"IISUS HRISTOS- IERI ŞI ASTĂZI ŞI ÎN VECI - ESTE
ACELAŞI"
Este o deosebită onoare pentru mine să deschid capitolul
revistei "Carpica" intitulat "2000 de ani de creştinism" unde
specialiştii în materie evocă, în felurite ipostaze, acest popas
jubiliar. Faptul că, pe tot parcursul acestui an, în toate colţurile
lumii creştine s-au organizat diverse festivităţi, expoziţii,
congrese, simpozioane, pelerinaje etc., denotă că "Ego imin",
revelat prin marea kenoză de la "plinirea vremii", este mereu
Acelaşi. �cesta-i semnul că Logosul divin întrupat pare să fie
acceptat de lumea mileniului trei ca "Domn al istoriei", iar de
credincioşi ca Adevăr revelat, Cale a urma şi Viaţă a împlinL
Atunci când Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul
(/XTIS) a rupt istoria omenirii în două, de fapt nu a vrut să
creeze încă o religie, pe lângă cele ce existau pe acest pământ, ci
doar să grefeze fiinţa umană pe "Viţa" cea adevărată, pentru ca
ea să se împace cu sine însăşi şi apoi să restabilească raportul de
iubire cu semenii şi cu Creatorul, pentru a nu se risipi în
nonexistenţă: "Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu
poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viţă, tot aşa şi
voi dacă nu veţi rămâneţi în Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi
mlădiţele. Cel ce rămâne în Mine şi Eu în el, aceasta aduce roadă
multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic" (Ioan 15 , 4-5). Acest
adevăr imprimă fiecărei fiinţe psiho-somatice "că Dumnezeu, pe
Acest Iisus, L-a făcut Domn şi Hristos" (Fapte 2, 36). Prin
urmare, El este unicul Mântuitor al lumii (cf. Fapte 4, 12) şi
singurul mediator între Dumnezeu şi oameni (cf. 1 Timotei 2, 56). De aceea, Hristos nu poate fi comparat cu nici unul dintre
marii reformatori sau întemeietori de religii ai umanităţii, căci El
este Absolutul, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat,
Unicul Creator al cerului şi al pământului, care dă sens şi
perspectivă de îndumnezeire atât fiinţei umane cât şi cosmosuluL
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A fi creştin înseamnă a accepta pe Hristos ca reconciliator al
universului (Coloseni 1, 20; Efeseni 1, 10), ca eliberator din
împărăţia răului (Romani 6, 17-18), care re-creator al omului
(Romani 5, 1; Tit 3, 5-6), ca Fiu al lui Dumnezeu întrupat (Ioan
1, 14), ca Domn al istoriei şi Mântuitor a/lumii (cf. Evrei 13, 18).
Dorinţa "ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa
adevărului să vină" este planul unic al lui Dumnezeu -Iubire
care s-a manifestat prin Iisus Hristos de manieră unică şi
definitivă. Numai în El umanitatea şi cosmosul IŞI găsesc
împlinirea, se purijică şi se desăvârşesc pentru totdeauna,
izbăvindu-se din sfera negativului, a morţii fizice şi psihice.
Numai în Hristos şi în evenimentele soteriologice aduse de El, se
găsesc raţiunile existenţialităţii ca perspectivă sigură de mântuire.
Prin urmare, dacă "Hristos -ieri, astăzi şi în veci -Acelaşi
este" (Evrei 13, 8), fiecare om ce-şi găseşte împlinirea în El are
datoria să-L facă prezent în timpul care-I trăieşte şi spaţiul care-I
locuieşte. Or, generaţia noastră are şansa de a trăi cei două mii
de ani de viaţă în Hristos. Dar tot generaţia noastră are neşansa
de a se confrunta cu secularismul, globalizarea, mondializarea
etc., ce duc uneori la ateism, indiferentism şi confuzie. Al face pe
Hristos prezent astăzi fără a se pierde identitatea şi fiinţa
neamului nu este uşor. De aceea, celui care se angajează să facă
pe Hristos prezent astăzi îi trebuieşte multă îndrăzneală (cf. Luca
14, 21), credinţă lucrătoare prin iubire (cf. Iacob 2, 14-17, 22) şi
mai curând discernământ selectiv. Ştim că pentru Hristos timpul
este un prezent continuu. Numai pentru noi oamenii timpul se
prezintă prin trei ferestre - trecut, prezent şi viitor. Deci, numai
omul, singura fiinţă din univers cu conştiinţă de sine, poate să
vadă pe Hristos prin cele trei ferestre: Adică să-L vadă aşa cum a
fost propovăduit şi trăit de Sfinţii Părinţi în trecut, cum trebuie
să-L propovăduim şi trăim astăzi, şi cum trebuie să-L lăsăm
urmaşilor, fără ca înţelepciunea şi nebunia acestei lumi să-L
altereze, deşi El, în esenţa sa rămâne nealterat, imuabil şi
imutabiL Duhul Sfânt care vivifiază întreaga lume, care animă
viaţa Bisericii în tot timpul şi În tot locul, care a inspirat pe Sfinţii
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Părinţi să definească învăţătura Bisericii lui Hristos, când
aceasta suferea devieri, sau se confrunta cu mutaţiile vremii, cred
că acelaşi Duh ne poate inspira şi pe noi astăzi să găsim
mijloacele necesare de a-L face prezent. Însuşi Hristos ne-a
invitat să mergem la sursele dătătoare de viaţă unde să ne
adăpăm, ca şi noi să devenim surse de har şi înnoire (Ioan 4, 14)
ca alţii să vină şi să se adape de la noi. În consecinţă, Duhul
Sfânt nu ne îndeamnă a ne închide într-o teologie de repetiţie, ci
ne dă libertatea de a ne manifesta în timpul şi locul unde trăim cu
mijloacele pe care le avem, fără a ne contopi cu ele. Nu trebuie să
eliminăm nici "o cirtă sau o iotă" din ceea ce S'intii
Părinti
ne-au
'J" '
'
lăsat, dar aceasta nu înseamnă că trebuie să căutăm la ei ultimul
cuvânt, ci putere şi izvor de inspiraţie în vederea ·înnoirii vieţii
Bisericii. Astfel Sfânta Tradiţie a Bisericii nu este numai
"amintire" ci uînnoirea" Duhului Sfânt întru noi. Eu cred că noi
creştinii nu vom putea până la sfârşitul veacurilor doar să
reflectăm asupra relaţiilor lui Hristos cu lumea din timpul
Sfinţilor Părinţi, ci va trebui să reflectăm cum să facem pe
Hristos prezent în timpul nostru aşa cum I-au făcut Sfinţii Părinţi
în timpul lor.
Ne aflăm la răspântia dintre milenii. Dacă privim
calendarul de anul acesta - 2000, ultima zi a acestui an, deci a
acestui secol, este o duminică, Ziua învierii. Este semnul că
Dumnezeu reorientează omenirea către înviere.
Un scriitor apusean se întreba dacă secolul 21 va fi religios
sau nu va fi deloc. Poate dacă ar fi reflectat la faptul că fiecare
om are perspectiva învierii în suflet I-ar fi numit cu certitudine
"mileniul învierii".
Sperăm ca în secolul viitor omul să regăsească dimensiunea
..
mistică a persoanei, căci, doar aplecându-se spre misterul
persoanei, se ajunge la comuniunea de persoane şi prin aceasta la
comuniunea cu Hristos cel înviat, care este un Dumnezeu
personal nu un Dumnezeu abstract.
În încheiere îmi permit, ca la început de mileniu, să
reamintesc tuturor oamenilor de bună credinţă ceea ce spunea
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Hristos acum două mii de ani: "Rămâneţi (pe mai departe) întru
dragostea Mea" (Ioan 15, 21). A rămâne în dragostea lui Hristos
şi a-L alege ca normă de viaţă, înseamnă " a fi împreună cu El"
(Marcu 3, 14), în compania Lui (Luca 14, 6), (cuvânt latinesc
"cum" "panis" = a împărţi aceeaşi pâine), purtând crucea
rânduită de EL Nu doresc nimănui în secolul următor să fie
întâmpinat de Hristos, ca oarecând Saul pe calea Damascului, cu
cuvintele: "Saule, Saule pentru ce mă prigoneşti" (Fapte 9, 3-5),
ci doresc ca fiecare să poată spune ca Sfântul Pavel: "Pentru
mine viaţa mea este Hristos" (Filipeni 1, 21).
Aşadar, prin ortodoxia credinţei şi ortopraxia faptelor,
fiecare, prin talentul care i s-a încredinţat să facă pe Hristos
prezent în mileniul al treilea, ca astfel, Hristos să se recunoască
în fiecare fiinţă umană şi în faptele care le împlineşte spre slava
Sa.
Fe/icităm şi binecuvântăm comitetul de redacţie, împreună
cu toţi colaboratorii acestui vast capitol, pentru frumoasa
iniţiativă de a imortaliza în paginile revistei "Carpica" cel mai
important eveniment al umanităţii.

Arhiereu vicar,
DR. IOACHIM BĂCĂOANUL
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