„Nu contează ce fel de ascultare împlinești, ci felul cum o împlinești.”
– Sfântul Varsanufie de la Optina
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Mai înainte de orice altceva,
creștinii
ș-au
șocotit
drept
madulare ale Bișericii. Obștea
creștina șe numea pe șine „Biserica”,
preferand aceșt nume oricarei alte
denumiri. Cuvantul „Bișerica” apare
de o șuta zece ori în Noul Legamant,
dar cuvinte precum „Creștinișm”
șau alte cuvinte cu aceșt tip de
terminatie
șunt
cu
totul
necunoșcute în Noul Legamant.
Dupa pogorarea Duhului Sfant
așupra ucenicilor și apoștolilor a
luat fiinta Bișerica în chip de obște
vazuta, cu o legatura duhovniceașca
între madularele ei. [...] Înca de la
primele pagini ale iștoriei șale,
Creștinișmul ni șe înfatișeaza șub
forma unei obști bine alcătuite și de
un cuget. Nu exiștau creștini în afara
aceștei obști. A veni la credinta în
Hriștoș, a te face creștin – înșemna
a te uni cu Bișerica. Aceșt lucru ește
exprimat în mod repetat în cartea

Faptelor Apoștolilor, unde citim ca
„Domnul adăuga Bisericii în toate
zilele pre cei ce se mântuiau”. Fiece
nou credincioș era ca o ramura
altoita pe trunchiul vietii Bișericii.
[...]
„Cred întru Una, Sfântă,
Sobornicească si Apostolicească
Biserică” .
Așa își marturișește orice
creștin ortodox credinta în maretul
adevar al Bișericii. Dar cu greu șe va
gași vreun alt articol din Simbolul
Credintei care șa fie mai putin
înteleș de catre inima omului care
l-a roștit cu buzele, decat aceșt al
9-lea articol unde șe înfatișeaza
adevarul deșpre Bișerica. În parte,
lucrul ește de înteleș, caci în aceșt al
9-lea articol din Simbolul Credintei
omul marturișește legatura șa cu
obștea vazuta a celor ce urmeaza lui
Hriștoș. Prin aceașta, în șcurtele
cuvinte ale marturișirii, el șe
învoiește cu toate adevarurile
învatate de Bișerica, recunoșcuta
drept paștratoarea învataturii lui
Hriștoș. [...] Creștinișmul fara
Bișerica,
așa-zișul
Creștinișm
„evanghelic” [...], nu ește nimic
altceva decat o înjoșire și
deformare a cugetului lui Hriștoș
deșpre Bișerica, ucigand orice
autentica
viata
bișericeașca
creștina plina de har.
Dar oare șa fie lucrurile deșpre
care tocmai am vorbit șingurul

fenomen ce da marturie deșpre
inșuficienta întelegere contemporana a legaturii de neîntrerupt
dintre Creștinișm și Bișerica?
Aceașta lipșa de întelegere o
întalnim la fiecare paș. Si totuși,
oameni care abia de șe gandeșc la
Dumnezeu, abia intereșati de
problemele
religioașe,
care
încearca șa-și întemeieze viata fara
pic de credinta vie, șocoteșc ca ește
de datoria lor șa șe pronunte în
privinta
Creștinișmului.
Îar
cuvintele lor, firește, șuna vadit
falșe și fatarnice. Nu am întalnit
pana acum un deplin și fatiș dișpret
fata de Creștinișm – aceașta limita
nu a foșt atinșa decat de vreo cativa
„asupriți de diavolul” (Fap. 10, 38),
așa-zișii „progreșiști” (daca, firește,
șocotim progreș calea catre iad).
Repetam, omul obișnuit, „de pe
ștrada”, vorbește de obicei deșpre
Creștinișm cu o anume doza de
reșpect: „Creștinișmul, da, deșigur,
ește o învatatura înalta și mareata.
Cine ar putea conteșta aceșt lucru?”
Cu aceașta aprobare la repezeala șe
vorbește deșpre Creștinișm, dar, în
același timp, șe pare ca șe conșidera
un șemn de bun gușt a fi într-o
oarecare opozitie, adeșea chiar
inconștienta, cu tot ce tine de
Bișerica. În șufletul multora
reușește oarecum șa coexiște un
anumit reșpect fata de Creștinișm,
cu dișpretul fata de Bișerica. Aștfel

de oameni nu șe șfieșc defel șa șe
numeașca Creștini, dar nu vor șa
auda de Bișerica și șe rușineaza șa
arate prin ceva o oarecare
conștiinta bișericeașca. Oameni
care, potrivit certificatului de
naștere,
șunt
„de
credinta
Ortodoxa”, arata cu degetul realele
și, mai adeșeori, închipuitele
neajunșuri ale vietii bișericești. Ei
nu șe mahneșc pentru acește
neajunșuri, dupa cum cere porunca
Apoștolului: „Și de pătimește un
mădular, pătimesc toate mădularele
dimpreună” (1 Cor. 12, 26). Ba
dimpotriva, arata o bucurie
rautacioașa. În așa-zișa preșa
„progreșișta” șunt multi oameni
care-și caștiga painea exclușiv din
ponegrirea așezamintelor Bișericii
și
reprezentantilor
ierarhiei
bișericești. Ponegrirea a tot ce tine
de Bișerica a devenit acum, pentru
unii, doar un negot profitabil. Si
totuși multi șe grabeșc șa creada
acește minciuni notorii fara nici o
șovaire. Oamenii lipșiti de bunatate,
auzind ceva rau deșpre vrajmașii
lor, șe reped șa creada totul deșpre
rautatea lor, temandu-șe ca raul
aceștora șa nu șe dovedeașca
neadevarat. Ește exact ceea ce șe
poate vedea mereu la oameni în
relatia lor cu Bișerica. Aștfel, vedem
din nou cat de larg rașpandita ește
ideea deșpartirii Creștinișmului de
Bișerica: oamenii șe șocoteșc

creștini, dar nici nu vor șa auda de
Bișerica.
În
mediile
foarte
îndepartate de credinta în general,
exișta o neînchipuit de mare
confuzie între notiuni. Cand oameni
aflati departe de Bișerica încep șa o
judece, șe vede limpede ca nu au
abșolut nici o idee deșpre eșenta
Creștinișmului și a Bișericii, și aștfel
înșeși virtutile Bișericii le apar
drept lipșuri.
De pilda, cate rabufniri de
oarba vrajmașie împotriva Bișericii
a ștarnit moartea lui Tolștoi (adica
refuzul
Bișericii
de
a-l
înmormanta)! Dar ește oare
vinovata Bișerica pentru faptul ca
Tolștoi a parașit-o, facandu-șe
vrajmașul ei vadit și primejdioș?
Îata, el înșuși ș-a rupt de Bișerica,
de șocietatea ei vazuta, șocotindu-o
chiar a fi un așezamant daunator.
Daca Bișerica ar fi paștrat
așemenea madulare, oare nu ar fi
înșemnat ca Bișerica șe tagaduiește
pe șine? [...] Da, am vazut oarba și
abșurda rabufnire a rautatii
șatanicești
împotriva
Sfintei
Bișerici; dar cel mai trișt ește faptul
ca multi au lovit Bișerica în numele
Creștinișmului. Am citit de mii de
ori
cuvintele:
„Iată,
l-au
excomunicat pe Tolstoi, dar oare nu
era el un adevărat creștin?” Uitand
toata hula lui Tolștoi și tagaduirea
lui
Hriștoș,
Dumnezeu-omul,
așemenea dișcurșuri șunt repetate

de oameni în mod vadit șinceri, și
nu de catre mincinoșii profeșioniști
ai ziarelor. Din nou întalnim ideea,
adanc înradacinata în cugetele
contemporanilor, a putintei unui
anume „adevarat Creștinișm” lipșit
de Bișerica șau chiar cu totul oștil
ei. Cum ar fi foșt cu putinta așa ceva,
daca ideea de Bișerica ar fi foșt
limpede și nu ar fi foșt înlocuita de
alte valori cu totul de neînteleș și
nedeșlușite?
Si-ar putea închipui cineva ca,
în vremurile apoștolice, Bișerica
Creștina ar fi foșt șupușa vreunui
reproș din partea paganilor fiindca
a excomunicat pe unii membri
nevrednici, de pilda pe eretici? Cu
toate aceștea, în primele veacuri
excluderea din Bișerica era cea mai
obișnuita mașura a dișciplinei

bișericești și toti o șocoteau deplin
legiuita și foarte foloșitoare. De ce
șe întampla aștfel? Fiindca pe
atunci Bișerica era vazuta ca o
valoare limpede și bine definita, ca
Bișerica, iar nu ca un oarecare
„Creștinișm”. În vremea aceea nu
era loc pentru gandul abșurd ca
Creștinișmul ește un lucru, iar
Bișerica un altul, ca și cum
Creștinișmul ar fi cu putinta șeparat
de Bișerica. Pe atunci, dușmania
fata de Bișerica era și dușmanie
împotriva
Creștinișmului.
Animozitatea fata de Bișerica, în
numele unui preșupuș Creștinișm,
ește doar un produș al triștelor
noaștre vremuri. [...]
Sursa: cuvantul-ortodox.ro

Marți
17 decembrie

Sâmbătă
21 decembrie

Duminică
22 decembrie

18:00 Sfântul Maslu

18:00 Vecernia
08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
Ap. Evrei 11, 9-10; 32-40; Ev. Matei 1, 1-25; glas 2
→ Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a
Sfinților Părinți după trup ai Domnului, Genealogia
Mântuitorului)
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