
Parohia „Întâmpinarea Domnului”
din Glasgow, Scoția

Numărul 1/2019

Explicarea Crezului

Buletin duminicalBuletin duminicalBuletin duminical

„Cred într-Unul Dumnezeu.” 
 Cine seamănă semințe bune pe un câmp ce nu a fost curățat? Un om 
rațional nu va face așa ceva. Un om rațional va acționa în acord cu 
Cuvântul lui Dumnezeu. El va curața mai întâi câmpul de neghină și apoi va 
semăna semințe bune.
 Câmpul este sufletul uman, neghina - politeismul, sămânța bună - 
credința într-un Dumnezeu. 
 Să credem într-un Dumnezeu ne pare azi ceva firesc și evident 
totodată; să credem în mai mulți dumnezei - ceva absurd și prostesc. Dar nu 
întotdeauna a fost așa. Au fost timpuri în care doar câțiva oameni pe pământ 
credeau într-un Dumnezeu, apoi au venit alte timpuri când un întreg popor 
credea într-un Dumnezeu. Toți ceilalți, care erau politeiști, priveau pe 
monoteiști cu disprețul omului bogat deoarece considerau că aceștia aveau 
un singur Dumnezeu și deci mult prea puțin. Dar monoteiștii, la rândul lor, îi 
priveau pe politeiști cu mirare și tristețe, deoarece ei având mulți dumnezei 
de fapt nu aveau niciunul. 
 Credința într-un Dumnezeu trebuia să fie primită mai întâi de la un 
martor de încredere, pentru ca mai apoi ea să fie semănată în sufletele 
oamenilor ca în câmp. Martorul cela mai de încredere ce a adus mărturie 
pentru un Dumnezeu unic și contra mulțimii de zei a fost Însuși Dumnezeul 
cel Unul, Viu și Adevărat. El Însuși și-a adus mărturie când a spus prin 
vrednicele sale slugi. „Eu sunt Domnul Dumenzeul tău ... Să nu ai alți 
Dumnezei afară de Mine!” (Ieșire 20,2-3).
 Dumnezeul cel Unul, Viu și Adevărat S-a revelat treptat, în mijlocul 
neghinei politeiste, El a găsit câteva câmpuri mici pe care le-a curățat și le-a 
purificat și a semănat peste ele sămânța cea bună a credinței. Acestea erau 
sufletele câtorva bărbați drepți. Aceste suflete erau mai mult ca niște 
lumânări pregătite pe care El le-a aprins și acestea au luminat în întunericul 
politeismului „ și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-
o” (Ioan 1,5). Abel, Enoh, Noe, Avraam, Isaac, Iacov, Iov, Iosif, Moise, Isaia și 
Daniel au fost lumânările Domnului - aprinse fiecare în parte!
 Astfel, Dumnezeul cel Unul, Viu și Adevărat S-a revelat întregului 
neam al lui Iacov sau Israel. În marea Sa milă, El S-a revelat lor mai întâi pe 
pământurile Egiptului, un pământ străin, apoi în pustiu, pământul nimănui 
și apoi în Canaan, pământul lor. Și pentru un timp întregul neam a spus „Cred 
într-un Dumnezeu”.
 Dar oamenii înduhovniciți au început să se clatine în credința lor și 
aceasta a durat mai multe secole. Și exista pericolul ca lumina să se mistuie în 
întuneric și din focul aprins să rămână cenușa. Văzând pericolul, Dumnezeul 
cel Unul, Viu și Adevărat, Îndurătorul și cel mai Milostiv Dumnezeu a trimis 
printre oameni pe Fiul Său, Domnul Iisus Hristos pentru:
 - a împrăștia întunericul politeismului;
 - a întări inimile oamenilor ca aceștia să-și urmeze calea lor spre 
înălțimi;
 - a semăna sămânța bună a credinței într-un singur Dumnezeu, 
Dumnezeul cel Unul, Viu și Adevărat.
 Silitoarele albine ale lui Hristos, Sfinții Apostoli, au împrăștiat 
această credință, acest polen al lui Dumnezeu asupra întregii lumi. 
 Apostolii s-au împrăștiat din Ierusalim în toate părțile lumii printre 
popoare și triburi ca niște albine ale lui Dumnezeu pentru a îndulci sufletele 
oamenilor cu vestea cea dulce ca mierea despre Dumnezeul cel Unul, Viu și 
Adevărat.
 Sfinții Apostoli curățau pământurile de neghina idolilor și sufletele 
oamenilor de credința într-o mulțime de dumnezei. Pe câmpurile curățate ei 
aveau să semene sfânta credință într-un Dumnezeu. Derutați de mulțimea de 
creaturi și forțe contrare din univers, ei considerau mai demnă de crezare 
existența unei mulțimi de dumnezei decât a Unui Singur Dumnezeu. 
Captivați de iluzia unui copil naiv că puterea constă în număr, ei susțineau că 
era mai credibil ca o mulțime de zei să aibă o putere mai mare decât 
Dumnezeu. Ei susțineau că mai mulți dumnezei ar putea oferi un ajutor mai 
mare decât un singur Dumnezeu. 
 Două feluri de oameni s-au ridicat împotriva Apostolilor - și în 
întreaga lume existau numai aceste două feluri: cei ce-și hrăneau sufletele cu 
otrava idolatriei și cei ce-și amăgeau trupurile făcând statui cu chipul 
idolilor. Și aceștia din urmă nu constituiau un obstacol mai mic decât primii. 
Luați de exemplu pe Apostolul Pavel și argintarul Dimitrie: „Căci un 
argintar, cu numele Dimitrei, care făcea temple de argint Artemisei și da 
meșterilor săi foarte mare câștig, i-a adunat pe aceștia și pe cei care lucrau 
unele ca acestea și le-a zis: Bărbaților, știți că din această îndeletnicire este 
câștigul vostru. Și voi vedeți și auziți că nu numai în Efes, ci aproape în toată 
Asia, Pavel acesta, convingând a întors multă mulțime, zicând că nu sunt 
dumnezei cei făcuți de mâini. Din aceasta ... meseria noastră e în primejdie 
să ajungă fără trecere ... ” (Faptele Apostolilor 19, 24-27). De aceea unii 
priveau noua credință ca pe o amenințare pentru sufletele lor, în timp ce alții 
o considerau o amenințare pentru trup. 
 Astfel, toate popoarele și toți oamenii din lume, cu foarte puține 
excepții, ca și Socrate la Atena, au fost condamnați la morți crude. 
 Cultura nu a ajutat câtuși de puțin. Popoarele mai cultivate făceau 
doar idoli din materiale mai prețioase și cu o lucrare mai rafinată decât 
popoarele primitive, dar idolii rămâneau idoli și subjugarea sufletului uman 
era aceeași în toate. Când Sfântul Apostol Pavel a fost în cultivata Atena 
„duhul lui se îndârjea în el, văzând că cetatea este plină de idoli” (Faptele 
Apotolilor 17,16). Același lucru i s-a întâmplat lui Andrei în Sarmeția, lui 
Matei în Egipt și lui Bartolomeu în India - idoli în piețe, idoli în fața 
judecătoriilor și a cazarmelor militare, idoli în case, idoli în fiecare cameră, 
idoli pretutindeni. Nici nu puteau număra toți zeii pe care popoarele și 
oamenii îi venerau. 
 Și acești spini idolatrici i-au înțepat până la sânge pe Sfinții Apostoli. 
Aceștia i-au îndepărtat cu îndrăzneală, i-au curățat și purificat și în locul lor 
au semănat sămânța bună în Dumnezeul Unul, Viu și Adevărat. Apostolii au 
îndeplinit această sarcină titanică prin cuvinte, minuni, dragoste și sacrificiu. 
Unde au eșuat într-un fel, au izbândit într-altul. Unde nu au putut izbândi în 
niciun fel, ei au izbândit prin propriul lor sânge și moarte. Sângele martiriului 
lor i-a ars pe idoli ca focul cel viu. 
 Dumnezeul cel Unul, Viu și Adevărat a binecuvântat mesajul 
apostolilor Săi și muncile, lacrimile, suspinele și sacrificiile lor. Astfel, 
semințele lor au dat roade bune. Și aceste roade constau în faptul că azi ne 
pare ceva firesc să credem într-un Dumnezeu și absurd și prostește să credem 
în mulți dumnezei.
 „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău și să nu ai alți dumnezei afară de 
Mine”.  Aceasta a fost prima mărturie a lui Dumnezeu în ceea ce-L privește, 
prima revelare făcută oamenilor de pe pământ, a lui Dumnezeu despre 
Dumnezeu, și prima poruncă a lui Dumnezeu. „Să nu ai alți dumnezei în 
afară de Mine” poruncește Dumnezeu; pentru că dacă vei avea alți dumnezei 
vei abate asupra ta două nenorociri. 
 Prima: vei crede în dumnezei falși, inexistenți, imaginari și iluzorii.
 A doua: vei împărți cu aceștia iubirea și teama reverențioasă care Mi 
se cuvine în întregime Mie, Dumnezeul cel Unul, Viu și Adevărat.
 Astfel, credința ta în Mine se va umbri și vor slăbi iubirea și teama ta 
reverențioasă față de Mine. Eu Mă voi îndepărta de tine jignit și insultat. Și vei 
deveni ateu, oricâtă evlavie ai crede tu că depui în credința ta în mai mulți 
dumnezei, în ultimă instanță politeistul și ateul sunt același lucru. Niciunul 
nu are Dumnezeu, nu-L are pe Dumnezeul cel Unul, Viu și Adevărat.
 Credința într-un Dumnezeu este credința celui umil și înțelept. Nu 
este credința celui mândru, a cărui mândrie îl face nesocotit. Aceasta 
deoarece el se zeifică pe el însuși sau o altă creatură în locul Creatorului și 
nicidecum pe Creator. 
 Cu cât omul este mai umil, cu atât el este mai înțelept. Cu cât 
el este mai arogant, cu atât e el mai nărod. Dumnezeu dă 
discernământ celui umil pentru aceasta să știe și să înțeleagă, dar 
El se opune celui mândru. Cu cât cel umuil trăiește mai mult în 
pace cu Dumnezeu, cu atât Dumnezeu îl înzestrează cu 
discernământ. Și discernământul este lumina ce duce la 
Dumnezeul cel Unul, Viu și Adevărat. Binecuvântați sunt cei ce au 
discernământul de a vedea vremelnicia lumii și nimicnicia 
omului. Binecuvântați sunt cei ce se simt mici și neînsemnați 
pentru că Dumenzeu îi va ridica la cunoașterea supremă, la 
cunoașterea existenței și măreției Dumnezeului celui Preaînalt. 
 Aceasta este credința voastră, purtători de Hristos, și a 
voastră cei umili și deci cei mai înțelepți. Lăsați să fie aceasta și 
credința copiilor voștri din generație în generație până la sfârșitul 
veacurilor. Aceasta este Credința Ortodoxă mântuitoare, care nu 
a fost niciodată rușinată. Prin această credință au fost mântuiți 
strămoșii voștri. Cu adevărat, aceasta este credința poporului 
ales, a acelor ce poartă icoana lui Dumnezeu în ei înșiși. La 
Judecata înfricoșată ei nu vor fi rușinați în fața îngerilor și a celor 
drepți. Dimpotrivă, ei vor primi slavă și vor fi numiți cei 
binecuvântați. 
„Credința poporului lui Dumnezeu - o explicare a Crezului” - Sfântul Nicolae 
Velimirovici, Sophia 2001, pg. 9-12.

De ce nu e dedicată o pîine întreagă, ci o bucată tăiată din ea?
 Trebuie remarcat însăși acest lucru: și anume de ce nu sunt făcute dar 
și dedicate lui Dumnezeu pur și simplu pâinile oferite, ci e dedicată lui 
Dumnezeu și făcută dar aceea dintre ele pe care o taie însuși preotul, și pe care 
aducând-o pe jertfelnic o sacrifică. 
 Și acest lucru e propriu aducerii lui Hristos. Căci pe celelalte daruri 
posesorii le separau de lucrurile de același gen cu ele, le aduceau la templu și 
le puneau în mâinile preoților, iar preoții le primeau și le dedicau sau 
sacrificau sau făceau cu fiecare din cele aduse ceea ce era nevoie să se facă. 
 Trupul Domnului însă a fost separat de cele de același gen cu el. A fost 
oferit, înălțat și dedicat lui Dumnezeu, iar în cele din urmă a fost jertfit de El 
Însuși ca Preot. Căci Însuși Fiul lui Dumnezeu l-a scos prin El Însuși 
detașându-l din frământătura noastră, El Însuși l-a dat ca dar lui Dumnezeu 
punându-l în sânurile Tatălui ca Unul care El Însuși n-a fost nicicând separat 
de acele sânuri, ci acolo l-a creat și acolo l-a îmbrăcat, astfel încât odată cu 
plămădirea lui acel trup să fie și dat lui Dumnezeu; iar la urmă tot El Însuși l-a 
dus și l-a jertfit pe cruce. 
 De aceea și pâinea care urmează să se preschimbe în acel Trup însuși 
preotul o taie din cele de același gen cu ea și o dedică lui Dumnezeu punând-o 
pe sfânta tăbliță/disc, după care aducând-o la jertfelnic o jertfește. 
(Nicolae Cabasila, Explicări la Dumnezeiasca Liturghie, pag. 242-243, 
Editura Deisis 2014)

Învãțãm împreunã

Sfaturi duhovnicești
 Prețul iubiri
 In această lume totul are un preț. Oamenii plătesc pentru mîncare, 
pentru somn, pentru călătorii, pentru muzică, pentru sănătate, însă cel mai 
de preț și mai căutat lucru este iubirea. De aceea este firesc ca cel mai rîvnit 
lucru să fie și cel mai de preț.
 În lume nu există nimic care să poată plăti iubirea. De aceea prețul 
iubirii este mai presus și dincolo de lume. Prețul iubirii este moartea. 
„Adevărat vă zic că nu este iubire mai mare decît să-și pună cineva viața 
pentru aproapele său", a spus Hristos.
 În iubire, noi ne pierdem identitatea, murind în chip mistic pentru 
celălalt. Renunțăm la tot ce sîntem, la orgoliu, la dorințe personale, la odihnă, 
la bucurii, la locul nostru, doar pentru a ne afla lângă cel iubit și a fi pe placul 
lui. Apostolul Pavel descrie și el iubirea în același chip: „dragostea nu caută 
ale sale, ci ale aproapelui". Cu alte cuvinte, dragostea moare pentru sine 
pentru a trăi în celălalt.
 Oamenii se îndrăgostesc și lumea spune că orbesc, că nu mai văd așa 
cum vedeau mai înainte. Indrăgostitul umblă ca un strigoi, nemaiținînd cont 
de pericole, de faptul că cei apropiați râd de el. Se desparte de tot ce a fost el. 
Cu alte cuvinte, moare în chip tainic pentru a se naște într-o altă realitate, 
realitatea ființei iubite.
 Această orbire și uitare de sine nu este neapărat un lucru suprem, 
capabil să dobîndească iubirea, ci este o preînchipuire a morții mistice prin 
care trece sufletul transfigurat prin iubire. Moartea spirituală care însoțește 
iubirea este un lucru atît de evident, încît pînă și în limbajul de rînd avem 
expresii precum „este mort după cutare", sau „se prăpădește, se usucă, moare 
de dor" etc.
 Chiar dacă starea de îndrăgosteală și orbire vremelnică este ceva ce se 
întîmplă orișicui, fără a însemna ceva spiritual, ba, dimpotrivă, de multe ori e 
chiar o cădere, totuși Dumnezeu a lăsat în așa fel lucrurile, ca prin această 
orbire pătimașă noi să putem explica și înțelege iubirea adevărată, curată și 
veșnică. Prin orbirea și renunțarea la sine de care dă dovadă tînărul 
îndrăgostit, Hristos a ilustrat iubirea față de Dumnezeu, de Biserică, iubirea 
tainică prin care se ține lumea. De aceea comparația cu bucuria mirelui și a 
miresei, cu nunta și nerăbdarea fecioarelor care își așteaptă mirele este 
folosită de mai multe ori de Hristos.
 Însă moartea ca preț al iubirii nu este doar o metaforă. Hristos a plătit 
pentru iubirea noastră prețul vieții Sale. La fel și sfinții proroci și mucenici și-
au pus sufletul pentru iubirea lui Hristos. Deși a muri pentru celălalt nu este o 
poruncă, pentru că altfel, pentru a ne împlini în iubire, ar fi trebuit să murim, 
și oamenii ar fi căutat prilejuri nesfîrșite pentru moarte, totuși moartea 
mistică ce se produce prin lepădarea de sine este o condiție obligatorie a 
iubirii. Nu putem iubi fiind plini de noi.
 Cu cît omul e mai plin de sine, cu atît iubirea lui este mai slabă. Cu cît 
atenția și interesul pentru propria mea persoană sunt mai vii, cu atît este mai 
searbădă și mai muribundă iubirea mea pentru celălalt. Toate se învârt în 
jurul meu, iar celălalt este încă un pretext de a mă împlini pe mine însumi.
 Murind unul pentru celălalt, ne naștem în chip tainic în Împărăția 
iubirii. Eu mor ca să renasc în tine, pentru că mai înainte de asta te-am simțit 
pe tine trăind în mine. Această iubire supremă o descrie Apostolul Pavel în 
aceleași cuvinte: „căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine".
 De aceea și lumea observă că cei ce se iubesc încep să semene între ei. 
Indrăgostitul începe să vorbească cu cuvintele celui iubit, începe să asculte 
muzica pe care o ascultă el, să citească aceleași cărți, să iubească aceleași 
locuri, aceeași mîncare, să aibă aceeași credință și să împărtășească aceleași 
bucurii. Cel ce iubește devine întru totul ca cel iubit, vorbind aceleași lucruri 
și mărturisind același crez. Bucuria lui este bucuria celuilalt și tristețea lor 
este comună. Pentru că sînt uniți în chip desăvîrșit prin iubire, murind 
pentru sine și trăind în celălalt, fiecare purtînd în sine chipul și glasul celui 
iubit, avînd același cuget și aceeași dorință.
In acest chip moartea sinelui este viața iubirii.
(Parintele Savatie Bastovoi, Fragment din cartea "Prețul iubirii", Editura 
Cathisma)
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Vitamine duhovnicești
Despre Apoloniu
 Un anume Apoloniu după nume, negustor de meserie, după ce a 
părăsit lumea și s-a așezat în muntele Nitriei, neputând nici învăța vreo 
meserie nici să se deprindă cu scrisul, trăind douăzeci de ani în munte, și-a 
aflat o altă nevoință. Din banii și din ostenelile sale cumpăra din Alexandria 
tot felul de leacuri și de lucruri trebuincioase și le dădea tuturor fraților 
bolnavi. El putea fi văzut de dimineață până la ceasul trei după amiaza 
înconjurând mănăstirile și dechizând multe uși ca să vadă de nu zace cineva 
bolnav. Aducea stafide, siropuri, ouă, aluat de făină de care au nevoie cei 
bolnavi, socotind că această slujire îi este lui de cel mai mare folos la 
bătrânețe. Când a murit, a lăsat bunurile sale unuia asemenea lui, ca să 
împlinească aceeași slujire. Căci locuind cinci mii de monahi în munte, era 
trebuință și de această slujire din pricina pustietății locului. 
(Paladie, Istoria Lausiacă, pag. 34, Editura Institutului Biblic și de Misiune 
al Bisericii Ortodoxe Române, 2007)


