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Consideraţii preliminare

La iniţiativa Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel şi prin 
hotărârea Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, 
anul 2011 a fost declarat An 
Jubiliar al Tainei Sfântului Bo-
tez, al Tainei Sfintei Cununii, 
două teme fundamentale care 
stau la baza familiei creştine. 
Într-o lume tot mai secularizată 
în care valorile creştine sunt 
legate sau minimalizate, Bise-
rica este chemată să explice, 
să apere şi să propovăduiască 
învăţătura sa de credinţă şi să-i 
facă pe oameni să o urmeze cu 
timp şi fără timp.

Biserica Ortodoxă socoteşte 
că mântuirea nu se finalizează 
în moartea lui Hristos pe cru-
ce, ci în unirea lui Hristos cel 
răstignit şi înviat cu oamenii 
ce cred în El, pentru ca şi ei să 
poată muri păcatului şi învia. 
La baza concepţiei despre 
Taine a Bisericii Ortodoxe stă 
încrederea în putinţa lucrării 
Duhului Dumnezeiesc a lui 
Hristos printr-un om asupra 
altui om, în ambianţa Bisericii, 
ca trup tainic a lui Hristos. E 
încrederea că Duhul Dumne-
zeiesc poate lucra prin mijlo-
cirea spiritului omenesc asupra 
materiei cosmice în general şi 
asupra altor persoane. 

De aceea Taina se săvârşeş-
te la întâlnirea a două subiecte 
umane deschise prin credinţa 
Duhului Sfânt lucrător în am-
bianţa Bisericii, întâlnire care 
se prelungeşte şi în atingerea 
trupească directă între ele,  sau 
prin mijlocirea unei materii. 
Nu materia şi nici cuvintele 
rostite sau gesturile săvârşite 
luate în ele însele constituie 
Taina, ci ea se constituie în 
întâlnirea în credinţă a celor 
două persoane în ambianţa 
Bisericii pline de Duhul Sfânt 
şi în atingerea trupească între 

Taina Sfintei Cununii*

cele două persoane, odată cu 
mărturisirea prin cuvinte a 
acestei credinţe a lor; a uneia 
care săvârşeşte Taina şi a alteia 
care o primeşte.

Baza generală a Tainelor Bi-

sericii este credinţa că Dumne-
zeu poate lucra asupra creaturii 
în realitatea ei vizibilă. În acest 
sens înţelesul general al Tainei 
este unirea lui Dumnezeu cu 
creatura, cea mai cuprinzătoare 
Taină în acest înţeles este uni-
rea lui Dumnezeu cu întreaga 
creaţie. Aceasta e o taină care 
cuprinde totul. Unirea aceasta 
începe odată cu actul creaţiei 
şi a fost menită să se desăvâr-
şească prin mişcarea creaţiei 
spre starea în care „Dumnezeu 
va fi totul în toate” (I Corinteni 
15,28).

Într-un înţeles mai special, 
tainele sunt lucrările invizibile 
ale lui Hristos, săvârşite prin 
acte vizibile prin care constitu-
ie Biserica şi care se săvârşesc 
în Biserică. Hristos şi Sfânta 
Treime nu se cunosc decât prin 
Biserică în eficienţa lor, dar pe 
de altă parte, sunt cunoscuţi ca 
Taine, pentru că sunt cunoscuţi 
în realitatea sensibilă a Bise-
ricii. Lucrarea lui Hristos în 
Taine trebuie socotită strâns 
legată de faptul că el însuşi le-a 

instituit. El a fost Arhiereu prin 
excelenţă şi rămâne în chip 
nevăzut în această lucrare prin 
arhiereii şi preoţii văzuţi cărora 
le comunică această calitate 
de organe văzute ale Tainelor 

săvârşite de El în chip nevăzut. 
El  a binecuvântat nunta şi a 
vindecat pe bolnavi. Biserica 
săvârşeşte cele 7 Taine pentru 
că Hristos le-a săvârşit vizibil 
cât a fost pe pământ şi le săvâr-
şeşte după înălţarea Sa la ceruri 
sau după intrarea cu trupul în 
planul deplin spiritualizat în 
mod invizibil în Biserica Sa.

Ca atare, Taina e un eveni-
ment decisiv şi unic în viaţa 
omului care vine la credinţă. 
Preotul înfăţişează în faţa 
credinciosului împuternicirea 
lui Hristos şi a Bisericii în 
calitatea lui de reprezentant a 
lor într-un mod corespunză-
tor raportului între Hristos şi 
Biserică. 

În ce priveşte numărul Tai-
nelor trei dintre ele sunt Taine 
ale unirii depline cu Hristos şi 
ale intrării depline în Biserică 
(Botezul, Ungerea cu Sfântul 
Mir, Euharistia), două ale 
reîntăririi în Hristos ale celor 
bolnavi sufleteşte sau trupeşte 
(Pocăinţa, Maslul) şi două în 
care se acordă primitorului pu-

terea de a împlini fie misiunea 
specială a săvârşirii Tainelor, 
a propovăduirii cuvântului şi 
a păstoririi unei comunităţi 
bisericeşti (Hirotonia), fie 
îndatoririle legate de viaţa de 
căsătorie (Cununia).

Taina Nunţii

Taina nunţii este un act 
sfânt, de origine dumneze-
iască, în care, prin preot, se 
împărtăşeşte harul Sfântului 
Duh, unui bărbat şi unei femei 
ce se unesc liber în căsătorie 
care sfinţeşte şi înalţă legă-
tura naturală a căsătoriei la 
demnitatea reprezentării unirii 
duhovniceşti dintre Hristos şi 
Biserică. 

Familia este cea mai veche 
instituţie socială, fiind înteme-
iată de Dumnezeu în Rai prin 
cuvintele: „Nu este bine să fie 
omul singur pe pământ, să-i 
facem ajutor potrivit pentru 
el” (Facere 2,1). În Noul Testa-
ment, participând la nunta din 
Cana Galileii, Mântuitorul a 
sfinţit această legătură naturală 
ridicând-o din ordinea naturală 
în ordinea harică. Fericitul 
Augustin zice: „Hristos a în-
tărit la Cana Galileii, ceea ce a 
instituit Dumnezeu în rai” iar 
Sfântul Chiril al Alexandriei 
afirmă: „Dumnezeu a creat 
coexistenţa.”

Dar caracterul haric sacra-
mental al Sfintei Cununii îl 
afirmă explicit Sfântul Apostol 
Pavel în Efeseni 5,32, unde 
aseamănă legătura sfântă a 
Cununiei cu legătura dintre 
Hristos şi Biserică zicând: 
„Taina aceasta mare este, iar 
eu zic în Hristos şi în Biserică”.

Harul Sfintei Cununii este 
necesar pentru a transforma 
dragostea firească dintre soţi 
într-o legătură spirituală su-
perioară. 
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(Urmare din pag. întâi)
Săvârşitorul Tainei este 

preotul prin care Hristos sfin-
ţeşte în mod real legătura liber 
consimţită a soţilor. În Biserica 
Romano-Catolică se consideră 
că săvârşitori ai Tainei sunt 
soţii înşişi, preotul fiind numai 
un martor. Această concepţie 
este susţinută şi de cultele 
protestante în totalitate. Noi 
afirmăm că este greşită pentru 
că atacă în mod esenţial izvo-
rul divin al harului Cununiei. 
Nu trebuie să uităm că toate 
Tainele se săvârşesc de către 
preoţia sacramentală pentru 
că numai preoţii sunt „iconomi 
ai Tainelor lui Dumnezeu” (I 
Corinteni, 4,1).

Primitorii sunt un bărbat şi 
o femeie necăsătoriţi, neaflaţi 
în rudenie apropiată. Căsătoria 
înseamnă sfinţirea unirii băr-
batului cu femeia dualitatea 
masculin-feminin. Omul a fost 
creat dintru început cu datele 
masculinului şi femininului; 
realitatea masculin-feminin, 
este conform Sfintei Scripturi, 
dorită şi creată de Dumnezeu. 
Ea nu înseamnă numai sexu-
alitate sau deosebire fizică ci 
este şi o realitate suprasexu-
ală şi suprafizică. Masculin-
Femininul este o rânduială 
divină, nu o evoluţie în cadrul 
lumii şi nu este la îndemâna 
schimbării omului. Căsătoriile 
mixte, adică între ortodocşi şi 

neortodocşi sunt permise cu 
condiţia ca copiii să fie crescuţi 
în credinţa ortodoxă.

Este posibilă şi căsătoria 
celor care au mai fost căsătoriţi 
şi divorţaţi dar aceasta trebuie 
o simplă ierurgie. 

Biserica Ortodoxă îngăduie 
divorţul şi recăsătorirea, pe 
temeiul textului de la Matei 
5,32: „Eu însă vă spun vouă: 
că oricine va lăsa pe femeia 
sa înafară de pricină de des-
frânare, o face să săvârşească 
adulter, şi cine va lua pe cea 
lăsată săvârşeşte adulter. Bise-
rica Rom-Catolică nu îngăduie 
divorţul pentru nici un motiv 
ci numai „separarea de masă 
şi pat” în scopul împăcării. 
Practica modernă de căsătorie 
a persoanelor de acelaşi sex, pe 
care au acceptat-o unele culte 
protestante, chiar şi pastorii 
lor, este cu totul opusă Sfintei 
Scripturi şi Sfintei Tradiţii şi 
nu reprezintă numai o con-
trazicere a omului cu fiinţa 
religioasă, ci un atentat la om 
ca fiinţă biologică. 

Formula Tainei: este întreită 
şi anume: Se cunună robul lui 
Dumnezeu (numele) cu roaba 
lui Dumnezeu (numele) în 
numele Tatălui şi a Fiului şi a 
Sfântului Duh. Amin.

Însuşirile căsătoriei sunt: 
unitatea şi indisolubilitatea. 
Unitatea constă în monogamie 
iar indisolubilitatea înseamnă 

că rămâne pentru toată viaţa. 
În manualele dogmatice de 
până acum se sublinia ca scop 
fundamental naştere de copii, 
funcţia reproductivă şi abia 
după aceea, rostul desăvârşirii 
soţilor ca persoane. Formu-
larea aceasta este simplistă şi 
vulgară. Nici nu mai vorbim de 
faptul că înjoseşte pe nedrept 
familiile care nu mai pot avea 
copii. Referitor la aceasta Sf. 
Maxim Mărturisitorul obser-
vă deja în secolul al VII-lea 
că dacă ar fi condamnabilă 
convieţuirea dintre soţii care 
nu pot avea copii, atunci ar fi 
condamnabilă însuşi căsătoria.

Scopul principal al căsăto-
riei este împlinirea personală 
prin iubire, naşterea de prunci 
decurgând firesc şi necesar din 
aceasta, dar nu ca un scop de-
taşat în sine. Căsătoria de fapt 
este o harismă (I Corinteni 7,7) 
harisma trăirii în comuniune 
deplină.

Prin convieţuirea lor iubi-
toare fiecare soţ influenţează 
pe celălalt. Fiecare devine pen-
tru celălalt tot mai cunoscut ca 
persoană valoroasă şi totodată 
tot mai misterios ca persoană, 
cu posibilităţi de formare şi în-
noire. Acest mod de împreună 
creştere configurare şi formare 
spirituală este posibil numai 
în convieţuirea prin căsătorie. 

Taina Sfintei Cununii*

Deosebiri confesionale: 
În Biserica Ortodoxă şi cea 
Catolică, Cununia este Sfântă 
Taină. Protestanţii şi Neopro-
testanţii îi neagă calitatea de 
Taină, afirmând că este numai 
consimţământul reciproc pe 
care şi-l dau viitorii soţi de a 
întemeia o familie. De aceea 
ritualul lor e foarte simplu. Ei 
obiectează asupra calităţii de 
Taină conform textului de la 
Efeseni 5,32 pe care îl interpre-
tează altfel. Expresia „Taina 
aceasta mare este” spune că 
se referă nu la legătura dintre 
bărbat şi femeie ci la legătura 
dintre Hristos şi Biserică. Res-
pectând cele mai simple reguli 
ermeneutice se poate constata 
că în capitolul 5 Sfântul Apos-
tol Pavel este preocupat să 
vorbească efesenilor despre 
căsătorie şi nu de Iisus Hristos 
şi Biserică decât în măsura în 
care ei se referă la căsătorie.
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Biserica este comuniunea vă-
zută a lui Dumnezeu cu oamenii, 
Împaraţia lui Dumnezeu pe pă-
mânt. Ea îi arată omului obârşia, 
demnitatea, marea durere pe care 
i-a pricinuit-o căderea în păcat, 
ţelul şi menirea, mijloacele prin 
care se poate ridica (şi îi dă toate 
aceste mijloace),  învierea mor-
ţilor, judecata, chinul cel veşnic 
şi fericirea veşnică. Zi de zi îl 
învaţă, îi luminează mintea, îl 
conduce la Dumnezeu şi drept-
atea Lui, îl curăţă, îl vindecă, îl 
întăreşte, îl sfinţeşte, îi dă alinare 
şi-l îndumnezeieşte. 

Mergi la Biserică, la dumne-
zeieştile slujbe şi toate acestea le 
vei încerca aievea, căci Biserica 
este purtătoarea duhului lui Hris-
tos, a duhului dragostei Sale, a 
duhului mântuirii, sfinţeniei, 
adevărului, blândeţii, nerăutăţii, 
răbdării şi îndelung răbdării Lui, 

De ce este importantă participarea credincioşilor la sfintele slujbe?
al înţelepciunii Lui, al vieţii Lui 
celei veşnice!

Biserica îl duce de mână pe 
om şi îl mântuieşte din toate cur-
sele, din leagăn până la mormânt 
şi dincolo de mormânt. În lume, 
în viata de zi cu zi, „murim” 
prin păcate – în timpul dumne-
zeieştilor slujbe viem întru har 
prin pocăinţă; în lume suntem 
supuşi necazurilor, întristărilor 
şi bolilor – în Biserică, prin 
slujbe, ne eliberăm de ele, ne 
vindecăm, dobândim mângâie-
re, aflăm alinare, ni se deschid 
ochii minţii şi vedem limpede 
lumina, ne curăţim, ne sfinţim şi 
ne întărim cu sufletul şi trupul. 
Ascultând cu atenţie textele sluj-
belor Bisericii noastre Ortodoxe, 
înţelegem că noi cei credincioşi 
de pe pământ dimpreună cu 
sfinţii din cer, mai presus de care 
este Preacurata Născătoare de 

Dumnezeu, alcătuim o singură 
Biserică, un singur trup, al cărui 
cap este Domnul Iisus Hristos, 
al cărui suflet este însuşi Duhul 
Sfânt. Omul păcătos duce lipsă, 
în fiecare zi şi în fiecare ceas, de 
milă, de curăţie şi de sfinţenie. 
Poate însă dobândi acestea în 
timpul dumnezeieştilor slujbe, la 
săvârşirea Sfintelor Taine. Daru-
rile duhovniceşti pot fi dobândite 
prin rugăciune sârguincioasă nu 
numai acasă, ci în orice loc şi 
în orice timp, dar nu se revarsă 
niciunde atât de îmbelşugat şi 
de lucrător ca în timpul dumne-
zeieştilor slujbe, ca în Biserică. 
Orice om este bolnav sufleteşte 
însă prin participarea la Sfin-
tele slujbe ale Bisericii i se dă 
harul naşterii din nou sau al 
unei înnoite existenţe, pecetea 
sfinţeniei Duhului Sfânt, i se dă 
harul iertării păcatelor prin taina 

pocăinţei, prin împărtăşirea cu 
Trupul şi Sângele lui Hristos, 
harul vindecării neputinţelor 
trupeşti şi sufleteşti prin Taina 
Sfântului Maslu, iar prin Taina 
Cununiei – sfinţirea naşterii şi a 
creşterii copiilor. 

Vino mai des la Biserică pen-
tru a-L slăvi pe Dumnezeu sau 
pentru a-ţi plânge neputinţa su-
fletească, sărăcia duhovniceasca 
şi păcătoşenia – nimeni nu-ţi 
va putea împărtăşi durerea mai 
sincer şi mai puternic decât Bi-
serica! Nu ţi se ascunde faptul că 
rana păcatului este cumplită, că 
ea a îndurerat pe toţi, că nimeni 
nu a scăpat de ea – toţi au plâns, 
s-au rugat, au suferit, s-au întris-
tat, au fost supuşi la mari încer-
cări – şi astfel îţi va fi mai uşor 
să rabzi şi să-ţi trăieşti durerea. 
Prin ecteniile şi rugăciunile de la 

* Referat pregătit de Pr. Ic. Stavr. Petru Puşcaş pentru Conferinţa pre-
oţească din 7 mai 2011, de la Budapesta.
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sfintele slujbe, ziua şi noaptea, 
Sfânta Biserică poartă grijă de 
fiii săi ca o mama. În timpul 
slujbelor eşti în lumea minuni-
lor lui Dumnezeu, în Împărăţia 
harului, a dreptăţii dumnezeieşti, 
a sfinţeniei, în lumea îngerilor şi 
a sfinţilor. Eşti cu Dumnezeu şi 
cu Maica Domnului, cu îngerii 
şi cu toţi sfinţii. Sfintele slujbe 
ne oferă adevărata hrană pentru 
sufletele noastre, ne hrăneş-
te mintea, inima şi buzele cu 
hrana nestricăcioasă. În lume 
ne hrănim neîncetat numai cu 
hrană stricăcioasă – văzul, auzul, 
gustul, mirosul, pipăitul, memo-
ria şi imaginaţia, toate simţirile 
se hrănesc cu stricăciune. La 
sfintele slujbe nimic nu-i stri-
căcios: frumuseţea nu se strică, 
pentru că e veşnică, dulceaţa, 
slava şi bogăţia duhovnicească 
sunt nestricăcioase. Ţine minte, 
creştine, că atunci când te lupţi 
cu păcatul şi diavolul o faci pen-
tru viaţa cea veşnică; pentru ea 
lucrezi toată fapta cea bună. Să 
ai totdeauna în vedere, creştine, 
ţelul pe care-l urmăreşti – viaţa 
veşnică!

În dumnezeieştile slujbe totul 
respiră înţelepciune, sfinţenie, 
strălucire, înviorare şi învăţă-
tură sfântă. Aici descoperim 
adevărata pace, bucurie şi li-
bertate. Aici îşi află vindecarea 
orice suflet bolnav de păcat şi 
de întristări. Ferice de cel ce 
nu se înstrăinează de Biserică: 
cu adevărat va avea parte de 

vindecare, de o caută! Aici se 
tămăduieşte orbirea sufletului. 
Ferice de cel care recunoscându-
şi această orbire caută vindecare 
aici – o va găsi de bună seamă. 
Minunat sunt orânduite toate 
slujbele de zi şi de noapte, de 
peste săptămână şi an. La toate 
dumnezeieştile slujbe, glasul 

Bisericii caută să trezească în noi 
sentimentul şi convingerea sau 
conştiinţa păcătoşeniei noastre, 
neputinţei, sărăciei duhovni-
ceşti, orbirii, goliciunii noastre, 
ca astfel să simţim tot mai acut 
nevoia unui Mântuitor. Pentru 
acestea sunt toate rugăciunile, 
Psalmii, cântările bisericeşti, 
ecteniile, Tainele – toate sluj-
bele, pentru aceasta este slujba 
cea de noapte. Ele ne amintesc 
că primii oameni, Adam şi Eva, 
au fost întru început sfinţi şi 
fericiţi, dar din neluare aminte, 

din nepăsare şi iubire de sine au 
căzut în păcat şi L-au mâhnit 
pe Făcătorul lor prin călcarea 
poruncii şi prin nerecunoaşterea 
încăpăţânată a păcatului lor; ne 
arată cum i-a izgonit Dumnezeu 
din Rai ca să-şi câştige pâinea cu 
sudoarea frunţii. De pocăinţa cea 
cu lacrimi a lui Adam şi a Evei 

după izgonirea din rai ne aduc 
aminte repetatele rugăciuni de 
pocăinţă »Doamne miluieşte«, 
»Fericit bărbatul care n-a umblat 
în sfatul necredincioşilor«, Psal-
mul »Doamne, strigat-am către 
Tine, auzi-mă«. În acelaşi timp 
însă aceste rugăciuni ne aduc 
şi vestea cea bună a izbăvirii: 
anume că Fiul lui Dumnezeu a 
venit în lume şi l-a mântuit pe 
Adam şi tot neamul omenesc de 
păcat, de blestem şi de moarte, 
prin patimile şi moartea Sa. 

Participând la Sfintele slujbe 

dobândim Harul – care-i un dar 
al lui Dumnezeu încredinţat 
omului pentru credinţa în Hristos 
spre mântuire. Harul este puterea 
iertătoare, iubitoare, luminătoare 
şi mântuitoare care îndeamnă 
spre toată fapta cea bună. Când 
harul se revarsă asupra omului 
credincios şi râvnitor spre cele 
sfinte şi adevăr, izgoneşte din 
inima, din trupul şi din toată 
fiinţa lui orice întinăciune şi ori-
ce păcat, gătindu-l pentru viaţa 
veşnică; îi dă bună mireasmă 
îndepărtând de la el duhoarea 
pacatului. 

Până mai ai vreme, creştine, 
mergi la Biserică, la Sfintele 
slujbe ca să te apropii de Dumne-
zeu şi de Sfinţii Lui prin credinţă 
şi evlavie! Hrăneşte în tine duhul 
comuniunii, duhul pocăinţei, al 
păcii sfinte, al gândirii la Dum-
nezeu, al iubirii, al smereniei, al 
blândeţii, al răbdării, harul mân-
tuirii.  Să nu cazi pradă mândriei, 
dispreţuind Biserica şi Sfintele 
slujbe; stai întru smerenie – as-
cultă, cugetă, citeşte sau cântă la 
sfintele slujbe şi harul va veni. 
Omul este al Domnului, aparţine 
Bisericii, iar Biserica este trupul 
cel unul al lui Hristos şi Hristos 
– Dumnezeu şi Omul e capul ei. 

Eşti tu oare fiu vrednic al 
acestei obşti? Duci tu viaţă sfân-
tă? Mergi la Biserică, la Sfintele 
slujbe? Cauţi să-ţi îndrepţi inima 
şi viaţa? Grăbeşte-te să îndrepţi 
ceva, căci ţi s-a dat vreme pentru 
aceasta!
Monahia Serghia Mârlogeanu

Mânăstirea Nera

De ce este importantă participarea credincioşilor la sfintele slujbe?
(Urmare din pag. a 2-a)

Ipocrizia – înfăţişarea şi purtarea noastră cea de toate zilele?!
De cele mai multe ori încer-

căm, într-un mod scolastic, să 
clasificăm păcatele şi patimile 
noastre omeneşti, gândindu-
ne că unele sunt mai mari sau 
mai grave decât altele, uitând 
de concluzia Sfântului Vasile 
cel Mare „că nu există păcate 
mari sau mici ci numai păca-
te!...” Şi chiar ne resemnăm şi 
ne consolăm cu gândul că nu 
avem păcate chiar atât de mari 
ori atât de multe, nădăjduind cu 
toţii în marea bunătate, dragoste 
şi milostivire a lui Dumnezeu 
spre iertarea păcatelor noastre, 
uitând faptul că El este atotbun 
şi atotmilostiv dar şi atotştiutor 
şi, mai cu seamă, atotdrept!...

În dezbaterea şi evaluarea 
noastră valorică şi axiologică, 
ce este de cele mai multe ori 
pur subiectivă şi, mai mult 
decât atât, răsturnată, ignorăm 

adevărul şi realitatea că unul 
din păcatele şi patimile cele mai 
mari pe care-l săvârşim cu toată 
îndrăsneala, justificarea, aro-
ganţa şi ignoranţa este păcatul 
şi patima ipocriziei, a făţărniciei 
sau a vicleniei, conform căruia: 
una gândim, alta zicem şi cu 
totul alta facem ori săvârşim!... 

Suntem foarte puternic afec-
taţi, înşelaţi sau amăgiţi de 
această cursă şi capcană a du-
plicităţii, a dedublării care, din 
păcate, mai devreme sau mai 
târziu ne va duce la o amarnică 
dezamăgire, la necazuri şi sufe-
rinţe atât pentru noi înşine cât şi 
pentru ceilalţi fraţi ai noştri!... 
Constatăm faptul că acest păcat 
a cuprins pe foarte multă lume, 
indiferent de statutul social ori 
nivelul intelectual şi că se ba-
zează pe fundamentul machia-
velian care susţine că „scopul 

scuză mijloacele!...” Uităm de 
indemnurile Mântuitorului dar 
mai ales de aversiunea Sa faţă 
de acest păcat, admonestat cu 
greul apelativ „Vai vouă!...” 
sau de îndemnul Sf. Ap. Iacov 
– ruda Domnul, care spune în 
epistola sa că la noi creştinii 
„ce este da trebuie să fie da, iar 
ce este nu să fie nu, iar ce este 
mai mult decât aceasta, de la 
diavolul este!...”

Cu foarte multă „abilitate” 
găsim argumentări şi justificări 
cum că aşa este diplomatic sau 
aceasta este politica, uitând 
de faptul că este bine să avem 
permanent tărie de caracter şi 
coloană vertebrală dreaptă, şi 
la propriu şi la figurat!... Iar 
consecinţele acestor cauze amă-
gitoare şi înşelătoare vedem cu 
toţii care sunt, şi anume: multe 
dezamăgiri, multă tulburare şi 

sminteală atotcuprinzătoare!... 
Suntem, foarte mulţi dintre 
noi, oameni care vorbim mult 
dar facem puţin sau acoperim 
faptele mici cu vorbe mari!... 

Tendinţele acestea ce duc la 
desacralizare, la secularizarea 
noastră interioară, la relativizare 
spirituală şi duhovnicească, sunt 
foarte nocive şi mult dăunătoa-
re!... De ce? Fiindcă lipseşte tot 
mai mult încrederea şi sinceri-
tatea, onestitatea şi consecvenţa 
faţă de semenii noştri, lucruri, 
fapte şi virtuţi care abundă şi 
predomină în vieţile Sfinţilor 
şi Preacuvioşilor Părinţi ai Bi-
sericii, de-a lungul timpului!... 

În aceste condiţii, pentru că 
ne este sau ar trebui să ne fie 
teamă de avertismentul Domnu-
lui şi Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos, potrivit căruia „Vai de 
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Ipocrizia – înfăţişarea şi purtarea noastră cea de toate zilele?!
cel prin care vine sminteala!...”, 
trebuie să conştientizăm faptul 
că suntem, de foarte multe ori, 
exemple pur şi simplu negati-
ve pentru cei mai tineri, care 
oricum sunt într-o acută criză 
axiologică, lipsă de modele şi 
exemple demne de urmat, la 
această dezorientare contribu-
ind, din nefericire, fiecare dintre 
noi, într-o mai mare sau mai 
mică măsură, aducând prin aces-
te atitudini suficientă întristare, 
necazuri şi suferinţe!...

Prin urmare, viaţa noastră 
cotidiană se desfăşoară într-un 
registru spiritual foarte larg: - 
din adâncurile păcatului şi din 
„ceaţa patimilor” sau confuzia 
făţărniciei spre culmile virtuţii şi 
lumina dumnezeiască. În funcţie 
de eforturile noastre ascetice 
este şi starea noastră pe treptele 
ei atât de numeroase. „De pe 
dealurile bucuriilor – afirmă 
Părintele Stăniloae – în văile 
necazurilor, aşa decurge viaţa 
omului duhovnicesc; dar ea 
înscrie un real progres în aceste 
alternanţe. Bucuriile, pentru 
răbdare, sunt tot mai curate, mai 
spiritualizate, mai nepătate de 
mulţumirea de sine; necazurile 
sunt tot mai ferm răbdate. Pro-
priu-zis, bucuriile sunt domolite 
de siguranţa necazurilor ce vor 
veni, iar necazurile, răbdate cu 
un amestec de seninătate, de 
râs interior, cum ar zice Sfântul 
Ioan Scărarul, prin siguranţa 
bucuriilor ce vor veni la rând. 
Deci, fie oricât de shimbătoare 
împrejurările externe în care se 
desfăşoară viaţa omului duhov-
nicesc, lăuntric ea a ajuns la 
un fel de nivelare, care îi dă o 
statornică linişte. E tăria spiritu-
lui în faţa valurilor lumii”. Os-
cilând între aceste două limite, 
viaţa trece inevitabil prin proba 
încercărilor duhovniceşti, în 
vederea înaintării ei pe o treaptă 
superioară de desăvârşire. De 
aceea, necazurile (fie ele şi pric-
inuite de alţii, datorită ipocriziei 
şi nesincerităţii lor), dacă nu 
sunt acceptate şi asumate, ele 
ne dublează greutatea suferinţei, 
cele abordate şi înţelese din 
punct de vedere duhovnicesc 
însă, ne înjumătăţesc necazul 
şi urmările acestuia, în virtutea 

pedagogiei divine atotştiutoare 
şi înţelepte. Dacă vrem ca 
viaţa noastră să fie o înaintare 
din treaptă în treaptă spre pis-
cul sfinţeniei creştine, proba 
pătimirilor fără de voie trebuie 
trecută cu răbdare, nădejde, 
pocăinţă şi smerenie, toate 

acestea în rugăciune curată către 
Tatăl nostru Cel ceresc, de la 
care ne vine nouă tot ajutorul.

Acesta este drumul vieţuirii 
duhovniceşti creştine: - îm-
preuna pătimire cu Hristos – 
Care şi El a suferit atât de mult 
din cauza făţărniciei cărturarilor 
şi a fariseilor (fără a avea aici 
pretenţia vreunei comparaţii 
între personae şi situaţii) - cu 
nădejdea învierii şi a răsplatei, 
pe măsura eforturilor noastre 
ascetice. Este calea pe care au 
străbătut-o toţi cei iubitori de 
frumuseţe spirituală, dar care au 
suferit şi ei cât se poate de mult, 
urmând pilda Mântuitorului, 
adică: - Sfinţii apostoli, muce-
nicii, mărturisitorii, cuvioşii, 
monahii şi nu în ultimul rând 
creştinii obişnuiţi. La aceasta 

ne îndeamnă Hristos, cerându-
ne să purtăm jugul sau crucea 
desăvârşirii, a încercărilor şi 
necazurilor din această viaţă şi 
lume trecătoare, atât de înşelată 
şi de înşelătoare, asigurându-ne 
totodată că biruinţa Lui este şi 
biruinţa noastră.

V i a ţ a  e s t e ,  a ş a d a r ,  o 
alternanţă între bucurii şi ne-
cazuri, între succese şi eşecuri, 
între împliniri şi înfrângeri. Nu 
există muritor care să fi avut 
parte, în această viaţă, numai 
de bucurii, după cum nu există 
om care să fi cunoscut numai 
înfrângerea. Bucuriile nu pot fi 
perfect detaşate de necazuri, nici 
acceptate doar de ele, în defa-
voarea încercărilor, a necazuri-
lor şi a smintelilor de tot felul, 
important fiind modul în care 
ştim şi reuşim să le depăşim!... 

Cel ce nu şi-a zidit viaţa pe 
temelia credinţei şi a sincerităţii 
autentice, ar putea înclina să 
creadă că această lume este, mai 
degrabă, o „vale a plângerii”, 
odată ce venim aici plângând 
şi plecăm din ea suspinând, fie 

după ea, fie de durere. Povestea 
vieţii fiecăruia dintre noi, privită 
dintr-o perspectivă pur firească, 
naturală, are aspectul unei 
drame cu un sfârşit tragic sau un 
fiasco. Privită însă, din punctul 
de vedere al credinţei, ea este 
o victorie asupra suferinţei şi 
a lumii, o biruinţă şi o depăşire 
a lor, în Hristos, indiferent de 
activităţile şi acţiunile perver-
tite şi pervertitoare ale unora 
dintre semenii noştri!...

Aşa stând lucrurile, trebuie 
să realizăm faptul că ispitele 
şi necazurile noastre pot face 
rugăciunea noastră tot mai 
curată şi mai simţită, spălând-o 
cu lacrimi. Iar atunci când ne 
rugăm cu stăruinţă, nu se poate 
ca Hristos să ne lase uitaţi 
şi întristaţi, să ne priveze de 
mângâierea şi uşurarea Sa cea 
blândă. El „Cel ce şterge lacrima 
de pe obrazul tuturor”, Cel ce 
şterge suferinţele lumii, nu va 
întârzia la infinit să ne caute. 
S-ar putea să întârzie, pentru 
că are de şters lacrimile de pe 
feţele triste ale multora, pentru 
că vrea să răspundă rugăciunilor 
celor ce l-au invocat cu credinţă 
şi stăruinţă. Nu-şi va opri la in-
finit izvorul revărsării darurilor 
Sale faţă de noi, iar atunci când 
vom fi vizitaţi de El, de Însuşi 
Mântuitorul sufletelor noastre, 
vom simţi o fericire şi o pace 
mai presus de durere şi de 
suferinţă, de lacrimă şi nevoinţă, 
ori de vreo sminteală oarecare. 
Vom conchide, împreună cu 
Sfântul Apostol Pavel că „Harul 
Domnului nostru Iisus Hristos şi 
dragostea lui Dumnezeu – Tatăl 
şi împărtăşirea Sfântului Duh să 
fie cu noi, cu toţi. Amin.” 

Aşadar, constatăm şi de aici 
faptul că Ortodoxia este o formă 
de creştinism (nesecularizată 
în conţinutul şi în fondul ei 
intrinsec) extrem de rafinată, 
de nobilă, de autentică şi de 
neipocrită, pe care puţini o mai 
ştim astăzi aprecia sau gusta în 
profunzimile ei dintru început, 
lucru pentru care ne rugăm Lui 
Dumnezeu – Cel în Treime 
preamărit, să ne ajute şi să ne 
lumineze minţile noastre cele 
fariseice şi acoperite de umbra 
păcatului şi a morţii!...

Drd. Stelian Gomboş, 
Bucureşti
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