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Tinerii care trec din viata aceasta sunt mesagerii vietii de veci  
  

 
Suntem îndurerați și revoltați atunci când, prematur, unui tânăr îi sunt frânte aripile vieții 
pământești. Și fiind total neputincioși în a găsi cea mai mică șansă de reînsuflețire, abia atunci 
putem înțelege că viața noastră e primită de Undeva! Orice se mai poate remedia, repara sau 
vindeca, dar viața e imposibil ca noi, oamenii, s-o putem singuri redobândi! Așa era și văduva 
din Nain care își plângea cu durere și cu revoltă unicul fiu pe care trebuia să-l insoțeasca pe 
ultimul drum. Șansa ei, dealtfel una istorică, a fost întâlnirea cu însuși Izvorul Vieții, Hristos!  
Și pentru a-și dovedi dumnezeirea, Hristos, în mod excepțional, l-a reînsuflețit pe tânărul din 
cetatea Nain. Însă readucerea la viața pământească nu a devenit un miracol-regulă, un job ce 
făcea parte din misiunea Sa pe pământ. În activitatea Sa misionară Hristos a înviat doar trei 
oameni, întrucât avea de transmis omului un mesaj mult mai important, anume îndemnul la 
dobândirea vieții de veci chiar cu prețul pierderii vieții pământești. De multe ori, fără să 
putem înțelege, Dumnezeu îi ia pe cei mai tineri de lângă noi. Iar neînțelegerea noastră vine 
din faptul că noi prețuim doar viața trecătoare. De aceea durerea e mare! Nu pentru că 
tânărul moare, ci pentru că nu are parte de plăcerile vinovate pe care tinerețea le oferă cu 
prisosință sau pentru că cel drag nouă ne lasă singuri! Altfel spus, durerea nu mai e a 
mortului, ci a celui care i-a fost părinte, frate sau prieten. De ce oare nu suferim la fel de mult 
și-atunci când moare cineva bătrân? Cu cinism ne spunem că "și-a trăit traiul, și-a mâncat 
mălaiul." Aici logica omenească e fracturată de faptul că reducem viața la "mălai", adică la 
plăceri pământești trecătoare. Ori într-o logică firească ar trebui să ne întristăm la fel de mult 
și de un bătrân care moare (sau poate chiar mai mult) pentru că bătrânii ne oferă cel puțin o 
lecție esențială de viață: odată cu slăbirea puterilor trupești, slăbesc și dorințele pentru 
plăceri pământești. În acest sens, putem învăța acest lucru de la cei mai mulți dintre ei! Dacă 
n-ar muri decât numai oamenii bătrâni, atunci am înțelege că moartea e firească, că așa 
trebuie să fie, nu ne-am mai pune întrebări despre viață și moarte, despre dreptate și 
nedreptate! Faptul că suntem îndurerați, că suntem chiar revoltați atunci când cineva drag 
moare, e un semn că ne putem trezi, că moartea nu ne este indiferentă și nu rămânem în 
amorțeală! Durerea pentru cel drag trecut dincolo ne poate ține treji, în alertă, cu dorința de 
a afla dacă dincolo mai e viu sau nu. Așadar, cei trecuți din viața aceasta și, mai ales, cei tineri 
pot fi adevărați catalizatori ai dorințelor noastre de căutare și, în acest sens, pot deveni 
mesageri ai vieții de veci!  p. didel 
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Dependența: tratament 
 

Orice dependență este un obicei prost și rău,       

o boală a sufletului, o tulburare a creierului 

caracterizată prin necesitatea compulsivă de 

stimuli care oferă satisfacție, adică de cauzele 

păcatului, în ciuda consecințelor adverse. 

Dumnezeu face partea Lui, dar El nu ne 

zdrobește propria libertate. Trebuie să dovedim 

că vrem să scăpăm de această distorsiune a 

noastră (dependență) în care ne-am aruncat. 

Plăcerile lumești care duc la dependență sunt generate de reacții chimice. Cu alte cuvinte, 

când nivelul anumitor substanțe chimice cresc, experimentăm plăcere. Una dintre cele mai 

bine cercetate și cunoscute substanțe este dopamina, dar nu este singura.  

 De fapt, componenta crucială este DeltaFosB, scrisă mai frecvent ca ΔFosB. 

Acest fenomen generează mari probleme: 

1. Reacțiile chimice nu pot împlini niciodată persoana. Doar dragostea unei alte persoane, 

în special comuniunea cu comuniunea perfectă a Persoanelor desăvârșite, adică Sfânta 

Treime, poate să ne împlinească. De aceea este esențial să existe o comunicare interumană 

în viața reală și nu numai pe căi tehnologice, digitale. 

2. Plăcerea nu este provocată de cantitatea absolută a acestor substanțe, ci de variația 

acestei cantități. Aceasta înseamnă că ceea ce ieri ar fi putut provoca o mare plăcere, astăzi 

va provoca o plăcere mai mică, iar mâine este nevoie de ceva mai puternic. 

3. Creierul, epuizat de substanțele necesare creării plăcerii, suferă diverse tulburări 

chimice, ceea ce duce la lipsa oricărei bucurii sau plăceri. Acest lucru ne aduce cu atât mai 

stringent spre ceea ce credem că aduce plăcere: dependența. 

Soluția aici este să ne obligăm să reducem dependența limitând expunerea totală la cauzele 

păcatului, sau cel puțin la anumite perioade din timpul zilei. Atunci ne întoarcem către 

sufletul nostru și cu mare curaj ne hotărâm: „Voi stăpâni și stinge această pasiune, 

pasiunea nu va stăpâni peste mine!”… ”Chiar dacă voi muri, nu voi ceda!”. În același timp, 

trebuie să ne rugăm permanent cu Rugăciunea lui Iisus, precum și cu propriile noastre 

cuvinte, cerând ajutorul lui Dumnezeu. Trebuie să ne amintim întotdeauna de două 

lucruri: propria noastră moarte și faptul că suntem nemuritori. Trebuie să ne concentrăm 

asupra lui Hristos și asupra veșniciei și nu atât asupra suferinței pe care atracția către o 

anumită pasiune o provoacă în noi. Întrucât dependența implică plăcere mentală, trebuie 

să avem răbdare prin durerea de a fi fără ea, până când restabilim un echilibru. 

Ținta este pe termen lung, dar nu vom părăsi niciodată bătălia până la victoria finală, chiar 

dacă vom cădea ocazional. Trebuie să fim constanți și fermi în acest război, cerând în mod 

constant ajutor prin rugăciune, spovedanie și sfaturi de la oameni în domeniu. Trebuie    

să-L ascultăm pe Dumnezeu. Trebuie să ascultăm oamenii prin care vorbește Dumnezeu – 

în care, desigur, se include personalul medical și medicația corectă ca soluție temporară 

până când ne putem supune iarăși comportamentului corect. 

În timp, dacă gândurile încearcă să ne împingă să cădem din nou, nu vom asculta. Vom 

găsi o altă ocupație: rugăciunea, studiul, munca și jocul în lumea reală. Activitățile care 

generează trudă sunt cele mai bune pentru a limita atașamentul la plăcere și la  
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dependențele noi. Metaniile mari ajută ca un act de smerenie, recunoscând slăbiciunea 

noastră, cerând ajutor de la Dumnezeu atât cu trupul, cât și cu sufletul. Persistând în 

aceste rugăciuni, metanii și alte activități, vom simți ajutor și faptul că am obținut ceva și, 

în sfârșit, ne dăm seama că nu suntem inutili. 

Trăind în realitatea virtuală a gândurilor noastre, consolidată de mediul electronic de 

astăzi, ne pregătim pentru o lume care nu există, o lume care nu este naturală, o lume în 

care oamenii nu se încadrează. Acest fenomen ne conduce la consecințe grave: depresia, 

tulburările creierului, tulburările cognitive și o întreagă gamă de boli nevrotice. Mesajul lui 

Hristos care ne lipsește este: „Eu sunt Adevărul” „Învațați de la mine căci sunt blând și 

smerit cu inima”… Și în sfârșit ne dăm seama: cel mai rău dușman al nostru suntem noi 

înșine. 

 

Sursa: The Ascetic Experience (internet)   

 

 

Abia păstrezi ordinea într-o cameră, ce 

forță menține această ordine 

permanentă în Univers? 
                     

                                       Autor: Ieromonah Ioan Bute 
                                                                                                
Ca să ai ordine trebuie să ai o forţă de menţinere a ordinii şi un program prin care să o poţi 

păstra. Orice gospodină şi orice meşter poate să garanteze asta din exemplele lor de zi cu zi. 

Nu poate fi susţinută ordinea nici măcar într-o cameră dacă n-o menţii prin intervenţii 

regulate. Atunci cum se poate susţine o ordine de mult mai mare complexitate în ceva mult 

mai mare decât într-o cameră, sau decât într-o grădină ori atelier? Imens de complexă 

ordine s-a dovedit a fi în structurile organismelor vii şi chiar în întregul univers. Ideea de 

ordine permanentă presupune o forţă ordonatoare. Dacă universul arată orientat şi 

ordonat după nişte legi care-l „guvernează” înseamnă că poate fi comparat cu un aparat, 

sau cu un ceasornic. „Universul mă încurcă, şi nu pot gândi măcar / Că poate exista ceasul 

fără ceasornicar.” (Voltaire) 

Tocmai ordinea din univers, o ordine nebănuit de complexă, arată că ea trebuie să provină 

dintr-o sursă care produce ordine. Şi ce sursă producătoare de ordine raţională este 

cunoscută de noi până azi? Cea mai mare forţă producătoare de ordine şi complexitate 

ordonată este o fiinţă raţională, omul. Prin urmare e cel mai firesc să ne gândim că însuşi 

omul, dimpreună cu ordinea din univers trebuie să fie create de o Fiinţă raţională 

atotputernică şi atotînţeleaptă. 

„Ateismul nu are sens. Când mă uit la sistemul solar, văd pământul aflat la distanţa potrivită 

de soare pentru a primi cantitatea corespunzătoare de căldură şi lumină. Aşa ceva nu s-a 

produs din întâmplare… Acest sistem extraordinar al soarelui, planetelor şi cometelor poate 

izvorî doar din sfatul şi stăpânirea unei Fiinţe inteligente… Această Fiinţă guvernează toate 

lucrurile ca Domn al tuturor.” (Sir Isaac Newton) 
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Cum ar putea dezordinea sau materia să producă legi şi raţiuni de la sine, sau cum ar 

putea iraţionalul să producă raţionalitate? Cum ar putea nimicul să producă ceva? Cum 

poate inteligenţa să apară din nimic sau din materia moartă? 

„Ideea că lumea, universul material, s-a creat singur îmi pare absurdă. Nu concep lumea 

decât având un creator, deci un Dumnezeu. Pentru un fizician, un singur atom este atât de 

complicat, atât de bogat în inteligenţă, încât un univers materialist nu are sens”. (Alfred 

Kastler, fizician, laureat al Premiului Nobel) 

„Vreau să ştiu cum a creat Dumnezeu această lume… Vreau să-I cunosc gândurile; restul 

sunt detalii”. (Albert Einstein) 

„Universul începe să semene mai mult cu un mare gând decât cu o mare maşină” (Sir James 

Jeans, matematician şi astronom) 

„Universul nu este materie, ci gând” (Sir Arthur Eddington) 

Dar dacă există un Creator, e clar că El nu poate fi decât în afara creaţiei Sale. 

„Ştiinţa modernă ne obligă să considerăm pe Creator ca lucrând în afara timpului şi a 

spaţiului, care sunt o partc a creaţiei sale, tot aşa cum pictorul se aflã în afara pânzei.” 

(Rohrbach, matematician și fizician, vicerector al Universității din Mainz) 

Înseamnă că cei care caută probe palpabile şi materiale, adică din această lume, pentru a 

dovedi existenţa unui Creator, nu le vor găsi, întrucât nu e posibil să le găsească în această 

lume, de vreme ce orice creator este în afara operei sale. Dar atunci cum mai putem şti că 

există un Creator? Acest lucru îl putem cunoaşte doar prin cugetare, adică prin singurul 

instrument care-l avem pentru asta la îndemână şi care ne defineşte ca fiinţă spirituală: 

mintea înţelegătoare şi cuvântătoare. De aceea zicea şi Sfântul Apostol Pavel despre 

cunoaşterea lui Dumnezeu din făpturile Sale: „Încă de la facerea lumii, cele nevăzute ale lui 

[Dumnezeu], adică veșnica Lui putere şi dumnezeirea, prin cugetare se văd din fapturi” 

(Romani 1, 19). Cugetarea e cea care intuieşte că se află lucrarea şi planul unei inteligenţe 

în culisele aparenţelor materiale. Un univers atât de imprimat de inteligenţă nu putea 

apare decât dintr-o sursă inteligentă. 
 

Sursa: Știință și credință. Mărturii ale savanților, Editura Corgal Press, Bacău 2014, p.24-26 

 

PROGRAM 
 Duminică, 6 octombrie 2019, ora 11 am – Sfânta Liturghie 

(Învierea fiului văduvei din Nain);                                     

Duminică, 13 octombrie 2019, ora 11 am – Sfânta Liturghie 

(Pilda semănătorului);                                                                   

Luni, 14 octombrie 2019, ora 10 am – Sfânta Liturghie    

(Sfânta Cuvioasă Paraschiva);                                                                 

Duminică, 20 octombrie, ora 11 am – Sfânta Liturghie 

Baptismală (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor);                                                                                                                              

Duminică, 20 octombrie, ora 1 pm – agapă festivă de Thankgiving. 

  


