de a înălţa rugăciuni pentru 
pace asemenea proorocului 
Isaia: „Doamne, revarsă pace 
peste noi, căci toate lucrurile 
noastre, pentru noi leai făcut” 
(Isaia XXVI, 12), pentru că aşa 
cum arată înţeleptul Solomon: 
„Mai bună este o bucată de pâine 
uscată în pace, decât o casă 
plină cu carne de jertfe, dar cu 
vrajbă”(Pilde XVII, 1).

Profeţiile Vechiului Testament 
în legătură cu pacea sau împli

Năzuinţa spre pace
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Crăciunul este sărbătoa
rea senină şi plăcută, care 
ne aduce vraja colindelor 
şi a primilor fulgi de zăpa
dă. La această sărbătoare 
îşi arată credincioşii noş
tri toată recunoştinţa şi 
cinstea cuvenită Pruncului 
Dumnezeiesc, care din slă
vile măreţe ale cerului sa 
pogorât pe pământul înti
nat de păcate 
spre a lua „chip 
de rob” şi a ară
ta oamenilor 
calea izbăvirii 
suf leteşti.

În cinstea 
copilului divin 
născut în ieslea 
d o b i t o a c e l o r 
sa creat o co
moară bogată 
şi prea frumoa
să de colin
de, căreia nui 
prea găsim ase
mănare la alte 
popoare. Acestea sunt f lo
ricele alese, spirituale, care 
exprimă gingăşia şi toată 
bogăţia simţămintelor de 
iubire faţă de marele Mân
tuitor. La momentul aces
ta de măreaţă sărbătoare 
inimile noastre tresaltă de 
bucurie şi gând cucernic 
se îndreaptă recunoscător 
către Acela care a părăsit 
slava cerească şi a îmbrăcat 
haina noastră de pământ, 
spre a se smeri pe Sine şi 
a sluji oamenilor, cu toată 
iubirea Lui nemărginită. 

Cât de frumos şi cât de 
simplu se exprimă gândul 

cut / Cel fără început”. În 
praznicul Crăciunului ni se 
descoperă învăţătura des
pre virtutea smereniei şi a 
ascultării pe care nea ară
tato Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu prin naşterea 
Sa, întrun staul de dobi
toace de la mahalaua Betle
emului.

Dornice de pace, inimile 
creştinilor îşi exprimă sim
ţămintele calde în această 

prea frumoasă 
colindă, care se 
cântă în Banat: 
„Astăzi sea
ră decuseară / 
A pornit veste 
prin ţară / Că 
Iisus se naşte 
iară / Colin
dau cu traista 
plină / Alear
gă fără odihnă 
/ Ca să ducăn 
jos şin sus / 
Vestea Pruncu
lui Iisus. / Să 
vesteascăn sus 
şin lat, / Vine 

Pruncul împărat / Să ne 
scape de păcat, / Să ne adu
că Domnul Sfânt / Pace 
bună pe pământ”.

În cinstea Celui ce sa 
născut în ieslea Betleemului 
şi sub vraja mesajului dum
nezeiesc de pace pe pământ 
şi între oameni bunăvoire, 
cu inima, cu cuvântul şi cu 
fapta să fim propovăduito
rii şi sprijinitorii păcii, ai 
buneivoirii, ai înfrăţirii şi 
unirii, ai dragostei şi ai bu
nătăţii, ai mângâierii şi fa
cerii de bine între oameni.

acesta în colinda „Nouă azi 
nea răsărit / Mesia cel mult 
dorit / Din Fecioara sa năs
cut / Şi din lapte sa crescut / 
Cu scutece sa înfăşat / Şi în 
braţe sa purtat, / Cum e ro
bul sa smerit / Şi pe noi nea 
mântuit.”

Prin Iisus Hristos se frânge 
păcatul, se alină durerea, ura 
se schimbă în iubire, răul în 

bine, durerea în bucurie. Pre
cum lumina şi căldura soare
lui topeşte sloiurile de gheaţă, 
aşa căldura iubirii lui Hristos 
topeşte sloiurile păcatului şi 
ale răutăţii din suf letele noas
tre, aşa cum ne spune frumos 
şi cu accente duioase colinda: 
„Pogoară, Doamne pogoară, / 
Că păcatul ne omoară.../ Căci 
alăturea de Tine, / Orice rău 
se face bine”.

Adunaţi fie în jurul pomu
lui de Crăciun, fie sub vraja 
colindelor străbune, credin
cioşii cântă cu bucurie: ,O ce 
veste minunată / În Betleem 
ni se arată, / Astăzi sa năs

O sărbătoare senină Şi măreaţă
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Într  ‑un nou an
Încă un an s-a sfârşit în negu-

ra veşniciei şi altul se naşte din 
aceeaşi veşnicie fără de sfârşit. 
Ca un râu ce curge mereu, du-
când cu sine tot ce întâlneşte 
în cale, aşa şi anul ce s-a scurs 
a dus cu sine aduceri aminte 
dragi şi duioase gânduri, fră-
mântări, bucurii şi multe şi bo-
gate simţăminte. Cu ziua de azi 
păşim într-un an nou, pe care-l 
începem fără să putem presu-
pune măcar bu-
curiile sau du-
rerile care ne 
aşteaptă, pă-
şim pe calea lui 
asemenea că-
lătorului, care, 
pierzând calea, 
stă şi caută za-
rea de lumină 
spre a se izbăvi 
de rătăcire.

În anul ce 
s-a scurs Dum-
nezeu ne-a dat 
bucuria de a 
petrece cu El 
în biserici, de a 
asculta slujbe-
le, de a ne îm-
părtăşi cu Sfintele Taine, de a 
ne întări cu harul şi cu dulceaţa 
cuvântului Său, plin de mângâ-
iere şi lumină. În pragul anu-
lui nou, în calitate de creştini 
buni, este bine să ne coborâm 
în grădina sufletului nostru şi 
să vedem cum am îngrijit-o în 
cursul anului trecut. Am cură-
ţit-o de buruienile păcatelor 
sau am lăsat-o în paragină? Am 
împodobit-o cu florile virtuţi-
lor sau am lăsat-o năpădită de 
iarba rea a fărădelegilor noas-
tre?

Ne-am hotărât să ne facem 
mai buni, mai curaţi, mai cu gri-
jă de cele duhovniceşti, în mai 

strânsă legătură cu Dumnezeu 
şi am împlinit oare această ho-
tărâre? Călători fiind pe acest 
pământ, ne-am gândit la clipa 
plecării noastre la cele veşnice 
şi ne-am pregătit merindea du-
hovnicească, care să ne ducă 
până la porţile cerului? În anul 
trecut am făcut ceva pentru 
mântuirea noastră?

Cercetându-ne conştiinţa, 
fiecare să ne răspundem la 

aceste întrebări în mod sincer 
şi să luăm hotărârea ca în anul 
în care intrăm să facem un pas 
mai departe pe drumul mântui-
rii noastre sufleteşti şi-n împli-
nirea datoriilor noastre creşti-
neşti şi de buni români.

La acest popas duhovnicesc 
şi la acest hotar de timp, să-i 
cerem bunului Dumnezeu ca 
în anul cel nou, să ne dea pu-
terea sufletească de a spori în 
credinţă şi dragoste către El, 
de a umbla în calea Lui şi de a-I 
împlini poruncile. Să-i cerem 
să ne ajute să ajungem oameni 
noi, „făptură nouă”, după cu-
vântul Sfântului Apostol Pavel, 

de vreme ce „au trecut cele 
vechi, acum totul este nou” (II 
Corinteni V, 17); şi „să ne îm-
brăcăm în omul cel nou, zidit 
după chipul lui Dumnezeu în 
dreptatea şi sfinţenia adevăru-
lui” (Efeseni IV. 247).

Anul nou cere un om nou, 
creştin stăpânit de duhul drep-
tăţii şi al adevărului, de duhul 
cinstei şi al sfinţeniei, de duhul 
blândeţii şi al păcii, de duhul 
hărniciei şi al progresului, de 
duhul dragostei către Dumne-

zeu şi aproa-
pele, de duhul 
dragostei că-
tre ţara în care 
trăim. Omul 
nou şi creşti-
nul adevărat 
îşi iubeşte ţara 
şi Biserica în 
aceeaşi măsu-
ră şi cu aceeaşi 
putere, dând 
lui Dumnezeu 
cele ce sunt ale 
lui Dumnezeu 
şi ţării cele ce 
sunt ale ţării.

Să ne rugăm 
lui Dumnezeu 
ca în anul în 

care intrăm, să ajungem oa-
meni noi şi creştini desăvârşiţi, 
care să respecte cu sfinţenie 
legile Domnului şi cele ale ţă-
rii, sporind în dreapta credinţă 
şi-ntru toată facerea de bine: 
în virtute, în muncă şi-n dra-
goste către aproapele.

Fericit şi binecuvântat să fie 
noul an pentru noi toţi, pentru 
tot ce ne este drag, pentru toa-
te năzuinţele noastre. În anul 
ce vine, să rugăm pe Dumne-
zeu să ne ferească de zile gre-
le, să avem un trai fericit, pace 
vieţii, linişte sufletească şi tru-
pească. Un an nou fericit şi «La 
mulţi ani!».
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Păzitorii adevărului
Preoţii Bisericii creş-

tine sunt păstrătorii tur-
mei duhovniceşti a lui 
Hristos. ei sunt iconomi 
şi împărţitori ai tainelor 
lui dumnezeu, tălmăci-
tori ai sfintei sale învă-
ţături şi trimişi speciali 
ai lui dumnezeu pe lângă 
oamenii neputincioşi, de 
a se ridica prin propriile 
lor forţe până la scaunul 
celui atotputernic. 

Preoţii sunt păzitorii 
adevărului, purtătorii de 
grijă ai sufletelor noas-
tre; învăţătorii cărora 
dumnezeu le-a încre-
dinţat bogăţia învăţă-
mintelor Sale, pentru ca 
să sporească sfinţenia 
şi evlavia între credin-
cioşi. deci, preoţii sunt 
mijlocitorii credincioşi 
pe lângă dumnezeu, care 
zilnic intervin la sfântul 
altar, pentru ca dumne-
zeu să dea păcătoşilor 
întoarcerea la credinţa 
creştină a celor ce nu 
cunosc Biserica, tămă-
duirea bolnavilor, mân-
gâierea întristaţilor, în-
depărtarea primejdiilor 
şi a războaielor şi pentru 
biruinţa păcii în lume. 

Sfântul ambrozie spu-
ne: „Slava regilor com-
parată cu slava preoţiei 
creştine, este ca din-
tre plumb şi strălucirea 
aurului”. evanghelistul 
ioan, la începutul apo-
calipsei de opt ori îl 
numeşte pe episcopi în-
geri, iar Sfântul apostol 
Pavel, spune: „Şi încer-

carea care era în trupul 
meu voi nu aţi defăimat şi 
nu aţi lepădat; ci ca pe un 
înger al ui dumnezeu m-aţi 
primit” (Galateni iv, 14).

vorbind apostolilor, 
Mântuitorul spune: „voi 
sunteţi lumina lumii” (Ma-
tei v, 15). asemenea preo-
ţilor vechiului testament, 
care întotdeauna vegheau 
înaintea Cortului Mărturi-
ei, domnul Hristos a orân-
duit ca şi preoţia Noului 
testament să fie candela 
arzătoare şi lumina lu-
mii. Pentru aceea a şi zis 
către ei: „aşa să lumine-
ze lumina voastră înain-
tea oamenilor, ca văzând 
faptele voastre cele bune 
să preamărească pe tatăl 
vostru cel din ceruri” (Ma-
tei v,16), Preotul trebuie 
să lupte ca un bun ostaş al 
lui Hristos împotriva duş-

manului sufletelor ome-
neşti - diavolul, împo-
triva păcatelor şi relelor 
care întinează lumea. 
armele lui sunt rugăciu-
nea şi lacrimile cu aju-
torul cărora îmblânzeş-
te mânia dreaptă a lui 
dumnezeu si zădărniceş-
te cursele diavoleşti.

Nu trebuie uitat nicio-
dată că de existenţa pre-
otului avem permanentă 
nevoie în viaţă de la naş-
tere până la  moarte.

evident că preoţii tre-
buie să corespundă prin 
faptele şi viaţa lor mi-
siunii sfinte ce li s-a în-
credinţat aşa cum spune 
Sfântul ioan Gură de aur. 
Sufletul preotului trebu-
ie să fie mai curat de-
cât” razele soarelui”.
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Sfânta Liturghie este 
slujba slujbelor religi-
oase, lauda laudelor şi 
jertfa jertfelor ce se cu-
vine să o aducem Celui 
Preaînalt, după cuvintele 
liturgice: „Ale Tale din-
tru ale Tale, Ţie aducem 
de toate şi pentru toate”. 
Sfânta Liturghie 
este reeditarea 
vieţii Mântuito-
rului, este repe-
tarea dramei de 
pe Golgota, în 
chip nesângeros, 
este însăşi jertfa 
cea mântuitoare 
pe care dragos-
tea lui Dumnezeu 
ne-a adus-o în 
dar nouă, creşti-
nilor.

Sfânta Litur-
ghie este aduce-
rea cerului pe pă-
mânt, este imnul 
cel mai sublim 
al corului înge-
rilor, este grădi-
na cea înflorită 
a bucuriilor şi a desfă-
tărilor duhovniceşti, este 
îmbrăţişarea cea mare a 
Creatorului cu cea mai 
înaltă creatură a Sa, în 
farmecul regăsirilor şi-n 
dragostea care iartă toa-
te şi învinge toate.

Cu adevărat, asistând 
la săvârşirea Sfintei Li-
turghii ortodoxe, dacă ai 
cugetul curat, îţi dai sea-
ma că deşi eşti pe pă-
mânt, cu sufletul te simţi 
în ceruri.

Fiecare rugăciune, fi-
ecare cântare şi fiecare 

mişcare în cadrul Sfintei 
Liturghii grăieşte sufletului 
şi-l înalţă spre culmile lumi-
nii şi ale fericirii cereşti. Se 
cade dar ca fiecare creştin 
să cunoască însemnăta-
tea şi înţelesurile cele mai 
adânci ale Sfintei Liturghii 
în care noi aducem jertfa 

supremă a trupului lui Hris-
tos, acela care operează 
în noi iertarea păcatelor şi 
prezenţa lui Dumnezeu în 
trupul şi sufletul nostru.

Cuvântul „liturghie” vine 
de la cuvântul grecesc ”le-
itonergon” care înseam-
nă lucrare publică, oficiu, 
vrând să ne arate că şi 
Sfânta Liturghie este o lu-
crare publică, un serviciu 
divin, public şi comun la 
care se aduce un sacrificiu 
sfânt şi la care iau parte 
toţi creştinii. Ea este „cul-
mea cea mai înaltă a trăirii 

duhovniceşti creştine”.
Sfânta Liturghie este 

o comoară preţioasă 
pentru sufletele noastre, 
este un dar nepreţuit pe 
care l-am primit de la 
Dumnezeu, pentru aceea 
se cade să ne folosim cu 
prisosinţă de acest minu-
nat dar. Să-l punem în fo-
losul nostru sufletesc.

Să nu lăsăm a trece 
nicio duminică fără a par-
ticipa la Sfânta Liturghie. 
Fiecare trebuie să se 
trudească a asculta cu 
toată evlavia şi vrednicia 
această slujbă a slujbelor 
creştine, la care Mielul 
lui Dumnezeu se aduce 
jertfă pentru mântuirea 
sufletelor noastre.

Aşadar, fiecare să ne 
împărtăşim cu harul şi 
darurile pe care ni le ofe-
ră din belşug Sfânta Li-
turghie.
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Serbarea duminicii este 
o poruncă a legii naturale, 
o poruncă a legii pozitive 
dumnezeieşti.

Întrucât omul are lipsă 
de recreere, este dator ca 
în anumite zile să se ocu-
pe şi de suflet, de partea 
spirituală, adică să serbeze 
ziua de odihnă.

Serbarea sâmbetei din 
vechiul testament, care 
avea scop fizic (recreerea) 
şi scop religios (închinarea 
la dumnezeu), la creştini, 
s-a schimbat cu serba-
rea duminicii care are tot 
aceleaşi scopuri. Motivele 
pentru care creştinii au in-
trodus ca zi de sărbătoare 
prima zi a săptămânii, nu-
mită duminica, în locul ul-
timei zile a săptămânii, nu-
mită sâmbătă, sunt multe şi 
multiple, dar voi enumera 
doar câteva: în această zi 
a înviat domnul din morţi 

şi cu învierea Sa a renăscut 
lumea; în această zi au pri-
mit apostolii poruncă de la 
Mântuitorul ca să vestească 
evanghelia la toate popoa-
rele şi tot în această zi S-a 
pogorât duhul Sfânt peste 
Sfinţii apostoli şi s-a con-
stituit prima biserică creş-
tină.

deşi instituirea serbării 
duminicii în locul sâmbe-
tei nu s-a făcut de către 
mântuitorul iisus Hristos, 
totuşi tradiţia bisericească 
atribuie această schimbare 
a legii vechi unei dispoziţii 
apostolice. Şi acest lucru 
poate fi dovedit pe cale is-
torică: serbarea duminicii 
există încă de pe timpul 
apostolilor. legat de ser-
barea duminicii, creştinul 
are de îndeplinit două da-
torii religioase şi datorii 
ale repausului duminical. 
datoria religioasă a fiecă-

rui creştin, începând de la 
vârsta de şase ani, este de 
a lua parte la slujbele dum-
nezeieşti în duminici şi săr-
bători.

Cine nu ia parte la aces-
te slujbe dumnezeieşti do-
vedeşte că nu vrea să se 
împace cu Hristos. de la 
această participare se pot 
sustrage numai aceia căro-
ra le lipseşte posibilitatea 
fizică sau morală. de aici 
rezultă datoria Sfântă ce 
o au părinţii în a-şi îndru-
ma copiii spre biserică şi 
de a-i învăţa de mici să se 
roage. datoriile repausului 
duminical: în zi de dumini-
că, creştinul este dator să 
se reţină de la toate ocupa-
ţiile ce aduc câştig şi apoi 
are obligaţia morală de a 
nu săvârşi lucruri care pot 
suferi amânare.

duminica este ziua odih-
nei sau a repausului şi ziua 
rugăciunii.

În schimb, totuşi, sunt 
admise unele servicii ce 
provin din iubire fată de 
aproapele: îngrijirea bol-
navilor, înmormântările, 
fapte ale evlaviei creştine, 
înfrumuseţarea bisericii, 
serviciile divine şi lucruri-
le urgente a căror întrelă-
sare ne-ar aduce şi nouă, 
dar şi aproapelui, mari pa-
gube (secerişul, în cazuri 
extreme, poşta, călători-
ile de urgenţă şi trenurile 
etc.). aşadar, în această zi 
de duminică, creştini sunt 
îndatoraţi să cugete asupra 
însemnătăţii acestei zile şi 
asupra efectului ce îl are 
asupra vieţii creştine.

Serbarea  Duminicii
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Sacrificiul este un act re-
ligios prin care omul închi-
nă lui Dumnezeu, nesilit de 
nimeni, o parte din averea 
sa, materială şi spirituală, 
care pentru el are un preţ, 
tocmai pentru că o dă Dom-
nului şi nu o nimiceşte.

Ideea sacrificiului con-
ţine două elemente: întâi, 
recunoaşterea că tot ce po-
sedăm este de la Dumnezeu 
şi al doilea recunoaşterea 
păcătoşeniei noastre. După 
ce omul, prin păcat, a su-
părat pe Dumnezeu, prin 
sacrificiu vrea să se împace 
iarăşi cu El şi totodată să 
se pocăiască. Însă Dumne-
zeu a hotărât care sacrificii 
îi sunt plăcute Lui şi care îl 
pot împăca cu El.

Încă din Vechiul Testa-
ment, Dumnezeu a cerut 
sacrificii grele şi bogate, 
dar în loc să ceară sânge-
le omului ca sacrificiu, s-a 
mulţumit cu sângele ani-
malelor sacrificate. Însă 
sângele animalelor s-a 
primit numai în schimbul 
unui sacrificiu mai bun şi 
adevărat de viitor, aşa că 
sacrificiile Vechiului Tes-
tament au fost numai nişte 
simboluri şi umbre ale sa-
crificiului adevărat. Deşi 
prin sacrificiile Vechiului 
Testament s-a substituit 
omul pe sine prin animale-
le sacrificate, prin sacrifi-
ciul lor, a fost, în realitate, 

substituit Mântuitorului 
Iisus Hristos, unicul sacri-
ficiu adevărat şi plăcut lui 
Dumnezeu.

Precum centrul întregii 
economii dumnezeieşti de 
mântuire este sacrificiul 
Mântuitorului prin care a 
substituit pe oameni, tot 
astfel şi centrul culturii 

dumnezeieşti creştine este 
sacrificiul euharistic. Şi, 
de atunci, el este unicul 
sacrificiu care se săvâr-
şeşte printr-un act formal, 
de cult dumnezeiesc. Creş-
tinul are această datorie, 
ca să participe cât mai des 
la săvârşirea şi aducerea 
acestui sacrificiu. 

Numai aşa a putut fi bine 
primit sacrificiul omului 
înaintea lui Dumnezeu şi 
a putut avea valoare, dacă 
actul extern al sacrificiului 

s-a împreunat cu actul in-
tern, adică recunoaşterea 
vinovăţiei, căinţa (părerea 
de rău) cu dorinţa de îm-
păcare. Mântuitorul Iisus 
Hristos prin jertfă a deve-
nit mijlocitor la Dumnezeu 
Tatăl numai dacă noi recu-
noaştem vinovăţia noastră 
şi ne căim pentru păcate. 

Dorind îndreptarea poa-
te mijloci pentru noi, iar 
pentru cei ce nu se căiesc, 
Hristos nu poate mijloci. 
Prin urmare, cu sacrificiul 
obiectiv adus de Mântuito-
rul pentru totdeauna, tre-
buie să se împreune şi sa-
crificiul nostru subiectiv, 
ca să se poată face şi împă-
carea cu Dumnezeu. Creşti-
nul trebuie să aibă aceeaşi 
intenţie şi scop cu care s-a 
jertfit Mântuitorul pentru 
noi şi a noastră mântuire.

S A C R I F I C I U L
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Necredinţa este de două feluri: 
negativă şi pozitivă. De necre-
dinţa negativă suferă acei oameni 
cărora niciodată nu li s-a propo-
văduit învăţătura creştină şi care 
nici nu au auzit de Evanghelia lui 
Hristos. Această necredinţă provi-
ne, de multe ori, din neştiinţă şi, 
de aceea, nu este imputabilă. Ne-
credinţa unor asemenea oameni 
este numai pedeapsa şi urmarea 
păcatului strămoşesc, Dumnezeu 
nevrând încă să le descopere voia 
Sa şi astfel să-i conducă pe calea 
nemuririi. De necredinţă poziti-
vă suferă aceia care nu primesc 
adevărurile învăţăturii creştine, 
cu toate că au auzit de ele, sau, 

primind creştinismul, neagă unele 
învăţături ale lui sau, până la urmă, 
le neagă pe toate, lepădându-se de 
creştinism. 

Pârghiile acestei necredinţe sunt:
- păgânismul, cu toate formele 

sale care neagă existenţa unui Dum-
nezeu şi se închină feluritelor făp-
turi;

- iudaismul sau mahomedanis-
mul, care, deşi admit o descoperire 
dumnezeiască, nu recunosc descope-
rirea dumnezeiască creştină;

- ateismul care nu cunoaşte nici 
un Dumnezeu;

- deismul care admite numai o re-
ligie a minţii;

- erezia, apostazia şi schisma.

Necredinţa pozitivă în toate 
formele sale este un păcat greu 
împotriva lui Dumnezeu şi e pă-
gubitoare pentru mântuirea omu-
lui, pentru că fără credinţă nu este 
cu putinţă a plăcea lui Dumnezeu 
şi fără credinţă nu este mântuire.

Cu toate că fiecare este dator să 
cunoască adevărurile creştinismu-
lui şi le îmbrăţişează cu toată căl-
dura, totuşi împrejurările în care 
trăieşte cineva, creşterea greşită, 
nedezvoltarea corespunzătoare a 
facultăţilor sufleteşti etc. pot mic-
şora greutatea păcatului.

Aşadar, se cuvine să fim cre-
dincioşi şi nu necredincioşi, pen-
tru că vom da socoteală în faţa lui 
Dumnezeu pentru fiecare lucru 
săvârşit aici pe pământ, pentru 
sau împotriva Celui ce ne-a creat.

Închinarea de Dumnezeu 
se mai numeşte şi cult religios. 
Acest cult sau închinare de Dum-
nezeu constă în aceea că aducem 
Domnului cerului şi al pământu-
lui adorarea noastră prin anumi-
te acte religioase.

Aceste acte constituie cul-
tul religios şi este expresia sim-
ţirii noastre religioase, reflexul 
virtuţilor teologice, virtuţi care 
constituie, în esenţă, momentele 
principale ale simţirii religioase 
creştine. Virtutea care îl determi-
nă pe om la închinarea de Dum-
nezeu se numeşte religiozitate. 
Această virtute se deosebeşte 
de virtuţile teologice prin faptul 
că ea nu are de obiect nemijlo-
cit pe Dumnezeu ca scop final al 
omului, ci diferitele mijloace ale 
închinării de Dumnezeu.

Închinarea de Dumnezeu este 
sau numai internă, când este 
săvârşită numai în cuget sau se 
manifestă şi prin acte externe 
(rugăciunea cu voce tare, înge-
nuncherea, împreunarea mâinilor 
etc.). Orice act religios trebuie să 
fie şi intern, adică să corespundă 
convingerii religioase a omului şi 
să rezulte din intenţia serioasă de 

a preamări pe Dumnezeu, pentru că 
altfel nu ar avea niciun înţeles, ba 
chiar ar fi ca o făţărnicie a noastră. 
Închinarea de Dumnezeu este publi-
că şi particulară. Cea dintâi se săvâr-
şeşte în Biserică şi cea de a doua în 
loc retras. 

Cultul public este obligatoriu 
pentru toţi credincioşii, pentru că 

acest cult îl întăreşte pe creştin 
în sentimentul religios, iar cultul 
particular este la liberă alegere 
pentru cel ce vrea să-l practice.

Aşadar, închinarea religioasă 
săvârşită prin actele cultului re-
ligios se îndreaptă la Dumnezeu 
prin rugăciune, cinstirea îngerilor 
şi a sfinţilor şi prin tot ceea ce 
facem bun şi bineplăcut lui Dum-
nezeu.

Cultul creștin religios

Despre  necredință
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Avem de-a face cu o carte ex-
trem de dorită în câmpul teologic 
actual, dar mai ales credem într-un 
câmp mult mai interesant şi mai 
“uitat”- cel al educaţiei religioase. 
Acolo unde pedagogia tinerilor ab-
solvenţi de teologie lasă mult de 
dorit şi unde locul “vocaţional” este 
înlocuit de cel “suplinitor”.

Penitenciarul are în prezent o 
semnificaţie politică deosebită, de-
oarece tratamentul deţinuţilor este 
o ilustrare directă a modului cum se 
respectă drepturile omului, iar dina-
mica instituţională este un indicator 
al democratizării aparatului de stat. 
Mai mult, un popor este considerat 
civilizat sau nu, după modul cum se 
poartă cu categoriile defavorizate: 
minori, bătrâni, handicapaţi, şo-
meri, deţinuţi, imigranţi.

Cartea este rodul reflecţiilor 
profunde, cuprinzătoare, şi al expe-
rienţei îndelungate ca îndrumător 
spiritual, dobândită de autorul vlă-
dică. Scrisă pe înţelesul tuturor, ea 
îl invită pe cititor la conştientizarea 
credinţei sale şi la contemplarea a 
ceea ce Dumnezeu vrea să înfăptu-
iască în fiecare cu iubirea Sa, preţu-
ită şi însuşită.

Cartea este un ghid pe drumul 

credinţei. Înalt Prea Sfinţitul Arhi-
episcop dr. Onufrie Pop a pus aici 
toată credinţa sa, inclusiv cea de 
conducere spirituală, căreia îi con-
sacră cea mai luminoasă parte a 
timpului său.

Asistenţa socială a persoane-
lor delincvente şi a celor aflate în 
dificultate a devenit o preocupare 
generoasă pentru orice societate 
din lume. Fiind o problemă de con-
cepţie de viaţă, în această viziune, 
protecţia socială nu trebuie să aibă 
în atenţie numai ceea ce se vede la 
semenii noştri, ci, în centrul preve-
nirii comportamentului lor antiso-
cial trebuie să se afle desfăşurarea 
unui câmp nelimitat de educaţie, de 
formare a unui ideal major al per-
soanei.

Potrivit documentelor juridice 
internaţionale, pornind de la De-
claraţia universală a Drepturilor 
Omului, fiecare om este îndreptăţit 
să se prevaleze de toate drepturile 
şi libertăţile care sunt enunţate în 
acestea. Statele sunt obligate, con-
form articolelor 2 şi 3 din Convenţia 
cu privire la drepturile omului să ia 
toate măsurile pentru protejarea 
individului împotriva oricărei forme 

Conf. univ. dr.  ONUFRIE (OCTAVIAN) POP, 

MISIUNEA SOCIALĂ A BISERICII,
Ed. Mirton, Timişoara, 2011, 496 pag.

de discriminare sau de sancţiuni, să 
ia în considerare cu prioritate inte-
resele superioare ale individului în 
toate deciziile care îl privesc dispu-
se de instituţii sau autorităţi şi să 
asigure măsurile administrative şi 
legislative corespunzătoare pentru 
asigurarea protecţiei şi îngrijirii lui.

Când aceste abateri persona-
le primejduiesc viaţa individuală şi 
cea socială, întrebările se nasc refe-
ritor la viaţa comunitară, la dreptul 
comunităţii sociale şi a statului de 
a interveni. Până la ce punct poate 
interveni statul în viaţa privată a in-
dividului şi care sunt metodele, ce 
evident cu timpul devin legale, pen-
tru a îndeplini această sarcină.

Reintegrarea foştilor delincvenţi 
în contextul şi în structurile activi-
tăţii sociale normale, este iarăşi o 
problemă de maximă importanţă, 
şi depinde atât de achiziţiile psiho-
comportamentale realizate pe par-
cursul procesului de reeducare sau 
de detenţie, dar şi de modul în care 
sunt primiţi de către ceilalţi membri 
ai grupurilor sociale în care aceştia 
reintră, iar o bună colaborare cu 
preotul capelan, în această ipostază 
este esenţială.

Cartea Înalt Prea Sfinţitului Conf. 
univ. dr. Onufrie Pop vine în sprijinul 
preoţilor capelani angajaţi social în 
cadrul unor penitenciare sau centre 
de reeducare, celor dornici de a-şi 
îmbogăţi cunoştinţele cu noţiuni 
din domeniul teologiei şi nu numai 
al ei. Cu siguranţă că această carte 
este de un real folos nu doar preoţi-
lor, ci oricărui bun creştin care este 
doritor să cunoască lucruri noi din 
tezaurul învăţăturii creştine şi să-şi 
manifeste dragostea pentru Dum-
nezeu iubind pe aproapele, chiar 
dacă acesta este într-un penitenci-
ar, spital, centru de reeducare etc.
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