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Apare cu binecuvântarea Înalt Preasfi nţitului Dr. ONUFRIE POP, Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit Primat

suferinţe.
Fecioara Maria, Împărăteasa 

cerului şi a pământului, deschide uşa 
Raiului cu sfi nţenia ei şi primeşte de 
la Duhul Sfânt, Darul cel mult aştep-
tat, pe Domnul Hristos (Sf. Ioan 
Damaschin). Dragostea cea mare a 
Lui Dumnezeu îşi regăseşte în cele 
din urmă locaşul, în templul trupesc 
al Maicii Domnului. Prezenţa Lui 
Hristos, se face vizibilă cu fi ecare şi 
în fi ecare dintre noi, căci Însuşi Hris-
tos spune: „Eu voi fi  cu voi până la 
sfârşitul veacurilor!”.

Sfântul Ioan Gură de Aur, vor-
bind despre măreţia Întrupării spune: 
„Gândeşte-te că mare lucru este să 
vezi soarele coborând din ceruri, 
alergând pe pământ şi slobozind 
razele Sale celor de aici. Dar gândeş-
te-te, ce lucru mare este să vezi pe 

„Hristos Se naşte, măriţi-L!
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L!
Hristos pe pământ, înălţaţi-vă,
Cântaţi Domnului tot pământul”

Iubiţi credincioşi şi 
credincioase!

raznicul Naşterii Dom-
nului nostru Iisus Hris-
tos, reprezintă dovada 
incontestabilă a dragostei 
Lui Dumnezeu faţă de 
noi, momentul unităţii 

fi rii dumnezeieşti a Domnului 
nostru Iisus Hristos, cu fi rea 
omenească, sau momentul când: 
„Dumnezeu se coboară pe 
pământ, ca omul să se urce la cer” 
(II Petru I,4).

„Taina cea din veac ascunsă şi 
de îngeri neştiută” prin Tine, Năs-
cătoare de Dumnezeu, se descoperă 
nouă, taina care, se şi reactuali-
zează în fi ecare an şi în fi ecare per-
soană, ca Hristos să rămână în 
veci: „Să se Nască şi Să crească, Să 
ne mântuiască”.

S-a născut iarna, pentru că ini-
mile oamenilor erau reci, lipsite de 
iubirea lui Dumnezeu şi a aproape-
lui. S-a născut când era pace, pen-
tru că el va fi  regele păcii. El a 
venit copil, nu om matur, pentru că 
de un om matur te poţi teme şi a 
venit sărac, pentru a ne învăţa că în 
Casa Cerească, nu se ajunge prin 
plăceri trupeşti, ci prin renunţare şi 

Iisus, Soarele Dreptăţii cum slo-
boade din trupul nostru şi lumi-
nează sufl etele noastre”.

Viaţa creştină este legată fun-
damental de prezenţa Domnului 
Hristos, născut pe pământ, mort 
şi înviat. Toate aceste sărbători, 
ne angajează plenar şi ne umplu 
inima de bucurie şi de speranţă, 
pentru că drumul şi victoria Sa, 
înseamnă drumul şi victoria 
noastră.

Sărbătoarea Crăciunului este 
pentru noi o sărbătoare a bucuriei 
dar şi a darurilor. Este a darurilor, 
pentru că primim cel mai mare 
dar - Întruparea Domnului Hris-
tos. Fiul Lui Dumnezeu, devine 

Fiul Omului, fratele nostru care ne 
ascultă şi ne sprijină pe drumul vie-
ţii. Acum, vedem că cerul dumneze-
irii nu este departe, ci în fi ecare 
inimă de creştin. Schimbul acesta 
de daruri, ne aduce pacea şi împli-
nirea sufl etească. Adică darul Lui 
Dumnezeu devine darul omului şi 
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darul omului (viaţa curată) devine 
darul Lui Dumnezeu.

Îngerul Gavriil aduce mesajul 
ceresc, Fecioarei Maria la „Buna 
Vestire”, zicând: „Duhul Sfânt se 
va coborî peste tine şi puterea Celui 
prea înalt te va umbri; de aceea şi 
sfântul care Se va naşte din tine, 
Fiul Lui Dumnezeu se va chema” 
(Luca 1, 35). Aşadar, Fiul Lui 
Dumnezeu, va lua fi rea omenească 
de la Duhul Sfânt.

De asemenea în dialogul Mân-
tuitorului Hristos cu Nicodim, 
Domnul spune: „De nu se va naşte 
cineva din apă şi din Duh, nu va 
putea intra în împărăţia Lui Dum-
nezeu” (Ioan III,5).

Deci, dacă Naşterea Domnului 
Hristos se face prin Duhul Sfânt, 
tot aşa şi renaşterea omului se face 
cu Duhul Lui Dumnezeu. Trăirea 
în Duhul, cum spune sfântul Apos-
tol Pavel, este punctul de întâlnire 
al omului cu Mântuitorul nostru 
Hristos. În Iisus Hristos, se regă-
sesc toate darurile care desăvârşesc 
fi inţa omenească: „pacea, dragos-
tea, milostenia, suferinţa şi jertfa”. 
Venirea Domnului Hristos, este 
semnul iubirii dumnezeieşti faţă de 
om, împăcarea omului cu Dumne-
zeu şi mai ales la reaşezarea fi inţei 
omeneşti la statutul iniţial, de a 
putea deveni la asemănarea cu 
Dumnezeu.

Iubiţi credincioşi!
Vă aşteptăm în ziua Sfântă de 

Crăciun, spre a cânta şi a lăuda 
creştineşte venirea Împăratului 
Ceresc în mijlocul nostru şi în acest 
an binecuvântat 2014.

Pacea Domnului nostru Iisus 
Hristos, Cel care S-a născut în ies-
lea din Betleem, să cuprindă sufl e-
tele şi inimile dumneavoastră, pen-
tru a deveni mai buni, mai iertători, 
plini de înţelepciune şi mai credin-
cioşi.

Iubiţii mei!
Suntem chemaţi astăzi, pe calea 

postului şi a rugăciunii, să redesco-
perim drumul care duce la locul 
întâlnirii cu Mântuitorul Iisus 
Hristos, în Betleemul Iudeii, unde 
Fecioara Curată, deschide uşa mân-
tuirii noastre, prin Naşterea Sa.

Îmbrăcaţi în haine de sărbă-
toare, în anotimpul alb, aşteptăm să 
ne adunăm iarăşi în biserică şi la 
casele noastre, pentru a Sărbători 
Naşterea după trup a Domnului 
Iisus Hristos drept „mama sărbăto-

rilor creştine” (Sf. Ioan Gură de Aur) 
şi în anul acesta - 2014.

Sfântul Vasile Cel Mare spune: 
„Din câte a făcut Dumnezeu în cer 
şi pe pământ, nicio minune nu este 
mai mare ca aceasta, ca Dumnezeu 
Să Se întrupeze şi Să Se facă om, Să 
Se pogoare din ceruri, din Mărirea 
Sa negrăită şi Să Se facă asemenea 
nouă, afară de păcat.”

Strigătul îngerilor către păstori 
din Noaptea Naşterii Domnului, 
devine strigătul bucuriei noastre, de 
a-L anunţa pe Hristos Domnul, năs-
cut în fi ecare dintre noi:

„Hristos Se naşte, măriţi-L!/
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L!/
Hristos pe pământ, înălţaţi-vă, /
Cântaţi Domnului tot pământul!”

Naşterea Domnului de peste 
2.000 de ani, se simte mereu actuală. 
Pruncul Hristos este prezent prin 
Sfânta Euharistie, de la taina Sfântu-
lui Botez şi până în ultima zi a exis-
tenţei umane pământeşti, doar dacă 
păstrăm puritatea şi curăţenia prun-
cească.

Ne putem întâlni cu Hristos şi 
trăi cu Hristos, cum spune Sfântul 
Pavel: „nu mai trăiesc eu, ci Hristos 
trăieşte în mine”. Glasul colindători-
lor ne transmite pacea şi bunătatea 
hristică din Sfi ntele Taine, ca o con-
tinuare a lucrării mântuitoare perso-
nale: „E sărbătoare şi e joc în casa ta 
acum… Dar sunt bordeie fără foc şi 
nu au Moş Crăciun… Şi-acum te las, 
fi i sănătos şi vesel de Crăciun, dar 
nu uita când eşti voios, creştine să fi i 
bun…”

Suntem datori să păzim porun-
cile Lui, pe cei fl ămânzi să-i hrănim, 
pe cei străini să-i primim, pe cei goi 
să-i îmbrăcăm; de Biserică să nu ne 
înstrăinăm iar pe oamenii lui Dum-
nezeu în cinste să-i avem, pentru că 
aceia priveghează şi se roagă pentru 
sufl etele noastre.

Iubiţi credincioşi 
şi credincioase,
Ne-a ajutat Bunul Dumnezeu să 

ajungem încă o dată, cu pace şi sănă-
tate, la marea Sărbătoare a Naşterii 
Domnului. Acest Praznic ne des-
chide sufl etul şi luminează mintea 
pentru a înţelege „taina cea din veac 
ascunsă”, taina Întrupării Mântuito-
rului Hristos, prilej de bucurie în fi e-
care casă de creştin.

Bucuria îngerilor devine bucuria 
noastră, căci astăzi am fost repuşi la 
starea cea dintâi, starea pierdută în 
grădina Edenului. Bucuraţi-vă pen-

tru dragostea oferită de Dumnezeu, 
pentru cadoul oferit nouă creştini-
lor, în ziua de Crăciun, ziua Naşte-
rii Domnului nostru Iisus Hristos: 
„Aşa de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, încât pe Fiul Său, Cel Unul 
Născut, L-a dat ca cel ce crede în 
El, să nu moară ci să aibă viaţa veş-
nică” (Ioan III,16). Suntem aşezaţi 
în Raiul existenţei, mai presus de 
îngeri, căci Dumnezeu n-a trimis 
înger pentru înger, ci a trimis 
Dumnezeu – Om pentru om.

Dumnezeu a coborât cerul pe 
pământ pentru ca pământul să se 
ridice la cer, a trimis Om pe 
pământ, pentru ca omul să se ridice 
la cer. Astăzi, toată făptura: „cerul 
şi pământul, după proorocie să se 
veselească”.

Toate cântările şi colindele stră-
bune, ne cheamă să fi m împreună 
la Betlemul Iudeii: „Veniţi să 
vedem credincioşii, unde S-a năs-
cut Hristos”, să vedem simplitatea 
ieslei unde S-a născut, paiele care 
L-au înfăşat, magii şi păstorii 
închinându-se şi îngerii zicând: 
„Mărire întru cei de sus Lui Dum-
nezeu şi pe pământ pace între 
oameni bunăvoire”. Astăzi, creşti-
nului i s-a deschis uşa împărăţiei, 
iar pacea din cer adusă pe pământ, 
întoarce omul din drumul pierzării. 
Lumina cunoştinţei ne îndreaptă 
spre direcţia mântuirii, unde nu 
este decât bunătate, iubire, pace şi 
darurile Duhului Sfânt. Acum, casa 
Lui Hristos este aşezată în inima 
noastră, ce trebuie păstrată curată 
şi luminată.

Naşterea Domnului trebuie 
întâmpinată cu fapte bune, cu 
milostenie, cu gânduri de pace şi 
iubire de semeni. Fiecare om 
devine acum o peşteră a Betleemu-
lui, unde poate să se aşeze Fiul Lui 
Dumnezeu, adus de Maica Domnu-
lui, iar sufl etele curate vor fi  scute-
cele în care-L vom primi: „Nu mai 
plânge Maica mea/ Scutecele noi 
ţi-om da/ Prea Curată/ Pruncul 
Sfânt a-L înfăşa”.

Iubiţi fraţi şi surori 
în Domnul,
Cu aceste gânduri călătorim 

spre Naşterea Sa, dorindu-vă cu 
ocazia Sfi ntelor Sărbători ale Cră-
ciunului din anul 2014 şi Anului 
Nou şi Bobotezei din anul 2015, ca 
Bunul Dumnezeu să vă dăruiască 
sănătate, pace, împliniri duhovni-
ceşti şi urările de: „Sărbători feri-
cite!” şi „La mulţi ani!”.
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Biserica Măririi Tale 
stând, în cer ni se 
pare a fi , Născătoare 
de Dumnezeu, ceea 
ce ești ușa cerească, 

deschide nouă și ușa milos-
tivirii Tale” 

(Troparul Utreniei)

Biserica este Împărăția lui 
Dumnezeu pe pământ iar sluj-
bele reprezintă intrarea noastră 
în această Împărăție, trăirea și 
împărtășirea concretă de viață 
cea nouă în Hristos, de drepta-
tea, pacea și bucuria în Duhul 
Sfânt, ce caracterizează Împără-
ția lui Dumnezeu (Rom. 14, 17)

După Sf. Apostol Pavel, Bise-
rica este Mama tuturor celor care 
se nasc în Duh, primind o nouă 
viață, trăind într-o altă sferă de 
existență: „viața lui Hristos”. 
Sfi nții Părinți din primele veacuri 
numesc adesea Biserica „Mamă”. 
Ea își exercită maternitatea prin 
Cuvânt și Sfi nțenie.

Astfel, ea face ca în noi să 
nască și să crească viața divină. 
Sf. Ciprian al Cartaginei spune: 
„cine nu are Biserica drept 
mamă, nu are pe Dumnezeu 
drept Tată”. Unde este Biserică, 
acolo este Duhul lui Dumnezeu.

Se împlinesc aproape o sută 
de ani pentru Mama Comunită-
ții Române din Montreal, adică 
pentru Biserica „Buna Vestire”, 
pe care au adus-o în sufl et pri-
mii emigranți români și au așe-
zat-o într-un locaș zidit pe dra-
goste, credință și sacrifi cii. Nu 
s-au gândit la interesele perso-
nale ci au știut că lipsa mamei 
și a tatălui, adică a Bisericii și a 
Lui Dumnezeu, nu le va da 
liniște, pace și cu siguranță, 
mântuire. Lipsa rugăciunii, a 
jertfei liturgice, a preotului, a 
Sfi ntelor Taine, a tradițiilor 
dumnezeiești de acasă, le-ar fi  
dublat viața grea de emigrant.

Ca mădular al Bisericii lui 
Hristos, creștinului ortodox 
nu-i mai rămâne decât să-și 
dovedească această demnitate 

și să păstreze vie și curată aminti-
rea acelor ctitori evlavioși ai aces-
tei Biserici dreptmăritoare și să 
lase locul rugăciunii, care-i umple 
sufl etul de mulțumire.

Întrucât biserica este cer 
duhovnicesc, credinciosul se 
întâlnește cu Dumnezeu, cu Maica 
Domnului și cu toți sfi nții, rămâne 
în legătură cu harul divin, își 
spune necazurile și primește bine-
cuvântare. Glasul tainic pătrunde 
în adâncul fi inței noastre, ne 
cheamă la renașterea spirituală, 
ne dă putere și ne luminează. 
Doar așa Biserica poate deveni 
„Cerul” de pe pământ și cine nu îl 
râvnește, refuză lumina și căldura 
lui și „vuietul Duhului cel dătător 
de viață” (Ev. Ioan cap. III).

Cei care nu se împărtășesc din 
viața Duhului în Biserică, nici nu 
se adapă din izvorul cel prea curat 
al lui Hristos, ci își construiesc ei 
înșiși fântâni sărate și gropi 
mocirloase, de unde se adapă cu 
apă stricată, refuză să fi e învățați 
de Biserică și luminați de Duhul 
Sfânt.

Pe drumul Damascului, îl 
întâmpina Dumnezeu pe Saul, 
prigonitorul de creștini, cel care 
mai târziu se va chema Pavel și-I 
spune :,,Saule, Saule, de ce mă 
prigonești? Greu îți este să dai cu 

piciorul în țepușă (Fapte, 4-5) 
Hristos este prietenul nostru de 
drum, iar Biserica ocrotitoarea 
noastră, pe care avem datoria 
de a-i păstra cu toată sfi nțenia.

Sfântul Ignatie Teoforul a 
spus: „Veniți la Biserică, veniți 
la Liturghie. Nu lipsiți trupul 
Lui Hristos de unul din mădula-
rele Sale, nu Îl lipsiți de ceva 
care Îi aparține Lui. Absența ta 
este o lipsă din trupul Lui”. Așa 
e, fi indcă Biserica este Trupul 
Lui Hristos, iar noi toți suntem 
mădularele Lui.

Iar Sfi nții Părinți spun că 
atunci când: „nu va mai fi  Litur-
ghie”, adică Biserică sau comu-
niune, atunci va fi  sfârșitul tutu-
ror veacurilor și Fiul Lui 
Dumnezeu va veni sa judece 
lumea.

Așadar, să iubim Biserica din 
tot sufl etul nostru și cu toată 
căldura inimii noastre și să 
zicem: „Intra-voi în casa Ta, 
închina-mă-voi în biserica Ta 
cea sfântă, întru frica Ta, 
Doamne, povățuiește-mă întru 
dreptatea Ta, pentru vrăjmașii 
mei, îndreptează înaintea Ta 
calea mea.”

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Biserica Măririi Tale și să păstreze vie și curată aminti- piciorul în țepușă (Fapte, 4-5) Biserica Măririi Tale și să păstreze vie și curată aminti- piciorul în țepușă (Fapte, 4-5) 

BISERICA ÎN VIAŢA NOASTRĂ

“Î



Pag. 4 † An IV, Nr. 10-12, Octombrie–Decembrie 2014

IMPORTANŢA RUGĂCIUNII CĂTRE
MAICA DOMNULUI

ncă din timpurile aposto-
lice și până în zilele noas-
tre, toţi cei care L-au iubit 
cu adevărat pe Hristos, au 
cinstit-o și pe cea care L-a 

născut, L-a crescut și L-a îngri-
jit în timpul copilăriei Sale, 
adică pe Maica Domnului. 
Între bucuriile mari pe care le 
avem noi din credinţa noastră, 
este și bucuria de a fi  cinstitori 
ai Maicii Domnului.

Despre Fecioara 
Maria, putem 
spune că vine din 
familia dumneze-
ieștilor părinţi, 
Ioachim și Ana, 
originari din Naza-
retul Galileii. Ei 
ajunseră la adânci 
bătrâneţi fără să 
aibă copii, dar 
nu-și pierduseră 
speranţa rugân-
du-se permanent 
lui Dumnezeu să le 
dăruiască un 
urmaș. În încrede-
rea lor au mers 
până la retragerea 
în locuri singuratice, unde au 
postit, s-au rugat, au lăcrimat 
și si-au sfâșiat inima, până ce 
Dumnezeu le-a trimis răspuns 
prin îngeri, că cererea lor va fi  
primită. Așa s-a născut Maria, 
viitoarea Sfânta Fecioară Maria, 
care a fost aleasă de Dumnezeu 
să fi e vasul ales ce va purta în 
pântece și va naște pe Mântui-
torul lumii, cum proorocise 
Isaia: „Iată Fecioara va lua în 
pântece și va naște Fiu și va 
chema numele lui Emanuel”. 
(Isaiia 7,14).

Așadar, Maica Domnului s-a 
născut prin rugăciune și toată 
viaţa ei a fost o rugăciune. Ea și 
acum se roagă neîncetat în 
bisericile noastre, împreună cu 

toţi sfi nţii, pentru noi, pentru 
mamele și copiii noștri, pentru 
toţi cei ce cred în Dumnezeu și 
iubesc poruncile Lui. Maica 
Domnului stă în genunchi îna-
intea Preasfi ntei Treimi și se 
roagă împreună cu îngerii și cu 
Apostolii pentru pacea lumii, 
pentru iertarea păcatelor și 
mântuirea tuturor oamenilor.

Maica Domnului este consi-
derată al doilea cer sau a doua 

lume, cum zice Sfântul Ioan 
Damaschin. Prin ea s-a înnoit 
neamul omenesc, este Împără-
teasa îngerilor, a sfi nţilor și 
Maica noastră a tuturor popoa-
relor pământului, a sufl etului 
necăjit și întristat, care o cheamă 
în ajutor. Maica Domnului a fost 
persoana aleasa de Preasfânta 
Treime, din toate popoarele 
pământului, ca cea mai curată și 
mai sfântă fecioară, din neamul 
lui Aaron după mamă și din nea-
mul lui David după tată, aleasă 
din două seminţii de frunte după 
trup. Nicolae Cabasila spune că, 
dacă la crearea primului Adam, 
Tatăl se sfătuiește cu Fiul și cu 
Sfântul Duh, venirea la existenţă 
a Fiului lui Dumnezeu ca om, 

are loc după obţinerea consim-
ţământului cu totul liber al 
Sfi ntei Fecioare: „Fie mie după 
cuvântul Tău!”

De aceea, se cuvine să o lău-
dăm cu cântări duhovnicești, să 
cădem în genunchi înaintea 
sfi ntei ei icoane și să binecu-
vântăm pe aceea pe care îngerii 
o laudă în cer. Să o venerăm cu 
toată evlavia și cu toată dragos-
tea, căci prin mijlocirile ei ne 

facem iubiţi Lui 
Dumnezeu, ne 
umplem de daru-
rile cerești și ne 
curăţim inimile, 
mărturisind-o ca 
Maica lui Dumne-
zeu. Să avem în ea 
desăvârșită încre-
dere și s-o che-
măm în ajutor în 
orice împrejurare, 
în timpul vieţii 
noastre căci Dom-
nul nostru Iisus 
Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu și Fiul 
ei cel Unul Născut, 
i-a dat cheia como-

rilor milostivirii Sale, ca Maicii 
lui Dumnezeu celei prea iubite 
și ea este atotputernică ca să ne 
ajute și să ne apere în nevoile și 
în necazurile noastre. Dar și 
noi să fi m recunoscători și mai 
ales, partea femeiască să-i 
urmeze vieţii ei curate întru 
totul, cu sfi nţenie, modestie și 
mai ales, smerenie. Să mulţu-
mim lui Dumnezeu pentru 
toate, pentru credinţa noastră, 
pentru Biserica noastră, pentru 
toate darurile Bisericii pe care 
le avem, să mergem înainte cu 
bucurie, că suntem în Biserica 
în care Maica Domnului are 
locul ei, asemănător cu locul 
cel din rai.

Î
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nainte de Înălţarea Sa la cer, 
Mântuitorul a poruncit uce-
nicilor Săi, să nu se despartă 
de Ierusalim, ci să aștepte 
împlinirea făgăduinţei Tată-

lui ceresc, adică primirea Duhului 
Sfânt: „Și iată, Eu trimit peste voi 
făgăduinţa Tatălui Meu (pogorâ-
rea Duhului Sfânt) însă voi să 
rămâneţi în cetate, până ce vă veţi 
îmbrăca cu putere de sus” (Luca 
24, 49).

Astfel, la 50 de zile de la Învi-
ere și la 10 zile de la Înălţarea 
Domnului la cer, a fost trimis pe 
pământ, în chip de limbi de foc, 
Duhul Sfânt Mângăietorul, a treia 
persoană a Preasfi ntei Treimi, 
Care din Tatăl purcede, cum măr-
turisim în Simbolul de Credinţă. 
El a fost trimis de către Iisus Hris-
tos, Fiul lui Dumnezeu, pentru a 
desăvârși opera de răscumpărare 
și mântuire a neamului omenesc, 
începută prin jertfa Sa de pe 
Cruce. De atunci, Sfântul Duh 
rămâne cu harul lui în Biserică, 
păstrând Adevărul, cum spune 
Sfântul Apostol Pavel, că este 
„stâlp și temelie a Adevărului” (I. 
Timotei 3, 15). În ziua Cincizeci-
mii, se pune temelia primei Bise-
rici văzute, a primei comunităţi 
creștine și începe prin schimba-
rea Apostolilor din pescari simpli, 
noua misiune a lor, de a-L mărtu-
risi pe Dumnezeu, devenind cei 
mai devotaţi Apostoli și cei mai 
neînfricaţi misionari, cum n-a 
mai avut lumea niciodată. Toate 
acestea prin virtutea Harului pri-
mit de la Dumnezeu! De aici, se 
poate vorbi despre lucrarea Sfân-
tului Duh în Biserică.

Biserica, afl ată virtual în tru-
pul lui Hristos, ia astfel fi inţă 
actual prin iradierea Duhului 
Sfânt din trupul Său, în celelalte 
fi inţe umane, fapt care începe la 
Rusalii, când Duhul Sfânt coboară 
peste apostoli, făcându-i primele 
mădulare ale Bisericii, primii cre-
dincioși în care se extinde puterea 

trupului pnevmatizat al lui Hristos. 
Fără Biserică, opera de mântuire a 
lui Hristos nu s-ar putea realiza. 
Paul Evdokimov zice: „În timpul 
lucrării pământești a lui Hristos 
relaţia între oameni și Duhul Sfânt 
nu se efectua decât prin și în Hris-
tos. Dimpotrivă, după Cincizecime, 
relaţia cu Hristos nu se efectuează 
decât prin și în Duhul Sfânt.”

Sf. Chiril al Alexandriei nu înţe-
lege o prezenţă a lui printr-un 
reprezentant, ci consideră pe Duhul 
Sfânt ca Cel prin Care Hristos 
lucrează în credincioși și în Bise-
rică, iar lucrarea lui Dumnezeu 
comună Celor trei Persoane, își are 
capăt tot în Duhul, așa după cum 
mâna este ultimul organ prin care 
puterea întregului corp omenesc se 
fi nalizează și se concretizează într-o 
faptă. Sfânta Treime împlinește 
împreună orice lucrare, dar lucrarea 
se concretizează într-un rezultat 
prin Duhul Sfânt.

Nimic nu se petrece în viata 
Bisericii fără Duhul Sfânt: faptele 
Bisericii ca și Faptele Apostolilor, 
sunt faptele Duhului Sfânt. În tra-
diţia liturgică și spirituală ortodoxă, 
orice rugăciune, taină, laudă sau 
slujbă, începe cu invocarea Sfântu-
lui Duh, care nu este o simplă 
lucrare de ritual, ci se referă la 
însăși natura și scopul cultului creș-
tin. Pentru Părinţii Bisericii Răsări-
tene, vocaţia și misiunea Bisericii se 
identifi că cu însăși rugăciunea ei de 
continuă înnoire a trimiterii Duhu-
lui Sfânt: „Doamne, Cel ce în ceasul 
al treilea, ai trimis pe Preasfântul 
Tău Duh Apostolilor Tăi, pe acela, 
Bunule, nu-L lua de la noi, ci ni-L 
înnoiește nouă celor ce ne rugăm 
Ţie”. Epicleza, chemarea Duhului 
Sfânt este rugăciunea creștină prin 
excelenţă, deoarece creștinii trăiesc 
cu certitudinea că nu există timp și 
spaţiu fără prezenţa vie și venirea 
permanentă a lui Hristos cel înviat 
în Duhul Sfânt.

Sfântul Duh, Mângâietorul, 
Duhul Adevărului este a treia per-

soană a Sfi ntei Treimi. El este 
consubstanţial, adică de aceeași 
fi inţă cu Tatăl și cu Fiul și egal cu 
Ei. Sfânta Scriptura și Sfânta Tra-
diţie ne descoperă limpede 
această învăţătură despre Duhul 
Sfânt. Astfel, Mântuitorul ne 
învaţă că Duhul Sfânt are fi inţă 
dumnezeiască de la Tatăl, prin 
purcedere „Iar când va veni Mân-
gâietorul, pe care-L voi trimite 
vouă de la Tatăl, Duhul Adevăru-
lui, Care de la Tatăl purcede, 
Acela va mărturisi pentru Mine” 
(Ioan 15, 26).

Duhul Sfânt se numește 
„Mângâietorul” pentru că mân-
gâie sufl etele creștinilor, când 
sunt pe pământ. El mângâie 
mamele care nasc și cresc copii, 
mângâie pe copiii orfani, pe 
săraci, pe văduve, pe bătrâni și 
pe toţi bolnavii. Duhul Sfânt 
mângâie pe mucenicii care 
rabdă în chinuri și își dau viaţa 
pentru Hristos, pe călugări și pe 
slujitorii Bisericii, în timpul 
ispitelor care vin asupra lor de la 
oamenii cei răi.

Duhul Sfânt se numește 
„Duhul Adevărului” pentru că 
prin El se mărturisește și se apără 
dreapta credinţă pe pământ, se 
întăresc dogmele ortodoxe, se 
vestește Sfânta Evanghelie în 
lume și păstrează nealterată măr-
turisirea ca „Hristos este Fiul lui 
Dumnezeu Mântuitorul și Jude-
cătorul lumii”.

Duhul Sfânt ne renaște prin 
Taina Sfântului Botez; prin El 
devenim, din oameni trupești, 
oameni duhovnicești. Prin El, ne 
iartă Dumnezeu păcatele, când 
ne mărturisim. Prin Sfântul Duh, 
pâinea și vinul din Sfântul Potir 
devin Trupul și Sângele Mântui-
torului nostru, cu care ne împăr-
tășim. Prin El, trupurile noastre 
împreună cu sufl etele devin bise-
rici ale Dumnezeului Celui viu. 
Prin Duhul Sfânt, Sfi nţii Apostoli 
au izbutit sa resădească în inimile 
oamenilor cea mai curată și cea 
mai luminoasă învăţătură - Evan-
ghelia dragostei și a păcii, cunos-
cută ca cea mai mare revoluţie 
morală și religioasă din istoria 

soană a Sfi ntei Treimi. El este soană a Sfi ntei Treimi. El este 

LUCRAREA DUHULUI SFÂNT ÎN BISERICĂ

,,Eu voi ruga pe Tatăl și alt Mângâietor va da 
vouă, ca să fie cu voi în veci, adică Duhul Adevărului” 

(Ioan XIV, 16, 17)
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lumii. Punctul culminant al aces-
tor lucrări este Sfânta Liturghie, 
Taina Tainelor, Taina actualizării 
lucrării mântuitoare a lui Hristos 
și a unirii depline cu El, Taina 
împlinirii Bisericii ca Trup al lui 
Hristos și a intrării ei în Împărăţia 
lui Dumnezeu. La Sfânta Litur-
ghie, Duhul Sfânt introduce reali-
tatea eshatologică a Împărăţiei în 
istorie schimbând istoricitatea 
liniară în prezent. Trecutul și vii-
torul sunt astfel unite într-o reali-
tate unică și indivizibilă realizân-
du-se o sinteză a istoricului și 
eshatologicului.

Duhul Sfânt are 
în viaţa Bisericii un 
rol asemănător cu 
acela al sufl etului, în 
organizarea vieţii 
noastre omenești. 
După cum sufl etul 
dă viaţă și mișcare 
tuturor mădularelor, 
tot așa Duhul Sfânt 
dă viaţă și mișcare, 
spre binele tuturor, 
mădularelor Sfi ntei 
Biserici, care suntem 
noi, creștinii. El 
mângâie, luminează, 
inspiră, învaţă, însu-
fl eţește, întărește și 
sfi nţește pe toţi cre-
dincioșii. El este 
Sfânt și sfi nţește 
viaţa noastră prin cele șapte Sfi nte 
Taine. El este atotînţelept și bun și 
ne călăuzește viaţa prin cele Șapte 
daruri ale Sale, care sunt: înţelep-
ciunea, înţelegerea, sfatul, pute-
rea, cunoștinţa, evlavia și frica de 
Dumnezeu (Isaia 11, 1).

Sfi nţii Părinţi au fi xat învăţă-
tura despre Sfântul Duh, zicând că 
Acesta purcede numai de la Tatăl. 
Sfântul Atanasie spune: „Sfântul 
Duh este din Tatăl, nu făcut, nici 
plăsmuit, nici născut, ci purces”. 
Dumnezeu și Tatăl, zice el, este 
singur pricinuitor celor doi și 
nenăscut; iar Fiul din singur Tatăl, 
pricinuit și născut; iar Duhul din 
singur Tatăl, pricinuit și purces, 
iar prin Fiul în lume trimiţân-
du-se”. Iar Sfântul Ioan Damas-
chin spune: „Duhul cel Sfânt, spu-
nem că este din Tatăl și îl numim 
Duh, al Tatălui. Fiul și Sfântul 
Duh sunt din Tatăl, după cum raza 

și lumina sunt din soare”. Sinodul II 
Ecumenic de la Constantinopol 
(381), condamnă erezia pnevmato-
mahilor și au fi xat învăţătura orto-
doxă despre persoana și dumnezei-
rea Duhului Sfânt. Sinodul a exclus 
din Biserică pe toţi ereticii și erezi-
ile împotriva Duhului Sfânt, anate-
matizându-i în canonul I al aces-
tuia. Principalii eretici condamnaţi 
la acest sinod ecumenic au fost: 
eunomienii, pnevmatomahii, sabe-
lienii, marcelienii, fotinienii și apo-
linaristii. În Simbolul credinţei 
noastre creștine noi mărturisim 
despre Sfântul Duh că El este 

„Domnul de-viaţă-Făcătorul, Care 
din Tatăl purcede, Cela ce împreună 
cu Tatăl și cu Fiul este închinat și 
mărit, Care a grăit prin prooroci”. El 
este veșnic, este fără început și fără 
sfârșit, de o fi inţă cu Tatăl și cu Fiul. 
El are în Sine toate atributele dum-
nezeirii și este prezent și activ în 
toate lucrările Sfi ntei Treimi, 
îndreptate spre lume. Dacă vrem să 
știm tainele credinţei, să citim căr-
ţile sfi nte și să cerem sfatul preoţi-
lor, iar dacă vrem să vorbim limba 
îngerilor, să ne rugăm din inimă cu 
smerenie și să lăudăm pe Dumne-
zeu.

Duhul Sfânt este Cel care face 
prezenţa, cu anticipare, însăși 
împărăţia lui Dumnezeu. El este cel 
care leagă Biserica prezentă nu 
numai de comunitatea istorică a 
Apostolilor din ziua Cincizecimii, ci 
și de adunarea din „zilele de pe 
urmă” în jurul Mielului (Apoc. 5 și 

6). De la Cincizecime, epoca 
ecleziologică se întrepătrunde cu 
epoca eshatologică, deoarece 
acolo unde Duhul Sfânt este pre-
zent și lucrează, acolo împărăţia 
lui Dumnezeu intră și se insta-
lează în istorie. Petre Ţuţea spu-
nea: Omul autonom, oricât ar 
explora viaţa și universul, nu are 
acces la adevăr, fără revelaţie, 
fi indcă se încurcă de adevărul ade-
vărurilor, care este Dumnezeu. 
Dacă nu exista credinţă și nu 
exista Dumnezeu, nu exista Ade-
văr. Fără Dumnezeu, omul devine 
un animal raţional care vine de 

nicăieri și merge 
spre nicăieri.

O comunitate 
creștină nu este deci 
o simpla adunare 
voluntară de indivizi 
izolaţi, ci o comuni-
une în Duhul Sfânt, 
care nu amestecă 
persoanele, nici nu 
le separă, ci le dis-
tinge și le unește, 
modelând astfel o 
spiritualitate euha-
ristică și liturgică.

Mântuitorul tri-
mite pe sfi nţii Săi 
Apostoli să boteze 
în numele Sfi ntei 
Treimi, să propovă-
duiască învăţătura 

Lui Dumnezeu, să continue activi-
tatea slujitoare a Sa și să-i asigure 
pe oameni că El va fi  cu ei până la 
sfârșitul veacurilor: „Mergând 
învăţaţi toate neamurile, botezân-
du-le în numele Tatălui și al Fiului 
și al Sfântului Duh” (Matei 28, 19), 
„Iar Eu voi ruga pe Tatăl și alt 
Mângâietor vă va da vouă ca să fi e 
cu voi în veac (Ioan 14,16).

Așadar, suntem binecuvântaţi 
cu Duhul Sfânt și vom rămâne cu 
El, atât cât mergem pe Calea Lui 
Dumnezeu, împlinind poruncile 
Lui și rugându-ne mereu zicând:

„Împărate ceresc, Mângâieto-
rule, Duhul Adevărului, Care pre-
tutindenea ești și toate le plinești, 
Vistierul bunătăţilor și Dătătoru-
le-de-viaţă, vino și Te sălășluiește 
întru noi și ne curăţește pe noi de 
toată întinăciunea și mântuiește, 
Bunule, sufl etele noastre”. Amin
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ă dau o poruncă nouă: 
Să vă iubiţi unii pe alţii; 
cum v-am iubit Eu, aşa 
să vă iubiţi şi voi unii pe 

alţii. Prin aceasta vor cunoaşte 
toţi că sunteţi ucenicii Mei, daca 
veţi avea dragoste unii pentru 
alţii.

(Ioan 13.34-35)

Venirea Mântuitorului nos-
tru Iisus Hristos pe pământ, 
aduce o nouă învăţătură, o 
nouă lege sau poruncă şi 
anume: „Legea 
Iubirii sau Legea de 
Aur”. Creştinismul 
se întemeiază pe 
iubire şi jertfă. 
Dumnezeu, Care 
este Iubire, S-a jert-
fi t pentru oameni, 
în Iisus Hristos. 
Omul este chemat 
şi el să se dezbrace 
de sine, spre a spori 
cât mai mult în 
„asemănarea” cu 
Creatorul său. 
„Căci Dumnezeu 
S-a făcut om pentru 
ca şi omul să se facă 
Dumnezeu” (Sf. 
Atanasie cel Mare). Iubirea, în 
înţelesul ei evanghelic, este 
temeiul entheozei (în-dumne-
zeirii).

Iubirea, ca poruncă, este 
cea mai înaltă dintre porunci 
şi ca virtute, este cea mai 
înaltă dintre virtuţi. „De aş 
avea credinţă atât de multă 
încât să mut şi munţii, iar dra-
goste nu am, nimic nu sunt. 
Dacă toată averea mea aş 
face-o milostenie şi trupul 
meu l-aş da să fi e ars, dacă 
dragoste nu am, nimic nu-mi 
foloseşte” (I Corinteni 13, 2-3).

Iubirea faţă de Dumnezeu 
Îl aduce pe Dumnezeu în 
sufl etul nostru, în viaţa noas-

tră, aşa cum iubirea Lui Dum-
nezeu faţă de oameni, îl duce pe 
om în fi inţa lui Dumnezeu. 
Când iubeşti pe cineva nu-l laşi 
în afară de tine, ci îl cuprinzi în 
tine, îl aduci în tine. Numai 
atunci îl iubeşti, când îl ai în 
sufl et. Dacă nu-l ai în sufl et, 
atunci nu-l iubeşti!

Fiecare om are în sufl etul său 
sădită puterea de iubire, numai 
că această putere, nu este între-
buinţată aşa cum cere Dumne-
zeu să fi e împlinită.

Dacă în Vechiul Testament, 
iubirea era limita, în Noul Tes-
tament iubirea dărâmă orice 
graniţă şi se desăvârşeşte. Mân-
tuitorul spune: „Iubiţi pe vrăj-
maşii voştri, binecuvântaţi pe 
cei ce vă blestemă, faceţi bine 
celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă 
pentru cei ce vă vatămă şi vă 
prigonesc.” (Matei 5, 39-44) 
Aceasta devine „legea de aur” a 
creştinismului.

Iubirea de vrăjmaşi presu-
pune acceptare, asumare, ier-
tare, rugăciune şi primirea lui 
Dumnezeu în noi, schimbând 
focul urii, care ne mistuie fără 
milă, cu puterea focului iubirii, 
milostive a Lui Dumnezeu.

ă dau o poruncă nouă: tră, aşa cum iubirea Lui Dum-

PORUNCA IUBIRII!

“V Să ne amintim, câte a îndu-
rat El, Fiul lui Dumnezeu, pe 
pământ din momentul arătării 
Lui ca Dumnezeu şi până la 
vremea Sfi ntei Răstigniri. 
Numai pe Drumul Crucii, câte 
umilinţe, câte pălmuiri şi scui-
pări, câte lovituri a primit de 
la popor, însă dragostea a 
biruit. Iubirea lui Dumnezeu 
faţă de cel mai mare păcătos, 
este mai mare decât iubirea 
celui mai mare sfânt faţă de 
Dumnezeu. Aşadar, înţelegem 

că iubirea noastră 
este revărsată din 
oceanul iubirii 
divine.

Ura, mândria şi 
egoismul sunt crea-
ţii mentale. Toate 
acestea sunt produ-
sele necunoaşterii, 
ale ignoranţei şi nu 
pot rezista în faţa 
iubirii pure. Ura 
aduce cu ea tot ura. 
Iubirea aduce în 
schimb iubire. Este 
o tendinţă naturală 
a iubirii, a puterii 
lui Dumnezeu să 
guverneze pe acest 

Pământ, cucerind toate forţele 
urii şi ale necuratului. A fi  în 
afara iubirii înseamnă, prac-
tic, a fi  în afara vieţii. Cine a 
încetat să mai iubească, acela 
a şi murit deja.

Hristos nu vine în inima ta, 
dacă este un duşman acolo. El 
nu poate locui împreună, 
decât în iubire: „Prin aceasta 
vor cunoaşte toţi ca sunteţi 
ucenicii Mei, daca veţi avea 
dragoste unii pentru alţii”. 
(Ioan 13.34)

Bunul Dumnezeu să ne 
lumineze mintea şi inima, 
spre a putea împlini poruncile 
Sale, să ne păzească şi ferească 
de răutate şi să ne călăuzească 
paşii spre mântuire. Amin!
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CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ LA
CUVIOASA MAICA NOASTRĂ PARASCHIVA (14 OCTOMBRIE)
ntru tine maică, cu osâr-
die s-a mântuit cel după 
chip; că luând crucea ai 
urmat lui Hristos; şi 

lucrând ai învăţat să nu se uite 
la trup, că este trecător; ci să 
poarte grijă de suflet, de lucrul 
cel nemuritor.

Pentru aceasta şi cu îngerii 
împreună se bucură, Cuvioasa 
Maica Paraschiva, 
duhul tău. (Toparul 
Cuvioasei)

În fiecare an, la 14 
octombrie, Biserica 
Ortodoxă de pretutin-
deni prăznuieşte pe 
Cuvioasa Maică Paras-
cheva. Această floare 
aleasă a Bisericii, este 
cinstită în chip deose-
bit în Moldova, întru-
cât mai bine de 350 
de ani, moaştele ei se 
găsesc la Iaşi, fiind 
izvor de binecuvân-
tare pentru toţi care o 
cheamă în rugăciune, 
să fie mijlocitoare către Preami-
lostivul Dumnezeu. Cuvioasa 
Maică Parascheva a fost numită, 
mai cu seamă în Moldova 
,,Sfânta Vineri”.

S-a născut în Epivata (azi 
Boiados), pe ţărmul Mării Mar-
mara, în apropiere de Constan-
tinopol (mai târziu, Istambul), 
pe atunci capitala Imperiului 
Bizantin. Părinţii ei, oameni de 
neam bun şi credincioşi, râvni-
tori spre cele sfinte, au cres-
cut-o în frica de Dumnezeu, 
îndemnând-o spre deprinderea 
faptelor bune, dar mai ales a 
postului, rugăciunii şi miloste-
niei. Un frate al ei, după ce a 
învăţat carte, s-a călugărit sub 
numele de Eftimie; a fost ales 
episcop în localitatea Madite.

La vârsta de zece ani, fiind 
fecioară într-o biserică, a auzit 
cuvântul evanghelic „Cine va 
vrea să vină după mine, să se 
lepede de sine şi să ia crucea sa 
şi aşa să vină după Mine” 

(Marcu 8, 34). Acest cuvânt a 
pătruns o până în adâncul inimii, 
drept pentru care, ieşind din 
biserică, a împărţit săracilor hai-
nele şi podoabele sale. Deşi era 
mustrată mereu de părinţi, ea de 
multe ori dă săracilor hainele sale 
şi nu lua în seamă mustrarea 
făcută de aceştia. Aprinsă de dra-
gostea Mirelui Ceresc, ea părăsi 

casa părintească şi se duse în 
pustie, unde se dărui postului, 
privegherii şi rugăciunii.

După ce a petrecut în pustie 
mulţi ani, într-o noapte, un înger 
a îndemnat-o să lase pustia şi să 
se întoarcă în locul său natal „că 
acolo ţi se cade să laşi trupul 
pământului şi să treci din această 
lume către Dumnezeu pe care l-ai 
iubit”. Astfel, Sfânta a lăsat pus-
tia şi a plecat spre Epivatul Tra-
ciei.

Ajungând la Constantinopol, a 
intrat în biserica Vlaherna, închi-
nată Născătoarei de Dumnezeu, 
unde s-a închinat Fecioarei, după 
care a mers la Ierusalim, la Locu-
rile Sfinte, apoi în pustia Iorda-
nului, unde a intrat într-o mănăs-
tire de călugăriţe, unde a rămas 
până la vârsta de 25 de ani.

După aceasta, s-a întors în 
satul său, Epivatul Traciei, unde 
a mai trăit 2 ani, timp în care, 
prin trudă durere şi post conti-
nua să se înfrumuseţeze pentru 

Mirele Ceresc. În acest chip 
petrecând, „şi cu rugăciune stă-
ruind, ea îşi dădu luminat 
sufletul în mâna lui Dumnezeu 
şi nimănui nu-i spuse de unde 
a fost şi cine este”.

Descoperirea trupului său 
neputrezit s-a făcut prin rându-
iala divină, căci murind un 
corăbier şi săpându-se groapa 

pentru acesta, pe 
ţărmul mării, trupul 
Sfintei a fost aflat 
neputrezit şi plin de 
mireasmă. Trupul 
Sfintei a fost luat 
din acel loc şi dus 
în biserica Sfinţilor 
Apostoli din Epivat. 
Aici, moaştele au 
stat timp de aproape 
200 de ani, până în 
jurul anului 1235, 
când au fost strămu-
tate de la Epivat la 
Târnovo, capitala 
Imperiului româno 
bulgar.

Aici moaştele au 
stat aproape 160 de ani, timp în 
care a fost alcătuită slujba Cuvi-
oasei. De aici, moaştele Cuvioa-
sei au fost duse la Belgrad, iar 
în 1521, după cucerirea Belgra-
dului de către sultanul Sulei-
man, sfintele moaşte au fost 
strămutate la Constantinopol, 
unde au stat 120 de ani.

În anul 1641, după ce bine-
credinciosul domn Vasile Lupu 
al Moldovei a plătit toate dato-
riile Patriarhiei din Constanti-
nopol, cârmuitorii ei de atunci, 
patriarhul Partenie I, zis cel 
Bătrân (1639-1644), împreună 
cu membrii Sinodului au hotă-
rât să-i ofere, drept recunoş-
tinţă, moaştele Cuvioasei Paras-
cheva. Racla cu cinstitele 
moaşte a fost transportată cu o 
corabie pe Marea Neagră, fiind 
însoţită de trei mitropoliţi greci 
(Ioanichie al Heracleei, Partenie 
al Adrianopolului şi Teofan al 
Paleopatrei). Ajungând la 
Galaţi, apoi la Iaşi, au fost 
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întâmpinate de Vasile Vodă 
Lupu, de mitropolitul Varlaam 
şi de episcopii de Roman şi 
Huşi, de cler şi credincioşi.

În ziua de 13 iunie 1641, 
cinstitele moaşte au fost aşezate 
în minunata biserică a Mănăsti-
rii Sfinţii Trei Ierarhi, ctitoria 
domnitorului. Cinstitele moaşte 
au rămas aici până în anul 
1884, când au început lucrările 
de restaurare a sfântului lăcaş, 
din acest motiv fiind mutate în 
paraclisul mănăstirii. Dar în 
seara zilei de 26 decembrie 
1888, după slujba Vecerniei, din 
neatenţie, a rămas aprinsă o 
lumânare din sfeşnicul de lângă 
racla din lemn în care erau aşe-
zate cinstitele moaşte. Peste 
noapte sfeşnicul a ars, iar focul 
s-a extins la catafalcul pe care 
era aşezată racla, arzând mocnit 
toată noaptea şi prefăcându-l 

într-o grămadă de cărbuni. A 
doua zi dimineaţa, autorităţile de 
stat şi bisericeşti, preoţii şi cre-
dincioşii au constatat că cinsti-
tele moaşte au rămas neatinse; 
încă o minune săvârşită prin 
puterea lui Dumnezeu. Mitropo-
litul Iosif Naniescu, a cercetat 
paraclisul, preaslăvind minunea 
dumnezeiască. Prefectul judeţu-
lui Iaşi, Leon Negruzzi, şi procu-
rorul general al oraşului au con-
semnat în procese verbale cele 
întâmplate. Ridicate din morma-
nul de jar, moaştele Cuvioasei au 
fost adăpostite provizoriu în alta-
rul paraclisului de la Mănăstirea 
Sfinţii Trei Ierarhi şi în curând 
strămutate în noua Catedrală 
mitropolitană din Iaşi, care 
fusese sfinţită cu puţin timp mai 
înainte, la 23 aprilie 1887. Aici 
se găsesc şi astăzi, fiind cinstite 
de obştea drept-credincioşilor 

moldoveni, care îi cer Sfintei 
Parascheva să mijlocească pen-
tru ei înaintea tronului ceresc, 
venerând-o cu multă evlavie, ca 
pe o adevărată ocrotitoare a 
Moldovei.

Pentru noi, Cuvioasa Paras-
chiva, este modelul multor 
cuvioase şi sfinte ale neamului 
românesc, care au ţinut flacăra 
credinţei aprinsă, în cele mai 
grele perioade din istorie, care 
au luat drumul mănăstirilor, 
tocmai pentru o viaţă curată şi 
pentru a putea fi mijlocitoare 
nouă, către Dumnezeu, de a ne 
feri de atei şi învăţătura lor. 
Dumnezeu să binecuvânteze 
toate credincioasele Bisericii şi 
pe toţi care duc o viaţă curată, 
aproape de Dumnezeu, în veci 
Amin!

Cuvânt la Sfântul Mare Mucenic Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir (26 Octombrie)
are apărător te-a 
afl at întru primej-
dii lumea, Purtă-
torule de chinuri, 

pe tine cel ce ai biruit pe 
păgâni. Deci, precum mândria 
lui Lie ai surpat și la luptă 
îndrăzneţ ai făcut pe Nestor, 
așa Sfi nte Dimitrie, pe Hristos 
Dumnezeu roagă-l să ne dăru-
iască nouă mare milă”

(Troparul Sfântului Mare 
Mucenic Dimitrie)

Iubiţi credincioși!

Calea sfi nţeniei este calea 
desăvârșirii în dragostea faţă de 
Dumnezeu și faţă de semeni, 
este starea de desăvârșire a trăi-
rii în Hristos și a ascultării de 
poruncile Sale. Printre aceștia 
se numără și Sfântul Dimitrie, 
denumit și Izvorâtorul de Mir, 
sărbătorit pe 26 Octombrie, în 
fi ecare an.

Sfântul Dimitrie, a răspândit 
credinţa în Hristos, arătând că nu 
funcţiile foarte înalte, nici averea 
sa mare, nici bogăţia orașului sau 
cinstea împăratului, sunt mai 
puternice decât salvarea sufl etu-
lui. Cuv. Paisie Aghioritul spune: 
„Omul credincios are mereu în 
mintea sa, faptul că trupul lui 
este biserică a Duhului Sfânt și 
trăiește simplu, în curăţie și sfi n-
ţenie”.

Sfântul Dimitrie, s-a născut în 
cetatea Tesalonicului din nordul 
Greciei. Tatăl său, comandant al 
cetăţii Tesalonic, era creștin, dar 
ţinea în taină dreapta credinţă, 
pentru marea prigoană ce era 
atunci asupra creștinilor. Dimi-
trie a fost crescut de mic în 
dreaptă credinţă și în dragoste 
pentru Iisus Hristos. Tatăl lui 
Dimitrie avea în casa lui, două 
icoane frumoase, cu chipul Dom-
nului Hristos și al Preacuratei Sale 
Maici, la care se închinau el și soţia 
sa, învăţându-l și pe Dimitrie să 
se roage, astfel descoperindu-i 

taina adevăratei credinţe în 
Iisus Hristos.

La vârsta de numai 20 de 
ani, rămâne orfan de tată, iar 
pentru calităţile sale, Dimitrie 
este așezat de Împaratul Maxi-
milian, în functia tatălui său, 
de voievod al Tesalonicului. În 
loc să prigonească pe creștini, 
așa cum era porunca, Dimitrie 
a început să-l mărturisească pe 
Hristos și învăţătura Sa, astfel 
devenind al doilea Sfântul 
Pavel pentru tesaloniceni.

Auzind împăratul de Sfân-
tul Dimitrie că mărturisește pe 
Hristos, ca adevăratul Dumne-
zeu, s-a mâniat tare și l-a arun-
cat în temniţă, spre judecată și 
osândă la moarte. Într-o zi, 
împăratul făcând mare specta-
col în aer liber, după obiceiul 
romanilor, a pus pe un vestit 
luptător, anume Lie, să se lupte 
cu creștinii pe un pod înalt și 
să-i arunce jos în niște suliţe, 
cu vârful în sus, spre veselia 
spectatorilor. În acest timp 
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Sfântul Dimitrie era păzit în 
temniţă din ordinul împăratu-
lui. Atunci un tânăr creștin cu 
numele Nestor, ucenicul muce-
nicului, s-a aprins de râvnă 
pentru Dumnezeu și nemaipu-
tând să rabde uciderea creștini-
lor, s-a dus în temniţă la Sfân-
tul Dimitrie și i-a spus: „Robule 
al lui Dumnezeu, mare nedrep-
tate se face împotriva creștini-
lor, deci roagă-te pentru mine, 
că vreau să lupt cu Lie și să 
izbândesc sângele nevinovat al 
creștinilor”.

Sfântul Dimitrie fi ind legat 
în lanţuri, a binecuvântat pe 
Nestor și însemnându-l cu 
semnul Sfi ntei Cruci, i-a zis: 
„Du-te, frate și te luptă cu Lie, 
că și pe Lie îl vei birui și pe 
Hristos îl vei mărturisi!” Tână-
rul Nestor fi ind întărit cu rugă-
ciunea Sfântului Dimitrie și-a 
făcut cruce și ducându-se în 
acea priveliște a strigat: „Vreau 
să lupt cu Lie!” Zadarnic încer-
cau toţi să-l oprească pe Nestor 
de la lupta cu Lie că el striga în 
auzul tuturor: „Vino, Lie, să te 

lupţi cu mine!” Apoi începând a 
se lupta cu el, a zis fericitul 
Nestor: „Dumnezeul lui Dimitrie, 
ajută-mi!”. Și îndată, cu ajutorul 
rugăciunilor marelui mucenic, l-a 
aruncat pe Lie în suliţe și l-a 
omorât. Atunci împăratul, mâni-
indu-se a poruncit să-i taie capul 
Sfântului Nestor, împlinindu-se 
profeţia dascălului său Dimitrie.

Apoi a trimis ostași în temniţă 
să-l ucidă cu suliţele și pe Marele 
Mucenic Dimitrie. Văzând că i-a 
sosit sfârșitul, Sfântul Dimitrie 
s-a închinat și a mulţumit lui 
Dumnezeu pentru toate, apoi și-a 
ridicat mâna dreaptă în sus și a 
fost străpuns cu suliţele de ostași 
în tot corpul, dându-și sufl etul cu 
pace în mâinile lui Hristos pe 
care L-a mărturisit. În clipa aceea 
un alt ucenic al său a luat mantia 
și inelul Sfântului Dimitrie și 
înmuindu-le în sângele muceni-
cului, tămăduia cu ele pe mulţi 
bolnavi.

În timpul împăratului Con-
stantin cel Mare, s-a făcut o bise-
rică din lemn în Tesalonic, peste 
moaștele Sfântului Dimitrie, 

unde alergau mulţi credincioși 
bolnavi, printre care și un 
anume Leontie, care s-a vinde-
cat de boala lui și ca mulţu-
mire, a făcut o biserică din pia-
tră în cinstea Sfântului Marelui 
Mucenic Dimitrie. Pe când 
săpau temeliile bisericii, cu 
rânduiala lui Dumnezeu, au 
descoperit și racla cu moaștele 
Sfântului Dimitrie, din care 
izvora mir binemirositor, cu 
care se ungeau cei suferinzi și 
se vindecau.

Biserica făcută de Leontie a 
fost mărită mai târziu, ajun-
gând cea mai mare și mai veche 
biserică din Tesalonic, care se 
păstrează până astăzi.

Iată, iubiţi credincioși, felul 
în care putem și trebuie să-L 
mărturisim pe Mântuitorul și la 
care ne îndeamnă Biserica, ori 
de câte ori ea ne pune în faţă, 
ca astăzi, pilda unui sfânt mar-
tir. Pentru aceasta îl cinstim pe 
Sfântul Dimitrie și-l rugăm să 
ne fi e călăuză, ajutător, model 
de jertfă și rugător înaintea lui 
Dumnezeu pentru mântuirea 
sufl etelor noastre. Amin.
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ai-marilor Voie-
vozi ai oştilor 
cereşti, rugămu-va 
pe voi, noi, nevred-

nicii, ca prin rugăciunile voas-
tre să ne acoperiţi pe noi, cu 
acoperământul aripilor măririi 
voastre celei netrupeşti, păzin-
du-ne pe noi cei ce cădem cu 
deadinsul şi strigăm: izbă-
viţi-ne din nevoi, ca nişte mai-
mari peste puterile celor de sus” 
(cântarea troparului).

În fi ecare an, ziua de 8 
Noiembrie, este foarte bine 
cunoscută în credinţa noastră 
creştină ortodoxă, deoarece este 
consacrată cinstirii celor doi 
mari Arhangheli, Mihail şi 
Gavriil. Cuvântul „înger”, 
înseamnă „trimis”, iar cuvântul 
„arhanghel”, înseamnă „mai 
mare peste îngeri”. Aşadar, 
Arhanghelii sunt aşezaţi de 
Dumnezeu peste cetele îngereşti, 
având misiunea cea mai înaltă, 
împlinind voia Lui Dumnezeu 
pe pământ şi ajută oamenilor să 
împlinească poruncile Lui. Ei au 
fost creaţi de Dumnezeu mai 
înainte de om şi de lumea 
văzută, dar nu prin cuvânt, ci 
numai cât a gândit, Dumnezeu 
i-a şi creat. Despre îngeri, Bise-
rica ne învaţă că ei sunt „duhuri 
slujitoare” (Evrei, 1, 14), adică 
fi inţe fără de trupuri, slugi cre-
dincioase lui Dumnezeu şi toto-
dată prieteni şi ocrotitori ai noş-
tri, puşi de Dumnezeu, pe 
drumul anevoios de la leagăn, la 
patria cerească, la „Cerul şi 
pământul nou”, ce vor să fi e.

Sfântul Dionisie Areopagitul, 
ucenicul Sfântului Apostol 
Pavel, spune că îngerii se împart 
în nouă cete, fi ecare având 
numele şi misiunea sa. Cetele 
îngereşti sunt împărţite în trei 

ierarhii sau grupe şi anume: ierar-
hia cea mai de sus, aproape de 
Preasfânta Treime, este formată 
din Serafi mi, Heruvimi şi Tronuri. 
Ei stau în jurul tronului lui Dum-
nezeu înconjuraţi în văpaie de foc 
şi fac cunoscută voia Lui îngerilor 
de mai jos. Ierarhia din mijloc este 
formată din Domnii, Puteri şi Stă-
pânii, cum îi numeşte şi Sfântul 
Apostol Pavel, vasul cel ales al lui 
Hristos. Ei domnesc peste îngerii 
de mai jos şi stăpânesc puterile 
iadului şi întreg Universul. Ierar-
hia cea mai de jos este formată din 
Începătorii, Arhanghelii şi Îngeri. 
Aceştia sunt cei mai aproape de 
oameni, cărora le fac cunoscută 
voia lui Dumnezeu şi-i ajută să 
scape de cursele şi atacurile înge-
rilor răi, adică de ispitele şi amă-
girile diavolilor.

Sfi nţii Arhangheli sunt în 
număr de şapte şi anume: Mihail, 
Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, 
Gudiil şi Varahiil. Dintre toţi aceş-
tia, cei mai cunoscuţi sunt Arhan-
ghelii Mihail şi Gavriil.

Arhanghelul Mihail este numit 
„puterea Lui Dumnezeu” şi are 
slujba de a păzi legea Lui Dum-
nezeu şi de a birui puterea vrăj-
maşilor.

După ce Lucifer, cu ascultătorii 
săi, a „căzut ca un fulger din cer”, 
a devenit din arhanghel luminat, 
satana întunecată. Arhanghelul 
Mihail a strâns oştile cereşti şi le-a 
zis: „să stăm bine şi să luăm 
aminte, noi cei ce suntem zidiţi”. 
Aceasta este prima adunare a 
îngerilor. Tot Îngerul Mihail este 
alături de Lot, din cetatea Sodo-
mei şi Gomorei, ferindu-l de piei-
rea cea prin foc şi pucioasă şi con-
duce poporul evreu la Ţara 
Făgăduinţei, în numele lui Dum-
nezeu. La sfârşitul lumii va suna 
din trâmbiţa pentru Judecata de 
apoi şi cu sabia de foc a dreptăţii 

va despărţi într-o clipă pe drepţi 
de păcătoşi. Sfântul Arhanghel 
Gavriil este realizatorul unor 
porunci dumnezeieşti de mare 
importanţă pentru sufl etele 
noastre. Lui i s-a încredinţat 
vestea copleşitoare pentru îngeri 
şi mai ales pentru oameni: întru-
parea lui Dumnezeu. El este 
interpretul către Dumnezeu al 
rugăciunilor Sfi nţilor Părinţi ai 
Maicii Domnului: Ioachim şi 
Ana, precum se mai arată şi pre-
otului Zaharia şi soţiei sale Eli-
sabeta, întărindu-le nădejdea că 
vor avea ca urmaş pe Sfântul 
Ioan Botezătorul.

Îngerul Gavriil este numit 
„bărbat-Dumnezeu” şi aduce 
bunele vestiri de bucurie. El se 
prezintă Sfi ntei Fecioare Maria, 
ca sol al Dumnezeirii, aducân-
du-i vestea naşterii lui Mesia. El 
este mesagerul păcii în lume şi 
al buneivoirii între toţi oamenii 
şi poartă un crin în mână.

Să nu uităm că Sfi nţii Arhan-
gheli sunt cei dintâi mijlocitori 
între Dumnezeu şi oameni, sunt 
păzitorii noştri, ai familiilor 
creştine, ai mamelor, văduvelor 
şi orfanilor. Să ne străduim să 
trăim o viaţă cinstită, pentru a fi   
aproape de îngeri, iar la jude-
cată, ca martorii faptelor noas-
tre, să ne ajute la mântuirea 
noastră.

Cu acest prilej, Biserica ne 
îndeamnă să cinstim îngerii buni 
precum cinstim şi sfi nţii, să le 
ascultăm şoaptele, să-i chemăm 
în ajutor şi să rugăm fi ecare pe 
Dumnezeu, să ne dea „înger de 
pace, credincios, îndreptător, 
păzitor sufl etelor şi trupurilor 
noastre”, iar celor care poartă 
aceste nume de îngeri, le dorim 
multă sănătate, lungime de zile 
şi împlinirea sfi ntelor porunci 
ale Lui Hristos Domnul, în veci 
Amin!

ai-marilor Voie- ierarhii sau grupe şi anume: ierar- va despărţi într-o clipă pe drepţi ai-marilor Voie- ierarhii sau grupe şi anume: ierar- va despărţi într-o clipă pe drepţi 

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ LA SFINŢII ARHANGHELI 
MIHAIL ŞI GAVRIIL (8 NOIEMBRIE)
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CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ LA SFÂNTUL IERARH 
NICOLAE, ARHIEPISCOPUL MIRELOR LICHIEI

na dintre cele mai îndrăgite 
sărbători ale creştinătăţii 
din perioada Sărbătorilor 
de iarnă, este Sărbătoarea 

Sfântului Nicolae, cunoscut în tradi-
ţia noastră de „Moş Nicolae, cel bun, 
blând şi aducător de daruri”.

Sfântul Ierarh Nicolae s-a născut 
în localitatea Patara din Asia Mică, 
în a doua jumătate a secolului al III-
lea, din părinţii Teofan şi Nona, o 
familie înstărită şi de buni creştini, 
ce a fost convertită la creştinism, 
chiar de ucenicii Sfi nţilor Apostoli.

După o creştere aleasă în familie, 
în duhul credinţei şi al evlaviei creş-
tine, tânărul Nicolae frecventează 
şcolile timpului, reuşind să-si însu-
şească o cultură şi o experienţă de 
viaţă deosebită. Încă de la această 
vreme a reuşit să sporească în cre-
dinţă şi înţelepciune, în dragoste şi 
milostenie şi să urce tot mai sus pe 
treptele desăvârşirii.

Nu s-a putut însă bucura de căl-
dura şi ocrotirea părintească decât 
până în pragul tinereţilor sale, căci 
părinţii lui aveau să moară din cauza 
unei epidemii de ciumă. Rămas 
orfan şi moştenind de la părinţii săi 
o frumoasă avere, tânărul Nicolae nu 
a risipit această moştenire în plăceri 
deşarte, ci călăuzit de învăţătura 
evanghelică, a socotit că este mai 
înţelept să folosească avuţia sa mate-
rială moştenită de la părinţi, în fapte 
de milostenie faţă de semenii săi 
afl aţi în lipsuri şi suferinţă. Rugăciu-
nea lui zilnică era ajutorarea celor în 
necazuri, meditaţia sa, era imnul 
dragostei.

Fiind pătruns de dragostea Lui 
Dumnezeu, tânărul Nicolae accepta 
să intre în rândul slujitorilor ca 
preot, la vârsta de 23 de ani, zicând: 
„Eu primesc preoţia pentru mila 
celor neputincioşi, pentru a putea 
ierta păcatele lumii şi pentru a 
înfrânge puterea diavolului, care 
poartă sceptrul morţii”.

Sfântul Nicolae era oglinda tur-
mei sale prin toate faptele cele bune 
şi model credincioşilor, era blând, 
fără de răutate şi smerit cu duhul, 

ferindu-se de îngâmfare. Hainele lui 
erau simple şi hrana o gusta totdeauna 
numai o dată pe zi şi aceea, seara. 
Toată ziua asculta nevoile celor ce 
veneau la dânsul, iar uşile casei lui 
erau deschise tuturor, căci era bun 
către toţi şi apropiat. Sărmanilor le era 
tată; săracilor, milostiv; mângâietor 
celor ce plângeau, ajutător celor năpăs-
tuiţi şi tuturor mare făcător de bine.

Murind episcopul din Mira, popo-
rul credincios îl roagă să primească 
episcopia, dar el refuză, recunoscând 
ca este nevrednic de arhieria lui Hris-
tos, dar Sfântul Metodie al Constanti-
nopolului îl sfătuieşte să se supună.

După potolirea prigoanelor păgâne 
împotriva creştinilor, s-au abătut alte 
necazuri asupra Bisericii Lui Hristos, 
adică erezii, abateri grave de la adevă-
rata şi dreaptă învăţătură şi credinţă a 
Bisericii creştine ofi ciale. Cea dintâi 
mare răzvrătire împotriva Bisericii 
creştine a fost, erezia Iui Arie, care, 
învăţa ca Domnul nostru Iisus Hristos 
nu este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, 
neavând origine şi existenţa dumneze-
iască din veci, ca Dumnezeu Tatăl. 
Pentru a stăvili răspândirea acestei ere-
zii, Sfântul Împărat Constantin cel 
Mare a adunat în sobor, în cetatea 
Niceea din Asia Mică, în anul 325, pe 

Părinţii Bisericii, în număr de 318, 
care, discutând rătăcirea lui Arie, au 
condamnat-o şi au fi xat împotriva ei 
adevărata învăţătură a Bisericii, prin 
care se recunoştea şi se statornicea 
originea, fi inţa şi egalitatea dumne-
zeiască a lui Iisus Hristos - Fiul cu 
Dumnezeu - Tatăl, aşa cum o mărtu-
risim şi noi astăzi în Simbolul de 
Credinţă. La soborul Sfi nţilor Părinţi 
de la Niceea a luat parte şi Sfântul 
Ierarh Nicolae, care a apărat cu 
străşnicie dumnezeirea Domnului 
Iisus Hristos, a înfruntat cu toată 
puterea şi asprimea pe răzvrătitul 
Arie şi erezia sa.

Sfântul Nicolae mai este cunos-
cut în toată lumea ca ocrotitor al 
copiilor şi tinerilor, aducător de 
daruri bogate şi patron al familiilor 
neîntinate. Glasul lui se face auzit în 
orice casă creştină prin colinde şi 
datini, fi ind mesagerul lui Moş Ajun 
şi Înaintemergătorul lui Moş Cră-
ciun.

Să ne primenim ieslea sufl etului 
nostru prin post, spovedanie şi fapte 
bune pentru ca Domnul Hristos să 
îşi găsească în sufl etul nostru iesle 
curată, să coboare acolo şi să ne 
aducă mântuirea şi pacea, pe care 
numai El o poate aduce.

U

„Îndreptător credinţei şi duh blândeţelor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale 
adevărul lucrurilor. Pentru aceasta, ai câştigat cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate. 
Părinte Ierarh Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufl etele noastre”. Amin!
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 iserica Ortodoxă de 
Răsărit, a rânduit pen-
tru dreptcredincioșii 
creștini anumite pos-
turi. Căci postul – zice 

Sfântul Ioan Gură de Aur – 
„potolește trupul, înfrânează 
poftele cele nesăturate, curățește 
și înaripează sufl etul și îl înalță”.

Postul Nașterii Domnului (al 
Crăciunului) a fost rânduit de 
Biserică, pentru a pregăti pe cre-
dincioși spre întâmpi-
narea și serbarea 
Marelui Praznic al 
Nașterii cu trup a 
Mântuitorului.

Primele mențiuni 
despre practicarea 
acestui post provin 
din secolele IV-V, de 
la Fericitul Augustin 
și episcopul Leon cel 
Mare al Romei.

La început unii 
posteau numai șapte 
zile, alții șase săptă-
mâni; unii țineau un 
post mai aspru, alții 
unul mai ușor. Sino-
dul local din Constan-
tinopol ținut la anul 
1166 (sub patriarhul Luca Chry-
soverghi) a uniformizat durata 
postului Nașterii Domnului în 
Bisericile Ortodoxe, hotărând ca 
toți credincioșii să postească 
timp de 40 de zile, începând de 
la 15 noiembrie. Se lasă sec în 
seara zilei de 14 noiembrie, iar 
dacă această dată cade miercu-
rea sau vinerea, se lasă sec cu o 
zi mai înainte. Postul durează 
până în seara zilei de 24 decem-
brie inclusiv.

Acest post ne aduce aminte și 
de postul lui Moise de pe Mun-
tele Sinai, când acesta aștepta să 
primească cuvintele lui Dumne-
zeu scrise pe lespezile de piatră 
ale Tablelor Legii.

Sfântul Vasile cel Mare spune 
că postul este porunca cea mai 
veche, căci Dumnezeu a poruncit 
lui Adam: „din toți pomii poți să 
mănânci, dar din pomul cunoștin-
ței binelui și răului să nu mănânci, 
căci în ziua în care vei mânca vei 
muri negreșit!” (Facere II, 16-17).

Prin post și rugăciune, se caută 
dobândirea Duhului Sfânt, lumi-
narea minții noastre, ca să „gân-
dim ca și Hristos, să vedem ca 

Hristos și să simțim ca Hristos” (I 
Corinteni II, 16).

Sfântul Apostol Pavel spune: 
„Ca Hristos Să Se sălășluiască prin 
credință, în inimile voastre”, și 
mai ales, cum spunem la rugăciu-
nea de după sfânta Împărtășanie: 
„intră în alcătuirea mădularelor 
mele, în rărunchi și în inimă”.

Precum Hristos Și-a unit fi rea 
dumnezeiască cu fi rea omenească 
și a devenit om, tot așa și noi să ne 
unim cu fi rea dumnezeiască a 
Domnului Hristos.

Prin postul Crăciunului, facem 
ca Nașterea Domnului să fi e aștep-
tată din interiorul fi inței noastre, 
nu din afara ca niște spectatori, 
lăsându-L pe Hristos să treacă pe 

lângă noi ci Să intre în „rărunchi 
și în inimă”.

Venirea Fiului Lui Dumnezeu 
în lume S-a făcut din iubire 
dumnezeiască față de omul 
păcătos, ca să-l ridice pe om la 
Dumnezeu și în Dumnezeu.

Întruparea Lui arată dragos-
tea Lui Dumnezeu, chiar și pen-
tru omul căzut.

Cum spune Sfântul Simion 
Noul Teolog:

„Cum mă faci 
nemuritor?

Cum de faci din 
vameși îngeri și-ntu-
nericul lumină?

Cum tragi beznă în 
lumină, cum de noap-
tea o cuprinzi?

Cum de mă prefaci 
cu totul. Inima cum 
mi-o cuprinzi?”

Postul devine com-
plet, numai dacă este 
însoțit de rugăciune, 
milostenie și fapte 
bune. Sfântul Ioan 
Gură de Aur spune: 

„Dacă vrei să dai două aripi 
puternice rugăciunii tale, atunci 
însoțește rugăciunea ta cu post 
și milostenie, pentru că nu cei 
săraci au nevoie de cei bogați, ci 
dimpotrivă, bogații au nevoie de 
cei săraci, căci săracul dobân-
dește doar o pâine și o haină, iar 
bogatul dobândește prin sărac, 
cerul și fericirea veșnică”.

Postul este calea prin care 
putem descoperi comorile noas-
tre sufl etești. Ele vor fi  purtate în 
inima noastră oriunde vom 
merge, chiar și înaintea Judecă-
torului nostru Hristos, pe când 
grija lumească, este trecătoare și 
chiar calea care te depărtează de 
Dumnezeu.

Postul Naşterii Domnului
(AL CRĂCIUNULUI)

B

„Când postiţi, nu fi ţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că 
postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor. Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa 
ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns şi Tatăl tău, 
Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.” (Sf. Ev. Matei VI, 16-18)
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DATORIILE PĂRINŢILOR 
FAŢĂ DE COPII

„Lăsaţi copiii să vină la 
Mine, ca a unora ca aces-
tora este împărăţia ceruri-
lor” (Matei 18, 16)


mul este reprezentantul 
Lui Dumnezeu pe 
pământ, creat după „chi-
pul și asemănarea Lui” 

(Facere 1, 26) și este responsabil 
pentru investiţia divină, oferită la 
crearea lui: „Creșteţi și vă înmul-
ţiţi și umpleţi pământul și-l stă-
pâniţi” (Facere 1, 28).

Actul creaţiei vine 
prin taina iubirii și 
este înmulţită în fi e-
care cuplu, cu naște-
rea de prunci, ca 
rezultat al dragostei 
dintre cei doi, bărbat 
și femeie, pecetluit 
de Dumnezeu, în faţa 
Sfântului Altar. Oare, 
venirea Mântuitoru-
lui Hristos la Nunta 
din Cana Galileii a 
fost întâmplătoare? 
Oare, nu este El cel 
mai așteptat oaspete 
din ziua nunţii, la 
fi ecare căsătorie? 
Oare, nu ne-a bine-
cuvântat El și prezenţa Lui o sim-
ţim în fi ecare zi, în familia noas-
tră creștină? Cred că da! De aceea, 
rodul iubirii din căsătorie se con-
cretizează prin naștere de copii și 
tot din acest motiv suntem obli-
gaţi să-i și educăm. Acum suntem 
împreună cu Hristos, ajutaţi de 
harul Lui și cum am putea noi, 
oare, să fi m împotriva chemării 
Sale, când striga către părinţi: 
,,Lăsaţi copiii să vine la Mine...”’

Formarea religioasă a copiilor 
și a tinerilor, trebuie să pornească 
din sânul familiei și continuată de 
Biserică, prin diferitele activităţi 
pe care le desfășoară. Pentru 
aceasta, este nevoie de ajutorul 
părinţilor de a aduce copiii la 
Biserică, unde îi întâmpină Mân-
tuitorul Hristos și învăţătura Sa, 

unde găsesc Modelul de viaţă, li se 
transmite dragostea de semeni și de 
Dumnezeu și mai ales primesc 
Izvorul Harului Lui Dumnezeu, 
prin Sfânta Împărtășanie.

Copiii care-L ignoră pe Dumne-
zeu sau se ,,descurcă fără rugă-
ciune”, pot ajunge să respingă valo-
rile spirituale și vor merge pe o cale 
paralelă de cea a Creatorului. Sfân-
tul Ioan Hrisostom spunea: ,,că ai 
nevoie de Dumnezeu mai ales ca 
părinte”.

Suntem responsabili să pregă-
tim copiii ca persoane, atât pentru 

societatea în care trăiesc, cât și pen-
tru a deveni persoane veșnice. Ei își 
vor găsi adevărata lor fi inţă în rela-
ţia cu Dumnezeu, mai ales din 
prima zi a creaţiei. Daca aţi ști, 
părinţilor, când preotul vă pune în 
braţe copilul botezat și însemnat cu 
pecetea Duhului Sfânt, în ceasul 
acela, Dumnezeu vă încredinţează 
o comoară de mare preţ.

Vă bucuraţi de ea, dar să știţi nu 
e a voastră, o aveţi pentru o vreme, 
ca apoi să o înapoiaţi Celui ce v-a 
dat-o. Seminţele credinţei în Dum-
nezeu, dragostea pentru semeni, 
trebuiesc semănate de timpuriu în 
sufl etul copilului, deoarece for-
mează rădăcini adânci și sănătoase, 
care rămân toată viaţa, fi ind izvorul 
tuturor virtuţilor, al faptelor bune și 
al mântuirii.

Se spune într-o istorioară, că 
pe banca acuzaţilor unui tribunal 
se afl a într-o zi un tânăr, învinuit 
pentru ucidere și jaf. După ce 
ascultă sentinţa care îl condamnă 
toată viaţa la închisoare, crimina-
lul se ridică și spune: „îl iert pe 
judecătorul care m-a condamnat 
și pe prietenii care m-au trădat, 
dar nu-l pot ierta niciodată pe 
tatăl meu, pentru că m-a crescut 
fără frică de Dumnezeu”. Așadar, 
părinţilor, avem o mare responsa-
bilitate și dacă nu semănăm 
iubire și credinţă în sufl etele copi-

ilor, vom culege ură 
și răutate, împotriva 
noastră și a Lui 
Dumnezeu.

Trăirea Cuvântu-
lui Lui Dumnezeu și 
a Evangheliei Sale 
prin copiii noștri, 
sunt roadele crescute 
în pomul familiei și 
al bisericii, toate 
acestea sub pronia 
dumnezeiască. Aici 
se împletesc foarte 
bine cele două res-
ponsabilităţi, ale 
familiei și ale biseri-
cii, care vor fi  răsplă-
tite prin modul de 
trăire a bisericii de 

mâine, o biserică vie, lucrătoare și 
sfi nţitoare, așa cum este caracte-
rizată biserica. Biserica noastră se 
bucură de înţelegerea venită din 
partea părinţilor, care își aduc 
copiii la școala duminicală, de 
eforturile depuse ale profesorilor 
de religie la temelia educaţiei reli-
gioase și morale a copiilor. Lăsaţi 
copiii să vină la Biserică, spune 
Hristos Mântuitorul, „pentru că a 
lor este Împărăţia cerurilor”, aver-
tizându-ne că vom da socoteală 
de grija ce-o avem faţă de ei, adică 
să-i lăsăm să se apropie de Dum-
nezeu și nu să contribuim la 
depărtarea lor de El.

Fie ca Bunul Dumnezeu să 
împlinească și să răsplătească 
munca celor care contribuie la 
viaţa comuniunii și viaţa în Hris-
tos Domnul!

O
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storia religiei creştine începe 
în Vechiul Testament în Car-
tea Facerii şi încheie în Noul 
testament cu venirea lui Iisus 

Hristos.
Numele de creştini vine de la 

Hristos. Scriitori latini Suentoniu, 
Pliniu cel Tânăr, precum şi Evan-
gheliile apocrife atestă originea 
creştinismului precum şi a înte-
meietorului Iisus Hristos.

Despre existenţa istorică a 
mântuitorului Iisus Hristos vorbesc 
scrierile Noului Testament, pre-
cum şi documentele literare ale 
primului secol al erei noastre1.

Dogma fundamentală a creşti-
nismului, numită şi dogma hristo-
logică, vorbeşte despre Dumne-
zeul-Om. Credinţa în divinitatea 
lui Iisus Hristos a generat Biserica 
creştină, după cum rezultă din 
epistolele Sfi nţilor Apostoli:  „Pen-
tru că oricine este născut din 
Dumnezeu biruieşte lumea. Cine 
este cel ce biruieşte lumea dacă 
nu cel ce crede că Iisus este fi ul 
lui Dumnezeu?”2.


A. ORTODOXIA

otrivit credinţei ortodoxe, a 
Bisericii nedivizate, Dum-
nezeu este iubire şi cel ce 
rămâne în iubire rămâne în 

Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne 
în el.3

Dumnezeu este Creatorul 
lumii. El a prăznuit lumea din 
nimic şi în afara naturii Sale. Sco-
pul şi centrul creaţiei este omul: 
Dumnezeu l-a creat pe om după 
chipul şi asemănarea Sa4. Sufl etul 
omului este substanţa distinctă de 
lumea materială, care, prin virtute 
şi har divin poate ajunge la ase-
mănarea cu Dumnezeu.

Omul creat de Dumnezeu a 
acţionat autonom, fapt ce a dus la 
distanţarea de Creatorul său, izo-

larea de El. Consecinţa acestei fi suri 
apărută între Dumnezeu şi om a 
afectat întreaga creaţie. Totuşi, sta-
rea în care s-a afl at umanitatea 
după cădere a fost reabilitată de 
Hristos, autorul mântuirii neamului 
omenesc.

Mântuirea este lucrarea lui 
Dumnezeu faţă de om, dar şi a 
omului faţă de Dumnezeu, deoa-
rece noi îl iubim pe Dumnezeu 
fi indcă el ne-a iubit cel dintâi5. Ast-
fel, prin jertfa şi învierea lui Hristos 
a devenit posibilă transfi gurarea 
omului şi a lumii întregi. Despre 
toate acestea vorbeşte Liturghia 
ortodoxă, în timpul căreia credin-
cioşii trăiesc prefi gurat viaţa veş-
nică şi comuniunea cu Dumnezeu.

Morala creştină îndeamnă pe 
om la dobândirea fericirii veşnice 
cât şi a celei de pe pământ. Pentru 
aceasta credinciosul este dator să 
trăiască potrivit poruncilor lui Dum-
nezeu. Baza acestora predici o con-
stituie iubirea de Dumnezeu şi de 
oameni: „Toate câte voiţi să vă facă 
vouă oamenii asemenea şi voi să 
faceţi lor!”

Eshatologia creştină are în cen-
trul ei învăţătura despre moarte, 
judecata particulară şi judecata uni-
versală. Concepţia despre viaţa de 
după moarte are în centrul ei ideea 
de rai şi de iad. Raiul reprezintă 
comuniunea cu Dumnezeu şi cu 
oamenii. El este starea de maximă 
credinţă, nădejde şi dragoste la 
care poate ajunge orice credincios 
practicând învăţăturile lui Hristos. 
Iadul se identifi că stării de suferinţă 
a sufl etului izolat de Dumnezeu şi 
de oameni.

Idealul eshatologiei creştine 
este fericirea supremă, veşnică, tră-
ită în descoperirea caracterului ine-
fabil şi veşnic al dumnezeirii.

Îndumnezeirea omului se reali-
zează prin credinţă. „Credinţa este 
o forţă care înfăptuieşte unirea 
desăvârşită, nemijlocită şi mai pre-
sus celui ce crede că Dumnezeu cel 

crezut… Credinţa este o cunoaş-
tere care nu se poate dovedi. Iar 
dacă nu se poate dovedi (explica) 
înseamnă că, credinţa este o legă-
tură mai presus de fi re prin care 
în chip neştiut şi indemonstrabil, 
ne unim cu Dumnezeu mai presus 
de înţelegere”6.

Alături de credinţă stă jertfa 
mistică sau Sfânta Euharistie. Prin 
actul euharistic omul intră în 
comuniune cu Dumnezeu Fiul şi 
prin El cu celelalte persoane ale 
Sfi ntei Treimi. În sfârşit un rol de 
asemenea importanţă îl au rugă-
ciunea şi asceza, rugăciunea 
reprezentând dialogul omului cu 
Dumnezeu iar asceza forma de 
transfi gurare a naturii umane în 
integralitatea ei după asemănarea 
ei cu Dumnezeu7.

Dacă cele arătate până aici 
reprezintă credinţa Bisericii Orto-
doxe, în cele ce urmează vom 
creiona succint aspectele esenţi-
ale ale doctrinei romano-catolice, 
rezultate în urma separării de 
Biserica Răsăriteană din anul 
1054.


B. CATOLICISMUL

În materie de doctrină există 
cinci principale diferenţe: Filioque, 
Primatul Papal asupra Bisericii uni-
versale şi infailibilitatea papală, 
caracterul indelebil al hirotoniei şi 
mirungerii, zămislirea şi naşterea 
fără prihană a fecioarei Maria şi 
învăţarea despre Purgatoriu şi 
judecata particulară8.

storia religiei creştine începe storia religiei creştine începe larea de El. Consecinţa acestei fi suri crezut… Credinţa este o cunoaş-storia religiei creştine începe larea de El. Consecinţa acestei fi suri crezut… Credinţa este o cunoaş-

Religii şi confesiuni creştine 
(Istoric şi Doctrine) 
– CREŞTINISMUL –

† Dr. Onufrie Pop
Arhiepiscop de Bergamo şi 

Mitropolit Primat
Mitropolia Autonomă Creştin 

Ortodoxă după Vechiul Calendar
în Italia
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P
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Trăsăturile sub care este cunos-
cut catolicismul pot fi  rezumate 
astfel: sistematizarea excesivă a 
doctrinei de credinţă de aşa mani-
eră încât o distincţie între dogmă 
şi teologie devine imposibilă; 
împiedicarea unei acceptări per-
sonale, libere, a mesajului credin-
ţei; introducerea în formularea 
dogmelor a unor noţiuni metafi -
zice şi concepte specifi ce şcolii 
fi losofi ce particulare; dezvoltarea 
continuă a doctrinei în dogme noi; 
instituirea unui magisteriu infaili-
bil; dorinţa de a impune dogma 
prin mijloace coercitive, canonice; 
unitatea şi centralizarea prin struc-
tura juridică a Bisericii şi nu prin 
consens şi în sfârşit separarea din-
tre funcţia învăţătoare a ierarhiei 
şi spiritualitatea dintre teologie şi 
sfi nţenie.


C. PROTESTANTISMUL

Protestantismul este rezultatul 
fi surii apărute în cadrul Bisericii 
Apusene. Numele de protestan-
tism vine de la atitudinea câtorva 
principii a statelor germane, care, 
în numele credinţei lui Luther, 
protestează la Dieta de la Speyer, 
în anul 1529, contra deciziei lui 
Carol al V-lea de a-l convinge cu 
forţa pe Luther să renunţe la ide-
ile sale.

Reforma protestantă se 
remarcă prin următoarele aspecte 
doctrinare:

a) Autoritatea cuvântului lui 
Dumnezeu, concept care res-
pinge din sfera credinţei tot ce 
nu are o bază clară în Sfânta 
Scriptură. Prin acest demers este 
refuzată tradiţia şi autoritatea 
Papei. Biblia şi Dumnezeu, după 
protestanţi, vorbesc numai celor 
ce au credinţă, iar credinţa se 
împărtăşeşte credinciosului prin 
puterea Duhului Sfânt.9

b) Mântuirea se realizează 
prin harul lui Dumnezeu şi a cre-
dinţei. Ea este generată de jertfa 
lui Hristos şi nu de faptele omu-
lui. Credinţa înseamnă acceptarea 
acestui dar al iertării hristice. Fap-
tele omului nu au nici o contribu-
ţie în procesul salvării, ele fi ind 
doar o dovadă a îndreptării. În 

consecinţă, mântuirea nu este res-
ponsabilitatea omului ci, planul 
imuabil al lui Dumnezeu care 
lucrează în istorie în mod liber10.

c) Biserica este indivizibilă: 
adică este acea comunitate a cre-
dincioşilor aşa cum aceasta apare 
în gândul lui Dumnezeu. Biserica 
nu are o structură vizibilă perma-
nentă, nici o preoţie sacramentală. 
Preotul, ca şi liturghia reprezintă 
realităţi instituite de om pentru 
aducerea aminte a evenimentului 
mântuitor realizat de Hristos. Bise-
rica rămâne permanent sub jude-
cata lui Dumnezeu şi se afl a într-un 
proces continuu de înnoire11.

d) Crezurile (răsăritean şi apu-
sean) sunt forme istorice ale cre-
dinţei şi au o valoare secundară 
pentru interpretarea Bibliei12.

e) Iertarea păcatelor şi mântui-
rea sunt expresia voinţei lui Dum-
nezeu. Omul este iremediabil 
păcătos, fapt pentru care restaura-
rea lui se realizează prin lucrarea 
tainică a lui Dumnezeu13.


D. NEOPROTESTANTISMUL

Reforma protestantă a deschis 
calea apariţiei unor noi curente 
cunoscute sub numele de grupări 
neoprotestante.

1. BAPTIŞTII

Baptismul a apărut în secolul al 
XVII-lea ca şi biserică organizată, 
dar conform teologilor şi istoricilor 
baptişti, originea cultului s-ar afl a 
în epoca creştinismului primar14.

Strămoşii cultului au fost ana-
baptiştii secolului al XVI-lea, care 
formau o sectă fără dogme pre-
cise, uniţi numai prin opoziţia 
membrilor ei împotriva tuturor cla-
selor stăpânitoare şi prin simbolul 
comun al celui de-al doilea botez.

Naşterea propriu-zisă a baptis-
mului a fost în Olanda, veriga 
intermediară între anabaptişti şi 
baptişti fi ind menoniţii.

În forma în care se cunoaşte 
astăzi, baptismul a apărut la înce-
putul secolului al XVII-lea în 
Anglia. Încă de la început, baptiştii 
s-au împărţit în baptişti generali, 
care susţineau doctrina mântuirii 

generale, după care Hristos a 
murit pentru salvarea tuturor 
oamenilor şi „baptişti particulari” 
care acceptau învăţătura calvinistă 
a mântuirii particulare, conform 
căreia Hristos nu a murit pentru 
toţi, ci numai pentru cei aleşi, 
predestinaţi pentru mântuire.

Printre principiile doctrinei 
baptiste apărute prin anii 1900 se 
număra autoritatea divină a 
Bibliei, necesitatea unei experi-
enţe personale cu Dumnezeu 
pentru omul care devine membru 
al Bisericii, administrarea botezu-
lui numai adulţilor deoarece ei 
înţeleg semnifi caţia acestuia spre 
deosebire de copii.

Pentru baptişti, scriptura 
reprezintă cuvântul lui Dumne-
zeu scris, fi ind inspirată de la 
Duhul Sfânt. Dumnezeu repre-
zintă pentru ei Creatorul, Stăpâ-
nitorul tuturor lucrurilor, Tatăl, 
Fiul şi Duhul Sfânt. Omul în viziu-
nea lor este creaţia lui Dumnezeu 
după chipul şi asemănarea Sa. 
Este o fi inţă liberă, având dreptul 
de a alege binele sau răul, fi ind 
răspunzător înaintea lui Dumne-
zeu pentru toate faptele, vorbele 
şi gândurile sale15.

În ceea ce priveşte păcatul, 
consideră că reprezintă o lipsă de 
conformitate faţă de legea morală 
a lui Dumnezeu, consecinţa păca-
tului fi ind moartea spirituală.

Mântuirea pentru ei repre-
zintă scăparea omului de sub 
urmările păcatului. Consideră că 
omul nu se poate mântui pe sine, 
mântuirea dându-se prin harul lui 
Dumnezeu. Omul păcătos se 
poate mântui dacă îndeplineşte 
două condiţii: pocăinţa şi cre-
dinţa.

Naşterea din nou consideră că 
este lucrarea divină pe care Dum-
nezeu o face în viaţa păcătosului 
care trebuie să se pocăiască şi să 
creadă. Nu reprezintă o îmbună-
tăţire a vieţii, ci o schimbare radi-
cală a acesteia, o curăţire a vieţii 
interioare; este a doua fi re a vie-
ţii, ea dă dreptul de a deveni 
moştenitorii lui Dumnezeu.

Biserica pentru ei nu este o 
organizaţie pământească vizibilă 
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ci organismul viu, spiritual, al 
celor mântuiţi, adică al celor care 
au crezut în Hristos şi au fost năs-
cuţi din nou. Membrii bisericii se 
numesc între ei „fraţi” şi sunt 
egali în drepturi şi îndatoriri, con-
ducerea directă o are Hristos 
neexistând grade ierarhice. Bise-
rica are menirea de a prea slăvi 
pe Dumnezeu, de a răspândi 
Evanghelia.

Slujitorii Bisericii sunt împărţiţi 
în pastori şi diaconi. Pastorul se 
îngrijeşte de supravegherea, păs-
torirea şi cârmuirea spirituală a 
Bisericii, iar diaconii îi ajută pe 
pastori în administrarea bunurilor 
materiale ale bisericii. Preoţia nu 
formează o clasă specială, ea este 
universală, fi ecare credincios fi ind 
un preot şi având dreptul de a se 
apropia de Dumnezeu prin Iisus 
Hristos, fără alt mijlocitor16.

Ca şi simboluri ale Noului Tes-
tament sunt Botezul şi Cina Dom-
nului, care nu sunt taine. Botezul 
este simbolul înmormântării 
omului vechi şi al învierii omului 
nou, neavând calitatea de a curăţi 
păcatele. Pentru a fi  cineva bote-
zat trebuie mai întâi să primească 
mântuirea, adică să se pocăiască 
şi să creadă. Botezul se săvâr-
şeşte doar la majorat, copiii 
 nefi ind admişi pentru botez.

Cina Domnului nu are calita-
tea iertării păcatelor, este doar 
comemorarea iertării păcatelor 
prin jertfa lui Hristos. Cina se 
poate lua de către toţi acei care 
au fost botezaţi şi şi-au mărturisit 
credinţa în Hristos.

Baptiştii nu au sărbători închi-
nate sfi nţilor. În ceea ce priveşte 
viaţa de apoi, consideră că sufl e-
tele celor mântuiţi se duc în rai, 
iar ale celor nemântuiţi, în iad. 
Hristos va veni pentru a-i judeca 
pe cei morţi şi pe cei vii, morţii 
vor învia, iar credincioşii în viaţă 
vor merge în întâmpinarea lui 
Hristos. Fiecare om va fi  judecat 
în mod drept după faptele sale. 
Cei mântuiţi vor moşteni viaţa de 
veci iar cei nemântuiţi vor fi  lepă-
daţi de la faţa lui Dumnezeu în 
chinul veşnic.

Rugăciunea pentru baptişti 
este legătura intimă a omului cu 

Dumnezeu. Ea este o exprimare 
directă, neexistând cărţi de rugă-
ciuni. Se adresează Tatălui în 
numele lui Hristos, singurul mijlo-
citor între om şi Dumnezeu. Pentru 
cei morţi nu se fac rugăciuni.

Căsătoria consideră că este 
orânduită de Dumnezeu. O căsă-
torie trebuie încheiată numai în 
Domnul, adică numai cu credin-
cioşi. Divorţul este admis doar în 
caz de adulter dovedit sau de 
părăsirea căminului. Locaşurile de 
cult ale baptiştilor nu au o arhitec-
tură proprie şi nici un semn cultic. 
Exteriorul seamănă cu al unei case 
oarecare, locul cel mai important 
fi ind sala în care au loc serviciile 
religioase. Sala este lipsită de 
podoabe sau obiecte de cult.

Serviciile religioase săptămâ-
nale la oraşe au loc vinerea, iar în 
mediul rural sâmbătă seara. Se 
începe cu o oră de rugăciune con-
dusă de unul din membrii bisericii, 
după care se ofi ciază serviciul 
divin care constă din rugăciune, 
cântări şi recitări, la urmă venind 
predica17.

Botezul reprezintă unul dintre 
cele mai solemne momente religi-
oase ale cultului baptist. Se face la 
majorat numai celor care depun 
mărturie publică despre credinţa 
lor.

Cununia nu este o taină în cul-
tul baptist ci un act încheiat cu 
multă solemnitate înaintea lui 
Dumnezeu. Această cununie este 
săvârşită de un pastor iar în lipsa 
lui, de către un diacon ordinat. Cei 
ce trăiesc în concubinaj sunt 
excluşi din biserică. Serviciul reli-
gios de cununie constă în cântări 
şi urări versifi cate, iar predica este 
ocazională, în ea vorbindu-se de 
importanţa căsătoriei şi dându-se 
sfaturi practice pentru căsătoriţi.

Înmormântarea se ofi ciază la 
casa celui decedat, în curte sau în 
casa de rugăciuni. Serviciul religios 
se săvârşeşte de către pastor sau 
diaconii ordinaţi, iar în lipsa aces-
tora de către conducătorul bisericii 
şi constă din cântări, rugăciuni şi 
predică. Muzica ocupă un loc de 
frunte în cadrul tuturor serviciilor 
religioase.

Mişcarea baptistă, în conclu-
zie, poate fi  considerată ca o ade-
vărată „deschizătoare de dru-
muri” pentru celelalte culte 
neo-protestante. Prin gesturile lor 
sensibile, umanitare, excursii, 
spectacole religioase, baptiştii 
creează un mediu ambiant plăcut, 
reuşind sub această mască să 
recruteze tot mai mulţi adepţi. 
Caracterizându-se printr-o insis-
tenţă deosebită, ei consideră 
„vânătoarea de sufl ete” o datorie 
faţă de Hristos18.

Sub această mască a bunăvo-
inţei şi a afecţiunii doresc să se 
infi ltreze în toate mediile, însă au 
tendinţa de a pătrunde şi a îndoc-
trina îndeosebi persoanele din 
medii universitare. Tot mai mulţi 
adepţi sunt recrutaţi din rândurile 
studenţimii, se caută, se consti-
tuie în grupuri aparte şi au grijă să 
nu îşi deconspire nucleele în inte-
riorul centrului universitar.

Acestor tineri conştiinţa de 
grup, conştiinţa apartenenţei reli-
gioase le este atât de insistent 
cultivată, încât ţin seamă în ale-
gerea profesiei şi de cerinţele cul-
tului.

Cultul îşi înconjoară adepţii cu 
multă afecţiune şi chiar ajutor 
material pentru studenţii ce nu 
dispun de mijloacele materiale 
sufi ciente terminării studiilor.

Vigilenţa noastră trebuie spo-
rită deoarece adepţii de azi ai cul-
tului baptist sunt recrutaţi dintre 
credincioşii de ieri ai Bisericii 
Ortodoxe.

2. ADVENTIŞTII

Din a doua mare mişcare neo-
protestantă de factură adventistă, 
cel mai important cult este cultul 
creştin adventist de ziua a şaptea. 
În acest cult lucrurile se complică, 
se creează o nouă direcţie: mile-
niul cu toate consecinţele sale. 
Adventiştii „garantează” adepţilor 
lor starea de „aleşi” şi sfi nţi în 
împărăţia de o mie de ani.

Denominaţiunea „adventiştii 
de ziua a şaptea” a apărut în 
prima jumătate a secolului trecut, 
mai precis prin anul 1831 în 
S.U.A.19
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Doctrina sa are ca punct cen-
tral apropiata venire a lui Hristos, 
care va întemeia o împărăţie de o 
mie de ani pe pământ.

Credinţa în parusie, cum a fost 
numită a doua venire a lui Hristos 
era împărtăşită şi de Biserica creş-
tină a primelor veacuri, dar nu 
aprobă ideea că Hristos va înte-
meia o împărăţie pe pământ, ci 
una cerească, iar durata acestei 
împărăţii de o mie de ani era pri-
vită simbolic.

Pentru acest cult Biblia repre-
zintă voinţa lui Dumnezeu şi sin-
gura învăţătură fără greş în ceea 
ce priveşte credinţa.

Dumnezeirea este alcătuită din 
Tatăl, fi inţa atotputernică, atot-
prezentă, atotiubitoare şi plină de 
înţelepciune, Fiul, prin care se 
face mântuirea celor răscumpăraţi 
şi Spiritul Sfânt. Iisus Hristos este 
Dumnezeu adevărat, a dovedit 
legătura sa cu Dumnezeu prin 
minuni deosebite, a murit pentru 
păcatele omenirii şi a înviat din 
morţi înălţându-se la cer.

Adventiştii de ziua a şaptea 
consideră că pentru a se mântui 
trebuie să se nască din nou, în 
sensul că trebuie să sufere o com-
pletă transformare spirituală prin 
credinţa în Hristos20.

Botezul, în acest cult are loc 
tot la majorat ca şi la cultul bap-
tist şi semnifi că un legământ cu 
Dumnezeu prin pocăinţă şi ierta-
rea păcatelor.

Cina Domnului reprezintă un 
simbol, iar participarea credincio-
şilor la împărtăşanie este obliga-
torie, manifestându-şi astfel cre-
dinţa lor. Pâinea nedospită şi vinul 
nefermentat reprezintă elemen-
tele cinei.

Viaţa morală este cuprinsă în 
cele zece porunci, ele reprezen-
tând principii obligatorii şi de 
neschimbat. Cele zece porunci nu 
te pot mântui ci doar arăta cum 
să te fereşti de păcat, iar Evan-
ghelia, legea nouă, devine pute-
rea lui Dumnezeu spre mântuirea 
oricui.

Acest cult consideră că sufl e-
tul este muritor şi numai Dumne-
zeu este nemuritor iar viaţa veş-
nică este darul lui Dumnezeu prin 

credinţa în Hristos. Nemurirea, 
pentru ei, este revărsată asupra 
celui drept la a doua venire a lui 
Hristos.

În ceea ce priveşte învierea ei 
afi rmă că va fi  o înviere atât a celor 
drepţi cât şi a celor nedrepţi cu 
menţiunea că cei drepţi vor învia la 
a doua venire a lui Hristos, iar cei 
nedrepţi vor învia cu o mie de ani 
mai târziu21.

Acest cult acordă o mare 
importanţă pocăinţei, considerând 
că cei nepocăiţi vor fi  nimiciţi, 
aduşi la o stare de neexistenţă, în 
acest fel Dumnezeu reuşind să 
cureţe universul de păcat şi păcă-
toşi.

Sanctuarul ceresc consideră că 
este templul lui Dumnezeu din 
ceruri care avea să fi e curăţat la 
sfârşitul celor 2300 de zile. Această 
curăţare este o lucrare de judecată 
iar încheierea ei semnifi că termina-
rea timpului de probă lăsat omeni-
rii pentru a se pocăi.

Cultul acesta respectă de ase-
menea anumite reguli de alimenta-
ţie în sensul că sunt eliminate din 
dieta lor băuturile alcoolice, tutunul 
şi mâncărurile cu carne.

Despre a doua venire a lui Hris-
tos afi rmă că nu este cunoscută 
încă o dată exactă a acestui eveni-
ment, dar cert este că sosirea lui 
este iminentă.

Domnia milenară a lui Hristos 
pentru ei reprezintă perioada între 
cele două învieri în care cei drepţi 
vor trăi alături de Hristos în cer. La 
sfârşitul mileniului, cetatea sfântă a 
celor drepţi se va cobori pe 
pământ, iar nelegiuiţii înviaţi la a 
doua înviere vor fi  mistuiţi de un 
foc ceresc care va regenera şi 
pământul de blestem. Astfel 
pământul va fi  readus la starea de 
frumuseţe de la începuturi şi va 
deveni locuinţa celor drepţi pe 
vecie.

Casele de adunare adventiste 
nu se disting printr-o arhitectură 
deosebită, nu au nimic special, îna-
inte adunările ţinându-se în încăpe-
rile unor case oarecare. Casele de 
rugăciuni sunt fără de podoabe, în 
faţă se afl ă amvonul, sub care este 
baptiserul. Credincioşii stau pe 
bănci sau scaune şi există un loc 

anume construit pentru cor, la 
balcon de regulă.

În ceea ce priveşte serviciile 
religioase, celebrarea acestora are 
loc sâmbăta, care este conside-
rată zi de repaus. Pregătirea pen-
tru serbarea sâmbetei începe încă 
din ziua de vineri, o dată cu apu-
sul soarelui, când corul şi credin-
cioşii spun rugăciuni, cântece reli-
gioase şi citesc un paragraf sau 
un capitol din Biblie. Serviciul 
religios de sâmbătă se distinge 
prin trei momente, reprezentate 
prin ora de rugăciune, şcoala de 
sabat şi predică22.

În România există două gru-
pări dizidente care sunt împotriva 
organizării sociale, care practică 
„uniri spirituale” şi recomandă 
viaţa conjugală „paradisiacă”. 
Mişcarea adventiştilor de ziua a 
şaptea s-a remarcat printr-o atitu-
dine hotărâtă împotriva acestor 
practici, prin denunţare şi con-
damnare a unor asemenea fapte 
antisociale ce n-au nimic în 
comun cu lumea religioasă.

3. PENTICOSTALII

Originea sectei se afl ă în Ame-
rica, datând abia de la începutul 
secolului XX, din iudeo-creştinism 
şi se desprinde din rândul baptiş-
tilor. Penticostalii se cred „marto-
rii” cincizecimii, posesorii şi trans-
miţătorii, aleşi celei de a treia ere 
a mântuirii, era Sfântului Duh. Ei 
susţin că sunt botezaţi cu Duh 
Sfânt şi cu foc, primite de Apos-
toli la cincizecimea Pogorârii 
Duhului Sfânt. Li se zice „tremu-
rători”, pentru că în momentele 
pretinsei inspiraţii a Sfântului Duh 
ei tremură, şi „spirit” fi indcă pre-
tind a avea pe Sfântul Spirit în 
darul vorbirii în limbi. Penticostalii 
au refuzat baptiştii, „simbolul” 
botezului lui Ioan Botezătorul, 
înlocuindu-l cu „botezul duhului”; 
încurajează activitatea feminină în 
predica Evangheliei şi consideră 
femeia un mediu propice „desco-
peririi” duhului.

În România secta a venit direct 
din America, prin câţiva români 
de acolo, care au fost convertiţi la 
această credinţă. Prima biserică 



Pag. 19 † An IV, Nr. 10-12, Octombrie–Decembrie 2014

penticostală a fost deschisă în ţara 
noastră la data de 10 septembrie 
192223.

Păstorii au căutat să ofere noi-
lor adepţi o doctrină „apropiată” 
de cincizecime. Spiriţii sau aleşii 
Duhului şi-au creat şi învăţături 
adaptate halucinaţiilor lor. Sătui 
de predica baptismală şi adventă. 
S-a început o adevărată cruciadă 
penticostală împotriva „amvonu-
lui” şi a limbii de transmitere a 
„cuvântului sfânt”, înlocuindu-se 
cu glosolalia.

Biblia este compusă din 
Vechiul şi Noul Testament, ea 
reprezentând singura normă de 
credinţă şi conduită a penticosta-
lilor.

Consideră că există un singur 
Dumnezeu adevărat. Cuvântul 
său descoperă mai departe exis-
tenţa Sa în trei persoane ca Tatăl, 
Fiul şi Sfântul Duh. Dumnezeu-Ta-
tăl reprezintă făcătorul tuturor 
lucrurilor, Dumnezeu-Fiul a venit 
pe pământ să sufere, să moară 
pentru toţi spre mărturisire şi să 
ridice păcatele celor ce cred în El; 
El va veni a doua oară şi va fi  
judecătorul viilor şi al morţilor, iar 
Dumnezeu-Duhul Sfânt este locţi-
itorul Domnului Iisus pe pământ, 
coborându-se din cer de la Tatăl, 
în ziua cincizecimii.

Îngerii reprezintă făpturi 
duhovniceşti create de Dumne-
zeu, fără de păcat şi puşi în slujba 
sa şi în acelaşi timp sunt cei ce 
îndeplinesc voinţa lui Dumnezeu.

Diavolul reprezintă pentru ei 
căpetenia îngerilor răi care înşeală 
întreaga lume, este ispititor, min-
cinos şi a fost biruit prin jertfa 
Domnului Iisus Hristos.

Despre crearea omului şi 
căderea în păcat consideră că 
omul este creaţia lui Dumnezeu, 
a căzut în păcat ademenit de 
Satana, această cădere în păcat a 
primului om atrăgând după sine 
pe toţi ceilalţi. Din acest motiv 
consideră că omul nu se poate 
izbăvi decât prin jertfa Domnului 
Iisus Hristos.

Harul lui Dumnezeu reprezintă 
bunătatea şi dragostea pe care a 
arătat-o Dumnezeu prin Iisus 

Hristos faţă de păcătoşi. Numai 
prin acest har a lui Dumnezeu cre-
dincioşii se pot mântui. Credinţa 
pentru ei este de obârşie divină, se 
primeşte de la Dumnezeu prin 
dreptatea Lui şi vine prin auzirea 
cuvântului lui Dumnezeu24.

Pocăinţa semnifi că un ordin al 
Domnului Iisus Hristos, căinţa pen-
tru viaţa trăită în păcat şi ruperea 
de la poftele lumeşti şi păgânătate.

Naşterea din nou este înnoirea 
totală a vieţii după chipul şi ase-
mănarea lui Dumnezeu.

Iertarea pentru acest cult este 
un atribut dumnezeiesc prin care 
Dumnezeu îşi dovedeşte bunătatea 
faţă de oameni păcătoşi care tre-
buie să mărturisească şi să pără-
sească păcatul lor, rugându-l pe 
Dumnezeu să-l ierte. Rugăciunea 
reprezintă liantul între om şi Dum-
nezeu. Ea trebuie făcută cu cre-
dinţă şi cu inima curată.

Adepţii cultului penticostal con-
sideră că postul are drept scop 
însoţirea rugăciunii pentru primirea 
unor binecuvântări de la Domnul. 
Pentru ei, adevăratul post este 
acela ce porneşte din inima per-
soanei, postul facerii de bine, al 
milei şi nu acela care îi este impus, 
acest cult ferindu-se de posturi 
lungi şi istovitoare impuse.

Botezul Duhului Sfânt repre-
zintă îmbrăcarea cu putere de sus 
celor născuţi din nou pentru ca ei 
să poată rezista ispitelor şi să poată 
mărturisi Evanghelia prin puterea 
lui Dumnezeu.

Botezul cu apă consideră că 
este un simbol al morţii fără de 
păcat şi al învierii la o viaţă nouă. 
Se face oricui crede în Domnul 
Iisus Hristos, se ofi ciază prin scu-
fundare în apă o singură dată iar 
copiii se botează la vârsta când 
pot înţelege singuri că Domnul 
Iisus Hristos este Mântuitorul lor 
 Personal.

Cina Domnului reprezintă jertfa 
trupului şi vărsarea sângelui Dom-
nului Iisus Hristos pentru păcatele 
noastre. Se compune din pâine 
nedospită şi vin nefermentat şi se 
realizează ori de câte ori este posi-
bil, fără deosebire de zi sau dată.

Consideră că darurile Duhului 

Sfânt sunt în număr de nouă, pe 
care Dumnezeu le împarte cre-
dincioşilor; ele ajută la propovă-
duirea Evangheliei, însă nu toţi 
credincioşii posedă astfel de 
daruri25.

În ceea ce priveşte vindecările 
divine, aceşti adepţi consideră 
bolile a fi  urmarea păcatului, ast-
fel că vindecarea intră pentru cei 
care cred în acelaşi plan de mân-
tuire ca şi iertarea păcatelor.

Menirea bisericii este de a 
vesti cuvântul lui Dumnezeu şi de 
a-i ajuta pe credincioşi să înfăptu-
iască în viaţa lor, roada Duhului 
Sfânt.

Slujbele duhovniceşti în bise-
rică sunt realizate de către păstori 
şi diaconi cu calităţi deosebite 
prin care se disting de ceilalţi 
membrii.

Disciplina în biserică are rolul 
de a ridica pe cel căzut sufl eteşte 
şi să menţină în biserică autorita-
tea morală prin îndemnuri şi chiar 
mustrări. Biserica exclude din 
sânul său pe acela ce a căzut în 
păcat şi nu mai prezintă nici o 
garanţie de viaţă spirituală şi 
reprimeşte pe cel ce se căieşte 
pentru faptele sale26.

Ziua de odihnă pentru penti-
costali este considerată duminica, 
ziua în care Hristos a înviat din 
morţi.

O caracteristică a cultului pen-
ticostal este libertatea ce o au 
credincioşii de a interpreta tex-
tele biblice şi locul exagerat pe 
care îl ocupă aşa-zisa profeţie. 
Observăm tendinţa de desprin-
dere din comunităţi proprii. Pen-
ticostalii afi rmă că au primit des-
coperirea adevăratei credinţe 
printr-un „grai interior” şi că o 
primesc şi astăzi ca o descoperire 
a Duhului Sfânt. Ei ştiu că Duhul 
Sfânt, cea de-a treia persoană a 
Sfi ntei Treime se afl ă în mijlocul 
lor, deosebit de Tatăl şi Fiul; El 
este socotit „Revelatorul 
suprem”27.

4. MARTORII LUI IEHOVA

Martorii lui Iehova sau Aleşii 
Domnului, este o sectă cu princi-
pii şi practici violente ce a luat 
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naştere la sfârşitul secolului al XIX 
lea în America avându-l ca fonda-
tor pe Charles Russell. Ei au şi alte 
titulaturi cum ar fi : Studenţi în 
Biblie, Milenişti aleşi sau Adven-
tişti calculaţi (convinşi fi ind că 
mileniul „adevărat” ei îl posedă şi 
„calculul” sigur ei l-au reuşit) sau 
Russeliştii care cred în venirea 
Domnului la comandă concepţie 
ce este adusă până la absurd. De 
fapt numai venirea o iau în  
seamă restul învăţăturii şi chiar 
persoana Mântuitorului Hristos 
sunt neglijate. Russel face parte 
din partida calculatorilor „serioşi” 
ai mileniului şi pentru că iehoviştii 
să nu fi e descoperiţi îşi zic mile-
nişti şi stau în umbra cultului 
adventist de ziua a şaptea. 
Această sectă îşi schimbă adepţii, 
îi leagă prin jurăminte iar dacă 
părăsesc grupul sunt urmăriţi, 
persecutaţi, suferind chiar întâm-
plări fatale. Este o sectă riguroasă 
în principii, deoarece au înlăturat 
din doctrină frica de judecată, ei 
fi ind „aleşii” şi „profeţii” timpului 
de astăzi. Ei nu admit existenţa 
sufl etului şi dăinuirea lui după 
moarte, pentru ei omul este un 
animal cu raţiune. Nu există iadul 
în concepţia lor, neagă învierea 
lui Hristos şi revin la religia primi-
tivă cu practici ancestrale şi jertfe 
umane. În România, iehovismul a 
luat naştere la începutul secolului 
XX, când un ardelean pe nume 
Ioan Sima revine în Ardeal după 
o călătorie în SUA unde a fost 
cooptat de însuşi Russel şi începe 
organizarea unui grup iehovist în 
anul 192028.

Doctrina este una obscură, 
confuză, sincretistă. Iehoviştii 
şi-au însuşit multe practici moza-
ice, unii chiar refuză Noul Testa-
ment şi întrec cultul Bisericii. Ca 
şi concepţii ei se cred cunoscători 
precişi ai vremii celei de a doua 
venire a lui Hristos, consideră că 
împărăţia de o mie de ani va fi  cu 
cei drepţi, cei aleşi, care sunt 
doar iehoviştii. Ei nu înţeleg şi nu 
acceptă Sfânta Treime; există un 
Dumnezeu-idee; consideră că 

Iisus Hristos nu este Dumnezeu, ci 
o creatură a lui Dumnezeu care a 
trăit ca un simplu om, dar a dobân-
dit nemurirea pentru supunere. 
Duhul pentru ei este o energie a 
Tatălui şi nu o persoană a Dumne-
zeirii, deci nu există Sfânta Treime. 
Dumnezeu este nemuritor, El nu 
are nici început şi nici sfârşit; nu 
există sufl et nemuritor, omul fi ind 
o simplă fi inţă cu raţiune. Nu există 
nemurire în concepţia lor. Învierea 
reprezintă un dar deosebit dat de 
Dumnezeu celor aleşi, adică ieho-
viştilor şi ascultarea este condiţia 
„alegerii”. Pentru ei nu există iad şi 
nici chinuri veşnice, iar locul iadu-
lui în Noul Testament trebuie înţe-
les simbolic. Pentru iehovişti nu 
exista nicio sărbătoare, iar cele 
care sunt au fost impuse. Neavând 
nimic în comun cu credinţa în 
nemurire au înlăturat şi evenimen-
tele legate de activitatea Sfi ntei 
Treimi în pregătirea omenirii pen-
tru venirea Mântuitorului Iisus Hris-
tos. Ei împart istoria omenirii în trei 
epoci: de la Creaţii până la potop, 
când lumea a fost condusă de 
îngeri; de la potop la a doua venire 
a Domnului (1874) când lumea a 
fost sub conducerea Satanei şi din 
1874 până la o perioadă de patru-
zeci de ani când a urmat o vreme 
de încercări care a culminat cu răz-
boiul, început în 1914. Pentru ei, 
venirea lui Hristos a avut loc numai 
în Duh în anul 1874. Pentru Hris-
tos, toţi cei morţi până în anul 
1914 se afl ă numai în somnolenţă 
şi vor fi  puşi la încercare în Împără-
ţia lui Dumnezeu de o mie de ani 
prin Înviere, iar dacă nu se vor 
cuminţi, vor fi  distruşi pentru tot-
deauna. Această concepţie consi-
deră ei a fi  planul lui Dumnezeu cu 
omenirea. Datorită caracterului 
anti-social al doctrinei acestora şi 
instigării la violenţă, la „Războiul 
Sfânt” în numele lui Iehova, în 
urma căruia vor fi  înlăturaţi de pe 
pământ toţi neiehoviştii, iar cei ce 
vor supravieţui războiului se vor 
bucura de un guvern „mondial” a 
lui Iehova condus de Mântuitorul 
Iisus în care va domni dreptatea şi 

pacea, a determinat pe multe 
popoare să scoată acest cult vio-
lent în afara legii şi să fi e predaţi 
autorităţilor toţi membrii săi29.

5. NAZARINENII

Nazarinenii sau pocăiţi repre-
zintă un ordin religios ce se 
supun lui Iisus Nazarineanul, nu 
Iisus din Nazaret, Hristos Mântui-
torul, ci cel născut nevinovat, 
crescut fără păcat. Li se spune 
„pocăiţi” pentru pretenţia de a 
pune baza oricărei acţiuni „nevi-
novăţia”, copilăria Domnului, trăi-
rea în frăţietate, o comunitate a 
celor nazareni.

Această sectă a apărut în 
Europa secolului al XIX-lea în 
Elveţia, iar întemeietorul şi „pro-
fetul” este considerat Ioan Iacob 
Wirz30.

Ei sunt reprezentanţii „trăitori-
lor curaţi” din patria Iordanului şi 
Sinaiului şi îl urmează pe Iisus nu 
numai în cuvinte, ci şi „în faptă”. 
Comunităţile de pocăiţi sunt sim-
ple, fără mijloace de propagandă 
deosebite. Grupările nazarinene 
se nasc în medii lipsite de educa-
ţie şi de o formaţie cultural ştiinţi-
fi că solidă, de aceea obscurantis-
mul se împleteşte cu erezia şi 
superstiţia împrumută platoşa 
fanatismului. Lipsa de educaţie 
religioasă sau falsitatea acesteia a 
făcut ca adepţii să împrumute 
concepţii străine Evangheliei, jus-
tifi când credinţa cu anunţuri 
cereşti şi scrisori supranaturale. În 
România pocăiţii au pătruns mai 
întâi în părţile Aradului, în Bihor, 
Cenad. Pocăiţii îşi duc existenţa în 
umbra cultelor neoprotestante. Ei 
nu sunt organizaţi, nu au pastori 
şi nici comunităţi, sunt nişte gru-
pări în frunte cu „preşedinţi”, aleşi 
dintre „fraţi” mai cu autoritate.

Nazarinienii au concepţii sin-
cretiste: idei gnostice, practici 
baptiste, rigorism calvin şi confu-
zie între vocaţie şi zel profesional. 
Mişcarea lui Wirtz are un caracter 
de revoltă cu o doctrină absolut 
eretică. După „profet” Sfânta Tre-
ime nu există, iar Iisus Hristos a 
putut învia, fi indcă n-a murit de 
tot ci doar a leşinat pe cruce. 
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Raiul şi iadul sunt considerate 
promisiuni şi ameninţări şi consi-
deră celibatul cea mai înaltă 
formă a „pocăinţei”. Conform lui 
Wirtz, căsătoria „fraţilor şi surori-
lor” familia în general este un 
păcat. Pocăinţa reprezintă baza 
doctrinei nazarinenilor şi consi-
deră că nimeni nu poate crede în 
Iisus dacă nu s-a recunoscut mai 
întâi ca un om păcătos. Numai cei 
renăscuţi primesc botezul la vâr-
sta de şapte şi paisprezece ani, 
iar cei care nu sunt renăscuţi nu 
fac parte din Biserica lui Hristos 
deoarece mădularele trebuie reîn-
noite. Consideră botezul lor sal-
vator, iar cine îl acceptă nu mai 
poate păcătui. Concepţia despre 
mileniu este confuză, calculează 
cum le convine, fi e după adven-
tişti şi penticostali, fi e după rus-
sellisti. Este interzis jurământul, 
fi ind îndeajuns făgăduinţa. Consi-
deră toate instituţiile publice lăca-
şuri ale lui antihrist, în această 
categorie întrând şcoala şi toate 
mijloacele de educaţie, deoarece 
conform sectei, copiii prin botezul 
primit nu mai pot păcătui şi n-au 
nevoie de nicio învăţătură. Adep-
ţilor le sunt interzise de aseme-
nea şi alte mijloace de informare 
precum presa, radioul şi televizi-
unea. În cadrul acestei secte fi e-
care poate vorbi dacă este ilumi-
nat de Duhul Sfânt, neexistând 
vocaţie şi predicatori aleşi. Există 
două categorii de credincioşi în 
cadrul acestui cult şi anume: prie-
tenii şi prietenele care frecven-
tează adunările şi se pregătesc 
pentru a primi botezul, „fraţii şi 
surorile” sau cei care au intrat în 
familie, în comunitate. Şi în ceea 
ce priveşte viaţa particulară se 
impun tot felul de restricţii în 
ceea ce priveşte distracţiile, vizio-
narea fi lmelor şi spectacolelor, 
participarea la evenimente famili-
ale şi mondene. Viciile trebuiesc 
de asemenea înlăturate, ei neac-
ceptând fumatul sau consumul de 
băuturi alcoolice. În ceea ce pri-
veşte cultul şi manifestarea „evla-
viei” se remarcă faptul că adeptul 

nu are voie să gândească şi să facă 
altceva decât ce i se comandă, cul-
tul este simplu iar evlavia forţată, 
inhibată¹. Au o comunitate simplă 
iar adunarea adepţilor este sobră, 
se citesc texte şi se predică pe 
rând, asemănător caselor de edu-
care ale baptiştilor. Rugăciunea se 
face în gând, adepţii stau cu cape-
tele plecate, aşteptând „inspiraţia” 
Duhului şi împreună căutarea ini-
mii. În ceea ce priveşte simbolurile, 
botezul şi cina, practicile sunt des-
tul de rudimentare, în sensul că la 
botez nu mai rostesc nicio formulă, 
numele celui botezat „se comu-
nică” de Sfântul Duh, iar cina este 
o gustare simbolică, întocmai ca la 
baptişti. Nu au sărbători deosebite, 
duminica fi ind ziua de adunare, 
fără altă semnifi caţie.
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STATUTUL MITROPOLIEI

Art. 1. Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă 
după Vechiul Calendar în Italia, este organizată 
conform Sfi ntelor Canoane ale Bisericii Ortodoxe, 
fără să încalce hotărârile acestora. Ea este organi-
zată după cum urmează în:

1. CENTRUL MITROPOLITAN;
2. CENTRUL EPARHIAL;
3. CENTRUL MISIONAR;
4. MISIUNI;
5. MĂNĂSTIRI.

Art. 2. Toate instituţiile sau centrele înfi inţate 
de către Mitropolie, au aprobarea Mitropolitului, 
în comun acord cu hotărârea Sfântului Sinod.

Art. 3. Misiunile se vor numi „Misiunea Creştin 
Ortodoxă după Vechiul Calendar” şi vor benefi cia 
de toate documentele canonice şi legale, eliberate 
de centrul mitropolitan, pentru a funcţiona în mod 
corespunzător şi fără să încalce constituţia statului 
Italian sau a altui stat unde îşi desfăşoară acti-
vitatea.

Art. 4. Un număr de minim 3 şi maxim 5 misi-
uni, din aceeaşi regiune geografi că, vor forma un 
Centru Misionar, care se va numi: „Centrul Misio-
nar Creştin Ortodox după Vechiul Calendar”. Un 
număr de minim 3 şi maxim 5 centre Misionare 
vor forma un Centru Eparhial (Dioceză sau Arhi-
dioceză), care va fi  condus de un Episcop sau 
Arhiepiscop. Mai multe Centre Eparhiale din ace-
laşi stat formează Centrul Mitropolitan, al cărui 
superior ocupă funcţia de preşedinte şi rangul de 
Arhiepiscop şi Mitropolit Primat.

Art. 5. Clericii fi ecărei Misiuni se numesc „Pre-
oţi Misionari” iar superiorii Centrelor Misionare 
se numesc „Protoierei Misionari”.

Art. 6. Organismele eclesiastice care funcţio-
nează în cadrul Mitropoliei Autonome Creştin 
Ortodoxe după Vechiul Calendar în Italia, sunt:

1. SFÂNTUL SINOD;
2. EXARHATUL MĂNĂSTIRESC;
3. CONSILIUL DE DISCIPLINĂ.

Art. 7. Sfântul Sinod este alcătuit din totalul 
numărului de Episcopi vicari, Episcopi titulari şi 
Arhiepiscopi, din cadrul aceleiaşi Mitropolii. 
Acesta se întruneşte de două ori pe an, sau ori de 
câte ori este necesar, fi ind prezidat de către Mitro-
polit, în calitate de preşedinte.

Art. 8. Consiliul de Disciplină este alcătuit din 
toţi superiorii Centrelor misionare şi membrii 
Sfântului Sinod şi are ca scop menţinerea ordinii şi 
disciplinei în cadrul fi ecărei Misiuni, Centru misi-
onar sau Centrul eparhial ce funcţionează în 
cadrul Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe 
după Vechiul Calendar în Italia.

Art. 9. Exarhatul este organismul ce cuprinde 
mai multe mănăstiri din cadrul aceluiaşi centru 

eparhial, fi ind condus de un reprezentant numit 
de către Sfântul Sinod şi ocupând funcţia de Exarh 
al mănăstirilor.

Cap. 2. CENTRUL MITROPOLITAN

Art. 10. Centrul Mitropolitan reprezintă condu-
cerea supremă a Mitropoliei, fi ind reprezentat de 
preşedintele Sfântului Sinod în rang de Arhiepi-
scop şi Mitropolit Primat.

Art. 11. Ca şi organism superior, Centrul Mitro-
politan va avea mai mulţi membri de drept, după 
cum urmează:

1. MITROPOLIT PRIMAT;
2. SECRETAR EPARHIAL;
3. VICAR GENERAL;
4. VICAR ADMINISTRATIV;
5. EXARH AL MĂNĂSTIRILOR;
6. CONSILIER RELAŢII EXTERNE;
7. CONSILIER ADMINISTRATIV;
8. CONSILIER ECONOMIC;
9. CONSILIER CULTURAL.

Art. 12. Mitropolitul are dreptul de a desemna 
membrii ce constituie Consiliul Mitropolitan.

Art. 13. Toate centrele Eparhiale vor prezenta 
un raport privind situaţia în Centre şi Misiuni, 
precum şi o dare de seamă, în lunile Iunie şi 
Decembrie ale anului în curs.

Art. 14. Centrul Mitropolitan are dreptul deplin 
de a înfi inţa/desfi inţa sau transforma Misiuni, 
Centre Misionare şi Centre Eparhiale. De aseme-
nea, poate numi/demite/avansa sau decade din 
funcţie preoţi misionari, protoierei misionari, etc. 
în cadrul Consiliului de Disciplină.

Art. 15. Episcopii sau Arhiepiscopii se numesc/
demit sau se avansează în funcţie de către Sfântul 
Sinod, prin vot uninominal care va necesita 50%+1 
din numărul de voturi ale membrilor titulari.

Cap. 3. CONSILIUL DE DISCIPLINĂ 
(CONSISTORIUL)

Art. 16. Consiliul de Disciplină este organismul 
deliberativ care se întruneşte doar în cazuri nece-
sare, fi ind prezidat de Mitropolit şi având ca scop 
sancţionarea fi ecărei nereguli descoperite în Misi-
uni, Centre Misionare, Centre Eparhiale, sau aba-
teri disciplinare săvârşite de către membrii Cen-
trului Mitropolitan, care ocupă o funcţie în cler.

Art. 17. Fiecare cleric judecat de Consiliul de 
Disciplină are dreptul la apărare şi poate prezenta 
contestaţii către Sfântul Sinod, în una dintre şedin-
ţele cu dată fi xă, sau de va avea loc o întrunire 
provizorie cu alt scop.
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Art. 18. Consiliul de Disciplină analizează pro-
blemele economice şi progresele fi ecărui membru 
al Mitropoliei sau organism component.

Cap. 4. UNIFORMĂ ŞI RANGURI

Art. 19. Fiecare membru al Mitropoliei care 
ocupă o funcţie administrativă în rang de cleric, va 
purta uniformă corespunzătoare statutului său 
personal.

■ PREOŢII MISIONARI:
– Reverendă neagră sau gri, Culion, Cruce 

Pectorală;
– Veşminte preoţeşti corespunzătoare rangu-

lui; dacă va avea alt rang, va purta decora-
ţiile corespunzătoare;

■ PROTOIEREII MISIONARI:
– Reverendă neagră, gri sau bordo, Culion 

roşu, Cruce Pectorală;
– Veşminte preoţeşti, Bederniţă, Mitră şi Bas-

ton;
■ EPISCOPII:

– Reverendă neagră, albastră sau bordo/Rasă 
de culoare neagră, Culion negru/Cami-
lafcă, Cruce Pectorală, Engolpion şi baston, 
iar la slujbă cârjă arhierească;

– Veşminte arhiereşti corespunzătoare rangu-
lui de Episcop;

■ ARHIEPISCOPII:
– Reverendă neagră, albastră sau bordo/Rasă 

de culoare neagră, Culion negru/Camilafcă 
cu Cruce, Cruce Pectorală, Engolpion şi 
baston, iar la slujbă cârjă arhierească;

– Veşminte arhiereşti corespunzătoare rangu-
lui de Arhiepiscop;

■ MITROPOLITUL PRIMAT:
– Reverendă neagră, bordo, albastră sau albă/

Rasă de culoare neagră sau albă; Culion de 
culoare albă/Camilafcă de culoare albă; 
Cruce Pectorală şi două Engolpioane; Bas-
ton, iar la slujbă cârjă arhierească;

– Veşminte arhiereşti corespunzătoare rangu-
lui de Mitropolit.

DISPOZIŢII FINALE

Art. 20. Fiecare Centru Eparhial va avea un 
Secretar eparhial şi un Inspector eparhial.

Art. 21. Misiunile care se înfi inţează în străină-
tate (minim 3), pot forma un Vicariat, având ca 
superior ales dintre clericii misiunilor numit în 
rang de Vicar de către Sfântul Sinod al Mitropoliei 
Autonome Creştin Ortodoxe după Vechiul Calen-
dar în Italia.

Art. 22. Conducătorii de Mănăstiri, sunt numiţi 
Superiori, iar clericii din mănăstiri pot primi urmă-
toarele ranguri:

1. Arhidiacon;
2. Singhel/Protosinghel;
3. Arhimandrit/Arhimandrit Mitrofor 

(cu dreptul de a purta două cruci).
Treptele pentru monahi sunt:

1. Rasofor;
2. Monah;
3. Ierodiacon;
4. Ieromonah.

Art. 23. Fiecare Mănăstire va avea un Iconom.
Art. 24. Mănăstirile de maici vor fi  conduse de 

o persoană de gen feminin, care va avea rangul de 
superioară – stavroforă.

Treptele pentru monahii sunt:
1. Rasofora;
2. Monahie.

Art. 25. Fiecare Mănăstire va avea ca duhovnic 
un cleric din rândul monahilor, desemnat de Cen-
trul Eparhial. În cazuri extreme, va putea suplini 
acest post şi un preot misionar.

Art. 26. Clericii şi Ierarhii nu au permisiunea 
canonică de a săvârşi slujbe împreună cu clerici ai 
altor confesiuni, clerici caterisiţi de Mitropolie sau 
de alte Biserici Ortodoxe afl ate în comuniune cu 
Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă după 
Vechiul Calendar în Italia.

Art. 27. Fiecare Misiune, Centru Misionar sau 
Centru Eparhial, va avea registru propriu de evi-
denţă a bunurilor şi activităţilor prezente/desfăşu-
rate în cadrul instituţiei. Reprezentanţii au obliga-
tivitatea de a păstra în bună stare toate bunurile 
înregistrate şi de a nu le înstrăina sau folosi în alte 
scopuri.

Art. 28. Centrul Mitropolitan poate înfi inţa 
Consiliu de Control format din inspectori, ce vor 
putea desfăşura activităţi de surprindere a activi-
tăţilor necanonice sau ilegale din Misiuni/Centre 
Misionare/Centre Eparhiale, care vor avea ca 
drept prezentarea de rapoarte negative sau favora-
bile Consiliului de Disciplină.

Art. 29. Sfântul Sinod este organismul în drept 
care poate completa/modifi ca sau abroga prezen-
tul statut, fi ind necesare 50%+1 din numărul de 
voturi ale membrilor titulari şi de drept.

Art. 30. Dizolvarea unui organism sau organ ce 
funcţionează în cadrul Mitropoliei, se face prin 
hotărârea Sfântului Sinod.

S.B. Dr. Onufrie Pop,
Arhiepiscop şi Mitropolit Primat

S.E. Mihail Suceveanul,
Episcop Vicar


