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Membrii Consiliului
Parohial

Incepand cu acest numar
reluam publicarea revistei
parohiale “Viata Parohiala”.
Pornim la drum cu speranta
ca Dumnezeu ne va ajuta ca
prin articolele cuprinse aici sa
aducem
speranta si
lumina, pace
si bucurie, in
sufletele
cititorilor.
Din
cuvintele de
suflet pe care
le veti afla in
paginile revistei dorim sa
rasara, in inima fiecaruia,
dorinta de a implini chemarea
pe care ne-o adreseaza
Domnul Iisus tuturor: “Asa sa
lumineze lumina voastra

inaintea oamenilor, incat ei sa
vada faptele voastre cele bune
si sa-L slaveasca pe Tatal
vostru Cel din ceruri” (Mt.
5,16). Dorim sa publicam
articole cu continut teologic,
invataturi de
credinta,
pilde si
poezii
crestine,
momente din
viata
parohiei
noastre.
Speram ca
prin cele cuprinse aici sa
reusim sa readucem invatatura
Bisericii noastre ortodoxe in
sufletele cititorilor.
Pr. Valeriu Botezatu

Pr. Valeriu Botezatu - presedinte

Dl. Emil Eracovici – casier

Dl. Laurentiu Paunescu –

Dna. Cristina Tanase – secretar

vicepresedinte

Dl. Vasile Nistor – consilier

Dl. Dorin Ghioghiu – epitrop

Dl. Costache Bicher – consilier
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Pastorala la
Nasterea Domnului!
neascultarea noastră și făcându- ni-Se pildă de
ascultare, în afară de care nu este cu putință să
dobândim mântuirea” (Sf. Ioan Damaschin,
Dogmatica, Ed. Apologeticum, 2004, p.82).
Sfinții evangheliști descriu acest eveniment unic și
minunat, completându-se unul pe altul: “Iar
nașterea lui Iisus Hristos așa a fost: Mama Lui,
Maria fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei
împreună, S-a aflat având în pântece de la Duhul
Sfânt”, ne încredințează Sfântul evanghelist
Matei (1,18-20).

Nașterea Domnului - mesaj de bucurie și
binecuvântare pentru păstorii Betleemului

†MIHAIL
CU HARUL LUI DUMNEZEU
EPISCOP AL EPISCOPIEI ORTODOXE
ROMANE A AUSTRALIEI SI NOII
ZEELANDE
Preacucernicilor preoți și tuturor
binecredincioșilor creștini din eparhia Noastră,
har, pace, sănătate și întru toate bunăvoire, cu
prilejul Nașterii Domnului, Anului Nou și
Bobotezei, iar de la Noi arhierești și părintești
binecuvântări.

Sfântul Evanghelist Luca aduce drept mărturie
cuvintele arhanghelului Gavriil către Sfânta
Maria la Buna-Vestire și subliniază, zicând:
“Bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine.
Binecuvântată ești tu între femei, că iată vei lua în
Și acesta vă va fi semnul: veți găsi un Prunc
pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui
înfășat și culcat în iesle. (Lc. 2,12)
Iisus... (căci) Duhul Sfânt se va coborî peste tine și
Iubiți credincioși și credincioase,
puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea
și Sfântul care Se va naște din tine Fiul lui
Fiul lui Dumnezeu se coboară din slava veșnică și
Dumnezeu Se va chema” (Lc. 1,28, 31, 35).
se întrupează, născându-Se Prunc din Sfânta
Fecioară Maria. Astfel, Dumnezeu vine întru
La cele arătate mai sus, Sfântul evanghelist Ioan
întâmpinarea nădejdii omului de revenire la
după ce subliniază existența Lui la Tatăl ca
starea cea dintâi. Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul
Dumnezeu-Cuvântul, “prin Care toate s-au
Tatălui “se pogoară spre robii Lui printr-o
făcut”, precizează de ce și cum a luat asupra Lui
pogorâre inexprimabilă și incomprehensibilă.
și firea omenească. Astfel, Hristos S-a întrupat
Căci aceasta înseamnă pogorârea. Și, fiind
pentru ca “celor câți L-au primit, care cred în
Dumnezeu desăvârșit, se face Om desăvârșit și
numele Lui”, să le dea “putere ca să se facă fii ai
săvârșește cea mai mare noutate din toate
lui Dumnezeu”. Cum a ales El să vină între
noutățile, singurul nou sub soare, prin care se
oameni, Dumnezeu fiind? Hristos Domnul “nu
arată puterea infinită a lui Dumnezeu. Căci ce
din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă
poate fi mai mare decât ca Dumnezeu să se facă bărbătească, ci de la Dumnezeu S-a născut. Și
om?... Și singurul iubitor de oameni Se face
Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și
mijlocitor între om și Dumnezeu... Și Se face
am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din
supus Tatălui, prin luarea firii noastre, vindecând Tatăl, plin de har și de adevăr.” (In. 1,13-14).
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Dintre pământeni, nimeni nu cunoștea planul lui
Dumnezeu. De aceea, a fost trimis un înger la
păstorii din jurul Betleemului, ca să le vestească,
nașterea Mântuitorului. Aceștia “stând pe câmp
și făcând de strajă noaptea împrejurul turmei
lor” (Lc.2,8), au fost găsiți în stare de veghe și
totodată, pentru credința vie și lucrătoare din
sufletele lor, au fost socotiți vrednici să primească
vestea nașterii
Domnului
Hristos și să
se bucure de
vederea
Pruncului
ceresc. Ei au
crezut
cuvintelor
vestite de
Deși Sfânta
înger și au
Maria și
primit vestea
dreptul Iosif
cu bucurie
locuiau în
mare, fapt
Nazaretul
pentru care sGalileei și
au învrednicit
zelele când
să vadă
trebuia să
“laolaltă cu
nască erau
îngerul...
aproape, a
mulțime de
ieșit poruncă
oaste cerească
de la Cezar,
lăudându- l
ca fiecare
pe Dumnezeu
cetățean să
și zicând:
meargă să se
slavă întru cei
înscrie în
de sus lui
cetatea sa,
Dumnezeu și
acolo unde spe pământ
au născut strămoșii lor. Astfel Sfânta Familie a
pace între oameni bunăvoire” (Lc.2.13-14).
plecat să se înscrie în Betleem, pentru că amândoi
Aceste cuvinte prevestesc și cuprind întreaga
erau din neamul lui David. Acolo i s-au împlinit
activitate pe care urma să o facă Domnul Hristos
zilele ca să nască “Și a născut pe Fiul Său Cel
în lume, adică să preamărească pe Dumnezeu
Unul Născut și L-a înfășat și L-a culcat în iesle,
Tatăl și să facă bine întregului neam omenesc.
căci nu mai era loc pentru ei în casa de
oaspeți” (Lc.2,1-7).

La toată această lucrare dumnezeiască s-a
adăugat și creația, reprezentată de Maica
Domnului, Sfânta Fecioară Maria, care a crezut
mesajul dumnezeiesc primit prin cuvântul
îngeresc, acceptând și zicând: “Iată roaba
Domnului! Fie mie după cuvântul tău”(Lc.1,38).
A dat crezare cuvintelor pe care Arhanghelul i lea vestit, pentru că îi descoperise taina
dumnezeiască,
când i-a zis:
“Sfântul care
se va naște
din tine, Fiul
lui Dumnezeu
se va
chema” (Lc.
1,35).
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îl succedă pe tatăl său ca rege al Ierusalimului
(Mt.2,22), Sfânta Familie se stabilește în Nazaret,
iar Domnul Iisus Hristos va mai fi numit și
Nazarineanul “ca să se împlinească ceea ce s-a
spus prin prooroci, că Nazarinean se va
chema” ( Mt.2,23 cf. Jud. 13.5).

Au crezut cele ce au auzit și au primit semnul
după care îl vor cunoaște pe Prunc, căci le-a zis:
“veți găsi un prunc înfășat, culcat în iesle” Lc.
2,12. Pentru aceasta s-au sfătuit între ei și s-au
hotărât, zicând: “să mergem dar până la Betleem,
să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut și pe care
Domnul ni l-a făcut cunoscut. Și grăbindu-se, au
venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe Prunc,
culcat în iesle” (Lc.2,15-16).

Dreptmăritori creștini,
Dacă vrem și noi să ne bucurăm de nașterea
Domnului Hristos, să pășim pe urmele păstorilor
din Betleem. Mai întâi să ne curățim sufletul și
inima de păcate; să căutăm adevărul revelat de
Iisus Hristos Domnul în Evanghelia Sa; să ne
întărim în credință și să venim să I ne închinăm
cu smerenie și cu dragoste. Biserica cea Una,
Sfântă. Sobornicească și Apostolică, prin
asemănare, este ieslea Betleemului, pe altarul
căreia este prezent Domnul și Mântuitorul nostru
Iisus Hristos. Aici să aducem rugăciunile noastre
de preamărire, de mulțumire și de cerere. Căci ce
este rugăciunea? Rugăciunea este înfrățirea
oamenilor înaintea Domnului pentru a promova
unitatea și pacea. Sfântul Ciprian vorbind despre
valoarea socială a rugăciunii pentru zidirea păcii
și unității între oameni, zice: “vedeți care este
dorința Aceluia care s-a rugat, adică aceea ca
după cum Părintele și Fiul sunt una, tot astfel și
noi să rămânem în aceeași unitate; de aici se
poate înțelege ce mare crimă comite acela care
sfâșie unitatea și pacea, deoarece Domnul S-a
rugat pentru aceasta, voind ca și poporul să
trăiască în unitate și pace, fiindcă prin
neînțelegere nu poate să intre în Împărăția lui
Dumnezeu” (cf. Pr. Prof. Alexandru Moisiu,
Rugăciunea domnească în cult și pastorație,
BOR, nr.1-2, 1978, p.65)

Pentru aceasta, păstorii din Betleem “au vestit
cuvântul grăit lor despre Copil. Și toți câți auzeau
se mirau de cele spuse lor de către păstori” (Lc.
2,17-18). Astfel, păstorii cei curați cu inima, cred
cu toată ființa lor cele ce li se descoperă și sunt
primii vestitori ai nașterii Domnului, dintre
oameni.
Ei au propovăduit marea bucurie a nașterii lui
Hristos în staulul din Betleem; ei au vestit că Cel
ce S-a născut este Domnul păcii; ei au vestit că Sa născut Domnul care aduce împăcarea lui
Dumnezeu cu oamenii și pe oameni între ei,
făcându-i “fii ai lui Dumnezeu” (Rom. 8,16).
Dumnezeu a văzut sufletele lor curate și însetate
de adevăr și dreptate și pătrunse de credință. Ca
fii ai lui Avraam, se închinau lui Dumnezeu cu
inima smerită și de aceea au putut să se
învrednicească de aceste descoperiri dumnezeiești
și să îl vadă cu ochii lor pe Fiul lui Dumnezeu
întrupat. Și pentru că vestea despre nașterea lui
Hristos s-a răspândit până la Ierusalim, iar magii
de la Răsărit care I s-au închinat Pruncului,
aducându-I daruri – aur, smirnă și tămâie și
numindu-L “regele iudeilor” (Mt. 2,2), îl
înștiințează si pe Irod cel Mare despre nașterea
lui Iisus. Acesta s-a temut să nu își piardă tronul și
astfel, pune la cale identificarea și uciderea
pruncului, încercând să îi folosească pe magi.
Dumnezeu protejează Sfânta Familie și așa, Iosif
împreună cu Fecioara Maria și cu pruncul Iisus se
refugiază în Egipt, unde rămân până la moartea
lui Irod. Pentru că fiul lui Irod cel Mare, Arhelau

Orice creștin curățit de păcate prin Taina
Spovedaniei dacă se apropie cu credință, cu
nădejde și cu dragoste și primește Trupul și
sângele Domnului din potir, se unește în chip
tainic cu El, căci Domnul Însuși zice: “Cel ce
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mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu rămâne cercetarea conștiinței prin Taina Mărturisirii, ne
apropie mai mult de Dumnezeu, iar împărtășirea
întru Mine și Eu întru el” (In.6,56).
cu Sfintele Taine la Sfânta Liturghie, ne face fii ai
Dacă în Betleem nu s-a găsit loc pentru Domnul
lui Dumnezeu după har. Totodată, jertfa Sfinților
Iisus și a trebuit să se nască într- o peșteră, în
Brâncoveni ne întărește în credință și ne arată cât
staulul de vite, să-L lăsăm noi ca să-și facă sălaș în
de puternică este dragostea de Hristos a acestei
noi. El bate la ușa inimilor noastre și caută
familii, care a rămas unită în încercări și în
duhovnicească găzduire, dar puțini Îi deschid și Îl
pătimiri, lăsând-ne moștenire tezaurul credinței
primesc. Să nu ne numărăm printre cei care Îl
lor pentru care rămânem recunoscători, precum
refuză, ci să I deschidem inima noastră ca să-L
și mulțimea locașurilor și a operelor nemuritoare
primim cu toată credința, și cu dragoste să ne
ale culturii și spiritualității creștine, cărți și odoare
bucurăm de toate binefacerile Lui. Căci El din
bisericești, monumente brâncovenești apreciate
dragoste a venit, ca “oricine crede în El să nu
până în zilele noastre. S-au împlinit trei sute de
piară, ci să aibă viață veșnică” (In. 3,16).
ani de la jertfa martirică a Sfinților Brâncoveni,
Iubiți frați întru credință,
dar prin mulțimea manifestărilor consacrate lor, a
studiilor și a noilor aspecte reliefate din viața și
În aceste zile ale bucuriei să ne amintim de cei
din moștenirea culturală si duhovnicească a
săraci, de cei singuri și bolnavi, care așteaptă
voievodului Constantin Brâncoveanu și a familiei
darul credinței noastre. Faptele milosteniei
lui, i-am simțit ca pe niște casnici ai lui
săvârșite din iubire pentru cei apropiați, care au
Dumnezeu și frați ai noștri mai mari, cărora le
nevoie de ajutor, împlinesc îndemnul
păstrăm cuvenita recunoștință.
Mântuitorului care spune: “Fiți milostivi, precum
Tatăl vostru milostiv este” (Lc.6,36).
La aceste gânduri împărtășite, vă transmitem
alese urări de sănătate și bucurie duhovnicească,
Domnul S-a Întrupat luând firea noastră
iar sărbătorile Crăciunului, Anului Nou-2015 și
omenească ca să o sfințească. Pentru aceasta,
ale Bobotezei, să le petreceți în pace și unitate
subliniem că suntem datori cu toții să găsim
frățească.
modalitățile potrivite pentru a întări legăturile
familiei. Pentru a se dezvolta și a crește, copilul
La mulți ani!
are nevoie de o familie, în care bărbatul și femeia Al vostru către Domnul rugător,
trăiesc în armonie și unitate, ca un trup,
†MIHAIL
ajutându-se unul pe altul. Cunoaștem și
Episcopul Românilor ortodocși din Australia și
înțelegem acest adevăr și această realitate pe care
Noua Zeelandă
o subliniază Sfânta Scriptură și de aceea avem
datoria de a păstra si de a întări creația lui
Dumnezeu și tradiția familiei în mijlocul căreia se
va dărui Hristos.
În cursul anului 2014 pe care îl încheiem,
proclamat de către Biserica noastră Ortodoxă
Română ca An omagial euharistic al Sfintei
Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii, precum și ca
An comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni,
am avut prilejul să medităm și să învățăm că
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Sa praznuim dumnezeieste
Nasterea Domnului!
Inca o data intunericul se risipeste, inca o data
lumina se infiinteaza. Inca o data Egiptul se
pedepseste cu intuneric si inca o data Israelul este
calauzit prin stalp de lumina! Poporul care sade
in intunericul
necunostintei, sa
vada lumina cea
mare a cunostintei!
Ce a fost vechi a
trecut; iata, toate
sunt noi! Litera da
indarat, spiritul
biruieste! Umbrele
trec grabite,
Adevarul paseste in
lume! Melhisedecii
sunt acum laolalta;
Cel nascut fara de
“Hristos se naste,
maica, Se face acum
slaviti-L! Hristos din
fara tata: fara de
ceruri, intampinatimaica dupa ceea ce
L! Hristos pe
era El mai inainte,
pamant, inaltati-va!
iar fara de tata dupa
Cantati Domnului
ceea ce a fost El mai
tot pamantul! Si ca
pe urma. Se
sa spun doua lucruri deodata, cerurile sa se
rastoarna legi ale firii. Trebuie sa se implineasca
veseleasca si pamantul sa se bucure pentru Cel
lumea de sus. Hristos ne porunceste, sa nu ne
ceresc si acum pamantesc. Hristos este acum in
impotrivim! „Voi, neamurile toate, plesniti din
trup! Veseliti-va de aceasta, cu cutremur si cu
palme“[Psalmul 46]; „caci prunc ni S-a nascut
bucurie: una, din pricina pacatului, alta, din
Fiul si ni S-a dat noua, a caruia stapanire sta pe
pricina nadejdii. Hristos este acum din Fecioara!
umarul Lui, caci se ridica odata cu crucea si
Femeilor, faceti- va ca fecioarele, ca sa va faceti si
numele Lui este chemat inger al Sfantului cel
voi maici ale lui Hristos! Cine nu se inchina acum
Mare” [Isaia 9,5], adica al Tatalui. Sa strige Ioan:
Celui care a fost de la inceput si cine nu mareste
„Gatiti calea Domnului” [Matei 3,3], iar eu am
pe Cel care Se naste acum?
sa vestesc cu glas mare puterea acestei zile: Cel
nepipait Se pipaie; Cel mai presus de trup Se
In cuvantul sau la Nasterea Domnului din anul
380, Sf. Grigorie de Nazianz arata ca trebuie sa
praznuim dumnezeieste, nu lumeste, ci
supralumeste, nu pe ale noastre, ci pe cele ale
Stapanului. Sa ne
atingem inimile prin
predica aceasta
despre Iconomie,
plina de trairea
duhovniceasca
ardenta a
Cuvantatorului de
Dumnezeu,
pregatind locas curat
in noi pentru
Nasterea
Mantuitorului.
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ci supralumeste; nu pe cele ale noastre, ci pe cele
ale Celui al nostru sau, mai bine zis, ale
Stapanului; nu pe cele ale slabiciunii, ci pe cele
Sarbatoarea noastra de azi este Aratarea lui
ale tamaduirii; nu pe cele ale creatiei de la
Dumnezeu sau ziua Nasterii Lui, fiindca se spune
inceput, ci pe cele ale creatiei noi de acum.
si intr-un fel si intr-altul, punandu-se doua
Si cum ne va fi sarbatoarea? Sa nu ne punem
denumiri unuia si aceluiasi lucru. Caci prin
nastere S-a aratat Dumnezeu oamenilor, El Care ghirlande la intrarile caselor; sa nu facem hore; sa
nu impodobim strazi; sa nu dam desfatare
exista si de-a pururi exista din Cel de- a pururi,
mai presus de cauza si de minte, fiindca nu exista ochiului; sa nu ne desfatam auzul la sunet de
vreo minte mai presus de Cuvantul, iar acum El flaut; sa nu ne imbatam mirosul cu parfumuri,
S-a nascut pentru noi, ca astfel Cel Care ne-a dat cum fac femeile; sa nu ne desfranam gustul, sa nu
dam placere pipaitului, adica sa nu facem pe voia
viata sa ne dea acum si fericirea si, mai ales ca,
acestor cai care prilejuiesc rautatea si care sunt
pentru ca alunecaseram de la fericire din cauza
usi ale pacatului. Sa nu ne molesim in haina
rautatii, sa ne-o redea prin intruparea Sa.
stravezie si care
Numele
aluneca pe trup
sarbatorii este,
si a carei cea
deci, Aratarea
mai mare
lui Dumnezeu,
podoaba este
pentru aceea ca
netrebnicia; nu
S-a aratat, iar cel
cu straluciri si
de Nastere,
pietre scumpe;
pentru aceea ca
nu cu licariri de
S-a nascut.
aur; nu cu
Aceasta ne este
amagiri de
praznuirea de
farduri, care
acum si aceasta
inseala
sarbatorim:
frumusetea
venirea lui Hristos la oameni, ca, prin aceasta, sa
noastra fireasca si care s-au nascocit impotriva
ne ducem noi la Dumnezeu, sau ca sa ne
ochiului dumnezeiesc din noi; nu cu ospete si cu
intoarcem la El, caci asa este mai potrivit sa
betii, care duc la paturi de desfrau si de nelegiuiri,
spunem, ca, odata ce am murit prin Adam, sa ne
fiindca de la invatatorii rai rele le sunt si
facem din nou vii in Hristos, cu El si nascandu-ne
invataturile sau, mai bine zis, din semintele rele,
si rastignindu-ne si ingropandu-ne si inviind. Caci
rele sunt si roadele. Sa nu ne facem parmalacuri
trebuie sa se petreaca in mine schimbarea cea
din frunzis, cladind salase pentru desfatarea, la
buna si, asa cum din cele care erau mai fericite au
adapost, a pantecului; sa nu socotim lucru de pret
venit cele triste, tot asa din cele triste au venit cele
mirosul aromat al vinurilor, mancarile gatite de
care sunt mai fericite, „caci unde s-a inmultit
bucatari, scumpetea parfumurilor; nici marea si
pacatul, acolo a prisosit harul“ [Romani 5, 20] si,
nici pamantul sa nu ne faca daruri din gunoaiele
daca gustarea aceea a dus la osanda, cu atat mai
lor ravnite de noi, caci asa pretuiesc eu
mult patimile lui Hristos la indreptarea din
desfatarea; sa nu ne sarguim sa ne intrecem intre
credinta! Si sarbatorim asadar nu ca la un praznic
noi in necumpatare, fiindca tot ce prisoseste si
omenesc, ci ca la unul dumnezeiesc; nu lumeste,
incepe; Fiul lui Dumnezeu Se face Fiu al omului,
Iisus Hristos ieri si azi si in veci! (...)
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care El insusi Si-a dat-o cand a vorbit cu Moise
pe munte. (...)

este peste nevoie este necumpatare si toate
acestea in vreme ce altii, facuti si ei din unul si
acelasi lut si din aceeasi plamada cu noi, sunt
flamanzi si in stramtorari.

Dar fiindca bunatatii lui Dumnezeu nu-i ajungea
sa se miste numai in fata propriilor ei priviri si
trebuia ca binele sa se reverse si sa se
Sa le lasam deci pe toate acestea paganilor si
raspandeasca, ca tot mai multe sa fie creaturile
fasturilor lor si sarbatorilor paganesti, lor care
denumesc dumnezei pana si pe cei care se desfata impartasite de binefacere – caci aceasta este firea
bunatatii supreme – atunci ea a cugetat mai intai
de mirosul jertfelor si care, fireste, slujesc
puteri ingeresti si ceresti si aceasta cugetare a
dumnezeirii cu pantecele, facandu-se si
devenit fapta prin Cuvantul si s-a desavarsit prin
plasmuitori rai si preoti rai si adoratori rai de
Duhul. (...) Si, odata izbutita creatia primelor sale
demoni rai. Noi, insa, care ne inchinam la
fapturi, Dumnezeu
Cuvantul, chiar daca ne
cugeta o a doua lume,
vom desfata si noi in o
cea materiala si vazuta si
masura oarecare, sa ne
aceasta lume este acest
desfatam in vorbiri
tot si acest amestec din
duhovnicesti si in legea
cer si din pamant si din
dumnezeiasca si cu
cele de la mijloc, lume
povestiri prilejuite de
vrednica de lauda
imprejurari de alta
pentru firea cea firea cea
natura, sau din cele ale
buna a fiecarei parti a ei,
sarbatorii de fata, ca asa,
si tot vrednic de lauda
desfatarea sa fie cu
pentru armonia si
adevarat a noastra, si nu
intelegerea dintre toate
straina de Cel Care ne-a
cele ale ei, prin aceea ca
chemat sa fim laolalta cu
fiecare lucru din ea este
El. (...)
in buna vecinatate cu
Asadar am sa incep de
celalalt si cu toate, spre
aici. Iar cei care aveti
implinirea unei singure
placere de asemenea
lumi, ca sa arate ca
lucruri, sa va curatiti la
poate sa aduca la
minte si la cuget,
existenta nu numnai o natura inrudita cu cea a
deoarece cuvantarea ne este despre Dumnezeu si,
Lui, ci si una cu desavarsire straina de El.
ca atare, dumnezeiasca, si sa plecati de aici dupa
Deoarece inrudite cu Dumnezeirea sunt numai
ce v-ati desfatat cu adevarat de cele care nu sunt
naturile cugetatoare si intelese numai de minte,
zadarnice. (...)
iar cu totul straine de El cele aflate sub stapanirea
Dumnezeu a fost, este si va fi de-a pururi sau, mai simtirii si tot mai departe de acestea sunt cele cu
bine zis, este de- a pururi, deoarece vorbele „a
totul neinsufletite si nemiscate. (...)
fost” si „va fi” sunt sectiuni ale timpului nostru
Asadar mintea si simtirea, atat de tare deosebite
omenesc si ale firii mereu curgatoare, pe cand
intre ele, sedeau acum fiecare intre propriile
vorba “este de-a pururi” afirma o denumire pe
hotare si purtau in sanul lor maretia Cuvantului
creator, ca niste laudatori tainici a maretei Lui
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radacina rautatii, dupa diferite pricini si vremuri,
prin cuvant, prin lege, prin profeti, prin
binefaceri, prin amenintari, prin plagi, prin ape,
prin focuri, prin razboaie, prin biruinte, prin
infrangeri, prin semne din cer, prin semne din
vazduh, din pamant, din mare, prin schimbari
nenadajduite de oameni, de cetati, de neamuri,
lucruri prin care stradania era in scopul strivirii
rautatii, la urma de tot se simte nevoie de un leac
mai mare, pentru bolile din ce in ce mai cumplite,
pentru macelurile dintre oameni, pentru
preacurvii, pentru juraminte strambe, pentru
desfranari intre
barbat si barbat,
pentru inchinare la
idoli si pentru
mutarea inchinarii
de la Ziditorul la
fapturi, raul cel mai
din urma si cel mai
intai dintre toate.

opere si ca niste vesnici crainici ai ei. Dar nu
exista pe atunci vreun amestec din aceste doua si
nici vreo unire a celor care prin firea lor erau
potrivnice intre ele, amestec si unire care ar fi fost
un semn de o tot mai mare intelepciune si bogatie
a bunatatii dumnezeiesti. Aceasta vrand deci sa
ne-o arate mesterul Cuvant si cugetand El un
amestec din amandoua firile, din cea vazuta si din
cea nevazuta, creeaza pe om si, dupa ce i-a luat
trupul din materia mai dinainte adusa de El la
existenta, iar de la El punandu-i suflare, lucru pe
care cuvantul Scripturii il cunoaste de suflet
rational si de chip al
lui Dumnezeu, il
aseaza pe pamant,
ca pe o a doua lume
mare in una mica,
ca pe un alt inger,
inchinator
amestecat, privitor
al firii vazute si
initiat in cea
intelegatoare,
imparat al celor de
pe pamant,
imparatit de sus,
pamantesc si ceresc,
trecator si
nepieritor, vazut si
intelegator, intre
maretie si smerenie,
unul si acelasi: duh si carne, duh pentru Har,
carne pentru mandrie, duh, ca sa ramaie si sa
mareasca pe Binefacatorul, carne, ca sa sufere si
suferind sa-si aduca aminte si sa se intelepteasca
cu infranarea, atunci cand cu aprindere ravneste
dupa marirea de sine; vietuitor aici jos si care se
muta pretutindeni, si, ceea ce intrece taina,
indumnezeit prin inclinarea lui din fire dupa
Dumnezeu. (...)

Si fiindca toate
acestea necesita un
ajutor mai mare,
mai mare se si
dobandeste. Si
ajutorul era insusi
Cuvantul lui
Dumnezeu Cel mai
inainte de veci, Cel
nevazut, Cel necuprins de minte, Cel netrupesc,
Inceputul Cel din Inceput, Lumina din Lumina,
izvorul vietii si al nemuririi, expresia frumusetii
chipului original, pecetea cea nemiscata, chipul
cel neschimbat, hotarul si Cuvantul Tatalui. El
vine la propriul sau chip si poarta carne din
pricina carnii si se amesteca cu sufletul cugetator
din pricina sufletului meu, ca prin Cel asemenea
sa curete pe cel asemenea si se face om intru
toate, afara de pacat, zamislit din fecioara curatita
mai inainte de catre Duhul si la suflet si la trup,
deoarece se cuvenea sa fie cinstita si fecioria,

Si dupa ce mai intai a fost pedepsit in felurite
chipuri, pentru multele lui pacate, vlastarite de
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pasind in lume Dumnezeu cu firea omeneasca
luata asupra-Si, una din doua firi potrivnice, din
carne si din duh, una indumnezeind, iar alta
indumnezeindu- se.
O, ce mai neauzita impreunare! O, ce minunata
amestecare! Ceea ce este Se face si Cel nezidit Se
zideste si Cel nemarginit Se margineste, prin
mijlocirea sufletului cugetator, care mijloceste
intre Dumnezeu si grosimea carnii, si Cel care
imbogateste Se saraceste, caci Se saraceste cu
carnea mea, ca sa ma imbogatesc eu cu
Dumnezeul lui si Cel plin Se
goleste, caci Se goleste de slava Sa
pentru putin timp, ca sa ma
impartaseasca pe mine de plinatatea
Sa. Care este bogatia acestei
bunatati? Ce taina este aceasta care
s-a facut cu mine? M- am facut
partas al chipului si nu l-am pazit;
Se face partas al carnii mele, ca sa
mantuiasca si chipul si sa faca fara
moarte si carnea; face cu noi o a
doua partasanie, mult mai
minunata decat cea de la inceput,
cu atat mai mult cu cat atunci a
impartasit omului ceea ce era mai
bun, iar acum se face partas El
insusi la ceea ce este mai rau si
faptul acesta este mai dumnezeiesc
decat primul, pentru cei ce cugeta. (...)

Lui, hranind mii de oameni cu putine paini si
umbland cu picioarele pe deasupra marii si tradat
si rastignit si rastignind cu El si pacatul meu. Il vei
vedea adus ca un miel spre junghiere si in acelasi
timp si jertfitor ca preot, ingropandu-Se ca om, si
dupa aceea inaltandu-Se si avand sa vie cu
propria Lui slava. O, cate prilejuri de praznuire
sunt in fiecare din tainele lui Hristos, taine al
caror scop este unul: desavarsirea si rezidirea si
reintoarcerea mea la Adam cel dintai.

Acum, insa, primeste zamislirea si salta de
bucurie, daca nu ca Ioan din
pantece, atunci ca David, la oprirea
tabernacolului, si cinsteste
inscrierea gratie careia ai fost inscris
in ceruri, si adora Nasterea gratie
careia ai fost dezlegat de legaturile
nasterii! Cinsteste micul Betleem,
care te-a readus in rai! Inchina-te in
fata ieslei, gratie careia, atunci cand
erai fara de ratiune, ai fost hranit de
Cuvantul! Cunoaste cum isi
cunoaste boul stapanul – Isaia ti-o
porunceste! – si ca asinul ieslea
Domnului sau, fie ca esti din cele
curate de sub lege, care rumega
cuvantul si sunt potrivite pentru
jertfa, fie ca esti dintre cele inca
necurate si oprit de a fi mancate si
neingaduit de a fi jertfite si din latura cea
paganeasca! Alearga cu steaua si adu daruri cu
Putin mai pe urma insa veti vedea pe Iisus
magii, aur, tamaie si smirna, ca unui imparat si ca
curatindu-Se in Iordan, din pricina curatirii mele,
unui Dumnezeu si ca unui mort din pricina ta!
sau mai degraba curatind apele prin curatenia
Doxologeste cu pastorii, canta cu ingerii,
Lui, fiindca Cel care ridica pacatul lumii nu avea
dantuieste cu arhanghelii! Si fie praznic obstesc al
trebuinta de curatire. Vei vedea si cerurile
puterilor ceresti si al celor pamantesti, caci sunt
deschizandu-se si marturisindu-L Duhul cu Care
incredintat ca si acelea se veselesc si sarbatoresc
este inrudit, si Il vei vedea si ispitit si biruind
astazi impreuna cu noi, daca sunt cu adevarat
ispita si slujit de ingeri si vindecand toata boala si
iubitoare de oameni si de Dumnezeu (....)
neputinta si inviind mortii, asa cum de folos ti-ar
Sf. Grigorie de Nazianz, Taina M-a Uns
fi sa te invieze si pe tine, mortul din pricina relei
(Cuvantari), Ed. Herald, Bucuresti, 2004
tale credinte despre El. Il vei vedea si alungand
demoni, uneori prin El insusi, alteori prin ucenicii
Articol preluat de pe site-ul www.cuvantul-ortodox.ro
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Despre icoane
Părintele Cleopa obișnuia să le spună, mai in
glumă mai in serios, protestanților care veneau
la dânsul ca să ia cuvânt de folos: “Bă! Voi mai
intâi să vă băgați icoanele înăutru și apoi mai
vorbim!”.

Am amintit aceasta vorbă a părintelui Cleopa
pentru că este foarte relevantă pentru noi și
pentru importanța icoanelor. Biserica Sfânta
Maria din Sydney este
tocmai un astfel de
exemplu: "o fostă biserică”
metodistă în care icoanele
au fost repuse la locul lor
de românii ortodocși de
aici. Chiar dacă nu este
construită după tipicul
ortodox, biserica noastră
poate fi închinată
Domnului tocmai datorită
icoanelor care i-au fost
pictate înăuntru (Biserica
din Templu). Aceasta este
de fapt și menirea
bisericilor noastre din
Australia: de a introduce
icoanele “înăutrul” tuturor. De aceea este atât de
important, mai ales pentru românii din diaspora,
sa ne păstrăm sobornicitatea (adică
universalitatea), tocmai pentru a facilita accesul
icoanelor pretutindeni.

dispariția icoanelor? Sfântul Gherman, Patriarhul
Constantinopolului, ne răspunde, parcă în stilul
neaoș al părintelui Cleopa: “pe lemnul unei
icoane de pe care timpul, vântul sau ploaia au
şters chipul, se poate liniştit tăia ceapă!” Aici in
Sydney, una din consecințele tragice ale dispariției
icoanei de pe pereți este chiar transformarea
catorva biserici in berării, restaurante sau alte
intreprinderi de “tăiat
ceapă”.
Într-un alt sens, dacă
Biserica e corabia cu care
noi navigam oceanul
păcatelor către Împărăția
Lui Dumnezeu (așa
precum Noe a supraviețuit
potopului), atunci icoanele
sunt ferestrele prin care
privim către "destinație".
Sau mai bine zis, icoanele
reprezintă harta
calauzitoare către
Dumnezeu. Fără ele o
luăm razna. Sfântul
Teodor Studitul, un alt
mare teolog al icoanei, spunea foarte sugestiv,
parcă folosind cuvintele părintelui Cleopa: “Frate,
dacă după ce ai murit cel ce te întâmpină nu
seamană cu Hristos din icoane, să stii că nu ai
ajuns unde trebuie.”

Dar cea mai importantă funcție a icoanelor este
Dar oare de ce putea parintele Cleopa să
vorbească numai in prezenta icoanelor? Vechiul si înfățișarea Adevărului. De la Nașterea Domnului,
adică de la Întruparea Cuvântului, Adevărul a
Noul Testament n-ar fi fost de ajuns?
devenit văzut fața catre fața. Si de atunci, prin
În primul rând, din punct de vedere “legal”, un
icoane Dumnezeu ne arată direct ceea ce, până la
testament fără martori nu e credibil. Icoanele
venirea Domnului, era doar șoptit la urechea
sunt martorii. Ele garantează veridicitatea
profeților: “Boul iși cunoaște stăpânul și asinul
testamentului. Vă închipuiți ce s-ar intampla la
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ieslea Domnului său, dar Israel nu mă cunoaște;
poporul meu nu mă pricepe”(Isaia 1,3). Această
revelatie auditiva a profetului Isaia exemplifică
clar cât de greu era să-L “pricepi” pe Dumnezeu
pâna la Intrupare, adică fără icoană. De aceea
Icoana Nasterii Domnului prezintă cele două
animale in proximitatea Pruncului (si nu pentru
a-L încălzi), ca noi să ne
recunoastem Stăpânul.
Modul in care icoanele
revelează Adevărul
devine direct, fără
ocolișuri, spre deosebire,
de exemplu, de modul
voalat al pildelor sau
parabolelor care foloseau
un dispozitiv lingvistic
sofisticat tocmai pentru a
impiedica "înțelegerea"
ascultatorului neinițiat:
“Vouă vă este dat să
cunoașteți tainele
Împărăției lui
Dumnezeu, iar celorlalti
in pilde, ca, văzând, sa nu vadă și, auzind, să nu
înțeleagă”.

deranjeze pe Iisus Hristos. Insa Iisus, văzând
aceasta, S-a supărat și le-a zis: “Lăsați pruncii să
vină la Mine și nu-i opriți, că a unora ca acestora
este Împărăția Cerurilor.” (Matei 19). Supărarea
lui Iisus nu era doar pentru absența copiilor ci și
pentru incapacitatea noastră de a accesa aceste
“exemple” puse de Dumnezeu la dispoziția nostră
pentru a ne mântui:
“Chemând la sine un
copil, l-a pus în mijlocul
lor şi le-a spus: "Adevăr
vă spun, dacă nu vă veţi
întoarce şi nu veţi deveni
asemenea copiilor, nu
veţi intra în Impărăţia
Cerurilor"". (Mc
9,33-37; Lc 9,46-48).
Iată alte "căi” către
Împărăție chiar dacă
mai gălăgioase.

Psalmistul intuise acestea
si avertiza cu mult timp
inainte de venirea
Domnului (Psalmul 8):
“Din gura pruncilor si a celor ce sug Ti-ai
pregatit lauda, din pricina vrajmasilor Tai, ca sa-i
Dar, pentru a intelege icoanele si mai bine, să ne nimicesti pe dusman si pe razbunator”. Acest
aducem aminte că Prototipul icoanei, adică Iisus verset a lui David este citat de insusi Iisus cand
Hristos, S-a născut o data cu cei 14 mii de prunci explica fariseilor strigatele copiilor:“Si vazand
arhiereii si carturarii …. pe copiii care strigau in
care au fost ulterior uciși din porunca lui Irod.
templu si ziceau: “Osana Fiului lui David !” s-au
Aici colindele sunt "mărturie":
maniat si au zis: “Tu auzi ce zic acestia?” Iar Iisus
“Mamelor nu plângeți,
le-a zis: “Da. Oare niciodata n-ati citit ca din
gura pruncilor si a celor ce sug Ti-ai pregatit
Pieptul nu vi-l frângeți,
lauda?””(Matei 21/16).
Că ei n-or muri,
Și părintele Cleopa, ca și Dumnezeu, avea nevoie
Ci s-or preamări.”
de icoane ca să se facă înțeles. Biblia nu era de
Scâncetul copiilor a continuat să deranjeze până ajuns. Si noi sa le folosim sa-L readucem pe
in zilele noastre. Chiar și ucenicii lui Hristos, ni se Hristos in sufletul nostru.
spune in Evanghelie, văzând mamele care-și
Sebastian Tănase
aduceau copiii să fie binecuvântați, le certau si le
împiedicau să-și aducă pruncii ca să nu-L

12

Copiii la biserică: cât, cum și în ce condiţii?
de a potoli copilul cu o atitudine responsabilă, de
apărător al bunei desfășurări a slujbei.

In fiecare biserica aflam diferite pareri, adesea
divergente, cu privire la situatia copiilor in
timpul slujbelor. Va oferim, in continuare, un
articol ce, credem noi, poate aduce putina
lumina asupra acestui subiect.

Pe de altă parte, nu poate să nu-ți joace înaintea
ochilor scena în care ucenicii căutau să facă
Copiii de până în câțiva anișori sunt o adevărată ordine, îndepărtând copiii aduși de mamele
provocare în biserică. Nu prea e chip să-i ții sobri evlavioase în jurul Mântuitorului pentru a fi atinși
și liniștiți într-un loc, chiar dacă în Sfântul Altar
de către Acesta, iar El le întoarce cu blândețe
se desfășoară cel mai important eveniment de
”Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți (că a
care și îngerii se minunează că e chemat omul să-l unora ca aceștia este Împărăția cerurilor)” (Lc.
lucreze. Ce să le ceri? Sunt copii, e normal să nu 18, 16, Mt. 19, 14). Și cu gândul la asta, atins de
aibă răbdare, e
ceva vinovăție, îți
normal să vrea să
îngheață poate în
facă ceea ce știu ei
aer gândul și gestul
cel mai bine să facă
de îndepărtare a
– să se joace.
micului năzdrăvan.
Mai gălăgioși ori
mai liniștiți, mai
plângăcioși ori mai
veseli, mai statici ori
mai jucăuși,
prezența copiilor ne
atrage atenția și
nouă, adulților de
pe lângă ei. Nu are
cum să nu te sensibilizeze un zâmbet de bebeluș.
Nu are cum să nu te facă atent un scâncet.
Acestea sunt chiar ”armele” lor de bază. În
același timp, la Sfânta Liturghie suntem chemați
”să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte”.
Suntem chemați ”sus să avem inimile”. Unde ți se
mai duce inima când chiar în fața ta se desfășoară
o criză de personalitate a unui pici de doi ani? La
judecarea mămicii care ”nu știe să-și educe
copilul”? La îngăduința față de criză, dar, pe de
altă parte la ideea că ”totuși, trebuie să aibă o
problemă mama asta dacă nu se gândește să-l
scoată afară când îl vede că face gălăgie, nu vede
cum deranjează?!” Sau poate chiar la încercarea

Să ieși cu copilul
afară din biserică?
M-am gândit destul
de mult la situația
aceasta pentru că la
noi în biserică sunt
foarte mulți copii.
Mămicile se
întreabă dacă să iasă ori nu afară când aceștia
devin neliniștiți. În fond, cu ce sunt mai prejos
copiii decât noi, adulții, atât de mult încât ei să nu
beneficieze de harul slujbei care se ține biserică?
Apoi, „cum să-i deprinzi cu statul la biserică dacă
nu-i aduci în biserică?”, se întreabă mămicile pe
bună dreptate? Cum să nu se sperie dacă sunt
înconjurați de priviri cel puțin dezaprobatoare,
dacă nu chiar de gesturi mai lipsite de răbdare?
De multe ori mi- am pus întrebări de genul:
”Doamne, care e chemarea noastră, ca și creștinortodocși, în această situație?”; ”Cum să ne
păstrăm atenția la cuvintele slujbei când avem în
față așa copii minunați?”; ”Cum arată dragostea
și îngăduința față de ei și față de mămicile lor?”;
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”Ce înseamnă a fi o familie, un trup, în cazul
slujbei?”.

”Şi punându-Şi mâinile peste ei, S-a dus de
acolo”

Și mi-a venit gândul că noi, ca oameni, privim
lucrurile din perspectiva noastră, destul de
limitată și restrictivă uneori. Că de multe ori
judecăm și pornim cu judecată la a face ordine în
viața noastră (mă port într-un anume fel ca să nu
fiu ca ”celălalt” care... nu e atent, iubitor, deschis,
înțelegător). Dar dacă m-aș pune cu adevărat în
locul celui care și așa are greutăți la a se
concentra la slujbă, rătăcindu- și prea ușor atenția
printre propriile griji? Ce
ar face o mamă care se
gândește și la aproapele,
cu care este tot una - doar
ne împărtășim din același
Potir, nu-i așa?!? Să se
gândească la aproapele,
nu doar la slăbiciunile și
păcatele lui (”Ce fel de
creștin o fi ăsta, că nu mă
îngăduie să ascult
chemarea lui Hristos?”).
”Iată: aproapele meu,
prietenul meu, fratele
meu, a venit să participe
la Sfânta Liturghie. Care
e datoria mea ca și
creștin? Să-l odihnesc,
sau să mă impun, să-mi
impun, cu Scriptura în
mână, dreptul de a nu fi
atent nici eu la slujbă, de a nu fi atent nici
celălalt? Doar mi- am adus copilul la chemarea
lui Hristos, nu?” Aceasta este o întrebare
extremă. Nu cred că o pune vreo mamă în mod
conștient. Mamele sunt în general preocupate și
încurcate pentru că nu știu cum să facă să nu
deranjeze. Dorința lor sinceră e să-și aducă
pruncul la Izvorul Vieții, să-l adape din Acesta.
Este dorința firească a mamei de a-i oferi cel mai
bun lucru posibil copilului său.

Și atunci? Unde este măsura dragostei? Un
posibil gând ar fi acela de a reciti cu atenție
pasajele scripturistice la care se face apel în
insistența de a sta cu copilul în biserică chiar și
atunci când acesta dă semne de vizibil disconfort
– pentru el sau pentru cei din jur: ”Şi aduceau la
El şi pruncii, ca să Se atingă de ei. Iar ucenicii,
văzând, îi certau. Iar Iisus i-a chemat la Sine,
zicând: Lăsaţi copii să vină la Mine şi nu-i opriţi,
căci împărăţia lui
Dumnezeu este a unora
ca aceştia.” (Lc. 18,
15-16) ”Atunci I s-au
adus copii, ca să-şi pună
mâinile peste ei şi să Se
roage; dar ucenicii îi
certau. Iar Iisus a zis:
Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi
să vină la Mine, că a
unora ca aceştia este
împărăţia cerurilor. Şi
punându-Şi mâinile peste
ei, S-a dus de acolo” (Mt
19, 13- 15).
Am pus aceste versete
pentru a vă invita să
meditați asupra lor. Atât
cei lipsiți de răbdare față
de copii, cât și cei care
aduc copiii la biserică. Să răspundem mai întâi la
o întrebare: Care era gândul cu care erau aduși
copiii la Mântuitorul? După cum vedem, atât
Matei, cât și Luca, spun că o făceau ca să Se
atingă de ei și să Se roage (să le dea
binecuvântare, am spune noi în zilele noastre).
Sfântul Apostol Matei spune chiar ce a făcut
Mântuitorul imediat ce Și-a pus mâinile pe ei: ”Sa dus de acolo”. Cum vedem, nu a început să le
predice copiilor. De ce oare? Poate și pentru că
Mântuitorul știa că cei mici n-au atâta nevoie de
cuvânt ca cei mari și învârtoșați la inimă (nu
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degeaba ne-a îndemnat să fim ca ei). Că prezența
și binecuvântarea Lui le e de ajuns, ajung direct
unde trebuie și de unde nu se mai ia: în inima
curată și deschisă.
Dar noi ce facem? Ne punem nu doar în locul
celorlalți (ar trebui să fie mai îngăduitori), ne
punem și în locul copilului (și privim în mod
cantitativ: să stea cât mai multtimp, ca ”să
primească” cât mai multă cantitate de
binecuvântare a Domnului) - uitând că oricât de
mic ar fi copilul, Domnul are relația Lui
personală cu el și că uneori primul suspin de
nerăbdare sau primul
chicot poate fi semn că ”sa umplut” de har și acum
poate merge la ale sale,
care sunt jocul și
hârjoana; și ne punem
chiar și în locul lui
Dumnezeu,
condiționându-I lucrarea
în funcție de ce înțelegem
(noi) din ea și încercând so gestionăm (noi) după
cum ni se pare.

nerăbdător este mai valoroasă în fața Domnului
decât ar fi jertfa pe care am face-o din ceilalți,
stârnindu-le gânduri de judecată la adresa
noastră sau a copilului nostru în timpul Sfintei
Liturghii. Ca părinți ne-am asumat unele jertfe,
printre care e și aceasta. Iar dacă privim cu bunăcredință și căutăm să fim cu El, la biserică, vom
vedea că, încetul cu încetul, copilul nostru va
intra liniștit, cuminte și privind cu încredere și
relaxare la cei din jur.

Din nefericire, există situații când privim ”statul
afară din pricini binecuvântate” pe timpul slujbei
ca pe o excludere din
sânul lui Hristos, ca pe un
fel de mică anatemizare a
familiei cu prunci, ceva
care n-ar trebui să fie.
Această interpretare arată
doar o neputință a
noastră de a înțelege că
Hristos nu se termină la
ușa bisericii de piatră. În
același timp, să nu
confundăm această
flexibilitate cu o invitație
de a lipsi fără pricini
O excludere din sânul lui
binecuvântate de la
Hristos?
Sfânta Liturghie.
Onestitatea noastră e cea
Să înțelegem atunci că nu
mai trebuie aduși copiii la
care ne face să nu ieșim
biserică? În niciun caz. Să
din sânul Lui, chiar dacă stăm la poarta bisericii,
înțelegem doar să fim îngăduitori și iubitori unii
în vreme ce lipsa onestității ne ține departe de El,
față de alții. Să respectăm pe aproapele care vine chiar de am fi și în fața ușilor împărătești, în fața
Potirului, pentru că noi Îl ținem pe El la ușa
la biserică să se roage (poate), să respectăm
copilul, îngăduindu- i cele ale vârstei, ieșind afară inimii noastre fără să-I deschidem. Onestitatea
atunci când devine gălăgios și neliniștit (atât în
față de noi înșine, iubirea pentru aproapele și
sens de plâns cât și de râs) - pentru a reveni cu el dreapta socoteală ne vor spune oricând unde să
la momentul împărtășirii. Să ne respectăm pe noi ne așezăm pentru a fi întotdeauna cu El. Ceea ce,
de altfel, El Însuși dorește infinit pentru toți
înșine, ca părinți, alegând să avem încredere în
lucrarea lui Dumnezeu cu noi, crezând în faptul oamenii, pe care îi iubește atât de mult.
că jertfa pe care o facem din noi înșine
Cristina Sturzu
retrăgându-ne atunci când copilul nostru este
Articol preluat de pe site-ul doxologia.ro
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„Pozitia“ psihiatrului ortodox
La Berlin, în 2013, "Ursul de aur" pentru cel mai
bun film a fost atribuit filmului "Poziţia copilului",
de regizorul român Călin Peter Netzer. A fost
repede catalogat de o parte a presei occidentale
ca fiind un nou film romanesc pe teme sociale
(categoria tara corupta). Cativa critici au
remarcat faptul că filmul ne infatiseaza tabloul
unei familii in criza, cu o mama excesiv de
posesiva in relatia cu baiatul ei, si ca latura sociala
este doar un decor al acestei
drame. Nimeni nu a sesizat din
pacate dimensiunea
duhovniceasca, chiar daca
avem de-a face cu una dintre
cele mai remarcabile opere
crestine de dupa anii 1990.
Voi incerca in cele ce urmeaza
sa expun aceasta viziune
crestina a filmului, din
perspectiva si cu mijloacele
specifice psihiatrului ortodox.

după al doilea război mondial, consideră în
cartea sa "Mitul bolii psihice" ca fiind un
"dezastru national" în Grecia: faptul că de foarte
multe ori mama se consoleaza afectiv cu unul
dintre copii, in general cu un baiat, şi nu mai
formeaza un cuplu cu soţul ei.
In Occident spitalele de psihiatrie sunt
pline de copii ce vin din acest tip de famile. Lacan
afirma in anii 1950 că slăbirea pozitiei tatălui în
familie (tatăl nemaifiind în
măsură să impuna in familie
anumite interdictii
fundamentale cum ar fi
interzicerea incestului si
nemaiputand sa rupa legatura
cu tendinta fuzionala intre
mama si copil) va face sa
explodeze numarul de psihoze
in Franta.

In film relaţiile dintre
personaje sunt foarte bine
Primul plan al filmului e
descrise din punct de vedere
cel al naratiunii propriu-zise:
vizual. Imaginea cuplului
Cornelia are 60 de ani, fiul
parintilor lui Barbu este scena
său, Barbu, 34 de ani; Barbu
in care ei danseaza impreuna la
incearca sa conteste autoritatea mamei sale
inceputul filmului, la o petrecere. Tatal se invarte
pentru a-si câştiga independenţa; in acelasi timp
cu miscari grotesti in jurul sotiei sale, care se
el este pe cale de a se desparti de prietena lui.
gaseste simbolic in centru. Ea este aceea care ia
Când Cornelia afla că Barbu este implicat într-un
deciziile, pozitia sotului este aparent pasiva, se
grav accident rutier în care omoara un copil, ea
complace in aceasta situatie; el spune uneori ce
pune in joc toate relatiile si toti banii ei pentru a-l
hotarare ar trebui luata (de exemplu ca fiul lor ar
scapa pe fiul ei de închisoare. "Poziţia copilului"
trebui sa raspunda in fata justitiei pentru faptele
schiteaza un tablou al burgheziei, corupţiei şi
sale), dar nu incearca sa afirme cu adevarat
traficului de influenţă din România de astăzi.
pozitia lui, invinovatind-o mai degraba pe mama
pentru deciziile luate.
Mult mai interesant este insa planul
psihologic al filmului, si filmul îndrăzneşte să
Relatia fuzionala mama-fiu ne este
vorbească de ceea ce preotul şi psihiatrul grec
infatisata inca de la inceput, de pilda in scena de
Filoteos Faros, descriind evolutia familiei grecesti
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la politie, cand mama ordona fiului ei sa-si
modifice declaratia in care indica viteza pe care o
avea in momentul accidentului, sa minta de fapt
indicand o viteza mai mica. Pentru mama
parerea fiului ei nu conteaza, ea gandeste,
hotareste si actioneaza in locul lui. De fapt ea nu
il vede. Avem de a face aici cu un paradox; criticii
filmului au vorbit de dragostea exagerata a unei
mame pentru fiul ei; este vorba de fapt de iubirea
de sine, ceea ce iubeste ea este imaginea propiului
sine proiectat in celalalt, in fiul ei. Latura
incestuala a relatiei este sugerata chiar in scena cu
care incepe filmul, unde mama vorbeste de
prietena fiului ei ca de o rivala; sau si mai evident
in scena in care Cornelia ii face un masaj fiului
ei...

prin faptul ca mama priveste strangerea de mana
dintre cei doi barbati in oglinda retrovizoare a
masinii in care se afla; ea nu mai este in acelasi
cadru vizual cu fiul ei, ceea ce inseamna ca o
distanta fireasca exista acum intre ei (ceea ce
permite de fapt fiului sa mearga catre "celalalt"),
dar si ca ei se gasesc acum in doua spatii
existentiale diferite.

Scena "deblocarii" de la sfarsit este o
urmare fireasca a scenei ce o precede, unde
asistam la schimbarea "pozitiei mamei", caci
aceasta primeste o adevarata terapie de soc cand
intalneste familia copilului omorat in accident,
imagine a familiei ideale. Este o familie
taraneasca, parintii nu-l judeca pe cel care le-a
omorat baiatul, sunt ospitalieri chiar si in conditii
dramatice, se invinovatesc pe ei insisi. Tatal
Fiul, blocat în relaţia patologica pe care o
baiatului copilului ucis nu accepta ca pozitia
are cu mama lui, s-ar zice, dar de fapt cu ambii
ambigua a Corneliei, care-i pune pe cei doi copii,
părinţi, nu poate sa construiasca o adevarata
cel care a omorat si victima lui, pe acelasi plan. El
relatie de cuplu cu prietena lui. El este
handicapat din punct de vedere sexual, gandul ca spune adevarul care face posibila apoi iertarea;
tatal are o interventie lucida si realista, clarificand
ar putea avea un copil, deci de a deveni tata, il
lucrurile, mama baiatului omorat are o atitudine
inspaimanta. Teama de responsabilitate, de a
afectuoasa; ei se respecta si se sustin unul pe
asuma intr-adevar relatia cu prietena lui, sau
celalalt, o atmosfera de armonie si de pace
poate teama de a nu transmite mai departe
domneste intre ei. Transformarea Corneliei este
suferinta?
anuntata de cererea ei de a reveni in casa lor,
Discutia pe care o are cu mama lui intr-un
confirmata apoi de lacrimile sale din scena care
bar arata ca el este capabil sa se desprinda pentru
va urma.
o clipa din legatura patologica pe care o are cu
Planul crestin al filmului este foarte bogat
mama sa; caci isi da seama ca daca ceva nu se
in intelesuri. As aminti aici ca pentru preotul şi
schimba, aceasta relatie nefireasca poate sa
psihiatrul grec Vasilios Thermos, cazurile in care
ramana blocata pentru totdeauna. El va cere
atunci mamei sale sa inceteze sa-l asalteze: "lasa- un parinte are o relatie fuzionala cu unul dintre
copii sunt o ilustrare a neluarii in seama a
ma pe mine sa vin catre tine".
cuvintelor Mantuitorului "Cel ce iubeste pe fiu
El va fi in masura, la sfarsitul filmului, sa-i
sau pe fiica mai mult decat pe Mine, acela nu este
spuna mamei sale in masina "deblocheaza-ma",
vrednic de Mine" (Matei 10, 37), cu toate
replica geniala in film, cu doua intelesuri.
consecintele dezastruoase care decurg de aici.
Deblocajul care se produce in acel moment in
Vasilios Thermos considera ca tinerii care au avut
relatia lor va permite fiului sa mearga pe drumul
o relatie fuzionala cu mama lor vor fi imaturi,
insanatosirii, cerand iertare tatalui copilului pe
impulsivi, nesuportand nici o frustrare, incapabili
care l-a omorat. Deblocajul este simbolizat in film
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de o relatie conjugala normala, cum vedem de
altfel in film. Sotiile lor ii vor parasi cel mai
adesea, copiii lor vor creste fara tata, iar bolile
psihice si duhovnicesti se vor transmite astfel din
generatie in generatie. Acesti tineri se vor dovedi
a fi foarte imaturi si in biserica, intr-o parohie;
avand o proasta relatie cu tatal lor, ei cu greu vor
putea fi intr-o comuniune de relatii de iubire cu
celelalte persoane din parohie, si cu atat mai
putin cu preotul, imagine a tatalui ("Om la
orizont: psihologia si psihiatria ortodoxa").
Relatia de iubire cu Dumnezeu Tatal va suferi si
ea.
Maica Siluana vorbeşte si ea, în România,
de transmiterea transgenerationala a bolilor
duhovnicesti si de faptul ca vindecarea va avea
efecte nu doar asupra
persoanei bolnave, ci si asupra
intreg neamului sau, de unde
miza foarte importanta a
acestui proces.

sa priveasca cu dragoste pe ceilalti, chiar si mai
ales pe dusmani.
Filmul ne prezinta si un personaj cu
trasaturi demoniace, rece, calculat, interesat de al controla şi domina pe celălalt: soferul care a fost
depasit de Barbu chiar inainte de accident. Intr-o
discutie cu Cornelia, el spune ca Barbu il
"urmarea de mai de mult", fraza cu doua
intelesuri. El explica mamei ca a accelerat el
insusi cand fiul ei a incercat sa-l depaseasca; apoi,
vorbind de fiu, zice "putea atunci sa renunte, dar
n-a facut-o... ". Asadar el astepta de mult timp sal faca pe fiu, care-l urma, sa greseasca, adica sa-l
impinga in pacat, cautand momentul potrivit; l-a
provocat pe fiu si a asteptat ca acesta sa cada fara
sa fie obligat, ci doar ispitit.

Dar filmul ne arata de
asemenea cum Dumnezeu
zădărniceşte toate aceste
stratageme, sau mai degraba
cum se foloseste de ele pentru
a vindeca, pentru a mantui.
Sfantul Ioan Gura de
Caci ceea ce pare a fi o
Aur vede copilul "ca o punte
catastrofa la nivel social si
intre barbat si femeie, astfel ca
familial, va fi punctul de
toti acesti trei: barbat, femeie si
plecare pentru terapia duhovniceasca. Scena
copil sunt un trup, copilul unind pe amandoi de
unde cele doua femei, Cornelia si nora ei, intra in
ambele parti" ("Comentariile sau explicarea
casa familiei baiatului omorat, de fapt in BisericaEpistolei către Coloseni, I şi II Tesaloniceni, a
casa Domnului, este foarte importanta si
celui intre Sfinti Parintele nostru Ioan
Chrisostom, Arhiepiscopul Constantinopolului"). regizorul o filmeaza fara sa se grabeasca. De fapt
Absenta tatalui distruge aceasta unitate si copilul aici incepe calea care duce la mantuire: cele doua
ramane intr-o relatie duala, fuzionala, cu mama, femei se descalta, ele trebuie deci sa "coboare" de
unde Dumnezeu nu mai are loc. Comuniunea de pe tocuri, sa renunte la orgoliu, sa se smereasca.
relatii de iubire in familie, imagine a prototipului Doar una dintre ele va putea sa ramana pe
aceasta cale: Cornelia, mama din film. Trebuie
Sfantei Treimi, nu mai e atunci posibila.
remarcat ca tatal lui Barbu nu participa la acest
Am arătat deja că pentru realizatori familia
proces de vindecare; el, care parea mai putin
copilului care moare reprezintă familia ideală. E
"vinovat", este de fapt mort duhovniceste.
vorba de fapt de familia crestina, cu armonia care
Când Cornelia încerca să-i pună pe acelaşi
o caracterizeaza, chiar si in situatiile cele mai
nefericite, cu darul ospitalitatii, capabila sa ierte si plan pe cei doi copii, tatăl copilului ucis, imagine
a lui Dumnezeu Tatal, restabileşte adevărul,
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alunga confuzia - strategie a demonului. Cornelia
va cere să se poata intoarce in casa lor, de fapt in
Biserica, si conditiile revenirii sunt enuntate. Deci
Dumnezeu o primeste, ii ingaduie sa revina, o
iarta si o vindeca, atat pe ea cat si pe fiul ei, iar
relatia dintre ei este "deblocata" si transformata
intr-o relatie de iubire. Procesul vindecarii a fost
facut posibil, atat in film cat si in istoria omenirii,
de jertfa Fiului.

Lacrimile Corneliei sunt dovada acestui
proces, cum e si faptul ca ea e in stare sa-l
"deblocheze" pe fiul ei la cererea acestuia in
masina, in scena urmatoare. Si o face fara sa
spuna un cuvant, plangand, ramanand cu spatele
la Barbu, ceea ce-i va permite acestuia sa se
indeparteze, pentru ca sa-L intalneasca pe Tatal
si sa-I ceara iertare.
Dr. Rares Ionascu - Angouleme, France

Biserica in straie noi
Anul ce a trecut a fost plin de activitate si de
impliniri. Prin binecuvantarea Preasfintitului
Mihail si aportul dumneavoastra financiar,
emotional sau fizic, am inceput lucrarile de
reconsolidare si reamenajare a spatiului nostru
liturgic. Desi costul acestora a fost destul de mare,
prin generozitatea dumneavoastra, din donatiile
directe si a celor obtinute de la picnicuri, totul a
fost achitat. Nu o sa dam nume fiindca ar fi o lista
lunga. Domnul va stie pe fiecare dintre voi si Il
rugam sa va rasplateasca din darurile sale cele
bogate. Harul si pacea Lui sa fie asupra voastra!

din fata ale acoperisului. In partea laterala, spre
strada, s-a turnat centura de beton pentru a opri
apa sa se mai scurga la subsol.
Totodata am dorit sa rezolvam si subsolul, unde
se aduna umiditate, afectand atat pictura ca si

Ca sa protejam pictura bisericii de apa ce se
infiltra pe pereti am prelungit partile laterale si

simtul nostru
olfactiv. Pentru
aceasta
pamantul a fost
curatat si s-a
turnat beton iar
podeaua a fost
schimbata, fiind
prea deteriorata
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de umezeala si termite. Covoarele, deja uzate, au

lucrarilor ce s-a tinut la sfarsitul lunii decembrie.

Si anul acesta continuam buna lucrare. S-au
montat noile cruci, din fata si spatele
bisericii, pe acoperis, si s-a turnat beton in
spatele bisericii.

fost si ele
innoite.
Prin bunavointa
familiei
pictorilor Sladescu, pictura a fost curatata si
restaurata, adusa la starea initiala.
Si in Sfantul Altar au avut loc schimbari. Am
primit mobilier nou.
Exteriorul bisericii a fost
dotat cu instalatie de
iluminat automata.

Pentru picnicuri, si nu
numai, au fost donate
copertinele
(marchizele) spre a ne
proteja de soare sau ploi.
In sala adiacenta bisericii s-a montat un
televizor cu ecran mare si un calculator
pentru nevoile audio-video.
Lumanarile de parafina au fost inlocuite cu
cele de ceara, ca sa protejam pictura de fum si
covoarele, dat fiind faptul ca acestea curg mai
putin.

Toate au primit
binecuvantarea
Preasfintitului Mihail al
romanilor ortodocsi
din Australia si Noua

Dorin Ghioghiu

Recomandarea lunii
Zeelanda,
adusa prin
slujba de
sfintire a

Pentru a asculta muzica, conferinte si predici va
recomandam aplicatia pentru telefon “TuneIn
Radio”. Dupa instalare dati cautare dupa “Ortodox
Radio” si apoi bifati steluta pentru favorite.
Emil Eracovici
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