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Libertate şi responsabilitate în Hristos

Gândurile de faţă îmi sunt pricinuite de tumultul 
duhovnicesc, din ultimele săptămâni, îndreptăţit 
într-o anumită măsură, pricinuit de faptul că de 
la � ianuarie 2009 a început în România elibera-
rea de paşapoarte şi de permise de conduce-
re cu cip, fără ca cetăţenii să cunoască în de-
taliu datele stocate pe cip, acţiune motivată de 
dorinţa aderării fără rezerve a României la spaţiul 
Schengen. La aceasta s-a mai adăugat şi faptul 
că o lege din 2� nov. 2008 îi obligă pe furnizorii 
de servicii de comunicaţii electronice să păstreze 
orice convorbire telefonică, orice sms sau e-mail 
din ultimele 6 luni şi să le pună la dispoziţie, la 
solicitarea autorităţilor competente. 
Faptul că aceste acţiuni sunt adevărate „sem-
ne ale vremurilor” şi că, în numele siguranţei şi 
securităţii noastre, suntem condamnaţi la robo-
tizare şi supuşi unui control tot mai drastic este 
evident, iar o poziţie critică faţă de ele, raţională 
şi corect argumentată, este şi ea binevenită. 
Nu ar trebui să renunţăm cu uşurinţă la valori-
le creştine şi umane, câştigate cu multă trudă, 
adeseori în timp îndelungat, lăsându-i pe cei 
care ne conduc destinele să facă ce vor cu noi. 
Pe de altă parte ar trebui să fim conştienţi că ori-
ce reacţie nu destul de bine chibzuită din partea 
oamenilor Bisericii, a creştinilor în general, nu va 
constitui decât o întărâtare şi o provocare a celor 
care au alte concepţii de viaţă.
Cred că atunci când noi, creştinii, pe bună drep-
tate şi după datorie, luptăm pentru apărarea unor 
drepturi ale noastre, cum este şi cel al libertăţii 
persoanei, n-ar trebui să pierdem din vedere 
aspecte precum următoarele:
Împărăţia lui Hristos nu este din lumea aceasta. 
Libertatea fiilor lui Dumnezeu este cu totul altce-
va decât libertăţile cetăţeneşti. Îngrădirea unora 
din acestea nu ne îngrădeşte cu nimic libertatea 
interioară de fii ai lui Dumnezeu. Să nu uităm că 
Naşterea lui Hristos a avut loc chiar în timpul unei 
înscrieri a populaţiei de către puterea romană, 
căreia părinţii trupeşti ai Mântuitorului i s-au su-
pus. Putem spune că activitatea lui Hristos a în-
ceput cu o supunere faţă de legi. Şi s-a terminat 
la fel, chiar dacă asta L-a costat Răstignirea pe 
care El acceptând-o, Şi-a manifestat suprema 
libertate, dovedind prin faptă că Împărăţia pe 
care venise să o inaugureze era la un alt nivel; 
nu era din lumea aceasta. El nu venise să modi-
fice legislaţia, ci să schimbe, să înnoiască inimile 
oamenilor; iar ei, câştigaţi fiind ca fii ai Învierii, 
urma să-şi facă legi corespunzătoare; ceea ce 

s-a şi întâmplat într-o mare măsură. Numai că 
acum, din păcate, suntem martorii procesului 
invers, al decreştinării Europei, proces desigur 
foarte dureros pentru creştini. Însă nu trebuie să 
uităm că la baza acestui proces nu se află altce-
va decât păcatele creştinilor care prea adesea 
nu şi-au luat în serios responsabilitatea de a fi 
„sare pământului” şi „lumină lumii”, ci s-au con-
fundat cu lumea, iar adeseori, s-au purtat chiar 
„mai rău decât necredincioşii”. 
În situaţia în care Europa se ruşinează să-şi 
mărturisească originea şi fundamentele creştine 
este inutil să-i cerem legi în spirit creştin. Şi mai 
ales să nu cerem aceasta manifestându-ne noi 
ca necreştinii, ca necredincioşii. Pentru că sunt 
foarte mulţi care, precum tesalonicenii odinioară, 
în loc să facă treabă se află-n treabă. Sunt mulţi, 
aşa zis credincioşii, care propovăduiesc, adesea 
isteric, sfârşitul lumii, dar nu se gândesc nici-
decum la sfârşitul lor şi nu se pregătesc pen-
tru el. Mulţi propovăduiesc lupta pentru liberta-
te, dar ei sunt robi patimilor şi răutăţii, doresc 
legi mai bune, dar ei fac răul, dacă au ocazia. 
Mulţi militează pentru o societate creştină, dar la 
biserică nu merg, cu Dumnezeu prin rugăciune 
nu vorbesc, în perioadele de post nu postesc, 
doresc educaţie creştină în şcoli, dar nu vor să 
ţină seama de ea, trăind creştineşte. Ar trebui 
să conştientizăm că dacă actualmente se dau 
legi necreştine sau chiar anticreştine, aceasta 
se întâmplă cu îngăduinţa lui Dumnezeu şi din 
pricina păcatelor noastre. Iar dacă dorim o alt-
fel de legislaţie, trebuie să luptăm pentru ea mai 
ales în alt fel. Să trăim ca fii ai lui Dumnezeu, ca 
fii ai învierii şi prin felul nostru frumos de viaţă 
să-i atragem la Hristos şi pe cei care nu cred în 
El. Şi dacă trăind creştinismul responsabil îi vom 
câştiga pe cei care ne conduc pentru Hristos, ei 
vor da legi în spirit creştin fără să le-o mai cerem 
noi. Altfel ne aflăm în pericolul de a ne angaja la 
o luptă inutilă, care poate fi tot o meşteşugire a 
vrăjmaşului pentru a ne distrage de la ceea ce e 
cu adevărat esenţial.
Următoarele cuvinte ale proorocului Isaia sunt 
în acest sens un avertisment cum nu se poate 
mai actual: „Ascultaţi cuvântul Domnului, voi 
conducători ai Sodomei, luaţi aminte la învăţătura 
Domnului, voi popor al Gomorei! Ce-mi 
foloseşte mulţimea jertfelor voastre?, zice Dom-
nul. M-am săturat de arderile de tot cu berbeci 
şi de grăsimea viţeilor graşi şi nu mai vreau sân-
ge de tauri, de miei şi de ţapi! Când veneaţi să 
le aduceţi, cine vi le ceruse? Nu mai călcaţi în 
curtea templului Meu! Nu mai aduceţi daruri za-
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darnice! Tămâierile Îmi sunt dezgustătoare; lunile 
noi, zilele de odihnă şi adunările de la sărbători 
nu le mai pot suferi. Însăşi prăznuirea voastră e 
nelegiuire!... Când ridicaţi mâinile voastre către 
Mine, Eu Îmi întorc ochii aiurea, şi când înmulţiţi 
rugăciunile voastre, nu le ascult. Mâinile voastre 
sunt pline de sânge; spălaţi-vă, curăţiţi-vă! Nu 
mai faceţi rău înaintea ochilor Mei. Încetaţi odată! 
Învăţaţi să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ajutaţi 
pe cel apăsat, faceţi dreptate orfanului, apăraţi 
pe văduvă!... De veţi vrea şi de Mă veţi ascul-
ta, bunătăţile pământului veţi mânca. Iar de nu 
veţi vrea şi nu Mă veţi asculta, atunci sabia vă 
va mânca, căci gura Domnului grăieşte” (Isaia 1, 
10–20). 
Să ne lumineze Dumnezeu să înţelegem care e 
nevoia ceasului de faţă şi să ne dea puterea de a 
trăi, liberi şi responsabili ca adevăraţi fii ai Lui.

† Sofian Braşoveanul

Ştiri

În cadrul serilor de conferinţe organizate la 
Capela Sf. Siluan a Centrului nostru Biseri-
cesc, sâmbătă seara, 24 ianuarie, Dl. Stroescu-
Stânişoară, Director emerit al postului de radio 
Europa Liberă, a susţinut conferinţa cu tema: 
„Ţăranul român la răscruce”.

Având în vedere numărul mare de credincioşi 
care vin la biserică pentru a se împărtăşi de bu-
curia Praznicului Paştilor, Prea Sfinţitul Sofian 
Braşoveanul, va săvârşi în anul acesta Slujba 
Învierii în biserica catolică St. Paulskirche, din 
apropierea Centrului Bisericesc, sâmbătă seara, 
18 aprilie, între orele 21:00-00:45. Biserica e 
situată în imediata vecinătate a staţiei de U-Bahn 
Theresienwiese, U4 şi U5, la adresa: St.-Pauls-
Platz �0, 80336 München.

În vederea ridicării unei biserici şi a unui cen-
tru bisericesc românesc în München s-au făcut 
până la 04.02.09 următoarele donaţii:
Berariu Anca 85 / Constantin Andrei 900 / 
 Crutescu Viorica 50 / Dan Draganovici 400 / 
Fülöp Istvan 500 / Grosu Adriana 4.000 / 
 Moscu Viorel Florin 2.000 / Negrea Adrian 500 / 
Patrunjel Mihail 800 / Episcopul Sofian 2.000 / 
Presecan Nicoleta �.000 / Zbarcea Geta �.000

Contul deschis în acest sens este:
Rumänische Orthodoxe Metropolie
Liga Bank, Kto.-Nr. 7045130735, BLZ 750 903 00
Verwendungszweck: Kirchenbau

Cuvinte ale Sf. Vasile cel mare  
referitoare la post 

„Să fim deci cuprinşi de nişte simţăminte ca 
acestea, aşa cum am şi fost învăţaţi. Să nu ne 
mâhnim de zilele ce se apropie. Să fim veseli 
în ele, aşa cum se cuvine sfinţilor. Cel trist nu 
primeşte cunună, iar cel care suspină nu biru-
ie. Nu te întrista când ţi se poartă de grijă! E o 
nebunie să nu te bucuri de sănătatea sufletului 
şi să te mâhneşti de schimbarea mâncărurilor, 
lăsând să se înţeleagă că-ţi face mai multă bu-
curie plăcerea stomacului decât purtarea de 
grijă a sufletului. Săturarea mărgineşte plăcerea 
numai la pântece; postul, însă, urcă folosul la 
suflet. Bucură-te că ţi s-a dat de Doctor un me-
dicament care ucide păcatul... 
Ştim că Moise prin post s-a urcat în munte. Că  
n-ar fi îndrăznit să se apropie de vârful munte-
lui care fumega, nici n-ar fi cutezat să intre în 
nor, dacă n-ar fi fost întrarmat cu postul. Prin 
post a primit poruncile scrise pe plăci de dege-
tul lui Dumnezeu. Sus, pe munte, postul a pri-
lejuit darea Legii, iar jos, la poalele lui, lăcomia 
la mâncare a înnebunit pe oameni să se închine 
idolilor. «Poporul – spune Scriptura – s-a aşezat 
să mănânce şi să bea şi s-a sculat să joace». O 
singură îmbătare cu vin a zădărnicit cele patru-
zeci de zile de post şi de rugăciune ale lui Moise. 
Plăcile scrise cu degetul lui Dumnezeu, pe care 
le primise postul, pe acelea le-a sfărâmat beţia, 
că profetul n-a socotit cu cale ca un popor beat 
să primească legile lui Dumnezeu. Şi astfel po-
porul care învăţase să cunoască pe Dumnezeu 
prin minuni nespus de mari, a alunecat într-o 
clipită, prin lăcomie, la mâncare, la închinarea 
la idoli. Pune faţă în faţă aceste două: postul 
care apropie de Dumnezeu şi desfătarea care 
îndepărtează de mântuire...
Postul naşte pe profeţi, întăreşte pe cei puter-
nici. Postul înţelepţeşte pe legiuitori. Postul este 
bun talisman al sufletului, tovarăş credincios al 
trupului, armă pentru luptători, loc de exerciţiu 
pentru atleţii credinţei. Postul îndepărtează 
ispitele, postul îndeamnă spre evlavie. Postul 
este tovarăş al înfrânării, creator al castităţii. 
În timp de război face eroi, iar în timp de pace 
propovăduieşte liniştea... Postul este creşterea 
caselor, mama sănătăţii, pedagogul tinereţii, 
podoaba bătrânilor, tovarăş bun de drum celor 
ce călătoresc, tovarăş credincios al soţilor. 
Bărbatul nu pune la îndoială cinstea casei sale 
când vede că femeia lui posteşte; nici femeia 
nu se topeşte de gelozie când bărbatul său 
sfinţeşte postul...


