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vrndecatea noastra
,

lui Hristos ;i

uindecarea noastrd a fost susginuri de Pr.

Con[

Univ. Dr. Constantin Necula (Facultatea de
Teologie Ortodoxi Andrei Sagtma, Sibiu),
cu binecuvAntarea iPS loachim Biciuanul,
ln data de 12 decembrie 2015, la Teatrul
de Vari Radu Beligaz din Baclu, in cadrul
Conferintelor Sf Spiridon, organizate de
Fundatia Sf Spiridan, in parteneriat cu
Farnzaciile Sf Spirido n.
ConGrinta a fost darul Fundagiei ;i
Farmaciilor Sf Spiridon penrru cei 2.000 de
baciuani care au participat la eveniment, cu
ocaziazileide l2 decembrie, ziua de priznuire
a Sfbntului Spiridon Taumaturgul.
Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a Rominiei
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Dumitru Rusu: De multe ori, tri.im
momente de neuitat, momente de care
nu vrem si ne despir;im niciodati, care
ne rimen vii in amintire, ca;i cum acestea
ne insogesc ca un bun prieten, oriunde am
fi 9i oriunde ne-am duce. De foarte multe
ori ne lisam furati de aceste sentimente,
care ne cuprind prin simplitatea lor.
Nu mulgi au darul de a putea stringe in
jurul lor oameni, dar cei care au intr-adevir
aceasti vocatie, acest har de la Dumnezqrr,
trebuie ascultagi si, de ce nu?, chiar urmati.
Nu mulEi gtiu ci" preo$i pot face asemenea
lucruri. Acegti oameni simpli i;i dedici harul dumnezeiesc nu citre unul, ci citre to,ti
oamenii czue vor si-i asculte, fie ei tineri
sau mai pufin tineri. Ei reuqesc si capteze
atengia, inimile, chiar sufletele oamenilor.

Pr. Constantin Necula
Reqesc

si. provoace zAmbete, chicore si ade-

virate hohote de ris, ba chiar reugesc s5. ne
faci si le oferim ore din viata noasri., pentru
a ne oferi acel moment de neuitat care si" ne
caliuzeasci in judecigile noastre. Unul dintre acqti preogi este si pirintele Constantin
Necula, ca.re a ajuns sI 6e viral pe interner

datoritl conferintelor sale pline de umor.
Astizi, a fost invitat aici, in mijlocul nostru,
pentru a ne mirturisi din nou ci se poate.
Da! in viata de zi cuzi., mii de oameni
il mirturisesc pe Hrisros in spagiul public,
doar prin simpla lor prezentl. Avem mare
nevoie de ace;ti oameni, fiindcl triim
timpuri in care Biserica e aracari. din ce in
ce mai mult. Preotii sunt pugi la zid, din
orice motiv, iar noi, cfedinciosii, suntem
luagi in batjocuri, penrru ci stim cel pugin
15 ore la rind si ne inchinim la sfintele
moagte. tebuie sI profitim in momenrul
. t.
v
in care se mai ridici
cite un mi.rturisitor,
care reutette si strAngi in jurul lui sure de
tineri, care siJ asculte neclintigi, timp de
citeva ore. Nu viata triiti prin intermediul televizorului esre cea palpabili, pentru ci, acolo, nimeni, dar absolut nimeni
nu va spune despre tinerii care se aduni
penuu a asculta un preor. Dar arita timp
cAt astfel de preoEi se vor ridica, mai existi
speranti pentru absolut orice.

Vindzcdrile

lui Hristos

Constantin \/aler Necula a absolvit Facultatea de Teologie Andrei $aguna din
Sibiu ;i este doctor in teologie, specializarca Catehetici-Omiletica gi Pedagogie
cregtinl. Este autor de volume de predici,
de studii gi articole de omiletici gi catehetici, dar;i de cirgi pentru copii gi dneret. A
tradus mai multe cirgi ;i a scris articole in
publicagii din gari, dar;i din stri.inltate. A
semnat zreci de srudii in limba romini.;i in
limbi striine, cum ar fi francezA, italianl,
germani, si numeroase recenzii. A susEinut
peste 150 de conFeringe in garl gi in stri.initate 9i a participat la o serie de emisiuni atit
la posturi na,tionale, cAt gi internationale.
FirI doar gi poate, pirintele profesor
dr. Constantin Necula este unul dintre cei
mai populari gi indrigigi preogi misionari
de dupi comunism, frcindu-se pllcut mai
ales in rindul tinerilor;i adolescenEilor de
peste tot, din lari, ;i devenind, astfel, un
stralucit duhovnic al generaEiei tinere.
Pr. Costici Busuioc (Protopop Baciu):

lq

indri.zni si spun ci Sf. Spiridon al cilitorului sau Cilitorul cel sflnt l-a adus
aici pe pirintele cel drag, de altfel, foarte
vocal tn Biserica Ortodoxi gi mult preguit
in toati lumea cregtini gi nu numai.
Bine agi venit la noi, Pirinte Constantin!
Vh. mulgumim penru dragostea ce o Ptu-

Pr. Constantin Necula
taEi Moldovei, baciuanilor, in mod special.
Suntegi un dar mare al clipelor foarte rare.
Pr. Constantin Necula: Am crezut ci
trebuie si fiu morr, ca si fiu liudat aga.
Multumesc foarte mult doamnei Daniela
Popa gi Fundafei Sftntul Spiridon, cole-

gilor, pentru ci ne-am pus sub ciciula Sfl
Spiridori, pe care mi-am uitat-o in palton. Am fost neserios de data aceasta, am
iegit ftri ci.ciuli. Doar pe stradi. imi mai
v
lv
'
pun caqula,
tn speranga ca ma ocrotegte
Sf Spiridon. Le mulgumesc mult atit
doamnei Daniela, cit gi pirintelui Lucian Butnaru, de la biserica militari a Baciului osti;esc. Le mulgumesc si celorlalti
care au fhcut posibil ca in seara aceasra si
fim impreuni. $tiu ci pe una dintre fete
o cheami. Bianca, pe care o imbriri;ez;i-i
mulgumesc foarte rnult. Si vi mulgumesc
dumneavoastri, pentru cI nu m-agi lisat
singur pe sceni..
Prefer si stau in picioare, pentru ci
acolo este unfar care imi bate in ochi ;i,
lv
daca nu vid oamenii, nu;tiu cu cine vorbesc ;i daci pot si. vorbesc. \A imbrigigez
;i vi mulgumesc tururor, de la cel mai mic
la cel mai mare - dar vreau si vI socotigi
tod foarte mari -, pentru bucuria pe care
mi-o faceEi si pentru faprul cL dovedigi
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ci

in Ortodoxie st5. de obicei sub
sigurangi;i acoperiti; ci putem si strXnstrada

gem o piagi de oameni ca si ne bucurim
o viagi de oameni gi si dovedim ci Biseri-

Ortodoxi nu este o Biserici picati din
luni, ci diruiti de Hristos lumii.
Sfhntul pe careJ propoviduim astizi si
a cirui viat5. am avut onoarea de a o traduce, dupi o lucrare mai veche a Sfrntului
ca

Simeon Metafrastul, si;tigi ci mi-a suflat
in ureche gi ce am de zis in seara asta.
M-am tot gAndit si l-am rugar pe pirinrele Lucian si-mi tragi la xerox niste foi din
Noul Testament, si am ;i eu un discurs
argament, ci zice lumea ci vorbesc frlI
argumente, de obicei. uite, o si caut si
aduc notele de subsol cit mai aproape de
dumneavoastti., ca si ne putem bucura.
Despre acest Sfent Spiridon, autorul,
SfAntul Simeon Metafrastul, spune aga:
,,Cipru a fost patria sa. Nici vorbiret - ca
mine -, nici orgolios - ca mine *, n-a iubit nicicum nebunia, nici zbaterea lumii.
Smerit fiind, din conrr5., mereu s-a aflat
prieten isihiei, ciutind mereu cele simple
de viegii. De asemenea, urmind in toate, cum am gi zis deja, viegii Patriarhului
Iacob, a devenit pistor de oi. Nu s-a lisat a fi un cioban dintre aceia bidlrani si
neciopliti, ci s-a aritat a fi contra acelora,
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un pistor plin de dese virtugi". E cea mai
scurti descriere a inceputului vie;ii Sft"ntului Spiridon, cel sub a cirui ocrodre a;
vrea s5" ne punem in seara aceasta. Si as vrea
sI ne punem in seara aceasta sub ocrotirea
lui, pentru ci sub ocrotirea asociatiilor,
fundagiilor, structurilor noastre omene;ti
nu iese intotdeauna bine. Dar sub ocrotirea sfintilor, sub ocrotirea lui Dumnezeu, toati rAvna omeneasci, toati. zdroaba noastrS. dispare. Suntem niste oameni
obositi; uitagi ce cuminti stati acum in
scaun, ca si vi odihniEi dupi o siptimi.ni de muncl - si atunci Dumnezeu ne
diruiegte o intAlnire in numele sfinteniei,
ca cei care sunt si mai neobositi si clrora
le place un pic nebunia lor sI poati si ne
odihneasci.
De aceea vi" mulgumesc foarte mult
pentru seara aceasta! O facem sub
acoperigul teatrului de varl, care vi" onoreazi,. Am spus-o de fiecare dati unde
mi intilnesc si mi intreabi lumea ci la
Baciu, d.rpi tir.rica militari, unde mi
simt ca acasi - pentru cI este casa mea
acolo, pentru ci acolo este fratele meu
care slujeste gi fragii mei care mi apiri -,
intotdeauna sala aceasta mi-aduce aminte de un dar. in urmi cu trei ani, ci.nd
tata s'a stins $i eram cu nodul in gdt - dar

continuam si merg si vorbesc, pentru ci
tata m-a invi.gat ci tot ceea ce promit trebuie indeplinit -, parintele Lucian ;i un
grup de prieteni m-au adus si ascult spectacolul de colinde al lui $tefan Hrusci.
Am stat eu stragnic ca un popi, adevi.rat,
pini" cAnd a inceput si cinte Enigmatici
$ cuminyi si atunci s-a rizvririt din mine
fiul care sunt. lrga ag vrea si fie acum si
seara aceasta. Si vi colind, asa, cu vorbe
frumoase, desi rn-a dat gata quartetul.
O si. intrati in istorie cu copiii acegtia
minuna;i, care au mingd.iat corzile precum David psaltirea altidati. Cine-;i mai
aduce aminte ci se cXnta la psdtirion? in
ultima vreme ne-au spus ci Biserica Or*
todoxi e retrogradi, pentru ci. nu cinti.la
instrumente. Biserica nu, dar ortodocgii,
da! Uneori cXnti prea mult, a9 zice, si la
alte instrumente decXt cele oficiale. Dar
de data aceasta e clar ci darul acesta al
cintirii impreuni intr-un reatru de vari,
in miezul iernii, ne prinde bine la toti.
Tbma pe care am ales-o sigur ci este legati de farmacie gi de dorinta noastri de a
ne insinitogi. Vindecirile Mintuitorului
Hristos incep inainte de venirea MAntuitorului Hristos. Vreau s5. vi spun ci una
dintre cele mai grave boli care ne-au cuprins odata cu facerea lurnii a fosr demisia
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dere, Dumnezeu a continuat si creeze
frumusegea munfilor, a apelor. A diruit
omului tot ceea ce inseamni frumusetea

lui Hristos
lumii, dar frumusetea aceasta nu l-a vindecat de cidere. Logodna dintni din Rai
- pentru ci picatul esre o dezlogodire de
Hristos - l-a f}cut pe om si nu-L mai
vad5. bine pe Dumnezeu. Deci la o rani
sufleteasci., s-a adlugat una trupeasci. A
devenit miop - dar ri,u de tot! - si incepe si. nu-L mai vadi pe Dumnezeu in
nimic, nici in munri, nici in vii, nici in
frumusetea soarelui, nici in risirituri,
nici in apusuri. Stagi linigtiri, nu fac descrierea omului modern. Omul de astlzi vede cum ri.sare soarele in fiecare
dimineati, nu-i toati ziua cu ochii pe
ecranul iPhone-ului! Noi vedem seara
frumusetea stelelor, nu stirile de la ora
11! Nu, ;i nici talk-urile de la toate televiziunile, ci avem oameni care vorbesc in
Rominia mai multi decAr cei care muncesc in Rominia ca ei s5. vorbeasci!
Ei bine, aici este vorba de omul Vechiului Testament. Sf. Ioan Guri de Aur
continul si spune ci atunci Dumnezeu i-a
diruit ca prieteni pe cei mai buni dintre
ai Sii, pe profeti. $i au venit profegii gi au
povestit ce mare-i Dumnezeu ;i frumos.
Omul, bolnav in continuare! Dupi ce a
demisionat si a dat in miopie, a dat in indiferentism, un fel de cirozi la ficatul cugetirii. Nu mai vedea bine ce se intAmpli in
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lui Dumnezeu. Domnul ajunge
in Rai intr-o zi de seari, in ricoarea gridinii Raiului, ;i igi caute copiii, pe Adam
gi pe Eva, dar nu-i strigi pe amAndoi, ci
il strigi doar pe Adam: Adame, Adame,
pe undz mai eyti? $i Adam, din umbri.
de la faga

de vegetagie - ci a constatat cI e gol -,
spune: Doamne, sunt aici, dar nu md pot
ardtt, cd mi se uede goliciunea. Acum, cu
cit ili ari,ti mai mult goliciunea, cu atat
egti mai de aplaudat. Ei bine, Domnul
;da deja ci Adam gustase dintr-un anumit fruct, pe care inci il mai cauti cercetitorii britanici, degi noi stim ci, dincolo
de orice formi a fructului, efectul siu este
cel care I'a detronat, nu fructul mincat.
CAnd il intreabi Domnul cine l-a pus,
zice: Nu eu! Eua!Eva: Nu. eu! Scaramuy!
$i aga a inceput prima boali din istoria lu-

mii: boala ascunderii in
E o boali grea!

spatele

MAntuitorul incearci

picatului.

si

vindece
aceaste boali, cu mult inainte de venirea
Lui. Pentru ci, Sf. Ioan Guri de Aur ne
spune - Sf. Grigore de Nazianz inti.regte
spusa Sf. Ioan Guri de Aur - ci, pentru a vindeca firea umani de aceasti ci-
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Vindecdrile lai Hristos
Biserica este cea care propune farmacia

sufletul siu. Umflat de sine, omul a ajuns
si" duci rizboaie, si se certe, si impartl ce
nu-i aparginea. PimAntul n-a apartinut niciodati omenirii. Pimintul e un dar al lui
Dumnezeu ftcut pentru tofi. Ei bine, in
cele din urmi., 1l trimite pe cel mai iubit
dinue ucenicii sii, care este Sf, Ioan Botezltorul. insi nici pe acela nuJ cred. $i
atunci, ca si impace firea divini cu firea
umani, spune Sfrntul, unette in Hristos
firea umani cu firea divini, reJogodegte
firile. Iar patul nunfli este crucea Golgotei.
Astizi, vindecarea pe care a adus-o Hristos prin cruce pare de domeniul absurdului. Cum adici ne-a lmplcat Dumnezeu,
cAnd noi ne injurim toati ziua?! $i cAnd
nu ne injurlm, ne cilcim unul pe gAtul celuilalt;i ne strAngem mAinile cu o fermitate de ne-am stringe cu uta, daci. am putea!
Cum adicl a inviat Hristos, cind noi
ne comportim in continuare ca nigte oameni dinaintea cirora Hristos n-a provocat nicio schimbare?!.Ce fel de vindecare
si fie aceasta, care vine ;i nu insinitogqte
pe nimeni, ci doar ne creeazlpentru o vreme senzagia ca de anestezie, c5, miine este
o alti zi? Ce frumos nezic cei care gindesc
pozitiv: Stagi liniytili, mdine este 0 altA zi!
Da, dar gi acelagi drac la cotituri, iar noi
ginem acelaqi drum, cu cotitele noastre, in
speranga ci ne vorn elibera din ea.

de cuvinte cea mai de preg. Cuvintele pe
care le propune Biserica pentru vindecarea noastri in Hristos sunt: CredinlA, Nadejfu;i Dragoste. Toate vindecirile despre
care ne vorbqte Evanghelia - gi am aici,
daci vregi, vi pot citi -, mai ales in vindecirile de la Matei ;i Marcu, parci sunt
vindeciri provocate de oameni. Niciodati
nu vine Hristos de la Sine s5, zici: Mdi,
bdieVicd, ta, dk din rdndul intQi, care te-ai
electrocutat, ia ridicd-te in picioare, cd te
uindec Eu. Sau s6. zici: Domniyard, urei
copii? Vino, cd iyi dau Eu binecuuintarea sd faci copii! Dumnezeul vindecirilor
noastre nu este un Dumnezeu spectacular. Cu o suavitate veniti din cer, Hristos
igi ascunde cit poate de mult menirea Lui
de taumaturg. N-ar fi vrut si pice in faga
oamenilor doar ca un vindecitor. C6.nd ii'
aud eu pe unii dintre colegii mei purti.tori
de reverendi;i atit - si purtitori de barbi
;i atit - ci se laudi cum au vindecat ei:
Am ficut ni;te rugaciuni, pdrinte! Zic: Sigur, da, artifcii, spuma! Ce era acolo!Hristos nu-i asa! MAntuitorul Hristos nu este
un sectar din legea lui Dumnezeu venit si
vindece lumea, ci, a;ezat in preaplinul legii lui Dumnezeu, vine s5. diruiasci lumii
discretia vindecirii. Cei care lucreazi in
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