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u darul Domnului am străbătut încă 
un an şi iată-ne ajunşi la cea mai 
mare sărbătoare, „Praznic al Praz-
nicelor şi Sărbătoare a Sărbătorilor” 

(din canonul Învierii – Slujba Utreniei)! 
Această zi, vestită de Proorocii Vechiului 
Testament şi împlinită de Fiul Lui 
Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, ne 
închipuie noul început, lumina de după 
întuneric, soarele de după noapte, care ne 
dăruieşte lumina sufletului şi a trupului, 
pentru a izbuti în călătoria noastră pe 
pământ.

Darul cel mai de preţ al Calendarului 
bisericesc este Praznicul Sfintei Învieri a 
Domnului Iisus Hristos, ziua în care, acum 
două milenii, au fost deschise porţile 
Raiului şi sufletele oamenilor au reprimit 
îngăduinţa Tatălui de a se întoarce în locul 
făgăduinţei veşnice, după cum spune 
Psalmistul David: „Dumnezeu va izbăvi 
sufletul meu din mâna iadului” (Psalm 48, 
16). Cununa de spini, chinurile, răstignirea, 
moartea şi Învierea Domnului, au desă-

vârşit mântuirea omului, a creştinului care 
vine în Lumina Lui Hristos, prin Sfânta Sa 
Evanghelie. De aceea, nimeni nu mai 
trebuie să se răstignească, sau să sufere 
atât de mult pentru a-şi câştiga mântuirea 
sufletului, ci să-i urmeze Domnului Iisus 
Hristos şi să păzească Poruncile Lui.

După cum ascultăm în Canonul Învierii, 
„Acum, toate s-au umplut de lumină: şi 
cerul şi pământul şi cele de dedesubt. 
Deci, să prăznuiască toată făptura, Învie-
rea Lui Hristos, întru Care s-a întărit”. În 
toate casele creştinilor se regăseşte bucuria 
Învierii, pe mesele fiecăruia se află 
bucatele pregătite ca pentru o nuntă, sau o 
zi specială. Astăzi este ziua în care îl 
primim cum se cuvine pe Hristos în casele 
şi mai ales în sufletele noastre. Hristos ne 
bate la uşa sufletului, la uşa casei, iar noi îl 
primim cu braţele deschise, aşa cum El 
şi-a întins braţele Sale, nu ca să ne arate 
urmele rănilor cuielor, ci pentru a ne dărui 
îmbrăţişarea părintească şi să ne ia la 
pieptu-i blând şi iubitor de Tată.
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„Lumină lină, a Sfintei slave, a Tatălui Ceresc; Celui fără de 
moarte! A Sfântului, Fericitului, Iisuse Hristoase, venind la 
apusul soarelui. Văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, 
pe Fiul şi pe Sfântul Duh!” (din cântările Vecerniei).

Înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi părinţi Arhierei,
Prea Cucernici şi Prea Cuvioşi părinţi,
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

HRISTOS A ÎNVIAT!
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Cine este creştin şi nu cunoaşte fiecare 
etapă a patimilor Mântuitorului, pe care 
le-am comemorat în Săptămâna Mare? Ce 
creştin poate să spună că este ortodox şi să 
nu fie conştient că în acele clipe, un Om, a 
pătimit atât de crunt; nu pentru sine, ci 
pentru noi toţi? Niciunul dintre noi nu am 
simţit atâta durere cât a putut simţi Fiul 
Lui Dumnezeu, când i-ar fi stat la picioare 
toate puterile cereşti şi toţi îngerii?! Dar, 
pe Sine s-a dat pentru viaţa şi învierea 
noastră! Nouă ne este greu şi să facem 3 
metanii. Ne dor oasele, ne doare capul, ne 
dor toate… dar, pe El, nu l-a durut nimic? 
Deşi este o zi plină de lumină, plină de 
bucurie, să ne întoarcem la viaţa noastră 
de zi cu zi, unde ignorăm bunătatea şi ne 
arătăm urâciunea şi invidia faţă de semenii 
noştri. Pentru acele momente, Domnul 
Iisus Hristos, spunea: „Oricine voieşte să 
vină după Mine să se lepede de sine, să-şi 
ia crucea şi să-Mi urmeze Mie” (Sf. Ev. 
Marcu, cap. 8, versetul 34).

Iubiţi fraţi creştini, încă o dată să 
rostim cu toţii, cu bucurie aleasă:

HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A 
ÎNVIAT!

Dacă noi credem în Înviere, în viaţa de 
dincolo de moarte, atunci trebuie să cre-
dem şi în bunătate, în dragoste şi în 

demnitate! Hristos nu s-a răstignit ca noi 
să avem Biserici, slujbe, rugăciuni nesfâr-
şit de lungi şi posturi istovitoare; Hristos 
s-a răstignit pentru noi şi apoi a Înviat, ca 
noi să ne ostenim împreună cu El şi să nu 
rămânem istoviţi şi întristaţi, ci să ne 
ridicăm împreună cu El, cu căldura dragos-
tei Lui! Hristos s-a răstignit şi a Înviat, ca 
noi să avem fapte, nu doar metafore în 
rugăciuni! Fără fapte, în zadar avem Bise-
rică, în zadar ne rugăm şi fără nici un folos 
ţinem post! Poate îmi veţi judeca aspru 
această afirmaţie; dar, pe Sfinţii Apostoli 
nimeni nu-i poate judeca, decât Învăţătorul 
lor, Mântuitorul Hristos. Iată ce spune 
Sfântul Apostol Iacov: „Ce folos, fraţii 
mei, dacă zice cineva că are credinţă, iar 
fapte nu are? Oare credinţa poate să-l 
mântuiască?” (Epistola Sobornicească a 
Sf. Ap. Iacov, cap. 2, versetul 14). Poate că 
unii vor înţelege doar ce vor dori dumnea-
lor, că îşi pot îndeplini datoria creştină 
făcând fapte şi fără să aibă credinţă, fără 
Biserică şi fără osteneala rugăciunii şi a 
postului. Despre aceasta, ne vorbeşte 
Sfântul Teofan Zăvorâtul, zicând: „Faptele 
bune nu sunt sfinte fără credinţă şi fără 
dorinţa de a plăcea lui Dumnezeu” (din 
cartea „Tâlcuiri ale Sfintei Scripturi”). 
Iarăşi să revenim la Sfântul Apostol Iacov: 
„Tu ai credinţă, iar eu am fapte; arată-mi 
credinţa ta fără fapte şi eu îţi voi arăta, 
din faptele mele, credinţa mea. Tu crezi că 
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unul este Dumnezeu? Bine faci; dar şi 
demonii cred şi se cutremură. Vrei, însă, 
să înţelegi, omule nepriceput, că credinţa 
fără de fapte este moartă?” (Epistola Sf. 
Ap. Iacov, cap. 2, versetele 18-20).

Credinţa fără de fapte, este inutilă; iar 
faptele fără credinţă şi dragoste, nu aduc 
nici un beneficiu sufletesc. Nu este lăudabil 
faptul că în multe Biserici s-a anulat com-
plet dragostea, faptele şi misiunea preotu-
lui în scopul milosteniei. Mulţi s-au rezu-
mat doar la rugăciune şi slujbă; în rest, 
absolut nimic. Pe de cealaltă parte, nici 
oamenii de rând nu sunt prea departe de 
acest exemplu! Vin la Biserică, se roagă, 
dacă au să lase un pomelnic, lasă, sau alţii 
au şi nu vor să lase; dar, după ce ies din 
Biserică, primul lucru care-l fac, este să-şi 
împrospăteze creierul şi să uite tot ce au 
auzit la Predică, sau poate nici nu au fost 
atenţi. Îndată cum ies pe uşa Bisericii, 
începe să-i acopere întunecimea invidiei, 
ura, răutatea, iar dacă trec pe lângă un 
sărac, flămând şi gol, nici nu-l observă din 
pricina nepăsării. Şi aici, trebuie să ţinem 
minte şi să nu uităm niciodată cuvântul 
Mântuitorului, despre ajutorarea celor 
săraci: „Adevărat vă spun că, ori de câte 
ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti 
foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi 
le-aţi făcut.” (Sf. Ev. Matei, cap. 25, 
versetul 40).

Esenţa Învierii şi primirea Luminii 
pascale, nu înseamnă să plecăm acasă cu o 
candelă sau lumânare în mână, să avem 
lumină pe masă când începem să mâncăm, 
pe nesăturate, din toate bunătăţile culinare. 
Primirea luminii înseamnă înţelegerea 
jertfei Lui Hristos pentru noi şi pentru 
mântuirea sufletelor noastre! Materializarea 
înţelegerii acestui adevăr se poate face 
prin fapte bune. Ştiind un om sărman, sau 
poate care nu a avut posibilitatea să-şi 
cumpere cele necesare mesei de Sfintele 
Paşti, nu-l trata ca pe un amărât, ca pe un 
gunoi! Gândeşte-te că dacă-l insulţi sau îl 
desconsideri pe el, pe Hristos îl necinsteşti, 

cum însuşi ne-a învăţat în Sfânta 
Evanghelie! Nu este om să nu aibă un 
impas, o cădere, o încercare; însă, mai 
mare-ţi va fi bucuria să-i fii alături unui 
seamăn de-al tău, la nevoie, mai ales în 
aceste momente; decât să-ţi fie ţie pântecul 
îndestulat de toată bunătatea, iar altuia să 
nu-i fie pe masă nici măcar o supă de 
legume. Lumea, omenirea, nu este rea! 
Noi nu ne-am născut într-o lume rea, cum 
adesea afirmăm; noi o facem să fie mai 
bună sau mai rea. Faptele noastre pot 
schimba lumea şi tot ce ne înconjură.

Iubiţii mei fraţi şi surori întru 
Domnul!

M-aş fi bucurat înaintea Lui Dumnezeu 
dacă n-aş fi vorbit în zadar! M-aş simţi 
împlinit sufleteşte că toate aceste cuvinte 
să rămână la inimile frăţiilor voastre, să 
fim cu toţii mai uniţi, mai apropiaţi unii 
faţă de ceilalţi, plini de bunătate şi fără pic 
de răutate! Ura şi răutatea nu îmbătrâneşte 
doar trupul omului, cum ne învaţă medi-
cina din cele mai îndepărtate timpuri până 
astăzi; ele ne pricinuiesc şi vătămarea 
sufletului! Mai mult de atât, cât trăim 
învăţăm, după cum spune proverbul 
popular. Important este ca ceea ce învăţăm, 
să fructificăm şi vom avea satisfacţia 
supremă.

Anul acesta a fost unul încărcat de fapte 
bune sau mai puţin bune. Lumea se 
îndreaptă spre o cu totul altă direcţie, decât 
cea bună. Din ce în ce omenirea se afundă 
în mai multă răutate, deşi progresele teh-
nologiei ar fi trebuit să ne fie tuturor mij-
loace în cunoaşterea şi săvârşirea binelui, 
nicidecum a răului. La nivel global se 
doreşte îndepărtarea omului de Dumnezeu 
şi aparent, convertirea lui la ignoranţă. S-a 
întrebat cineva: acest paşnic ateism, al cui 
operă şi proiect este? Un profesor rus, i-a 
dat o explicaţie unui elev: binele şi răul nu 
se pot vedea – în materie de trăiri sufleteşti 
sau gândire – oxigenul nu se poate vedea; 



Pag. 5 † An VII, Nr. 1-12, Ianuarie–Decembrie 2017

dar, este vital vieţii pe pământ. Ce 
înseamnă un om bun? Acela care nu are 
răutate! Dar, cine este omul rău? Fireşte, 
acela căruia îi lipseşte total sau parţial 
bunătatea. Acum, să ne întrebăm cu atenţie 
sporită: omul fără Dumnezeu, al cui este? 
Dacă fără bunătate este răutate şi fără 
răutate este bunătatea, omul fără Dumne-
zeu, este înşelat de diavol şi poate nu-şi dă 
seama! El spune că nu crede în nimic, nici 
în divinitate, nici în puterile întunecate. 
Atunci, dacă tu nu vezi oxigenul, de ce 
crezi că există? L-a văzut cineva dintre noi 
pe Ştefan Cel mare? Dacă nu-l vedem, 
înseamnă că nu există! Aceasta este prin-
cipala strategie a diavolului de a se cuibări 
în sufletul omului. Cine poate proba că 
împăratul Iulius Cezar a existat vreodată? 
Sau cine poate spune că Hipocrate nu este 
o legendă?

Ne îndreptăm spre ideea că omul se 
trage din maimuţă. Nu neapărat noi formu-
lăm această afirmaţie, ci cei care chiar se 
trag din maimuţe… Noi suntem oameni şi 
tot din oameni ne şi naştem. Dar, să 
urmărim pe scurt şi foarte atent evoluţia 
omului. Dacă adoptăm ideea că ne tragem 
din ceva, maimuţe sau alte fiinţe vii, nu 
putem exclude ideea că orice se trage din 
altceva. Să ne întrebăm: maimuţele provin 
tot din altceva; iar la baza primei creaţii, 
cine a stat? Pământul! Din pământ s-a 
născut viaţa şi în pământ se duce. În acest 
subiect chiar le-am dat satisfacţie ateilor 
că omul, maimuţa şi orice altă fiinţă vie se 
trage din pământ. Atunci, cu ce este greşită 
Scriptura, în inteligenţa unora, când se 
relatează adevărul că omul din pământ a 
fost zidit? Oare, prima dată în universul 
acesta, a existat maimuţa? Adepţii curen tu-
lui incomplet documentat al evoluţionismu-
lui atribuie acestui animal numele de 
„primată”. Ea era prima. Nicio socoteală 
umană, normală şi fără probleme grave nu 
şi-ar putea închipui că în univers nu era 
nici pământul, ci numai maimuţa…

S-a ajuns la concluzia că înainte de 
toate fiinţele şi obiectele, a fost ceva care 
le-a creat. Omul sceptic caută să se 
argumenteze şi să invoce miliarde de ani. 
Cum poate avea cineva precizia unui 
miliard de ani, dacă nu se poate atesta cu 
certitudine anul construirii marii piramide? 
Cum ajungi la un calcul precis de milioane 
şi miliarde de ani, dacă nu poţi data o 
perioadă „mai apropiată” de aproximativ 
4000 de ani? Iată cu ce trucuri nebuneşti, 
diavolul se argumentează în faţa naivităţii 
umane şi îşi câştigă adepţi! De aceea tre-
buie să fim atenţi pentru că lumea încearcă 
progrese negative, regrese. Ajungând la 
concluzia că Dumnezeu este în noi şi noi 
întru El, atunci când suntem iubitori, buni, 
paşnici şi dăruitori, ne întărim mai mult pe 
calea cea bună, cu învăţătura Mântuitoru-
lui, Celui a treia zi Înviat din mormânt, 
care zice: „Cel ce mănâncă Trupul Meu şi 
bea Sângele Meu, rămâne întru Mine şi Eu 
întru el” (Sf. Ev. Ioan, cap. 6, versetul 56).

Lumina Sfântă a Învierii să vă umple 
sufletele de bunătate; să vă lumineze calea 
spre fapte bune şi să vă apropie cât mai 
mult de Corabia Lui Hristos, Biserica 
Ortodoxă, care ne va purta peste valurile şi 
tulburarea acestei lumi şi vom ajunge la 
limanul cel mult dorit! Darul Domnului 
nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toţi, în 
sufletele şi în casele frăţiilor voastre, să vă 
ocrotească şi bunăstare să vă dăruiască!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Al vostru rugător şi de bine voitor,

Dr. Onufrie Pop,
Arhiepiscop şi Mitropolit al

Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe 
de Bergamo şi Europa. 
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Iubirea aproapelui
în Vechiul Testament

upă căderea în păcat a 
omu lui şi după înmul-
ţirea neamului omenesc, 

Dumnezeu a dat aces tuia prin 
robul său Moise legi după care 
să se conducă până la venirea în 
lume a Fiului Său. Această 
Lege Veche includea şi porunca 
iubirii atât faţă de Dum nezeu, 
cât şi faţă de aproapele: „Să 
iubeşti pe Domnul Dumne zeul 
tău, din toată inima ta, din tot 
sufletul tău şi din toată puterea 
ta” (Deuteronomul 6,5) şi „Să 
nu te răzbuni cu mâna ta şi să 
nu ai ură asupra fiilor poporului 
tău, ci să iubeşti pe aproapele 
tău ca pe tine însuţi” (Levitic 
19, 18).

Spre deosebirea de Noul 
Legământ pe care Dumnezeu 
l-a încheiat cu toţi oamenii prin 
Fiul Său, în Legea Veghe 
porunca iubirii aproapelui era 
limitată în sensul că, prin 
„aproapele se înţe legea în mod 
deosebit cel de acelaşi neam. În 
Vechiul Testa ment, iubirea faţă 
de aproapele, deşi este supe-
rioară iubirii aproapelui în 
antichitate, nu are „puterea 
morală şi spiritul de jertfelnicie 
din Noul Testament – lipseşte 
puterea harului divin şi pilda 
vie a Mântuitorului – şi în ea nu 

sesizăm permanent grijă şi de 
mântuirea sufletească a aproa-
pelui, ca în creştinism”.1

Iubirea aproapelui în
Noul Testament

bia în Noul Testament 
iubi rea faţă de aproapele 
primeşte desăvârşirea 

corespunzătoare dem  ni tăţii 
umane, putând astfel îndruma 
viaţa socială spre binele real şi 
al individului şi al colec tivităţii. 
În Noul Testament iubi rea faţă 
de aproapele capătă un noul 
sens şi totodată o încărcătură 
mai bogată. În Noul Testament 
iubirea aproapelui este fiinţial 
legată de iubirea către 
Dumnezeu. Dacă iubirea de 
Dumnezeu este primire şi 
răspuns, în Noul Testa ment 
răspunsul pe care noi Îl dăm 
Creatorului la iubirea Sa este 
iubirea faţă de aproapele nostru.

În Noul Testament, dacă 
iubi rea noastră faţă de Dum-
nezeu „trebuie să fie după 
chipul iubirii Lui faţă de noi, 
urmează că ea trebuie să fie 
numaidecât o iubire faţă de 
semeni. Căci Iisus nu L-a iubit 
numai pe Dumnezeu, ci şi pe 
om. El nu a fost cu faţa numai 
către Dumnezeu, ci şi către 
oameni. Nu a fost în comuniune 
numai cu Tatăl, ci şi cu omul. 
Iubirea lui Iisus a fost, în acelaşi 
timp, iubirea fiului faţă de tatăl 
şi iubirea fratelui faţă de fraţii 

săi. Iubirea noastră creştinească 
tre buie să fie şi ea iubirea filială 
faţă de Părintele Ceresc, dar, în 
ace laşi timp, şi iubirea frăţească 
faţă de ceilalţi oameni, care toţi 
sunt fraţii noştri.”2

Aşadar, în Noul Testament 
datoria iubirii aproapelui o 
învă ţăm de la Mântuitorul 
Hristos. El ne învaţă acest lucru 
atât prin faptele, dar şi prin 
cuvintele Evangheliei Sale.

Iubirea aproapelui la
Sfinţii Evanghelişti

extele referitoare la 
iubirea aproapelui 
străbat ca un fir roşu 

Sfintele Evanghelii căci autorii 
lor, în calitatea de ucenici ai 
Mântuitorului ştiu că modul cel 
mai elocvent de a ne arăta 
iubirea faţă de Dumnezeu este 
acela de a-l iubi pe aproapele 
nostru.

Mântuitorul nu dă o definiţie 
iubirii faţă de aproapele, dar din 
pildele, învăţăturile şi exemplul 
personal, se înţelege limpede 
sen sul ei. Hristos învaţă că iubi-
rea faţă de Dumnezeu şi faţă de 
aproapele este sinonimă cu 
împli nirea întregii Legi Vechi 
aşa cum reiese din dialogul cu 
învăţătorul de lege: „Învăţă-
torule, care poruncă este mai 
mare în Lege? El i-a răspuns: 
Să iubeşti pe Domnul Dumne-
zeul tău, cu toată inima ta, cu 
tot sufletul tău şi cu tot cugetul 

IUBIREA APROAPELUI LA 
AUTORII SFINTELOR EVANGHELII

D
A

T

Octavian Pop, doctor în drept, preot, conf. universitar
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tău. Aceasta este marea şi întâia 
poruncă. Iar a doua, la fel ca 
aceasta: Să iubeşti pe aproapele 
tău ca pe tine însuţi. În aceste 
două porunci se cuprinde toată 
legea şi proorocii” (Matei 
22,36-40; Marcu 12, 28-31).

Prin aceste două porunci 
relatate de Sfinţii Evanghelişti 
Matei şi Marcu, Mântuitorul 
arată superioritatea Legii Noi 
faţă de Legea Veche. Dacă 
Legea Veghe îl robea pe om 
prin numă rul mare al poruncilor, 
Legea nouă îi pune pe tapet 
decât două porunci, pe care 
trebuie să le res pecte pentru a 
se putea mântui: cea a iubirii 
faţă de Dumnezeu şi faţă de 
aproapele. De asemenea, dacă 
în rândul învăţătorilor de Lege 
existau dispute cu privire la cea 
mai importantă poruncă din 
Lege, în Noul Testament lucru-
rile sunt foarte lămurite. Deşi 
porun cile pe care credinciosul 
trebuie să le respecte sunt două, 
ele sunt plasate de Mântuitorul 
pe aceeaşi treaptă: „Iar a doua, 
este la fel ca aceasta” (Matei 
22, 39), refe rindu-se desigur la 
iubirea aproapelui.

Interpretând aceste cuvinte 
ale Mântuitorului, Sfântul Teo-
filact, Arhiepiscopul Bulgariei 
spune: „Domnul, arătându-i lui 
că dintru a nu avea dragoste şi 
dintru a se topi de zaviste, îl 
asupresc pe el întrebări ca aces-
tea, zice că cea dintâi şi cea mai 
mare poruncă este a iubi pe 
Dumnezeu şi a doua, asemenea, 
a iubi pe aproapele. Dar cum 
sunt ele asemenea? Fiindcă una 
pe alta se ţin. Căci cel care-l 
iubeşte pe Dumnezeu, iubeşte şi 
făpturile Lui; iar dintre făpturi, 

omul este cel mai de aproape. 
Deci, cel ce iubeşte pe Dum-
nezeu, va iubi şi pe toţi oamenii, 
iar cel care-l iubeşte pe aproa-
pele său, cu mult mai vârtos Îl 
va iubi pe Dum nezeu. Căci 
dacă îi iubeşte pe oameni, care 
adesea sunt prilej de sminteală 
şi de urâciuni, cu mult mai 
vârtos Îl va iubi pe Dumnezeu, 
Care este pururi Făcător de 
bine.”3

Cele două porunci rostite de 
Mântuitorul şi menţionate de 
cei doi Sfinţi Evanghelişti for-
mează o unitate indisolubilă. 
Între ele există legătură lăun-
trică şi nece sară: iubirea faţă de 
aproapele ancorează în iubirea 
faţă de Dumnezeu, iar aceasta 
îşi pri meşte, prin cealaltă, veri-
ficarea necesară. Prin porunca 
iubirii faţă de aproapele, Mân-
tuitorul imprimă datoriilor 
morale ale credinciosului 
aceeaşi însemnă tate ca şi dato-
riilor sale reli gioase, ceea ce 
înseamnă că iubirea faţă de 
aproapele trebuie cultivată cu 
aceeaşi îngrijire ca şi iubirea 
faţă de Dumnezeu. Din această 
cauză „dragostea de semeni 
creşte din obişnuinţa dra gostei 
faţă de Dumnezeu şi mai ales 
din trăirea ei ca extaz…, iar 
dragostea faţă de Dumnezeu ni 
se uşurează prin obişnuinţa cu 
dragostea faţă de semeni. El se 
simte parte din universul „noi”, 
partener de fiecare clipă al lui 
Dumnezeu şi gata de a deveni 
partener în fiecare clipă cu un 
seamăn sau altul în legătura 
dragostei.”4

Numind porunca iubirii 
aproa  pelui la fel ca porunca 
iubirii faţă de Dumnezeu, 

Hristos arată că iubirea faţă de 
aproapele are aceeaşi însemnă-
tate în relaţia credincioşilor 
între ei ca şi iubi rea faţă de 
Dumnezeu.

La evanghelistul Marcu 12, 
28-34, porunca iubirii aproa-
pelui nu-i numită „la fel” cu 
prima, ci simplu enumerată ală-
turi de ea şi ambele caracterizate 
cu afirmaţia: „mai mare decât 
aceasta nu este altă poruncă”. 
Evident, sensul este acelaşi ca 
la Matei.5

Sfântul Evanghelist Luca ne 
relatează una dintre pildele 
Mân tuitorului a cărei idee prin-
cipală este iubirea aproapelui şi 
anume „Pilda samarineanului 
milostiv” (Luca 10, 27-37). 
Învăţătura aces tei pilde este una 
deosebită, căci, dacă în Legea 
Veche aproa pele era numai 
omul de acelaşi neam, prin 
această pildă Hristos prezintă o 
altă realitate: aproapele nostru 
pe care trebuie să-l iubim este 
orice om, indiferent de naţiona-
litate, sex, religie, condiţie 
socială, etc. Tot Evanghelistul 
Luca ne mai prezintă o altă 
pildă în care se accentuează 
opusul iubirii aproapelui: Pilda 
bogatului nemilostiv şi a săra-
cului Lazăr (Luca 16, 19-31).

Cele două pilde rostite de 
Mântuitorul şi prezentate de 
Sfântul Luca în Evanghelia sa 
au învăţături deosebite. Dacă în 
„Pilda bogatului nemilostiv şi a 
săracului Lazăr” (Luca 16, 
19-31) bogatul s-a dus în iad 
pentru că uitase de porunca 
iubirii aproapelui: „Să iubeşti 
pe Domnul Dumnezeul tău şi 
pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi”, „Pilda samarineanului 
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milostiv” (Luca 10, 27-37) ne 
învaţă că Raiul îl putem 
dobândi iubindu-l pe aproapele, 
căci această iubire faţă de el şi 
faţă de Dumnezeu este paşapor-
tul nostru de intrare în Împărăţia 
Cerurilor.

Din aceste două frumoase 
pilde trebuie să învăţăm că 
„iubi rea aproapelui nu e 
opţională, ci e o poruncă. Şi 
dacă nu o înde plinim, ni se 
poate întâmpla asemenea boga-
tului nemilostiv. Despre acesta 
nu ni se spune nici că şi-a 
agonisit averea prin furt sau 
exploatare, nu ni se spune nici 
că era rău, nici că nedreptă ţise 
pe cineva. Nimic din toate 
acestea. Atâta doar, că nu era 
bun, că nu îndeplinea porunca 
iubirii aproapelui.”6

La Sfântul Evanghelist Ioan 
supranumit şi „apostolul iubi-
rii”, această poruncă primeşte o 
înfă ţişare deosebită. În Evan-
ghelia sa, Mântuitorul le dă 
ucenicilor săi un testament 
scump, al cărui rol este acela de 
a-i ţine pe aceştia apropiaţi unul 
de celălalt: porunca cea mare a 
iubirii. Această poruncă este 
cea care îi deosebeşte de ceilalţi 
şi totodată care îi identifică pe 
aceştia ca fiind ucenicii Lui: 
„Poruncă nouă dau vouă: Să vă 
iubiţi unul pe altul. Precum Eu 
v-am iubit pe voi, aşa şi voi să 
vă iubiţi unul pe altul. Întru 
aceasta vor cunoaşte toţi că 
sunteţi că sunteţi ucenicii Mei, 
dacă veţi avea dragoste unii faţă 
de alţii” (Ioan 13,34-35). Prin 
aceste cuvinte Hristos enunţă 
„poruncă nouă” în sens restrâns, 
a iubirii reciproce în comuni-
tatea întemeiată de El, având ca 

pildă şi motiv iubirea Sa. Însă 
raza de acţiune a iubirii aproa-
pelui îi poate cuprinde pe toţi 
căci „iubim cu adevărat şi în 
sens duhovnicesc lumea şi 
seme nii, atunci când îi privim şi 
înţelegem cui îi priveşte, înţe-
lege, iartă şi poartă de grijă 
Dumnezeu, când vom avea faţă 
de ei aceeaşi înţelegere şi milă, 
din dorinţa de a-i mântui.”7

Prin cuvintele de la Ioan 13, 
34-35 trebuie să înţelegem că 
între Mântuitorul şi ucenicii Săi 
s-a realizat o legătură nouă, nu 
prin Lege, ci prin iubire. În 
iubire există o dăruire per so-
nală, nemij locită, şi se stabileşte 
o comu niune. Din acest text 
evanghelic reţinem că iubirea 
implică o alegere şi că Dumne-
zeu este cel care alege. 
Mântuitorul ne-a ales primul şi 
aşteaptă din partea noastră o 
alegere care să răs pundă celei 
făcute de El.

Din iubirea lui Hristos 
pentru ucenicii Săi avem de 
învăţat la rândul nostru iubirea 
faţă de aproapele, deoarece 
această poruncă trebuie să aibă 
ecou şi în sufletele noastre. Aşa 
cum Hristos i-a iubit pe ucenicii 
Săi, tot astfel ne iubeşte şi pe 
noi. Aşa cum lor le-a poruncit 
să se iubească, tot astfel şi nouă 
ne cere să ne iubim aproapele 
pentru a cunoaşte lumea că sun-
tem ucenicii Lui” (Ioan 13, 5).

Sfântul Apostol Ioan este cel 
care prezintă în Evanghelia sa 
iubirea faţă de aproapele, dar 
într-un mod mai profund. El 
pune pe tapet în paginile Evan-
gheliei sale cuvintele Mântui to-
rului în care iubirea aproapelui 
merge până la jertfelnicie: „Mai 

mare dragoste decât aceasta 
nimeni nu are: ca viaţa lui să 
şi-o pună pentru prieteni” (Ioan 
15,13). Această iubire jertfel-
nică ne-a fost dată de Mântui-
torul prin Jertfa Sa de pe cruce, 
jertfă pe care a acceptat-o din 
iubire faţă de noi: „Căci 
Dumnezeu aşa a lumea, încât 
pe Fiul Său Cel Unul-Născut 
L-a dat ca oricine crede în EL 
să nu piară, ci să aibă viaţă 
veşnică”(Ioan 3,16).

Iubirea vrăjmaşilor 
(duşmanilor)

nsuşirea cea mai caracte-
ristică a iubirii creştine faţă 
de aproapele o constituie 

faptul că ea nu se opreşte nici în 
faţa duş manului. Învăţătura 
despre iubi rea faţă de duşman 
este „piatra cea mai de preţ în 
diadema moralei creştine”.8

Adevărata iubire creştină 
faţă de aproapele se cuprinde în 
iubirea faţă de duşmanii noştri, 
iubire despre care ne vorbeşte şi 
Mântuitorul şi pe care autorii 
Sfintelor Evanghelii au consem-
nat-o în scrierile lor.

Încă de la începutul acti vi-
tăţii Sale pe pământ Mântuitorul 
a pus la loc de cinste iubirea 
duşma nilor, căci în cadrul „Pre-
dicii de pe munte” atinge şi 
această problemă: „ Aţi auzit că 
s-a zis: Să iubeşti pe aproapele 
tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău. 
Iar Eu vă zic vouă: Iubiţi pe 
vrăjmaşii 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, 43-44; Luca 6, 27-28).

Î
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În Legea Veche este cuprinsă 
porunca iubirii aproapelui 
(Levitic 19,18), dar Moise nu 
stabileşte lărgimea noţiunii de 
aproapele. În general, rezultă 
din Lege că, prin aproapele se 
înţelege iudeul (Exod 23, 4-5; 
Deuteronom 20,1). Rabinii, pe 
de o parte, lasă partea a doua a 
poruncii „ca pe tine însuţi”, 
înlocuind-o cu adaosul pe care 
nu îl găsim în Lege „să urăşti 
pe duşmanul tău”, iar pe de altă 
parte îngustează noţiunea de 
aproapele până la rudeniile de 
sânge şi la prietenii intimi. Prin 
aceasta înţelesul poruncii iubirii 
aproapelui e definitiv schimbat.

Justificarea rabinică a acestei 
schimbări este faptul că în Lege 
se spune că „Dumnezeu urăşte 
pe păcătoşi”. Pentru fiul Legii, 
care iubeşte pe Dumnezeu, se 
des prinde o poruncă: să urască 
şi el pe păcătoşi care devin 
astfel duşmanii lui.9

Faţă de această poruncă rabi-
nică, Mântuitorul pune porunca 
iubirii vrăjmaşului, arătând tot-
odată şi cum trebuie aplicată în 
viaţa de zi cu zi.

Interpretând această poruncă 
a iubirii vrăjmaşului la care ne 
îndeamnă Mântuitorul, căci şi 
acesta face parte din sfera 
aproapelui nostru, Sfântul Ioan 
Gură de Aur afirmă: „Porunca 
aceasta are ceva mai mult decât 
celelalte, că Hristos n-a spus: 
«Nu-l urî pe duşman!», ci 
«Iubeşte-l!», n-a spus: «Nu-i 
face rău!», ci «Fă-i bine!». Iată, 
dacă ai cerceta cu de-amănuntul 
porunca aceasta, vei vedea că 
are un adaos care o ridică cu 
mult deasupra celorlalte: că 
Hristos n-a poruncit numai să 

iubeşti pe duşmani, ci să te şi 
rogi pentru ei. Ai văzut câte 
trepte ne-a urcat…? Prima 
treaptă: să nu începi să faci rău; 
a doua: după ce răul a fost 
săvârşit, să nu răsplăteşti răul 
cu rău; a treia: să nu faci celui 
ce te-a supărat ceea ce ai suferit 
tu; a patra: lasă să ţi se facă rău; 
a cincia: lasă să ţi se facă rău 
mai mult decât vrea cel ce-ţi 
face rău; a şasea: nu urî pe cel 
ce ţi-a făcut asta; a şaptea: 
iubeşte-l; a opta: fă-i chiar bine; 
a noua: roagă-te lui Dumnezeu 
pentru el.”10

Această iubire a vrăjmaşilor 
ne este ilustrată de Însuşi Mân-
tuitorul când s-a rugat pentru 
cei ce L-au răstignit: „Părinte, 
iartă-le lor, că nu ştiu de fac” 
(Luca 23,34); de Sfântul Arhi-
diacon Ştefan care s-a rugat 
pentru cei ce l-au ucis cu pietre: 
„Doamne, nu le socoti lor 
păcatul acesta” (Faptele Aposto-
lilor 7, 60), de Sfinţii Apostoli 
şi de numeroşi creştini care au 
primit să moară ca martiri.

Prin aceasta atingem în 
modul cel mai profund carac-
terul parti cular al acestei iubiri 
pe care Hristos ne-a dăruit-o şi 
căreia ne cere să-i răspundem. 
Este o iubire atât de intensă 
încât îi include chiar şi pe 
duşmanii noştri şi ne îndeamnă 
să-i vedem cu alţi ochi pentru 
a-i considera ca făcând parte 
din categoria aproapelui nostru. 
În iubirea duşmanilor poate fi 
sesizată diferenţa care există 
între iubire şi iubirea de prie-
tenie la nivel uman. Iubirea din 
prietenie „ne face să discernem 
prietenii noştri dintre duşmanii 
noştri. Vom face, în acest caz, 

diferenţa între cei care ne sunt 
complet indiferenţi, cei care ne 
sunt apropiaţi şi cei care ne 
iubesc, între cei pe care i-am 
iubit şi care ne-au trădat şi 
astfel ne-au devenit duşmani. În 
iubirea divină există această 
depăşire a simpatiilor şi antipa-
tiilor noastre.”11

Iată, aşadar că, prin iubirea 
duşmanilor la care Mântuitorul 
ne îndeamnă să recurgem 
(Matei 5, 43-44; Luca 6, 27-28) 
ne arătăm în modul cel mai 
elocvent iubirea faţă de aproa-
pele nostru şi implicit faţă de 
Dumnezeu.

Concluzii

ubirea aproapelui despre 
care ne vorbeşte Mântuitorul 
şi pe care Sfinţii 

Evanghelişti o expun în paginile 
scrierilor lor este dovada cea 
mai vie că fiecare Îl iubşte pe 
Dumnezeu „cu tot sufletul, cu 
toată inima şi cu tot cugetul” 
(Matei 22, 37). În depli nătatea 
ei, iubirea creştină este simultan 
iubire de Dumnezeu şi iubire de 
aproa pele, căci una fără cealaltă 
rămâne incompletă şi poate 
deveni primejdioasă prin aceea 
că, poate degenera în fanatism, 
într-o iubire crudă sau inumană: 
„Iubirea de Dumnezeu fără 
iubirea de oameni poate lua 
înfăţişarea unei iubirii abstracte 
… iar iubirea de semeni practi-
cată cu ignorarea iubirii de 
Dumnezeu este expusă să fie 
desfigurată de forţele egocen-
trice; de acele tendinţe întu-
necate ale firii care-l mână pe 
om la gesturi şi fapte străine de 
orice legătură cu iubirea. 

I
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Smulsă din ambiţia iubirii de 
Dumnezeu, iubirea de semen va 
înceta – mai devreme sau mai 
târziu – de a mai fi o cale de 
slujire devotată, dezinteresată, 
jertfelnică a aproapelui, degene-
rând într-o iubire interesată, 
egoistă, într-o iubire care te 
poartă către celălalt numai în 
cazul când acela îţi poate satis-
face propriile tale dorinţe, inte-
resele tale proprii.”12

Sintetizând cu multă măies-
trie locurile scripturistice din 
Sfintele Evanghelii în care este 
prezentată iubirea aproapelui, 
Sfântul Simeon Noul Teolog, 
într-unul din imnurile sale 
spune că iubirea faţă de acesta 
constă în: „a face bine duşma-
nilor ⁄ şi în a-i iubi pe ei ca pe 
prieteni, ⁄ ca pe nişte adevăraţi 
binefăcători ⁄ şi în a te ruga 
pentru toţi ⁄ cei ce-ţi voiesc răul; 
în a avea o iubire lăuntrică 
egală ⁄ faţă de toţi, buni şi răi, 
⁄în a-ţi pune sufletul în fiecare zi 
⁄ pentru toţi, înţeleg mântuirea 
tuturor ⁄ pentru a se mântui 
fiecare, sau toţi, de e cu 
putinţă”13 (Imnul 40).
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PASTORALĂ LA DUMINICA ORTODOXIEI,
ANUL MÂNTURII 2017

„Ortodoxia” adică Dreapta 
Credinţă, pentru noi toţi creş
tinii reprezintă corabia Lui 
Hristos, care ne duce pe 
deasupra valurilor şi a primej
diilor mării acestei vieţi. 
Călătoria noastră prin lume, 
împreună cu Hris
tos, prin Biserica 
sa, este lipsită de 
primejdie; iar dacă 
unele greutăţi ni se 
par foarte mari şi 
greu de depăşit, 
după puţină vreme 
le biruim şi redes
coperim bucuria de 
a trăi pe acest 
pământ. Lumea, cu 
bucurii şi încercări, 
dăinuie de mii de 
ani şi Dumnezeu 
îngăduie toate 
căde rile şi primeşte cu dragoste 
toate ridicările noastre.

Nu la voia întâmplării, în 
prima săptămână din Postul cel 
Mare, Sfinţii Părinţi au rânduit 
ca această Duminică să poarte 
denumirea de „Duminica Orto
doxiei”. Întregul Post este o 
îndatorire a fiecărui creştin de a 
se curăţa de păcate, arătândui 
Lui Dumnezeu voinţa sa pentru 
a dobândi iertare. Deci, iată 
cum abia după o săptămână 
din Post, această măreaţă zi 
este închinată Ortodoxiei. 
Puteau Sfintii Părinţii să o 

aşeze în orice altă săptămână a 
Postului Mare; dar, ei au 
aşezato chiar după primele 6 
zile de post. Cu acest exemplu 
vom străbate întreaga fiinţă 
umană, întreaga natură şi toată 
creaţia Împăratului Ceresc.

Ziua Duminicii, cununa săp
tămânii şi răsplata pentru 
munca din cele 6 zile, ne este 
înfăţişată chiar de la crearea 
lumii. După cele 6 zile de lucru, 
Dumnezeu însuşi nia dat 
povaţă, odihninduse şi 
îm preună cu El toată creaţia. 
Oare, de ce nu se află această 
săptămână la jumătatea 
Postului, ci tocmai acum, la 
început? Pentru că Dumnezeu, 
în bunătatea Sa nemărginită şi 
inexplicabilă, aşa cum a fost 
descrisă de proorocii şi căr
turarii din vechime – divinitatea 

cea bună şi iubitoare – ne 
primeşte în braţele Sale, atât 
pe cei dintru început, cât şi pe 
cei ceşi dau seama mai târziu 
că fără Dumnezeu, viaţa nu are 
nici un sens; fără Dumnezeu, 
omul, care oricum este trecător, 
pluteşte în derivă şi la finalul 
călătoriei prin marea învol
burată a vieţii, nu va găsi nici o 
alinare şi nici un mângâietor 
care săi dăruiască fericirea 

eternă sufletului.
Am izbutit să 

străbatem primele 
6 zile din post şi 
iată că ne învred
nicim să sărbătorim 
această Duminică. 
Cu alte cuvinte, 
Duminica Orto do
xiei este închinată 
tot unei biruinţe, 
aceea a Bisericii Lui 
Hristos în faţa ere
ziilor care încercau 
din răsputeri să 
surpe Credinţa şi să 
o înstrăineze de 

adevărul dogmatic revelat de 
Duhul Sfânt. O dată cu această 
înfrângere a puterilor negative 
care destabilizau poporul şi 
dezbinau Biserica, la Sinodul al 
VIIlea Ecumenic, din anul 787, 
se isprăveşte şi se desăvârşeşte 
răspunsul adevărat şi dumne
zeiesc al Bisericii în faţa tuturor 
ereziilor. Acest din urmă Sinod 
Ecumenic, înaintea căruia au 
fost alte 6 astfel de adunări ale 
Sfinţilor Părinţi, se aseamănă 
exact cu această săptămână de 
la începutul postului. Aşa cum 

Înalt Prea Sfințiți Părinți Arhiepiscopi și Mitropoliți,
Prea Sfințiți Părinți Arhierei,

Prea Cuvioși și Prea Cucernici Părinți,
Iubiți frați creștini întru Domnul!
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mai bine de 700 de ani Biserica 
a încercat din răsputeri să lupte 
şi să păstreze adevărata 
Credinţă, tot aşa şi noi, am 
închipuit strădania Sfinţilor prin 
cele 6 zile de post şi aceasta, a 
7a, a bucuriei că am învins în 
lupta cu ispita răutăţii.

Trebuie să fim conştienţi că 
lupta nu sa încheiat aici, ci noi, 
în permanenţă vom lupta, până 
la cea din urmă suflare, să fim 
plăcuţi înaintea Lui Dumnezeu. 
De acum, postul va decurge 
mai uşor, mai dulce şi mai fru
mos; însă, nu fără nevoinţă. 
Prin nevoinţa noastră tru
pească, îi vom arăta Lui 
Dumnezeu că suntem vrednici, 
sau nu, de răsplata cea de la 
capătul drumului, la Ziua cea 
mare a Învierii Lui Hristos, 
începutul mântuirii şi deschi de
rea porţilor Edenului sufletelor 
noastre, fără de care ele ar fi 
veşnic închise, iar fără oste
neală şi implicare, am rămână 
pe dinafară.

Iată ce ne spune Sfântul 
Ignatie Brianceaninov: „Adevă
rul dumnezeiesc Sa înomenit 
spre a ne mântui prin Sine pe 
noi, cei pierduţi în urma primirii 
şi însuşirii minciunii aducătoare 
de moarte. De veţi rămâne în 
cuvântul Meu, vesteşte El, de 
veţi primi învăţătura Mea şi veţi 
rămâne credincioşi ei, cu ade
vărat ucenici ai Mei sunteţi; şi 
veţi cunoaşte Adevărul, şi 
Adevărul vă va elibera pe voi 
(Ioan 8, 3132)”. Fără Dumne
zeu, viaţa omului ar fi nocturnă, 
răcoroasă şi fără speranţă.

Cu Dumnezeu în sufletele 
noastre, viaţa este mai fru
moasă, mai bună şi drumul are 
un folos veşnic şi nicidecum 
temporar.

Să ne amintim ce înseamnă 
Icoana în viaţa creştinilor. În 

decursul primilor 700 de ani de 
creştinism, sau născut multe 
controverse pe seama Sfintelor 
Icoane. Mulţi leau numit „Chip 
cioplit” şi au argumentat prin 
Porunca Scripturii că numai Lui 
Dumnezeu trebuie să ne închi
năm. Întradevăr, în duh şi în 
adevăr, numai Lui Dumnezeu 
ne închinăm. Dar, să ne întoar
cem în timp şi să ne amintim de 
„Chivotul Legii” în care se afla 
pâinea cea dumnezeiască. Cei 
ce se aplecau în faţa acestui 
Altar dedicat Lui Dumnezeu, se 
închinau pietrei, pâinii, sau Lui 
Dumnezeu? Din Faptele Sfin
ţilor Apostoli, aflăm că ucenicii 
mergeau printre mulţimi de 
oameni bolnavi, orbi, şchiopi, 
ologi, cu diferite handicapuri. 
Numai umbra Ucenicilor tre
când peste ei, se vindecau. Să 
ne întrebăm: cine vindeca, 
haina, umbra, sau puterea Lui 
Dumnezeu?

Toate aceste curente şi 
erezii au fost născute din min
ţile oamenilor care nu credeau 
în Dumnezeu şi doreau cu orice 
chip să destabilizeze Biserica şi 
oamenii săi împrăştie. Le tre
buia argumente şi au inter
pretat numeroase paragrafe 
biblice pentru aşi atrage 
adepţi. Oameni naivi, puţini sau 
mulţi, au aderat la astfel de 
grupuri răzleţe apărute foarte 
târziu în lume, după ce Orto
doxia străbătuse aproape o mie 
de ani. Concluzia că aceste 
erezii au fost puse la cale 
tocmai pentru bulversarea 
populaţiei, o tragem după ce 
ne întoarcem în timp şi vedem 
că în fiecare secol se năşteau 
idei diferite. Unii îl negau pe 
Dumnezeu, alţii îl negau pe Fiul 
Lui Dumnezeu, alţii negau 
puterea Duhului Sfânt şi tot 
aşa. Dacă nu aveau un subiect 

contradictoriu cu care să tul
bure poporul, găseau altul.

Biserica a fost paşnică şi în 
fiecare secol a căutat să 
răspundă fiecărui om în parte, 
sau la modul general, prin 
Sfintele Sinoade. Oare, vreunul 
dintre mentorii ereziilor chiar 
erau interesaţi de explicaţia 
teologică? Scopul lor era acela 
de a da naştere în permanenţă 
unor dispute, poate chiar să 
arate că prin acele ideologii 
absurde, ei reuşesc să 
manipuleze o mare masă de 
oameni. Când vreo dată, 
Biserica Ortodoxă, a învăţat că 
Dumnezeu însuşi este Icoana? 
Icoana este o închipuire, bine
cuvântată şi sfinţită de puterea 
Lui Dumnezeu! Să ne reîntoar
cem în vremea Mântuitorului 
Hristos şi să ne amintim cum 
sa apropiat de El o femeie care 
era bolnavă de mult timp de 
scurgerea sângelui şi nici un 
medic nu o putea vindeca. A 
auzit de minunile Domnului şi 
sa dus şi ea săl vadă. Ia fost 
ruşine să se apropie de El şi săi 
vorbească, considerânduse 
altfel decât ceilalţi oameni, 
doar pentru că era bolnavă. În 
toate minunile săvârşite de 
Domnul Hristos, atingea bol
navul, sau sufla asupra sa, ori îi 
poruncea: „ridicăte şi umblă” 
şi cel paralizat se ridica şi 
mergea.

În cazul acestei femei 
bolnave, Hristos nu îi spune 
nimic, pentru că ea nu i se 
adresează cu gura, ci doar cu 
gândul. Se apropie de Hristos la 
o distanţă mică şi întinde mâna 
către poalele hainelor Sale şi le 
atinge. Atingânduse de ele, 
femeia în dată sa vindecat! 
Atât de mare a fost credinţa ei, 
atât de mare este puterea Lui 
Dumnezeu! Fireşte că Domnul 
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simte magnetismul femeii de a 
se atinge de haina Sa, cunoaşte 
credinţa ei lăuntrică, deşi 
aceasta tace; iar după ce o 
vindecă, îi spune: „credinţa ta 
tea vindecat”. Acum, să ne 
întrebăm, după mintea acelora 
care blamează permanent 
Icoanele: Cămaşa Lui Hristos a 
vindecat femeia, credinţa ei, 
sau puterea Lui Dumnezeu? 
Nepricepând aceasta, vom 

răspunde: Cămaşa Lui făcea 
minuni; analizând puţin lucru
rile, vom răspunde că puternica 
ei credinţă la înduplecat pe 
Dumnezeu să o vindece; iar, 
formalişti fiind, vom spune că 
Dumnezeu vindecă fără inter
mediari. Toate trei răspunsurile 
sunt cuprinse în unul singur, 
acesta: Cămaşa, cât şi Icoana 
Lui Dumnezeu, nu este de 
aruncat, de nesocotit, de con
siderat o simplă ţoală veche 

sau putredă, pentru că prin ea, 
Dumnezeu sădeşte în om vin
decarea, îi ascultă cererea şi îi 
vindecă durerea. Femeia însăşi 
ne dă acest exemplu, că ea nu 
sa adresat în mintea ei, nici nu 
a zis rugăciuni, ci pur şi simplu 
a crezut cu tărie că acea haină 
are puterea de a vindeca. Prin 
această pildă, vom învinge 
orice speculaţie răutăcioasă a 
celor ce vor săşi formeze 

biserici proprii, înstrăinate de 
adevărata Credinţă.

Dacă am văzut o simplă 
cămaşă, pe care o purta 
Hristos, care vindeca neputinţa 
unei femei care nici măcar nu 
se ruga în sinea ei Lui Hristos, 
ci cămeşii Sale, înţelegem şi 
puterea Sfintei Cruci! Crucea, 
un lemn, fără viaţă, cu care nu 
poţi vorbi pentru că nu este om 
să gândească, să te audă, săşi 
înţeleagă durerea, totuşi, spu

nând: „Sfântă Cruce, arma 
împotriva diavolilor, mâintu
ieştemă”! Te adresezi ca şi 
femeia din Evanghelie, unei 
cămeşi, unui lucru fără viaţă, 
unei Icoane. Observi că prin 
credinţa ta puternică, dai 
lucrului aceluia viaţă; iar pentru 
această credinţă a ta, Dumne
zeu te aude şi îţi răspunde.

Închinarea la idoli este cu 
totul altceva. Icoana nu este un 

idol. Femeia nu se închina 
„zeului cămaşă”, ci hainei Lui 
Hristos. Dacă nu era dreaptă 
închinarea ei, o mai vindeca 
Dumnezeu? Nu! Rugăciunea ei 
ar fi fost identică cu acelor ce 
se închinau la idoli. Să explicăm 
ce înseamnă un idol şi cum 
apare.

Încă din vechime, oamenii 
doreau ca Dumnezeu să le 
împlinească dorinţele precum 
metafora „peştişorului de aur”. 
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Nu conta dacă ei cereau prea 
mult, sau nu le folosea ceea ce 
cereau, ori nu meritau pentru 
că îşi aminteau de Dumnezeu 
doar când aveau nevoie, restul 
uitândul. Nu conta pentru ei 
nimic, decât Dumnezeu să le fie 
slugă şi nicidecum invers. 
Supăraţi pentru că primeau 
aceeaşi ignoranţă pe care ei 
înşişi o aduceau Lui Dumnezeu 
în restul timpului când le era 
bine, îşi spuneau: Nu mă voi 
mai închina Lui Dumnezeu 
pentru că nu vrea să mă mai 
asculte şi mă voi închina acestei 
vaci. Îşi ciopleau în lemn sau 
piatră o vacă, sau un alt animal, 
apoi se închinau acelui „zeu”.

Vaca, viţelul, sau alt zeu 
creat de om, lua fiinţă atunci. 
Practic, diferenţa între un zeu 
creat de om, un chip cioplit şi o 
Icoană, este următoarea: Zeul 
şi chipul cioplit, sunt create de 
om; pe când, Icoana, îl repre
zintă pe Cel ce a creat omul! 
Această diferenţă nu va fi 
scoasă în evidenţă niciodată de 
cei ce vor doar să înşele 
oamenii şi săi aducă pe cărări 
greşite.

Al cui cuvânt îl poartă cei ce 
critică Sfintele Icoane? Cui se 
fac purtători de cuvânt? Lui 
Dumnezeu nicidecum, ci diavo
lilor, sau răutăţii. Dacă ar fi fost 
purtătorii de cuvânt ai Lui 
Dumnezeu, „mesagerii Domnu
lui”, însuşi Hristos iar fi spus 
femeii: „Femeie, pentru ce te 
închini tu la cămaşa Mea şi nu 
mi te închini mie?” Însă, 
Dumnezeu a lăsat femeia săi 
cinstească acea haină, ca prin 
ea săl slăvească pe El însuşi!

Vedem că şi după 1300 de 
ani de când Sfinţii Părinţi au 
explicat că Icoana nu este nici 
un zeu şi nici un chip cioplit, 
ereticii încă încearcă să profite 
de necunoştinţa oamenilor, iar 
dacă intră în dialog cu oameni 
care mai cunosc câte ceva, 

îndată se concentrează să dea 
naştere unei noi idei – sau 
idioţenii! Acesta este caracterul 
omului mincinos care niciodată 
nu vrea să audă adevărul pentru 
al accepta sau cunoaşte, ci 
pentru ai găsi o altă replică. 
Cât ai încerca săi explici unui 
înşelat că greşeşte, el tace şi în 
mintea lui nui pasă de ce îi zici 
tu, ci doar de ce vrea el să zică 
în continuare. De aceea este cel 
mai bine săi evităm. Motive şi 
filozofii au născut mulţi alţii 
înaintea lor; însă, noi trebuie să 
ştim mai întâi ce răspuns lea 
dat deja Sfinţii Părinţi şi cât de 
profund este adevărul cuprins 
în aceste învăţături.

Fraţi creştini,

Venita primăvara, anotim
pul bucuriei, anotimpul înver
zirii şi al înfloririi naturii. De 
acum iarna geroasă pleacă şi se 
aşterne căldura pe pământ. De 
acum lumea se înnoieşte, toată 
zidirea şi toată suflarea. Oare, 
cine este centrul pământului şi 
pentru cine a făcut Dumnezeu 
toată frumuseţea naturii, toate 
aceste semne minunate? Omul 
este centrul creaţiei, pentru el 
au fost făcute toate, ca prin 
fiecare săşi croiască bucuria de 
a trăi pe faţa pământului. Oare, 
acum când natura înfloreşte şi 
totul se înnoieşte, omul ce 
trebuie să facă? Şi omul trebuie 
să se înnoiască, fizic şi sufle
teşte, să lepede răceala sufle
tului şi să îmbrăţişeze căldura 
cea duhovnicească.

Plecând de la Sfânta Bise
rică, înaintea noastră va sta 
lumina şi căldura soarelui, acea 
frumuseţe de primăvară care 
face tot pământul să tresară de 
bucurie. Prin acest astru, care 
ne încălzeşte trupurile, săl 
vedem pe însuşi Dumnezeu 
care ne încălzeşte sufletele. 
Soarele străjuieşte doar câteva 
ore din zi; însă, Dumnezeu ne 
este alături în fiecare ceas, fie 
din noapte sau din zi.

Să ne apropiem, fraţii mei, 
de Acest Soare al iubirii, care 
sa jertfit pentru noi, săi 
mulţumim, nu doar săi cerem 
precum făceau cei din vechime. 
Să încercăm să facem acest 
lucru şi să nui cerem noi. El va 
şti ce ne trebuie, aşa cum a 
ştiut ce dorea femeia cea 
bolnavă. El va şti de ce avem 
nevoie, iar dacă nu ne va ocoli 
un necaz sau o supărare, iarăşi 
săi mulţumim Lui Dumnezeu, 
care ne încearcă, sau ne pregă
teşte pentru a întâmpina o 
bucurie mult mai mare decât 
am avut în acea zi, sau până 
atunci. Dumnezeu iubeşte făp
tura, o îmbrăţişează cu dra
goste şi căldură şi niciodată cu 
răutate!

Cu Harul Domnului nostru 
Iisus Hristos, cu dragostea Lui 
Dumnezeu Tatăl şi cu puterea 
Sfântului Duh, care pe toate le 
desăvârşeşte, vă îmbrăţişez cu 
căldură duhovnicească, cu 
împrimăvărare sufletească, 
dorinduvă Post folositor, gând 
de pace, rugăciune de trebuinţă 
şi întru toate bună sporire,

Al vostru rugător şi de bine voitor,
† Dr. ONUFRIE POP

Arhiepiscop şi Mitropolit

Astăzi, 5 martie/20 februarie 2017
În Sfânta Mitropolie Autonomă Creştin Ortodoxă 

de Bergamo şi Europa, Italia.
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Mitropolitul Daniel Mogutnov a fost hirotonit diacon i preot de c tre 

Patriarhia Moscovei. Nu exist  certitudinea hirotoniei episcopale. În decursul 
istoriei sale, au fost mai multe declara ii despre hirotonia episcopal : una la 
ROCOR, una de la Mitropolitul Rafael (dar el nu a fost hirotonit Episcop, ci a 
aderat ca i Episcop deja hirotonit, din alt  structur  Sinodal … neclar ). O alt  
alternativ  este „hirotonia de Episcop” la Sinodul din Muntenegru, care: NU 
EXIST ! Noi avem rela ii de dialog cu Mitropolitul Ortodox de Muntenegru (în 
documentele publice nu este vorba de acest Sinod – Mitropolitul Mihail de 
Muntenegru), dar acesta nu a avut niciodat  în func ia de episcop pe PS. Daniel 
Mogutnov. Pân  nu se clarific  cu certitudine (documente – fotografii – video) el 
nu poate deveni membru al Bisericii noastre. Într-un alt certificat de hirotonie în 
treapta de Episcop, din anul 2001, Mitropolitul Daniel figureaz  ca fiind hirotonit 
de c tre un singur Episcop, pe nume Ambrozie. Nu exist  certitudine nici în acest 
caz. Trebuie neap rat s  cercet m situa ia. 

 
Un singur episcop – patru variante de hirotonie întru episcopat…  
 
În cazul în care presa scris  are dreptate, iar Mitropolitul Daniel nu este 

hirotonit episcop, nu are succesiunea apostolic  episcopal , distruge integritatea i 
imaginea Bisericii noastre, care are o succesiune viabil  i clar , neîntrerupt , de la 
Mitropolitul Avxentios i Sinodul Ortodox dup  Calendarul Patristic din Grecia. 
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Aderarea la Biserica Bulgar  – Mitropolitul Ghervasie. 
 
Mitropolitul Daniel v  prezint  o cu totul alt  realitate, din punctul s u de 

vedere. Sau mai probabil, dumnealui v  prezint  situa ia care-l laud , nu care-l 
discrediteaz . În realitate, lucrurile stau altfel. 

Mitropolitul Ghervasie a fost membru al Mitropoliei de Avlona – M. 
Anghelos. În anul 2012 Mitropolitul Daniel merge în Bulgaria, pledând ca un 
prieten al Mitropolitului Ghervasie i a Episcopului Damaschin. Cu toate c  cei doi 
ierarhi erau deja în scandaluri publice, Mitropolitul Daniel nu este deranjat de 
aceste abateri grave de la Canoanele Bisericii, a Mitropolitului Ghervasie i 
Episcopul Damaschin. Scopul Mitropolitului Daniel a fost de a-i lua locul 
Mitropolitului Ghervasie. 

Preo ii i credincio ii Mitropolitului Ghervasie din Bulgaria au deconspirat 
planul Mitropolitului Daniel i l-au expulzat din Biserica lor. 

Dup  ce a încercat s -i ia locul Mitropolitului Ghervasie, el ader  la 
Mitropolia Bulgar  condus  de Mitropolitul Serghie. Aici încearc  s -i ia locul 
Mitropolitului Serghie; dar, d  gre i i este din nou expulzat din Bulgaria. 

Dac  nu a reu it s  se stabileasc  în Bulgaria, Mitropolitul Daniel 
(Mitropolitul f r  Mitropolie), revine în Rusia la Mitropolitul Rafael. 

În anul 2013 (adic  la doar un an dup  cele dou  tentative nereu ite de 
subminare a autorit ii biserice ti a altor ierarhi), Mitropolitul Daniel face o 
declara ie împotriva Mitropolitului Evloghios de Milano i îl declar  eretic i 
dec zut din treapta de Mitropolit, pentru c  a abdicat la rangul de preot. Brusc, în 
câteva s pt mâni, Mitropolitul Daniel se schimb  la 180 de grade i pleac  de la 
Mitropolitul Rafael, trecând la Mitropolitul Evloghios – pe care îl critica cu pu in 
timp înainte!!! 

În Mitropolia de Milano el este numit „Mitropolit de Torino”; dar, tia i c  în 
Torino nu exist  comunitate care s  apar in  de Mitropolia de Milano? El a activat 
ca preot paroh la Parohia din localitatea Como – care apar ine de Mitropolia de 
Milano. 

În cadrul Sinodului Mitropoliei de Milano existau 4 episcopi: Evloghios, 
Avondios, Vladimir i Visarion. Dup  pu in timp de popas în Mitropolia de Milano, 
Mitropolitul Daniel încearc  s  ob in  documente de autonomie de la Mitropolitul 
Evloghios (mare aten ie!). Acesta nu-i acord  nici un document. Mitropolitul 
Daniel dezbin  Sinodul i pleac  cu Arhiepiscopul Visarion. Legat de numele 
Arhiepiscopului Visarion, el este un medic, f r  Biseric , f r  m n stiri, f r  
credincio i, f r  preo i. Un Arhiepiscop singur i f r  eparhie. Canoanele Bisericii 
interzic titlul de Episcop f r  diocez  fix . Arhiepiscopul Visarion nu are pe 
nimeni. Dac  este s  vorbim despre num rul de preo i i credincio i, nici 
Mitropolitul Daniel nu are nici un preot, nici o M n stire, nici un credincios. Titlul 
de Mitropolit îl poart  ca o mândrie proprie, dorin a de a nu se supune nici unei 
autorit i Biserice ti! Astfel, se justific  de ce în doar câ iva ani, el a oscilat de la o  
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grupare la alta: Muntenegru… ROCOR (apartenen e mincinoase), Rafael, 
Ghervasie, Serghie, Evloghios, etc). 

În to i anii în care s-a perindat de la un Sinod la altul, Mitropolitul Daniel nu a 
fost con tient c  trebuie s  formeze o Mitropolie. Scopul s u din 2012 a fost de a 
demite al i Mitropoli i (Ghervasie i Serghie), pentru a le prelua eparhiile. Nu a 
reu it s  submineze autorit ile biserice ti ale acestor grup ri; dar, nici el nu i-a 
strâns în jurul s u nici un preot, nici un c lug r, etc. 

Prea fericite Mitropolit John! 
Eu, Doamne fere te, nu sunt contra deciziei Sfântului Sinod din America! 

Sfântul Sinod de Bergamo este în deplin  comuniune cu Mitropolia Americii, 
condus  de Prea Fericirea Voastr , Mitropolitul primat al tuturor Bisericilor surori! 
Dup  cum a i observat, în prima mea scrisoare nu v-am expus nici un contrariu. 
Mitropolia de Bergamo v  acord  sus inere, încredere i fraternitate! Am considerat 
c  deciziile Prea Fericirii voastre i ale Sfântului Sinod din America, sunt bune i 
noi le apreciem i le recunoa tem în totalitate! 

 
Eu sunt de p rere c  Mitropolitul Daniel trebuie s  aplice urm toarele 

formalit i de poc in : 
1. Constituirea unui statut; 
2. Constituirea unei eclesiologii dogmatice; 
3. Formarea unui num r minim de preo i i credincio i; 
4. Formarea unei M n stiri, Parohii (sau mai multe); 
5. Formarea unui Sinod (excluzând situa ia Arhiepiscopului Visarion); 
6. Arhiepiscopul Visarion se afl  pe teritoriul Europei. Acesta ar trebui s  

apar in  de Mitropolia de Bergamo! Mitropolia Rusiei nu are jurisdic ie 
suprapus  peste Mitropolia de Bergamo i Europa! 

7. Prezen a Arhiepiscopului Visarion încalc  principiile canonice ale 
teritoriilor diocezane, care apar in Mitropoliei de Bergamo. El nu ne-a scris 
nici o dat ! Nu a dat nici un telefon; nu am avut nici un contact cu domnia 
sa. 

8. Mitropolitul Daniel trebuie s  fie supus unor teste i încerc ri. Noi trebuie s  
ne convingem c  dup  un an de zile, nu va oscila iar i la un alt Sinod (ne 
putem a tepta i la acest lucru). 

9. Mitropolitul Daniel trebuie s  aib  un Episcop Vicar în Rusia – nu în 
Europa. Deocamdat  el nu are nici un preot, nici un episcop. 

10. Mitropolitul Daniel poate adera la Biserica noastr  doar ca un Mitropolit 
(vicar) locum-tennes, datorit  lipsei unui Sinod pe care s -l prezideze. Noi nu 
ne putem juca cu titlurile de „Arhiepiscopi” i „Mitropoli i”, în cazul în care 
Mitropolitul nu are o Mitropolie. 

11. Pentru a adera la Biserica noastr , Mitropolitul Daniel trebuie s  aib  
dialog respectuos cu: Mitropolia Americii i Mitropolia de Bergamo! Pân  
în prezent, Mitropolitul Daniel nu a fost interesat de întreaga Biseric … S   
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II. FORMALIT I DE CONSTITUIRE LEGAL  
 
Art. 5. În deplin tatea aplic rii normei legislative 489/2006, Prea 

Cucernicul P rinte Ciprian Cristoi a constituit Gruparea religioas  f r  
personalitate juridic  „Sf.Mc. Ciprian” în anul 2015, care se adreseaz  
unui num r restrâns de credincio i membri, adera i prin formular de 
adeziune, având libertatea de a adera la orice cult religios, asocia ie 
religioas , sau grupare religioas  cu sau f r  personalitate juridic ; 

Art. 6. Întrucât Legea 489/2006 nu prevede completarea unei 
adeziuni, pentru buna desf urare a activit ilor i pentru îndeplinirea 
libert ii religioase ale celorlalte culte, asocia ii sau grup ri din România, 
conducerea grup rii sus amintite a recurs la aceast  procedur  complex , 
prin care, fiecare cet ean român î i exprim  liber convingerile 
dogmatice, adiministrativ-biserice ti i apartenen a religioas . 

 
III. CONSTRÂNGERI CU CARACTER ILEGAL 

 
Art. 7. Hot rârile Consiliului European, cât i ale statului Român, 

interzic cu vehemen  organelor statului s  desf oare activit i de 
constrângeri, control nejustificat, bazat  pe discriminare religioas , 
for are/abuzuri sau intimidarea persoanelor care func ioneaz  conform 
legilor, f r  s  pericliteze lini tea sau func ionarea celorlalte culte sau 
grup ri religioase. 

Art. 7 - 1. Practicile obi nuite i ilegale ale altor culte, sunt de 
sfidarea legilor în vigoare, prin ignoran  i folosirea agen ilor unor 
institu ii de stat, în detrimentul persoanelor sau a grup rilor religioase 
minoritare. 

Art. 7 – 2. România este un stat de drept, laic i nu religios; drept 
pentru care, fiecare cet ean român este liber s - i formeze sau sa 
manifeste public sau privat opiniile si convingerile religioase proprii. 

Art. 7 – 3. Statul Român interzice orice act de constrângere, 
intimidare sau control abuziv, în detrimentul minorit ilor i în favoarea 
ilegal  a manifest rilor discriminatorii ale majoritarilor. 
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ANEX  LEGISLATIV  
 

IV. NORME LEGISLATIVE ROMÂNE I EUROPENE 
 

„Potrivit prezentei ordonante, prin discriminare se intelege orice 
deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, 
etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, 
varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la 
o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau 
efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in 
conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a 
drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si 
cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice” (Art. 1 - (2), Capitolul 1 
din Ordonanta de Guvern 137/2000 actualizat  la data 11.04.2009). 

 
„Gruparea religioas  este forma de asociere f r  personalitate juridic  a unor 

persoane fizice care, f r  nici o procedur  prealabil  i în mod liber, adopt , 
împ rt esc i practic  o credin  religioas ” (Articolul 6 - (1) din Legea nr. 
489/2006 privind libertatea religioas , Publicat  în Monitorul oficial Partea I, nr. 
11/8.01.2007. 

 
„Nimeni nu poate fi împiedicat sau constrâns s  adopte o opinie ori s  adere la o 

credin  religioas , contrar  convingerilor sale, i nici nu poate fi supus vreunei 
discrimin ri, urm rit sau pus într-o situa ie de inferioritate pentru credin a, 
apartenen a sau neapartenen a sa la o grupare, asocia ie religioas  sau un cult, ori 
pentru exercitarea, în condi iile prev zute de lege, a libert ii religioase” (Legea nr. 
489/2006 Art.1 - (2). 
 

V. FUNC IONAREA GRUP RII „SF.MC. CIPRIAN” 
 

Art. 8. Gruparea religioas  f r  personalitate juridic  „Sf.Mc. 
Ciprian” condus  de Prea Cucernicul P rinte Ciprian Cristoi, respect  
libertatea de convingere i apartenen  religioas  ale celorlalte persoane, 
culte, asocia ii sau grup ri, de pe teritoriul României; 

 
 
 
 
 
 



Pag. 25 † An VII, Nr. 1-12, Ianuarie–Decembrie 2017† An VII, Nr. 1-12, Ianuarie–Decembrie 2017 An VII, Nr. 1-12, Ianuarie–Decembrie 2017

 

com
con

sau
sun
des
sar
act
con
con

A
paralel
Cre tin
statutu
asociez
duhul 
un ech

A
ortodo
con tie
familie
activit

A
realiza
în ved
„Acord
scopul 

gru
pub
asi

 

 
 
 

Art. 9. 
mpletat l
nvingere a

Art. 10
u personal
nt stabilite
sf urat  î
rcinile leg
tivit ile m
nferin e, 
nducerea 

Art. 11. A
l cu Gru
n  Sf. Cip
ului asocia
ze în scop
filocalic a
ilibru într

Art. 11-2: „
xe, porn

entizarea î
e, încuraj

i filantro
Art. 11-3: 
area urm
derea con
darea de 
acesteia” 

Art. 12.
up rii reli
blice, cu 
sten  reli

Fiecare 
a cerere 

anterioar ,
. Func ion
litate juri
e norme p
în cadrul 
gale, Gru

moral- rel
adun ri 
i membri 
ctivit ile 

uparea Re
prian” Co
a iei, Cap. 
ul promov

al Sfântulu
re via a spi
„Obiectivu
ind de 
îndatoriril
area dial
opice” (Ar

„Pentru 
toarelor a

n tientiz ri
consiliere 
(Art. 5 (3)
. Asocia ia
gioase, f r
excep ia 

igioas  la d

A

membru 
i inten

, cu caract
narea lega
dic  este 

privind ac
acestor co

uparea r
ligioase ba

i consf
acesteia;
economic

eligioas , 
od Fiscal 3

2. Scopul
v rii cred

ui Mucenic
iritual  i 
ul Asocia
la înv
lor membr
logurilor 
rt. 5 (2); 

îndeplinir
activit i: o
ii importa

i asisten
); 
a se adrese
r  program
de servic

domiciliul

† Dr. 
ARHIEPISC

ader  pr
ie indivi

ter liber i
al  a grup
reglement

ctivitatea e
omunit i.
religioas  
azate pe r

tuiri, în

ce, cultura
sub form
33150179 
l Asocia ie

din ei cre
c Ciprian,
cea social
iei este p
turile Sf

rilor pe ca
între cre

rea obiec
organizare
an ei cred
n  memb

eaz  doar 
m cu publ
cii funera
l lor. 

 
ONUFRIE

COP si MI
 
 

rintr-un f
idual , f
i independ
p rilor rel
tat  de leg
economic
. Pentru a

„Sf.Mc.
rug ciuni,

n baza s

ale i fila
ma juridic

din data 
ei: „Memb
tine i a s
, cu priori
l ” (art. 5 
romovare
fântului 
are le au f
edin  i 

tivelor sa
ea de întâ
din ei în 

brilor asoc

membrilo
licul sau a
re ale m

E POP 
TROPOLI

formular 
r  const

dent; 
ligioase f
gea 489/20
/financiar

a îndeplini
Ciprian”

, formare 
statutului 

antropice 
 a Asoc
de 12.05.

brii asocia
spiritualit
itatea pers
(1); 

ea valorilo
Mare M

fa  de Du
cultur , 

ale, Asocia
âlniri, sem

via a de 
cia iei, în 

or acesteia
activit i 
embrilor 

IT 

de adeziu
trângere 

r  cod fis
006; îns , 
r  ce poat
i cit mai b
” desf o

disciplina
alc tuit 

se desf o
cia iei „M
.2014 i c
a iei dores

ii Ortod
soanelor c

or morale 
Mucenic C
umnezeu, n

desf ura

a ia î i p
inarii, con
 zi cu z
conformi

a si implici
i manifest
acesteia 

une, 
sau 

scal 
nu 

te fi 
bine 
oar  
ar , 

de 

oar  în 
Misiunea 

onform 
sc s  se 
doxe, în 
ce caut  

cre tin 
Ciprian, 
neam i 

area de 

propune 
nferin e 
zi” (…) 
itate cu 

it ai 
ta ii 
sau 



Pag. 26 † An VII, Nr. 1-12, Ianuarie–Decembrie 2017† An VII, Nr. 1-12, Ianuarie–Decembrie 2017 An VII, Nr. 1-12, Ianuarie–Decembrie 2017

 

MITRO

N
de a se 
state tot
cu drep
este i n
statului 
confesiu

R
majorita
sovietic
respecta
statul er
restric i
comunis
indifere

Sp
libera fu
acord  
Europen
majorita
totalitar
tiut c  

mai pu
dus în c
4 vers. 
ace tia. 
manifes
superior

SCRISO
OPOLITU

Ne-am obi n
manifesta î

talitarist-rel
turi i liber
nu poate s
sau libert

une religioa
omânia est
are, se man
cilor, cu jum
ate, din per
ra superior t
i, apar inea
st  î i putea

ent de num
pre deosebi
unc ionare 
libertate ab

ne privind 
are, îns , p
rismului, pe
toate acest
in influente

casa fariseil
9), care era
Prin acea

sta cu drago
r i î i impu

ARE-R S
ULUI DR.O

nuit cu to ii 
în fa a unor
ligioase, car
rt i cet en
 fie o insti
ile cet eni

as . 
e unul dint

nifest  ca i
m tate de 
rioada com
tuturor cet
au statului; 
a desf ura 
rul de mem
ire de perio
a cultelor 
bsolut  tutu
egalitatea d

profitând de
e care nu l-
e înc lc ri 

e într-o ar
or, a vame

au considera
st  pild , n

oste fa  de 
ui într-o form

PUNS LA 
ONUFRIE P

GEN

de notorieta
r persoane s
re apar in un

ne ti. Atât d
itu ie de sta
ilor, indifer

tre statele m
i cum s-ar 
secol în ur

munist , ast
enilor, inst
chiar i ast
activitatea î

mbri sau dac
oada comun
i confesiun
uror confes
dintre perso
e libertatea 
-au avut nic
ale drepturi
 sau regiun
ilor, a sam

a i schismat
ne-a ar tat 
semenii t i
m  psihopa

ÎNCERC
POP DE C

 

 
NERALIT

 
atea tentativ
slabe de îng
nor culte re

din punct de
at sau prin 
rent de culo

membre ale
pozi iona g
rm . Spre 
zi lucrurile

titu iilor i c
tfel, fiecare
în mod dece
 de ineau v

nist , unde 
nilor, între a
siunilor i 
oane, indife
legal  din 

ci m car în
ilor omului

ne. Mai mul
aritenilor (a
tici i iudei

adev rata 
i, indiferent
atic  suprem

RILE DE 
TRE UNI

T I 

velor abuziv
ger sau nein
eligioase i 
e vedere leg
care s  se î

oare, na iona

e Uniunii E
geografic i
deosebire 

e iau o cu 
confesiunilo
e cult sau g
ent, firesc 
vreo form  j
statul se im

anumi i para
etniilor, în

erent de na
prezent, î

n perioada p
, nu fac cin
t de atât, în
a se vedea S
ii nu se ame

form  de 
t de ce relig

ma ia în fa a

DEF IMA
II FRA I Î

Nr

ve ale unor 
nformate, c
nicidecum 

gal, cât i c
încalce în m
alitate, etnie

Europene, î
i istoric în 
de libert i
totul alt  î

or religioase
grupare relig

i f r  s  înc
juridic  de 

mpunea i î
ametri legis
n scopul re
a ionalitate 
i caut  form

post-decemb
nste unei Bi
nsu ii Domn
Sf. Evanghe
estecau nici
propov du

gie au! Dac
a celorlal i, 

ARE ALE 
ÎNTRU HR

r. 201 /22 m

Biserici ma
ca i cum am
unor na iun
anonic, Bis
mod frecve
e sau mai c

în care, une
aria de dom

ile, câtu i d
întors tur . 
e. Dac  erau
gioas  din p
calce legile 
func ionare
în acela i ti
slativi, ast z
espect rii t
sau religie.
me de expr
brist . Este 
iserici mai m
nul Iisus Hr
elie dup  Io
i m car în v

uire, aceea 
 te compo

nimeni nu v

 

RISTOS 

mai 2017 

ajoritare, 
m tr i în 
ni umane 
serica nu 
nt legile 

cu seam  

ele culte 
minare a 
de pu in 

Atunci, 
u impuse 
perioada 
statului, 

e.  
imp l sa 
zi, statul 
tratatelor 
 Cultele 
rimare a 
bine de 

mult sau 
ristos s-a 
oan, cap. 
vorb  cu 
de a te 
r i ca un 
va crede 



Pag. 27 † An VII, Nr. 1-12, Ianuarie–Decembrie 2017† An VII, Nr. 1-12, Ianuarie–Decembrie 2017 An VII, Nr. 1-12, Ianuarie–Decembrie 2017

vreodat  c  e ti altceva, decât frântura unei biserici de tip mafiote, totalitariste, teroriste i 
dominante. 

În ciuda clericilor abia ie i i de sub anonimat, care încearc  s  explice oamenilor c  într-
o ar , legea prevede libertate tuturor, dar nimeni nu poate avea libertatea de con tiin , decât 
cultul lor, unele fe e biserice ti au c lcat drept, p strându- i credin a i f r  a se manifesta 
precum ni te comuni ti religio i, care- i impun totalitarismul asupra celor din jur. Unul dintre 
aceste persoane ilustre, colite la institu ii prestigioase, crescut între ierarhi i clerici 
credincio i i devota i slujirii Lui Hristos, a fost regretatul Mitropolit al Banatului, Nicolae 
Corneanu. 

Binecunoscutul ierarh Nicolae Corneanu a fost de o potriv  i de alta, iubit sau urât, 
pentru c  nu po i s  împaci pe toat  suflarea laolalt . În ciuda discredit rilor, care au venit din 
partea unor fanatici religio i, care, optau pentru a tortura, schingiui sau arde pe rug – 
metaforic vorbind – persoanele de alte confesiuni, Mitropolitul Nicolae a în eles c  existen a 
celorlal i nu poate fi stârpit  i, dup  cum ar fi normal, noi trebuie s  tr im în pace i lini te, 
unitate disciplinar  i respect reciproc unii fa  de al ii. S  privim cu aten ia la înv turile 
Mântuitorului, care le zice Ucenicilor: „În casa Tat lui Meu multe loca uri sunt” (Sf. Ev. 
Ioan cap. 14. Vers. 2). Oare, nu tot omul care se mântuie te, merge în Împ r ia Lui 
Dumnezeu? Nu exist  un singur Rai? Fire te; dar, s  privim cu aten ie i acest verset: „Am i 
alte oi, care nu sunt din staulul acesta. i pe acelea trebuie s  le aduc, i vor auzi glasul Meu 
i va fi o turm  i un p stor.” (Sf. Ev. Ioan, cap. 10, vers. 16). Fire te, de dou  milenii 

cre tinii propov duiesc cu pace i dragoste Credin a în Hristos. Trecerea timpului a complicat 
i r st lm cit Ortodoxia autentic , încât actualele practici, rânduieli i mentalit i sunt total 

dec zute din perspectiva cre tinului autentic din primele 3-4 secole. Dac  atunci Cre tin tatea 
suferea de pe urma prigoanelor p gâne, ast zi, al i cre tini – pe care însu i Hristos îi nume te 
„am i alte oi”, deci, oile Lui – caut  cu orice pre  s -i tortureze psihic sau fizic. Ne întreb m 
acum: Dumnezeu inspir  for , mediocritate, sadism, persecu ie? Dac  este s  argument m, s  
respect m clar înv tura Sfintei Scripturi i vom descoperi contrariul acestor apuc turi 
satanice, reg site ast zi la mul i prela i sau clerici care se rotunjesc în fa a celorlal i c  
„nimeni nu este ca noi”. 

Dac  este s  discut m despre canonicitate i necanonicitate, ar însemna c  respect m 
toate Sfintele Canoane, IAR NU DOAR SA LE IMPUNEM ALTOR CONFESIUNI, 
considerându-le vrednice de respectat de c tre ace tia i de ignorat de c tre noi. S  enumer m 
câteva dintre aceste Sfinte Canoane: 

 
Canonul 10 al Sfin ilor Apostoli:  "Dac  cineva s-ar ruga, chiar si în cas  cu cel 

afurisit (scos din comuniune) acela s  se afuriseasc ." 
Canonul 45 al Sfintilor Apostoli:  "Episcopul, presbiterul sau diaconul, dac  numai s-ar 

ruga împreun  cu ereticii, s  se afuriseasc , iar dac  le-a permis acestora s  s vâr easc  
ceva ca si clerici (s  s vâr easc  cele sfinte), s  se cateriseasc ." 

Canonul 46 al Sfintilor Apostoli: "Episcopul sau presbiterul care primesc botezul sau 
jertfa ereticilor, poruncim s  se cateriseasc . C ci ce în elegere poate s  fie între Hristos si 
Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul?" 

Canonul 47 al Sfintilor Apostoli:  Episcopul sau preotul de va boteza din nou pe cel cu 
botez adev rat, sau de nu va boteza pe cel spurcat (cu botezul fals) de c tre necinstitorii lui 
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Dumnezeu, s  se cateriseasc  ca unul ce- i bate joc de crucea i moartea Domnului i nu 
deosebe te pe adev ra ii preo i, de preo ii cei mincino i ai ereticilor. 

Canonul 64 al Sfin ilor Apostoli: "Dac  vreun cleric sau laic intr  în sinagoga iudeilor 
sau a ereticilor ca s  se roage, s  se cateriseasc  si s  se afuriseasc ." 

Canonul 6 al Sinodului al V-lea local de la Laodiceea (343): "Nu este îng duit ereticilor 
a intra în casa lui Dumnezeu dac  st ruie în eres." 

Canonul 32 al Sinodului al V-lea local de la Laodiceea: "Nu se cuvine a primi 
binecuvânt rile ereticilor, care sunt mai mult absurdit i decât binecuvânt ri. 

Ca atare, nici unul dintre aceste Sfinte Canoane de c p tâi ale Bisericii Ortodoxe, nu 
sunt respectate de c tre numero i ierarhi ai BOR. Prin urmare, de ce încearc  s  prefac  
necanonicitatea lor – adic  ignorarea i înc lcarea Canoanelor – i s  o atribuie altor 
confesiuni tot Ortodoxe? Hristos vorbe te în Sfânta Evanghelie, despre o Turm  i un P stor; 
dar, acel p stor este chiar Fiul Lui Dumnezeu, care, prin doctrina de baz  a Bisericii este 
numit „Capul Bisericii” iar nu ca la alte confesiuni eretice, unde oamenii devin capii cultelor 
lor. Cu alte cuvinte, urmeaz  Sfintei Evanghelii i Sfintelor Canoane, fii ortodox adev rat i te 
vei mântui! Hristos nu te va judeca dup  apartenen a ta, la cutare Mitropolit Ortodox sau 
Patriarh Ortodox, decât în cazul în care tu l-ai urmat în cuno tin  de cauz , devreme ce el nu 
era canonic – adic  era înc lc tor de Sfinte Canoane – (de pild , cele de mai sus). 

În multe alte materiale scrise de noi, am amintit numeroase Sfinte Canoane, în frunte cu 
Canonul 15 al Sfinodului I-II din Constantinopol de la 861, unde, f r  îndoial , principala 
condi ie ca tu s  te mântuie ti, este aceea de a te SEPARA de ierarhul care încalc  Sfintele 
Canoane i NU de a-l urma ca pe un dictator totalitarist, pe conceptul c  nu mai este nimeni ca 
el, p mântul în jurul s u se învârte, iar dreptul de a pâng ri i ignora Sfintele Canoane îi 
apar ine! 

În ultimii ani Mitropolia de Bergamo a fost inta mai multor atacuri ale „canonicilor-
necanonici”, în special cre tini sau clerici ai Patriarhiei Române, dar, niciunul nu a amintit 
acest Canon al 15-lea de care am amintit. Dac  ei ar spune adev rul, atunci de ce impun 
oamenilor ideea c  „nu ai voie s  te separi de Patriarhul t u” iar în realitate, în cazul în care 
este c lc tor de Sfinte Dogme – iar în cazul de fa , chiar este vorba de erezie – sau Sfinte 
Canoane, Sfintele Sinoade TE OBLIG  s  iei o atitudine. Fire te, noi nu am atacat niciodat  
ierarhi, clerici sau persoane din BOR, decât atunci când ne-am ap rat prin replic , în fa a unor 
minciuni mediatice menite s  dezinformeze i s  distrag  aten ia oamenilor de la partea 
principal  a problemei „canonicitate-necanonicitate”, inducând falsa idee c  a fi „canonic” 
înseamn  s  fii cu cutare Patriarh în jurul c ruia se strânge o majoritate de oameni. Devreme 
ce în Ucraina majoritatea popula iei sunt membri ai Bisericii Ortodoxe Na ionale, care nu are 
comuniune cu Patriarhia Rus  – care, printre altele, a binecuvântat uciderea ortodoc ilor între 
ei, în conflictul ruso-ucrainean care nu de mult s-a ispr vit, ar însemna c  ace ti ortodoc i nu 
sunt canonici? 

S  privim i în latura Ortodoxiei mai profunde, mai autentice i lipsit  de compromisuri, 
scandaluri i altele asemenea. Una dintre aceste Biserici Ortodoxe istorice, na ionale i 
canonice, care nu are comuniune cu nici o Patriarhie, este Biserica Ortodox  a Macedoniei, o 
Biseric  dup  cum am mai spus, istoric , datând din perioada Apostolic , f r  diferen e 
dogmatice sau eclesiastice, identici cu orice ortodoc i de pe fa a p mântului, dar, care nu au 
comuniune cu vreo Patriarhie din lume. S  în elegem c  cine p streaz  Ortodoxia, în Biserica 
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INTRODuCERE

mul, în calitate de fiinţă 
raţională, conştienti-
zează că nu are numai 

drepturi, ci are şi datorii. Dato-
riile omului se clasifică în trei 
categorii şi anume:

1. faţă de Dumnezeu;
2. faţă de sine însuşi sau 

propria persoană
3. faţă de aproapele.
După cum atitudinea creşti-

nului faţă de Dumnezeu „constă 
din cele trei virtuţi, tot aşa 
atitudinea creştinului faţă de 
sine se poate cuprinde în trei 
virtuţi şi anume: stima de sine, 
smerenia şi iubirea de sine. 
Acestea alcătuiesc împreună 
dato riile generale către sine, din 
care decurg şi celelalte datorii, 
care îmbrăţişează per soana 
întreagă a omului, adică atât 
sufletul, cât şi trupul.”1

Aşadar, pentru că cel creat de 
Dumnezeu din iubire pentru a fi 
coroana creaţiei este o fiinţă 
dihotomică, adică este alcătuită 
din trup material şi suflet 
spiritual, datoriile faţă de sine se 
rezumă atât la trupul, cât şi la 
sufletul său.

După învăţătura Sfintei Bise-
rici, sufletul este acea substanţă 
spirituală creată se Dumnezeu, 
care îl deosebeşte pe om de 
orice altă făptură. Totodată 
sufle tul este cea mai de preţ 
parte a fiinţei sale, căci este 
nemuritor şi în acelaşi timp este 
chipul nemuritor al lui Dum-
nezeu în noi, în virtutea căreia 
tindem să ne asemănăm şi să ne 
unim cu Creatorul prin practi-
carea virtuţilor.

Având în vedere faptul că 
sufletul este cu mult mai de preţ 
decât trupul, adevăratul creştin 
conştientizează că dato riile faţă 
de suflet sunt cele mai impor-
tante. Ele se cuprind în grija de 
luminarea şi întărirea puterilor 
sufleteşti cu care Dumnezeu l-a 
înzestrat pe om, spre a trăi viaţa 
pământească în conformitate cu 
legile morale şi pentru a dobândi 
viaţa cea veşnică.

Pentru că elementele esen-
ţiale ale sufletului sunt raţiunea 
sau gândirea, voinţa liberă sau 
libertatea şi sentimentul sau 
afec tivitatea, datoriile către 
sufletul nostru sunt urmă toarele:

1. datorii către intelect;
2. datorii către sensibilitate;
3. datorii către voinţă.

I. DATORII CĂTRE 
INTELECT

pre deosebire de ani-
male, omul este o fiinţă 
raţională. Prin noţiunea 

de intelect înţelegem „toate 
puterile cunoscătoare ale sufle-
tului nostru, deci puterile prin 
care cunoaştem ce se petrece în 
lăuntrul nostru şi în afara 
noastră… În manifestarea lui 
cea mai înaltă, când ia numele 
de raţiune, intelectul sau inte li-
genţa este un element caracte-
ristic şi distinctiv al persoanei 
umane.”2

În intelect Dumnezeu a sădit 
năzuinţa de a cunoaşte adevă rul, 
de a pătrunde în tainele lumii 
create şi de a-şi însuşi cât mai 
multe cunoştinţe. Pentru că 
această „putere sufletească de a 
elabora idei abstracte şi gene rale 

sau noţiuni şi a opera cu ele este 
ceea ce se numeşte raţiune şi 
este proprie omului”3 îl face pe 
acesta deosebit faţă de animale, 
datoria creştinului este aceea de 
a înlesni lucrarea intelectului 
său şi de a-i da prilej cunoş tin-
ţele bogate şi temeinice pentru 
a-L cunoaşte mai bine pe Dum-
nezeu şi voia Sa cea sfântă.

Rolul conducător pe care 
inteligenţa îl are în viaţa reli-
gioasă şi morală a omului cre-
dincios fac, ca împlinirea acestor 
datorii să aibă o mare înrâurire 
asupra vieţii morale a acestuia.

Datorită faptului că Hristos 
este „Calea, Adevărul şi Viaţa” 
(Ioan 14,6), cu ajutorul raţiunii 
omul este dator să cunoască 
adevărul, pentru că, înainte de a 
face ceva, trebuie să îşi dea 
seama de ceea ce urmează să 
înfăptuiască, cu ce scop şi cu ce 
mijloc. Dintre datoriile pe care 
omul le are faţă de intelectul său 
sau raţiune, la loc de cinste stă 
cultivarea acesteia. Pentru ca 
acest lucru să fie posibil, cre-
dinciosul trebuie să evite tot 
ceea cea ar vătăma puterea d 
reflecţie sănătoasă, de judecată 
dreaptă şi de hotărâre fermă. Din 
lista a ceea ce are grave con se-
cinţe asupra sănă tă ţii intelectului 
enumerăm: dro gurile, alcoolul şi 
tutunul. Este cunoscut faptul că 
aceşti factori aduc prejudicii 
majore nu doar sănătăţii orga-
nismului nostru, dar şi sănătăţii 
sufletului. De asemenea, din 
punct de vedere medical aceşti 
factori agravează modul de gân-
dire şi pun în pericol activitatea 
cerebrală a creierului.

DATORIILE CREŞTINULUI 
FAŢĂ DE SUFLET

Octavian Pop, doctor în drept, preot, conf. universitar
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Pe o treaptă mai jos, dar tot 
din categoria factorilor care 
lovesc în sănătatea intelectului 
mai enumerăm: viaţa desfrâ nată, 
surmenajul, oboseala exce sivă, 
toate ducând la epui zarea 
nervoasă.4

La polul opus celor carte lasă 
aceşti factori să le degra deze cu 
paşi uşori. Dar siguri sănătatea 
intelectului, creştinul adevărat 
conştientizează că inte ligenţa sa 
trebuie instruită şi educată, din 
dobândirea cunoş tinţelor atât 
religios-morale, cât şi ştiinţifice. 
Cultivarea intelectului este un 
lucru frumos şi plăcut lui Dum-
nezeu dacă se are în vedere un 
motiv moral, care înnobilează 
sufletul.

Dacă o cultivare a intelec-
tului are un rol important pentru 
pregătirea profesională, cultiva-
rea cu noţiuni religios-morale 
este capitală pentru pre gătire 
morală a sufletului astfel încât 
acesta să fie plăcut lui Dumne-
zeu. Un rol aparte în cultivarea 
intelectului îl are şi lecturarea, 
dar nu orice fel de lecturare. În 
acest sens Sfântul Vasile cel 
Mare, în lucrarea sa intitulată 
„Sfaturi către tineri” face deose-
bire între lectura folo sitoare 
sufletului şi inte lectului şi cea 
care dăunează aces tora: „Pentru 
aceea, creş tinul trebuie să-şi 
păzească sufletul cu toată grija 
ca nu cumva, furat de plăcerea 
şi frumuseţea cuvintelor, să pri-
mească fără să bage de seamă 
ceva rău, întocmai ca cei ce iau 
otravă odată cu mierea. Vom 
primi scrierile celor care laudă 
virtutea şi osândesc viciul. Căci, 
după cum toate celelalte fiinţe se 
bucură de mirosul şi frumuseţe 
florilor, iar albinele au posibi-
litatea să ia ele mierea, tot aşa 
cei care caută în ase menea 
scrieri numai plăcutul şi frumo-
sul pot să pună în suflet şi ceva 
folositor. De aceea, iarăşi, albi-
nele nu se duc la toate florile, ci 

le aleg şi nici una nu încearcă să 
ia totul de la florile pe care s-au 
aşezat, ci iau numai ce e bun, tot 
aşa şi noi să nu luăm din cărţi 
decât ceea ce se potriveşte cu 
scopul nostru.5”

Urmând sfatul Sfântului 
Vasile cel Mare se cuvine să 
alegem doar acea învăţătură 
ziditoare de suflet, căci creşti nul 
trebuie să se îngrijească de 
luminarea şi înzestrarea minţii şi 
intelectului său cu învăţătura 
propovăduită de Sfânta Bise rică, 
deoarece ea cuprinde ade vă-
rurile veşnice, revelate de Dum-
nezeu.

Având în vedere datoria pe 
care creştinul o are faţă de 
minte, ca fiind unul dintre cele 
trei elemente esenţiale ale 
sufletului, mintea trebuie „să-şi 
afle hrana în Dumnezeu, trebuie 
să trăiască în Dumnezeu; tre buie 
ca sufletul să se hrănească din 
minte; trebuie ca trupul să tră-
iască din suflet. Întor cân du-se 
de la Dumnezeu, mintea trebuie 
să comunice hrana sa sufle-
tului.”6

Ridicarea minţii sau a inte-
lectului nostru şi a cugetului 
întreg la Dumnezeu, cugetând 
numai ale Sale şi doar de El 
dorind este lucrarea omului 
duhovnicesc care poartă de grijă 
sufletului său, prin care acesta se 
învredniceşte de slava şi des-
coperirea tainelor dumne zeieşti: 
„A deveni frate şi fiu al lui Hris-
tos, a se îndrepta inima şi cuge-
tele către Dumnezeu, înseamnă 
a face ceva deosebit în com-
paraţie cu ceilalţi oameni. 
Atunci Dumnezeu ne pune în 
inimă, în taină, viaţa şi ajutorul 
Său şi i se oferă inimii cu 
încredere. Pentru că atunci când 
omul consacră lui Dumne zeu pe 
cele ascunse, adică mintea şi 
cugetele, când nu se preocupă, 
nici nu se gândeşte la altceva, ci 
doar la Dumnezeu se sileşte, 
atunci Domnul îl învredniceşte 

de descoperirea tainelor, întru 
sfinţenie şi cură ţie mare şi îi dă 
lui hrană cerească şi băutură 
duhovni cească.”7

II. DATORII CĂTRE 
SENSIBILITATE SAu 

VIAţA AFECTIVĂ 
(SIMţIREA)

ensibilitatea sau sim-
ţirea, prin care omul îşi 
dă seama de ceea ce este 

frumos, plăcut şi bine, sau 
neplăcut şi rău, are mare 
înrâurire asupra dezvoltării vieţii 
religios-morale a credin ciosului. 
Pe de altă parte însă, simţirea 
omului este supusă rătăcirii mai 
mult decât cele lalte puteri sufle-
teşti. Din această cauză datoria 
credincio sului, ajutau de harul 
dumne zeiesc este să-şi stă pâ-
nească sensibilitatea şi simţă-
mintele şi să le îndrume în aşa 
fel, încât să nu-L supere pe 
Dumnezeu.

Sub noţiunea de sensibilitate 
sau viaţă afectivă, psihologia 
înţelege „înclinările cu instinc-
tele, senzaţiile de plăcere şi 
durere, emoţiile sub dubla lor 
formă, emoţiile senzaţii şi emo-
ţiile sentimente, pasiunile şi 
temperamentul.”8

Datoriile către noi înşine în 
general şi către suflet în special 
au ca obiect fundamental culti-
varea şi disciplinarea acestor 
înclinări şi instincte pentru că, 
fără a face acest lucru, acestea 
pot degrada în cel mai josnic 
mod chipul lui Dumnezeu în 
om, cu care Creatorul ne-a 
înzes trat când ne-a adus la 
existenţă din iubire. Pentru că 
omul este dualitate şi pentru că, 
prin suflet el tinde către Dum-
nezeu iar prin trup către cele 
materiale, înclinările şi instinc-
tele cu care sensibilitatea sa este 
înzestrată pot să-l urce pe acesta 
pe treapta superioară de unde au 

S
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căzut protopărinţii noştri sau pot 
să-l coboare.

În Dogmatica sa, Sf. Ioan 
Damaschin afirmă despre sim-
ţire, această facultate a sufletu lui 
următoarele: „Simţirea este o 
facultate a sufletului care per-
cepe sau cunoaşte lucruri 
materiale. Simţirile sunt orga-
nele adică membrele prin care 
simţim.”9 În continuare Sf. Ioan 
Damaschin enumeră cele cinci 
simţuri cu care omul a fost 
înzestrat de Dumnezeu şi 
caracteristicile fiecăruia: văzul, 
auzul, mirosul, gustul şi pipăi-
tul. Având în vedere aceste 
simţuri, omul trebuie să se 
folosească de ele în mod cores-
punzător pentru a se încadra pe 
linia ascendentă a urcuşului 
către Împărăţia Cerurilor.

Sfinţii Părinţi ne învaţă că 
mijlocul cel mai eficace de a 
disciplina sensibilitatea este 
cumpătarea sau cuvenita măsură 
astfel încât instinctele să fie 
ţinute în frâu. Cultivarea şi 
disciplinarea vieţii afective are 
mare însemnătate pentru viaţa 
morală şi religioasă, astfel încât 
credinciosul are datoria de a se 
îngriji de această facul tate a 
sufletului său pentru a fi plăcut 
lui Dumnezeu.

III. DATORIILE 
PRIVITOARE LA VOINţĂ

oinţa este cea de-a treia 
virtute cu care sufletul 
nostru a fost înzestrat la 

creaţie, alături de raţiune şi 
sentiment. Pe aceasta „omul nu 
a dobândit-o în timp, ci o are 
chir de la crearea sa,. Spre a se 
îndrepta spre ceea ce mintea şi 
simţirea sa îi arată ca demne de 
urmat sau aparent demne de 
urmat”.10 Că voinţa este una 
dintre puterile sufleteşti ale 
omului ne vorbeşte acelaşi Sfânt 
Ioan Damaschin în Dog matica 
sa, prin cuvintele: „Trebuie să se 

ştie că în suflet a fost sădită o 
putere care doreşte ceea ce este 
conform naturii şi care ţine pe 
toate în chip sub stanţial legate 
de fire. Această putere se 
numeşte voire. Fiinţa doreşte să 
existe, să trăiască şi să se mişte 
spiritual şi senzual, râvnind 
după propria sa exis tenţă 
naturală şi deplină … Iar voinţa 
este un anume fel de voire 
naturală, adică o dorinţă naturală 
şi raţională a unui lucru. Căci 
puterea de a dori în mod raţional 
se află în sufletul oamenilor.”11

Importanţa voinţei noastre 
este aceea că, în colaborare cu 
harul divin este un factor esen-
ţial pentru mântuire. Faţă de 
propria voinţă credinciosul are 
datoria să se ferească de tot ceea 
ce ar putea diminua capa cităţile 
voinţei şi totodată să se abţină 
de la tot ceea ce ar micşora 
puterea voinţei.12 În caz contrar, 
în loc ca voinţa să fie pusă în 
slujba mântuirii propriului 
suflet, ea săvârşeşte fapte 
contrare binelui cerut de 
Dumnezeu aşa cum ne atenţio-
nează Sfântul Apostol Pavel: 
„Căci nu fac binele pe care-l 
voiesc, ci răul pe care nu-l 
voiesc” (Romani 7,19).

Omul trebuie să conştien-
tizeze că voinţa liberă cu care 
Dumnezeu l-a înzestrat nu i-a 
fost dăruită pentru a face ceea ce 
doreşte, ci ceea ce îl apropie de 
Creator, de asemenea cu El şi de 
viaţa veşnică. Credinciosul tre-
buie să-şi respecte libertatea cu 
care a fost înzestrat de Dum-
nezeu. Este adevărat că păcatul 
strămoşesc a slăbit voinţa omu-
lui astfel încât aceasta este 
înclinată mai mult spre rău decât 
spre bine, însă datoria credin-
ciosului faţă de voinţa sa este 
aceea de a o oţeli pe aceasta în 
lupta cu ispitele în aşa fel încât, 
prin virtutea înfrânării şi a băr-

băţiei să se redirecţioneze numai 
spre împli nirea faptelor bune: 
„Nu te birui de rău, ci biruieşte 
răul cu binele” (Romani 12,21).

O altă datorie a omului faţă 
de propria sa voinţă sau liber tate 
este aceea de a se cuceri pe sine, 
adică de a deveni om de caracter, 
căci un astfel de om este cel care 
se bucură de liber tate şi inde-
pendenţă deplină, care nu este 
nici supu sul solicitărilor din 
afară, dar nici al imboldurilor 
interioare.13 În virtutea acestor 
lucruri omul nu trebuie să creadă 
că a fi liber este sinonim cu a 
duce viaţa la întâmplare căci un 
astfel de mod de a vieţui nu este 
„o viaţă liberă ci o adevărată 
robie. Libertatea nu se obţine 
cedând mereu excitantului exte-
rior care nu face decât să 
marcheze slăbiciunea arhitecturii 
noastre interioare. Oricât ar fi de 
plăc ute tentaţiile vieţii, ele nu ne 
pot aduce libertatea şi bucuria 
de a trăi dacă nu sunt supuse 
unei discipline a spiritului nece-
sară unei adevărate expan siuni a 
binelui.”14

Statornicia voinţei omului pe 
calea binelui se numeşte caracter 
moral. Un astfel de om împo-
dobit cu caracter moral nu se 
lasă abătut din calea binelui, 
indiferent de necazurile, încer-
cările şi ispitele care se năpus-
tesc asupra fiinţei sale.

Având în vedere toate aceste 
lucruri credinciosul trebuie să-şi 
respecte propria voinţă şi să-şi 
îndeplinească datoriile faţă de 
aceasta cu toată con ştiinciozi-
tatea căci „în întregul univers nu 
există nimic mai important decât 
opţiunile libere făcute de persoa-
nele atestate cu raţiune şi con-
ştiinţă. Ca fiinţe umane, deşi 
suntem con diţio naţi de mediul 
înconjurător şi de motivaţiile 
inconştiente, nu le suntem 
niciodată sclavi nepu tincioşi. 
Rămânem liberi.”15

V
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CONCLuZII

n complexitatea fiinţei sale 
omul are datorii faţă de 
raţiune sau intelect, faţă de 

sentiment sau sensibilitate şi 
faţă de voinţa sa liberă. Într-un 
cuvânt omul are datorii faţă de 
sufletul său, căci sufletul este 
scânteia divină în cel creat 
pentru a fi stăpânul creaţiei. Şi 
toate aceste datorii pe care omul 
le are faţă de aceste facul tăţi ale 
sufletului se rezumă la una sin-
gură: mântuirea sufletu lui. 
Nimic nu este mai de preţ decât 
mântuirea propriului suflet lucru 
evidenţiat şi de Fiul lui Dum-
nezeu: „Ce va folosi omului 
dacă va câştiga lumea întreagă, 
dar sufletul şi-l va păgubi? Sau 
ce va da omul în schimb pentru 
sufletul său?” (Matei 16,26)

Tâlcuind aceste cuvinte şi 
subliniind grija pe care credin-
ciosul o are faţă de sufletul său, 
Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă: 
„Dacă pierzi bani, paguba o poţi 
repara tot cu bani, aşa e şi dacă 
pierzi care, robi sau orice altceva 
din cere rile tale; dar dacă-ţi 
pierzi sufletul, nu mai poţi da în 
schimbul lui alt suflet. De-ai 
avea lumea toată, de-ai fi împă-
ratul lumii, n-ai putea să cum-
peri un singur suflet, chiar de-ai 
da pentru el toate bogăţiile 
lumii, cu lumea la un loc!... 
Lasă, dar, totul la o parte şi 
cheltuieşte-ţi toată râvna numai 
pentru suflet!”16
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Nr. Reg. ___________ dat de: 7 iulie 2017 
 
 

I. 
NORME LEGISLATIVE 

 

Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioas  Publicat  în Monitorul oficial Partea I, nr. 
11/8.01.2007 CAPITOLUL 1: 

Art. 1. – (1) Statul român respect  i garanteaz  dreptul fundamental la libertate de gândire, de 
con tiin  i religioas  al oric rei persoane de pe teritoriul României, potrivit Constitu iei i tratatelor 
interna ionale la care România este parte. 
Art. 1. – (2) Nimeni nu poate fi împiedicat sau constrâns s  adopte o opinie ori s  adere la o credin  
religioas , contrar  convingerilor sale, i nici nu poate fi supus vreunei discrimin ri, urm rit sau pus 
într-o situa ie de inferioritate pentru credin a, apartenen a sau neapartenen a sa la o 
grupare, asocia ie religioas  sau un cult ori pentru exercitarea, în condi iile prev zute de lege, a 
libert ii religioase. 
Art. 2. – (1) Libertatea  religioas   cuprinde dreptul oric rei  persoane   de a avea sau  de a adopta 
o  religie,  de a i-o manifesta  în mod  individual sau  colectiv,  în public sau  în particular,  prin 
practicile i  ritualurile specifice  cultului,  inclusiv prin educa ie  religioas ,  precum i  libertatea  de 
a- i  p stra  sau schimba  credin a  religioas . 
Art. 2. –  (2) Libertatea de a- i manifesta credin a religioas  nu poate face obiectul altor restrângeri 
decât al celor care sunt prev zute de lege i constituie m suri necesare într-o societate democratic  
pentru securitatea public , protec ia ordinii, a s n t ii sau a moralei publice ori pentru protejarea 
drepturilor i libert ilor fundamentale ale omului. 
Art. 4. – Orice persoan , cult, asocia ie religioas  sau grupare religioas  din România este liber  
de a stabili i men ine rela ii ecumenice i fr e ti cu alte persoane, culte sau  grup ri  religioase i 
cu organiza iile inter-cre tine i inter-religioase, la nivel na ional i interna ional. 
Art. 5. – (1) Orice persoan  are dreptul s  î i manifeste credin a religioas  în mod colectiv, conform 
propriilor convingeri i prevederilor prezentei legi, atât în structuri religioase cu personalitate 
juridic , cât i în structuri f r  personalitate juridic . 
Art. 5. – (2) Structurile religioase cu personalitate juridic  reglementate de prezenta lege sunt cultele 
i asocia iile religioase, iar structurile f r  personalitate juridic  sunt grup rile religioase. 

Art. 5. – (3) Comunit ile religioase î i aleg în mod liber structura asocia ional  în care î i manifest  
credin a religioas : cult, asocia ie religioas  sau grup religios, în condi iile prezentei legi. 
Art. 5. – (4) În activitatea lor, cultele, asocia iile religioase i grup rile religioase au obliga ia s  
respecte Constitu ia i legile rii i s  nu aduc  atingere securit ii publice, ordinii, s n t ii i 
moralei publice, precum i drepturilor i libert ilor fundamentale ale omului. 
Art. 6. – (1) Gruparea religioas  este forma de asociere f r  personalitate juridic  a unor 
persoane fizice care, f r  nici o procedur  prealabil  i în mod liber, adopt , împ rt esc i 
practic  o credin  religioas . 
Art. 13. – (1) Raporturile dintre culte, precum i cele dintre asocia ii i  grupuri religioase se 
desf oar  pe baza în elegerii i a respectului reciproc. 
Art. 13. (2) În România sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau ac iuni de def imare i 
învr jbire religioas , precum i ofensa public  adus  simbolurilor religioase. (…) 
Rezultatul Proiectului de Lege (aflat în continuarea Legii 489/2006) Prima parte: „(...) În cadrul 
libert ii religioase dreptul la liber  asociere are un con inut larg i generos, statul protejând 
grup rile religioase, ai c ror membri nu consider  necesar s  exercite libertatea lor în cadrul 
unei structuri f r  personalitate juridic  (…)”.  
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II. 
GENERALIT I 

 
Art.1. Prescurtare de denumire: SMOCP – „Gruparea Religioas  <<Sfântul Mucenic Onufrie>> - 
dup  Calendarul Patristic din Loc. Rodna, jud. Bistri a N s ud”. 
Art.2. Sediul social se afl  în str. M gurii, Nr. 426, Loc. Rodna, jud. Bistri a- N s ud, România. 
Art.3. Activit ile i manifesta iile de grup (în comun), se vor desf ura doar la sediul acesteia 
(men ionat în art. 2), sau în alte loca ii, prin încheierea unui contract de închiriere sau comodat cu 
liderul grup rii. 
Art.4. Activit ile private, asisten  moral religioas , cultural  sau educa ional  (la domiciliu) se vor 
desf ura printr-o cerere scris  a persoanelor solicitante, c tre titularul grup rii. 
Art.5. Orice manifestare, întrunire sau activitate de orice tip, se va desf ura în limitele legale, 
respectând Constitu ia i Legile Statului Român, Statutul i Constitu ia Mitropoliei Autonome Cre tin 
Ortodoxe de Bergamo i Europa, cât i prezentul Statut. 
 

III. 
SEDIUL – COMODAT 

 

Art.6. Sediul social al Grup rii Religioase, stipulat în art. 2 din prezentul statut, este stabilit printr-un 
contract de comodat între: Mitropolia Autonom  Cre tin Ortodox  de Bergamo i Europa,Italia 
(comodatar) i Octavian Pop (Arhiepiscop i Mitropolit Onufrie Pop), în calitate de comodant. 
Art.7-1. Casa si Livada din str. M gurii nr. 426 se afl  în proprietate personal , dobândite prin 
mo tenire de la p rin ii Simion si Maria (deceda i). 
Art.7-2. Teren intravilan. Suprafa  pus  la dispozi ie: 5262 MP, dosar nr. 5493 din 20.04.2017, emis 
de B.C.P.I. Nasaud,jud. Bistri a- N s ud. 
Art.7-3. Nr. Cadastral Topografic: 1716,1714,1713/1/1,1715/1/1,1713/1/2,1715/1/2. 
Art.7-4. Carte Funciar  Nr. 27402; Nr. Cadastral: 1716, com. Rodna, Jud. Bistri a N s ud. 
Art.8. Imobilul are 8 camere, birou (separat) i capel  pentru rug ciune (separat ). 
Art.9. Capela/Paraclisul pentru rug ciune, are hramul „Sf. MC. Onufrie”. 

 
IV. 

SCOPUL 
 

Art.10. Din momentul înfiin rii, Gruparea Religioas  „Sf. Mc. Onufrie” – dup  Calendar Patristic î i 
propune s  realizeze urm toarele obiective: 
Art.10.1. Promovarea valorilor cre tine, morale i culturale ale crediciosilor dupa calendar patristic 
indiferent de nationalitate; 
Art.10.2. Conservarea patrimoniului istoric, teologic i dogmatic al Mitropoliei de Bergamo si Europa; 
Art.10.3. Formarea de personal clerical, monahal i ne-clerical, care urmeaz  s  îndeplineasc  vre-
o calitate, sau s  ocupe o func ie în Mitropolia de Bergamo si Europa; 
Art.10.4. Formarea i perfec ionarea teoretic  i practic  a viitorilor clerici ai Mitropoliei; 
Art.10.5. Cursuri i practici de drept canonic, tipic bisericesc i/sau alte materii teologice; 
Art.10.6. Desf urarea de întâlniri, conferin e, simpozioane, întruniri Sinodale sau seminarii cu 
membrii/viitorii membri ai Mitropoliei de Bergamo si Europa sau ai Grup rii Religioase. 
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Preşedinte: Dr. ONUFRIE POP
                     Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit Primat
Vicepreşedinte: Protoiereu mitrofor VICTOR PANĂ
Corector: Protoiereu mitrofor NICOLAE CONSTANTIN
Secretar de redacţie: Arhidiacon B. MIHAIL

Via Alessandro Furietti n° 7
Bergamo – Malpensata, Italia
Cod 24126

Tel. (+39) 328.5906172 Italia
www.octavianrodna.ro
office@octavianrodna.ro
facebook: pop.octavian.73

Adresa  redacţiei:

C E R E R E 
 

Nr._______ Data _______________ 
 
Subsemnatul(a) ________________________________________________________ 

n scut( ) la data ______________ posesor al(a) CI/BI Seria ____ Nr. ________________ 
CNP. _______________________ eliberat de _____________________________________ 
la data ____________________ valabil pân  la ____________________ Domiciliat( ) în 
Str. ______________________________________ Nr. _____ Bloc ____ Ap. ____ Sc. ____ 
Sector ____ Loc./Sat/Com. ____________________________________________________ 
Jude ul ____________________________________.  

Solicit în mod individual, în acord cu drepturile religioase ce-mi revin prin legea 
Nr. 489/2006, (Art. 1 – (2), de a adera la orice Cult, Asocia ie Religioas  ori Grupare 
Religioas  f r  personalitate juridic  (Art. 6 – (1) din aceea i lege), urm toarele: 

I. Asisten  i educa ie religioas ; 
II. Servicii religioase la domiciliu; 
III. Sfinte Taine i Ierurgii; 
IV. Alte activit i religioase. 

 
În cazul în care consider c  este necesar pentru mine, a-mi schimba 

apartenen a religioas , voi aduce la cuno tin  P rintelui _______________ 
printr-o cerere scris  i semnat . 

Semn tura:________________ 
 
Cerere adresat : 
Prea Cucernicului P rinte_____________________ posesor al CI. Seria 

______Nr.____________ CNP: _________________, domiciliat în Str. 
__________, Nr. ___, Sc_____ Et.____ Ap. ______ Localitatea ______________, 
Jude ul _______________, România, în calitate de lider, ocupând func ia de 
Preot_______________________________ aflat sub ascultare canonic  fa  de 
_____________________________________________________________________. 

Semn tura:________________ 
 
La întocmirea acestui formular de Adeziune, a asistat ca martor: 
 
Nume/Prenume____________________________________ posesor al CI/BI 

Seria___ Nr. ___________ CNP: _________________________________________ 
 

Semn tura:________________ 
 
Documentul va fi p strat în conformitate cu legea privind p strarea i prelucrarea 
datelor cu caracter personal. Reprezint  act de înfiin are al Grup rii Regligioase f r  
personalitate juridic , conform Legii 489/2006 Cap. 1 Art. 6.-(1). 


