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PASTORALĂ DE CRACIUN
Adresată clerului ܈i credincio܈ilor Mitropoliei de Bergamo
Din Darul Lui Dumnezeu, † dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop úi Mitropolit.
Prea Cucernici úi Prea Cuvioúi PărinĠi,
PreaiubiĠi fraĠi creútini în Domnul,
În Preamărita sărbătoare a Naúterii Domnului, vă întâmpin cu braĠele
deschise, cu dragoste frăĠească úi cu bucuria Întrupării Fiului Lui Dumnezeu, a
Mântuitorului Iisus Hristos, prin care a venit mântuirea în lume. Anul nou cu
bucurie, pace-n casă, spor să fie, la creútinii credincioúi care azi sunt bucuroúi!
Dintre cele mai mari sărbători ale creútinătăĠii, Naúterea Lui Hristos este cel
mai minunat prilej de bucurie pentru creútinii din toată lumea. În fiecare Sfântă
Biserică lumea se adună să se încălzească la focul cel Sfânt, să-l întâmpine din
nou pe Pruncul cel Unul Născut din Preasfânta Fecioară Maria. Ne-am adunat úi
noi, în toate Sfintele Locaúuri care aparĠin Sfintei Mitropolii Ortodoxe Autonome
de Bergamo úi Europa, fiecare petrecând în cadrul Sfintei Liturghii întruparea
Fiului Lui Dumnezeu úi cu acest prilej, mă bucur că n-a scăzut credinĠa frăĠiilor
voastre úi aĠi rămas alături de Biserica părinĠilor, bunicilor úi înaintaúilor noútri
úi am nădejde că úi urmaúii frăĠiilor voastre să rămână puternici în credinĠă, să
ducă mai departe frumoasa creútinătate pe care am moútenit-o de la Mântuitorul
úi de la SfinĠii Săi Apostoli.
Cu nouă luni înainte de Naútere, Sfântul Arhanghel Gavriil i se arată Sfintei
Fecioare úi îi vesteúte că va avea un Prunc úi Acela va izbăvi lumea de credinĠele
păgâne úi pline de răutate de până atunci. Pentru o copiliĠă de doar 17-18 ani, cât
avea Sfânta Fecioară Maria, informaĠia primită de la Înger nu avea cum să nu o
înspăimânte, după cum scrie: „ùi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de
vreme ce eu nu útiu de bărbat? ùi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va
pogorî peste tine úi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea úi Sfântul care
Se va naúte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. ùi iată Elisabeta, rudenia ta, a
zămislit úi ea fiu la bătrâneĠea ei úi aceasta este a úasea lună pentru ea, cea numită
stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinĠă. ùi a zis Maria: Iată roaba
Domnului. Fie mie după cuvântul tău! ùi îngerul a plecat de la ea” (Luca 1, 24-3).
Trimisul Lui Dumnezeu, o preîntâmpină pe tânăra copilă că i-a fost dată
misiunea de a-l naúte pe Fiul cel Unul Născut al Tatălui, Celui mai înainte de veci.
Uimirea cu care a fost învăluită Fecioara se vede úi din dialogul ei cu Sfântul
Înger. Dacă ei îi era o mare mirare ca o fecioară să nască un prunc, Îngerului i se
pare ceva firesc úi normal, dându-i exemplu să nu se teamă căci úi Elisabeta va
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naúte un fiu, care va fi Sfântul Ioan Botezătorul, deúi era foarte în vârstă úi nu se
mai aútepta să aibă copii la bătrâneĠe. Însă, Fecioarei i-a hărăzit Dumnezeu un
Fiu úi nu oricare prunc, ci pe Fiul Său, pe Domnul nostru Iisus Hristos.
Venind vremea să se împlinească rânduiala cea mai presus de fire, Curata
copilă l-a Născut pe Cel mai presus de fire úi de fiinĠă, pe Omul Iisus úi
Dumnezeul Hristos, Cel ce ne-a adus lumina, pacea úi bucuria în suflete. Tot
creútinismul s-a întărit în credinĠă, toată suflarea. Sărbătoarea aceasta era prilej
de mare bucurie atât în perioada Apostolilor, cât úi după aceea. Unul dintre marii
cărturari ai Bisericii Creútine, Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, scria în
Cuvântarea sa de la Naúterea Domnului: „Să ne bucurăm de bucuria căreia ne-am
făcut părtaúi prin Naúterea lui Hristos, úi pe Dumnezeu, Cel ce S-a făcut om, să-L
proslăvim pentru această întrupare a Sa, úi după puterile noastre să-I aducem cinste
úi mulĠumire, însă lui Dumnezeu nu-I este plăcută altă mulĠumire, decât aceea ca
noi să ne mântuim sufletele noastre úi să ne silim a face fapte bune”. Cu alte
cuvinte, Arhiepiscopul Ioan ne vorbeúte cum să ne manifestăm bucuria Naúterii
Lui Hristos, cu mulĠumire Lui Dumnezeu, adusă prin fapte bune úi prin dragoste.
„Sărbătoarea noastră de azi – spunea Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, în
predica sa din anul 380 la această Sfântă zi – este arătarea lui Dumnezeu sau ziua
NaЮterii Lui, fiindcă se spune Юi într-un fel Юi în altul, punându-se două denumiri
unuia Юi aceluiaЮi lucru. Căci prin naЮtere s-a arătat Dumnezeu oamenilor, El care
exista Юi de-a pururi există, mai presus de cauză Юi de înĠelegerea minĠii omeneúti,
fiindcă nu exista vreo minte mai presus de Cuvântul Lui Dumnezeu; iar acum El s-a
născut pentru noi, ca astfel cel care ne-a dat viaаa să ne dea acum Юi fericirea Юi, mai
ales pentru că noi alunecaserăm de la fericire din cauza răutăаii, să ne-o redea prin
întruparea Sa. Numele sărbătorii este deci Arătarea lui Dumnezeu, pentru aceea că
s-a arătat, iar cel de NaЮtere, pentru aceea că s-a născut”. Sfântul Grigorie ne
explică de la ce vine numele acestei sărbători úi cât de importantă este ea pentru
noi, creútinii, prin care ne-am ridicat din alunecarea răutăĠilor úi ne-am reîntors
la faptele bune úi la bucuria Domnului; dar, oare, de ce spuneam aceasta numai
prin vorbe, pe când faptele noastre de astăzi sunt departe de bunătate úi străine
de fericirea Lui Hristos? Acesta este úi punctul culminant al întoarcerii noastre
către viaĠa virtuoasă de creútini adevăraĠi.
De 2000 de ani se tot vorbeúte despre bunătate úi din ce se zice, de aceea
omenirea parcă mai mult se adânceúte în răutăĠi, dihonii úi fapte urâcioase.
Clevetitorii, de exemplu, care abia aúteaptă să se întâmple ceva, îndată să critice.
AlĠii se prefac certaĠi între ei, doar să iscodească tainele altora, iar alĠii le iscodesc
în aúa fel încât să-i determine pe alĠii să se certe între ei. Ce rost ar avea pentru
oameni, bucuria Naúterii Domnului, când faptele îl îngrozesc pe Dumnezeu, iar
dragostea lor lipseúte cu desăvârúire? Vi se pare că în aceste zile de mare
sărbătoare, vreun număr prea mare de creútini aútepta Sfânta Liturghie úi
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Împărtăúania din ziua Naúterii Domnului, să se unească din nou cu Mântuitorul,
să revină iarăúi la dulceaĠa fericirii? Eu nu aú crede. Marea majoritate aúteaptă
această zi pentru a se aduna oriunde, în orice club sau loc de distracĠie, să
petreacă. Ce să petreacă?
Naúterea Lui Hristos este o sărbătoare religioasă – să-i spunem – un prilej
duhovnicesc de bucurie a sufletului, regăsirea conútiinĠei tale úi reîmpăcarea cu
ea, alungarea oricărui lucru rău din suflet úi înnoirea vieĠii în Cele de Sus. Pentru
ei, bucuria vine când deschid uúile discotecilor úi susĠin că „petrec crăciunul”.
Prin urarea „crăciun fericit” nu l-ai fericit cu nimic pe Dumnezeu! Cu absolut
nimic! Dar nici pe acel creútin nu l-ai fericit. Iată de ce spun aceste lucruri,
pentru că úi nouă, celor ce suntem trecuĠi de 60 de ani, cu mult timp în urmă, la
20 sau 30, ni se părea că viaĠa este atât de lungă, încât nu se sfârúeúte, nu are cum
să se termine. Acum am trecut cu mult jumătatea anilor vieĠii noastre. ùi atunci,
care este scopul sărbătorii? Să ne învăĠăm copiii să meargă úi să petreacă în
discoteci, de parcă viaĠa lor este veúnică úi nesfârúită, sau să fim conútienĠi că,
demult, părinĠii, bunicii úi străbunicii noútri, au fost úi ei tineri, iar astăzi, nu mai
sunt deloc? FericiĠi sunt acei care nu l-au lepădat pe Dumnezeu din această
Sfântă úi aleasă zi, începutul mântuirii neamului creútinesc, pentru că în trup nu
suntem totdeauna; dar, sufletul este veúnic! Acesta nu va sta prin distracĠii úi
discoteci, ci va merge úi veúnic va fi cu Dumnezeu. Atunci, dacă te-ai numit
creútin úi pe Hristos l-ai pus pe ultimul loc în ziua Crăciunului, de ce te mai
numeúti creútin?
MulĠi din zilele noastre sunt creútini numai cu numele úi din când în când, la
vreun recensământ al populaĠiei, menĠionează sus úi tare că „sunt de religie
ortodoxă” úi dacă-i întrebi care este cea mai mare sărbătoare din ciclul
evenimentelor lunii decembrie, îĠi va spune că Sfântul Ignat úi tăierea porcului.
Nu este de râs; dar, să spunem că nici de plâns. Pentru că eu mă bucur foarte
mult că astăzi nu aĠi lăsat Biserica goală, aĠi fost conútienĠi că de Crăciun nu se
taie porcul în prin plan, ci mai presus de noi, de activităĠile úi de planurile
noastre, oricare ar fi ele: astăzi se Naúte Hristos úi astăzi trebuie să fim în faĠa
Sfântului Său Altar să-l primim cu bucurie. Pentru noi se naúte, pentru noi
pătimeúte, pentru noi predică, pentru noi înviază úi nouă ne aduce mântuirea.
Atunci, dacă tu nu eúti în nici o prietenie cu Hristos, cum vei vrea vreodată să
strigi din cluburi úi discoteci, împotriva celor ce merg la Biserică în această zi, că
sunt habotnici, că sunt învechiĠi, când tu nu útii nici de la ce vine religia pe care
pretinzi în chip fals că o ai?
Ferice de acei ce nu m-au lepădat, va zice Hristos, úi nu-i voi lepăda nici Eu,
când va veni firescul timp să nu mai fim pe acest pământ. Nu numai noi avem
vieĠi scurte, ci toĠi oamenii din toate timpurile; dar, credeĠi că dacă viaĠa în trup
este scurtă, înseamnă că este plictisitoare úi trebuie să o încărcăm cu răutate, râs
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de unul sau altul, viclenii úi clevetiri? Cu siguranĠă acei din cluburi, astăzi spun
că noi, cei adunaĠi azi la Sfânta Sărbătoare, ne pierdem timpul úi ce facem noi
aici, vine ziua de mâine úi deja a trecut bucuria. Dar, noi măcar culegem roadele
duhovniceúti, culegem virtuĠile plăcute sufletului úi conútientizăm bucuria; ei însă,
ce fac? Trăiesc în minciuna că distracĠia lor Ġine vreo 200 de ani consecutiv. Mai
argumentează unii mai inspiraĠi de ideea bună despre sine că sunt înĠelepĠi úi s-au
îndeletnicit cu replici: „viaĠa merită trăită din plin”; dar, oare, noi, creútinii, nu
cumva o trăim deplin úi nu numai pe jumătate ca úi ei? Merg în baruri úi ascultă
muzică despre bani, despre femei, maúini scumpe úi vieĠi de lux; însă, când revin
acasă, sprijină poarta de la intrare să nu pice jos. Este cu siguranĠă cel mai bun
exemplu úi chiar de este puĠin neacademic, ne ajută extrem de mult să fim fericiĠi
că noi „trăim viaĠa din plin” úi nu ne minĠim singuri.
Cum îúi poate da seama creútinul că-úi trăieúte viaĠa din plin? Pornind încă
de la numele de creútin, noi îl reprezentăm pe Hristos în societate, care este
lumina úi bucuria noastră, a creútinilor deplini, nu a celor doar cu numele. AlĠii,
care spun că sunt creútini, dar nu-i aduc nici măcar o floare uscată la Biserică,
cum sunt creútini? Spun ei că „nu suntem bisericoúi, dar suntem creútini în suflet”.
Atunci, sufletului tău îi trebuie hrană duhovnicească, omule, pentru că tu nu zaci
veúnic în acel trup, care oricum moare úi nu-l vei mai avea. Cum îĠi trăieúti viaĠa
pe deplin, dacă-Ġi laúi sufletul să moară în mâinile tale, minĠindu-te pe tine însuĠi
că nu ai nevoie de Dumnezeu, nici de Hristos, nici de Duhul Sfânt úi să nu mai
spunem de preoĠi… De ce prinde omul atâta ură pe preoĠi? Pentru că predică
realitatea singurei certitudini pe care o avem: ne naútem ca să murim. Nu este
adevărat? Ba da; însă, frustrarea multora se manifestă prin criticarea preoĠilor.
Ferite-ar Sfântul să audă vreunul dintre aceia că un preot a strâns cine útie câtă
avere. Îndată: gata! ToĠi preoĠii sunt bogaĠi, toĠi sunt răi, toĠi au metehne. Din
câteva milioane de preoĠi de pe faĠa pământului, este ajuns să avem 10 sau 15
personaje negative, că deja creútinii doar cu numele aleg să-úi petreacă Naúterea
Lui Hristos în dezmăĠul satanei. Nu ar fi de mirare ca nici ei să nu útie cine-i
trimite acolo úi cine le scoate vorbele din gură? Însă, credeĠi că Biserica suferă?
Hristos suferă? Naúterea Lui va fi uitată în câĠiva ani pentru aceste noi produse
ateiste? Nicidecum. Dacă eu mă bucur că astăzi vă văd în Biserică, dacă preoĠii se
bucură, cum să nu se bucure Hristos? AĠi văzut bucuria unui om când îl vizitezi
la onomastica sau aniversarea sa? Cu cât de mult mai mare este bucuria Lui
Hristos ca voi, fiii Săi, fiii Creatorului, dragoste din dragostea Lui, bunătate din
bunătatea Lui úi părtaúi mântuirii Sale? Nu cred că ar descrie cineva în cuvinte,
vreodată, de ce se bucură sufletul omului când îl iubeúte pe Dumnezeu úi de ce nu
se bucură de aceleaúi stări sufleteúti o persoană formalistă. Nici nu ar trebui să
mă preocupe formalismul din societate, pentru că acel ce îl iubeúte pe Dumnezeu,
el trăieúte în Dumnezeu úi Dumnezeu trăieúte în el; cine îl iubeúte pe Hristos,
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osomorât úi cu faĠa plecată preccum făĠarn
nicii, ci fii aúa
a cum
ului, fără să
s te araĠi a fi altfel decât
d
aúa cu
um eúti. Dee ce ne dă Domnul
D
eúti tot timpul anu
u că postul nu este o modalitate
m
prin care te poĠi lău
uda, trâmbiiĠând pe
acest sffat? Pentru
la toattă lumea că
c posteútii, că mulĠĠi au adop
ptat alimeentaĠia veg
getariană, dar nu
trâmbiĠĠează. Dacă aceútia mănâncă
m
n
numai
vegeetale pentru
u sănătatea trupului, cât de
atenĠi trebuie
t
să fim noi creútinii,
c
ca
are împreu
unăm postu
ul încât să
ă ne foloseească în
primul rând sufleetului úi în al doilea râ
ând trupullui? De aceeea faĠa noa
astră trebu
uie să fie
luminattă úi curată
ă, trupul să
ă fie voios pentru că este o unea
altă a sufleetului, fără de care
nu poĠi lucra cele folositoaree úi de mânttuire.
Dacă ne ară
ătăm lumii că postim,, pentru a primi
p
lauda lor, Mân
ntuitorul nee spune:
„nu ma
ai aúteptaĠi altă răspla
ată, pentru că deja aĠii primit-o de
d la oameeni”. Postull, iubiĠii
mei, nu
u este atât de
d simplu precum
p
parre. Dacă nee propunem
m să mâncă
ăm numai vegetale
v
pentru a trăi maii mult cu un
u an sau doi,
d nu stârnim nici un
u război îîntre rup úi
ú suflet,
pentru că întâieta
atea i-o aco
ordăm trup
pului úi aúa
a, ispita nu mai este la fel de pu
uternică,
uriu, dar su
ufletul veún
nic. Atuncii când posttim pentru
u folosul
pentru că trupul este timpu
veúnic al
a sufletulu
ui, apar ispiitele úi tend
dinĠa o întâ
âlnim la tot pasul.
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Zice Domnul să postim „ca să vadă Tatăl vostru care este în ascuns”. Această
rânduială este una de înălĠare a omului trinitar, format din duh, trup úi suflet, ca o
Icoană vie a Creatorului său. Copilul când se naúte, are deja virtutea dragostei úi din ea
se naúte bunăvoinĠa. El nu se naúte cu frică, pentru că, după cum bine útim, cei mici sunt
păziĠi de părinĠi pentru că au curajul să se ducă în cele mai înspăimântătoare locuri úi
nu se tem de nimic. Dacă aprinzi o lumânare înaintea unui prunc, el nu se teme, ci
priveúte acel foc fără de frică. Frica nu o dobândeúte nimeni din naútere, ci o află pe
parcursul vieĠii sale, útiind ceea ce s-a întâmplat în trecut. Dacă a căzut de pe un obiect,
a doua oară útie care este riscul, dacă s-a lovit la mână, úi-a învăĠat deja lecĠia úi a doua
oară se teme de acel lucru. Dacă frica îi este lipsită cu desăvârúire copilului mic, la fel
trebuie să lipească úi din programul omului mare. De aceea zice Mântuitorul: „Adevărat
grăiesc vouă: Cine nu va primi împărăĠia lui Dumnezeu ca un prunc nu va intra în ea”
(Ev. Luca, cap. 18, vers. 17). Pruncul are bunăvoinĠă necondiĠionată de nimic, venind
din adâncul dragostei sale de a face. Tot aúa úi noi, dacă postim, rânduiala trebuie să
vină din bunăvoinĠă úi din dragoste. Dacă avem acestea două, vom înĠelege cât de
frumoasă este perioada acestui post.
Să vedem úi acest sfat al Domnului din Evanghelia Sfântului Apostol Matei, care
relatează astfel: „Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta úi, închizând uúa, roagă-te
Tatălui tău, Care este în ascuns, úi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îĠi va răsplăti Ġie. Când
vă rugaĠi, nu spuneĠi multe ca neamurile, că ele cred că în multa lor vorbărie vor fi
ascultate. Deci nu vă asemănaĠi lor, că útie Tatăl vostru de cele ce aveĠi trebuinĠă mai
înainte ca să cereĠi voi de la El” (Ev. Matei, cap. 6, vers. 6-8). Postul, faptele bune úi
rugăciunea trebuie să le facem nu pentru a primi laudele oamenilor, pentru că ei laudă
trupul, nu sufletul úi astfel, nu culegem nimic sufletesc din lauda aceea; însă, atunci când
nu primim laudele oamenilor, sufletul îúi păstrează bucuria virtuĠii sale pentru
totdeauna.
Să facem un popas úi să desluúim împreună ceea ce spunea Domnul Hristos în
aceste versete: „Tu însă, când faci milostenie, să nu útie stânga ta ce face dreapta ta, ca
milostenia ta să fie într-ascuns úi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îĠi va răsplăti Ġie” (Ev.
Matei, cap. 6, vers. 3-4).
Când faci faptele de milostenie, fă-le cu dragoste úi cu bucurie, care sunt dreptăĠile
Lui Dumnezeu cu care a fost înzestrat omul úi să nu útie stângăcia mândriei. De aceea
Mântuitorul a vorbit întâi de dreapta úi apoi de stânga. Foarte puĠini mai útiu ce
reprezenta chipul Crucii pentru primii creútini. Verticala Crucii îĠi arată că prin
verticalitate vei ajunge la mântuire, adică fericita odihnă a sufletului, reprezentată prin
orizontala Crucii. ùi mai mult de atât, cu dreptatea Lui Dumnezeu, cu lumina
cunoútinĠei, te vei desăvârúi úi vei sfârúi stângăciile pătimaúe ale acestui trup vremelnic.
Fapta milosteniei fiind săvârúită încât úi tu să te fereúti de tine însuĠi că ai făcut-o,
sau nici să nu spui că vine de la tine, ci zicând că ai primit de la altcineva úi dai mai
departe darul, în ascuns vei avea răsplată úi mulĠumire; însă, chiar dacă este făcută în
ascuns, prin ea vei ajunge la desăvârúirea răsplăĠii, precum Tatăl fiinĠează úi în acelaúi
timp este ascuns. Apostolilor le vorbea Hristos, pentru ei El nu era din ascuns, mai apoi
Preasfântul Duh dându-li-se lor, n-a mai fost nici El în ascuns, ci numai Tatăl. ùi iată ce
minunată dogmă se află sub o singură propoziĠie, încât descoperi la un loc Tatăl
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răsplătitorul, Fiul povăĠuitorul Apostolilor úi Ucenicilor úi Duhul Sfânt, sfinĠitorul, care
le desăvârúeúte pe toate, spre mântuirea sufletelor.
Faptele cele bune, fie milostenia, fie postul, fie împăcarea cu toĠi cei din jurul
nostru, trebuie să fie ascunse de orice interes propriu. Atunci când nu ne vor folosi pe
acest pământ spre lauda lumii, ci pentru mântuire, fără să ne dorim aceste măriri
dăunătoare ale semenilor, faptele noastre ne vor fi răsplată în ascuns, adică în veúnicia
sufletului. Taina existenĠei din nevăzut rămâne nepătrunsă de mintea omului câtă vreme
trăieúte în trup úi nu se desparte de cele trupeúti, trăieúte pentru trup úi nu pentru suflet
úi săvârúeúte pentru lauda lumii úi nu pentru mulĠumirea sufletului. Vede cineva
dragostea? Vede cineva durerea? Vede ochiul omenesc sentimentele omului? Nu le poate
vedea; dar, ochii minĠii văd cu uúurinĠă, pentru că úi dragostea úi sentimentele sunt
cunoscute de mintea omului, iar durerea deúi este nevăzută, îi naúte compasiunea faĠă de
cel ce se află în suferinĠă. Dacă durerea este trecătoare, o încercare de moment, o
înaintemergătoare a bucuriei care va să vină, cu cât mai vizibilă este înaintea sufletului
úi sufletul înaintea Lui Dumnezeu, când omul îi arată că nu doar citeúte úi trâmbiĠează
că posteúte, ci tace úi cu tăcere, în ascuns, săvârúeúte faptele cele bune.
Tot în ascuns se face úi rugăciunea, în casa sau în camera sa, alături de soĠia sa cu
care este unit înaintea Lui Dumnezeu, sau dacă nu este căsătorit, stând singur úi fără să
útie toată curtea ce face el. Înaintea sufletului, omul a născut o imensă bucurie, dacă
pretinde celor din jur că se retrage pentru un ceas de odihnă, iar el se roagă úi se
odihneúte în acelaúi timp. Astfel, i-a dat sufletului bucuria după care tânjeúte, trupul l-a
mulĠumit cu odihna care i se cuvine úi după amiază, până târziu, va avea spor sufletesc
în bucurie úi spor trupesc în muncă neistovitoare. „ùi răspunzând, Iisus le-a zis: AveĠi
credinĠă în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte: Ridică-te úi te
aruncă în mare, úi nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fi-va
lui orice va zice.” (Ev. Marcu, cap. 11, vers. 22-23). Pentru că este de ajuns ca omul să se
roage ܈i să se odihnească ܈i orice muncă ce i se părea o mutare de munte, acum se va
înfă܊i܈a mai u܈oară ܈i mai fructuoasă. Acum înĠelegem de ce bătrânii noútri se închinau
úi se rugau cu mulĠumire Lui Dumnezeu înainte de lucru, când luau pauză úi când
sfârúeau lucrul?
Postul face strămutarea trupului din perioada de lenevire, într-una de trezire úi îi
dăruieúte putere să discearnă faptele sale, să le separeu úi să culeagă ceea ce-i este de
folos. Mai presus de natura mâncărurilor, postul implică în primul rând unirea omului
cu Dumnezeu úi a trupului cu sufletul, devenind ca doi prieteni care merg pe cale úi
însoĠindu-se, urcuúul este mai uúor úi mai folositor.
Zice Domnul: „Împacă-te cu pârâúul tău degrabă, până eúti cu el pe cale, ca nu
cumva pârâúul să te dea judecătorului, úi judecătorul slujitorului úi să fii aruncat în
temniĠă” (Ev. Matei, cap. 5, vers. 25). Pacea este oglinda bunătăĠii. Pacea este oglinda
prin care se reflectă toate celelalte virtuĠi. Unii îúi fac pace între ei úi poartă ură asupra
altora, alĠii văd chiar pacea ca pe o ură úi cred că trăiesc în pace, urându-se; dar, aceasta
este iluzia lanĠului pătimaú care se învârte în jurul omului. Tot aúa úi omul, dacă nu rupe
orice funie, dacă nu sfărâmă orice lanĠ care-l Ġine legat departe de cineva, tot ceea ce
săvârúeúte nu porneúte din dragoste úi din pace. De multe ori vedem ca úi cum noi
suntem cei buni; este normal, pentru că orgoliul ne face atât de încrezători în noi, încât
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ne dăm sute de argumente că facem bine; dar, binele este doar o iluzie, o plăcintă
frumoasă care în interiorul ei are dulceaĠă acrită.
De ce a ales Hristos să ne povăĠuiască să ne împăcăm „degrabă” cu vrăjmaúii
noútri úi să nu tragem de timp? Ura este un demon care se hrăneúte pe zi ce trece mai
mult úi atât de mult se rotunjeúte în interiorul omului, încât îl cuprinde úi îl stăpâneúte
tot. El nu va mai fi conútient că urăúte orice, oamenii, vorbele oamenilor, orice pasăre
care cântă, pe el îl va deranja. Astfel, în primul rând ura pune monopol pe gândul úi pe
cugetul omului, se face judecătoare úi-l aruncă în temniĠă de robie úi atunci robitorul
începe să-l Ġină numai în supărare, văzând orice lucru frumos ca fiind urât úi deranjant.
Pe noi nici gerul iernii nu trebuie să ne necăjească, iarna având frumuseĠea ei; dar, nici
soarele de vară, pentru că are splendoarea sa. Tot aúa nici faptele oamenilor din jurul
nostru, care chiar dacă ne greúesc, o fac cu neútiinĠă sau dacă ar fi cunoscut învăĠătura
Lui Dumnezeu cât de frumoasă este ea, s-ar trezi din somnul ispitei úi nu ar mai cuteza
să facă ceva rău nimănui. Dar, până atunci, măcar să nu dăm înapoi cu aceeaúi măsură.
Pârâúul omului este în primul rând casnicii săi, adică stările care se ghemuiesc în
casa sufletului său. Dacă nu le scoĠi afară pe cele rele, le strică úi pe cele bune; dacă vrei
să faci pace între ele, să ignori ispita úi să mergi pe calea cea luminată, cu timpul vor fi
adormite orice stări negative úi nu te va mai da nici unei robii. Dacă pierzi vremea
complăcut între două lumi, una întunecată úi alta luminată, vei crede că ai ales calea de
mijloc; dar, vezi că zice Mântuitorul: „Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci
sau pe unul îl va urî úi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi úi pe celălalt îl va
dispreĠui; nu puteĠi să slujiĠi lui Dumnezeu úi ispitei” (Ev. Matei, cap. 6, vers. 24). Încă o
dată găsim cât de primejdioasă este calea de mijloc úi cât de amăgitoare este viclenia ei.
Întâi îĠi dă impresia că ai descoperit cum să te împarĠi între două lumi, iar apoi
duplicitatea dispare úi tu rămâi rob al unei singure căi, aúa cum nu te-ai fi aúteptat.
Omul este trinitar, precum este Dumnezeu după al cărui chip a fost creat. Nu
putem să nu-l asemănăm pe om úi cu acel mic Atom, cea dintâi particulă care reflectă
imaginea trinitară a Creatorului. Omul are întâi duh, apoi trup úi apoi suflarea de viaĠă,
adică suflet. Duhul păstrează bunătatea cu care s-a născut, trupul o săvârúeúte iar
sufletul culege roadele cele mai de pe urmă. Unul are sămânĠa, altul o seamănă, iar altul
culege roadele úi în cele din urmă tot omul este îndestulat. Chiar Mântuitorul spune că:
„Căci ce-i foloseúte omului să câútige lumea întreagă, dacă-úi pierde sufletul?” (Ev.
Marcu, vers. 237) úi iarăúi spune prin cuvântul aceluiaúi Apostol: „Căci duhul este
osârduitor, dar trupul neputincios” (Ev. Marcu, cap. 8, vers. 36). În primă instanĠă omul
caută ceea ce doreúte trupul, fără să-i pese dacă-i foloseúte sufletului úi nu-úi ascultă
duhul, care voieúte úi tânjeúte după cele bune, după pace úi după lumină. Atunci când se
va sfârúi călătoria sa prin lume, ce folos va avea de úi-ar agonisi trupul său ca úi pârâú
sau vrăjmaú? ùi iată cum continuă Sfântul Apostol Toma: VedeĠi cine este adevăratul
pârâú al omului? Trupul său, pentru că îi dă întâietate, îl aúează stăpân peste averile sale
sufleteúti, depinde de trup mai mult ca úi de o unealtă cu care trebuie să lucreze virtuĠile
úi la sfârúit pleacă neîmpăcat cu el însuúi. Cine să-Ġi fie potrivnic, omule, dacă tu eúti
propriul tău duúman? Uneúte-te în jurul sufletului tău, lucrează virtuĠile ca úi cum ai
trăi veúnic úi nu te dezbina singur, ca úi cum mâine ar fi cea din urmă zi a ta.
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Aúteptăm de la duhul nostru să dorească doar ce vrea trupul; dar, îi trebuie úi
sufletului? Aúteptăm de la oameni să ne dea doar ce dorim, dar, merităm? Noi ce le dăm
oamenilor? Unii spun că nu le dau nimic úi nici nu vor să le ceară. Este acesta un cuvânt
de ură? De ce să nu fii prieten cu toĠi? Ce Ġi-au făcut? ùi dacă Ġi-ar face ceva, tu bucurăte că nu eúti singur ca un cuc. El, sărmanul, al dori să aibă pe cineva. Iese din ou într-un
cuib străin, creúte printre puii păsării de altă specie, apoi îl recunoaúte, îl alungă úi
pleacă singurel prin păduri sau prin munĠi, cântându-úi amărăciunea că este singurel pe
lume. ùi totuúi, să vezi cât de mult se bucură cucul când întâlneúte semeni ai lui. Oare, iau dat vreun grăunte vreodată? I-au încălzit inima când era necăjit? Au fost alături de
el când era pribeag úi nu avea unde să se ascundă, iar afară ploua? Nu, el nu gândeúte
atât de limitat ca omul. El se bucură úi de aceea omul niciodată nu va putea să cânte atât
de frumos ca un cuc, pentru că se naúte între oameni ca úi el úi vrea doar să i se dea, vrea
ca nici afară să nu plouă când călătoreúte undeva, nici să fie prea cald, nici prea frig,
totul să se rezume la ajutorul trupului său. Dar, sufletul cui îl laúi? Dintr-o singură pildă
vedem că trebuie să trăim în pace cu noi înúine úi în acelaúi timp cu toĠi ceilalĠi, úi cu cei
de care ni se pare că sunt răi úi cu cei buni, după cum zice Mântuitorul: „ca să fiĠi fiii
Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele úi peste cei răi úi peste cei buni
úi trimite ploaie peste cei drepĠi úi peste cei nedrepĠi” (Ev. Matei, cap. 5, vers. 45).
A te împăca cu tine însuĠi înseamnă a avea una dintre cele mai rare calităĠi
întâlnite la om úi aceasta este modestia fără de margine. Omul fără pic de mândrie,
poate să-úi facă un proces de conútiinĠă impecabil, să-úi accepte greúelile nu pentru a se
considera în permanenĠă vinovat de păcat, ci pentru a descoperi úi înlătura partea
dăunătoare. Dacă foloseúte această practică a pocăinĠei prin auto-învinovăĠire excesivă,
omul nu va ajunge niciodată să se împace cu el însuúi, niciodată nu va reuúi să se
descopere úi să-úi îndrepte căderile. Între trup úi suflet nu poate exista o prietenie, o
comuniune netulburată, după pilda acestui verset, ci omul mai mult se ceartă cu el
însuúi. De aceea zice Domnul că omul trebuie să se împace cu el însuúi úi nu să se certe.
Iată cât de frumos ne povăĠuieúte Mântuitorul! Nu te certa cu tine, nu te bate, nu
te ponegri, nu sta stresat úi nu te teme, nu te desconsidera, ci împacă-te, fă-Ġi armonie în
casa sufletului tău, uneúte-te úi nu te dezbina, nu lăsa trupul să te domine mai mult decât
o unealtă prin care îĠi redobândeúti nădejdea úi mântuirea.
Hristos a adus Cuvântul adevărului, bucuria renaúterii, înveselirea sufletului, căci
toĠi săvârúim greúeli; dar, în fiecare dimineaĠă să ne reculegem în rugăciune, să vedem
ce a fost greúit în ziua din urmă úi ce să nu repetăm în ziua ce urmează, iar seara să-i
mulĠumim Lui Dumnezeu că am aflat lumina, nu să-i cerúim în continuu, pentru că
deocamdată, întâi să oferim úi apoi să cerem. Iată ce relatează din nou Sfântul Apostol
Ioan din poveĠele cu care i-a luminat Domnul Hristos pe Apostolii Săi: „ùi orice veĠi cere
întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. Dacă veĠi cere ceva în
numele Meu, Eu voi face.” (Ev. Marcu, cap. 14, vers. 13-14). Rugăciunea omului poate
muta munĠii, dacă îi este credinĠa puternică úi nefăĠarnică.
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ului Aposto
ol Matei,
Domnu
ul te îndeam
mnă ca deegrabă să te
t împaci cu
c tine însu
uĠi, căci da
acă nu ai pace cu
propria
a conútiinĠă
ă, poĠi să ceeri cât de multe
m
úi din
n ceea ce ceeri, nimic n
nu vei prim
mi úi nici
nu Ġi-arr fi folosit.
Ia
ată cât de înĠeleaptă este pilda ordinii Ev
vangheliilo
or, ca întâii să începi cu paúi
mărunĠĠi úi apoi să
ă te desăvâ
ârúeúti úi să
ă útii ce să
ă ceri. Abia
a după împ
păcarea om
mului cu
propria
a sa conútiiinĠă, Mânttuitorul îl sfătuieúte astfel: „Ia
ar când vă rugaĠi, nu
u fiĠi ca
făĠarniccii cărora le
l place, prrin sinagog
gi úi prin co
olĠurile uliĠĠelor, stând
d în picioarre, să se
roage, ca
c să se ara
ate oamenilo
or; adevăra
at grăiesc vo
ouă: úi-au luat
l
plata lo
or. Tu însă,, când te
rogi, inttră în căma
ara ta úi, încchizând uúa
a, roagă-te Tatălui tău
u, Care estee în ascuns, úi Tatăl
tău, Care vede în ascuns,
a
îĠi va
v răsplăti Ġie.
Ġ Când vă
v rugaĠi, nu
u spuneĠi m
multe ca nea
amurile,
că ele cred
c
că în multa
m
lor vo
orbărie vor fi
f ascultatee. Deci nu vă
v asemăna
aĠi lor, că úttie Tatăl
vostru de
d cele ce aveĠi
a
trebuiinĠă mai îna
ainte ca să cereĠi voi de
d la El.” ((Ev. Matei, cap. 6,
vers. 5--8).
Iu
ubiĠi fraĠi creútini,
c
Prrin aceste cuvinte
c
ale Mântuitorrului am do
orit să vă redescopăr bucuria mesajului
m
luminatt al Sfintei Evangheliii, care ne călăuzeúte
c
spre
s
ceea ce
c ne este b
bun úi de folos, atât
pentru trup, cât úi
ú pentru su
uflet. Aúa să fie úi posstul acesta, pentru fiecare dintree noi, ca
nu num
mai trupul să
s se foloseească de hrrană vegeta
ală, ci úi sufletul să see bucure dee faptele
bune. Fără
F
aceasttă îmbinaree a celor do
ouă părĠi vă
ăzute úi nev
văzute ale o
omului, nu
u vom úti
nicioda
ată cât de frumoasă
f
e
este
creútin
nătatea úi mai
m ales modul
m
de a trăi în adeevăratul
sens al cuvântului. Mă rog ca Bunul Dumnezeu
D
să vă lum
mineze calea
a, să vă înttărească
puterea
a úi să vă că
ălăuzească spre bucurria cea adev
vărată! AM
MIN!
Cu dragostee în Hristos,
A vostru ru
Al
ugător úi dee bine voitor,
Drr. Onufrie Pop
P
Arhiepisscop úi Mittropolit de Bergamo
B
úii Europa

Nr. 222
2 din 25 feb
bruarie 2018.
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PASTO
ORALĂ LA ÎNVIER
REA DOMN
NULUI
A ÎPS. DR.
D ONUFR
RIE POP
ARHIE
EPISCOP DE BERG
GAMO ܇I MITROPOL
M
LIT PRIMAT AL
MITR
ROPOLIEI AUTONO
OME CRE܇
܇TIN ORTO
ODOXE DE BERGA
AMO ܇I EU
UROPA
ANUL MÂNTUIR
RII 2018

„În
n ziua dum
minicii, Maria
M
Magd
dalena a venit
v
la
mormânt dis-de-dim
mineaĠă, fiiind încă în
ntuneric, úi a văzut
piatra rid
dicată de pee mormânt”
” (Ioan, cap
p. 20, vers. 1).
Prrea Cucern
nici Юi Prea CuvioЮi Părrinаi,
Iu
ubiаi fraаi Юii surori întrru Domnul!!
uvinte, Sfâ
ântul Aposttol úi Evanghelist Ioa
an începe să relateze bucuria
Cu aceste cu
o femeile mironosiĠe,
m
care au ajuns primelle la morm
mântul und
de fusese
pe caree au avut-o
îngropa
at Mântuittorul Iisus Hristos. După aceeea, au ven
nit úi Sfânttul Aposto
ol Petru
împreu
ună cu alt Apostol
A
úi apoi
a
au aju
uns úi ceilallĠi Ucenici ai Domnullui, după cum
c
zice
Sfânta Evangheliee: „ùi cei do
oi alergau împreună,
î
dar
d celălaltt ucenic, aleergând înaiinte, mai
repede decât
d
Petru
u, a sosit ceel dintâi la mormânt.
m
ùi,
ù aplecând
du-se, a văzzut giulgiurrile puse
jos, darr n-a intrat. A sosit úi Simon-Petru
S
u, urmând după el, úi a intrat în m
mormânt úii a văzut
giulgiurrile puse jos”
j
(Ev. Ioan, cap
p. 20, verss. 4-6). Ap
postolul Io
oan arată cât de
înspăim
mântaĠi era
au Apostoliii când au auzit că Mormântul
M
Mântuitoru
ului este go
ol, încât
au alerg
gat unii ma
ai repede úi alĠii mai încet,
î
să po
oată ajungee într-un su
uflet să vad
dă ce s-a
întâmplat.
N un Apo
Nici
ostol nu se aúteptase ca
c Învierea
a să aibă lo
oc. Ei credeeau cu adev
vărat în
Hristoss, îi iubeau învăĠătura
a úi poveĠelee pline de dragoste,
d
deespre care toĠi ziceau că erau
uimitoa
are (Ev. Matei,
M
cap. 7, vers. 28
8-29). Sfâ
ântul Apostol Matei relatează dialogul
d
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dintre Hristos úi Apostoli astfel: „voi cine ziceĠi că sunt? 16. Răspunzând Simon Petru a
zis: Tu eúti Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu” (Ev. Matei, cap. 16, vers. 15-16). Dar,
după ce a avut loc Răstignirea, obiúnuita moarte úi îngroparea Lui, nu se mai aúteptau
să Învie. Toate gândurile lor, alături de prietenul úi povăĠuitorul lor drag, Iisus Hristos,
acum se năruise úi întristarea îi cuprinsese pe toĠi. Hristos murise, nu mai era între ei de
3 zile.
Femeile mironosiĠe nu apucase să-i îmbălsămeze trupul, deoarece Răstignirea úi
îngroparea au fost făcute în grabă úi dregătorul poruncise să fie sigilat mormântul timp
de 3 zile, pentru ca nimeni să nu poată să intre, după cum ne mărturiseúte Sfânta
Evanghelie. Femeile au pregătit mirul din cele o sută de litre de amestec de smirnă úi
aloe, pe care le adusese Nicodim (Ev. Ioan, cap. 19, vers. 39) úi venind la mormânt, se
aúteptau să-i găsească trupul úi să-l ungă cu mir, după datina celor îndureraĠi de
pierderea unui prieten drag sau rudă apropiată. Hristos fusese pentru ei un părinte, alte
ori ca un frate, iar alte ori ca un prieten.
După ce au descoperit mormântul, Mântuitorul le-a întâmpinat pe femei úi le-a zis:
„BucuraĠi-vă” (Ev. Matei, cap. 28, vers. 3). Bucuria pe care nu se gândeau să o aibă, nici
femeile úi nici Apostolii, avea să se adeverească o dată cu vederea Domnului Înviat úi
precum se născuse mai presus de fire, aúa se întâmplase úi Învierea, mai presus de fire,
precum îl numise Apostolul Petru „Fiul Lui Dumnezeu Celui Viu”; dar, aceasta s-a făcut
pentru arătarea unui mare adevăr, pe care nu-l puteau înĠelege nici femeile úi nici
Ucenicii, „Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinĠă” (Ev. Luca, cap. 1, vers. 37).
Minunea minunilor, Învierea Lui Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, ne arată că la
Dumnezeu nimic nu este cu neputinĠă, ci doar la om. Doar noi oamenii avem bariere úi
limite peste care nu putem trece; însă, atotputernicia Lui Dumnezeu nu are limite. De
aceea ori de câte ori avem nevoie sau trecem prin neputinĠe, ne rugăm Celui lipsit de
neputinĠă, să ne ajute úi să ne fie alături. Multe dintre aceste neputinĠe nouă ne sunt
premergătoare spre o bucurie; dar, chiar úi mintea noastră fiind limitată, nu putem să
ne dăm seama. Tot aúa nici cei ce asistase la răstignirea Lui Hristos, nu puteau să
conceapă Învierea. Apostolul Ioan ne dă o mărturie filozofică despre persoana
mântuitorului úi zice: „Toate prin El s-au făcut; úi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a
făcut” (Ev. Ioan, cap. 1, vers. 3).
Apostolul Pavel ne mărturiseúte cu lux de amănunte, cine a fost Iisus Hristos, Fiul
Lui Dumnezeu úi nu apărut la naúterea din Preasfânta Fecioară, ci Dumnezeu nenăscut
úi întrupat, adică doar trup úi-a luat din Fecioară, Cel ce mai înainte de aceasta fusese úi
prin care toată creaĠia se făcuse, adică din veúnicia Dumnezeirii: „MulĠumind cu bucurie
Tatălui celui ce ne-a învrednicit pe noi să luăm parte la moútenirea sfinĠilor, întru lumină.
El ne-a scos de sub puterea întunericului úi ne-a strămutat în împărăĠia Fiului iubirii Sale,
întru Care avem răscumpărarea prin sângele Lui, adică iertarea păcatelor; Acesta este
chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura. Pentru că întru El
au fost făcute toate, cele din ceruri úi cele de pe pământ, cele văzute, úi cele nevăzute, fie
tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El úi pentru El. El este
mai înainte decât toate úi toate prin El sunt aúezate. ùi El este capul trupului, al Bisericii;
El este începutul, întâiul născut din morĠi, ca să fie El cel dintâi întru toate. Căci în El a
binevoit (Dumnezeu) să sălăúluiască toată plinirea” (Epistola către Coloseni, cap. 1, vers.
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12-19). La Cel ce a zidit toate prin cuvânt, nimic nu putea să fie cu neputinĠă úi acum
aveau úi Apostolii să înĠeleagă ceea ce le zisese lor înainte de întâmplarea lucrurilor, că
Fiul Lui Dumnezeu are să fie dat în mâinile oamenilor; dar, ei nu pricepeau (Ev. Luca,
cap. 9, vers. 44-45).
După ce l-au văzut femeile mironosiĠe úi s-au cutremurat de bucurie, pentru că
asistau la singura întâmplare de acest fel din istorie, au venit úi Apostolii într-un suflet úi
într-un cuget. Dacă femeilor le zisese „bucuraĠi-vă”; dar, deúi ele au ajuns primele,
Apostolilor care au ajuns mai târziu, avea să le desăvârúească învăĠătura că cei din
urmă vor fi cei dintâi, precum zice Sfânta Evanghelie: „s-au bucurat ucenicii, văzând pe
Domnul. ùi Iisus le-a zis iarăúi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit úi
Eu pe voi. ùi zicând acestea, a suflat asupra lor úi le-a zis: LuaĠi Duh Sfânt” (Ev. Ioan,
cap. 20, vers. 21-22). Darul Sfântului Duh s-a dat peste Apostoli, ca să arate puterea
bărbătească, că deúi femeile au reuúit să fie primele la Mormânt, dis de dimineaĠă, mai
agere decât bărbaĠii, la vremea trimiterii să propovăduiască, Apostolilor le-a revenit
cununa, obligaĠia úi în acelaúi timp darul Duhului Sfânt.
Ne-a învrednicit Dumnezeu ca úi în acest an să participăm la această mare
sărbătoare a creútinătăĠii, care ne aminteúte de Învierea Domnului nostru Iisus Hristos,
Dumnezeu care s-a întrupat úi s-a arătat oamenilor, reunindu-i în duh úi în adevăr, în
bucurie úi în dragoste. Chiar dacă ne mai înstrăinăm prin răutăĠile lumeúti úi ne
îndepărtăm de lumina bunătăĠii, o dată cu acest mare praznic, ne reamintim de căldura
iubirii Lui Dumnezeu, care a binevoit să se răstignească pentru noi úi la care iarăúi ne
cheamă. Chipul Sfintei Cruci este Icoana dragostei desăvârúite a Lui Dumnezeu faĠă de
oameni. „Cirta”, este braĠul orizontal úi „iota” este braĠul vertical al acesteia. Ea ne
arată că prin întruparea úi pogorârea în pântecele cel fecioresc al Maicii Domnului,
Dumnezeu s-a pogorât în mijlocul lumii, chemându-i pe oameni la înălĠimea
desăvârúirii. Apoi prin întinderea braĠelor pe „cirta” Crucii, ne-a cuprins pe toĠi cu
aceeaúi dragoste cu care ne-a úi creat la început. Pe lângă îmbrăĠiúare, această latură
orizontală a Sfintei Cruci ne arată úi voinĠa Lui Dumnezeu ca fiecare dintre noi să ne
lepădăm stângăciile, greúelile úi răutatea úi să ne întoarcem la cele drepte úi bune, pentru
că viaĠa aceasta este umbră úi vis, vremelnică úi degeaba o trăim în răutate, în loc să fim
călăuziĠi de învăĠătura păcii, a iubirii úi a dragostei.
Cununa mântuirii s-a împletit pe când Hristos era întins pe Cruce, iar prin
Învierea Sa a aúezat-o pe capul fiecărui creútin care vine la lumina Sfintei Evanghelii,
precum zice: „VeniĠi la Mine toĠi cei osteniĠi úi împovăraĠi úi Eu vă voi odihni pe voi. LuaĠi
jugul Meu asupra voastră úi învăĠaĠi-vă de la Mine, că sunt blând úi smerit cu inima úi veĠi
găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e bun úi povara Mea este uúoară” (Ev.
Matei, cap. 11, vers. 28-30). ùi mai apoi, în Evanghelia Sfântului Apostol Ioan, iarăúi
zice: „Dacă rămâneĠi întru Mine úi cuvintele Mele rămân în voi, cereĠi ceea ce voiĠi úi se va
da vouă” (Ev. Ioan, cap. 15, vers. 7). MulĠi dintre noi ne plângem că de multe ori parcă
nu ni se ascultă rugăciunile. Iată care este taina sau secretul împlinirii lor: „rămâneĠi
întru Mine úi în cuvintele Mele”.
ToĠi cerem de la Dumnezeu, dar, puĠini sunt interesaĠi să-i citească ÎnvăĠătura
Sfintei Evanghelii, învăĠătura iubirii úi a unei vieĠi trăite în dragoste úi bunătate.
Dumnezeu ne cheamă să-i cunoaútem învăĠătura úi prin ea, toate cele imposibile, să
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devină posibile, to
oate cele neputincioa
n
se să devin
nă putincio
oase, pentru
u că la Du
umnezeu
nimic nu
n este cu
u neputinĠĠă; dar, úii la om toate
t
pot fi cu putiinĠă, precu
um zice
Mântuiitorul: AveeĠi credinĠă în Dumneezeu. Adevă
ărat zic vou
uă că oriciine va zicee acestui
munte: Ridică-te úi
ú te aruncă
ă în mare, úi
ú nu se va îndoi
î
în iniima lui, ci vva crede că
ă ceea ce
s va face, fi-va
f
lui oricce va zice. De
D aceea vă
ă zic vouă: Toate câte cereĠi, rugâ
ându-vă,
spune se
să cred
deĠi că le-aĠ
aĠi primit úii le veĠi avvea” (Ev. Marcu,
M
cap
p. 11, verss. 22-24). Secretul
S
împlinirii rugăciu
unilor este ca úi noi, creútinii, să împliniim cuvântu
ul Lui Dum
mnezeu.
Devrem
me ce Dumn
nezeu are putinĠă
p
în toate,
t
să faccă din nimiic viaĠă, din
n naútere om viu úi
din om mort, iară
ăúi viu, tot aúa úi rugă
ăciunile, orricare ar fi ele, Dumnezeu le împ
plineúte,
când om
mul se înalĠĠă pe sine de
d la cele dee jos, spre cele
c înalte ale
a bunătăĠĠii.
Iu
ubiĠi fraĠi crreútini,
Să
ă ne întoarrcem úi noii la cuvântul Sfintei Evanghelii
E
úi la bună
ătatea pe ca
are ne-a
oferit-o
o ca exemplu însuúi Mântuitorul
M
l nostru Iissus Hristoss. Prin întoarcerea no
oastră la
cele nev
vinovate úii curate, să
ă fim din nou
n fiii Lui Dumnezeu
u úi să cun
noaútem înv
văĠătura
Sa. Mu
ulĠi dintre noi
n cred că Dumnezeu
u trebuie să
ă fie cum doresc oameenii úi trebu
uie să le
împlineească dorin
nĠele lor; dar,
d
oamen
nii împlineesc învăĠătu
urile Lui D
Dumnezeu?
? De ce
zicea Hristos
H
că rugăciunea venită din sufletul om
mului care trăieúte în
n duhul iub
birii úi al
bunătăĠĠii, este o rugăciune care
c
poate să
s mute chiiar úi munĠĠii, adică ob
bstacolele care
c
par
greu dee escaladat úi de depă
ăúit. Înaintee ca noi să
ă ajungem la
l această îînaltă desă
ăvârúire,
să útim ce-i cerem
m Lui Dumn
nezeu úi ma
ai ales dacă
ă ne este dee folos ceea
a ce cerem,, trebuie
oaútem cuvâ
ântul Lui Hristos.
H
Priin redescop
perirea înv
văĠăturii, nee regăsim leacurile
să cuno
pentru trup úi pen
ntru suflet.. Scopul întrupării Sa
ale pe pământ nu a fo
ost doar accela de a
face miinuni. Minu
unile pe ca
are le căuta
au oamenii de atunci úi chiar ceii de acum, toate se
referă la trup, adică vin
ndecarea unor părĠĠi fizice; dar, scop
pul propovăduirii
ăturii vind
decătoare d
de suflet, prrin care
Mântuiitorului Iisus Hristos a fost oferrirea învăĠă
omul să
ă-úi vindecce sufletul úi
ú să se înv
vredniceasccă de statu
utul de fiu al Lui Dum
mnezeu.
Trupul, chiar úi dacă trăieeúte minunii, se vindeecă, nu ma
ai simte du
urere, nu mai
m are
necazurri, totuúi, rămâne
r
acelaúi trup trecător; însă,
î
suflettul este nem
muritor úi lui i se
cuvine să-i dăm ceeea ce-i treb
buie, înaintea trupulu
ui.
A
Astăzi,
fiind
d aici, în Ca
asa Lui Du
umnezeu, în
n Sfânta Biiserică, la p
praznicul măreĠ
m
al
luminattei Învieri, să ne lum
minăm úi no
oi sufleteútee úi trupeútte úi împreeună, ambeele părĠi
ale noastre, văzute úi nevăzu
ute, să se lu
umineze priin fapte úi nu
n numai îîn iniĠiativee neduse
la bun sfârúit. Fa
aptele noasstre trebuiie să fie vrrednice de fii ai Luii Dumnezeu, unde
disparee ura, undee nu există răutatea úii unde se în
nrădăcinea
ază virtuĠilee mântuiriii. Astfel,
îmbrăcaĠi în haina luminată
ă úi cu sufleetele strălucitoare, să zicem cu g
gura úi maii ales cu
fapta noastre:
HRISTO
OS A ÎNVIA
AT! ADEV
VĂRAT A ÎNVIAT!
Î
A vostru ru
Al
ugător úi dee bine voitor,
Drr. Onufrie Pop
P
Arhiepisscop úi Mittropolit de Bergamo
B
úii Europa
Nr. 224
4 din 25 feb
bruarie 2018
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OR
RDINEA DE
E ZI

Nr. 198/ 30.04.2017

Astăzi 17 / 30 martie
m
2017
7, la pomeenirea Sf. Ier.
I
Simeon, Episcop
pul
Peersidei, ora
a 17:00 în
n Sfânta Mitropolie
M
Creútin
C
Orrtodoxe dee Bergamo úi
Europa (dup
pă Calenda
arul Patristtic), începe úedinĠa exttraordinarră a Sfântullui
Siinod. În cad
drul acesteeia.
La propunerea Înalt Prea
a Sfin܊itullui Mihail Buruiană
ă, Secretarrul
Sffântului Sin
nod, se vorr discutat următoarelee:

1. Acttivitatea cleericală ܈i hirotonia Ep
piscopului Gabriel Fiu
ume.
2. Auttonomia accordată de către Sfânttul Sinod.
3. Rella܊iile de dialog
d
܈i comuniune
c
homosului de
după acordarea Th
Auttonomie.

܇eedin܊a Sfân
ntului Sinod
d s-a încheiat astăzi 30.04.2017, ora 19:00.
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1. Acttivitatea cleericală ܈i hirotonia Ep
piscopului Gabriel Fiu
ume.
h
în
n Biserica O
Ortodoxă, pe
Părinteele Gabriell Fiume, ieeromonah hirotonit
ca
are l-am cunoscut
c
c slujitor al Mitrop
ca
poliei de Milano,
M
܈i--a îndeplin
nit
slujirea preo
o܊ească, fap
ptele sale fiind
f
lăuda
ate de cătree credincio
o܈ii care îl au
ca
a duhovnic ܈i povă܊uittor.
ul 2012 cân
nd are loc înfiin܊area
a Mitropolliei din Berrgamo, dup
pă
În anu
ab
bdicarea fostului Mitropolit
M
prin dem
misie pub
blică, prin
n acordarrea
Thomosului de Auto
onomie, dee către Biserica
B
Orrtodoxă din Americca,
M
Mitropolia
O
Ortodoxă
A
Autonomă
de Nord, Sud
S ܈i Insu
ulele Britan
nice, condu
usă
dee Prea Feriicitul Părin
nte Ioan (Lo
oBue), părintele ierom
monah Gab
briel Fiumee a
ră
ămas fidel slujitor
s
al Bisericii,
B
deepinzând de
d „Mitropo
olia Ortodox
xă Autonom
mă
du
upă Vechiu
ul Calendarr din Italia
a” care a fo
ost denumiită ulteriorr „Mitropollia
Autonomă Creútin
C
Orttodoxă de Bergamo
B
úi
ú Europa”
”, recunosccută legal pe
teeritoriul Ita
aliei, cât úi al întregii Europe, prin
p
apostilla de la Ha
aga. Părinteele
G
Gabriel
a av
vut un rol activ în leegalizarea Mitropoliei
M
i noastre, d
drept penttru
ca
are, i-am acordat tot respectul cuvenit
c
úi susĠinerea
s
n
noastră,
co
onsiderându
u-l
vrrednic de a primi Tain
na Arhierieei.
2. Auttonomia accordată de către Sfânttul Sinod.
După hirotonia
echilibrat în
h
ep
piscopală, văzându-l
v
î continua
are úi vredn
nic
dee treapta pe
p care a prrimit-o, Sfâ
ântul Sinod
d a hotărâtt să-i acord
de autonom
mie
dee funcĠiona
are, întrucâ
ât Mitropolia din Berrgamo nu are
a rânduia
ala de slujiire
„g
galicană” practicată în Mitro
opolia de Milano, cu
u care nu
u suntem în
co
omuniune; Mitropolia
a din Ameerica cu care suntem în deplină
ă comuniun
ne,
câ
ât úi în alte Biserici Orrtodoxe din
n lume.
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Acest rit
r „latin” apare
a
în Biiserica Orto
odoxă la in
niĠiativa Sfâ
ântului Sinod
all Patriarhieei de Consttantinopol la sfârúitul anilor 1700 úi se pă
ăstrează pân
nă
în
n ziua de astăzi, atâ
ât în Bisericile Orto
odoxe Auttocefale, câ
ât úi în ceele
A
Autonome.
Datorită lipsei no
oastre dee experien
nĠă în ad
dministrarrea
biisericească,, Ortodoxă
ă după ritul latin, Sfân
ntul Sinod a hotărât cca Înalt Prrea
SffinĠitul părrinte Gabriiel Fiume să
s primeasccă titlul de Mitropolitt Autonom
m úi
in
ndependentt, pentru a-úi
a putea desfăúura activitatea
a clericală úi pastorală,
fă
ără să depin
ndă în mod
d special dee Mitropoliia Autonom
mă Creútin Ortodoxă de
Bergamo úi Europa,
E
sa
au de Sfântu
ul Sinod Mitropolitan
M
n.
3. Rella܊iile de dialog
d
܈i comuniune
c
după acordarea Th
homosului de
Auttonomie.
În urm
ma consfăttuirii în ca
adrul acesttei úedinĠe a Sfântullui Sinod, în
un
nanimitate de voturi am hotărâ
ât să recuno
oaútem Sfin
ntele Tainee săvârúite de
În
nalt Prea SfinĠitul
S
părinte Gab
briel, inclu
usiv hirotoniile de cllerici, Sfân
nta
Liturghie úii celelalte rânduieli pe care le
l săvârúeúúte în confformitate cu
onic úi lega
al al Mănăsstirii úi Aso
ociaĠiei salee, recunosccute de stattul
sttatutul cano
Ittalian. Fiind
d Ierarh au
utonom úi de
d sine stăttător, Mitropolia de B
Bergamo, din
d
m
momentul
a
acordării
T
Thomosului
i de Auton
nomie, nu mai poatee să-i încallce
drrepturile, atribuĠiile cât úi suv
veranitatea
a asupra activităĠilor
a
r pe care le
deesfăúoară în
n mod indeependent.
Conclu
uzionăm fa
aptul că, întrucât
î
nu
u putem să
s încălcăm
m principiiul
au
utonom accordat Înallt Prea Sfi
finĠiei sale úi neputân
nd să guv
vernăm pesste
drrepturile accordate alttui Arhiereu
u, acesta esste dator să
ă se supună
ă doar:
A. Can
noanelor SfinĠilor PărrinĠi úi Dog
gmelor Sfin
ntelor Sinoa
ade;
B. Reg
gulilor discciplinare úi de tipic bissericesc;
C. Leg
gilor úi Con
nstituĠiei Sttatului Italiian;
D. Con
nvenĠiilor Europene
E
p
privind
libeertatea reliigioasă úi ex
xercitarea ei;
e
E. Con
nvenĠiilor Europene
E
ú internaĠio
úi
onale priviind drepturrile omuluii.
a Sfântuluii Sinod s-a încheiat asstăzi 30.04.2
2017, ora 1
19:00.
܇edin܊a

Dr. Onufrie Pop,
A
Arhiepiscop
olit
úi Mitropo
Prreúedintelee Sfântului Sinod

IPS. Arhiepiscop
A
Mihaill Buruiană,,
Secreta
arul Sfântu
ului Sinod.
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CONFERINŢA OMAGIALĂ
„VALERIU BUJOR FAŢĂ ÎN FAŢĂ
CU CRIMINOLOGIA
LA 60 DE ANI DE VIAŢĂ”
Discurs

PARCURSUL SOCIETĂŢII CONTEMPORANE DE LA
CRIMINALITATE LA MORALITATE
Societatea modernă face progrese inimaginabile de la o zi la alta, din prisma celei mai
accesibile forme de informare a secolului nostru, mass-media. O dată cu fluxul imens de
informaţii care ajunge la populaţie prin cea mai simplă metodă de cunoaştere, apar şi
cele mai grave consecinţe ale educaţiei maselor de oameni. Principalele teme abordate
de majoritatea posturilor de televiziune, radio şi ale presei scrise, sunt exclusivităţile
crimelor, violurilor, hoţiilor şi alte infracţiuni, care inevitabil rămân întipărite în sub
conştientul telespectatorilor, auditorilor şi a cititorilor. Diversitatea minoră a subiectelor
îi determină pe oameni să culeagă din informaţii numai părţile cele mai exclusiviste, care
de cele mai multe ori sunt subiectele temelor bazate pe criminalitate.
Deşi un procentaj foarte scăzut din populaţie săvârşeşte infracţiuni penale, societatea
a adoptat o expresie: „suntem o ţară de hoţi sau de criminali”. Fără doar şi poate,
instinctul generalizării are la bază mai mulţi factori, pe lângă frica de criminalitate, într-o
formă exagerată apare şi frica de infractori. Chiar dacă oraşele nu sunt împânzite numai
de criminali şi răufăcători, ci într-o proporţie foarte mare de oameni cinstiţi, muncitori şi
culţi, fobia de criminalitate îl face pe om să se teamă de toţi din jurul său, pe care-i bănu
ieşte la propriu că i-ar face ceva rău. În contextul acesta, fireasca temere de infracţiuni se
îndreaptă din ce în ce mai mult spre frica de infractori şi apogeul acestor ascensiuni
îngrijorează psihologii şi oamenii legii.
Un alt factor care determină frica excesivă de criminalitate este acela de tratamentele
inumane care sunt prezentate de istorici, prin diferite reportaje despre penitenciarele din
secolul trecut, unde aveau loc adevărate crime împotriva umanităţii şi agenţii erau for
maţi să sfideze şi să submineze naţia umană, evidenţiind ca fiind net-superioară clasa
politică şi cea de vârf a fiecărei localităţi. Este foarte bine să ne cunoaştem istoria,
martirii şi victimele; însă, în virtutea faptului în care omul deja este sufocat de o avalanşă
de informaţii mediatice, doar despre crime şi răutăţi, el va extrage din acel reportaj sau
documentar numai teama de penitenciar şi de oamenii legii. De asemenea, puţinele
cazuri ale unor abuzuri făcute de oameni ai legii nedemni de uniforma pe care o poartă,
determină societatea să generalizeze din nou şi toate organele să fie tratate cu teama de
nişte bestii sau brute care abia aşteaptă să prindă pe cineva săvârşind o infracţiune, cu
setea de a-i aplica o corecţie considerabilă, fie amendă sau alte metode mai necon
formiste.
Republica Moldova este un stat democratic şi care şi-a urmat cursul evoluţiei la nivel
înalt, în ceea ce înseamnă formarea unui personal didactic şi a unor generaţii tinere de
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criminologi care să încerce din răsputeri să contribuie la urcuşul educaţiei şi la progre

sele împotriva criminalităţii, graţie unor înalţi
oameni de cultură precum şi domnul
profesor doctor Valeriu Bujor. Cu 25 de ani în urmă a conceput articolul „Criminalitatea
şi societatea” care, după un sfert de secol, este la fel de actual precum era în 1993. Asta
nu pentru stagnarea cunoştinţelor noilor generaţii de organe ale statului, ci pentru
barierele la care este determinată să se oprească populaţia, care nu poate conştientiza că
o mică parte a societăţii este adepta infracţiunilor, restul cetăţenilor urmând cursul firesc
al vieţii cotidiene.
Circulă prin presa online un filmuleţ cu o scenă care s-a petrecut într-un sediu al
Poliţiei din America. Un cetăţean nervos, nu se ştie din ce motive temeinice sau nu, a
intrat înarmat cu un cuţit în incintă. Agentul care era mai aproape de intrare, a vorbit cu
el, l-a întâmpinat ca şi cum nu era un atacator. Omul s-a calmat instantaneu şi i-a dat
cuţitul agentului. S-a aşezat pe o canapea şi a început să plângă, realizând ceea ce a
făcut. Agentul nu a aşteptat momentul să se năpustească peste el şi să-l încătuşeze, ci l-a
îmbrăţişat, consolat şi apoi l-a lăsat să plece acasă. Prin acest fapt, omul respectiv a avut
parte de o lecţie imprevizibilă, din care a învăţat că nu toţi agenţii de poliţie aşteaptă să
sancţioneze şi să se răzbune pe oameni, ci printre ei se află mai mulţi oameni pozitivi,
adevăraţi psihologi, decât personal complexat şi sfidător. Acest caz se potriveşte perfect
cu afirmaţia savantului Valeriu Bujor, din articolul domniei sale, în care scria: „E
regretabil şi atunci când în societate lipseşte înţelegerea şi compasiunea faţă de cei
decăzuţi. Doar, cât de paradoxal n-ar părea afirmaţia, criminalul la rândul său, este şi
el o victimă, victimă a acelui sistem social în care a crescut”. Infractorul este o victimă
a informaţiilor pe care le-a adunat în decursul vieţii, în limita cărora n-a reuşit să
descopere că lumea poate să fie şi altfel, decât cum o percepe clasa socială josnică şi
imorală în care a fost ademenit.
Societatea înzăpezită de nămeţii caracterelor diferite, în mare parte devenind influente
persoanele negative, exclusiviste prin faptele ieşite din comun, nu se regenerează moral
doar prin sancţiuni şi pedepse, ci şi prin intenţiile oamenilor legii de a aplica cea mai
constructivă virtute, adică dragostea de semeni, fie ei chiar şi infractori. Nu este inimă
împietrită care să nu fie copleşită, atunci când în loc să fie pedepsită după literă, este
tratată cu dragoste în aplicarea legilor statului. Aici ar trebui să-şi adune toate forţele şi
cunoştinţele oamenii Bisericii, care au studiat mai pătrunzător felul în care se manifestă
dragostea faţă de orice om şi ce roade aduce. Dacă tot am atins punctul sensibil al
societăţii, adică Biserica, inclusiv de aici omul nu caută să culeagă ceea ce îi este cu
adevărat folositor, ci doar exclusivităţile: minuni, vindecări, oameni care zboară, au
vedenii şi basme neîntâmplate niciodată, etc. Dacă Biserica ar scoate în evidenţă
sfaturile Evanghelice, care se potrivesc extrem de bine cu nevoia societăţii noastre de
ridicare, nu numai poveştile mistice, atunci am avea un popor format în spiritul unităţii,
dragostei şi toate ar decurge cum trebuie. Oamenii ajung în primul rând în şcolile
primare, apoi în Biserici şi unii dintre ei nu au legătură niciodată cu un penitenciar sau
un organ al statului, de la care să aibă nevoie să înveţe ceva. Acestea două sunt primele
instituţii din viaţă omului care trebuie să sporească educaţia psihologică încă din vremea
adolescenţei, pentru a pregăti oamenii să facă faţă lumii în care urmează să vieţuiască.
„Aţi auzit că s-a zis celor de demult: „Să nu ucizi”; iar cine va ucide, vrednic va fi
de osândă. Eu vă mai adaug: Că oricine se mânie pe fratele său şi cine va zice fratelui
său cuvânt de mânie, va greşi. Împacă-te cu aproapele tău” (Evanghelia după Matei,
cap.
5, vers. 21-22). Prin astfel de sfaturi, vedem că Evanghelia este o condamnare a
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faptelor de crimă şi de alte feluri; însă, nu aduce numai litera, ci şi explicaţia. Hristos îi
 se poate ajunge până la crimă; legea însă,
explică omului că de la „cuvântul de mânie”
de cele mai multe ori îi spune omului ce nu trebuie să facă şi ce consecinţe merită, fără
să-i explice şi care sunt factorii predecesori faptei. Dacă societatea nu ar căuta în
Biserică numai minuni şi paranormal, ar avea parte de o adevărată lecţie de viaţă.
Evanghelia nu doar că îi arată omului condamnarea infracţiunii, dar îi şi explică factorii
care o determină. Din nefericire, oamenii cu puţină cultură teologică, care frecventează
prima şcoală din societate, adică Biserica, nu sunt prea mult interesaţi de modul în care
li se explică aplicarea regulilor morale, crezând că au ajuns la perfecţiune şi deja vor să
audă numai minuni, profeţii problematice şi probabilităţi. Exemplul îl poate da un copil
din şcoala generală care în loc să fie pasionat de toate materiile în acelaşi timp, este
pasionat numai de chimie şi cum se produce implozia fosforului alb. Atent la o singură
disciplină, nu reuşeşte să culeagă tot ce este util din fiecare domeniu în parte. Mă tem că
nu vom reuşi prea curând să îndreptăm această mentalitate a societăţii, de a căuta doar
ceea ce crede că îi trebuie şi nu ce este cu adevărat constructiv.
Oricât de multe ar fi progresele statelor de astăzi, în raport cu scăderea infracţiona
lităţii, niciodată nu va putea fi decimată criminalitatea, tocmai din cauza răcelilor cu care
sunt trataţi oamenii iniţial de educatori, apoi de învăţături, de Biserică, în cele din urmă
de facultăţile pe care le urmează. Scopul care trebuie atins, este înlocuit cu formalismul
de dragul dobândirii notelor mari la examene. Devotamentul faţă de profesie, rolul psi
hologiei avansate şi bunăvoinţa studentului de a aplica în viaţa proprie conduita morală,
va contribui foarte mult la îndreptarea sistematică a întregului organism social. Asta
implică şi minimizarea intereselor proprii, în schimbul interesului şi progresul colectiv.
În această circumstanţă, organele statului oferă întâi exemplul propriei moralităţi şi abia
în cele din urmă îi explică cetăţeanului ce înseamnă moralitatea; pentru că altfel, vor
beşte formal despre ceea ce nu-l interesează pe el însuşi şi-i transmite aceeaşi stare
dezinteresată şi ascultătorului, infractor sau nu.
După ce am urmat cursurile de doctorat, sub îndrumarea domnului profesor Valeriu
Bujor, în calitatea mea de atunci de preot capelan al Penitenciarului din Găieşti,
România, am început să adopt o nouă strategie în care cadrele instituţiei deveneau
prieteni ai deţinuţilor şi nu personalul special antrenat pentru pedepse. Rezultatele
stimulentului prieteniei şi a înţelegerii reciproce nu întârziau să apară, tot mai mulţi
condamnaţi începând să-şi dea seama cât de frumoasă este lumea în care trăim, dacă
renunţă complet la imoralităţi şi devin membri ai clasei sociale raţionale. Este singurul
mod prin care cadrele penitenciarelor pot avea elevi şi nu deţinuţi, care o dată ieşiţi din
închisoare, nu se mai întorc niciodată şi sunt ajutaţi să iasă din postura de victime ale
sistemului educaţional defectuos, într-o lume liberă, paşnică şi plină de satisfacţii. Până
atunci satisfacţia lor era de a rupe o bucată din drepturile altora, iar după ce beneficiază
de o educaţie care să-i construiască psihic, sunt ajutaţi să-şi regăsească statutul în
societate şi să-l câştige prin merite deosebite.
Un alt factor îngrijorător şi imposibil de evitat este îndreptarea societăţii spre
conceptul de „drepturi fără obligaţii”. Omul modern a fost format, în timp scurt, să-şi
cunoască drepturile şi să nu ia în considerare obligaţiile sale fireşti. Situaţia scăpată de
sub control, cu care se confruntă majoritatea statelor lumii, vine cu noi moduri prin care
omul este victimă a propriului orgoliu. Imprevizibilul spre care ne îndreptăm nu va mai
fi capabil să răspundă cerinţelor legislative, ci tocmai invers, legile vor necesita
modificări
radicale, sau să se adapteze noilor principii. Pentru a putea supravieţui în faţa
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haosului şi indisciplinei, legea trebuie să renunţe complet la structura iniţială, pentru că
deja frica omului este depăşită de mândria acestuia. Cu 25 de ani în urmă savantul
Valeriu Bujor constata următoarele: „Cât de mult aşi dori ca pronosticurile respective
să fie greşite! Dar starea ecologică catastrofală a republicii, nivelul mortalităţii infantile
şi durata medie a vieţii, procesele demografice ce au loc, nivelul de alcoolizare şi
narcotism, calitatea vieţii, numărul în creştere al copiilor născuţi cu defecte mintale şi
fizice (lista respectivă poate fi continuată) confirmă trista concluzie – Moldova se afla în
pericol! Şi pericolul respectiv se ascunde în însăţi societate. În societatea aceasta se
află un potenţial capabil să contribuie la renaşterea spirituală şi la salvare. Întrebarea
constă doar în faptul: vom folosi acest potenţial sau ne vom pierde în nefiinţă, cum au
dispărut cândva civilizaţii, imperii, popoare?”. Situaţia constatată de domnia sa la acea
vreme, este chiar foarte reală şi prezentă în societatea modernă de astăzi. Paşii spre
instalarea haosului nu s-au oprit acum 25 de ani, ci au continuat să progreseze văzând cu
ochii. Să privim statisticile ultimilor ani publicate de Biroul Naţional de Statistică al
Republicii Moldova:
• 2013 – gradul de infracţionalitate este de 38,2 %;
• 2015 – statistica creşte la 39,8%;
• 2017 – statistica scade la 35,6%.
Exceptând faptul că în anii 2014 şi 2016 statistica urcă la aproape 42%, anul 2017 a
venit cu o mică scădere a ratei; însă, statistica nu este deloc îmbucurătoare, dacă stăm să
ne gândim că este vorba de alţi făptaşi, faţă de anii anteriori. În concluzie, chiar dacă
procentajul scade, constatarea este îngrijorătoare pentru că avem de a face cu tineri care
continuă să se formeze într-un mediu obscur şi chiar dacă unii ajung după gratii, alţii
tocmai îşi încep cariera infracţională. În această situaţie deloc de neglijat, vorba
savantului Valerian Bujor că „Moldova este în pericol” este mai valabilă în anul 2018,
decât în anul 1993. Singura scăpare a societăţii din capcanele criminalităţii este de a se
lega o prietenie morală între oamenii legii şi persoanele care au nevoie de reconciliere.
În acest caz, este valabilă expresia lui Albert Einstein că: este mai uşor să dezintegrezi
un atom decât o prejudecată” iar Lucian Blaga a zis: „Toţi oamenii sunt trecători, dar
nu toţi trecătorii sunt oameni”. În virtutea faptului împlinit, că la ora actuală nici un
organism al statului nu a ajuns la stadiul de prietenie absolută cu propriul popor, în care
să lipsească cu desăvârşire infracţionalitatea, trebuie să găsim o cale de mijloc care să
cuprindă 2 elemente primordiale: litera legii şi într-o mai mare proporţie spiritul literei.
Cu siguranţă problemele societăţii nu vor dispărea niciodată; însă, persoanele care
găsesc modalităţile prin care infractorul să devină moral, variază de la un caz la altul şi
de la om la om. Este de ajuns să avem voinţă să aplicăm de câteva ori această strategie
prietenească. Începutul întotdeauna este mai dificil; însă, după rezultatele primelor
experienţe, fiecare va trage concluzia în ce fel trebuie să aplice legea şi nu numai ceea
ce scrie în ea.
Închei cu onoarea de a mă afla împreună cu domniile voastre la această Conferinţă
Omagială, totodată dorindu-i mulţi ani fericiţi şi progrese măreţe savantului Valeriu
Bujor, spre binele întregii Republici Moldova, pe care a slujit-o şi o slujeşte cu
devotament de mai mult de 35 de ani!
LA MULŢI ANI!



Octavian Pop,
doctor în drept, conf. univ., avocat
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ASOCIAğIA MISIUNEA CREùTINĂ SFÂNTUL CIPRIAN
Giarmata Vii, str. Cerna, Nr. 15
CIF: 33150179

RAPORT DE ACTIVITATE
2016 - 2017
1. Datele de autentificare ale AsociaĠiei
AsociaĠia a luat fiinĠă în luna mai 2014, prin înscrierea în Registrul AsociaĠiilor din
România. AsociaĠia are un număr de 3 membri în Consiliul Director, preúedintele
acesteia fiind CIPRIAN CRISTOI.
Misiunea AsociaĠiei Sfântul Ciprian este de a promova credinĠa creútina úi
spiritualitatea ortodoxă, în duhul filocalic al Sfântului Mucenic Ciprian, cu prioritate
persoanelor ce caută un echilibru între viaĠa spirituală úi cea socială
Activitatea AsociaĠiei se desfăúoară în principal în două direcĠii:
1. Acte de filantropie pentru familii úi persoane identificate de membrii AsociaĠiei
ca nevoiaúe
2. AcĠiuni de conútientizare a importanĠei echilibrului între viaĠa socială úi viaĠa
spirituală a omului prin conferinĠe, consiliere individuală sau familială.
Pentru a îndeplini aceste două direcĠii, în anul 2016 AsociaĠia Misiunea Creútină
Sfântul Ciprian a încheiat un parteneriat cu Mitropolia Autonomă Creútin Ortodoxă
de Bergamo úi Europa, cu sediul în Bergamo, reprezentată de Înalt PreasfinĠitul Dr.
Onufrie Pop, parteneriat care are ca scop promovarea credinĠei creútine úi a
spiritualităĠii ortodoxe, în duhul filocalic al Sfântului Mucenic Ciprian, prin
organizare de conferinĠe de larg interes comun.
2. Acte de filantropie
Membrii asociaĠiei, împreună cu un număr destul de mare de studenĠi sau absolvenĠi
ai facultăĠii de psihologie úi sociologie care ajută ca voluntari AsociaĠia, au pregătit
pachete cu alimente neperisabile pentru un număr de 55 de familii nevoiaúe de pe
raza judeĠelor Timiú úi Arad úi le-au distribuit atât de Sfânta Sărbătoare a Învierii cât
úi la Sfânta Sărbătoare a Crăciunului.
De asemena de 1 iunie, atât în anul 2016, cât úi în anul 2017, membrii asociaĠiei au
pregătit pachete cu jucării úi dulciuri pentru mai mult de 50 de copii din familii
nevoiaúe.
Pentru data de 15 septembrie 2017, membrii AsociaĠiei au pregătit 25 de pachete
pentru copii nevoiaúi care merg la úcoală.
Toate activităĠile filantropice se realizează din fonduri proprii sau sponsorizări, o
importantă sursă de venit fiind direcĠionarea a 2% din impozitul pentru salarii a
membrilor úi simpatizanĠilor asociaĠiei.
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3. Organizarea de conferinĠe



În anul 2016 vizitele pastorale ale Înalt PreasfinĠitului dr. Onufrie Pop,
Mitropolit de Bergamo Italia la AsociaĠia „Misiunea Creútina Sfântul Ciprian”
din Timiúoara, au avut loc în 13 aprilie, 21 iunie, 28 septembrie, 19 octombrie,
21 noiembrie úi 21 decembrie, unde, în faĠa unui mare număr de persoane,
membri úi simpatizanĠi ai AsociaĠiei au fost susĠinute o serie de conferinĠe de
larg interes, în vederea conútientizării importanĠei echilibrului între viaĠa
socială úi viaĠa spirituală a omului.
Temele conferinĠelor pentru anul 2016 au fost următoarele:
 Moartea lui Iisus – 13 aprilie
 Povestea străjilor – 21 iunie
 NecredinĠa lui Toma – 28 septembrie
 Darul văduvei – 19 octombrie
 ÎnmulĠirea pâinilor – 21 noiembrie
 Pilda marelui ospăĠ – 21 decembrie
În anul 2017 temele conferinĠelor Ġinute de Înalt PreasfinĠitului dr. Onufrie Pop,
Mitropolit de Bergamo Italia au fost următoarele:
 Judecata din urmă – 22 martie 2017
 Învierea lui Iisus – 26 aprilie
 Cultul morĠilor – 23 august 2017-10-17
Protoiereu Mitrofor CIPRIAN CRISTOI
VICAR ADMINISTRATIV

L.S.
ss.indescifrabil

Înregistrat la Mitropolia de Bergamo sub Nr. 213 din 1 noiembrie 2017
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ÎNALT PREA SFINȚIA SA,
DOCTOR ONUFRIE (OCTAVIAN) POP,
ARHIEPISCOP DE BERGAMO, ȘI MITROPOLIT
AL MITROPOLIEI AUTONOME CREȘTIN-ORTODOXE
DUPĂ CALENDAR PATRISTIC ÎN ITALIA

LA 62 ANI DE VIAȚĂ
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Înalt Prea Sfinția Sa,
Conf. univ. dr. Onufrie
(OCTAVIAN) POP
S-a nascut la 22 octombrie 1956, in comuna
RODNA, judetul Bistrita-Nasaud (România),
fiind cel de-al doilea copil al parintilor SIMION
si MARIA, agricultori. În comuna natala, a
urmat Scoala Generala de 8 ani, pe care a
absolvit-o in anul 1971. In toamna aceluiasi an, sa inscris la Scoala Profesionala de Constructii din
orasul DEJ, judetul Cluj (România), pe care a
absolvit-o in luna iunie 1973, calificandu-se in
meseria de instalator, instalatii tehnico-sanitare
si de gaze. Intre anii 1973 - 1974 a lucrat ca
lacatus-mecanic – instalatii, la Exploatarea
Miniera RODNA. In perioada 20 septembrie
1974 – 5 ianuarie 1976 a satisfacut stagiul militar
la U.M. 01386/II ROMAN, jud. Neamt (România). De la 1 februarie 1976 pana la
1 februarie 1977, a lucrat tot la Exploatarea Miniera (România) RODNA, ca
maistru mecanic - instalatii in subteran, dupa care s-a hotarat sa plece la
manastire si sa imbrace haina monahala.
La data de 2 februarie 1977, a intrat ca frate la MANASTIREA NEAMT,
județul Neamț (România), din cadrul Mitropoliei Moldovei si Sucevei, avandu-l
ca staret pe regretatul duhovnic si arhimandrit EFREM CHISCARIU. Dupa sase
luni de ascultare, ca ucenic la staretia manastirii, la 6 august 1977, a primit
binecuvantarea de a purta reverenda si a fost tuns intru rasofor, primind numele
de OLIVIAN. La 1 septembrie 1977, cu binecuvantarea vrednicului de pomenire
patriarh IUSTIN MOISESCU, pe atunci mitropolit al Moldovei si Sucevei, s-a
inscris la Seminarul Teologic Ortodox de la MANASTIREA NEAMT, unde, in
urma examenului de admitere a intrat al treilea.
La data de 15 septembrie 1978, s-a transferat la Seminarul Teologic Ortodox
BUCURESTI si a fost inchinoviat la Manastirea CALDARUSANI, din judetul
Ilfov (România). Aici a indeplinit mai multe ascultari printre care si cea de
econom al manastirii. La 9 iunie 1979, in ajunul praznicului Rusaliilor, la slujba
vecerniei, a depus voturile monahale la Biserica MANASTIRII CALDARUSANI
devenind monahul OLIVIAN . In toamna aceluiasi an, a fost transferat in interes
de serviciu la MANASTIREA SINAIA, judetul Prahova (România), ca
supraveghetor muzeu. Anul urmator (1980) incepand cu data de 1 iulie, a fost
transferat tot in interes de serviciu la MANASTIREA COCOS, jud.Tulcea
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(România), tot ca supraveghetor muzeu, primind si ascultarea de secretar si
contabil al manastirii. La 5 octombrie 1980, a fost hirotonit ierodiacon de catre
regretatul Arhiepiscop dr. ANTIM NICA al Tomisului si Dunarii de Jos. Dupa
hirotonie, a urmat cursurile la zi ale Seminarului Teologic din BUCURESTI,
slujind ca diacon la Biserica Seminarului „Radu Voda” BUCURESTI. La
sesiunea din iunie 1982, dupa sustinerea examenului de diploma, a devenit
absolvent al Seminarului Teologic Ortodox BUCURESTI, cu media 7,50%. Dupa
absolvire, la cererea sa, a primit Inalta binecuvantare a Prea Fericitului Parinte
Patriarh IUSTIN MOISESCU de iesire din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucurestilor,
stabilindu-se in cadrul Arhiepiscopiei Timisoarei si Caransebesului, la
Manastirea „Izvorul Miron” ROMANESTI, Jud.Timiș (România), cu
binecuvantarea Înalt Prea Sfințitului Dr. NICOLAE CORNEANU, Mitropolitul
Banatului. In perioada 1 iulie – 1 noiembrie 1982, a slujit ca diacon la aceasta
manastire, dupa care a fost transferat in interesul serviciului ca preot duhovnic la
Manastirea "Sfantul Ilie de la Izvor" BOCSA-VASIOVA, judetul CarasSeverin(România). Aici a fost hirotonit ieromonah la 6 noiembrie 1982, in
Catedrala Mitropolitana din TIMISOARA, de catre Prea Sfintitul Episcop Dr.
TIMOTEI SEVICIU al Aradului, Ienopolei si Halmagiului, pe atunci episcopvicar al Arhiepiscopiei Timisoarei si Caransebesului. Timp de aproape 3 ani de
zile, aici a fost angrenat intr-o serie de lucrari de restaurare, pictura si
reconstructie la Biserica manastirii, cladirile anexe si gardurile ce imprejmuiau
manastirea. La 13 mai 1984, lucrarile pe care le-am realizat, au fost
binecuvantate de catre Prea Sfintitul Episcop Dr. TIMOTEI SEVICIU, prin
resfintirea bisericii, imbracata in haina de sarbatoare, prin noua pictura realizata
si lucrarile de reparatii, iar pentru munca si osteneala depusa i s-a acordat
distinctia de SINGHEL, prin hirotesie. In perioada anilor petrecuti la Manastirea
BOCSA-VASIOVA, si-a continuat la seral cursurile Liceului Industrial Nr. 2 din
BOCSA-VASIOVA, in anul 1985, promovand anul IV, dupa care s-a transferat la
Liceul "Traian Vuia" FAGET, jud. Timis (România). Ca om de initiativa si bun
organizator, a fost transferat din nou, tot in interesul serviciului, la Manastirea
"Izvorul Miron" ROMANESTI, jud. Timis, incepand cu data de 1 septembrie
1985, pentru a o restaura si de a o repune in circuitul turistic national si
international.
În toamna aceluiasi an, s-a inscris la Liceul "Traian Vuia" din FAGET, in
anul V, curs seral, pe care l-a absolvit in sesiunea iunie 1986, cand in urma
sustinerii examenelor de diploma si bacalaureat, a obtinut media 7,25%. La
Manastirea "Izvorul Miron" ROMANESTI, a realizat lucrari de amenajare,
restaurare, reconstructie si pictura atat la biserica, cat si la cladirile anexe, fapt
ce a facut ca la 20 iulie 1987, de sarbatoarea hramului, sarbatoare ce coincidea si
cu aniversarea a 75 de ani de la punerea pietrei de temelie a Bisericii manastirii,
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de catre cel care a ctitorit-o, Dr. ELIE MIRON CRISTEA, primul patriarh al
Bisericii Ortodoxe Romane, sa i-se acorde prin hirotesie, de catre Inalt Prea
Sfintitul Parinte Mitropolit al Banatului Dr. NICOLAE CORNEANU , distinctia
de PROTOSINGHEL. In calitate de conducator al manastirii, a reusit sa formez
o obste monahala, ce in anul 1994 numara 7 vietuitori. La 1 octombrie 1988, dupa
sustinerea examenului de admitere, din luna iulie 1988, s-a inscris in anul I la
Institutul Teologic de Grad Universitar SIBIU, care dupa evenimentele din
decembrie 1989, a devenit Facultatea de Teologie Ortodoxa "Andrei Saguna" din
cadrul Universitatii "Lucian Blaga" județul SIBIU (România). In anul 1992,
sesiunea iunie-iulie, a devenit licentiat in teologie pastorala a acestei facultati,
sustinand lucrarea cu tema: „CANONIZAREA SFINTILOR IN BISERICA
ORTODOXA”, avandu-l ca indrumator stiintific pe Arhid.Prof.Univ.Dr. IOAN
N. FLOCA, obtinand media 9,33%.
La sarbatoarea hramului din 20 iulie 1991, cu binecuvantarea Inalt Prea
Sfintitului Dr. NICOLAE CORNEANU, Mitropolitul Banatului, Biserica
manastirii, restaurata si repictata a fost tarnosita (sfintita), de catre vrednicul de
pomenire Episcop EMILIAN BIRDAS, pe atunci arhiereu-vicar al Episcopiei
Aradului. In toamna aceluiasi an, la Manastirea "Izvorul Miron" ROMANESTI,
județul Timiș(România), au avut loc trei rasoforii si o tundere in monahism.
Tot aici, a pus bazele unei foi religioase intitulata sugestiv "VIATA
MONAHALA", singura de acest gen (in acea perioada), ce se adresa tuturor
monahilor. Aceasta foaie religioasa aparea lunar si a avut colaboratori de marca
ai monahismului romanesc. Sub egida manastirii, au aparut si un numar de 20
carti semnate de smerenia sa continand poezie, proza, articole si studii cu
caracter pastoral-misionar, drept, etc.
Din dorinta de a-si perfectiona studiile si de a-si largi orizontul de
cunoastere in mai multe domenii de activitate, in anul 1991, s-a inscris si la
Facultatea de Drept "Nicolae Titulescu" CRAIOVA, din cadrul Universitatii
CRAIOVA, pe care a absolvit-o in luna iunie 1996 si a devenit licentiat al acesteia
in sesiunea februarie 1997, sustinand lucrarea cu tema „RASPUNDEREA
MATERIALA A PERSOANELOR INCADRATE IN MUNCA” obtinand media
7,97%, avand ca indrumator stiintific pe Prof. Univ. Dr. CONSTANTIN BELU.
In luna iunie 1995, a infiintat cu sprijinul Primariei MARGINA, jud. Timis,
ziarul local intitulat sugestiv „MARGINA” ce a aparut lunar si pe care l-a condus
ca redactor sef, pana in luna septembrie 1995, cand din motive financiare si-a
incetat aparitia.
La 1 decembrie 1995, in urma mai multor solicitari de a pleca intr-o alta
eparhie, a primit binecuvantarea Inalt Prea Sfintitului Parinte Mitropolit Dr.
NICOLAE CORNEANU, al Banatului, de a se reintoarce la Manastirea
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CALDARUSANI, din Judetul Ilfov(România), manastirea de metanie a
parintelui Olivian.
Aici din lipsa de spatiu si de posturi in schema de personal, a primit o
negatie, iar Arhiepiscopia Bucurestilor, i-a dat binecuvantarea de a se stabili in
Arhiepiscopia Targovistei, unde regretatul Arhiepiscop Dr. VASILE COSTIN,
chiriarhul de atunci al locului, l-a numit incepand cu data de 1 februarie 1996, ca
preot capelan militar la CENTRUL DE REEDUCARE GAESTI, jud.
Dambovita(România), unde a lucrat pana la 1 august 2006, cand s-a pensionat si
a
trecut
in
rezerva
cu
gradul
de
locotenent-colonel.
Prin experiența acumulată de duhovnic și pedagog, vazand nevoile acestei unitati,
a încercat sa pună bazele unei activitati moral-religioase de exceptie. A intocmit
programe de asistenta moral-religioasa, iar la 12 iunie 1997, sprijinit de cadrele
unitatii si Centrul Eparhial TARGOVISTE, a pus bazele viitoarei biserici, ce
urma sa fie inchinata "Sfantului Ioan Gura de Aur" Arhiepiscopul
Constantinopolului.
La 5 iulie 1997, au inceput lucrarile de constructie a edificiului, ce au
durat doar trei luni de zile. La 15 septembrie acelasi an, au inceput lucrarile de
pictura, realizate de profesorul HORIA CERNAU din TARGOVISTE, ajutat de
detinutii MARIUS POP si RADU EMILIAN, iar la 13 noiembrie 1997, cand se
face pomenirea Sfantului Ioan Gura de Aur, Biserica nou construita, a fost
tarnosita (sfintita) de vrednicul de pomenire Arhiepiscop Dr. VASILE COSTIN,
Intaistatatorul Bisericii Dambovitene.
Pentru munca si osteneala depusa, Arhiepiscopia Targovistei i-a acordat
„DIPLOMA DE APRECIERE” nr. 4321/11 noiembrie 1997, iar Prea Fericitul
Parinte Patriarh TEOCTIST ARAPASU, al Bisericii Ortodoxe Romane, prin
GRAMATA PATRIARHALA Nr. 326/13 noiembrie 1997, i-a acordat "CRUCEA
PATRIARHALA".
La Centrul de Reeducare GĂEȘTI, județul Dîmbovița (România), unde a
lucrat ca preot militar, a pus bazele unei reviste, sugestiv intitulata "LUMINA SI
SPERANTA", ce a apărut trimestrial incepand cu anul 1996 si pana in anul 2006,
o revista de cultura, opinie si informare, ce a depăși granitele tarii si se bucura de
o larga apreciere.
Tot din anul 1996, prin grija sfintiei sale, la Centrul de Reeducare
GAESTI, a luat fiinta Cabinetul de Asistenta Religioasa, care din 1999, s-a
transformat in Biroul de Asistenta Religioasa, dotat cu biblioteca, icoane, colectii
de ziare si reviste, etc.
În vederea aprofundarii studiilor absolvite, in anul 1998, s-a inscris la
cursurile postuniversitare ale Facultatii de Drept „Nicolae Titulescu” CRAIOVA,
pe care le-a absolvit in anul 1999 sustinand lucrarea de disertatie cu tema :
„CONSIDERATII TEORETICE SI PRACTICE ALE TEORIEI GENERALE A
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DREPTULUI PRIVIND LEGALITATEA SI CONSTITUTIONALITATEA
ACTELOR ADMINISTRATIVE” , sub indrumarea Prof. Univ. Dr. IULIAN
NEDELCU obtinand media 10. In paralel cu aceste cursuri a urmat si cursurile
postuniversitare ale Universitatii „Politehnica” TIMISOARA, pe care le-a
absolvit tot in anul 1999, sustinand lucrarea de disertatie cu tema :
„MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. SISTEMUL. LOC DE MUNCA.
STRUCTURA SI FUNCTIONARE. PARAMETRII. PERFORMANTA SI
OBOSEALA”, sub indrumarea Prof. Univ. Dr. IOAN PUGNA ,obtinand media
9,40%.
În urma examenului de admitere, sustinut in luna ianuarie 1999 la
Academia de Stiinte a Republicii Moldova – Institutul de Filozofie, Sociologie si
Drept CHISINAU, a devenit doctorand în specialitatea: 12.00.08. (Drept Penal,
Criminologie și Drept Penitenciar). La data de 27 aprilie 2001, a sustinut public
teza de doctorat intitulată: „CAUZELE CARE ATENUEAZA SI AGRAVEAZA
PEDEAPSA”, la Academia de Politie „Stefan cel Mare” din CHISINAU, sub
conducerea stiintifica a Prof. Univ. Dr. ALEXANDRU BOROI, de la Academia
de Politie „Al.Ioan Cuza” BUCURESTI - Romania si a consultantului stiintific,
Conf. Univ. Dr. VALERIU BUJOR, fostul rector al Universitatii de Criminologie
– CHISINAU, R. Moldova, consiliul stiintific specializat al acestei academii
conferindu-i titlul de „DOCTOR IN STIINTE JURIDICE” (conform Diploma de
Doctor seria D.R. nr. 1280/21 iunie 2001, eliberata de Comisia Superioara de
Atestare a Republicii Moldova).
La data de 20 august 1999, Senatul Universitatii de Criminologie Chisinau
- Republica Moldova, prin Ordinul nr. 43/p , l-a numit prin cumul, asistent
universitar la catedra de "Drept Public" (pentru anul universitar 1999-2000).
La data de 28 august 2000 tot Senatul Universitatii de criminologie
Chisinau - Republica Moldova, prin Ordinul 35/p , l-a numit prin cumul, asistent
universitar la catedra de "Drept Public" (pentru anul universitar 2000-2001).
La data de 30 aprilie 2001, Senatul fostei Universitatii de Criminologie
CHISINAU – R. Moldova, prin Ordinul nr.17/U.P.Pc. , l-a numit, prin cumul, in
functia de lector universitar, la catedra de „Drept Public”.
La data de 27 decembrie 2001, in baza hotararii aceluiasi senat al fostei
Universitatii de Criminologie CHISINAU - R. Moldova prin Ordinul 24b/U.P.Pc.,
a fost numit prin concurs in functia de lector universitar superior la Catedra de
„Criminologie si Drept Penal”.
Prin ordinul nr.78 U.P.P./30 august 2002 al Senatului fostei Universitatii
de Criminologie CHISINAU – R. Moldova, a fost numit, prin concurs, in functia
de conferentiar interimar la Catedra de „Criminologie si Drept Penal” pentru
anul universitar 2002-2003.
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Prin ordinul 41/p din 13 septembrie 2003, Senatul Academiei de Drept din
Moldova, l-a numit prin cumul lector superior la Catedra de Drept Public.
Prin ordinul 05-542 din 20 octombrie 2004, a fost angajat prin cumul in
functia de conferentiar universitar interimar la Catedra de Drept, a Facultatii de
Drept din cadrul Universitatii de Stat "Alecu Russo" din Balti - Republica
Moldova.
Prin ordinul 05.277 din 29 august 2005 a fost angajat pe o perioada de 5
ani, titular la Catedra de Drept Public in functia de conferentiar universitar la
Facultatea de Drept din cadrul Universitatii de Stat "Alecu Russo" din Balti Republica Moldova.
Prin ordinul 196-P din 01 septembrie 2017 a fost angajat în postul de
conferențiar universitar la Departamentul de psihologie, securitate și drept
(Secția criminologie, psihologie și științe socio-umaniste) la Institutul de Științe
Penale și Criminologie Aplicată – Republica Moldova, pentru anul universitar
2017-2018.
Prin ordinul 234-P din 10 august 2018 a fost numit în postul de cercetător
științific superior la Departamentul de investigații științifice, cooperare interuniversitară și ghidare în carieră la Institutul de Științe Penale și Criminologie
Aplicată – Republica Moldova, pentru anul universitar 2018-2019.
In perioada anilor 1990-2018, a publicat un numar de 130 lucrari, 92
dintre ele aparand in colectiile: pastorala, juridica si psihopedagogica, iar
celelalte fiind de proza, poezie, istorie, sociologie si tehnologie. Intre anii 19852018, a publicat in diferite ziare (periodice si cotidiene) dar si in reviste din tara si
strainatate, un numar de 200 predici, 1250 articole si studii (diferite domenii), 127
poezii si 33 de articole cu caracter pastoral in limba franceza, recenzand un
numar de 114 carti si prefatand 12 carti ale unor autori diferiti.
Fara sa fim lipsiți de modestie, trebuie sa spunem ca despre viata si
scrierile sale, s-au scris 15 carti semnate de autori diferiti.
Pe parcursul anilor, a primit in semn de apreciere, pentru activitatea
publicistica si literara, mai multe diplome, distinctii si premii.
Intre anii 1995-2018, a participat la diferite congrese, conferinte si
simpozioane, atat in tara cat si in strainatate, unde au fost dezbatute probleme de
interes national si mai ales de reforma penitenciara, la fiecare participare, avand
cate-o interventie, si prezentand cate un referat.
Aproape 365 de publicisti si gazetari, au consemnat in presa scrisa din
tara si strainatate intre anii 1990-2018 despre lucrarile si activitatea publicistica,
dar si edilitar gospodareasca a smereniei sale.
In anul 1999 a infiintat si Buletinul „CUVANT SI SUFLET” al Bisericii
"SFANTUL IOAN GURA DE AUR" din cadrul Centrului de Reeducare
GAESTI, județul Dîmbivița (România), ce apărea trimestrial, iar din anul 2001, a
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fondat si revista sugestiv intitulata „PHOENIX”, revista semestriala ce oferea
minorilor si cadrelor posibilitatea de a-si publica materialele si de a le face
cunoscute cititorilor, iar în anul 2008 a înființat Revista „HRANĂ PENTRU
SUFLET” a Mitropoliei Autonome Creștin Ortodoxe după Calendar Patristic, în
Italia, cu sediul la Bergamo, care apare până în prezent.
Din cele prezentate, se poate vedea, ca viata pe care a parcurs-o, nu a fost
o viata linistita si nici usoara, trebuind de tanar sa-si i-a soarta in maini, sa
traieasca numai printre straini, departe de casa si de cei dragi. Valurile acestei
vieti, l-au purtat de-o parte si de alta a ei, avand de-a face cu oameni buni, mai
putin buni, cu oameni rai, dar si cu oameni plini de credinta, cu suflet mare si cu
frica de Dumnezeu.
Faptul că a fost slujitorul Lui DUMNEZEU, si ca mai bine de 10 ani, si-a
desfasurat activitatea într-un Centru de Reeducare(Penitenciar) iar 10 ani, în
calitate de arhiereu și misionar în Italia și Europa, la Mitropolia Autonomă
Creștin-Ortodoxă după Calendar Patristic din Italia, cu sediul la Bergamo,
considera ca aceasta slujire, a fost chemarea celor pe care i-a păstorit, tineri
certati cu legea, si de multe ori respinsi de societatea din care au făcut parte, si
care pe buna dreptate au avut nevoie de un prieten adevarat, ce sa se roage in
permanenta pentru ei, ajutandu-i în felul acesta să-și revină, dar și să se ridice
din „noroiul în care au cazut”, dar și o mîngîiere pentru credincioșii care sunt
departe de casă, plecați pribegi printre străini să cîștige o viață mai bună.
A pus si v-a pune suflet in tot ceea ce face, cautand in permanenta sa-i
ajute pe toti cei care sunt in suferinta, și-n necazuri, atat cat Dumnezeu il va tine
pe pamant binecuvîntat. Se va ruga neincetat pentru pacea a toata lumea, cerand
de la bunul Dumnezeu sa-l tina sanatos, sa-si poata mantui sufletul si sa poata
contribui la randu-i ca duhovnic si la mantuirea altora, iar ca dascăl să contribuie
la formarea tineri generații sănătoase, și cu frică de DUMNEZEU.
Ca orice om trecut prin multa suferinta si necazuri, nu-si mai doreste
nimic de la aceasta viata pamânteasca si trecatoare, si nici de la oamenii
vremurilor pe care le traim si care si ei sunt trecatori, ci cauta sa dea slava lui
Dumnezeu pentru toate cele primite in cei 62 de ani de viata si 37 de ani de slujire
la altarul credintei ca preot si duhovnic, dintre care, 10 ani, ca arhiereu și 20 ani
de activitate didactico-științifică, și de cercetare în Republica Moldova.

Biroul de presă al
Mitropoliei de Bergamo și Europa,
Italia.
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REFLECTAREA ÎNVĂŢĂTURII
SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL
ÎN CĂRŢILE NOULUI TESTAMENT

U

na dintre marile personalităţi despre care
Sfânta Scriptură ne vorbeşte este cea a
Sfântului Ioan Botezătorul. Viaţa şi
cuvintele sale nu sunt expuse numai în
paginile Sfintei Evanghelii, ci şi în celelalte cărţi
ale Noului Testament. Aşadar, cele patru Sfinte
Evanghelii, cartea Faptele Apostolilor, epistolele
pauline şi cele soborniceşti ne ajută să cunoaştem
mai bine viaţa şi învăţătura celui ce s-a învrednicit
a fi Înaintemergătorul Fiului lui Dumnezeu.
Misiunea Sfântului Ioan Botezătorul a fost
aceea de a-L descoperi oamenilor pe Mântuitorul
lumii. Acest mare sfânt a fost iradiat cu lumină
divină, pe care apoi a răspândit-o celor din jur.
Botezătorul Domnului în râul Iordan a fost
supranumit şi „făclie” pentru că el „strălucea în
virtutea luminii împărtăşite lui de Iisus Hristos,
pentru a-i pregăti treptat pe oameni să primească
adevărata lumină.”1
Tocmai datorită rolului său pe care l-a avut în a
pregăti omenirea pentru venirea lui Mesia prezis
de profeţii Vechiului Testament, sfântul evanghelist
Luca în Faptele Apostolilor, sfântul apostol Pavel
în epistolele sale, sfinţii apostoli Ioan şi Petru în
epistolele lor prezintă scurte fragmente din viaţa
Înaintemergătorului şi din cuvintele sale.
În calitatea de Înaintemergător al Domnului,
Sfântul Ioan Botezătorul a pregătit ogorul în care
Fiul lui Dumnezeu urma să arunce sămânţa cuvân
tului Evangheliei Sale. Aşa cum ogorul trebuie să
fie curăţit de toate buruienile înainte ca agricultorul
să arunce seminţele de grâu pentru ca acesta să
poată rodi, tot astfel şi sufletele oamenilor trebuiau
să fie curăţite de orice păcat pentru ca sămânţa
cuvântului evanghelic să prindă rădăcină adâncă
pentru a da roade duhovniceşti. În acest sens
Sfântul Ioan Botezătorul şi-a început predica sa în
pustiul Iudeii cu următoarele cuvinte: „Pocăiţi-vă
că s-a apropiat împărăţia cerurilor ... Atunci a ieşit
la el Ierusalimul şi toată Iudeea şi toată împreju
1

Natalia Manoilescu Dinu, Iisus Hristos Mântuitorul
în lumina Sfintelor Evanghelii, Editura Bizantină,
Bucureşti, 2004, p. 88

rimea Iordanului. Şi erau botezaţi de către el în
râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.”(Matei 3: 2,
5-6). Prin aceste cuvinte el a arătat că viaţa în
Hristos începe cu pocăinţa, adică cu regretul şi
părerea de rău pentru trecutul trăit departe de
Dumnezeu. Astfel pentru a începe o nouă viaţă
Sfântul Ioan a arătat contemporanilor săi şi nouă
tuturor că pocăinţa este primul pas pe care trebuie
să-l facem pentru a fi pe drumul cel bun. Îndemnul
la pocăinţă al Sfântului Ioan era urmat de un ritual
şi anume botezul simbolic pentru iertarea păcatelor
în râul Iordan.
Este cunoscut faptul că Sfântul Ioan Botezăto
rul a avut numeroşi ucenici. Dintre aceştia au făcut
parte chiar primii apostoli ai Mântuitorului: sfinţii
apostoli Andrei şi Ioan.
În Faptele Apostolilor este amintit botezul
pocăinţei practicat de Sfântul Ioan Botezătorul. În
capitolul 19 al acestei cărţi sfântul Luca prezintă
dialogul pe care Sfântul Apostol Pavel l-a avut la
Efes cu câţiva ucenici ai Sfântului Ioan Boteză
torul. „Şi pe când Apollo era în Corint, Pavel, după
ce a străbătut părţile de sus, a venit la Efes. Şi
găsind câţiva, a zis către ei: Primit-aţi voi Duhul
Sfânt când aţi crezut? Iar ei au zis către el: Dar
nici n-am auzit dacă este Duhul Sfânt. Şi el a zis:
Deci în ce v-aţi botezat? Ei au zis: În botezul lui
Ioan. Iar Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul
pocăinţei, spunând poporului să creadă în Cel ce
avea să vină după el, adică în Iisus Hristos. Şi
auzind ei, s-au botezat în numele Domnului Iisus.
Şi punându-şi Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt
a venit asupra lor.” (Fapte 19: 1-6)
În aceste versete autorul cărţii Faptele Aposto
lilor vorbeşte atât de botezul pocăinţei, al Sfântului
Ioan Botezătorul, cât şi de botezul cu Duhul Sfânt.
Aşadar, Sfântul Luca evidenţiază că botezul
Sfântului Ioan a prefigurat botezul cu Duh Sfânt
pe care avea să-l instituie Fiul lui Dumnezeu.
„Botezul pocăinţei” şi „botezul cu Duhul Sfânt” se
deosebesc atât în ceea ce priveşte persoane care l-a
instituit, cât şi în ceea ce priveşte conţinutul
fiecăruia.
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„Botezul pocăinţei” practicat de Sfântul Ioan
Botezătorul mai este denumit şi „botezul lui Ioan”
(Fapte 19: 3). Despre acest fel de botez ne vorbeşte
Sfântul Evanghelist Matei (Matei 3: 2-6), dar şi
Sfântul Luca în Faptele Apostolilor (Fapte 19:
1-6). Sfântul Ioan Botezătorul nu este doar icoană
a pocăinţei, ci şi propovăduitor al ei şi botezător
pentru aceasta. Rolul Sfântului Ioan a fost acela de
a-i pregăti pe oameni, de a-i convinge că este
necesar să se pocăiască „ nu ca să fie pedepsiţi, ci
ajungând mai smeriţi prin pocăinţă şi osândindu-se
pe ei înşişi, să alerge să ia iertare de păcate...nu ca
să fie pedepsiţi, ci ca să primească mai uşor, dar
mai târziu iertarea.”2
Sfântul Ioan Botezătorul recomandă contempo
ranilor săi pocăinţa, dar şi nouă tuturor pentru că
„păcatul constă în închiderea în propria identitate,
în refuzul celuilalt, în refuzul relaţiei încrezătoare
cu Dumnezeu şi cu cele ce vor veni.3 Botezul
pocăinţei al Sfântului Ioan Botezătorul are o
importanţă deosebită deoarece fără acesta nu este
posibilă apropierea omului de Dumnezeu. Pocăinţa
înseamnă să recunoaştem că Împărăţia Cerurilor
despre care aminteşte Sfântul Ioan Botezătorul şi
pe care o propovăduieşte Mântuitorul este în noi.
„Botezul pocăinţei” despre care vorbeşte sfântul
Luca în Faptele Apostolilor şi chemarea la
pocăinţă făcută de Înaintemergătorul Domnului
(Matei 3: 2) pe care o face oamenilor este o
chemare a fiecăruia de a se întoarce la starea de
dependenţă de Dumnezeu.
Din textul redat de sfântul Luca la Fapte 19:
1-6 constatăm că ucenicii Sfântului Ioan Boteză
torul au răspuns la întrebarea adresată de sfântul
Pavel că nu au cunoştinţă de Duhul Sfânt. Este
greu de admis ca aceşti ucenici să nu fi auzit de
Duhul Sfânt. De aceea „mult mai probabil este că
ei n-aveau cunoştinţă de darurile şi lucrările Duhu
lui Sfânt de după Cincizecime.”4 Din discuţiile
ulterioare „apostolul neamurilor” a înţeles că ei
erau ucenici ai Sfântului Ioan Botezătorul şi că
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, Scrieri,
partea a-III-a, trad. de Pr. Dumitru Fecioru, Editura
Instititului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti,
1994, p. 122
3
Olivier Clement, Puterea credinţei, trad. de Alexan
drina Andronescu şi Daniela Cioncai, Editura Pandora,
Târgovişte, 1999, p. 25
4
Pr. Prof. Univ. Dr. Leon Arion, Compendiu neotesta
mentar de introducere şi exegeză, tipărit de S.C.
Grafica Prahoveană S.A., p. 87-88
2

primiseră doar botezul acestuia. Despre botezul
Înaintemergătorului Domnului, Pavel afirmă că
este numai un botez ritual, care nu trebuie con
fundat cu botezul creştin.
Actul care consfinţeşte pocăinţa propovăduită
de Sfântul Ioan Botezătorul este botezul denumit
„botezul lui Ioan” (Fapte 19: 3), spre a-l deosebi
de botezul iudaic, care era un simplu rit, cât şi de
cel al lui Iisus Hristos, care singur va conferi
iertarea păcatelor. Botezul practicat de Sfântul
Ioan Botezătorul, numit şi botezul pocăinţei, nu dă
iertarea păcatelor, căci aceasta va putea fi obţinută
decât prin moartea pe cruce a Fiului lui Dumnezeu.
Botezul lui Ioan presupune căinţă pentru păcatele
săvârşite şi, ca atare, pregăteşte sufletul pentru
primirea iertării.
Datorită importanţei pe care pocăinţa o are în
viaţa credincioşilor, Sfinţii Apostoli au propovăduit
pocăinţa asemenea Sfântului Ioan Botezătorul în
pustiul Iudeii. În acest sens, în Faptele Apostolilor
sfântul Petru îndeamnă la pocăinţă pe creştinii
acelor timpuri. După pogorârea Duhului Sfânt, în
cadrul cuvântării pe care Sfântul Petru a ţinut-o la
Ierusalim îndemna zicând: „Pocăiţi-vă şi să se
boteze fiecare dintre voi numele lui Iisus Hristos,
spre iertarea păcatelor voastre şi veţi primi darul
Duhului Sfânt.” (Fapte 2: 38). Tot el recomandă
pocăinţa propovăduită de Înaintemergătorul Dom
nului: „Drept aceea pocăiţi-vă şi vă întoarceţi, ca
să se şteargă păcatele voastre, ca să vie timpul de
bucurie de la faţa lui Dumnezeu.” (Fapte 3: 19)
Ca şi Sfântul Apostol Petru, Sfântul Apostol
Pavel îi îndeamnă pe atenieni în Areopag la
pocăinţă: „Dumnezeu trecând cu vederea veacurile
neştiinţei, vesteşte acum oamenilor ca toţi de
pretutindeni să se pocăiască.” (Fapte 17: 30)
Aşadar în răspândirea cuvântului lui Dumnezeu,
Sfinţii Apostoli au folosit în predica lor îndemnu
rile la pocăinţă folosite pentru prima dată de
Sfântul Ioan Botezătorul. Mai mult, putem afirma
că ei nu numai că au propovăduit pocăinţa aseme
nea Înaintemergătorului Mântuitorului, ci chiar au
dat dovadă de pocăinţă. Sfântul Apostol Petru s-a
pocăit pentru că s-a lepădat de Fiul lui Dumnezeu
de trei ori, iar Sfântul Apostol Pavel s-a pocăit
pentru faptele săvârşite cât timp a fost un aprig
apărător al iudaismului, devenind astfel „apostolul
neamurilor”.
Tot cu prilejul botezului Domnului, Sfântul
Ioan Botezătorul a dat sfaturile potrivite tuturor
celor care veneau la el: vameşilor, ostaşilor, oame
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nilor simpli. La întrebarea: „Ce să facem deci?”,
Sfântul Ioan le-a răspuns: „Cel ce are două haine
să dea şi celui ce nu are şi cel ce are bucate să facă
asemenea.” (Luca 3: 10-11). Iată aşadar că Înainte
mergătorul Domnului nu predică doar pocăinţa sau
întoarcerea la Dumnezeu şi regretul trecutului, ci
predică şi milostenia pentru că aceasta este
modalitatea prin care dovedim că ne iubim aproa
pele şi indirect pe Dumnezeu. Pentru că milostenia
este una din cele mai importante virtuţi creştine cu
caracter social, ea a fost predicată nu numai de
Ioan Botezătorul ci şi de Mântuitorul şi de Sfinţii
Apostoli.
Îndemnul la milostenie dat de Înaintemergătorul
Domnului (Luca 3: 11) şi-a găsit loc şi în predica
Sfinţilor Apostoli şi a ucenicilor Mântuitorului.
Astfel unele cărţi neotestamentare fac referiri la
milostenia pe care a predicat-o şi Sfântul Ioan
Botezătorul. Sfântul Pavel afirma într-una din
epistolele sale: „Prisosinţa voastră să împlinească
lipsa acelora, pentru ca şi prisosinţa lor să
împlinească lipsa voastră” (2 Cor. 8: 14). Aceste
cuvinte se aseamănă ca sens întru totul cuvintelor
Sfântului Ioan Botezătorul. Aşadar adevăratul
creştin ştie că ceea ce are în plus poate da celui
lipsit pentru a aduce o rază de bucurie în sufletul
acestuia. Dăruind din surplusul nostru celor lipsiţi
lăsăm fără să ne dăm seama ca în sufletul nostru să
rodească floarea milosteniei. Prin aceste cuvinte
care îşi au rădăcină în cele ale Sfântului Ioan
Botezătorul, Sfântul Apostol Pavel arată că: „Mila
este împreună-pătimitoarea iubitoare cu cei chi
nuiţi de dureri. Şi, precum cruzimea şi sălbăticia
îşi au obârşia în ură, mila odrăsleşte din iubire,
neputându-se ivi decât din aceasta.”5
Acelaşi apostol având în minte milostenia
propovăduită de sfântul apostol Pavel îi îndeamnă
pe corinteni la milostenie. În cap. 9 din Epistola a
II-a către Corinteni este expusă strângerea de
ajutoare pentru cei nevoiaşi. Pentru a-i stimula pe
corinteni în acţiunea lor, Pavel le dă ca exemplu pe
creştinii din Macedonia (Fapte 8: 1-5). Creştinii
din aceste comnităţi au dat un strălucit exemplu
despre dragostea şi recunoştinţa lor către Dumne
zeu, dar şi despre dragostea lor faţă de cei lipsiţi.
Această dragoste s-a manifestat prin dărnicia lor şi
prin bucuria cu care au făcut aceasta. Înainte de a
dărui celor lipsiţi, macedonenii „s-au dat pe ei
5

Sf. Grigorie de Nyssa, Opt omilii la Fericiri, trad. de
Pr. Sandu Gh. Stoian, Editura Anastasia, Bucureşti,
1999, p.69

înşişi întâi Domnului şi apoi nouă, prin voia lui
Dumnezeu.” (Fapte 8: 5)
Colecta iniţiată de Sfântul Apostol Pavel nu
urmărea sărăcia corintenilor şi îmbogăţirea
creştinilor din Palestina, ci efectuarea unui schimb
creştinesc de daruri: corintenii oferă cele materiale,
iar săracii Palestinei le răspund cu daruri spirituale,
contribuind astfel la propăşirea moral-religioasă a
comunităţilor lor. (Fapte 9: 14)
„Apostolul neamurilor” înţelege că strângerea
bunurilor să nu fie privită ca o povară, impusă
dintr-o poruncă, ci să purceadă din pornirea sin
ceră de a veni în ajutorul fratelui aflat în strâm
toare.
Sfântul Apostol Pavel arată că în comunităţile
din Corint şi Macedonia milostenia era practicată
căci mila este „iubirea întrupată în fapte, e talantul
rodit în slujirea aproapelui meu.”6 Creştinii din
aceste comunităţi au dat ascultare îndemnului
făcut de Sfântul Apostol Pavel cu privire la
milostenie, îndemn ce a fost făcut cu ceva timp
înainte de Sfântul Ioan Botezătorul.
Dar despre milostenia propovăduită de prooro
cul Ioan nu vorbeşte doar Sfântului Apostol Pavel,
ci şi Sfântul Apostol Iacov în epistola sa. Apostolul
care a fost martorul schimbării la faţă a Fiului lui
Dumnezeu şi fratele Sfântului Apostol şi Evan
ghelist Ioan redă cuvintele Sfântului Ioan Boteză
torul referitoare la milostenie astfel: „Dacă un frate
sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana cea de toate
zilele, şi cineva dintre voi le-ar zice: Mergeţi în
pace! Încălziţi-vă şi vă săturaţi, dar nu le daţi cele
trebuincioase trupului, care ar fi folosul?” (Iacov
2:15-16). Aşadar, Sfântul Apostol Iacov subliniază
că milostenia este cea care îi îmbracă pe cei goi şi
îi hrăneşte pe cei flămânzi, îndemnându-i pe
adevăraţii creştini să o practice aşa cum îndemna
şi profetul din pustiul Iudeii.
Un alt autor al cărţilor neotestamentare care
recomandă milostenia propovăduită de Sfântul
Ioan Botezătorul a fost şi Sfântul Luca. În Faptele
Apostolilor el spunea că: „Mai fericit este a da
decât a lua.” (Fapte 20: 35)
Înaintemergătorul Domnului nu doar că a fost
profeţit încă din Vechiul Testament, dar încă prunc
fiind, tatăl său Zaharia, fiind plin de Duhul Sfânt a
profeţit despre Ioan că va lumina pe cei care
urmau drumul greşit către Împărăţia lui Dumnezeu:
6

Pr. Constantin Galeriu, Tâlcuiri la praznicele de peste
an, Editura Anastasia, 2001, p. 238
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„Ca să lumineze pe cei ce şed în întuneric şi în
umbra morţii şi să îndrepte picioarele noastre pe
calea păcii” (Luca 1: 79). Aşadar misiunea
Sfântului Ioan Botezătorul a fost aceea de a călăuzi
paşii conaţionalilor săi către Împărăţia Cerurilor
pe care avea să o întemeieze Mântuitorul Hristos
prin patimile, moartea şi învierea Sa.
Nu doar Sfântul Ioan Botezătorul a avut
misiunea de „a lumina pe cei ce şed în întuneric şi
în umbra morţii” ci şi Sfinţii Apostoli despre care
Hristos a spus că sunt „sarea pământului” şi
„lumina lumii” (Matei 5: 13-14). Deşi nu a făcut
parte din cei 12 ucenici ai Fiului lui Dumnezeu,
Sfântul Apostol Pavel avea să îndeplinească
aceeaşi misiune pe care Mântuitorului o încredin
ţase acestora: „Mergând, învăţaţi toate neamurile
botezându-le în numele Tatălui şi al Sfântului Duh
învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit
Eu vouă” (Matei 28: 19-20). Aşadar, Sfântul
Apostol Pavel a dat ascultare acestei porunci a
Domnului mai mult ca oricare apostol al lui
Hristos, căci în cadrul celor trei călătorii misionare
el a arătat la numeroase popoare care este adevă
rata învăţătură pe care oamenii trebuie să o
urmeze.
Ceea ce îl aseamănă pe „apostolul neamurilor”
de Înaintemergătorul Domnului este misiunea care
le-a fost încredinţată. Ambii trebuiau să-i ajute pe
cei dintru întuneric ca să descopere Lumina. Deşi
Pavel trăise înainte de minunea care s-a petrecut
pe drumul Damascului în întuneric, Hristos îi
încredinţează după acest episod misiunea de a le
deschide ochii celor care trăiau în ceaţa păcatului.
Astfel, înaintea regelui Agripa şi a lui Festus,
Sfântul Apostol Pavel relatează că Însuşi Fiul lui
Dumnezeu i-a încredinţat această misiune prin
cuvintele: „Să le deschizi ochii, ca să se întoarcă
de la întuneric la lumină şi de la stăpânirea lui
satana la Dumnezeu, ca să ia iertarea păcatelor şi
parte cu cei ce s-au sfinţit, prin credinţa în Mine.”
(Fapte 26: 18)
Dacă misiunea Sfântului Ioan Botezătorul a
fost profeţită chiar de tatăl său, misiunea Sfântului
Apostol Pavel a fost arătată de însuşi Mântuitorul
Hristos. Sfântul Ioan Botezătorul este personajul
cheie care face legătura între Vechiul Testament şi
Noul Testament, iar Saul din Tars a fost persecu
torul creştinilor care a devenit „apostolul neamu
rilor”. Cu toate acestea misiunea lor este identică
până la un punct. Cuvintele prin care misiunea lor

este anunţată sunt aproape asemănătoare. Astfel lui
Ioan i se cere: „ca să lumineze pe cei care şed în
întuneric”, iar lui Pavel: „să le deschizi ochii, ca să
se întoarcă de la întuneric la lumină”. Această
asemănare poate fi pusă pe seama faptului că
ambele cărţi, Evanghelia a III-a şi cartea Faptele
Apostolilor au acelaşi autor: Sfântul Luca.
Dacă Înaintemergătorul Domnului avea
misiunea de a-i lumina pe conaţionalii săi pentru a
înţelege că toate profeţiile veterotestamentare se
împlineau în Hristos, Sfântul Apostol Pavel i-a
adus „de la întuneric la lumină
şi de la stăpânirea lui satana la Dumnezeu” pe
toţi oamenii, căci pentru întreaga omenire a înviat
Hristos din morţi.
Iată deci, că Sfântul Luca ne aminteşte în
Faptele Apostolilor prin versetul amintit anterior
de misiunea pe care Înaintemergătorul Domnului a
primit-o de la Dumnezeu.
Despre misiunea Sfântului Ioan Botezătorul ne
aminteşte şi cuvintele Sfântului Apostol Pavel
redate în Epistola către Efeseni: „Şi să vă lumineze
ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea la
care v-a chemat, care este bogăţia slavei moştenirii
Lui” (Efeseni 1: 18) şi „Altădată eraţi întuneric, iar
acum sunteţi lumină întru Domnul” (Efeseni 5: 8).
Misiunea Sfântului Ioan Botezătorul a fost nu
doar de a propovădui pocăinţa şi de „a lumina pe
cei ce şed întru întuneric” ci şi de a-i îndemna pe
cei care Îl aşteptau pe Mesia să se pregătească şi
să aştepte cu încredere mântuirea pe care Acesta
avea să o aducă. Despre menirea lui de a pregăti
calea Domnului a profeţit cu mult timp în urmă
proorocul Isaia cel supranumit „evanghelistul
Vechiului Testament”. În acest sens Isaia spunea:
„Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiţi calea
Domnului, drepte faceţi cărările Lui. Toată valea
să se umple şi tot muntele şi dealul să se plece; şi
să fie cele strâmbe, drepte şi cele colţuroase căi
netede. Şi se va arăta slava Domnului şi tot trupul
o va vedea căci gura Domnului a grăit” (Isaia 40:
3-5). Că aceste cuvinte ale profetului Isaia se
referă la Sfântul Ioan Botezătorul, primim mărturie
de la Sfinţii Evanghelişti. În acest sens Sfântul
Evanghelist Matei zice: „El este acela despre care
a zis proorocul Isaia: Pregătiţi calea Domnului...”
(Matei 3:3), iar Sfântul Luca spune: „Precum este
scris în cartea lui Isaia proorocul.”(Luca 3:4)
Sfinţii Evanghelişti accentuează că Sfântul Ioan
Botezătorul este împuternicit să anunţe apropierea
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Împărăţiei Cerurilor. De aceea el îi îndeamnă pe
oameni să se pregătească pentru că Mesia prezis
de prooroci va veni să întemeieze această
împărăţie. Sfântul Evanghelist Matei ne asigură că
Sfântul Ioan Botezătorul este acel glas care tună în
pustiul Iudeii, pentru că a fost ales de Dumnezeu
să-i determine pe oameni să se pregătească pentru
a se reîntoarce la Domnul.
Cuvintele „Gătiţi calea Domnului” conţin
„îndemnul unei schimbări interioare, şi a unei
atente pregătiri spirituale dar după poruncile lui
Dumnezeu, de a intra întru Împărăţia mesianică
care deja este aproape.”7 De asemenea cuvintele
„drepte faceţi cărările lui” sunt „o provocare
adresată oamenilor de a-şi potoli patimile care-i
împiedică să-şi aţintească mintea spre cer”.8
Aşadar Sfântul Ioan Botezătorul este cel care îi
îndemna pe oameni să renunţe la păcatele şi
fărădelegile care îi încătuşează şi-i depărtează de
Dumnezeu. Ba mai mult! Pe oamenii care persistă
în păcate Dumnezeu îi părăseşte lăsându-i pradă
patimilor care întunecă chipul lui Dumnezeu în om
şi îl lipseşte pe om de adevărata libertate. Înainte
mergătorul Domnului a avut sarcina de a-i avertiza
pe oameni că Dumnezeu îşi poate întoarce faţa de
la ei pentru a-i lăsa să fie subjugaţi de cele mai
cumplite patimi.
Acest adevăr rostit de Sfântul Ioan Botezătorul
este accentuat şi în alte cărţi ale Noului Testament
cu excepţia Sfintelor Evanghelii. În acest sens
Sfântul Apostol Pavel atrage atenţia că Dumnezeu
i-a lăsat pradă necurăţiei pe cei care şi-au întors
faţa de la El: „Pentru aceea Dumnezeu i-a dat
necurăţiei, după poftele inimii lor, ca să-şi pângă
rească trupurile lor între ei” (Romani 1:24).
Acelaşi apostol spune: „Aceştia petrec în nesimţire
şi s-au dat pe sine desfrânării, săvârşind cu nesaţ
toate faptele necurăţiei” (Efeseni 4:19).
Iată deci, că cei care nu pregătesc calea Fiului
lui Dumnezeu sunt lăsaţi pradă celor mai josnice
păcate. De aceea Sfântul Ioan Botezătorul îndemna
la acest lucru, iar celelalte cărţi ale Noului Testa
ment arăta consecinţele celor care nu dau ascultare
acestui îndemn.
Cu prilejul botezului Domnului în râul Iordan,
Sfântul Ioan Botezătorul dă o mărturie extraordi
Pr. Conf. Univ. Dr. Leon Arion, Sfânta Evanghelie
după Matei, Editura Grafica Prahoveană, 2000, p. 136
8
Ibidem, p. 136
7

nară despre Fiul lui Dumnezeu: „Eu unul vă botez
cu apă spre pocăinţă, dar Cel care vine după mine
este mai puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic
să-I dezleg încălţămintea; Acesta vă va boteza cu
Duh Sfânt şi cu foc” (Matei 3: 11). Pentru că
misiunea sa este una deosebită Sfântul Ioan Bote
zătorul precizează că Mântuitorul este cel care îi
va boteza „cu Duh Sfânt şi cu foc”. Sfântul Ioan
Evanghelistul completează mărturia Sfântului Ioan
Botezătorul cu prilejul botezului Domnului cu
următoarele cuvinte: „Şi din plinirea Lui noi toţi
am luat har peste har.” (Ioan 1: 16)
Vorbind despre botezul „cu Duh Sfânt şi cu
foc” Sfântul Ioan Botezătorul vorbea de fapt
despre cea de-a treia Persoană a Sfintei Treimi:
Duhul Sfânt. Despre Duhul Sfânt însuşi Hristos
le-a vorbit ucenicilor înainte de a se înălţa la cer,
atunci când le-a făgăduit acestora un Mângâietor:
„Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va
trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa
toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce
v-am spus Eu.” (Ioan 14: 26)
Acest Duh Sfânt despre care Ioan Botezătorul
spune că Hristos va boteza cu el avea să se reverse
în ziua Cincizecimii peste Sfinţii Apostoli, pe când
aceştia se aflau la Ierusalim: „Şi s-au umplut toţi
de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte
limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi.” (Fapte
2:4)
Sfântul Ioan Botezătorul ne dă mărturie că Fiul
lui Dumnezeu va fi cel care va întemeia botezul
„cu Duh Sfânt şi cu foc”. Înaintemergătorul
Domnului avertizează că nu botezul său este cel
care îi va scăpa pe oameni de păcate, ci botezul lui
Hristos. Botezul Înaintemergătorului era un ritual
de spălare a trupului cu apă, ca semn că cineva
doreşte să renunţe la fărădelegile sale, fiind gata
„să moară” pentru viaţa cea deşartă, hotărându-se
astfel să înceapă o viaţă nouă plăcută lui
Dumnezeu. Botezul pe care îl va institui Fiul lui
Dumnezeu va fi unul superior pentru că efectele
sale sunt folositoare sufletului.
În ziua Cincizecimii Duhul Sfânt S-a revărsat
peste Sfinţii Apostoli în forma focului despre care
aminteşte Înaintemergătorul Domnului: „Şi li s-au
arătat împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe
fiecare dintre ei.” (Fapte 2: 3). Sfântul Luca
prezintă în cap. 2 din Faptele Apostolilor imaginea
Duhului Sfânt şi a focului despre care Sfântul Ioan
Botezătorul vorbise pe malul râului Iordan cu
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prilejul botezului Domnului. Astfel Sfinţii Apostoli
pot boteza la rândul lor cu „Duh Sfânt şi cu foc”
asemenea Domnului, căci Însuşi Hristos le-a
poruncit acest lucru: „Mergând, învăţaţi...” (Matei
28: 19-20)
După evenimentul care a avut loc în ziua
Cincizecimii Duhul Sfânt este prezent din ce în ce
mai mult în viaţa Bisericii primare. Acum nu doar
Mântuitorul boteza „cu Duh Sfânt şi cu foc”, ci şi
apostolii pe care Hristos i-a investit cu această
putere. Sfântul Luca ne mai prezintă în cea de-a
cincia carte a Noului Testament un alt eveniment
în care Duhul Sfânt este prezent în viaţa primilor
creştini, căci el a fost rezultatul botezului despre
care făcea amintire Sfântului Ioan: „Iar credincioşii
tăiaţi împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas
uimiţi, pentru că Darul Duhului Sfânt s-a revărsat
şi peste neamuri.” (Fapte10: 45).
Despre botezul cu „Duh Sfânt şi cu foc” despre
care a vorbit Ioan Botezătorul, despre roadele
acestui botez şi deosebirea dintre acest botez şi
tăierea împrejur ne relatează mai multe celelalte
cărţi ale Noului Testament. Aşadar acest botez
amintit de Ioan Botezătorul şi săvârşit de Hristos
şi de urmaşii lui poate fi înţeles mai bine dacă vom
analiza şi celelalte locuri în care ni se vorbeşte
despre el.
În Epistola I către Corinteni, Sfântul Apostol
Pavel spune următoarele: „Pentru că într-un Duh
ne-am botezat noi toţi, ca să fim un singur trup, fie
elini, fie robi, fie liberi, şi toţi la un Duh ne-am
adăpat” (I Corinteni 12: 13). Acest Duh este cel cu
care a botezat Hristos şi despre care a vorbit
Sfântul Ioan Botezătorul. Acelaşi Duh îi uneşte pe
toţi indiferent de naţionalitate sau condiţie socială.
Tot Sfântul Pavel spune într-o altă epistolă de-a
sa: „El ne-a mântuit, nu din faptele cele întru
dreptate, săvârşite de noi, ci după a Lui îndurare
prin baia naşterii celei de-a doua şi prin înnoirea
Duhului Sfânt” (Tit 3: 5). În acest verset „apostolul
neamurilor” evidenţiază că mântuirea este un dar
divin. Ea însă nu se impune împotriva libertăţii
omului, ci se administrează ca rezultat al
colaborării omului cu harul, prin credinţă şi fapte
bune. Pragul prin care credincioşii se despart de
viaţa din trecut şi intră într-un mod de viaţă nou
este Taina Sfântului Botez, pentru că prin această
Sfântă Taină se revarsă asupra noastră harul
Duhului Sfânt. Apostolul foloseşte pentru această
Sfântă Taină expresiile „baia naşterii de-a doua” şi

„înnoirea Duhului” pentru a reliefa că harul divin
de care se împărtăşeşte credinciosul prin botez,
curăţă toată întinăciunea păcatului şi restaurează
frumuseţea originară pe care omul a pierdut-o în
urma păcatului neascultării protopărinţilor noştri.
Acelaşi apostol arată care este semnificaţia
botezului creştin în numele Domnului Hristos: „
Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am
botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Deci
ne-am îngropat cu El în moarte, prin botez.”
(Romani 6: 3-4). Aşadar, prin Taina Sfântului
Botez, afundându-ne în apă, ca într-un mormânt,
în numele Sfintei Treimi, în firea omului se
produce o transformare şi o reînnoire. Această
transformare este posibilă datorită harului divin
care lucrează în fiinţa noastră. El ne curăţă de
noroiul păcatului lăsând sufletul imaculat şi plăcut
lui Dumnezeu. Astfel cel botezat moare spiritual
faţă de păcat, devine neputincios în a-l mai săvârşi
şi se uneşte cu Hristos în modul cel mai deplin.
Sfântul Ioan Botezătorul nu doar că L-a
predicat pe Hristos, dar a predicat şi botezul pe
care Fiul lui Dumnezeu avea să-l instituie, iar
Sfânta Biserică să-l săvârşească spre iertarea
păcatului strămoşesc. Aşadar începutul mântuirii
noastre începe prin Sfântul Botez, iar Sfântul
Apostol Petru spune într-una din epistolele sale:
„Iar această mântuire prin apă închipuia botezul,
care vă mântuieşte astăzi şi pe voi, nu ca ştergere a
necurăţiei trupului, ci ca deschiderea cugetului bun
către Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos.” (I
Petru 3: 21)
Botezul „cu Duh Sfânt şi cu foc” a fost posibil
datorită morţii şi învierii Domnului. De aceea
Sfânta Taină a Botezului săvârşită de Sfânta
Biserică aminteşte de aceste două evenimente prin
care Hristos l-a mântuit pe om. Acum această
mântuire realizată de Hristos începe cu sfântul
botez şi se obţine printr-o viaţă curată a fiecărui
mădular al Bisericii. Dar, pentru ca fiecare mădular
al Trupului tainic al Domnului să conştientizeze că
„botezul cu Duh Sfânt şi cu foc” predicat de
Sfântul Ioan Botezătorul aminteşte de moartea şi
învierea lui Hristos, Sfântul Apostol Pavel spune:
„Îngropaţi fiind împreună cu El prin Botez, cu El
aţi şi înviat prin credinţa în lucrarea lui
Dumnezeu, Cel ce L-a înviat pe El din morţi.”
(Coloseni 1: 12)
Prin aceste cuvinte se arată că Taina Sfântului
Botez despre care a vorbit în pustiul Iudeii şi
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Sfântul Ioan Botezătorul are pentru creştini o
importanţă deosebită. Afundarea în apă în numele
Sfintei Treimi închipuie o participare cu Hristos la
cele trei zile petrecute de Fiul lui Dumnezeu în
mormânt (Romani 6: 1-10).
După afundare urmează actul ridicării, care
reprezintă participarea la actul învierii Domnului.
Botezul este mormântul vieţii păcătoase pentru cei
botezaţi şi totodată, învierea lor pentru o viaţă
nouă. Prin botezul cu „Duh Sfânt şi cu foc” despre
care Înaintemergătorul Domnului a vorbit, omul
devine o făptură nouă, „un templu al Duhului
Sfânt” (1 Corinteni 6: 19). Acest lucru îl afirmă
Sfântul Apostol Pavel într-una din epistolele sale:
„ Dacă este cineva în Hristos este făptură nouă;
cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi.” (2
Corinteni 5: 17)
Pe malul Iordanului Sfântul Ioan Botezătorul a
dat mărturie despre Fiul lui Dumnezeu zicând: „
Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul
lumii.” (Ioan 1: 29). Astfel Înaintemergătorul
Domnului face o proorocie despre Hristos fiind
luminat de Duhul Sfânt. El îl prezintă oamenilor
pe cel care a venit în lume pentru a o elibera de
robia păcatului şi pentru a o împăca cu Tatăl. De
asemenea Ioan îl numeşte pe Hristos „Mielul lui
Dumnezeu” amintindu-ne de cuvintele profetului
Isaia rostite de acesta cu mult timp în urmă: „Ca
un miel spre junghiere s-a adus şi ca o oaie fără
glas înaintea celui ce o tunde, aşa nu şi-a deschis
gura” (Isaia 53: 7). Imaginea „mielului” este
preluată de Sfântul Ioan Botezătorul căci întradevăr Hristos S-a jertfit de bunăvoie pentru
mântuirea noastră. Înaintemergătorul Domnului îl
prezintă pe Hristos ca singurul „miel” care putea
să se jertfească pentru ca neamul omenesc să fie
eliberat din robia păcatului. Sfântul Ioan arată că
Mântuitorul este Cel care poate ridica fărădelegile
acestei lumi, iar acest lucru a fost posibil prin
patimile, moartea şi învierea Sa.
Ioan Botezătorul îl compară pe Hristos cu
„mielul” pentru că acest animal este simbolul
inocenţei, al nevinovăţiei. Ca şi acest animal
Hristos nu a avut nici o vină pentru a fi condamnat
să moară pe cruce între doi făcători de rele. Cu
toate acestea El a primit de bună voie să
pătimească pentru mântuirea noastră.
Aşadar, după ce Ioan L-a botezat pe Fiul lui
Dumnezeu în apa Iordanului, el a avut o nouă

luminare, căci L-a cunoscut în mod nemijlocit pe
Hristos, a cărui slavă o va contempla. Fiind
luminat de Duhul Sfânt el va dezvălui alte două
chipuri sub care Mântuitorul se va descoperi
oamenilor: ca Miel ce ridică păcatul lumii şi ca
Mire al făpturii.
Imaginea „Mielului” despre care Sfântul Ioan
Botezătorul a dat mărturie pe malul Iordanului
apare nu numai în Vechiul Testament la Isaia, ci şi
în ultima carte canonică a Noului Testament,
Apocalipsa. Autorul ei, evanghelistul Ioan creio
nează imaginea eshatologică a „Mielului” care va
judeca popoarele: „ Şi am văzut, la mijloc, între
tron şi cele patru fiinţe şi în mijlocul bătrânilor,
stând un Miel, ca junghiat, şi care avea şapte
coarne şi şapte ochi...Şi am văzut şi am auzit glas
de îngeri mulţi, de jur împrejurul tronului şi al
fiinţelor şi al bătrânilor, şi era numărul lor zeci de
mii zicând cu glas mare: Vrednic este Mielul cel
junghiat ca să ia puterea şi bogăţia şi înţelepciunea
şi tăria şi cinstea şi slava şi binecuvântarea. Şi
toată făptura care este în cer şi pe pământ şi sub
pământ şi în mare şi toate câte sunt în acestea
le-am auzit zicând: Celui ce şade pe tron şi
Mielului fie binecuvântarea şi cinstea şi puterea şi
slava în vecii vecilor!” (Apocalipsa 5: 6- 13).
„Mielul” despre care vorbeşte în acest fragment
apostolul Ioan este acelaşi despre care vorbeşte
Ioan Botezătorul. În ambele cazuri „Mielul” este
Hristos care a pătimit pentru ca omul să fie
mântuit. Fără jertfa Mielului omul nu ar fi fost
repus pe treapta de unde căzuse în urma păcatului
strămoşesc. Jertfa Mielului l-a curăţat pe om de
tina păcatului, l-a împăcat pe acesta cu Creatorul
şi a redat din nou frumuseţea originară a chipului
lui Dumnezeu în om.
Dacă afirmaţia Sfântului Ioan Botezătorul se
rezumă doar la a arăta că Hristos este doar „Mielul
lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”, adică
Jertfitorul, evanghelistul merge mai departe cu
această imagine a mielului arătând că Acesta nu
este numai Cel care se junghie, ci este şi Cel
vrednic de a primi toată puterea, cinstea şi slava
(Apocalipsa 5: 13). Aşadar, Ioan Evanghelistul îl
completează pe Ioan Botezătorul spunând despre
Hristos că nu este doar Cel care se jertfeşte pentru
om, ci şi Cel care îl va judeca pe acesta.
Iată deci că imaginea Mielului este prezentă
atât la ultimul profet al Vechiului Testament, cât şi
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la cel care i-a fost ucenic înainte de a deveni
apostolul Domnului. Acelaşi Miel este prezent în
cuvintele celor două personalităţi pentru a arăta că
Hristos a făcut posibilă mântuirea noastră prin
patima Sa de pe cruce, dar şi prin învierea Sa din
morţi.
Sfântul Ioan Botezătorul a fost denumit
„prietenul mirelui”, iar Evanghelistul Ioan spune
în acest sens: „ Cel ce are mireasă este mire, iar
prietenul mirelui, care stă şi ascultă pe mire, se
bucură cu bucurie de glasul lui. Deci această
bucurie a mea s-a împlinit” (Ioan 3: 29). Preluând
acest termen, apostolul Pavel face comparaţie între
sfinţenia relaţiei Hristos-Biserică, Taina Cununiei:
„Bărbaţilor, iubiţi femeile voastre, după cum şi
Hristos a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea
ca să o sfinţească prin baia apei prin cuvânt...şi ca
să fie sfântă şi fără de prihană” (Efeseni 5: 25-27).
Tot Sfântul Ioan Botezătorul este cel care dă
următoarea mărturie după botezul Domnului : „
Am văzut Duhul coborându-se din cer, ca un
porumbel şi a rămas peste El. Şi nu-L cunoşteam
pe El, dar Cel care m-a trimis să botez cu apă
Acela mi-a zis: Peste care vei vedea Duhul
pogorându-Se şi rămânând peste El, Acela este Cel
ce botează cu Duh Sfânt” (Ioan 1: 32-33). Din
mărturia Înaintemergătorului se desprind două
idei: prima este cea despre Sfânta Treime, iar cea
de-a doua este cea cu privire la faptul că Dumne
zeu Tatăl a fost Cel care i L-a descoperit pe Fiul.
Din versetele de mai sus putem afirma că
Sfântul Ioan Botezătorul este primul personaj al
Noului Testament care mărturiseşte existenţa
Sfintei Treimi: Duhul Sfânt este Cel care S-a
revărsat peste Fiul sub forma unui porumbel, Fiul
este Cel care primeşte botezul, iar Tatăl este Cel
care L-a trimis pe Ioan să-L boteze pe Hristos.
Totodată trebuie subliniat şi faptul că Înainte
mergătorul nu-L cunoştea pe Mesia, dar Dumnezeu
Tatăl i-a descoperit modalitatea prin care îl va
recunoaşte pe Hristos.
Sfântul Ioan Botezătorul vorbeşte cu prilejul
botezului Domnului de prezenţa Sfintei Treimi. El
este primul care vorbeşte despre Sfânta Treime.
Dacă în Vechiul Testament Sfânta Treime nu se
descoperea din motive lesne de înţeles, în Noul
Testament prezenţa Sfintei Treimi nu poate fi pusă
la îndoială. Mărturiile despre Treime sunt presărate

în paginile Noului Testament, iar una dintre aceste
mărturii este chiar a Botezătorului Ioan. Asemenea
lui, Sfinţii Apostoli mărturisesc existenţa Sfintei
Treimi.
Sfântul Apostol Petru a fost martorul nume
roaselor minuni săvârşite de Fiul lui Dumnezeu. El
a făcut parte din grupul de apostoli care au fost
martorii schimbării la faţă a Domnului. Cu această
ocazie el a fost martorul prezenţei Sfintei Treimi
pe muntele Tabor: „ Iată un nor luminos i-a umbrit
pe ei, şi iată glas din nor zicând: Acesta este Fiul
Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta
ascultaţi-L!” (Matei 17: 5). Fiind martorul pre
zenţei Sfintei Treimi şi auzind de la Însuşi Hristos
cuvintele: „Mergând...” (Matei 28: 19), Sfântul
Apostol Petru prezintă şi el într-una din epistolele
sale învăţătura despre Persoanele Sfintei Treimi
prin cuvintele: „ Care aţi fost aleşi de prevederea
lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea Duhului, spre
ascultarea şi stropirea cu sângele lui Iisus
Hristos...” (1 Petru 1: 2).
Un alt ucenic al Domnului, Sfântul Evanghelist
Ioan dă la rândul său mărturie despre Sfânta
Treime. Ca şi Sfântul Apostol Petru, Ioan a fost
martorul prezenţei Treimii cu prilejul schimbării la
faţă. Astfel, el expune în prima sa epistolă învă
ţătura despre Sfânta Treime: „ Căci trei sunt care
mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh.
Şi Aceştia trei Una sunt. Şi trei sunt care mărturi
sesc pe pământ: Duhul şi apa şi sângele, şi aceştia
trei mărturisesc la fel. Dacă primim mărturia
oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare,
că aceasta este mărturia lui Dumnezeu: că a
mărturisit pentru Fiul Său” (1 Ioan 5: 7-9).
În aceste versete Sfântul Apostol Ioan rezumă
întreaga învăţătură despre Sfânta Treime. El afirmă
prin cuvintele amintite mai sus că Dumnezeu este
Unul în fiinţa Sa , dar întreit în Persoane: Tatăl,
Fiul şi Duhul Sfânt. Dar din cuvintele ucenicului
care a stat cu capul pe pieptul Domnului la Cina
cea de Taină mai putem desprinde ceva: că nu doar
Tatăl a dat mărturie despre Fiul Său, ci şi oamenii
au dat mărturie despre Hristos. Iar unul dintre cei
care au dat o astfel de mărturie a fost şi Sfântul
Ioan Botezătorul. El nu numai că a mărturisit cel
dintâi despre Sfânta Treime cu ocazia botezului
Domnului, dar a şi fost martorul prezenţei Acesteia
(Ioan 1: 32-33). Cu toate acestea mărturia Înainte
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mergătorului şi a tuturor celorlalţi care au făcut-o
este mai mică decât mărturia lui Dumnezeu Tatăl.
Sfântul Apostol Pavel face parte din categoria
celor care mărturisesc adevărul despre Sfânta
Treime prin cuvintele: „ Harul Domnului nostru
Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi
împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi” (2
Corinteni 13: 13).
Ca o concluzie la cele menţionate mai sus
putem afirma că Sfântul Ioan Botezătorul este cel
care a deschis drumul mărturiilor referitoare la
Sfânta Treime. Astfel mărturia sa, a Sfinţilor
Petru, Ioan, Pavel şi a altora au stat la baza
formulării dogmei trinitare.
Sfântul Ioan Botezătorul a fost o personalitate
nu doar pentru ucenicii şi cei ce-l ascultau cu
deosebit interes, ci şi pentru Mântuitorul. Acest
lucru reiese din cuvintele pe care Fiul lui
Dumnezeu le-a rostit despre Înaintemergătorul
Său: „ Voi aţi trimis la Ioan şi el a mărturisit
adevărul...Acela era făclia care arde şi luminează,
şi voi aţi voit să vă veseliţi o clipă în lumina lui” (
Ioan 5: 33-35). Mântuitorul îl numeşte pe Boteză
torul Său „ făclia care arde şi luminează” datorită
rolului pe care acesta l-a avut în istoria mântuirii
neamului omenesc. Prin metafora pe care Hristos
o foloseşte pentru Ioan, se accentuează spiritul de
jertfă al Înaintemergătorului Său. Aşa cum făclia
se mistuie fără a primi ceva în schimbul luminii şi
căldurii pe care o răspândeşte, tot astfel şi Sfântul
Ioan Botezătorul a răspândit lumii care se afla în
întunericul păcatului, lumina cunoştinţei despre
Hristos pe care profeţii L-au vestit.
Despre cel numit de Hristos „ făclia care arde
şi luminează” aminteşte şi Sfântul Petru în cea
de-a doua epistolă a sa: „ Şi avem cuvântul proo
rocesc mai întărit, la care bine faceţi luând aminte,
ca la o făclie ce străluceşte în loc întunecos, până
când va străluci ziua şi Luceafărul va răsări în
inimile voastre” (2 Petru 1: 19)
Paginile Noului Testament cuprind numeroase
mărturii despre Sfântul Ioan Botezătorul. Nu doar
sfintele Evanghelii ne furnizează informaţii despre
viaţa şi cuvintele Înaintemergătorului, ci şi cele
lalte cărţi care alcătuiesc Noul Testament. Toate
locurile scripturistice ale Noului Testament care
fac referire la Ioan Botezătorul ne ajută să
înţelegem mai bine complexitatea acestui sfânt

care a avut un rol important în istoria mântuirii
neamului. El a fost cel care L-a botezat în apele
Iordanului pe Fiul lui Dumnezeu, i-a pregătit ogo
rul în care avea să-Şi arunce sămânţa cuvântului
evanghelic şi a dat prima mărturie despre Mesia
care a venit în lume la „plinirea vremii” (Galateni
4: 4) pentru a o mântui.
După ce omenirea a aşteptat timp îndelungat
Salvatorul făgăduit de Dumnezeu încă de la
căderea în păcat (Facere 3: 15), Sfântul Ioan Îl
prezintă lumii pe Fiul lui Dumnezeu întrupat prin
cuvintele: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”. Prin
aceste cuvinte el a arătat că făgăduinţa Creatorului
faţă de creatură s-a împlinit prin venirea în lume a
Fiului lui Dumnezeu.
Sfântul Ioan Botezătorul s-a învrednicit nu doar
a-L boteza în „repeziciunile Iordanului” pe Hristos,
dar şi a da mărturie despre Mântuitorul lumii. Prin
întreaga sa activitate Înaintemergătorul Domnului
nu a făcut altceva decât să deschidă porţile Împă
răţiei pe care Hristos avea să o instaureze prin
patima, moartea şi învierea Sa cea dătătoare de
viaţă.
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Rolul Bisericii în societate şi
activitatea ei socială
Prezenţa şi lucrarea Bisericii în societate se
înscriu în planul lui Dumnezeu, însă Biserica
fiind întemeiată în chip tainic de Fiul lui Dumnezeu pe crucea de pe Dealul Golgotei, din
iubire şi în chip văzut la Cincizecime, nu-l lasă
pe omul acestei societăţi să rămână acolo unde
se află, ci îi dă puterea şi ţelul de a înainta spre
desăvârşire, îi dă sentimentul că Dumnezeu
este aproape de el, şi-l ajută să urce treptele
desăvârşirii.
Aspectul social al virtuţii cetăţeneşti se
cuprinde în practicarea unei virtuţi cu vrednicie
şi conştiinciozitate în
cadrul comunităţii, al
societăţii, potrivit principiului paulin „dacă
cineva nu vrea să
lucreze, nici să nu
mănânce” (2 Tesaloniceni 3, 10), deci fiecare om trebuie să
îndeplinească
o
muncă, să aibă o îndeletnicire utilă prin care
să-şi asigure existenţa
personală, slujind acea
societate
care-l
cuprinde şi pe el, apostolatul social fiind,
aşadar, slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor.1
Astăzi, trăim într-o societate în care omul
acestui început de mileniu este adesea o fiinţă
egoistă, lipsită de sentimente nobile, care trăieşte doar absenţa prezenţei lui Dumnezeu, fără
a mai avea capacitatea de a se cunoaşte pe sine
însuşi ca fiind chip al lui Dumnezeu. Societatea
în care Biserica nu este prezentă prin slujitorii
Sfintelor Altare şi prin misiunea ei este o societate care treptat–treptat se degradează. Importanţa slujirii Bisericii este una covârşitoare,

pentru că aceasta este temelia sănătoasă cu
bune moravuri, istoria fiind aceea care ne-a
demonstrat în decursul vremii aceste lucruri.
O parte concretă a activităţii sociale a Bisericii o reprezintă actele de caritate prin răspândirea învăţăturii celei mântuitoare şi prin sfintele slujbe în cadrul cărora cei care participă se
împărtăşesc de harul cel dumnezeiesc. Domnul
nostru Iisus Hristos este prezent în Biserică, iar
dacă Biserica este prezentă în societate, fiecare
membru al societăţii se poate bucura de o prezenţă reală a Fiului lui Dumnezeu în viaţa sa.
Pentru a putea exista, o
societate are nevoie ca
membrii ei să aibă o
moralitate sănătoasă,
verticalitate în tot ceea
ce fac, toate acestea
fiind dobândite de către
individ în şi prin Biserică. Dar ea este aceea
care îl ajută pe fiecare
în parte să respire aerul
proaspăt al dumnezeirii, să iasă de sub jugul
păcatului, pentru a nu
mai fi rob al acestuia,
ea trebuind să fie foarte
actuală, activă şi hotărâtă, pentru a-i ajuta pe fiii ei duhovniceşti să
găsească unitatea de credinţă cu ceilalţi, arătându-le calea ce trebuie urmată.
Astăzi în societatea noastră Biserica trebuie
lăsată mai mult ca oricând să-şi desfăşoare activitatea nestingherită, să-şi adune fiii risipiţi sub
aripile ei ocrotitoare, să-i îndrume pe calea cea
dreaptă prin comuniunea euharistică, fiindcă
Dumnezeu nu poate lucra şi exista decât în
această comuniune şi în această unitate de credinţă.2

1

2
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Pr. capelan Olivian Pop – Misiunea preotului cape�
lan în unitatea penitenciar, editura citată, p. 274.

Idem – Misiunea Bisericii în penitenciar, editura
citată, p. 212.
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Trăind în societate şi fiind spiritualitatea
acestui popor, Biserica are datoria de a transmite fiilor ei principiile de bază ale Ortodoxiei.
Însuşi Hristos i-a trimis pe Apostoli la propovăduire, poruncindu-le să vestească Evanghelia
Sa la toate popoarele. Din această cauză predicatorul creştin care rămâne fidel poruncii Mântuitorului vesteşte cuvântul Evangheliei în baza
unei misiuni care porneşte de la Dumnezeu
către om, apostolatul social întemeindu-se,
printre altele, pe următoarele principii fundamentale:
a) îndatoririle Bisericii faţă de societate îşi
au sursa în însăşi porunca Evangheliei de a iubi
omul şi de a sluji omului de pretutindeni;
b) în general valorile umane şi în special
etica morală pe care le-a impus experienţa trebuie luate în consideraţie în slujirea lumii;
c) apostolatul social este expresia slujirii
deopotrivă a lui Dumnezeu şi a oamenilor şi
prin urmare slujirea socială reprezintă „apostolatul social“ şi viaţa lui Hristos prin lucrarea
Duhului Sfânt în comunitatea Bisericii şi în
viaţa credincioşilor.3
Dar activitatea socială a Bisericii nu trebuie
înţeleasă ca fiind redusă numai la faptul că ea
are datoria de a-i ajuta pe cei lipsiţi de anumite
bunuri spirituale, căci o astfel de înţelegere este
cu totul greşită. Trebuie doar să înţelegem că
aceste acte de caritate prin care Biserica îi ajută
pe cei nevoiaşi reprezintă doar o latură din activitatea ei socială. Ea nu se rezumă numai la
ajutorul pe care îl dă sufletului omenesc, ci,
fiind întemeiată de Hristos pentru a-i ajuta pe
oameni să dobândească mântuirea, îşi extinde
ajutorul şi asupra trupului, căci omul este,
potrivit învăţăturii Sfintei Scripturi, trup şi
suflet, fiind o fiinţă dihotonică. O latură tot atât
de importantă a activităţii sociale a Bisericii
este şi cea învăţătorească, prin aceasta omului
fiindu-i făcută cunoscută învăţătura cea mântuitoare.
Omului îi este arătat ceea ce este bine de
3

Episcop vicar Teodosie Snagoveanul – Biserica şi
societatea, în revista „Valenţe recuperatorii ale
activităţii moral-religioase cu persoanele private
de libertate”, nr. 1/1996, p. 14, publicaţie a Direc
ţiei Generale a Penitenciarelor din România,
Bucureşti.

săvârşit pentru sine şi pentru societatea în care
îşi desfăşoară activitatea; în acelaşi timp i se
arată şi ceea ce trebuie să evite pentru a nu-i
dăuna nici lui, nici celor din jur, nici comunităţii respective. Doar însuşindu-şi aceste principii
şi norme morale ale Bisericii, individul va duce
o viaţă liniştită, activitatea lui fiind pusă în
slujba binelui şi a societăţii.
Tot atât de importantă latură a activităţii
sociale a Bisericii este şi cea sfinţitoare, Biserica fiind prezentă în societate prin înşişi slujitorii ei. Prin slujbe oamenii se împărtăşesc de
harul sfinţitor care ne introduce în comuniune
cu Dumnezeu, harul fiind cel care revigorează
puterile omului, dăruindu-i exact ceea ce îi este
necesar pentru desfăşurarea tuturor activităţilor
sale cotidiene. Astfel numai unite şi bine înţelese, aceste trei laturi fac ca activitatea socială
a Bisericii să fie mereu prezentă în viaţa omului, ajutându-l să obţină mântuirea. Or, societatea este alcătuită din membrii ei şi din comuniunea care trebuie să existe între aceştia, însă şi
Biserica este alcătuită tot din membrii ei, care
sunt mădulare ale trupului lui Hristos.
Membrii Bisericii sunt în comuniune datorită credinţei lor comune în Hristos Domnul,
dragostei şi devotamentului lor faţă de Cel care
le-a adus mântuire; iar membrii societăţii sunt
în comuniune datorită idealurilor lor comune
din această viaţă, idealuri ce trebuie să îi conducă tot la Hristos Domnul care vrea ca toţi
oamenii să se iubească şi împreună să se mântuiască.4
Rolul Bisericii în integrarea în societate a
persoanelor delincvente
După evenimentele din decembrie 1989,
Biserica Ortodoxă Română a fost repusă în
drepturile sale fireşti, reuşind să aducă o contribuţie de seamă în acţiunea de redresare morală
a persoanelor aflate în închisori, fiind stabilite
măsuri concrete pentru asistenţa moral-religioasă a deţinuţilor şi minorilor infractori. Preotul a fost cel care s-a ocupat de partea religioasă a pedepsei închisorii, deoarece dispune de
4

Col. dr. Florian Gheorghe – Evaluare realistă a acti
vităţilor socio-educative în sistemul penitenciar, în
Revista de Ştiinţă penintenciară, nr. 4/2000, p. 74.
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cel mai puternic mijloc de îndreptare a sufletelor pierdute în întunericul neştiinţei şi al răului.
Misiunea acestuia, prezent permanent în rândul
deţinuţilor, este ca prin slujbe, predici şi catehizări să pătrundă în inimile oamenilor săturând
setea de duhovnicie şi aducând credinţă în inimile împietrite. Oficiind slujbe religioase cu
prilejul principalelor sărbători creştine, ei, preoţii, i-au făcut pe cei izolaţi de societate să
simtă încărcătura spirituală de pace sufletească,
cu atât mai mult cu cât alături de deţinuţii cu
bună comportare s-au aflat şi membrii familiilor lor.
Prezenţa preotului printre deţinuţi trebuie
aşadar să insufle speranţă, şi cei cu probleme
deosebite au nevoie de speranţă. Cei ale căror
idealuri au fost sfărâmate au nevoie foarte mare
de acea speranţă tămăduitoare.5
După cum se vede, Biserica se implică în
societate şi în toate problemele ei, aducând o
mare contribuţie pe linie spirituală, sprijinind
de asemenea revenirea şi îndreptarea celor privaţi de libertate, pentru a-i face să meargă pe
calea binelui, acesta fiind adevăratul sens al
„transformării” omului în societate.
Misiune şi slujire
Misiune înseamnă anunţarea directă a Evangheliei mântuirii ca martor al lui Hristos şi în
numele lui Hristos: „Aşa cum Tatăl M-a trimis
pe Mine, tot astfel şi Eu vă trimit pe voi” (Ioan
20, 21).
Cuvântul misiune are aşadar un dublu sens:
unul strict de evanghelizare, de propovăduire
orală a Evangheliei sau „de slujire a Cuvântului“, şi unul larg de mărturie, care se referă la
totalitatea vieţii creştine, trăirea ei după preceptele Evanghelice. În acest sens, în Biserica
veche un rol misionar important l-au avut semnele şi minunile.6
Cei trimişi în numele lui Hristos sunt slujitorii altarelor, care au misiunea de a-L sluji pe
Dumnezeu, deci preoţii, fie că sunt capelani

şi-şi desfăşoară activitatea în închisori, fie că
sunt de enorie, sunt misionarii slujitori, căci
numai slujind pe Dumnezeu ei slujesc oamenilor, şi slujind oamenilor îl slujesc pe Dumnezeu. Vorbind în mod special de cei ce slujesc în
penitenciare putem spune în mod cert că aceştia
sunt păstorii oilor pierdute pe „drumul păcatelor”, care au datoria de a le readuce în turma lui
Hristos, pentru aceasta fiind nevoie de multă
pricepere, experienţă şi tact pastoral. Această
legătură dintre preot şi cei aflaţi în detenţie trebuie să fie una foarte strânsă, bazată pe respect
şi strădanii de ambele părţi în vederea bunei
colaborări şi realizării unei lucrări duhovniceşti
de excepţie.
Pentru a scoate în evidenţă misiunea ce a
avut-o preotul din timpuri destul de îndepărtate,
specificăm că în toate regulamentele de funcţionare a închisorilor (din anii 1864, 1876, 1929,
1938) era prevăzut dreptul de exercitare a credinţei, iar funcţiile preotului erau cu totul spirituale, el ocupându-se exclusiv de partea religioasă a pedepsei închisorii, deoarece dispunea
de cel mai puternic mijloc de îndreptare a sufletelor pierdute în întunericul neştiinţei şi al
răului. 7
Cu toate acestea, în funcţie de posibilităţile
administraţiei penitenciarului, condamnaţii de
altă religie puteau primi în urma cererii lor asistenţă religioasă din partea slujitorilor cultului
lor.
Prezenţa preotului în penitenciar a încetat o
dată cu instalarea regimului totalitar comunist
în România. După ce mai bine de 75 de ani
penitenciarele beneficiaseră de prezenţa preotului în cadrul activităţii de recuperare şi îndreptare moral-spirituală a deţinuţilor, s-a considerat, în cadrul amplului proces de laicizare
forţată, că reeducarea deţinuţilor se putea realiza mult mai bine fără ajutorul preoţilor şi al
Bisericii.
Cu toate eforturile făţişe ale regimului
comunist, credinţa în Dumnezeu şi în Biserica
7

Pr. capelan Olivian Pop – Misiunea preotului cape
lan în unitatea penitenciar, editura citată, p. 282.
6
Pr. prof. Ion Bria – Credinţa pe care o mărturisim,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R.,
Bucureşti, 1986, pag. 133.
5

Col. Mircea Surugiu – Preotul de penitenciar între
tradiţie şi actualitate, în revista „Valenţe recupe
ratorii ale activităţii moral-religioase cu persoanele
private de libertate”, nr. 1/1996, p. 16, publicaţie a
Direcţiei Generale a Penitenciarelor din România,
Bucureşti.
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Ortodoxă Română s-a păstrat, ba chiar s-a întărit în acest „război dur şi trist“. Aşadar, sistemul de reeducare a persoanelor private de libertate nu a mai beneficiat de valorile credinţei,
insistându-se pe o serie de noţiuni abstracte.
Dar era din ce în ce mai evident, după cei 50 de
ani de comunism, că pregătirea deţinuţilor în
vederea reintegrării în societate era imposibilă
fără ajutorul Bisericii în totalitatea ei. Instituţia
divino-umană a răspuns cu promptitudine solicitărilor Direcţiei Generale a Penitenciarelor, în
anul 1993.
Activitatea desfăşurată de preoţi în acest sistem penitenciar s-a dovedit nu o dată a avea un
rol benefic asupra celor aflaţi în detenţie, cu atît
mai mult cu cît preoţia nu este o profesiune
oarecare, ci este în primul rând o misiune,
aceşti oameni având harul credinţei şi al rugăciunii. Preotul din acest mediu trebuie să realizeze o legătură indisolubilă între el şi deţinuţi,
prin exemplul său personal şi purtând cu ei în
permanenţă un dialog direct şi deschis.
Sufletul bolnav de păcat al celui privat de
libertate are nevoie de tămăduire. Păcatul este
cel care-i tulbură credinţa şi apoi mintea, preotul fiind acela cu un mare rol în scaunul mărturisirii, când între el şi deţinut se realizează un
dialog intim, având loc o conversaţie personală.
Prin rugăciunile pe care le face, prin dialogurile cu cei aflaţi în detenţie, prin predici,
meditaţii, teme de consiliere, preotul capelan
din penitenciar trebuie să realizeze o legătură
sufletească strânsă cu deţinuţii, legătură care
mai târziu îi va ajuta să înţeleagă mult mai bine
rostul lor în această viaţă scurtă şi trecătoare, şi
astfel prezenţa sa în mijlocul lor aduce o schimbare în bine şi chiar o modificare în planul relaţiilor umane.8
Rolul Bisericii în viaţa celor aflaţi în
închisori
Ceea ce a fost şi este frumos pentru om
înnobilează sufletul acestuia, dându-i puterea
necesară de a se apropia de Dumnezeu, iar
Biserica, cunoscând aceste lucruri, i-a dat aces8

Pr. Olivian Pop – Misiunea Bisericii în penitenciar,
editura citată, p. 9.

tuia mijloace solide ca prin văz şi auz să se desprindă de această lume bântuită de invidie şi
păcate şi să poată pentru o clipă să se înalţe
către împărăţia luminii.
Ca mijloc vizual, icoana încântă privirea
celor aflaţi în detenţie având reprezentări ale
sfinţilor ce au fost plăcuţi lui Dumnezeu – fiind
cel mai concludent exemplu în acest sens; iar
din punct de vedere auditiv însăşi cântarea religioasă devine mijloc de netăgăduit, de înălţare
al gândului către Dumnezeu.
Această cântare religioasă ajută pe deţinut
să-şi găsească liniştea lăuntrică pentru că mulţi
sunt cei ce au fost condamnaţi pentru crime oribile ce dezonorează fiinţa umană au conştiinţa
într-o nelinişte continuă, mustrându-l ori de
câte ori el se abate de la calea cea dreaptă.
Ceea ce l-a ajutat pe om să fie mai puternic
atunci când era slab şi să fie mai bun atunci
când era rău a fost arta, iar muzica este o artă,
şi cu atât mai mult cântarea religioasă care îl
ajută în general pe omul liber, cu atât mai mult
îl ajută pe cel aflat în închisoare să se liniştească măcar pentru o clipă şi să-şi găsească
liniştea de care are atâta nevoie. O adevărată
hrană spirituală pentru sufletele deţinuţilor mai
poate fi şi Sfânta Scriptură, care, fiind insuflată
de Dumnezeu şi de folos spre dare de învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre deprin
derea cea întru dreptate (2 Timotei 3, 16), luminează mintea pe care păcatul a întunecat-o.
Preotul penitenciarului trebuie să-i facă pe
deţinuţii să înţeleagă că numai făcându-I loc lui
Dumnezeu în inima lor şi primindu-L pe Hristos în casa sufletului lor, viaţa lor va fi mai frumoasă, iar faptele lor vor căpăta valoare şi vor
fi răsplătite la vremea cuvenită.9
Şi numai citind Sfânta Scriptură se poate
intra în dialog cu Cel al cărui glas se face auzit
prin paginile ei, dar nu precum se intră în dialog prin rugăciune, căci, aşa cum spune Fericitul Augustin: „în rugăciune noi stăm de vorbă
cu Dumnezeu, iar în Sfânta Scriptură Dumnezeu stă de vorbă cu noi” - şi aşa este pentru că
numai cel ce o citeşte cu credinţă simte cum un
glas tainic îi dă sfaturi bune pe care el trebuie
să le urmeze.
9

Ibidem, p. 19.
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Însăşi viaţa Mântuitorului are influenţă pozitivă pentru viaţa deţinutului, dacă are în minte
mereu cuvintele Mântuitorului: „pildă v-am
dat, ca şi voi să faceţi aşa cum am făcut Eu cu
voi” (Ioan, 13, 15).
Pe lângă viaţa Mântuitorului mai este relatată şi viaţa altor persoane, care din păcătoşii de
ieri, renunţând la viaţa plină de tot felul de fărădelegi, au ajuns sfinţii de astăzi (ex. Sfântul
Apostol Pavel). Dar pe lângă cele menţionate
mai sus, se simte nevoia ca deţinuţii să
cunoască şi alte învăţături din bogatul tezaur al
Bisericii Ortodoxe.
Este de datoria preotului de închisoare să
insufle dragoste pentru literatura de specialitate,
chiar dacă se va izbi de unele probleme mai
mici sau mai mari, el punându-le la dispoziţie
cărţi cu un bogat conţinut moral-religios care
zidesc sufleteşte pe cei ce le citesc cu evlavie.
Preotul trebuie să se apropie cu mult tact şi de
cei ce resping cu desăvârşire apropierea de
Dumnezeu citindu-le pasaje din Scriptură,
explicându-le lucruri anevoios de înţeles, pentru ca cei ce sunt interesaţi să-şi poată însuşi
mai bine învăţătura Bisericii, iar ceilalţi, mai
puţin interesaţi, să-şi formeze cât de cât o idee
despre Dumnezeu şi rolul Lui în lume.
Preotul penitenciarului trebuie să facă legătura între minte şi inimă pentru că de fapt harul
lui primit de la Mântuitorul Hristos sălăsluieşte
nu atât în minte, cât în inimă, şi de fapt tocmai
aici trebuie să pătrundă.10
După exemplul Mântuitorului Hristos, preotul din închisoare trebuie să-şi pună în valoare
„puterea” sa învăţătorească, recomandând deţinuţilor spre lectură vieţile sfinţilor, cărţi din
care se pot desprinde lucruri de un real folos,
precum şi opere ale unor mari Sfinţi Părinţi,
cum sunt Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare,
Ioan Scărarul, Grigorie de Nissa etc., unde se
mai găsesc învăţături despre diferite păcate pe
care cei în cauză le-au săvârşit, despre ceea ce
trebuie făcut pentru a putea scăpa de ele; căci
înfăptuirea învăţăturilor împodobeşte sufletul
Episcop vicar Teodosie Snagoveanul – Utilizarea
personajelor biblice ca modele în restructurarea
personalităţii deţinuţilor, în revista „Valenţe recu
peratorii ale activităţilor moral-religioase cu per
soanele private de libertate”, nr. 1/1996.

10

înaintea lui Dumnezeu; şi Dumnezeu fiind iubire
vrea ca „toţi oamenii să se mântuiască şi la
cunoştinţa adevărului să vină“ (1 Timotei 2, 4).
Dar poate că aceşti sfinţi au săvârşit fapte
mult mai groaznice ce i-au îndepărtat de Dumnezeu; însă ceea ce este foarte important este
tocmai faptul că aceşti sfinţi şi-au dat seama
în marea lor păcătoşenie că viaţa nu mai are
nici un sens fără Dumnezeu şi că fără El ei
sunt doar nişte fiinţe neputincioase. Aceste
lucruri citindu-le, deţinuţii pot realiza că indiferent de păcate, Dumnezeu nu îi alungă, ci îi
aşteaptă ca un Părinte iubitor să se întoarcă la
El, zicându-le: „iată Eu stau la uşă şi bat;
de-Mi va auzi cineva glasul şi va deschide
uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu
Mine“ (Apocalipsa 3, 20).
Umanitatea deţinutului şi cercetarea
lui prin Biserică
Un mare Sfânt Părinte, şi anume Ioan Scărarul, comentând versetul: „şi acum rămân: credinţa, nădejdea, iubirea, acestea trei; dar cea
mai mare din ele este iubirea” (1 Corinteni 13,
13) spunea: „Pe una o văd ca pe o rază, pe alta
ca o lumină, iar pe cealaltă ca pe un cerc”. Astfel credinţa este numită de el rază, fiindcă ea
dăruieşte omului cunoaşterea lucrurilor dumnezeieşti prin admiterea lor fără cerere de probe
concrete, aşa cum a cerut Sfântul Apostol
Toma. Prin credinţa vie omul este în legătură
cu Dumnezeu Creator şi Proniator a toate, dar
pe care în această viaţă nu-l putem vedea; iar
pentru părinţii răsăriteni iubirea este culmea în
care se concentrează toate virtuţile teologice ea fiind cauza pietăţii.11
Însă de un singur lucru trebuie ţinut seama:
şi anume, că fie el încarcerat sau nu, deţinutul
este om; şi în umanitatea sa trebuie să conştientizeze faptul că păcatul este cel ce l-a adus în
starea de persoană lipsită de libertate, de fiinţă
care prin faptele sale cele rele este îndepărtat
de la faţa lui Dumnezeu. Se ştie că această
luptă cu păcatul este grea şi anevoioasă, de
aceea deţinuţii trebuie să-şi canalizeze forţele
pentru a birui păcatul, de a nu deveni sclavii
poftelor celor josnice, iar trupul să le domine
11

Pr. prof. Ion Bria, lucrarea citată, p. 249.
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sufletul şi chipul să li se altereze din ce în ce
mai mult.
O conştiinţă plină de păcate este la fel ca o
mare învolburată şi înceţoşată. Putem aici asemăna păcatul cu ceaţa: aşa cum ceaţa împiedică
ochii trupului să vadă cu claritate, aşa şi ceaţa
păcatului nu le dă voie ochilor sufletului să
contemple creaţia lui Dumnezeu. Dar cu toate
acestea nimeni nu poate atrage cu sila pe om o
dată ce Dumnezeu l-a făcut liber ca să se facă
vrednic de laudă.12
Datorită faptului că şi libertatea este implicată atunci când nădăjduim în Dumnezeu, credinţa deţinutului trebuie să îndepărteze frica
sau constrângerea. Credinţa celui aflat în detenţie, pentru a fi întotdeauana vie şi pentru a nu
se ofili ca o floare care nu are apă, trebuie să fie
dovedită prin faptele cele bune. Legat de acest
lucru Fiul lui Dumnezeu ne spune: „de veţi
avea credinţă cât un bob de muştar şi veţi zice
muntelui aceluia mută-te şi aruncă-te în mare,
el se va arunca“. Dar locul în care aceşti
oameni lipsiţi de libertate se împărtăşesc de
darul mântuitor, acea instituţie divino-umană
care adăposteşte pe cei buni şi pe cei răi nu este
alta decât Biserica.
Ea este o instituţie umană, pentru că a fost
întemeiată pentru oameni, şi numai în cadrul ei
se poate găsi mântuirea, cum lămurit a spus
Sfântul Ciprian: „extra Ecclesia, nulla salus“
(în afara Bisericii nu există mântuire). Ea nu
lasă pe nimeni la nevoie, fie deţinut sau om
liber, fiind cea care prin oficierea Sfintei Liturghii oferă adevărata hrană spirituală de care e
atâta nevoie. În calitatea sa de aşezământ al lui
Dumnezeu care are drept scop înfiinţarea Împărăţiei Lui pe pământ, Biserica este cea care îi
transformă pe cei răi (categorie de oameni unde
intră şi deţinuţii) în oameni buni; ea îi ajută pe
toţi cei neputincioşi din cauza păcatului să se
ridice din propria neputinţă pentru a urma calea
cea dreaptă spre Hristos.
Însuşi marele poet Eminescu făcea următoarea afirmaţie: „Biserica este Maica neamului
nostru românesc” şi într-adevăr ea este Mama
noastră a tuturor, ce ne hrăneşte pe toţi cu multă
dragoste, cu învăţătura Celui ce a pătimit, însăşi
istoria demonstrând că acele civilizaţii care nu
12

Ibidem, p. 243.

au îmbinat viaţa socială cu cea bisericească au
dispărut în timp.
Omul al cărui trup este bolnav necesită
îngrijire medicală ce i se poate da numai într-un
spital, şi acest lucru se întâmplă şi cu sufletul
omului pe care păcatul l-a îmbolnăvit, aici fiind
nevoie de îngrijirea duhovnicească pe care o dă
Biserica, care este asemănată cu un spital
duhovnicesc. Prin Biserică acel om se vindecă,
ea fiind aceea care îi pune la dispoziţie „medicamentele” necesare. Medicamentele pe care
Biserica le pune la dispoziţia celor privaţi de
libertate sunt Sfânta Împărtăşanie şi toate celelalte Sfinte Taine prin care se dăruieşte har, care
este puntea de legătură dintre om şi Dumnezeu,
har ce dă posibilitatea omului să depăşească
greutăţile şi să ajungă la desăvârşire. Iată deci
că Biserica are un rol covârşitor în viaţa societăţii, având o importanţă ce nu poate fi negată
în viaţa individului.
Este bine cunoscut faptul că cei ce au trăit
în afara Bisericii s-au degradat ca fiinţe umane,
ajungând până la a săvârşi tot felul de fapte josnice ce nu sunt demne de o fiinţă creată după
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Aşa se
explică de ce în penitenciare, cei ce se află în
detenţie nu sunt alţii decât aceia care au trăit în
afara Bisericii şi trăind în afara ei nu au avut
cum să cunoască preceptele morale. Nefiind
ajutat, sufletul deţinutului paralizează sub greutatea păcatului, dar tămăduirea nu va apărea
decât dacă sufletul cooperează cu trupul şi-şi va
găsi locul unde se vor putea vindeca în Biserică, pentru că aici pe Sfântul Altar se află Trupul şi Sângele Domnului, hrana cea duhovnicească pentru cele pe care păcatul le-a îmbolnăvit. Sfânta Împărtăşanie luată cu credinţă şi
cu vrednicie va tămădui sufletul bolnav al celui
aflat după gratii.
O altă „doctorie” prin care sufletul poate fi
tămăduit este Taina Sfântului Maslu, al cărui
efect tămăduitor îl arată lămurit Sfântul Apostol Iacob ce zice: „este cineva-ntre voi bolnav?
Să-i cheme pe preoţii Bisericii şi ei să se roage
pentru el...” (Iacob 5, 14)
Astfel credinţa celor aflaţi în detenţie nu trebuie să se nască nici din frică şi nici din alt
motiv, ci din pornirea lăuntrică, pentru că astfel
născută, credinţa este una normală. Prin credinţă deţinutul face pasul decisiv în creştinism
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şi tot prin credinţă el îşi încredinţează sufletul
lui Dumnezeu Tatăl.
Iată, deci, că Biserica pune la îndemâna deţinuţilor toate mijloacele necesare pentru o însănătoşire grabnică, ea ajutând pe toţi cei care au
pornit pe căile greşite să găsească drumul drept
pe care un astfel de suflet se poate întoarce de pe
calea întunecoasă a pierzării pe calea cea luminoasă, de la un trecut umbrit de tot felul de fărădelegi la un prezent presărat de fapte plăcute şi
lui Dumnezeu, dar şi oamenilor.
Suferinţa celor din închisori, prilej de
întâlnire cu Hristos
Cu păcatele suntem ca şi cu hainele, le avem
curate pe noi, dar după câteva zile de lucru ele
sunt murdare; aşa e şi cu sufletul: din slăbiciunile firii, din ispitele lumii, din priviri însoţite
de gânduri şi pofte necurate, fără să ne dăm
seama se aşază pe suflet praful păcatului. 13
Cercetând Sfânta Scriptură, aflăm că după
căderea în păcat a protopărinţilor noştri, Dumnezeu a făgăduit pe Mântuitorul tuturor oamenilor, El venind în lume să refacă această
comuniune pierdută a omului cu Dumnezeu,
pentru că acolo unde este comuniune este şi
iubire. O astfel de comuniune trebuie să existe
şi într-un mediu penitenciar, pentru că realitatea
arată că acea persoană ce a ajuns în detenţie se
simte părăsită de cei care o dată îi erau alături,
anii petrecuţi aici făcându-l să devină un pesimist prin excelenţă. În astfel de cazuri preotul
penitenciarului are un rol crucial în a-l ajuta pe
acesta să iasă din impas, să îndepărteze de pe
chipul lui întristarea, să-l îmbărbăteze, redându-i speranţa şi optimismul de care are atâta
nevoie.
Toată lumea trece prin crize, traume sau
pierderi, acestea făcând parte din viaţa omului.
Este posibil ca în penitenciar autocontrolul să
slăbească şi lacrimile să fie tot mai greu de controlat, toate aceste lucruri care la început par
mărunte duc la consumarea unei cantităţi mari
de energie. Teama şi mânia deţinuţilor se pot
manifesta sub formă impulsivă, să fie îndreptate adesea împotriva celorlalţi deţinuţi, din
Pr. drd. Olivian Pop – Misiunea Bisericii în peni
tenciar, editura citată, p. 113.

13

moment ce aceştia sunt întotdeauna disponibili,
iar unii chiar vulnerabili.14
Numai trăind în comuniune cei închişi pentru o faptă sau alta vor învăţa că iubirea este
singura ce poate învinge orice obstacol, vor
învăţa că nu păcătosul trebuie urât, ci păcatul
din el. Pentru cel privat de libertate detenţia
poate fi una din posibilităţile de a-L întâlni pe
Hristos şi de a şi-L face prieten. Viaţa lui poate
să se schimbe în acest mod, şi acest lucru se
poate întâmpla doar dacă amintirea patimilor
suferite de Hristos pot mlădia sufletul tot mai
împătimit al deţinutului. Este bine cunoscut
faptul că în anii comunismului foarte mulţi l-au
cunoscut pe Hristos în detenţie fiind, deşi până
atunci erau indolenţi la rostirea numelui Său.
Cunoscându-l pe Domnul, suferinţele lor au
devenit suportabile, viaţa lor fiind luminată de
Luceafărul născut din sânul Tatălui, cum frumos spune psalmistul David.
Credinţa trebuie să se nască în sufletul deţinutului nu din frică sau alte considerente, ci din
simţirea prezenţei lui Dumnezeu, ea fiind virtutea care răsare din cunoaşterea şi acceptarea
conştientă a harului divin, ca strălucire a lui
Dumnezeu în persoana umană.15
El, deţinutul credincios, trebuie să-şi identifice propria suferinţă cu cea a Mântuitorului pe
cruce, pentru aceasta Hristos este balsamul
tămăduitor; braţele Lui întinse pe cruce şi ţintuite în piroane reprezintă pentru toţi cei aflaţi în
necazuri şi suferinţe braţele deschise ale unui
Părinte iubitor ce-i cheamă pe toţi la pieptul
Său. Toate aceste suferinţe scot la iveală şi un
alt aspect, anume acela că mijlocul miraculos
oferit de Hristos nu e cel de a scăpa de suferinţă, ci acela de a îndura suferinţa. Alături de
credinţă stă nădejdea deţinutului ce-l îndeamnă
la o viaţă plăcută lui Dumnezeu, cu nădejdea că
se va bucura, dacă nu aici, cel puţin în viaţa de
dincolo, de iubirea dumnezeiască prin gustarea
fericirii celei veşnice.
Dar toate acestea sunt învăluite de iubire,
căci însuşi Dumnezeu este iubire (1 Ioan 4, 8),
după cuvintele Sfântului Simeon Noul Teolog,
Psiholog Laura Dehiu – Pierdere şi criză în situaţii
de detenţie, în Revista de Ştiinţă penitenciară, nr.
1/2001, p. 55
15
Pr. prof. Ion Bria , cartea citată, p. 266.
14
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care zice: „Cel ce nu are iubire nu va avea nici
un folos de celelalte virtuţi şi fără iubire nu se
va folosi întru nimic”, şi ale Sfântului Ioan
Gură de Aur care zice: „Iubirea apropie pe om
de Dumnezeu pentru că a iubi este o caracteristică comună a noastră şi a Lui“.
Precum spuneau marii filozofi ai antichităţii,
dar şi Sfinţii Părinţi, a greşi este într-adevăr
omeneşte, dar ceea ce este rău este perseverenţa
în acest păcat pe care îl săvârşeşti. Cei aflaţi în
închisori trebuie învăţaţi de preotul instituţiei
că la judecata de apoi Hristos nu-i va pedepsi
numai pentru păcatele pe care le-au săvârşit, ci
şi pentru faptul că au persistat în ele, fără să
dea dovadă de căinţă; de o căinţă sinceră din
care se pot dobândi iertarea păcatelor şi cheile
de la Împărăţia fericirii veşnice.
Şi astfel, numai acea legătură strânsă cu
Dumnezeu şi de iubire reciprocă îi poate oferi
deţinutului alinare şi personalitate, după spusele unui mare înţelept: „Un om mediocru când
iubeşte cu sinceritate se descoperă a fi geniu”.
Hristos ştie neputinţa firii noastre, El ştie că
în această viaţă omul se îndepărtează de la voia
Sa şi ascultă glasul ucigător al diavolului, tocmai de aceea El oferă iertarea şi ajutorul Său
atunci când avem mai mare nevoie de ele.16
Întoarcerea la Dumnezeu este asemenea cu
cea a Fiului Risipitor din Evanghelie, care după
ce şi-a cheltuit toată averea pe tot felul de
petreceri ieftine, dar cu consecinţe dezastruoase
pentru sufletul său, în cele din urmă, trezindui-se conştiinţa din amorţeala păcatului, şi-a dat
seama că întoarcerea la tatăl său îi va asigura
acea fericire care îi va bucura întreaga fiinţă;
tot astfel şi deţinutul, după ce s-a îndepărtat de
Dumnezeu, deşi Acesta îl înzestrase cu toate
darurile necesare dobândirii mântuirii, venindu-şi în fire, va realiza că numai întoarcerea la
Dumnezeu va face ca trecutul său umbrit de
păcat să fie lăsat la o parte, iar pe viitor să
devină omul plin de bucuriile cele duhovniceşti
şi de lumină spirituală.17
După cum un copil pedepsit simte o puternică nevoie să întâlnească iarăşi mângâierea
părinţilor şi să fie restabilit deplin în dragostea

lor, la fel simte şi deţinutul. Uneori e posibil să
săvârşească omor, trădare sau fapte de natură
sexuală, indiferent de preţ.
Scrisorile şi darurile trimise către deţinut
constituie mulţumiri care întrerup monotonia
vieţii din închisoare, asigurându-l că este iubit
şi că nu a fost uitat şi ajutându-l la păstrarea
legăturilor sociale. Nevoia de a primi daruri sau
scrisori constituie o nevoie generală a tuturor
deţinuţilor, indiferent dacă este vorba de criminali sau alţi făptuitori, toţi exprimând o mare
recunoştinţă chiar şi pentru darurile cele mai
neînsemnate pe care le primesc.18
Dar putem spune cu certitudine că într-o
închisoare cei privaţi de libertate au săvârşit
diferite fapte cu un grad mai mic sau mai mare
de periculozitate. Între aceştia se numără criminalii, cei ce iau dreptul la viaţă al semenului cu
o cruzime greu de imaginat, însă nici ei nu sunt
uitaţi. Pe lângă normele judiciare ale statului, şi
Biserica Ortodoxă condamnă uciderea prin
însăşi porunca a IV-a a Decalogului, pentru că
viaţa este cel mai preţios dar cu care a fost
înzestrat cineva şi premiza celorlalte bunuri.
Prin ucidere, cel în cauză ştirbeşte pe Dumnezeu de dreptul care numai Lui i se cuvine şi
conştiinţa lui nu-i va mai da pace toată viaţa,
chiar dacă scapă de pedeapsa judecătorului
(Cicero); cu toate acestea nici el nu este exclus
de la Împărăţia lui Dumnezeu. Cu toate că a
săvârşit un păcat de neiertat pentru noi oamenii, Dumnezeu este dispus să acorde iertare şi
unui astfel de om.
Dar numai în momentul când acesta îşi
recunoaşte vina, dorind cu tot dinadinsul să se
pocăiască, vărsând pentru aceasta chiar râuri de
lacrimi, asemenea oricărui păcătos, şi el, printr-o sinceră pocăinţă, poate deveni creştin
autentic şi o mlădiţă vie ce va da rod însutit.
Sfinţii Părinţi spun că această lume este
„oaia cea pierdută a turmei”, iar celelalte nouăzeci şi nouă de oi sunt Sfinţii Îngeri, iar Hristos
a venit pentru această lume. La rândul ei, lumea
este turma lui Hristos, iar fiecare dintre noi este
„oiţa” care alcătuieşte această turmă; ceea ce
este dureros este că tocmai aceste „oi” rătăcite,

Pr. drd. Olivian Pop – Misiunea Bisericii în peni
tenciar, ediţia citată, p. 77.
17
Idem, p. 18.

18

16

Arhiepiscopul Târgoviştei, dr. Vasile Costin –
Grija pastorală a Bisericii faţă de cei din închisori,
editura Ando-Tours, Timişoara 1997, p. 44.
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pentru care Păstorul a venit, sunt cei ce L-au
răstignit.
El a venit să-i ridice din noroiul păcatelor,
să-i adape la păşunea cea duhovnicească şi la
izvorul din a cărui apă bând să nu mai înseteze
niciodată, şi ei şi-au arătat recunoştinţa răstignindu-L pe cruce. Şi astfel imitându-L, toţi ceilalţi păstori sunt adevăraţi numai în măsura
asemănării şi a cunoaşterii Unicului Păstor, Cel
ce-şi paşte turma Sa, ocrotind-o în continuare
şi purtându-i de grijă.19
Deţinutul trebuie să mediteze mai ales la
suferinţele dreptului Iov, care era om bun şi
temător de Dumnezeu, ce a îndurat cu multă
bărbăţie şi fără să cârtească toate suferinţele ce
s-au abătut asupra sa, iar suferinţa i-a fost răsplătită fără ca el să ceară vreo răsplată din partea lui Dumnezeu. Deci cel aflat în detenţie nu
trebuie să se teamă de suferinţă, ea fiind crucea
pe care trebuie să o ducă fiecare şi nefiind piedică în relaţia cu Dumnezeu, ci posibilitate de
întâlnire cu El, căci numai prin aceasta planul
tainic al Său cu fiecare om în parte este dus la
bun sfârşit.20
Şi dacă el, deţinutul, suferă, o face pentru
păcatele lui, dar suferinţa Mântuitorului cu ce
poate fi asemănată, mai ales că El a suferit pe
nedrept? Nici cea mai luminată minte a tuturor
timpurilor nu a putut da un răspuns la această
întrebare.
Pastoraţia în cadrul închisorii
O dată ajuns într-o închisoare cel ce a călcat
legile statului în mod voluntar sau involuntar se
simte singur, părăsit, simte că nimeni din cei
dragi nu mai e cu el, nici chiar cei care oarecând erau alături la săvârşirea faptei ce nu este
în conformitate cu legile ţării.
În astfel de condiţii tristeţea îl macină, iar
anii pierduţi aici îl fac să devină o persoană
fără speranţă, fără viitor, un pesimist absolut.
Astfel de situaţii apar des, iar preotul din penitenciar trebuie să-l ajute, el fiind cel mai în
Pr. prof. Ion Buga – Pastorala, calea preotului,
editura Sfântul Gheorghe Vechi, Bucureşti, 1999,
p. 98.
20
Episcop vicar Teodosie Snagoveanul, lucrarea
citată
19

măsură să-l asculte şi să-i dea sfaturi pentru a
îndepărta de pe chipul lui această întristare,
chiar şi pentru moment. Însuşi Mântuitorul, ştiind necazurile şi greutăţile vieţii ca urmări ale
păcatului protopărinţilor noştri, a zis: „în lume
multe necazuri veţi avea... dar cine va răbda
până la sfârşit, acela se va mântui”.
Însă pentru a fi sigur de reuşita unei convorbiri pastorale, preotul trebuie, înainte de orice,
să ceară ajutorul lui Dumnezeu prin rugăciune
şi post; convorbirea, dacă nu contrazice regulamentul de ordine interioară, trebuie să se desfăşoare după terminarea Sfintei Liturghii sau a
altor slujbe, prin predică, pentru liniştirea sufletească a deţinutului.
Preotul capelan trebuie să-şi arate iubirea
faţă de cel părăsit şi să nu facă nimic din obligaţie, creând astfel un climat de încredere;
Trebuie tot timpul ca deţinuţii să fie încurajaţi prin exemplele din Sfânta Scriptură ale
celor ce au fost în situaţii asemănătoare şi au
trecut cu bine peste ele;
Este necesară mustrarea, dar numai acea
mustrare plină de compasiune şi dragoste, preotul arătând în felul acesta că nimic nu e mai
presus de dragostea şi atotputernicia dumnezeiască;
Preotul din penitenciar trebuie să ajute la
conştientizarea stărilor de vină şi să le înlăture;
să vadă că problema principală a deţinutului
este legătura cu Hristos, sau mai bine zis fuga
de această legătură, separarea de El fiind cauza
adâncă a suferinţei celui închis.
Numai astfel cuvântul lui Dumnezeu trebuie
şi poate fi dăruit ca un răspuns la starea depresivă a deţinutului, preotul capelan fiind numai
un îndrumător ce-l ajută să meargă pe drumul
cel anevoios al acestei vieţi.
Realitatea lumii ne arată că nu există şi nu a
existat om care să fie ferit de greutăţi, cu atât
mai mult deţinutul. Dar întotdeauna greutăţile
pot fi învinse numai prin luptă, iar cel în care
deznădejdea începe să-şi facă loc nu trebuie să
uite nici o clipă că numai avându-L ca aliat pe
Hristos va putea ieşi învingător.
O altă metodă ce poate da roade, dacă este
făcută aşa cum trebuie, este păstorirea celor
închişi prin predici; predica în biserică, dar şi
predica printr-un studiu atent al Sfintei Scripturi, în grup sau individual.
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A. De regulă, la sfârşitul slujbei predica se
bazează pe cele relatate în Evanghelia zilei, iar
această predică trebuie să fie hristocentrică,
deci să accentueze rolul Sfintei Treimi în viaţa
pământeană. Predica rostită trebuie să exprime
întotdeauna credinţa Bisericii, iar credinţa celui
ce predică trebuie să se omogenizeze pe credinţa Bisericii, să creadă ce crede Biserica şi
numai astfel el va predica ce predică Biserica
dreptmăritoare.
Dar, într-o unitate penitenciar nu e suficient
pentru cel ce predică să cunoască numai adevărata teologie ortodoxă, aşa cum nu e suficient
pentru constructori să cunoască numai planul
construcţiei şi terenul pe care vor construi, ci
trebuie să cunoască şi materialele pe care le vor
folosi; iar din acest motiv s-a ajuns la concluzia
că predica din închisoare este imposibilă dacă
nu este precedată de vizita în celulele deţinuţilor.21
Într-o astfel de predică schimbarea de persoane (preot, în contextul dat) va putea duce
doar în parte la nişte rezultate satisfăcătoare;
dacă unul predică, altul va mărturisi, altul va
conduce Euharisia, iar altul va face vizitele,
unitatea Bisericii va fi distrusă, iar lucrarea pastorală întreruptă. Dar şi această predică, dacă
nu este făcută cum trebuie vor avea de suferit
ambele părţi. Genul acesta de predică mângâietoare nu trebuie transformată într-una sentimentală, ce provoacă lacrimi, ea fiind la fel de
periculoasă ca şi cea care condamnă. Predica
trebuie să creeze climatul mângâietor, acela
care duce la pocăinţă, climat realizat printr-o
predică scurtă, prin folosirea de idei simple,
ţinând cont de nivelul scăzut din punct de
vedere spiritual al auditoriului.
B. Sfânta Scriptură este cartea care, datorită
învăţăturilor duhovniceşti şi pildelor de vieţuire
a unor oameni bine plăcuţi lui Dumnezeu,
aduce multă alinare sufletescă tuturor cititorilor
ei. Cu atât mai mult această alinare se revarsă
din belşug mai ales în sufletele celor care, datorită unor fapte contrare legilor statului, dar şi
celor morale, au fost privaţi de libertate.
Astfel de persoane au nevoie mai mult ca
oricând de încurajare, de un sfat înţelept şi de

un prieten adevărat. Cel aflat în detenţie poate
afla toate acestea studiind Sfânta Scriptură,
fiindcă într-adevăr această carte sfântă este
plină de sfaturi înţelepte ce-i sunt de un real
folos oricărui credincios, iar prietenul cel bun
de care are nevoie un deţinut este Hristos Domnul, care îi vorbeşte prin intermediul acestei
sfinte cărţi.
În viaţa deţinutului Sfânta Scriptură are o
importanţă covârşitoare, ea ajutându-l de cele
mai multe ori să găsească răspunsurile la întrebări pe care şi le-a pus adesea, să facă lumină
în viaţa sa şi să-şi dea seama că numai Dumnezeu este Cel care ne poartă tuturor paşii pe
calea cea dreaptă şi ne binecuvântează viaţa, pe
când păcatul este cel care ne robeşte sufletul, ne
tulbură mintea şi ne îndepărtează de Creatorul
cerului şi al pământului.
Sfânta Scriptura, de altfel, este pentru deţinut hrana spirituală ce îi potoleşte „foamea” de
lucrurile dumnezeieşti, întărindu-l în lupta
împotriva patimilor ce se abat asupra lui pentru
a-l doborî la pământ. În Sfânta Scriptură deţinutul poate găsi numeroase exemple de oameni
păcătoşi care dându-şi seama că toate necazurile, suferinţele şi neliniştea lor sufletească sunt
consecinţe ale vieţii trăite în plăcerile lumii
acesteia, s-au întors la timp la Dumnezeu, iar
Hristos i-a dat ca pilde vrednice de urmat pentru noi cei de azi.
Citind despre aceste exemple menţionate în
Sfânta Scriptură, deţinutul va putea conştientiza faptul că numai depărtându-se de păcat şi
împlinind voia lui Dumnezeu îşi va putea redobândi liniştea sufletească pe care însă păcatul o
zdruncină de atâtea şi atâtea ori. Tot în Sfânta
Scriptură cel aflat în detenţie va putea întâlni
cuvintele Mântuitorului care zice: „nu am venit
pentru cei sănătoşi, ci pentru cei bolnavi” şi
astfel, meditând la acestea, va înţelege că Fiul
lui Dumnezeu a venit în lume şi pentru el, pentru a-i tămădui neputinţele sufleteşti ca să poată
deveni şi el sănătos sufleteşte.22
Cel aflat în detenţie va găsi în Sfânta Scriptură acele cuvinte prin care se evidenţiază iubiPr. drd. Octavian Pop – Importanţa Sfintei Scrip
turi în viaţa deţinuţilor, în revista „Palatul de
Justiţie”, editată de Uniunea Juriştilor din Româ
nia, Bucureşti, nr. 4/2001, p. 13.

22

Dr. Vasile Costin, Arhiepiscopul Târgoviştei –
Grija pastorală a Bisericii faţă de cei din închisori,
Ed. Ando-Tours, Timişoara, 1997, p. 87.
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rea nemărginită a lui Dumnezeu pentru toţi
oamenii, inclusiv pentru el ca deţinut: „că întratât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său
cel Unul-Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce
crede într-Însul să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16), şi citindu-le va putea înţelege că Dumnezeu care este iubire (1 Ioan 4, 8)
îi cuprinde în această iubire pe toţi, chiar dacă
oamenii sunt păcătoşi, căci El „voieşte ca toţi
oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină” (1 Timotei 2, 4).
Sfânta Scriptură este cea care îi redă celui
aflat în detenţie imboldul de care are nevoie
pentru a-şi începe viaţa cea nouă, o viaţă din
care să excludă tot ceea ce îl îndepărtează de
Dumnezeu şi în care să-l urmeze pe Mântuitorul sufletelor noastre. Studiind Sfânta Scriptură
în grupuri, se pot adânci tot mai mult cuvintele
lui Dumnezeu, dar este foarte periculos să se
înţeleagă unele texte separat de Biserică pentru
că se pune în pericol unitatea ei. Biserica,
respectiv preotul din închisoare, trebuie să ţină
sub atenţie sporită aceste grupuri, pentru a nu
periclita unitatea Bisericii şi a nu denatura credinţa cea adevărată.
Prin discuţii, nu numai pe tema credinţei, ci
şi pe teme sociale, psihologice, filosofice (dar
toate prin prisma credinţei), deţinuţii îşi pot
cunoaşte adevărata personalitate, ei acceptând
mai uşor rezultatele, însuşindu-le şi chiar
punându-le în aplicare. În acest caz preotul trebuie să se conducă după un plan, dar nu trebuie
să forţeze lucrurile urmând minuţios planul, ci
să fie la jumătate, între plan şi libertatea desfăşurării discuţiei.23
Urmând pilda Mântuitorului prin îndemnul
de a ne bucura cu cei ce se bucură şi a plânge
cu cei ce plâng, ajutându-i pe cei aflaţi în detenţie, cu siguranţă că suferinţele celor închişi vor
fi alinate.
Făcând acest lucru putem considera că s-a
lucrat în „via Domnului” şi s-a contribuit în
felul acesta la mântuirea celui în cauză. Dar
toate concură într-o singură frază, în porunca
dată de Mântuitorul: „să vă iubiţi unul pe altul,
precum Eu v-am iubit”, iar această iubire nu se
poate realiza decât în comuniune, comuniune
ce trebuie să existe şi într-un sistem penitenciar.
23

Ibidem 31, pag. 93.

Doar prin comuniune deţinuţii înving momentele grele prin care trec în anii de detenţie,
aceasta făcându-i mai puternici şi mai înfrăţiţi
în lupta împotriva păcatului şi a celui rău.
Astfel stând lucrurile, viaţa preotului din
penitenciar trebuie să fie o luptă continuă, luptă
în care să-i cheme pe cei închişi la colaborarea
cu harul mântuitor, pentru că nu numai Dumnezeu ajută la mântuirea omului, ci şi omul trebuie să se străduiască personal cu ajutorul
divin. Preotul nu trebuie însă să-l oblige, ci
numai să-l sfătuiască, lăsându-l pe fiecare individ în parte să decidă conform libertăţii de
voinţă.
Păstorul din închisoare şi rolul
acestuia ca duhovnic
Preotului din închisoare nu-i este de ajuns
să fie înzestrat numai de la natură cu însuşiri
intelectuale şi morale şi nici cunoştinţele ce le
dobândeşte în Facultatea de Teologie nu-i sunt
suficiente, oricât de temeinic le-ar fi aprofundat, ci mereu trebuie să se perfecţioneze, să
capete o cultură cât mai vastă şi de actualitate.
El trebuie să citească mult, să cunoască foarte
bine regulamentul de ordine interioară, legislaţia în domeniu, să culeagă din scrierile şi lucrările Sfinţilor Părinţi idei şi cunoştinţe folositoare pentru nevoile pastorale, să fie asemenea
unei albine, veşnic neobosite.
Ca intermediar între oameni şi Dumnezeu,
cu glasul lui aduce pe Hristos pe Sfânta Masă,
şi tocmai din această cauză rolul său într-o
comunitate este indispensabil, iar acel rol îl are
şi ca duhovnic într-un penitenciar.
Un preot din penitenciar are o misiune grea,
dar tocmai de aceea este folositoare. În penitenciar el va spovedi şi va da după caz dezlegările
de păcate cu canoanele respective, dar mai ales
le va întreţine deţinuţilor speranţa în eliberare,
hotărârea de îndreptare şi dorinţa de a reintra în
rândul oamenilor liberi, vindecaţi de „bolile”
care i-au adus în închisoare. Izolaţi de societate, de familie, bărbaţi şi femei trăiesc adesea
zguduiri sufleteşti de mare tensiune şi de cele
mai multe ori îi încearcă disperarea; pe alţii îi
nimicesc sufleteşte indiferenţa, neîncrederea în
destinul lor, teama de viitor, dar sunt şi cazuri
când tocmai această singurătate şi izolare le
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întăresc încrâncenarea împotriva societăţii şi
tocmai de aceea preotul de penitenciar trebuie
să le fie părinte, ba chiar prieten, să le dea
curaj, să-i împace cu Dumnezeu şi să le dea
speranţă în viaţă.24
El mai trebuie, ca duhovnic, să le lumineze
calea celor aflaţi în întunericul păcatelor, să
reaprindă candela speranţei prin sfaturile sale
duhovniceşti şi prin exemplul său personal, iar
pilda vieţii lui să fie vrednică şi demnă de
urmat. Cei din detenţie, cu mintea întunecată de
păcate, trăiesc aşadar absenţa prezenţei lui
Dumnezeu, iar rolul preotului duhovnic este
acela de a-L aduce într-un astfel de suflet pe
Hristos cel răstignit pentru fiecare din noi.
Prin prezenţa preotului capelan deţinuţii trebuie să vadă însăşi prezenţa lui Hristos, capelanul fiind acela care aruncă sămânţa cuvântului
dumnezeiesc, dar rolul lui nu trebuie să se
rezume numai la atât, ci şi la a se strădui pentru
ca sămânţa să dea rodul ce îi va face vrednici
de Împărăţia cerurilor. Prin slujbele ce le oficiază, mai ales în cadrul Sfintei Liturghii, preotul
capelan poate să redea celor aflaţi în detenţie,
prin rugăciunile ce le rosteşte către Părintele
Ceresc, acea linişte lăuntrică pe care păcatul a
tulburat-o. Prin binecuvântarea ce o revarsă în
timpul săvârşirii Sfintelor Slujbe asupra deţinuţilor, el potoleşte furtuna patimilor ameninţătoare, aducând pacea de care au atâta nevoie.
Tot preotul este cel care-i ajută pe deţinuţi
să-L întâlnească în mod real pe Hristos, atunci
când le oferă Sfânta Împărtăşanie. Odată ce
l-au primit pe Hristos în casa sufletului lor, apar
garanţia şi împăcarea cu sine a preotului, că ei
s-au împărtăşit cu viaţa cea de veci, după cum
însuşi Hristos ne asigură când zice: „cel ce
mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are
viaţă veşnică” (Ioan 6, 54).
Sfânta Împărtăşanie este hrană sufletelor şi
balsam tămăduitor pentru fiecare creştin, dar cu
atât mai mult pentru cei care se află în detenţie.
Sfânta Împărtăşanie este cea care aduce razele
dumnezeieşti în sufletul deţinutului, şi astfel
ceaţa păcatului este împrăştiată. Prin această
Mitropolitul Ardealului, Crişanei şi Maramure
şului, Antonie Plămădeală, preotul în Biserică, în
societate (în lume), acasă, editura Tipografiei
eparhiale Sibiu, 1996, p. 205.
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Sfântă Taină, deţinutul devine un om nou, care
a lepădat veşmântul păcatului şi a pus în locul
aceluia harul sfinţitor, ea îl face pe deţinut fiul
Împărăţiei celei veşnice, oaia ce ascultă glasul
Păstorului ei.
Prin taina spovedaniei, el, preotul, acordă
celui aflat în detenţie iertarea cuvenită care e
iertarea divină ce aduce alinarea şi liniştea
necesară.25
În general preotul din penitenciar are obligaţia de a se strădui a fi permanent superior
celor din jurul lui, atât din punct de vedere
moral, cât şi cultural, numai astfel va impune
stimă şi respect din partea deţinuţilor şi cadrelor în acelaşi timp. Fiind ”judecătorul” diferitelor neînţelegeri ce apar, el trebuie să aibă putere
de judecată pătrunzătoare, vederi largi, să fie
animat de duhul dreptăţii ca să liniştească spiritele, să le împace şi să aducă ordinea şi mulţumirea între ele.
O astfel de misiune a preotului din închisoare se numeşte misiune conducătoare, exercitându-se numai de preotul capelan duhovnic.
Pe cât de nobile şi sfinte sunt misiunile sale
învăţătoreşti şi sfinţitoare, pe atât de dificilă şi
grea este cea conducătoare, sau duhovnicia,
care nu se mărgineşte la un ritual stabilit, ci
prin ea se desfăşoară întreaga personalitate a
preotului care acţionează cu toate forţele sale
pentru că are de-a face cu un întreg, cu sufletul
deţinutului.
Un singur exemplu este de ajuns: un medic
oricât de bun ar fi el în meseria sa, tot va întâmpina greutăţi în stabilirea diagnosticului şi îi
este necesar a se consulta cu colegii săi; cu atât
mai mult este sarcina de duhovnic, care are de
cercetat şi de tămăduit bolile sufleteşti ascunse,
felurite şi adesea destul de învechite, care au
abrutizat sufletul deţinutului şi au tocit în el
orice simţ moral.26
Dar sunt şi factori ce îngreunează lucrarea
preotului din închisoare, care provin în primul
Lector univ. dr. Octavian Pop, Preotul capelan,
părinte spiritual în revista Palatul de Justiţie nr.
8/2001, pag. 6, editată de Uniunea Juriştilor din
România, Bucureşti.
26
Preot capelan Olivian Pop, Misiunea preotului
capelan în unitatea penitenciar, editura AndoTours, Timişoara, 1998, pag. 36.
25

Pag. 62 †�������������������������������������������
��������������������������������������������
An VIII, Nr. 1-12, Ianuarie–Decembrie 2018

rând din partea celor păstoriţi (deţinuţii), iar pe
alt plan chiar din partea personalului din închisoare, care nu arată totdeauna respectul cuvenit
faţă de preot. Cei păstoriţi provin de multe ori
din clase sociale inferioare, care au trăit departe
de Biserică, fiind lipsiţi de trăirea religioasă
necesară, ei refugiindu-se în religie într-un mod
egoist, pentru că nu au unde să se refugieze, iar
dacă cererile lor nu se satisfac pe deplin, ei îl
părăsesc pe Dumnezeu, socotindu-L nefolositor. Alteori îl desconsideră pe preot, considerându-l ca fiind reprezentant al societăţii care
i-a condamnat, sau al lui Dumnezeu de care nu
le pasă, iar această ură a lor se constată din dispreţul cu care vorbesc.
Există şi alţi factori care îngreunează lucrarea pastorală a preotului: personalul închisorii,
care având ură personală pe preot, prinde ură şi
pe cei care cer ajutorul său, şi astfel deţinuţii nu
mai apelează la serviciile preotului din pricina
acestora.
Dar, cu toate aceste greutăţi, adevăratul
preot dintr-o închisoare, odată ce a călcat pragul unităţii, trebuie să devină un alt om; gândurile şi simţirile lui trebuie în aşa fel conturate,
încât problemele personale să rămână deoparte,
să nu-l mai însoţească, şi el să se dedice întru
totul slujirii deţinuţilor, iar prin cuvintele sale
duhovniceşti să-i facă să înţeleagă că au greşit
şi că trebuie să nu mai persiste în greşeală,
dând dovadă de căinţă pentru cele săvârşite.27
Legătura dintre preot, cadrele din
penitenciar şi cei aflaţi în detenţie
În activitatea cadrelor din penitenciar, o preocupare permanentă o reprezintă cunoaşterea
cât mai aprofundată a celor aflaţi în detenţie,
cât şi legătura ce se poate stabilii între ei şi cei
cărora li se subordonează (preot, personal civil
şi militar).
Se impun astfel câteva obiective ale procesului de cunoaştere a deţinuţilor:
– depistarea celor cu grad sporit de periculozitate;
Preot dr. Octavian Pop, Buna dispoziţie a preotu
lui de penitenciar, în revista „Lumină şi Speranţă”,
nr. 1-6/2000, p. 7, editată de Centrul de reeducare
Găeşti.

– cunoaşterea celor ce au intenţii de sinucidere, de evadare;
– obţinerea datelor privind trăsăturile de
personalitate.
În funcţie de acestea personalul trebuie să
adopte diferite modalităţi pentru sprijinirea şi
îndrumarea deţinuţilor în procesul de adaptare
la mediul penitenciar, modalităţi ce trebuie
aplicate pentru o mai bună relaţie între preot,
cadre şi cei aflaţi în detenţie.28
Exemplul cel mai urât l-ar da preotul dintr-o
asemenea unitate dacă s-ar umple de mândrie şi
indiferenţă faţă de deţinuţi şi cadrele unităţii,
dacă i-ar desconsidera; dimpotrivă, acestea trebuie să îi fie fiinţele cele mai apropiate după
Dumnezeu, pentru că printre ele trebuie să trăiască şi să fie mulţumit de atitudinea lor. Cei ce
îşi ispăşesc păcatele într-un astfel de mediu
sunt consideraţi ca fiind oile negre ale societăţii, dar şi în acest caz preotul are datoria morală
de a-i iubi pe toţi deopotrivă cu toată sinceritatea şi toată bunăvoinţa sa, iar la rândul său va
primi şi el din partea lor aceeaşi stimă, respect
şi încredere.
În faţa lui Dumnezeu toţi suntem egali, iar
Mântuitorul a venit pentru a tămădui sufletele
celor bolnavi de păcate, şi acest lucru trebuie
înţeles atât de preot, cât şi de cadrele unităţii;
deci cei aflaţi în detenţie nu trebuie priviţi doar
ca nişte infractori, ci ca nişte oameni asemeni
nouă, creaţi după chipul lui Dumnezeu, ce pot
ajunge la asemănarea cu El prin desăvârşirea
chipului.
Toţi trebuie trataţi la fel, fără părtinire şi cu
o judecată dreaptă, pentru a nu se cădea în
extrema cealaltă - în iubirea lor până la slăbiciune; preotul trebuie să fie veşnic pregătit să le
vină în ajutor la orice oră din zi şi din noapte.
Diplomaţia preotului din închisoare are aici
un rol important, ea nu trebuie să fie pricină de
sminteală pentru cadre şi deţinuţi, el îndemnându-i să treacă cu vederea, trecând şi el la rândul
său cele mai grele neînţelegeri ce s-ar putea ivi.
Pe de altă parte se impune ca înseşi relaţiile
dintre cadre şi deţinuţi să nu fie tensionate; e
adevărat că sunt multe cazuri de persoane brutale, cu o disciplină ce lasă de dorit, dar aceste

27

Lt. Daczo Gabriela, Aspecte ale adaptării deţinu
ţilor la mediul penitenciar, în Revista de ştiinţă
penitenciară, nr. 4/2001, p. 12.
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tensiuni trebuie aplanate cu tact, fără a răspunde
cu brutalitate la brutalitate şi răului cu rău.
Credinţa este lucrul cel mai important pe
care trebuie să se bazeze o relaţie; ghidându-se
după preceptele religios morale, cadrele vor fi
exemple demne de urmat, călăuze pentru cei ce
s-au abătut de la calea cea dreaptă. Mântuitorul
a spus, referindu-se la marea poruncă din lege:
„să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată
inima ta, ..., (iar) pe aproapele ca pe tine însuţi”
(Matei 22, 37). Ţinând cont de acest lucru, trebuie ca mai întâi cei ce cunosc această poruncă,
să o îndeplinească şi apoi exemplul lor să fie
urmat şi de cei aflaţi în detenţie.
Cea mai mare prudenţă trebuie arătată de
către preot în felul în care se poartă faţă de
orice fel de cadru, el trebuie să se călăuzească
după îndemnul Mântuitorului: „fiţi înţelepţi ca
şerpii şi blânzi ca porumbeii” (Matei 10, 16).
Ca datorie morală faţă de el, preotul din penitenciar trebuie să-şi păzească viaţa curată, să nu
se facă obiect de critică, dar chiar şi aşa, dacă
va fi mândru şi îngâmfat, toate celelalte calităţi
nu vor mai preţui nimic, iar cadrele vor fi distante şi îl vor dispreţui cu siguranţă.
Umilinţa şi modestia trebuie să-l caracterizeze tot timpul pe preot, dar toate până la un
punct pentru a nu se ajunge la slugărnicie, ce
înjoseşte demnitatea de slujitor al altarului. El
trebuie să se ferească în permanenţă de a ajunge
la o stare de nervi, să fie exemplu viu şi numai
atunci sămânţa credinţei va prinde rădăcini în
unităţile penitenciare. Întotdeauna preotul într-o
unitate penitenciar trebuie să fie pătruns mai
mult ca oricine de virtutea iubirii aproapelui, să
fie scutit de patima iubirii de argint şi a câştigului urât, să se ferească de patima lăcomiei şi a
avariţiei, care sunt mama tuturor nedreptăţilor.
O condiţie esenţială este ca preotul din
închisoare să fie harnic şi activ, să nu lenevească în săvârşirea binelui, pentru că nimic nu
atrage preotului mai mult dispreţ ca lăcomia şi
avariţia, dezbinările dintre preotul de penitenciar şi cadre ivindu-se tocmai din cauza acestor
patimi.29
Dar cu tot tactul ce-l manifestă preotul, cu
toată implicarea sa de încurajare a eforturilor
Pr. capelan Olivian Pop, Misiunea preotului
capelan în unitatea penitenciar, Ed. Ando-Tours,
Timişoara, 1998, p. 26.

29

deţinuţilor, de-a lungul anilor el se loveşte de
unul dintre cele mai dureroase păcate care este
în parte specific deţinuţilor - acela al mutilării.
Ei îşi mutilează trupul prin tot felul de metode,
folosind diverse procedee, încercând prin
aceasta să obţină anumite lucruri şi favoruri: îşi
taie venele, îşi bat cuie în cap, înghit cuie,
sârmă, cozi de linguri - toate acestea nefiind
decât prilej de îngrijorare.
Rolul preotului din penitenciar în astfel de
cazuri este destul de mare, el fiind primul ce
trebuie să le întindă o mână de ajutor, să discute mai mult cu ei pentru a le readuce liniştea
sufletească şi să-L readucă pe Dumnezeu în
viaţa lor, amintindu-le că mutilarea trupului
duce la denaturarea lucrării lui Dumnezeu şi
astfel se ajunge la un mare păcat prin distrugerea a ceea ce Dumnezeu a creat cu atâta înţelepciune. Trebuie aşadar să accentuăm că în
ceea ce priveşte caracterul pastoral al conversaţiei, mângâietor şi înduioşător, nu înseamnă că
preotul va accepta ca cel păcătos să rămână în
păcat, fără mustrare şi dojană, însă mustrarea
trebuie să fie în „duhul blândeţii”.
Voluntarii creştini şi rolul lor
în viaţa deţinuţilor
În primăvara anului 1990 câţiva dintre ofiţerii Direcţiei Generale a Penitenciarelor, din
proprie iniţiativă, au făcut demersurile necesare
pentru reintroducerea asistenţei moral-religioase în penitenciare. Susţinerea morală şi concretă de care s-au bucurat din partea Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a făcut ca
în mai puţin de o lună în penitenciare să slujească preoţi, delegaţi de chiriarhul locului.
Dar un aspect ce se consideră încă insuficient perfecţionat la nivelul preoţilor ortodocşi
este cel al activităţii cu voluntari creştini. Trebuie recunoscut faptul că alte Culte sau confesiuni creştine, în Occident, dar şi la noi, au o
experienţă mai mare şi pozitivă în acest sens.30
Col. Dan Sterian – Rolul Bisericii în deschiderea
spre comunitate a instituţiei penitenciare, în revista
Valenţe recuperatorii ale activităţilor moral reli
gioase cu persoanele private de libertate, nr.
1/1996, p. 43, editată de Direcţia Generală a Peni
tenciarelor din România, Bucureşti, 1996, p. 43.
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Munca pastorală din închisori încearcă
întotdeauna să menţină legătura deţinuţilor cu
viaţa normală de comunitate, iar în această privinţă, activitatea voluntarilor în penitenciare
este în cea mai mare parte organizată şi sprijinită de către Biserică.
Aceştia de regulă sunt oameni deosebiţi, cu
personalitate deosebită, indiferent de nuanţa
creştină a Bisericii din care fac parte; iar prin
punctul lor de vedere mulţi sunt capabili să
aducă dragoste şi alinare ce pot vindeca rănile
celui aflat în detenţie. Fie că este preot misionar
sau nu, aceşti oameni din afară aduc beneficii
sistemului penitenciar; prezenţa acestor voluntari în interiorul închisorii încurajează penitenciarul să fie mai deschis faţă de lumea exterioară, aducând „o gură de aer proaspăt”, făcând
atmosfera mai respirabilă şi pentru deţinuţi şi
pentru personal.
Preotul misionar va trebui să contacteze în
mod obligatoriu pe cineva din penitenciar înainte de a începe programul de slujire şi consiliere; la început pe preotul capelan, apoi directorul unităţii, după care se vor întâlni şi faţă către
faţă. Când se vor întâlni, ar fi de dorit ca acel
voluntar să aibă asupra sa o scrisoare de recomandare de la protoiereul locului, în care se va
face o scurtă prezentare a celui în cauză, precum şi a programului ce urmează a fi desfăşurat
cu cei aflaţi în detenţie.
În cadrul programului trebuie ţinut cont de
regulile proprii ale fiecărui penitenciar şi de
respectarea lor cu stricteţe, dar pentru ca succesul oricărei slujiri în penitenciar să fie de lungă
durată, această slujire trebuie să fie identificată
cu protoeria din zonă. Cei ce conduc penitenciarele trebuie să fie conştienţi de valoarea implicării preoţilor misionari şi a voluntarilor creştini în procesul de reeducare şi de resocializare
a deţinuţilor.
Legătura preotului unităţii cu protopopiatul
zonal şi sprijinul preoţilor de parohie arată că
este o persoană responsabilă, respectată şi cu
mult tact pastoral, iar la rândul său fiecare protopopiat în parte trebuie să se implice în sprijinirea financiară a misiunilor interne şi a slujirii
în penitenciare.31
Preot capelan Octavian Pop – Programul pentru
preoţii misionari şi voluntarii creştini, în revista
Lumină şi Speranţă, nr. 1-6/2000, pag. 18, editată
de Centrul de reeducare Găeşti.

Vizitele voluntarilor creştini sunt de fapt
pentru deţinuţi „oxigenul de care au atâta
nevoie”, iar în final rolul lor se arată benefic,
fiindcă cei închişi îşi dau seama că nu sunt
uitaţi de semenii din afară şi că există cineva
care-i iubeşte şi căruia îi pasă de ei, oameni de
bună credinţă, ce ştiu să le aline durerea. Aşadar, se poate spune pe baza celor relatate că una
din faptele ce înnobilează sufletul unui bun
creştin este de a merge şi a cerceta pe cei din
închisoare; cercetarea în sine fiind într-adevăr o
mare faptă ce aduce o bucurie enormă în sufletele triste ale celor închişi, ce au mare trebuinţă
de acest lucru.
Numai creştinii adevăraţi conştientizează
faptul că şi aceşti oameni trebuie trataţi cu
bunătate şi compasiune şi împreună cu preotul
le vor întinde acestor oameni, căzuţi în groapa
păcatului, o mână de ajutor de care au atâta
nevoie spre a se ridica la viaţa cea nouă. Prin
participarea la slujbe, mai ales la Sfânta Liturghie, alături de cei aflaţi în detenţie, voluntarii
creştini vor face prin gestul lor ca cei din urmă
să simtă că au şi ei o familie ce le poartă de
grijă, iar această familie este Biserica Ortodoxă, ce îi cheamă sub aripile ei protectoare
„pe fiii cei risipiţi”, precum o mamă apără pe
copiii ei de tot ce-i rău.
Activitatea educaţională desfăşurată într-o
unitate penitenciară este un proces complex,
necesitând o cunoaştere permanentă a deţinuţilor şi a mediului în care ei trăiesc, în vederea
adaptării metodelor pedagogice şi moral creştine la particularităţile fiecărei persoane care
beneficiază de pe urma unei astfel de iniţiative.
Iar pentru a aduce rod ea trebuie să aibă la bază
comunicarea, adică faptul de „a face cunoscut”,
a da de ştire, a informa, ce se realizează în mod
frecvent prin limbajul oral, folosit însă cu mult
tact. În alegerea cuvintelor şi modul de frazare
trebuie să se ţină cont şi de receptor. A folosi
cuvinte pretenţioase în faţa unui deţinut neştiutor de carte este o mare greşeală, comunicarea
fiind „golită” de conţinut. A lămuri pe cineva
înseamnă a folosi cuvinte potrivite situaţiilor
concrete, formulate în fraze scurte, lucru ce
imprimă comunicării ritm şi claritate.32

31

Psiholog educator Gh. Ardeleanu – Comunicarea,
mai mult decât a vorbi, în Revista de Ştiinţă
Penitenciară, nr. 3-4/2001

32

Pag. 65 †�������������������������������������������
��������������������������������������������
An VIII, Nr. 1-12, Ianuarie–Decembrie 2018

Biserica trebuie să fie conştientă de responsabilitatea pe care o are de a asista şi consilia
pe cei aflaţi în detenţie, dar şi pe familiile lor.
În această situaţie Biserica trebuie să ofere în
mod gratuit deţinuţilor cărţi de rugăciune,
Biblii, reviste şi ziare religioase, cruciuliţe şi
din când în când să invite duhovnici de seamă
care să ţină conferinţe deţinuţilor şi să le vorbească de la suflet la suflet. Astăzi ne bucurăm
de sprijinul a peste două mii de voluntari creştini, în principal de la Misiunea Creştină pentru
închisori şi de la Serviciul Umanitar pentru
Penitenciare, Oastea Domnului, Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi şi Frăţia Ortodoxă.
În acţiunea lor nu se pune problema prozelitismului, deoarece activitatea lor este delimitată
numai la sensibilizarea deţinuţilor în raport cu
divinitatea, iar munca lor este coordonată de
preoţii capelani din penitenciare.
În această idee credem că Biserica Ortodoxă
poate face mai mult, înfiinţând organizaţii proprii de voluntari care să acţioneze moralizator
în toate locurile de detenţie.
Preotul capelan şi asistenţa moral-religioasă
în închisoare
După cuvintele Apostolului Ioan: „tot cel ce
iubeşte este născut din Dumnezeu şi-L cunoaşte
pe Dumnezeu. Cel ce nu iubeşte nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este
iubire” (1 Ioan 4, 7, 8), rolul unui preot din
penitenciar este propovăduirea dragostei faţă de
Dumnezeu şi faţă de aproapele, şi astfel prin
propovăduirea iubirii şi a iertării se alungă din
sufletele deţinuţilor ura, pentru restabilirea
bunelor relaţii între cadre şi cei aflaţi în detenţie. Sfatul Sfinţilor Părinţi este concludent şi în
acest sens: nu păcătosul trebuie urât, ci păcatul
ce a pus stăpânire pe întreaga lui fiinţă, deci nu
trebuie luptat împotriva celui ce încalcă poruncile, ci împotriva păcatului, el fiind cel ce întunecă raţiunea, slăbeşte voinţa făcându-i pe toţi
să săvârşească tot felul de fapte josnice, ajungând până la a fi pedepsiţi, chiar privaţi de
libertate.
Tocmai din această cauză se cuvine ca acestor persoane să li se acorde atenţie deosebită, să
fie ajutaţi să se reabiliteze, pentru a porni pe
drumul cel bun. Unul din mijloacele ce stau la

îndemâna unui duhovnic de penitenciar este
asistenţa moral religioasă.
Direcţia Generală a Penitenciarelor este
prima instituţie care a instituţionalizat cu forme
specifice asigurarea unui drept esenţial al omului în general şi în special al persoanelor private
de libertate: dreptul la asistenţa moral religioasă. Protocolul încheiat cu Patriarhia Ortodoxă Română în 1993 a constituit un pas
extrem de important în punerea în practică a
principiului potrivit căruia morala creştină ortodoxă constituie temelia activităţii de reabilitare
moral-comportamentală desfăşurată cu persoanele private de libertate.33
Asistenţa moral religioasă pentru cei aflaţi
în detenţie este de un real folos, fiindcă un astfel de om primeşte sprijinul moral de care are
atâta nevoie în acele momente grele din viaţa
sa. Pentru cel aflat în detenţie ea este ca un balsam tămăduitor, ce pus pe rana sufletului cauzată de păcat îl poate vindeca şi îi poate reda
sănătatea. Pentru că ştie nevoile celor aflaţi în
detenţie, Biserica îi îndeamnă pe toţi fiii ei
duhovniceşti să îi cerceteze pe aceşti semeni ai
lor, aşa cum ne cere şi Mântuitorul când zice:
„În temniţă am fost şi aţi venit la Mine” (Matei
25, 36).
De asemenea sub oblăduirea Bisericii sunt
pregătiţi tineri în şcoli speciale, urmând a-şi
putea însuşi modul prin care pot acorda asistenţă moral religioasă celor aflaţi în detenţie.
Aceasta aduce multă alinare celor închişi,
fiindcă prin intermediul ei se primesc „leacurile” necesare nevoilor sufletului.
Printr-un program bine pus la punct cei
aflaţi în detenţie pot beneficia de un tratament
duhovnicesc menit să-i tămăduiască sufleteşte.
Din cadrul acestui program fac parte: vizitele
preotului capelan în celulele deţinuţilor, dialogul în grup sau individual cu aceştia, dotarea cu
cărţi şi cu alte materiale didactice din care cei
închişi să-şi poată însuşi învăţătura morală pe
care trebuie să o aplice în viaţa cotidiană.

Col. Mircea Surugiu, Mr. George Vasilescu –
Dreptul la informare al deţinuţilor, dreptul la
asistenţă religioasă şi prozelitismul în penitenciare,
în revista Valenţe recuperatorii ale activităţilor
moral religioase
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Tinerii anume pregătiţi în şcolile de specialitate în vederea acordării asistenţei moral religioase în spitale, armată, penitenciare şi alte
instituţii sociale au un mare rol în schimbarea
vieţii acelora pe care îi cercetează şi mai ales a
deţinuţilor. Cunoscând metodele prin care cei
aflaţi în detenţie îşi pot schimba viaţa, renunţând la acele lucruri care îi dezonorează, aceşti
tineri care acordă asistenţă moral religioasă
sunt alături de preotul capelan ca nişte doctori
de suflete. Prin dialog, convorbiri pe diverse
teme şi alte mijloace ce fac parte din programul
de asistenţă moral religioasă, deţinuţii au posibilitatea să exteriorizeze tot ceea ce îi macină
lăuntric, să-şi spună toate păsurile şi necazurile
care îi neliniştesc. Prin aceste mijloace cei aflaţi
în detenţie au posibilitatea să se elibereze de tot
ceea ce îi apasă sufleteşte şi astfel să răsufle
uşuraţi văzând că există oameni care sunt gata
oricând să le asculte problemele şi să-i ajute, să
le şi rezolve cu adevărat.34
Dar valoarea asistenţei moral religioase în
penitenciare constă în independenţa cu care
este oferită, adică această asistenţă spirituală pe
care o acordă preotul celor din închisoare nu
este în legătură cu sistemul judiciar penal, activitatea preotului extinzându-se dincolo de sistemul execuţiei penale. În întreaga lume occidentală asistenţa socială a statului s-a diminuat
din motive politice şi economice - motiv în care
peste tot a crescut importanţa ajutorului voluntar în general şi al Bisericilor în special. Desigur acest aspect nu epuizează problemele unei
asistenţe moral religioase în penitenciare, cert
fiind faptul că munca preotului din închisoare
reprezintă o componentă în perioada de acomodare a deţinutului pentru depăşirea propriei
nereuşite în viaţă.35
Astfel preotul, în cadrul acţiunilor de asistenţă moral-religioasă, are obligaţia morală de
a organiza discuţii duhovniceşti spre zidire
sufletească, la care să participe prin rotaţie deţinuţii în totalitatea lor. Aceste discuţii trebuie să
se desfăşoare în mod liber, în grup sau indiviPr. lector univ. dr. Octavian Pop – Asistenţa reli
gioasă – factor de echilibru al deţinuţilor, în revista
Palatul de Justiţie, nr. 6/2001, p. 10, editată de
Uniunea Juriştilor din România, Bucureşti.
35
Col. Dan Sterian, lucrarea citată, pag. 41-42.
34

dual, iar preotul va prezenta diferite teme ce la
vor stârni curiozitatea deţinuţilor, în care să le
vorbească despre viol, ucidere, furt - păcate din
pricina cărora mulţi au ajuns să stea în spatele
gratiilor, şi de asemenea să încerce să găsească
soluţii pentru remedierea lor.
Într-o astfel de acţiune se impune a se face
rugăciuni ca mijloc de exercitare spre virtute,
ştiut fiind faptul că acesta este cel mai simplu
mod de a cere iertare Părintelui Ceresc; chiar
mai mult, făcute în comunitate rugăciunile îi
vor îndemna pe deţinuţi la iubire faţă de semeni
şi faţă de ei înşişi.
Alături de asistenţa moral-religioasă, un rol
de seamă în activitatea preotului din penitenciar îl are şi consilierea religioasă. În penitenciar cei ce participă la consiliere sunt deţinuţii
(consiliaţii) şi preotul capelan (consilierul);
aceştia trebuie să se armonizeze din punct de
vedere duhovnicesc. Preotul (consilierul) este
cel ce îi introduce în atmosfera duhovnicească
trezind în ei conştiinţa răspunderii, adică a înţelegerii faptului că la rândul lor vor răspunde
pentru binele sau răul făcut. Atât preotul (consilierul), cât şi deţinuţii (consiliaţii), vor răspunde în parte în faţa lui Dumnezeu pentru
felul cum şi-au făcut datoria.
Plecând de la aceste deziderate dacă vom
considera religia sofisticată sau chiar dictată de
anumite persoane cu interes sau anumite interese, noi vom răspunde în faţa dreptei judecăţi
a lui Dumnezeu. Din aceste puncte de vedere
atât asistenţa moral-religioasă cât şi consilierea
religioasă sunt factorii de echilibru indispensabili în viaţa deţinuţilor, fiindcă numai cu ajutorul lor un astfel de om împovărat de păcate îşi
poate soluţiona problemele, îşi poate face
lumină în viaţa sa, punând început bun în lupta
împotriva păcatului.
Liturghia în penitenciar - adevărată hrană
spirituală pentru deţinuţi
Aşa cum spune o frumoasă rugăciune, în
această viaţă trebuie să fugim departe de tot
păcatul care ne întunecă mintea, căci numai
făcând acest lucru suntem bine plăcuţi lui Dumnezeu. Să fim călăuziţi de exemplul Sfinţilor
Părinţi care recomandau celor ce voiau să ducă
o viaţă plăcută lui Dumnezeu să meargă drept,

Pag. 67 †�������������������������������������������
��������������������������������������������
An VIII, Nr. 1-12, Ianuarie–Decembrie 2018

iar înaintea lor să-şi construiască de o parte şi
de alta a sufletului două ziduri duhovniceşti:
unul să fie frica de Dumnezeu, iar celălalt să fie
frica de moarte, de acea moarte ce te va putea
prinde nepregătit; credinciosul ştie că pe aceste
valuri ale vieţii doar Biserica este singura corabie ce-l poate duce la liman. De aceea tot ce
facem trebuie făcut după învăţătura Bisericii,
ea fiind locul de întâlnire al tuturor celor ce-l
mărturisesc pe Hristos, unde cei ce-l iubesc pe
El se unesc în jurul Sfintei Mese la Sfânta
Liturghie pentru a-şi mărturisi cu întreaga fiinţă
iubirea de Dumnezeu.
Numai în Biserică putem avea deplinătatea
trăirii mistice cu Hristos: „unde sunt doi sau
trei în numele Meu acolo sunt şi Eu în mijlocul
lor”, pentru că aici se oficiază de slujitori dumnezeiasca Liturghie, scopul ei fiind nu numai
de a sfinţi darurile, ci şi pe cei ce participă la
ea. Mai adânc decât cuvintele: „preotul face o
Liturghie”, se poate spune: „preotul se face
Liturghie” şi numai în măsura în care el se
transfigurează lucrarea lui îi transformă pe ceilalţi din jur. Sfânta Liturghie este un „Tabor”
neliniştit în care se lucrează permanent transfigurarea lumii, până la prefacerea finală spre
care Dumnezeu conduce întreg Universul prin
intermediul preoţilor.36
Liturghia este repetarea iubirii măreţe a lui
Dumnezeu, care S-a săvârşit pentru noi oamenii; făptura cere ajutor celui ce i-a dat fiinţă, iar
suspinele ei au fost auzite, căci la plinirea vremii a fost trimis Fiul lui Dumnezeu care ne-a
redat prin jertfă libertatea de care aveam atâta
nevoie. De peste două mii de ani Hristos este
prezent în mijlocul oamenilor, El fiind prezent
şi pentru noi în Sfânta Liturghie, prin actualizarea jertfei Sale.
În unitatea penitenciar preotul capelan este
pentru deţinuţi părintele spiritual de care aceştia au permanent nevoie; el este cel care ştie
mai bine ca oricine să asculte cu multă răbdare
necazurile, bucuriile şi tot ceea ce aceştia pot
avea pe suflet. Tot el este cel care deţine „doctoriile” necesare pe care le administrează cu
multă atenţie fiecărui deţinut pentru a-i tămădui
neputinţa sufletească de care e cuprins. Prin
slujbele ce le oficiază, dar mai ales în cadrul
Pr. prof. Ion Buga – Pastorala, calea preotului, Ed.
Sf. Gheorghe Vechi, Bucureşti, 1999, p. 151.

36

Sfintei Liturghii, preotul poate să redea celor
aflaţi în detenţie prin rugăciunile ce le rosteşte
acea linişte lăuntrică pe care păcatul a tul
burat-o.
Prin binecuvântarea ce o revarsă în timpul
săvârşirii sfintelor slujbe asupra deţinuţilor,
preotul din închisoare potoleşte furtuna patimilor din sufletele acestora şi le aduce pacea de
care au mare nevoie. Prin asistarea la Sfânta
Liturghie deţinutul trăieşte aievea prezenţa lui
Dumnezeu, transfigurându-se sub puterea harului divin, prin aceasta având posibilitatea de a
face un pas către Hristos; iar dacă acest pas va
fi făcut cu străduinţă, Hristos va face zece paşi
către el şi prin unire vor parcurge acest drum
spinos al vieţii.
Liturghia trebuie să fie un mod de viaţă al
deţinutului, iar prin rugăciunile şi ecteniile rostite, deţinuţii au datoria de a reflecta mai mult
asupra trecutului lor, să-şi întărească voinţa,
să-şi facă ordine în viaţă şi să dea întâietate
lucrurilor ce au valoare pentru sufletul lor.
Prin Liturghie se învaţă adevărata legătură
între persoană şi comunitate, iar prin porunca
„iubeşte pe aproapele ca pe tine însuţi” se dă
valoare trăirii, ajutându-l pe deţinut să lepede
păcatele şi să primească roadele faptelor bune.
Şi numai astfel Sfânta Liturghie este indispensabilă fiecărui credincios, mai cu seamă deţinutului, după cum aerul este indispensabil vieţii de aceea prin Sfânta Liturghie deţinutul se
poate bucura de binecuvântările harice.
Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ este în
Biserică prin Sfânta Liturghie, împărăţie aflată
în mijlocul şi înăuntrul deţinutului; numai căutând-o pe aceasta în cadrul Sfintei Liturghii
aceştia îl caută pe „Doctorul sufletelor şi al trupurilor”, iar după ce o vor găsi se vor bucura
nespus de mult ca cel ce a găsit un mărgăritar
de mare preţ, iar bucuria lor va fi desăvârşită.
În singurătatea camerei lui, deţinutul trăieşte
absenţa prezenţei lui Dumnezeu, dar prin
Sfânta Liturghie această absenţă trebuie să dispară, deţinutul simţind într-adevăr că nu-i singur, ci însoţit de Hristos Domnul - cel mai bun
prieten. Iar la acea împreunare cu Hristos nu se
va ajunge decât printr-o voinţă liberă, acea
funcţiune sufletească prin care cel în cauză se
hotărăşte asupra unei acţiuni şi totodată îndeplineşte hotărârea luată.
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Creştinul, oricât ar fi de înzestrat, oricât de
virtuos ar fi, oricât de înaintat pe calea desăvârşirii, trebuie să-şi dea seama că dacă a ajuns la
acest nivel, n-a ajuns prin propriile sale puteri,
ci cu ajutorul harului divin, şi cu toate acestea
el e departe de adevărata desăvârşire cerută de
Hristos: „Drept aceea, fiţi voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este”
(Matei 5, 48).
Sfânta Împărtăşanie şi importanţa
ei în viaţa celor închişi
În cadrul Sfintei Liturghii are loc prefacerea
pâinii şi a vinului în Trupul şi Sângele Domnului. Participând la Liturghie, la actualizarea
patimilor, morţii şi Învierii Mântuitorului şi
împreunându-se cu Hristos prin Taina Sfintei
Euharistii, sufletul deţinutului se află pătruns de
cele mai înalte elemente altruiste, pe care apoi
le transpune şi în relaţiile lui sociale - preotul
din închisoare fiind cel care îl ajută să-l întâlnească în mod real pe Hristos, atunci când le
oferă Sfânta Împărtăşanie. O dată ce l-au primit
pe Hristos în casa sufletului lor, au garanţia că
s-au împărtăşit cu viaţa cea de veci, după cum
însuşi Hristos ne asigură când zice: „cel ce
mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are
viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua de apoi”
(Ioan 6, 54).
Pentru fiecare creştin în parte, dar mai ales
pentru deţinut, Sfânta Împărtăşanie este balsam
tămăduitor şi hrană spirituală a sufletelor. Primindu-l pe Hristos prin Sfânta Împărtăşanie ei
primesc pe Cel care îi va elibera sufleteşte din
temniţa păcatului, gustând din Trupul Celui ce
sfarmă cu a Sa putere dumnezeiască lanţurile
fărădelegii, redându-le adevărata libertate. Astfel Euharistia este centrul şi izvorul vieţii spirituale în Hristos, prin ea suntem „carne din carnea Lui şi oase din oasele Lui”.37
Pătruns de harul sfinţitor deţinutul este ridicat la o treaptă mai înaltă, devenind mai conştient că aparţine aceluiaşi Trup, arătând dorinţa
de a fi al lui Hristos.

Euharistia este taina dragostei lui Dumnezeu, ea îi uneşte pe deţinuţi şi nu numai, alipindu-i Lui, făcându‑i mădulare ale Sale, aceasta
spune Sfântul Nicodim Aghioritul. Euharistia
curăţă şi sfinţeşte pe cei ce se împărtăşesc,
fiindcă pe de o parte hrăneşte trupul, iar pe de
altă parte este unită cu firea dumnezeiască.
Hristos este Cel ce coboară în adâncurile fiinţei
noastre, sfarmă pietrele cele grele ce zac deasupra sufletului, eliberându-l de la moarte, precum ploaia ce cade din cer şi care ajunge în
locurile cele mai de jos ale pământului produce
acolo odraslă nouă.38
Hristos în permanenţă bate la uşă (Apocalipsa 3, 20); prin Sfânta Împărtăşanie deţinutul
îşi sensibilizează sufletul, pentru că Domnul
este înlăuntrul său aducând multă căldură, dragoste şi nădejde, alungând din sufletul penitentului disperarea, putând spune şi el asemenea
Sfântului Apostol Pavel: „De acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine“. Fără Hristos omul se degradează, El este Cel ce dă sens
vieţii, iar împărtăşirea cu Trupul Său îl face pe
deţinut din „fiu al pierzării, fiul Împărăţiei veşnice”, datorită harului sfinţitor, din oaia cea
rătăcită devine o oaie ce ascultă de glasul Păstorului ei.
Suferinţele Mântuitorului scot la lumină şi
un alt aspect, anume acela că mijlocul miraculos oferit de Hristos nu-i cel de a scăpa de suferinţă, ci acela de a îndura suferinţa, cel în suferinţă găsind răspunsurile la necazurile ce se
abat asupra lui prin contemplarea lui Hristos pe
cruce.
Prin urmare, dacă Sfânta Împărtăşanie constituie „cel mai înalt mijloc de perfecţiune”,
acordarea ei nu se poate concepe fără îndeplinirea anumitor condiţii etice, fără unele merite
din partea celor în cauză; mai precis nimeni nu
poate primi Sfânta Împărtăşanie fără căinţă,
fără sforţări de întoarcere spre Dumnezeu, fără
o inimă înfrântă şi smerită. Împărtăşirea cu
Sfânta Euharistie devine astfel o răsplată a
Sf. Nicodim Aghiritul – Despre dumnezeiasca
împărtăşire cu preacuratele lui Hristos taine,
Tesalonic, Grecia, 1992, p. 41.

38

Panayotis Nellas – Omul, animal îndumnezeit,
editura Deisis, Sibiu, 1994, p. 87

37
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eforturilor depuse sau, după cum zice Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă: „s-a apropiat
de nevinovăţie dobândind harul dumnezeiesc”.39
Prin Sfânta Împărtăşanie deţinutul devine
om nou pentru că sufletul este dezrobit de ceaţa
păcatului, dar trebuie să rabde cu bărbăţie
pedeapsa ce i s-a aplicat din cauza încălcării
legilor statului şi a preceptelor morale. Fără
împărtăşanie deţinutul este bogat în patimi,
mustrat de propria conştiinţă, dar o dată ce a
primit harul dumnezeiesc risipeşte patimile,
conştiinţa se linişteşte, iar ţelul este de a face
voia Domnului şi de a se gândi mai cu luare
aminte la menirea sa pe acest pământ.
În acest război nevăzut ce trebuie dus toată
viaţa pentru a birui pe vrăjmaş, Sfântul Nicodim ne vorbeşte despre „armele” necesare,
arme care pe lângă taina Euharistiei (cea mai
puternică dintre ele),în care Hristos luptă alături de penitenţi în doborârea vrăjmaşului, trebuie să nu ne încredem niciodată în noi înşine,
ci totdeauna în puterea lui Dumnezeu, iar cu
ajutorul rugăciunii, făcută „în duh şi-n adevăr”
(Ioan 4, 24) se obţine acea trăire morală, cheia
cu care se deschid uşile raiului.40
Relaţia preotului din închisoare cu
reprezentanţii celorlalte Culte
Trimiţându-i Hristos la propovăduire pe cei
doisprezece Apostoli prin cuvintele: mergând
învăţaţi toate neamurile..., poporul nostru a
cunoscut încă din primele secole învăţătura
mântuitoare a Evangheliei. Propovăduită mai
întâi de Mântuitorul iar mai apoi de Sfinţii
Apostoli, învăţătura Evangheliei a urmărit
împăcarea credincioşilor cu Dumnezeu, cu sine
şi cu aproapele. Cei ce nu au putut să trăiască
alături de Dumnezeu, prin faptele lor greşind
atât faţă de El cât şi faţă de legile statului, au
ajuns să fie privaţi de libertate, iar la locul de
Pr. Petre Vintilescu – Spovedanie şi duhovnicie,
editura Episcopiei Ortodoxe a Albei Iulia, 1955,
pag. 258-259.
40
Pr. drd. Octavian Pop, Teologia simţurilor duhovni
ceşti, editura Ando-Tours, Timişoara, 1999, p. 47.

detenţie, pentru a se conduce după preceptele
cele adevărate, au nevoie de asistenţă moral-religioasă.
Dreptul la asistenţa moral religioasă este
prevăzut şi în noul protocolul încheiat în anul
1997 între Ministerul Justiţiei şi Biserica Ortodoxă Română, fiind una din realizările democraţiei române care încetul cu încetul începe să
dea rod. Libertatea credinţei religioase este
unul din drepturile umane de bază garantate de
Articolul 18 al Convenţiei Internaţionale privind drepturile civile şi politice. Constrângerea
şi alegerea credinţei religioase este interzisă în
acelaşi articol al Convenţiei Internaţionale, tot
aici recunoscându-se necesitatea respectării
credinţei şi preceptelor morale cărora le aparţine deţinutul.41
Pentru o atenţie deosebită în abordarea activităţii moral-religioase într-o închisoare, nu trebuie uitat că în rândul deţinuţilor sunt şi oameni
aparţinători altor religii (desigur în număr mic),
existenţa acestora reflectând şi diversitatea religiilor întâlnite la noi în ţară. Acestora li se respectă necondiţionat libertatea de conştiinţă, asigurându-li-se posibilitatea de a se ruga conform
credinţei lor, dar cu o singură condiţie, aceea de
a nu face prozelitism sau de a-şi face prozeliţi
din rândul deţinuţilor. Într-un penitenciar, pe
lângă preotul capelan pot veni şi reprezentanţii
celorlalte culte recunoscute de statul român,
pentru a propovădui pe Hristos; iar deţinuţii ce
nu au nimic în comun cu aceştia şi sunt de altă
credinţă trebuie învăţaţi să aibă comportament
decent şi un vocabular elevat (în măsura gradului de cultură) având şi datoria de a-i respecta
ca pe unii ce cred la fel ca ei în Dumnezeu.
Ei trebuie să fie asemenea unei albine. Aşa
cum albina zboară din floare în floare, culegând
numai ce e folositor, tot aşa şi ei să aleagă sfaturile folositoare date de reprezentanţii cultului
respectiv, atâta timp cât nu sunt în contradicţie
cu învăţătura Bisericii Ortodoxe sau a credinţei

39

Despre libertatea credinţei religioase şi interzi
cerea constrângerii religioase în manualul „A pune
regulile în acţiune”, editat de Ministerul Justiţiei,
Bucureşti, 1995, p. 22.
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lor, având siguranţa că unele dintre sfaturi au
rol benefic în viaţa lor.42
Este de datoria preotului din închisoare să
sădească în sufletele deţinuţilor credinţa cea
adevărată, să păstreze cu sfinţenie acest tezaur
bogat al credinţei Bisericii, fiindcă apostazia
este unul din păcatele grele ale omului. Şi de
această dată preotul trebuie să dea dovadă de
mult tact şi să nu-i neglijeze pe deţinuţii ce
aparţin altor confesiuni, pentru ca aceştia să nu
se simtă marginalizaţi, ci, dimpotrivă, să-i ajute
ori de câte ori îl solicită şi îi cer sprijin moral.
Preotul din închisoare trebuie să aibă relaţii de
reciprocă întrajutorare cu reprezentanţii celorlalte Culte; o bună relaţie între aceste părţi va
putea uşura lupta pentru recuperarea celor aflaţi
în detenţie.
Prezenţa altor culte în penitenciare pentru
acordarea asistenţei moral-religioase s-a resimţit ca un factor pozitiv în psihicul deţinuţilor,
reuşindu-se chiar instituirea disciplinei şi evitându-se manifestările violente din partea lor.
Prin convorbirile duhovniceşti, care sunt foarte
eficiente în viaţa deţinuţilor pentru recuperarea
lor morală, precum şi prin punerea la dispoziţie
lor a cărţilor cu conţinut religios, prin studierea
Sfintei Scripturi, prin predici, meditaţii şi teme
de consiliere religioasă, se asigură realizarea
programului ce duce la o mai bună educaţie
religioasă şi în acelaşi timp îi îndemnă la punerea în aplicare în viaţa lor cotidiană a învăţăturilor pe care le-au deprins.
Dar toate aceste meditaţii, cateheze şi predici, atât ale preotului ortodox din închisoare
cât şi ale reprezentanţilor celorlalte Culte trebuie să fie bine puse la punct prin conţinutul
moralizator, şi să fie structurate pe cazuri concrete din viaţa deţinuţilor.
Un rol important îl are şi studierea Sfintei
Scripturi, pentru că ea coordonează întreaga
viaţă a creştinilor şi implicit pe cea a deţinuţilor, iar prin studierea ei trebuie evitate diferenţele confesionale, punându-se accent pe învăţăPr. prof. Istidor Todoran, Relaţiile B.O.R. cu cele
lalte Biserici, în revista Ortodoxia, nr. 4/1975,
p. 9, Bucureşti.
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tura morală, pentru că ea arată normele de
dăruire a vieţii în Hristos şi pentru Hristos. Dar
pentru ca eforturile preotului capelan să-şi
atingă scopul trebuie să existe o foarte bună
legătură între el şi directorul unităţii, acesta din
urmă informându-l permanent pe preot cu privire la problemele existente în rândul deţinuţilor, pentru menţinerea unui climat de normalitate. Oficierea sfintelor slujbe este de altfel una
din modalităţile de realizare a legăturii dintre
reprezentanţii diferitelor Culte, iar rugăciunile
rostite în cadrul acestor slujbe este semnul cel
bun că toţi vor fi o „turmă şi un Păstor”.
Pentru ca această muncă să dea rod este
nevoie ca acţiunile de prozelitism să fie
excluse, pentru că ele au efecte negative; preotul este dator să-i viziteze cât mai des pe deţinuţi, să-i compătimească pentru starea în care
se găsesc, să le asculte doleanţele, ferindu-se de
a face imputări sau reproşuri. Numai bazată pe
cele mai bune intenţii, acţiunea reprezentanţilor
celorlalte Culte va fi de un folos real deţinuţilor, fiindcă Biserica Ortodoxă caută mereu unitatea tuturor creştinilor în care nu mai este
„iudeu, nici elin; nu mai este rob, nici liber; nu
mai este parte bărbătească şi parte femeiască;
pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus”
(Galateni 3, 28).
Ecumenismul în penitenciar
Ecumenismul creştin reprezintă saltul calitativ în viaţa Bisericilor creştine contemporane,
de aceea se înscrie ca cel mai proeminent şi
luminos eveniment din al doilea mileniu creştin. Idealul şi scopul sunt esenţial evanghelice,
fiind date în voinţa testamentară a Domnului
Hristos, voinţă de unitate, bună înţelegere şi
pace între toţi oamenii şi mai ales între creştini.
Unitatea de credinţă a Bisericii şi unitatea
de viaţă morală au fost sfâşiate de păcatele
creştinilor prin ură, vrajbă şi prozelitism confesional; ecumenismul creştin are ca obiect principal refacerea acestei îndoite dezbinări în
vederea realizării unităţii de credinţă.
Dar pentru realizarea acestei unităţi de credinţă cei ce au părăsit calea dreaptă trebuie
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recuperaţi, iar cei ce au încălcat legile statului,
precum şi legile morale (fapt ce a dus la privarea lor de libertate), sunt cei ce au nevoie de
ajutor, speranţă şi iubire, de cineva care să-i
convingă că „a greşi e omeneşte”, dar „a persista în greşeală e diavoleşte”; iată deci principala cauză pentru care porţile penitenciarelor
sunt deschise permanent pentru toţi slujitorii
Domnului.
Ecumenismul deschide perspectivele păcii
eterne între creştini, oameni şi popoare, el se
apropie de idealul ca toţi să fie una, să facă voia
Domnului pe pământ, de trăire în armonie unii
cu alţii, ca prin voinţa noastră să fim model de
bunătate, de dragoste şi întrajutorare pentru
toată lumea.43
În penitenciare activitatea ecumenică trebuie să fie permanent în continuitate, concretizându-se într-o bună asistenţă moral-religioasă,
pentru că se simte nevoia unei asemenea asistenţe ce duce la recuperarea şi reintegrarea deţinuţilor, într-un timp relativ scurt, în societate,
după ce şi-au ispăşit pedeapsa. Astfel, rolul
ecumenismului în aceste unităţi se concretizează în acordarea asistenţei moral-religioase
prin învăţarea deţinuţilor despre adevărata dragoste, care înseamnă dăruire de sine; prin acest
ecumenism, privind dincolo de deosebirile doctrinare ce diferenţiază Bisericile între ele şi
lăsând deoparte mijloacele prin care se încearcă
prozelitismul, se ajunge la conştientizarea scopului ce trebuie atins: recuperarea celor ce l-au
părăsit pe Hristos Domnul.
Slujitorii Bisericii, pentru atingerea scopului
urmărit, au datoria să sădească sămânţa cuvântului lui Dumnezeu şi să-i facă pe deţinuţi să
conştientizeze că numai viaţa trăită cu Hristos
îi poate elibera din temniţa păcatului, redându-le libertatea sufletului.
Problema centrală care se pune în acest
domeniu este cea a prozelitismului; mai întâi
trebuie făcută distincţia între prozelitism şi
misionarism. Preotul nu trebuie să facă nicioPr. dr. Simion Radu, Despre ecumenismul creştin,
importanţa şi realizarea lui în istorie, în revista
Mitropolia Ardealului, nr. 9-10 (XV), 1970, Sibiu,
p. 160.

43

dată prozelitism, el trebuie să fie întotdeauna
un misionar. Tot Mântuitorul a definit cel mai
exact prozelitismul: „Vai, vouă, cărturari şi
farisei făţarnici!, că înconjuraţi marea şi uscatul
ca să faceţi un prozelit; şi dacă l-aţi făcut, îl
faceţi fiu al gheenei, de două ori mai mult decât
voi” (Matei 23, 15).
Prin urmare, scopul prozelitismului este
întotdeauna greşit, fiindcă urmăreşte ruperea
unor suflete de la adevăr şi înrolarea lor în grupuri parareligioase, cu scopuri şi mijloace
foarte dubioase. Misionarismul are cu totul alt
sens: aducerea la adevăr a celor necredincioşi
sau rătăciţi, deci scopul nu este unul interesat,
cum se întâmplă cu prozelitismul de astăzi, ci
dragostea pentru adevăr şi sfinţenie va lumina
necontenit faptele şi cuvintele misionarului
creştin. Orice misionarism care va căuta altceva
decât adevărul şi iubirea se transformă în prozelitism, al cărui sfârşit, spune Mântuitorul,
este gheena. Poziţia preotului din închisoare
este întotdeauna cea de apologet, el este adevărul şi se află în adevăr şi nu-i rămâne decât să
păstreze acest privilegiu dumnezeiesc neclă
tinat.44
Ecumenismul zilelor noastre şi-a îndreptat
cu precădere atenţia, până acum, asupra confesiunilor creştine, lucru de altfel normal. Adepţii
săi au ajuns foarte repede la constatarea că,
inferiori numericeşte faţă de adepţii celorlalte
religii, sunt datori de a-i lua în seamă şi pe
aceştia, să trăiască împreună cu ei şi să-şi
împărtăşească reciproc valorile spirituale.
Astăzi s-a pus problema unei apropieri reale, pe
temeiul respectului reciproc, a descoperirii acelui patrimoniu comun în stare să genereze acţiuni concrete, puse în slujba binelui obştesc.
Perspectivele ecumenismului se lărgesc, înglobând nu numai îmbunătăţirea relaţiilor între
Biserici, confesiuni şi denominaţiuni, ci chiar
dintre creştinism şi celelalte Culte.
Se intră astfel într-o fază ce corespunde exigenţelor contemporaneităţii, lumea de azi
aşteptând din partea credincioşilor, indiferent
de religia căreia îi aparţin, să-şi aducă contribu44

Pr. prof. Ion Buga, lucrarea citată, pag. 216.
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ţia la promovarea idealurilor de dreptate, progres şi pace.
Chiar şi din punct de vedere dogmatic,
moral şi duhovnicesc este necesară prezenţa
Ortodoxiei în ecumenism, lucru mărturisit de
Arhiepiscopul vechilor catolici la o adunare cu
scop ecumenic, când zicea: „Bucuria noastră
este deplină când avem printre noi pe părinţii
noştri care sunt ortodocşi, ortodoxia este casa
părintească a creştinilor din toate veacurile”.45
Ar fi greu să ne imaginăm unitatea Bisericii
fără participarea activă a Ortodoxiei, ea este
chiar necesară, desfăşurându-se sub harul Sfântului Duh ce îi călăuzeşte destinul; unitatea
acesteia în diversitatea Bisericii este modelul
suprem de unitate pentru ecumenismul creştin
contemporan. Toate aceste acţiuni întreprinse
de membrii mişcării ecumenice într-un penitenciar asigură realizarea unui amplu program de
educaţie moral-religioasă, care are rolul de a-i
reintegra social, profesional şi familial pe deţinuţi, aceasta realizându-se numai cu ajutorul
rugăciunii şi slujirii comune a tuturor Bisericilor creştine.
Viaţa preotului din închisoare şi trăirea lui,
pildă vie pentru deţinuţi
După cum medicul trupesc are grijă şi răspunde de sănătatea şi igiena localităţii în care
activează, preotul răspunde în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor de sănătatea morală a enoriaşilor săi, căci din mâna lui vor fi cerute sufletele fiilor duhovniceşti. Primul care cercetează
şi se îngrijeşte de starea sănătăţii trupului
duhovnicesc al Bisericii este preotul, care trebuie să vadă în comunitatea încredinţată (inclusiv cea a deţinuţilor) o familie.
Prima afirmaţie necesară ce trebuie făcută
este aceea că în fiecare om dimensiunea sacerdotală este constitutivă, şi dacă omul a pierdut
această dimensiune, a pierdut ceea ce era esenţial în el; faptul că fiecare om este îndreptat
spre Dumnezeu confirmă slujirea de preot,
fiindcă sensul acesta conferă omului sfinţenie,
iar preoţia este slujirea sfinţeniei.46
45
46

Pr. dr. Simion Radu, lucrarea citată, p. 162.
Ibidem, pag. 89.

Meditând mai cu luare aminte asupra preoţiei se impune să se aibă în vedere cei cărora li
se slujeşte, cei pentru care se mijloceşte la
Dumnezeu, şi dacă îi vom coborî la un nivel
ultim pe păstoriţi, va fi cel în cauză înălţat ca
preot? nu, ci dimpotrivă, cu cât mai sus sunt
păstoriţii, cu atât păstorul va fi obligat să fie
mai presus ca ei.
Părintele Dumitru Stăniloae notează în acest
sens: calitatea de preot a omului nu-i decât
ultima concluzie a calităţii lui de fiinţă responsabilă... iar prin calitatea de preot el se dăruieşte lui Dumnezeu, răspunzând la aceeaşi chemare a Lui, care voieşte să-l umple de darurile
Sale.47
Chiar din Vechiul Testament se cerea ca
leviţii, cei ce i-au prefigurat pe preoţii de astăzi,
să fie persoane alese, de o moralitate ireproşabilă. Aceeaşi moralitate se cere şi preoţilor zilelor noastre, fiindcă ei sunt pildă vie pentru păstoriţii lor, ei trebuie să fie piatră de zidire şi
uşor, uşor, piatră pe piatră, se va ajunge la „Piatra cea din capul unghiului”.
De mare importanţă în viaţa preotului (fie
cel de enorie, fie cel de penitenciar) este familia
sa. Sfântul Clement al Alexandriei numeşte
familia „casa lui Dumnezeu”, aplicându-i
cuvântul Scripturii asupra prezenţei Mântuitorului: „unde sunt doi sau trei adunaţi în numele
Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei
18, 20).
Astfel se poate uşor observa cât de importantă este familia preotului, din declaraţia citită
în Biserică atunci când e chemat candidatul la
slujirea preoţească înainte de a fi sfinţit; textul
arată strânsa interdependenţă între casa lui
Dumnezeu şi casa slujitorului. Prima şi cea mai
grăitoare carte de vizită pentru preot este familia lui, care-l poate înălţa, defăima sau coborî
ca demnitate.
Într-un penitenciar, preotul, prin toate ale
sale, trebuie să fie izvor de apă vie, şi, după
cum drumeţul are nevoie de un ghid care să îi
arate drumul ce duce la destinaţie, tot aşa cel
Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Dogmatica, vol. 2,
p. 135.
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aflat în detenţie are nevoie de un ghid spiritual
ce-i va călăuzi paşii spre drumul mântuirii. Pe
planul al doilea stă tactul pastoral şi importanţa
acestuia în pastoraţie. Înainte de toate, preoţia
se face cu omul şi pentru om, iar el, omul, preotul, trebuie să ştie să vorbească fiecăruia pe
măsura inimii lui, căci pentru ca „prada să fie
vânată bine trebuie ţintită în inimă”, iar preotul,
asemeni lui Dumnezeu, trebuie să fie un bun
cunoscător al inimii omeneşti şi un cercetător
iscusit al adâncurilor sufletelor.
Sfântul Grigorie Dialogul în cartea sa
„Regula Pastoralis”, consacră patruzeci de
capitole acestui aspect esenţial al preoţiei,
dovedindu-ne că întotdeauna preoţia a fost
extrem de anevoioasă, obligând pe preot la o
maximă pregătire şi atenţie faţă de sufletul păstoriţilor săi. De altfel, preotul în general, iar în
special cel din unitatea penitenciar, trebuie să
fie cu multă luare aminte în tot ceea ce face,
pentru a nu fi pildă rea celor pentru care slujeşte, fiindcă, aşa cum spune Mântuitorul, „va
fi vai de cel prin care vine sminteala”.
Pe cei ce greşesc trebuie să-i mustre cu
duhul blândeţii, să poarte discuţii cu ei, dar cu
multă răbdare şi tact, să-i facă să înţeleagă şi să
vadă în el un prieten care oricând îi va sprijini,
atât cât îi va fi cu putinţă.
Însăşi predica lui trebuie să aibă ecou în
sufletul celui închis şi să se concretizeze prin
exemplul personal al preotului, iar obligaţia
propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu în biserică este mereu foarte necesară. Preotul este
mai întâi slujitor al Cuvântului, şi a nu predica
înseamnă a-şi anula propria slujire, iar acolo
unde el nu predică vor veni alţii care vor să
abată de la adevăr pe cei care nu l-au aflat de la
preot, fiind uşor înşelaţi de aceştia prin râvna
arătată în slujirea minciunii.
În afară de predica propriu-zisă, liturgică,
preotul are datoria de a propovădui cu timp şi
fără timp (1 Timotei 4, 2), să folosească orice
prilej pentru a-i lămuri pe deţinuţi asupra adevărurilor vieţii creştine; pentru că, parafrazând
o maximă, putem spune că „preotul care predică numai când predică, acela nu predică” - în

orice situaţie şi în orice moment cuvântul preotului trebuie să fie o mărturisire de credinţă.48
El, prin puterea sa, trebuie să-i facă pe cei
aflaţi la marginea disperării să aibă dragoste
faţă de cele sfinte, atât cât se poate; dar, bineînţeles, cel mai dureros lucru este când deţinuţii
spun cuvinte de hulă la adresa celor sfinte sau a
lui Dumnezeu. Este necesar ca el, preotul, să fie
primul care să recurgă la diferite taine ce nu le
poate săvârşi singur pentru ajutorul lui: exemplu Taina Spovedaniei care este de o necesitate
fiinţială, pentru că prin ea se iese şi tot ea izbăveşte din remuşcarea greşelilor săvârşite.
Spovedania este momentul unei mari tămăduiri, fiindcă păcatul este boala sufletului şi el
va ieşi mai devreme sau mai târziu la suprafaţă,
îmbolnăvind şi trupul. Toate acestea însă au
valoare şi vor putea fi uşor de urmat de cei
aflaţi în închisori numai dacă preotul care îi
păstoreşte va fi om cu frica lui Dumnezeu, cu
dragoste faţă de semeni, dar şi cu o viaţă fără
prihană.
Mângâierea celor închişi
Cel închis trăieşte într-o atmosferă dominată
de tristeţe şi amărăciune, el are nevoie la tot
pasul de „mângâiere”, de acele cuvinte mângâietoare şi de întărire, preotul şi colaboratorii lui
fiind prin excelenţă răspunzători, dar şi competenţi pentru lucrarea mângâietoare. Convorbirile duhovniceşti sunt apreciate ca eficiente în
cunoaşterea celor privaţi de libertate, conţinând
îndrumări de ordine şi disciplină, cinste şi
corectitudine.
Ce este de fapt această mângâiere? Nu e altceva decât predica în faptă a Bisericii, aplicarea
în realitate a predicilor preotului din închisoare,
pentru că astfel deţinutul trăieşte prin Biserică
comuniunea dragostei, comuniunea „familiei
lui Dumnezeu” pe pământ, ce nu-l părăseşte în
momente de durere şi umilinţă. De multe ori el
simte că are nevoie de câteva clipe de reculegere pentru a-şi găsi această linişte lăuntrică,
tulburată de numeroşi factori. Credincioşii deţi48

Pr. prof. Ion Buga, lucrarea citată, p. 164.
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nuţi dobândesc această pace lăuntrică în timpul
slujbelor dumnezeieşti publice, căci harul divin
vine şi se sălăşluieşte în sufletele lor, şi participarea la sfintele slujbe este o mângâiere, harul
fiind cel ce le mângâie întreaga fiinţă, îndepărtând necazurile, supărările şi toate neajunsurile
vieţii, care de multe ori pe toţi ne copleşesc,
însă cu mult mai mult pe cei aflaţi în detenţie.
Aşa se face că cei aflaţi în închisori, fiind
măcinaţi lăuntric de păcatele lor ce i-au adus
într-o asemenea stare, se simt slăbiţi şi aproape
la capătul puterilor, îşi simt întreaga lor fiinţă
neputincioasă şi lipsită de ajutor. Tocmai din
această cauză slujbele dumnezeieşti au un rol
covârşitor în viaţa lor.49
A fi om moral înseamnă a fi purtător de
valori ce participă la lumea valorilor prin
comuniune; moral este cel ce poartă în sine
pecetea binelui, este stimat de cei din jurul său,
privit cu respect şi iubit; cel moral întotdeauna
a avut satisfacţie în această viaţă, pentru că a
fost o fiinţă echilibrată, dar şi în cea viitoare el
va fi încoronat cu cununa sfinţeniei.
De foarte multe ori se apreciază că tinerii
delincvenţi reprezintă categoria oamenilor mai
greu educabili, deoarece pe lângă criza comportamentală pe care o traversează, apar şi crize
specifice adolescenţei - perioadă de transformări profunde unice în istoria individului, care
produce modificări esenţiale în structura personalităţii. De cele mai multe ori aceşti tineri,
care se cataloghează ei înşişi ca fiind destine
aflate în derivă, apar în faţa noastră definiţi prin
singurătatea fiinţei, lipsiţi de căldura afectivă a
celor din jur şi, din păcate, a părinţilor în primul rând. Astfel, atât preotul cât şi psihologul
au un rol benefic în cunoaşterea persoanelor
private de libertate, prin discuţiile pe care le
poartă permanent cu ei contribuind la cunoaşterea de sine şi prin aceasta la redobândirea
încrederii în sine.50
Pr. drd. Octavian Pop, Întărirea în credinţă, în
revista Palatul de Justiţie, nr. 1/200, p. 4.
50
Psiholog Adrian Vulpescu, Problematica cunoaş
terii personalităţii persoanelor private de libertate,
în revista Valenţe recuperatorii ale activităţilor
moral-religioase cu persoanele private de libertate,
nr. 1-1996, p. 34.
49

Preotul din penitenciar este primul care trebuie să pătrundă în sufletul deţinutului prin
toate mijloacele ce îi stau la îndemână (rugăciuni, taine, ierurgii etc.), să ştie pentru ce fapte
sunt pedepsiţi, tratându-i în permanenţă ca un
adevărat părinte sufletesc, bine ştiut fiind faptul
că el face legătura între om şi Dumnezeu, între
pământ şi cer, căci două lucruri rămân cu adevărat importante, după cuvintele lui Kant:
„cerul înstelat deasupra noastră şi legea morală
din noi”.
Deci cel aflat în spatele gratiilor, prin mângâierea preotului capelan, va avea puterea de a
nu dispera, de a privi această suferinţă, ca şi
celelalte necazuri ce le va avea de înfruntat, nu
ca pe o pedeapsă inevitabilă, ci ca pe un mijloc
pedagogic; să se gândească la cuvintele Scripturii care spune că Dumnezeu nu trimite asupra
omului suferinţă şi necazuri mai mari decât le
poate duce şi birui, iar pentru orice deţinut
suferinţele trebuie să fie crucea pe care să o
ducă cu răbdare şi cu încrederea că efortul şi
stăruinţele lui vor fi răsplătite de Dumnezeu, la
fel ca în cazul dreptului Iov.
Ştiri din primele secole creştine despre
grija Bisericii faţă de cei închişi
Având totdeauna în suflet şi în mintea lor
cuvintele lui Iisus, fiind inspiraţi de cele spuse
de El şi de Apostoli, primii creştini au purtat
grijă pentru uşurarea celor aflaţi în suferinţă,
îndeosebi cei aflaţi în închisori, ca o preocupare
caritabilă luată pentru prima dată în considerare
de către Biserica lui Hristos.
Aceasta era deosebirea „Bisericii lui Hristos” faţă de ereticii ce nu se interesau de cei
aflaţi în suferinţă, de cei închişi - după cuvintele Sfântului Ignatie al Antiohiei ce spunea că
ereticii „pe cei în suferinţă îi dispreţuiesc şi râd
de ei”. În Noul Testament se pare că cei închişi
erau întemniţaţi preventiv sau pe viaţă, ca
pedeapsă pentru abateri mai mici sau mai mari.
Avem informaţii de la sofistul Libanius din
cuvântul său „Către împărat despre cei întemniţaţi” (unde deplânge starea vrednică de milă a
închisorii, cerând intervenţia împăratului), că
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pentru îngrijirea celor întemniţaţi erau implicate şi femeile aparţinând categoriei văduvelor.
Tot el ne spune că numai în timpurile de mai
târziu se observă şi din partea păgânilor o oarecare mişcare filantropică, dar tot sub influenţa
Bisericii.
Pentru cei suferinzi din închisori, dar şi pentru cei suferinzi în general, grija Bisericii n-a
fost deloc întâmplătoare sau în funcţie de
împrejurări, ci ea s-a organizat sub supravegherea păstorilor săi. Fiecare comunitate, prin preotul său, avea ca responsabilitate colectarea
darurilor creştinilor, prin care asigura ajutorarea şi îngrijirea celor săraci, printre care şi cei
întemniţaţi.51
Biserica a avut un rol dezinteresat, activitatea ei manifestându-se numai ca ajutor pentru
cei aflaţi într-o astfel de situaţie, având ca scop
îndrumarea lor în viaţa creştină, mângâindu-i şi
uşurându-i de durerile trupeşti şi sufleteşti precum şi de toate strâmtorările ce îi măcinau. La
Evrei 13, 3 Apostolul Pavel ne spune: „aduceţi-vă aminte de cei închişi“; inspirată de acest
îndemn şi de exemplul Mântuitorului, Biserica
Apostolică a conştientizat datoria ei faţă de cel
închis - iar primitorii acestei epistole au arătat
dragoste faţă de cei întemniţaţi prin cuvintele:
„că’mpreună aţi pătimit cu cei închişi” (Evrei
10, 34 ).
Dragostea credincioşilor pentru cei întemniţaţi era fără margini; se ajungea până acolo
încât, după spusele lui Clement al Romei, mulţi
se predau spre a fi închişi, eliberând în acest
mod pe fraţii lor întemniţaţi. Cercetând cele
întâmplate cu Biserica la începuturile ei, Biserică a Vechiului Testament, se ştie cu siguranţă
că ea s-a implicat în ajutarea celor închişi, pentru că aici se aflau bărbaţi sfinţi ca Iosif,
Miheea, Ieremia (Ieremia 37, 51) – iar mai târziu, mergând spre Noul Testament, s-a început
o manifestare energică de interese pastorale, şi
nu meschine, baza fiind porunca cea nouă a
dragostei, în Biserică şi pentru Biserică, ca
Trup al lui Hristos cu multe alte mădulare. (1
Corinteni 10, 17)
51

Lect. Univ. dr. Octavian Pop

Însuşi Mântuitorul arată dragoste pentru cei
din închisoare, prin compasiunea faţă de Sfântul Ioan Botezătorul, ce făcea penitenţă în
închisoare (Matei 11, 4), compasiune arătată
prin mesajul de mângâiere şi binecuvântare.
Iisus a fost legat, închis şi condamnat, a suferit
împreună cu noi slăbiciunile noastre, El Domn
fiind. Ce alt exemplu de mângâiere mai poate fi
dat în ajutorul celui întemniţat? Nici unul!
Există şi persoane ce s-au inspirat din învăţătura Evangheliei, ce au avut un interes aparte
faţă de cei întemniţaţi. Exemplul este cel al
Sfântului Pantelimon, ce şi-a manifestat acest
interes după moartea tatălui său, când, vânzându-şi averea, a împărţit banii adunaţi săracilor
şi celor întemniţaţi; iar un altul, Diomed, medic
fiind, şi-a pus întreaga ştiinţă în slujba celor
aflaţi în închisori, îngrijindu-i gratuit.
Spre deosebire de Noul Testament, în cel
Vechi se spune că cei din închisori erau ajutaţi,
fie că erau membri ai Bisericii sau nu. Mai târziu, pastoraţia s-a exercitat în general pentru
cei ce purtau numele de creştini. În Noul Testament nu există ştiri despre ajutorarea celor
închişi ce nu făceau parte din Biserică - aceasta
nu din lipsa dragostei, ci datorită realităţii, a
condiţiilor ce nu-i îngăduiau efectuarea acestei
„lucrări” pe o scară largă.
Cei ce propovăduiau numele lui Hristos au
ajuns să fie închişi de foarte multe ori, Biserica
ajutându-i prin mijloacele sale (rugăciuni, post)
ce au dat şi rezultate pe alocuri (cazul Sfântului
Apostol Petru, Fapte 12).
Un alt exemplu este purtarea de grijă a lui
Onisifor către Apostolul Pavel (2 Timotei 1,
16), iar din Epistola către Filimon aflăm că primii creştini s-au rugat pentru Apostolul întemniţat (Epistola Sf. Apostol Pavel către Filimon,
22). Biserica Filipenilor şi-a trimis un reprezentant la Apostolul întemniţat cu misiunea nu
numai de a-i încredinţa cele materiale, dar şi de
a rămâne lângă el pentru a-l sluji. Se arată că
Apostolul a primit cu bucurie un astfel de ajutor, care i-a alungat astfel toate întristările pe
moment.
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Cei închişi îl lăudau întotdeauna pe Domnul, propovăduind Evanghelia şi în lanţuri
(cazul Apostolului Pavel la Roma).52
Aşa se „bucurau” creştinii primelor secole
de suferinţă pentru numele lui Hristos, nesocotind necazurile şi vârsta lor înaintată, considerând aceasta un prilej pentru predicarea Evangheliei, cum a făcut-o mai ales Apostolul Pavel,
considerat prototipul fiecărui creştin în parte
(Matei 5, 10).
Grija Bisericii pentru cei ce au pătimit prin
închisori ca mărturisitori ai dreptei credinţe
Orice mamă îşi iubeşte copiii şi le poartă de
grijă pentru ca aceştia să aibă o viaţă frumoasă
şi plină de bucurii. Numai mama poate să ştie
câte nopţi a vegheat lângă copilul ei, câte
lacrimi a vărsat şi cu câtă dragoste l-a înconjurat. Pentru copilul ei mama face tot ceea ce îi
stă în putinţă ca să-l vadă cât mai fericit şi iradiind de bucurie.
Asemenea mamei, Biserica poartă de grijă
fiecărui om fiindcă toţi suntem creaţi de Dumnezeu „după chipul şi asemănarea Sa” şi mereu
suntem chemaţi la îndumnezeire. Ea este o
Mamă iubitoare ce îşi cheamă „copiii” pentru
a-i putea ocroti şi călăuzi în această viaţă. Biserica este Mama noastră a tuturor, căci, sfinţită
prin Sângele Întemeietorului ei, ne cheamă şi
pe noi să ne sfinţim întreaga viaţă şi să ne
umplem de harul cel dumnezeiesc ce ne curăţă
de orice stricăciune şi păcat.
În Biserică, o dată cu terminarea persecuţiilor, după ce religia a devenit „religie permisă”,
au intrat mulţimi pentru a căror păstorire s-au
ostenit Marii Părinţi şi învăţători ai acesteia.
Dificultăţi au fost întotdeauna, dificultăţi ale
slujitorilor care aveau conştiinţa răspunderilor
pastorale pentru îngrijirea celor din închisoare.
Dacă cei din afară se îngrijeau, cu răspundere
pastorală faţă de fiecare întemniţat, cu atât mai
Episcop vicar Teodosie Snagoveanul, Utilizarea
personajelor biblice ca modele în restructurarea
personalităţii deţinuţilor, în revista Valenţe recupe
ratorii ale activităţilor moral-religioase cu persoa
nele private de libertate, nr. 1/1996, p. 13.

52

mare era răspunderea pentru cei închişi din
cauza credinţei. Eforturile de întrajutorare erau
pe măsura credinţei lor; doar la auzul veştii că
unul de-al lor a fost aruncat în închisoare din
cauza numelui lui Hristos toţi „alergau” să-l
ajute.
În Constituţiile Apostolice citim: „pentru
eliberarea fraţilor întemniţaţi este necesar ca
cei ce au diferite avuţii să le depună pentru eliberarea fraţilor în suferinţă”, căci doar astfel ei
devin „prieteni ai lui Hristos”. Sfântul Ioan
Gură de Aur, al cărui suflet vibra pentru durerea celui din închisoare, este prin excelenţă prieten al celor închişi, după cum exprima în scris
Teodoret: „pe altul strigă să fie dezlegat de lanţuri“. El, păstor în toate domeniile vieţii pastorale, nu înceta să recomande acest lucru prin
predicile sale.
Mânat de glasul învăţătoresc al Evangheliei,
cum că în cel ce suferă îl recunoaştem pe Hristos, recomanda celor bogaţi să pună averea lor
la îndemâna celor închişi. Dar, contrar cerinţelor lui, bogaţii erau lipsiţi de omenie şi din
acest motiv Sfântul Ioan Gură de Aur este
cuprins de indignare şi le condamnă nelegiuirile.
Biserica veche, cuprinsă de zel pastoral,
hrănea zi de zi mii de oameni suferinzi, iar
celor din închisoare le oferea mângâiere vizitându-i; prin vizitele lor membrii Bisericii participau netrupeşte la martiriul Sfinţilor Mărturisitori, devenind părtaşi în lupta lor. Avem
exemplul martirului Piomios, ce nu a primit
darurile credincioşilor pentru a nu le crea probleme acestora. Dragoste pentru cei din închisoare arată şi Sfântul Ciprian în epistolele sale
pastorale, în care îi asigură pe aceştia că suferă
împreună cu ei, că se face părtaş cu ei la toate
greutăţile detenţiei, felicitându-i în acelaşi timp
pentru curajul şi bărbăţia lor ce-i face să se
numească creştini până la sfârşit.
Informaţii precise ne dă a 62-a Epistolă a
Sfântului Ciprian unde se spune că el a făcut o
colectă a clericilor şi a poporului, adunând o
sută de mii de sisterţi, pe care i-a trimis la episcopii numidieni pentru eliberarea creştinilor
din „robia închisorii”. Bineînţeles, suma era
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foarte mare şi a contribuit la a-i uşura pe martirii acelor timpuri, aşa cum se vede din răspunsul pe care l-au trimis Sfântului: „îţi mulţumim
în Dumnezeu, prea iubitule Ciprian, noi şi cei
împreună cu noi, cei condamnaţi; pentru că prin
scrisoarea ta ai odihnit piepturile noastre îndurerate, ai vindecat mădularele rănite de viermi,
ai dezlegat picioarele noastre legate în lanţuri
(...), ai luminat întunericul închisorii, munţii
mâniei i-ai făcut câmpie, din mirosul urât ai
adus flori şi ai împrăştiat mirosul cel înecăcios
al fumului. A venit slujirea ta şi a lui Chirin,
precum şi a celor ce îl urmau, ai trimis să se
împartă şi câţi au fost lipsiţi trupeşte, cu putere
s-au întărit spiritual”.53
Sfântul Ioan Gură de Aur este primul ce ne
descrie starea ce stăpânea în închisori, el cunoscând condiţiile de viaţă de aici din vizitele sale.
În omiliile şi predicile sale recomandă membrilor Bisericii vizitarea celor închişi, indiferent
de starea lor morală. Sunt mai bune, spune
acest Sfânt Părinte, vizitele în închisori, decât
cele în teatre; iar aceste îndemnuri au avut
rezonanţă, cum s-a întâmplat cu colaboratoarea
sa, diaconiţa Olimpiada, ce a ajutat pe cei
închişi, exemplul său fiind elocvent în lumea
creştină.
Din Constituţiile Apostolice, ce spun: „dacă
cineva se va găsi în acord cu ele şi va suferi
răutăţi, este fericit că s-a făcut părtaş martirilor
şi imitator al patimilor lui Hristos”, rezultă
existenţa cazurilor de creştini arestaţi şi aflându-se acum în închisoare, pentru că au mers
să-l însoţească pe un oarecare martir când
acesta era dus spre locul de detenţie.
Însuşi Origen de la o vârstă fragedă s-a
îngrijit de ajutorarea martirilor, nu numai când
se aflau în închisori, dar şi în momentul judecării lor sau la executarea pedepsei (care nu rareori era condamnarea la moarte), ajutor spiritual
ce le aducea acestora multă îndrăzneală şi
curaj. Dar au fost cazuri când unii condamnaţi
invocau în mod mincinos numele Domnului
Pr. Nicolae Şerbănescu, A 62-a Epistolă a Sfântu
lui Ciprian, în revista Biserica Ortodoxă Română,
nr. 1-2/1980, p. 22, Bucureşti.

53

pentru a fi scoşi din închisoare; se cunoaşte astfel istoria unui oarecare Alexandru, închis din
cauza hoţiei, care s-a servit de numele Domnului, în care nu credea, numai pentru a fi eliberat.
Se remarcă alţi diferiţi păstori şi ajutători ai
celor din închisoare: Isidor Pelusiotu ce spunea
că episcopii acelor vremuri ”nu au vărsat o
lacrimă de compasiune pentru cei închişi;
lucrarea lor fiind şi aceea de a-i elibera, şi nu
de a-i trata cu indiferenţă”; Sfântul Ioan
Damaschin dă sfaturi în acest sens, recomandând vizitarea celor închişi, Iosif Vrieniu (sec.
XV), Patriarhul Nifon (sec. XVI) precum şi
diferiţi alţi călugări ce i-au ajutat pe cei închişi,
făcând mari eforturi financiare.54
Această grijă a fost preluată şi de slujitorii
Bisericii, Tertius, Pobonius – diaconi rânduiţi
de Biserica din Calcedon ce au reuşit să-i transfere pe cei închişi pentru numele Domnului
într-un loc mai puţin aspru faţă de închisoarea
în care se aflau. De la Clement al Romei aflăm
de diferite rugăciuni pe care Biserica le făcea
pentru ajutarea celor închişi: „îţi cerem, Stăpâne, să ne fi ajutor şi apărător... şi te rugăm,
eliberează pe cei închişi”.
Iar Tertulian, după ce îi îndeamnă pe acei
creştini liberi să aducă daruri materiale pentru
cei ce suferă în închisori, ei ce sunt posibili
candidaţi la martiriu pentru numele lui Hristos,
îi cheamă a le da un dar, dar care hrăneşte
sufletul: „pentru că nu se potriveşte ca trupul să
fie umplut, iar duhul să flămânzească”. Sfintele
Taine erau de altfel nelipsite din viaţa celor din
închisoare, în special Sfânta Împărtăşanie.
Darurile nu erau altceva decât o jertfă dată
pentru Hristos şi lui Hristos, pentru că cel ce
suferă este asemănat cu Hristos.
Din predicile păstrate ale Sfântului Ioan
Gură de Aur precum şi din ale altora aflăm de
situaţia închisorilor, situaţie de altfel deplorabilă, aceasta având o dublă cauză: îndepărtarea
omenirii de creştinism şi concepţia nefirească
Pr. Vasile Bogdan, Vieţile Sfinţilor, retipărită şi
adăugită, după ediţia din 1901-1911, editura Epis
copiei Romanului şi Huşilor, p. 28, 31, 36.
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cum că cel întemniţat nu are drept la îngrijire,
drept ce l-ar scoate pe cel închis din pedeapsa
cu caracter penal.
Aceasta doar în primele secole creştine,
pentru că apoi uşor, uşor s-a îmbunătăţit condiţia celor suferinzi. Astfel primii împăraţi au luat
măsuri de interzicere a maltratărilor în închisori. Însuşi Constantin I (320) a interzis tratarea
cu brutalitate, inumană, maltratarea sau zdrobirea oaselor, cătuşele foarte strânse pe mâini,
toate acestea contribuind la corectarea legislaţiei.
În trecut, statul şi-a adus contribuţia la
corectarea legislaţiei prin interzicerea pedepsei
cu moartea înainte ca cei condamnaţi să se
poată apăra, prin interzicerea stigmatizării lor
cu fier roşu pe frunte şi prin interzicerea duelurilor. S-a interzis ca bărbaţii şi femeile să fie
închişi împreună (cum amintea legea din 340),
de multe ori închisoarea femeilor fiind înlocuită
cu trimiterea lor la mânăstire (decretul Împăratului Iustinian). Amintim şi alte dispoziţii: să se
interogheze rapid cei acuzaţi pentru crimă; loc
acceptabil în închisori, duminica să fie duşi la
baie sub escortă şi să poată primi alimente fără
interdicţie. Episcopii erau cei ce aveau grijă ca
aceste lucruri să se întâmple, dacă nu, li se
aminteau cele hotărâte stăpânilor închisorii,
ajungându-se până la denunţarea lor la Împărat;
tot ei trebuia să aibă grijă de robi, după eliberarea lor, dacă stăpânii lor nu veneau în termen
de douăzeci de zile ca să-i ridice.
Biserica – „Mamă” iubitoare a celor aflaţi în
detenţie
În Biserică intră atât cei drepţi, cât şi cei
păcătoşi. Şi unii şi alţii au nevoie de Biserică.
Cei drepţi au nevoie pentru a se întări în virtute, iar cei păcătoşi pentru a se putea curăţa de
noianul păcatelor. Biserica este cea care îi
cheamă pe toţi să se sfinţească şi să guste din
binefacerile pe care le revarsă asupra tuturor.
Însă în mod special ea îi cheamă pe cei păcătoşi, pe cei care prin faptele rele pe care le-au
săvârşit s-au făcut robi ai plăcerilor vieţii trecătoare. Păcatul este cel care pe mulţi dintre

semenii noştri îi face să-şi piardă libertatea
sufletului şi de multe ori şi cea fizică, ajungând
în spatele gratiilor, departe de cei dragi.
Cu toate acestea, Biserica îi iartă şi pe aceştia, îi aşteaptă cu braţele deschise asemenea
unei mame ce îşi mângâie cu multă blândeţe
copilul, chiar dacă acesta a greşit. Biserica este
pentru cei aflaţi în detenţie mama care întotdeauna le poartă de grijă şi face totul pentru ei,
pentru a putea simţi cu întreaga lor fiinţă acea
dragoste ce se pogoară peste firea lor umană
rănită de păcate. Cel întemniţat este cel care are
nevoie de ajutorul cuiva, de dragoste şi de înţelegere, pentru a-şi putea găsi echilibrul în viaţa
duhovnicească.
În situaţia de întemniţare complet neplăcută
pentru asemenea oameni, Biserica este cea care
le iese în întâmpinare, le oferă sprijin moral şi
mai mult decât atât, pentru a putea trece cu mai
multă uşurinţă prin momentele neplăcute. Ea,
Biserica, are un rol covârşitor în viaţa deţinuţilor, ajutându-i să-şi dea seama că numai renunţând la viaţa imorală anterioară şi urmând învăţătura lui Hristos, pot deveni alţi oameni,
oameni duhovniceşti.
Sădindu-i-se în suflet sămânţa cuvântului
evanghelic, deţinutul conştientizează că el este
grădinarul ce trebuie să se îngrijească de grădina sufletului său pentru a putea avea o recoltă
bogată, ce va fi răsplătită de Dreptul Judecător.
Cel aflat în detenţie, datorită purtării de grijă
arătată de Biserică prin acţiunile ei, manifestă o
dorinţă fierbinte de a cunoaşte cât mai mult
învăţătura cea mântuitoare pe care să o aplice
în viaţa sa cotidiană.
Prin preoţii care slujesc în sistemul penitenciar, Biserica îi călăuzeşte pe cei întemniţaţi, îi
îndeamnă să lupte continuu, cu multă încredere,
împotriva păcatului pe care trebuie să-l biruiască. Ea li-L oferă deţinuţilor ca hrană spirituală pe însuşi Hristos, ce se aduce pe Sine jertfă
nesângeroasă în cadrul Sfintei Liturghii prin
rugăciunile invocate şi rostite de preoţi.
Şi astfel, împărtăşindu-se cu Trupul şi Sângele Său, cei întemniţaţi se unesc real cu El,
primesc puterea ce-i ajută în lupta cu păcatul şi
în cele din urmă îşi sfinţesc întreaga viaţă. Aşa
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cum cloşca îşi cheamă puii sub aripile ei ocrotitoare pentru a-i putea feri de orice pericol şi a
le dărui căldura de mamă, tot la fel Biserica îi
cheamă pe cei aflaţi în detenţie sub oblăduirea
ei duhovnicească, oferindu-le sprijin şi dragoste, încredinţându-i că este veşnic alături de
ei. Iată, deci, că Biserica este pentru deţinuţi
acea mamă iubitoare ce veghează la creşterea
duhovnicească a fiilor ei.
Sfaturi folositoare pentru deţinuţi
Ontologic, omul a gândit liber şi şi-a exprimat liber ceea ce gândeşte, comunicarea fiind
unul dintre factorii ce i-au venit în ajutor în
acest sens. Cu ajutorul acesteia a dat sfaturi
celor ce le-au solicitat sau a cerut sfaturi când a
avut nevoie.
Sfaturile ce pot fi date de preotul închisorii,
pe de o parte, şi de alţi factori autorizaţi, pe de
alta, se pot concretiza prin intermediul conferinţelor moral-religioase, preotul având datoria
de a vorbi liber şi deschis prin cuvinte ce sensibilizează sufletul deţinutului, stimulându-l pe
acesta din urmă pozitiv, căci numai prin cuvinte
pline de alinare se vor recunoaşte cu părere de
rău faptele săvârşite. În suişul duhovnicesc al
fiecărui credincios, păcatul este cel care îngreunează avântul către împărăţia cerurilor. Păcatul
este cel care îi robeşte pe unii atât de mult încât
le întunecă mintea şi le slăbeşte voinţa, ajungând să săvârşească fapte josnice, demne de tot
dispreţul. Ba, mai mult, pentru asemenea fapte
cei ce le săvârşesc se fac răspunzători în faţa lui
Dumnezeu, dar şi în faţa legilor statului, iar
când gravitatea acestor fapte este mare, ei riscă
să fie arestaţi şi privaţi de libertate.
Omul căzut în păcat şi mai ales cel care persistă în el şi-a stricat ordinea lăuntrică şi ajunge
să facă o ierarhie eronată a valorilor, punând
bunurile trecătoare înaintea celor veşnice.
Cel aflat în detenţie trebuie făcut să înţeleagă că păcatul este duşmanul cel mai mare al
omului fiindcă nimiceşte sănătatea sufletească
şi trupească a acestuia, aducând dezordine interioară şi o mare tulburare vieţii harice. Preotul

din acea instituţie trebuie să-l facă pe cel închis
să conştientizeze că păcatul înseamnă boala
sufletului care, nefiind tratată la timp, poate
paraliza moralitatea persoanei.
Adevărata libertate înseamnă a trăi în Hristos şi pentru Hristos, căci El este Cel care ne
uşurează de toate poverile şi necazurile acestei
vieţi trecătoare. Cel care se scaldă în albia
păcatului, deşi în aparenţă crede că poate fi
fericit şi liber, în realitate nu este decât un rob
al patimilor care îl îndeamnă la o viaţă ingrată
şi plină de lipsuri duhovniceşti. Pe de altă parte,
aceste conferinţe dau posibilitatea ridicării barierelor dintre gândurile şi sentimentele deţinuţilor şi gândurile şi sentimentele celor ce îi
ascultă.
Ei au conştiinţa împăcată că sunt ascultaţi
de cineva, chiar dacă doleanţele şi păsurile lor
nu sunt satisfăcute pe moment; astfel ei rup
lanţurile ce le-au pecetluit fiinţa, iar preotul din
penitenciar poate citi în sufletele lor ca într-o
carte necazurile ce îi copleşesc. Acest ţel nu va
putea fi atins decât dacă deţinutul vede în preotul capelan pe cineva care tresaltă la durerile
lor şi îl ajută concret.
Conferinţele trebuie să se axeze pe teme
religioase variate şi acolo unde există oprelişti,
preotul capelan trebuie să-i sfătuiască; numai
astfel deţinuţii pot trage învăţăminte, care,
transpuse în viaţa de zi cu zi, să-i ajute în transformarea lor ca „slujitori ai lui Hristos”, pilde
vii pentru toţi ceilalţi.
Din aceste considerente Biserica a susţinut
ideea introducerii educaţiei moral-religioase în
armată, spitale, şcoli, dar şi în sistemul penitenciar, pentru a putea beneficia de roadele ei şi
cei aflaţi în detenţie. Prin educaţia moral-religioasă se creează posibilitatea ca deţinuţii să-şi
însuşească preceptele morale, şi însuşindu-le să
le transpună în viaţa cotidiană. Educaţia moralreligioasă are aceeaşi valoare cu cea pe care
deţinutul ar fi trebuit să o primească încă din
familie, ba chiar o valoare şi mai mare. Educaţia moral-religioasă pe care toţi o primim în
sânul familiei ne ajută să fim oameni de caracter, demni de a fi respectaţi de toţi semenii
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noştri,55 iar cea primită în închisoare îi ajută pe
deţinuţi să se întoarcă de pe drumul pierzaniei.
Cu ajutorul educaţiei moral-religioase deţinuţii pot fi curăţaţi lăuntric de rugina păcatului,
iar sufletul să le rămână curat şi imaculat. Aşa
cum diamantul trebuie şlefuit cu multă grijă şi
răbdare pentru a putea străluci şi a putea fi preţuit la adevărata lui valoare, tot astfel şi sufletul
celui aflat în detenţie trebuie şlefuit pentru a fi
curăţat şi preţuit în faţa lui Dumnezeu. Precum
copilul, ce a primit în sânul familiei educaţia pe
care fiecare părinte trebuie să o dea acestuia,
ştie că trebuie să fie ascultător şi să aibă un
comportament adecvat, la fel şi cel închis, primind educaţia moral-religioasă de la Părintele
lui spiritual, ştie că trebuie să fie ascultător faţă
de Pronia Cerească şi să fie în relaţii bune cu
semenii săi pe care trebuie să-i iubească ca pe
sine însuşi.
În viaţa celor aflaţi după gratii educaţia
moral-religioasă este singura cale de a-i ajuta
să priceapă adevărul şi adevăratul sens ce îl
avem în lumea aceasta trecătoare, să deosebească binele de rău, lumina de întuneric şi
să-şi dea seama că numai slujind lui Dumnezeu
suntem cu adevăraţi liberi, pe când atunci când
slujim păcatului suntem nişte robi neputincioşi,
demni de tot dispreţul.
Numai astfel aceste conferinţe devin mijloace de întoarcere spre Dumnezeu, prin participarea la ele deţinuţii ajungând din tâlharii
temuţi, pedepsiţi de justiţie, oameni ce ajută
prin punerea umărului lor la zidirea altor suflete
pentru împărăţia lui Dumnezeu.
Od ressa caete nosum pre oriptelis? Nihica
octus forus? Ahales? Icam nonsilne revit vo,
quam iam audere, nos nondeor aritum cone
condient, efacere cultorit. Ad dem mus.
Pr. drd. Olivian Pop, Întoarcerea deţinuţilor la
credinţă, în revista Palatul de Justiţie, nr. 10/2000,
p. 11.
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Ra? Andet am sa viriorum dine prox maximus confered patu vehem. Facerferur quem,
ares inatu ma, manum vividem urevide que re,
P. Vatum mus, se in stem movit.
Mulles consul tertis, te, nondiessessa revirtebus se que tiur, que conc fatintiamqua ressenium nes C. Gra milictorbi iam. Ratrus, de
quam intem mantemora? Quontrum di, ut L.
Hocturn ihiliqui iam haet, Castas venteris ina,
factorum fitam. Multis oporestra pulabernum
fure consima, posum adem si sces cervir licio
videm elatraticae horio ium pari publicum unte
in ducon vocae et omantio, nos, conequa mentra? Ximihillem tam, nora vignatem, quo iactatam fit crei senihilis los, confece sulvir latuus;
ne ingula rem et; estanum faccienduci is ego ur
quo num ne peris. Vermihi, que id nes it.
Ci con vicae dem uteriss idepore, Catris aut
forae con huconlocris et et ordii ine fur. Luterem que nitantiorem ut remus cora, etra mo hos
in straescri ipicividi, nonsum qui ia medeperit
in dem ad ad conloca nosupestiam opopubliur.
Seris vividiem nonsum et o horus, Cupero, cullabus scit publiis num quam movitum diem o
Cupplic atoris crem te, nost? Palego in notiam
utureo Cat.
Ro etia sendit, veripimac teretra? Quit, tatilis senatra trunti, none culium notientiam. Ti.
Mae nuntina, Palius ocus commorte tum publi
te alarit, nos acienihi, conessolut vis intem aur.
Adduceperur. Evit, dieredeorbi senihilicae condictam temus efacchui pore, videliciis.
Rommore prare, nocaet dente ari patia
estienti, omnerum publicaed publius, simolud
etiendac rem tam inequamquem conequam,
qui iae coere nonsupplicid in hosultum caederopte fure ta patus me morei inicibu nicio,
obuntel ienatuit. Ra publienerit; noveri firit,
consili culoccit; niqua vidiorum, ute dienat,
iniam ac ven.
Preot Conf. Univ. Dr. OCTAVIAN POP

Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit Primat
Vicepreşedinte: Protoiereu mitrofor CIPRIAN CRISTOI
Corector: Protoiereu mitrofor OCTAVIAN TRIFAN
Secretar de redacţie: Arhidiacon B. MIHAIL

Adresa redacţiei:
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

