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Cuvânt din Amvon: 
 

Prinos De Gând La Ceasul Unui Nou Început:  
Anul Nou Și Semnificația Timpului 

 
Pr. conf. dr. Constantin Băjău 

 
 
Creştinii se adună la sfârşit de an în sfânta biserică, spre a-I înălța 
rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru anul care a trecut și 
pentru ca în anul care vine, ei să-I împlinească voia Sa cea sfântă. 
Desigur, ne putem gândi că ziua de Anul Nou, care face aşadar 
începutul anului, pare să nu se deosebească de celelalte, aşa cum și 
un an nu ar trebui să se deosebească de celălalt an. Căci, după cum 
fiecare zi își are începutul și sfârșitul ei, tot astfel, fiecare an își are 
începutul și sfârșitul lui.  

Fiind vorba însă despre timp, încercăm în aceste momente să 
dăm ascultare cuvântului Sfintei Scripturi, profetului și psalmistului 
David, care meditând asupra timpului, se exprimă astfel într-un 
psalm: „Ziua zilei spune cuvânt și noaptea nopții vesteşte știință” 
(Psalmul 18, 2). Aceste reflecții scripturistice fac parte din Revelația 
Dumnezeiască. Din ele reiese că timpul (sau noțiunea de timp), oricât 
de abstract și inaccesibil pare a fi, oricât de greu de cuprins și de 
înțeles cu mintea, constituie o realitate trăită de psalmistul David. 
Căci ziua care trece, spune zilei cuvânt, adică transmite cuvânt. Ea 
constituie o cauză, produce un efect asupra zilei următoare, îşi pune 
amprenta asupra ei, îi transmite un sens. Și tot atât de explicită este 
și cea de a doua parte a versetului: „Și noaptea nopții vesteşte 
știință”. 
 
Timp şi creaţie 
Psalmistul este poet, dar și profet şi organ al Revelației. El ascultă 
glasul pe care creația îl degajă și îl exprimă în cuvinte. Iar timpul nu 
poate fi izolat de creație. Între timp și creație există o legătură 
indisolubilă. De aceasta dă mărturie versetul precedent al psalmului 
amintit: „Cerurile supun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o 
vestește tăria” (Psalmul 18, 1). Actul creator imprimă creației sens, îi 
dă cuvânt. Timpul nu poate fi rupt de materie. Este expresia ei. 
Totodată, nu poate fi conceput în afara ei. Se naște odată cu ea. De 
aceea se și vorbește despre zilele creației și nu izolat, doar de zile. 
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În Psalmul 89, în care este cuprinsă rugăciunea lui Moise, 
omul lui Dumnezeu, auzim glasul aceluiași profet, adresându-se lui 
Dumnezeu: „Mai înainte de ce s-au făcut munții și s-a zidit pământul 
și lumea, din veac și până în veac ești Tu… Că o mie de ani înaintea 
ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut, și ca straja nopții” 
(Psalmul 89, 2-4). La rândul său, Sfântul Apostol Petru, exprimând 
aceeași idee despre timp, raportat la Dumnezeu Creatorul universului 
și al timpului, spune: „Și aceasta una să nu vă rămână ascunsă, 
iubiților, că o singură zi, înaintea Domnului, este ca o mie de ani și o 
mie de ani ca o zi” (II Petru 3, 8). 

Atât psalmistul, cât și apostolul, văd timpul ca fiind dependent 
de Dumnezeu, Care a existat „mai înainte de ce s-au făcut munții și s-
a zidit pământul şi lumea”. Iar dimensiunea timpului este 
incomparabilă cu incomensurabilitatea lui Dumnezeu ca timp, cu 
veșnicia Lui: „Că o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, 
care a trecut” (Psalmul 89, 4). 
 
Trecerea ireversibilă şi efemeritatea timpului 
Ceea ce îl frământă însă pe psalmist este rapiditatea trecerii timpului, 
efemeritatea lui. Impresionant și emoționant, dar și îngrijorător este 
pentru el faptul că zilele s-au împuținat (Psalmul 89, 9). Este 
îngrijorat ca om, raportându-se la timp şi spune despre anii noştri că 
sunt „ca pânza unui păianjen”. „Precum pânza de păianjen, cât timp 
este întreagă, se vede, iar dacă cineva pune mâna pe ea, îndată se 
destramă, fiind distrusă de atingerea degetelor, tot astfel viaţa 
omenească… îşi ţese pânza ei cea inexistentă” (Sf. Grigorie al Nissei). 
Mișcat până în adâncul sufletului, totuși, nu cade în deznădejde, din 
cauza trecerii timpului, ci Îl roagă pe Dumnezeu, zicând: „Învață-ne 
să socotim bine zilele noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre 
înțelepciune” (Psalmul 89, 14). Fiindcă pentru el, mai valoroasă decât 
dimensiunea timpului este trăirea lui în smerenie, în virtute. 

Cât de trecător este caracterul firii noastre! Tinereţea este ca 
dimineaţa, iar bătrâneţea este ca seara. „În zori înverzeşte şi 
întinereşte şi trece. După aceea, cu vârsta, piezându-şi seva şi floarea, 
trecând ceasul creşterii, ceea ce rămâne este numai uscăciune şi 
stricăciune” (Sf. Grigorie al Nissei). 

Timpul, care își continuă lunga sa cale, din care nu poate fi 
oprit, precum creația însăși, lumea și universul, aflate într-o perpetuă 
mișcare, ne oferă și o lecție de viață, pornită din ordinea și 
perfecțiunea lor, mai cu seamă în acest moment (convențional 
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stabilit) de început de an. Ne oferă posibilitatea să tragem 
învățăminte folositoare pentru noi și pentru viața noastră, ridicându-
ne cu mintea la Cel ce a rânduit și a îngrădit cu limite existența, după 
adâncimea înțelepciunii și a iubirii Sale de oameni. Pentru că timpul 
se desparte de noi, așa cum îl percepem adeseori, lăsând un gol 
înlăuntrul nostru, dar dă în schimb posibilitatea ca acum să tragem 
învățămintele ziditoare de suflet pentru viitor, în folosirea cât mai 
consistentă a timpului, în fapte demne de credință, de iubire și de 
prețuire a persoanei umane. Ne dă prilejul să privim timpul direct, în 
aceeași cursivitate și eficacitate a lui. Fiindcă tot ceea ce Dumnezeu a 
rânduit, îngrădind chiar și limitele vieții umane, este doar spre 
folosul oamenilor credincioși. 
 
Slavă lui Dumnezeu pentru toate! 
De aceea, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate cele bune 
ce le-am primit în anul ce a trecut, ca fiind pornite de la El, din 
bunătatea Lui și din împreună participarea noastră cu harul și 
puterea Sa cea sfântă. Mulțumim și pentru bucurii, dar și pentru 
necazuri, pe care să le socotim încercări, care sunt spre împlinirea și 
mai mult a binelui, a bucuriei și a fericirii noastre. Și înțelegem aceste 
încercări doar în finalitatea lor, urmărind cursul și deznodământul 
lor, mai repede sau mai târziu, care întotdeauna se soldează cu 
biruința binelui și a dreptății, după voia cea sfântă a Bunului 
Dumnezeu. Încercările, toate cele neplăcute care vin asupra noastră, 
dar nu sunt străine de noi și de faptele noastre, sunt doar spre a ne 
întări credința, pentru a afla cât suntem de buni, de tari, de insistenți 
și de consecvenți în acțiunile noastre, pentru ca să stăm neclintiți în 
bine, în cinste și dreptate și cu ochii mereu ațintiți spre veșnicie. Iar 
trecutul ne învață să nu mai repetăm răul, să ne fortificăm mereu în 
bine. Și aceasta se face dovedindu-ne iconomi pricepuţi ai timpului 
nostru, umplut de conținutul faptelor bune, sub toate formele şi 
faptele iubirii creștine. 
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Reîntoarcerea – Ca Reașezare A Omului În Starea De Fiu 
 

Pr. Lect. Univ. Dr. Ioniţă Apostolache 

 

 

În cea de a doua duminică premergătoare Postului Mare, Sfânta 
noastră a rânduit spre învăţătură: „Pilda fiului risipitor” (Lc. 15, 11-
32). În aceste clipe de meditaţie duhovnicească, Mântuitorul ne 
vorbeşte despre păcatul înstrăinării şi ne aduce deopotrivă 
medicamentul duhovnicesc al reprimirii iubitoare în căldura 
„braţelor părinteşti”.  

Pentru a înţelege mai bine dimensiunea concretă a existenţei 
noastre, Mântuitorul ne vorbeşte de cele mai multe ori în pilde. 
Mesajul Sfintelor Evanghelii aduce făgăduinţa vieţii veşnice cât mai 
aproape de modul simplu de înţelegere al omului de ieri şi de astăzi. 
Este o necesitate care a alimentat generaţii de-a rândul, oferind fără 
încetate soluţiile cele mai potrivite la încercările de tot felul. În acest 
sens, Evanghelia acestei duminici, numită a „Fiului risipitor”, 
surprinde o realitate cutremurătoare, la fel de valabilă şi astăzi. Fie că 
este interpretată în notă particulară sau generală, în ea ne regăsim cu 
toţii. Străini sau mai degrabă înstrăinaţi de iubirea dumnezeiască, 
rătăcim de multe ori pe căi lăturalnice, căutând zadarnic un scop sau 
o explicaţie la ceea ce suntem. 
 
Dorinţa de libertate 
Sfântul Evanghelist Luca ne arată cum Domnul, aflându-se în 
mijlocul mulţimilor, nu tăgăduia să-i asculte pe toţi cei care se 
apropiau de Dânsul, fie ei „vameşi sau păcătoţi”. Pentru aceasta, 
evanghelistul ne spune că „şi farisii şi cărturarii cârteau, zicând: 
Acesta primeşte la Sine pe păcătoşi şi mănâncă cu ei” (Luca 15, 2). 
Cunoscând prea bine gândurile lor, Mântuitorul rosteşte trei pilde 
(despre oaia cea pierdută, despre drahma cea pierdută şi despre fiul 
risipitor), toate vizând aceeaşi tematică: bucuria regăsirii şi aflării 
celor ce mai înainte fuseseră pierdute. Ultima dintre ele dă tonul 
duminicii de care ne apropiem: „Pilda fiului risipitor”. S-ar putea 
chema însă mai lămurit Pilda „Întoarcerii fiului risipitor”. 

Domnul ne spune că „un om avea doi fii. Şi cel mai tânăr 
dintre ei a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din 
avere. Şi le-a împărţit averea” (v. 11-12). Lucrul se întâmplă aşadar 
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dintr-o dată, fără să ni se explice pentru ce sau în ce fel fiul cel mai 
mic ar fi socotit potrivit una ca aceasta. Unii exegeţi vorbesc despre 
dorinţa de a ieşi de sub „autoritatea tatălui … atras de mirajul 
libertăţii” (pr. prof. Vasile Mihoc, Predici şi meditaţii la perioada 
Triodului şi Penticostarului), simţindu-se apăsat de aceasta. Alţii 
arată, într-un mod mai simplu, că ar fi vorba despre ceea ce s-ar 
putea numi în limbaj popular „dor de ducă”. În fapt, nu ştim care a 
fost adevăratul motiv şi pe semne că nici tânărul nostru nu îl ştia 
foarte bine. 
 
„Foamea” - flagelul depersonalizării 
Transferul de moştenire se produce la fel de rapid şi fără opoziţie din 
partea părintelui. Evanghelistul trece la episodul îndepărtării fiului 
celui mic de căminul parental. Nu după multă vreme, „adunând 
toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o ţară depărtată şi acolo şi-a 
risipit averea, trăind în desfătări” (v. 13). Cheltuind tot ce avea, el se 
adânceşte tot mai mult în lipsă. Sfântul Luca adaugă amănuntul că 
asupra ţintirilor acelora se abătuse o „foamete mare”, care îl apăsa 
din ce în ce mai greu. Părăsit de tovarăşii de altă dată, fiul „s-a alipit 
de unul din locuitorii acelei ţări, şi acesta l-a trimis la ţarinile sale să 
pască porcii” (v. 15). Iată-l acum pe cel ce altă dată fusese stăpân, 
alunecând dramatic spre degradarea animalică, întrucât, ne spune Sf. 
Evanghelist, „dorea să-şi sature pântecele din roşcovele pe care le 
mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea” (v. 16). Foamea devine astfel 
elementul prim al denaturării fiinţei umane. De acest flagel s-au 
folosit şi torţionarii în temniţele comuniste, pentru a distruge cu totul 
chiar şi ultima licărire a spiritului din trupurile plămânde. Versurile 
lui Radu Gyr din poezia „Foamnea” exemplifică pe deplin acele 
momente: „Parcă de veacuri, parcă de mii de ani,/ N-am mai prânzit 
şi n-am mai stat la cină/ Parcă de veacuri, parcă de mii de ani,/ Am 
suge fier, am roade bolovani,/ Am hăpăi moloz şi rogojină”. 

Dintr-o dată însă, sufletul tânărului tresare şi „venindu-şi în 
sine, a zis: Câţi dintre argaţii tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, 
iar eu pier aici de foame. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i 
voi spune: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta. Nu sunt vrednic să mă 
numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul dintre argaţii tăi” (v. 17-19). 
Sufletul se deşteaptă şi, laolaltă cu trupul, se ridică într-un ultim asalt 
spre restaurare. Întoarcerea devine acum ultima soluţie pentru omul 
agonizat de chinurile foamei: „În foamea noastră vâjâie păduri,/ Se 
cască mări, se surpă munţi din coame./ În foamea noastră vâjâie 
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păduri,/ Şi parcă din străbuni sau din scripturi,/ De la-nceputul lumii 
ne e foame” (Radu Gyr, Foamea). 
 
„Tată, am greşit la cer şi înaintea ta” 
Drumul spre casă este mânat de chinul infernal al pătimirilor 
trupeşti, care trec dincolo de suspiciunea de renegare. De acum dorea 
să fie doar argat, dar se trăiască măcar în parte bunătatea şi iubirea 
părintească. Părintele, care pe semne că multe zile scrutase zările cu 
privirea, nădăjduind că totuşi va veni, îl întâmpină bucuros în prag. 
„Şi încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său şi i s-a făcut milă şi, 
alergând, a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat” (v. 20). Mărturisirea 
fiului risipitor pentru păcatul înstrăinării ne trezeşte parcă pe toţi: 
„Tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă 
numesc fiul tău” (v. 21). Iubirea părintească naşte deodată iertarea şi, 
prin această iertare, tatăl ridică de pe umerii fiului pierdut umilinţa, 
cinstindu-l ca pe un stpân al casei de bucurie că: „mort era şi a înviat, 
pierdut era şi s-a aflat” (v. 24). 
 
„Mort a fost şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat” 
În tabloul parabolei apare fratele cel mare. El rămăsese acasă, 
sprijinind ascultător toată greutatea gospodăriei. În clipa în care 
fratele cel tânăr a fost reprimit, se întocea de la ţarină şi, „auzind 
cântece şi jocuri”, a întrebat pe una dintre slugi ce se petrece. „Fratele 
tău a venit, şi tatăl tău a înjunghiat viţelul cel îngrăşat, pentru că l-a 
primit sănătos” (v. 27). Auzind de această „nedreptate” s-a spuărat 
atât de rău, încât, ne spune Evanghelistul, „nu voia să intre” (v. 28). 
Din partea sa, avea argumente destule, întrucât „de atâţia ani slujise 
şi niciodată nu călcase porunca părintelui”. Cu toate acestea, prin 
cuvintele părintelui, Mântuitorul ne arată încă odată că „cel ce se 
înalţă pe sine se va smeri şi cel ce se smereşte pe sine se va înălţa”. De 
aceea, pentru fratele cel pierdut el este îndemnat să se bucure şi să se 
veselească, lăsând deoparte pizmuirea, căci acesta: „mort a fost şi a 
înviat, pierdut era şi s-a aflat” (v. 31). 

Din această pildă învăţăm că, înaintea lui Dumnezeu, 
întoarcerea şi pocăinţa sunt de mare preţ. Despre aceasta, 
Mântuitorul Hristos spune că  „mai multă bucurie va fi în cer 
pentru un păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de 
drepţi, care n-au nevoie de pocăinţă” (v. 7). 
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Sfintele Moaște -  
Prezența Duhului Sfânt În Ființa Omului 

 
Pr. Dumitru Vânătoru 

 
 
Încă din Vechiul Testament cunoaștem faptul că a existat o venerație 
a rămășițelor  pământeşti. Avem exemplu cazul lui Elisei când un 
mort a înviat îndată ce s-a atins de osemintele sale. A existat şi o 
cinstire a mormintelor drepților şi prorocilor. Moise ia osemintele lui 
Iosif din Egipt şi le duce în Canaan cu mare cinste. Cunoaștem şi 
cazul Dreptului Simeon când osemintele sale au fost aduse cu mare 
cinste la Constantinopol. 

Odată ce a venit Mântuitorul Iisus Hristos, El a luat acest trup 
omenesc, a trăit asemeni  unui om, a suferit, s-a bucurat de el, a fost 
omorât şi în cele din urmă a înviat. Învierea Sa cu trupul pământesc 
ne-a dat cea mai mare garanție că toţi cei ce credem în El vom învia 
cu aceleași trupuri cu care am trăit pe pământ, însă acele trupuri vor 
fi spiritualizate. Din acel moment, credinţa creştină împărtășește cu 
totul altă învăţătură cu privire la trupul omenesc faţă de ceea ce 
fusese înainte de venirea Mântuitorului Iisus Hristos. 

Sf. Apostol Pavel numeşte trupul „templu al Duhului Sfânt” (I 
Corinteni 6, 19). Într-adevăr, dacă gândim logic, mântuirea se 
dobândește trăind în acest trup. Nu se poate realiza  numai 
mântuirea  sufletului şi trupul să se piardă, ci amândouă se vor 
mântui, întrucât amândouă au lucrat pentru dobândirea mântuirii. 
Pentru a realiza  nemurirea  şi mântuirea  sufletului împreună cu 
trupul, oamenii trebuie  să îndeplinească anumite condiții, adică 
viaţa să fie trăită potrivit voii lui Dumnezeu, voie care se cuprinde în 
Legea morală lăsată nouă de Mântuitorul Iisus  Hristos. 

Cei care au trăit în plinătatea lor aceste porunci dumnezeiești 
sunt sfinţii care prin trăirea lor duhovnicească, au reuşit să 
spiritualizeze sufletul dar şi trupul omenesc, pe care l-au curăţit cu 
ajutorul Mântuitorului Hristos de toate impuritățile morale, dându-i 
curăția şi nevinovăția de la început. 

Urmările binefăcătoare ale acestui mod de viaţă se pot vedea 
nu numai în timpul vieţii sfinților, ci şi după moartea lor prin 
păstrarea nealterată a rămășițelor lor pământeşti, adică a sfintele lor 
moaște. 



14 
 

Sfintele moaște sunt dovezi vizibile şi de netăgăduit despre 
lucrarea harului divin sau prezenţa Duhului Sfânt, căci numai 
datorită harului dumnezeiesc se realizează această minune. Această 
prezenţă  a harului divin în fiinţa umană îl îndumnezeiește pe om 
încă din timpul vieţii lui. 

Sfinţii sunt  foarte mulți şi au dobândit acest mare dar de la 
Dumnezeu de a nu le putrezi  trupurile, au dobândit prin aceasta 
starea firească pe care omul a avut-o în starea  originară. 

În Creștinism sfintele moaște au existat de la început. O 
dovadă este faptul că trupul  primului martir creştin Sf. Ștefan  nu a 
putrezit. Pe mormântul lui a fost clădită o biserică. 

În general, toate bisericile ortodoxe de la început  se clădesc  
cu sfinte moaște. Cunoaștem cu toţii că această tradiție s-a moștenit  
prin faptul  că Sf. Liturghie se făcea pe mormintele  martirilor. În 
piciorul  Sfintei Mese şi în  Antimisul  de pe Sf. Masă , fiecare biserică 
ortodoxă  din lume  are sfinte moaște. Şi de aici se vede sfințenia 
Bisericii Ortodoxe. 

În Biserica Ortodoxă, sfinților li se aduce un cult de cinstire 
sau venerare, care este deosebită de adorarea care se cuvine numai 
lui Dumnezeu. Noi îi chemăm pe sfinţi în rugăciunile noastre să 
mijlocească pentru noi la Dumnezeu şi astfel  le cinstim moaștele 
făcătoare de minuni. Sfântul ale cărui moaște sunt în biserica 
respectivă, în piciorul Sf. Mese sau în Antimis, este prezent 
permanent prin har, adică prin energiile necreate ale Sfântului Duh.  
Aceste energii există  în toate locurile  sfinte şi sfințite. 

Originea acestor energii este la Dumnezeu, care le trimite 
acolo unde sunt chemate prin rugăciuni. Harul lui Dumnezeu se 
păstrează în moaștele lor, după cum sunt prezenţi, prin har şi în 
icoanele care reprezintă chipul lor. 

Această neputrezire a lor ne face să credem că ele dețin acele 
energii dumnezeiești, adică harul, si când ne atingem de ele sau le 
sărutăm, ne mângâiem, trăim bucurii sfinte, ne facem sănătoși. Acolo 
unde sunt moaște, ele pot apăra localitatea sau orașul respectiv de 
diferitele rele: opresc furtuni, aduc ploi în vreme de secetă, ne apară 
de dușmani sau de diferite boli etc. 

Aceste aspecte ne arată că Biserica se bazează şi se 
fundamentează pe trupurile sfinților mucenici care s-au sfințit pentru 
Hristos şi Biserica Sa, fiind modele de urmat pentru fiecare creștin. 
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Predică La Duminică A VI-A După Rusalii 
 

Pr. Florea Aurel 
 

 
„Intrând în corabie, Iisus a trecut și  a venit în cetatea Sa. Și 

iată, i-au adus un slăbănog, zăcând pe pat. Și Iisus văzând credința 
lor, a zis slăbănogului: Îndrăznește, fiule! Iertate sunt păcatele tale! 
Dar unii dintre cărturari ziceau în sine: Acesta hulește. Și Iisus, 
știind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetați rele în inimile 
voastre? Căci ce este mai lesne a zice: Iertate sunt păcatele tale sau 
a zice: Scoală-te și umblă? Dar ca să știți că putere are Fiul Omului 
pe pământ să ierte păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ți 
patul și mergi la casa ta. Și sculându-se, s-a dus la casa sa. Iar 
mulțimile, văzând acestea, s-au spăimântat și au slăvit pe 
Dumnezeu Cel care dă oamenilor asemenea putere” (Matei 9, 1-8).  
 

În Duminica a șasea după Rusalii, cea în care ne găsim astăzi, 
a fost rânduit de către Sfânta noastră Biserică să ascultăm la pericopa 
evanghelică de la Sfânta Liturghie istorisirea unei noi vindecări 
minunate săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos. Este vorba de un 
slăbănog care se găsea într-o asemenea suferință încât își ducea zilele 
țintuit pe un pat. Așa a ajuns și înaintea Mântuitorului Iisus Hristos, 
fiind purtat de alți semeni de-ai săi, poate rude, ori oameni simpli 
cărora nu le era indiferentă suferința acestui om. Au hotărât, deci, să-
l poarte pe brațele lor pe acest semen până înaintea Mântuitorului 
Iisus Hristos, despre care auziseră că putea să tămăduiască orice 
suferință, ba chiar să învieze pe cei morți. 

Primul aspect pe care trebuie să-l subliniem este dorința și 
efortul acestor oameni cărora evanghelistul nu le menționează 
numele, de a face un bine, de a ajuta, de a nu rămâne indiferenți față 
de suferința celor din jur, cu atât mai mult când semenii se găsesc 
într-o situație în care nu pot să răsplătească acest bine. În această 
situație avem de-a face cu o faptă bună, o faptă dezinteresată, 
izvorâtă doar din dragoste și compasiune. Fapta acestor oameni este 
și mai meritorie dacă ne gândim la faptul că ea a fost precedată de un 
efort intens. Nu le va fi fost ușor să poarte pe brațe pe acel slăbănog și 
nici să-l strecoare prin mulțimea de oameni care înconjura 
permanent pe Mântuitorul Iisus Hristos. Este prima învățătură pe 
care ne-o dă pericopa de astăzi. 
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Un al doilea aspect ce merită subliniat este legat de primele 
cuvinte spuse, în acest context, de Mântuitorul care, văzând credința 
lor (deci și a slăbănogului, dar și a celor care-l purtau pe brațe) a 
poruncit acestui grup de oameni să îndrăznească, să vină înaintea Sa, 
pentru că păcatele, cauza acelei suferințe, au fost iertate. Observăm 
aici legătura dintre credință și izbăvire. Într-adevăr, nu doar 
slăbănogul avea credință, nu doar el se ruga pentru izbăvirea sa, ci și 
cei care-l ajutau, cei care-l purtau pe brațe. Urmarea, păcatele au fost 
iertate. Am putea să ne punem întrebarea de ce Mântuitorul iartă mai 
întâi păcatele acelui slăbănog, de ce nu-l tămăduiește îndată, așa cum 
mai făcuse în alte situații asemănătoare? Răspunsul este simplu. 
Pentru că oamenii trebuie să înțeleagă gravitatea păcatelor și mai ales 
consecințele. Suferințele ce se abat asupra oamenilor sunt consecințe 
ale păcatelor. Iar pentru ca aceste urmări (suferințe) să fie înlăturate, 
este nevoie de izbăvire de păcate, o izbăvire pe care doar Mântuitorul 
ne-o poate da. 

Cuvintele Domnului Iisus au stârnit mânia unora dintre 
căpeteniile religioase ale iudeilor care au socotit drept hulă vorbele 
adresate de Iisus slăbănogului. Nu au avut însă curajul să-și 
mărturisească acest gând cu voce tare. Dar nici nu a fost nevoie, 
pentru că Domnul, cunoscând aceste gânduri, i-a întrebat: Ce este 
mai lesne a zice: Iertate sunt păcatele tale sau a zice: Scoală-te și 
umblă? Fără îndoială că primul răspuns care le-a trecut prin minte a 
fost acela că era mai ușor să zică Iertate sunt păcatele tale. Firesc, 
devreme ce nimeni nu poate „vedea cu ochii” iertarea păcatelor. Iar 
dacă Iisus Hristos ar fi fost un fals prooroc, atunci vorbele sale 
puteau fi socotite hulă, căci numai Dumnezeu are puterea de a ierta 
păcatele. Dar pentru a le arăta celor din jur puterea Sa dumnezeiască 
(și puterea de a ierta păcatele) Mântuitorul continua și spune 
slăbănogului Scoală-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. Dacă nu ar fi 
fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, fără îndoială că nu ar fi putut 
tămădui o astfel de suferință. Deci, mirarea cărturarilor și fariseilor 
trebuie să fi fost mare, la fel și așteptările. Se gândeau că-L vor prinde 
acum în cuvânt, că vor dovedi că este prooroc mincinos. Ei nu 
credeau că acel slăbănog se poate ridica dintr-o dată și apoi să 
meargă la casa sa. Dar înaintea lor era cu adevărat Fiul Lui 
Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos. Iar de îndată ce a poruncit 
slăbănogului să se ridice și să umble, acesta s-a sculat și s-a dus la 
casa sa. Cuvântul lui Dumnezeu este Cuvânt cu putere multă, pentru 
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că La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu şi 
Dumnezeu era Cuvântul (Ioan I, 1). 

Sfârșitul pericopei evanghelice ne spune că mulțimile, văzând 
acestea, s-au spăimântat și au slăvit pe Dumnezeu Cel care dă 
oamenilor asemenea putere. 

În timp ce căpeteniile religioase huleau pe Dumnezeu, oamenii 
ale căror minți și inimi nu fuseseră întunecate de deșertăciunile 
lumești, se minunau și slăveau pe Dumnezeu pentru această minune 
săvârșită înaintea lor. Oamenii aceștia simpli, chiar dacă nu puteau 
înțelege dumnezeirea puterii Mântuitorului Iisus Hristos, fuseseră 
mai buni decât cărturarii cei strâmți la inimă. 

Ceea ce nu au cunoscut acele mulțimi, cunoaștem noi astăzi, 
cu ajutorul Sfintei Biserici. Suntem „învățăceii bucuriei întru bine” 
(așa cum spunea Sfântul Nicolae Velimirovici), pentru că „tot binele 
de la Dumnezeu este, de la izvorul dătător de viață al veșnicei 
bucurii… Bucuria aceasta va deschide ochii noștri ca să vedem 
plinătatea adevărului întru Iisus Hristos Domnul nostru; ne va 
deschide buzele ca să-L slăvim pe El, Fiul lui Dumnezeu, singurul 
Mântuitor și iubitor de oameni. A Lui fie slava și lauda, împreună cu 
Tatăl și cu Sfântul Duh, Treimea cea deoființă și nedespărțită, acum 
și pururea și în vecii vecilor. Amin”. 
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Predică La Botezul Domnului (6 Ianuarie) 
 

Pr. Teiș Dumitru 
 

 
„Plecatu-Ţi-ai grumazul Tău, Împărate, soarelui celui 

purtător de lumină, care s-a arătat oamenilor din pustiu, venind 
acum la apele Iordanului, ca să smulgi pe începătorul neamului din 
locul cel întunecos şi să curăţeşti făptura de toată spurcăciunea” 
(Canon de rugăciune la Praznicul Botezului Domnului). 
 

Frați creștini! 
Ne găsim într-o sfântă și binecuvântată zi de sărbătoare, 

praznic împărătesc, Botezul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos. Mitropolitul Ieroteos Vlachos spunea că „Sărbătoarea 
Bobotezei se referă la episodul Botezului lui Hristos în râul Iordan, 
săvârșit de Sfântul Ioan Înaintemergătorul, care mai este numit și 
Botezătorul Domnului. Acest eveniment a avut loc atunci când 
Hristos a ajuns la vârsta de treizeci de ani și înainte de a începe 
lucrarea oficială a învățăturii și, mai târziu, a Patimilor Sale pentru 
mântuirea neamului omenesc”.  

Când Sfântul Ioan Botezătorul începe misiunea de profet, 
Iudeea era departe de a fi o țară liniștită, aflându-se sub stăpânire 
străină, romană, o stăpânire care cârmuia poporul ales cu o mână 
puternică, sufocantă uneori. Poporul ales se afla în situația unui om 
energic și vârtos, căzut însă prizonier și nevoit să lupte cu disperare, 
căutându-și izbăvirea. Mesajul care-i îmbărbăta pe evrei era acesta: 
„Israel nu va pieri. Nu se poate ca poporul lui Dumnezeu să fie 
victima păgânilor. Așteptați și va veni Mesia care va zdrobi pe 
vrăjmașii noștri”. Așteptarea însă părea prea lungă, iar jugul asupririi 
străine părea prea greu pe grumazul și conștiința poporului. Când și 
când fierberea se transforma în revoltă, iar atunci soldații romani 
interveneau și o înnăbușeau în sânge. Aceasta era atmosfera ce 
stăpânea țara sfântă cu două milenii în urmă și în această atmosferă o 
veste străbate ca un fior tot poporul. În pustie a apărut un profet care 
vorbește de apropiata venire a lui Mesia. Deodată, un entuziasm 
patriotic și religios a cuprins mulțimile, care se năpustesc în pustia 
unde locuia profetul cel nou, dus de Duhul Sfânt, acolo unde 
atmosfera era mai curată, cerul deschis mai larg, iar Dumnezeu mai 
aproape de om. După proorocia lui Isaia, Dumnezeu (Iehovah) va 
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trimite pe Mesia, Fiul Său ca să izbăvească de sub robia păcatului pe 
poporul ales și pe tot neamul omenesc, având înaintea Sa un 
Înaintemergător, un sol care-i va găti calea. 

Sfântul Ioan Botezătorul, trimis de Dumnezeu ca să 
pregătească sufletele pentru împărăția mesianică striga în pustie: 
„Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția cerurilor”. Prin această 
împărăție și noi cei de astăzi, ca și evreii de odinioară, înțelegem 
împărăția lui Dumnezeu, starea de fericire unde se află cei aleși. 
Pentru evrei însă însemna și o stare socială și religioasă a poporului, 
căruia Dumnezeu îi vorbea și îi poruncea. Vedeau o împărăție 
lumească, continuată în ceruri; vedeau o lume care se va supune lui 
Iahve, o împărăție care va fi întemeiată de Mesia. În acest context, 
cuvântul Sfântului Ioan Botezătorul care spunea că Mesia este 
aproape și că vine să întemeieze în întreaga lume împărăția cea mult 
așteptată, cea propovăduită de profeți, părea deci lămurit. Nu este de 
mirare că mii și mii de oameni veneau în pustie să-l asculte. Dar 
mesajul Înaintemergătorului era mult mai adânc, căci, spunea acesta, 
piedica pentru intrarea în împărăția cerurilor nu este nici jugul 
roman, nici străinul, ci păcatul și jugul lui, care apasă asupra vieții. 
Iubiți credincioși, 

Vrăjmaș neîmblânzit al ipocriziei fariseilor și saducheilor, pe 
care-i mustra public numindu-i pui de viperă, Sfântul Ioan 
Botezătorul era bun cu inimile umile și drepte. Pe aceștia îi învăța 
milostenia ca expresie a iubirii față de aproapele; iar când iubirea de 
aproapele a străbătut inima omului, iubirea de Dumnezeu stă la ușă 
aducând cu sine și toate virtuțile. Aceasta era pe scurt învățătura lui 
Ioan Botezătorul și după cum evreii ieșind din Egipt s-au pregătit ca 
să primească legea lui Dumnezeu și să intre în pământul făgăduit 
curățindu-se în Marea Roșie, tot așa acum mulțimile se pregăteau 
pentru venirea lui Mesia, bătezându-se în Iordan, de către Ioan. 

Oameni de toate vârstele, din toate categoriile sociale 
(negustori, țărani, pescari, soldați), ba chiar și leviți, farisei și 
cărturari se strângeau în jurul profetului. Glasul lui zguduise toată 
Palestina, astfel că valea Iordanului se umplea de oameni. Pe aceștia 
proorocul îi boteza, aducându-le aminte de păcatele lor, arătându-le 
câtă nevoie au sufletele lor de curățire, trezind în ei sentimentul de 
mărturisire și de pocăință. 

Botezul lui Ioan avea deci ca scop să arate celor păcătoși starea 
tristă a sufletelor lor întinate de păcate, să-i îndemne la pocăință. 
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Cu totul altfel trebuia să fie botezul lui Mesia, căci tot Ioan 
Bătezătorul mărturisea: „Eu vă botez cu apă, dar după vine cel căruia 
eu nu sunt vrednic nici să-I dezleg cureaua de la încălțămintea Lui. 
Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc”. Focul pătrunde obiectele 
supuse lui, arde necurățiile. Tot așa și Duhul Sfânt, pe care îl va da 
botezul, va pătrunde până în adâncul sufletelor și va arde toate 
necurățiile, va lumina duhurile, va încălzi inimile, va face ca voința 
noastră să fie supusă poruncilor și descoperirilor lui Dumnezeu; așa 
se va întemeia împărăția Sa în sufletele noastre. 

Și când mândria unora va dispărea, când indiferența sau 
necredința altora se va vindeca, când viciile se vor îndrepta, atunci cel 
așteptat, Mesia, va veni la poporul Său și toți vor vedea mântuirea 
adusă de Dumnezeu. 
 

Dreptmăritori creștini,  
De șase luni de zile aștepta Sfântul Ioan Botezătorul ca Mesia 

să se descopere, să se arate. În tot acest răstimp, cuvintele sale 
mișcaseră inimi, ochii săi cercetau conștiințele și totuși nimeni nu se 
prezentase având semnul Răscumpărătorului. Știa însă că Mesia este 
în Israel și că El se va arăta la Iordan. Nu-L cunoștea și nu știa de 
unde va veni. 

Dar la vremea rânduită de Providență, din Nazaretul Galileii, 
un Om se pogorî ca să ceară botezul de la Ioan. Cine și-ar fi închipuit 
atunci că din Nazaret va ieși Mântuitorul lumii? Avea trei zeci de ani 
și purta numele de Iisus. Apropiindu-se de Ioan Botezătorul, începu 
să-i vorbească de împărăția mesianică și de păcatele omenirii întregi. 
Vorbele acestea erau diferite de tot ce auzise profetul până atunci, 
treceau până în adâncul sufletului, revelau un adevăr dumnezeiesc. 
De aceea Înaintemergătorul, atunci când Iisus a vrut ca să se plece să 
ceară și el apa curățitoare a căzut în genunchi și a strigat: „Eu trebuie 
să mă botez de tine și tu vii la mine?”. Iar Iisus i-a zis: „Lasă acum, că 
se cade nouă să plinim toată dreptatea”. Pentru Iisus, dreptatea era 
ca El să sufere toate cerințele legii: tăierea împrejur, aducerea la 
templu, botezul de la Ioan și toate celelalte suferințe ale Sale; în ochii 
Săi, botezul era imaginea și chiar preludiul morții și prin venirea Sa la 
Ioan primește în mod oficial misiunea de Răscumpărător. Pentru 
Ioan, dreptatea era să rămână cel din urmă reprezentant al legii 
mozaice și să moară la poarta împărăției mesianice, mântuindu-se 
prin credința în Mesia și nu prin botezul lui Iisus. 
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Sfântul Ioan l-a botezat pe Iisus și, de îndată ce a ieșit din apă, 
cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu S-a pogorât sub chipul 
unui porumbel luminos; un glas dumnezeiesc s-a auzit atunci din cer: 
„Acesta este Fiul meu cel iubit întru care bine am voit”. 

Porumbelul este simbolul iubirii și al curăției morale sau al 
sfințeniei. Duhul Sfânt este duhul iubirii și iubirea este izvorul 
tuturor virtuților și al sfințeniei; este seva care face să circule în 
sufletele noastre viața dumnezeiască. Glasul din cer este glasul 
Tatălui care-l descoperă pe Fiul Său, Iisus Hristos. Momentul 
Botezului Domnului cuprinde în sine taina renașterii noastre și se va 
repeta până la sfârșitul veacurilor; apa sfințită a devenit taina 
renașterii noastre, iar botezul cu apă a fost preschimbat cu botezul cu 
Duhul Sfânt. 

Se cuvine deci ca toți oamenii să ia aminte la glasul lui 
Dumnezeu, glasul Bisericii, să renunțe la păcat, și la iubirea de sine. 
Prin pocăință, fapte bune și credință toți cei care vom asculta 
Cuvântul lui Iisus vom vedea cerurile deschizându-se și vom deveni 
fiii lui Dumnezeu. În adâncul conștiinței noastre vom auzi glasul cel 
dumnezeiesc numindu-ne fii, iar noi vom cuteza să-L chemăm „Tatăl 
nostru cel ceresc”. Amin. 
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Predică La Duminica A VI-A După Rusalii  
(Vindecarea Slăbănogului Din Capernaum) 

 
Pr. Neacșu Daniel 

 
 

„În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea 
înapoi şi s-a întors în oraşul Său. Şi iată că I-au adus pe un 
slăbănog, care zăcea în pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis 
slăbănogului: îndrăzneşte, fiule; ţi se iartă păcatele tale. Atunci unii 
dintre cărturari au zis în sinea lor: Acesta săvârşeşte blasfemie. Dar 
Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: pentru ce cugetaţi cele rele în 
inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: ţi se iartă păcatele 
tale, sau a zice: scoală-te şi umblă? Ca să ştiţi însă că putere are Fiul 
Omului pe pământ a ierta păcatele, atunci a zis slăbănogului: 
scoală-te, ia-ţi patul tău şi te du la casa ta. Şi, sculându-se el, şi-a 
luat patul şi s-a dus la casa sa. Iar mulţimile, văzând acestea, se 
minunau şi slăveau pe Dumnezeu, Care a dat o putere ca aceasta 
oamenilor” (Matei 9, 1-8). 
 

Iubiți frați creștini! 
Duminica a VI-a după Rusalii este duminica în care Biserica 

noastră strămoșească a rânduit, pentru pericopa evanghelică de la 
Sfânta Liturghie, să fie citite primele opt versete ale capitolului IX din 
Evanghelia după Matei. Este și aceasta o evanghelie a unei vindecări 
miraculoase. 

După ce duminica trecută am ascultat ultimele versete ale 
capitolului VIII ale aceleași Sfinte Evanghelii, versete în care ni se 
istorisește vindecarea a doi demonizați din ținutul gherghesenilor, 
din cetatea Gadara, și am văzut finalul acelui episod cu venirea 
locuitorilor cetății care îi cer Domnului să plece din ținuturilor lor, 
supărați fiind de pierderea turmei de porci, vedem acum că 
Mântuitorul „intrând în corabie, a trecut marea înapoi şi s-a întors 
în oraşul Său”. Așadar, a ascultat rugămințile celor din Gadara, a 
intrat în corabie împreună cu ucenicii săi și a trecut lacul Ghenizaret 
sau Marea Tiberiadei înapoi, ajungând în orașul său, adică în 
Nazaret. 

„Şi iată că I-au adus pe un slăbănog, care zăcea în pat”. 
Lucrarea Sa a continuat, dovadă stând episodul relatat acum de 
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sfinții evangheliști, și anume vindecarea unui slăbănog care fusese 
adus de rudele sale din localitatea Capernaum pentru a fi vindecat. 

Se cuvin a fi făcute aici câteva precizări. Mai întâi, remarcăm 
stădaniile, stăruințele celor care purtau pe mâini pe acest slăbănog; 
în vremea aceea nu existau mijloace de transport pentru cei suferinzi, 
în cazul de față targa pe care era așezat acest slăbănog fiind purtată 
pe mâini de câțiva oameni, cale de kilometri. Era aceasta o dovadă 
deosebită de sacrificiu, de stăruință și de credință, în același timp. 
Credința că Iisus, cel despre care vorbeau toți evreii acelor zile are 
puterea să tămăduiască o suferință de netămăduit, cel puțin pentru 
medicina acelor vremuri, dar chiar și pentru astăzi. O altă remarcă, 
aceștia depuseseră un astfel de efort nu pentru a primi răspuns, 
pentru a li se împlini vreo rugăciune de-a lor, ci veniseră să se roage 
pentru un semen. Nu știm dacă slăbănogul acela le era rudă ori gestul 
lor izvora dintr-un semntiment de milă, de compasiune, din dorința 
de a face bine. 

Văzând aceste strădanii și rugăciunile izvorâte din inima 
curată a acelor oameni buni, „văzând credinţa lor”, Iisus „a zis 
slăbănogului: îndrăzneşte, fiule; ţi se iartă păcatele tale”. Nicio 
întrebare pusă acelui om, nicio lămurire suplimentară, doar 
îndemnul de a îndrăzi pentru că păcatele sale îi fuseseră deja iertate. 

Și aici avem câteva precizări de făcut. Mai întâi de toate vedem 
cauza acelei suferințe a slăbănogului: păcatele. Păcatul aduce în viața 
omului suferință și moarte. Tocmai de aceea a rânduit Mântitorul 
pentru neamul omenesc Sfânta Taină a Spovedaniei. Chiar dacă 
astăzi Hristos nu mai este în chip văzut în mijlocul nostru pentru a ne 
ierta păcatele și a ne izbăvi de suferință, așa cum a făcut cu acel 
slăbănog din Capernaum, totuși lucrarea Sa este prezentă prin 
Sfintele Taine; păcatele ne sunt iertate de fiecare dată dacă și noi 
îndrăznim, ca acel slăbănog, să ni le mărturisim înaintea 
duhovnicului nostru. Și vedem cât de importantă este această 
mărturisire, nu doar pentru sufletul nostru, ci și pentru trupul 
nostru. 

După aceea, izbăvirea slăbănogului vine ca urmare a credinței 
celor care îl aduseseră înaintea Domnului. Ni se arată aici cât de 
importantă este rugăciunea făcută pentru ceilalți. Cu toții trebuie să 
ne rugăm și pentru frații noștri (adică pentru tot neamul omenesc), 
nu doar pentru noi și pentru rudele noastre. Ba mai mult, vedem cât 
de importantă este rugăciunea pentru cei răposați; cum iartă 
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Dumnezeu păcatele celor mutați din lumea aceasta ca urmare a 
rugăciunilor aduse de cei care rămân pe pământul acesta. 

Cuvintele Mântuitorului nu au fost însă pe placul 
conducătorilor spirituali ai evreilor de atunci (cărturarii și fariseii) 
căci „atunci unii dintre cărturari au zis în sinea lor: Acesta 
săvârşeşte blasfemie”. Erau deci de față reprezentanți ai acestor 
cărturari și farisei. Ascultau și ei predicile Mântuitorului, fuseseră, 
fără îndoială, martori la multe minuni săvârșite de Iisus, dar în inima 
lor continua să rămână îndoiala, necredința. Tocmai de aceea, primul 
lor gând, după ce Mântuitorul a iertat păcatele acelui slăbănog, a fost 
că avusese loc o blasfemie. De ce? Pentru că ei știau că puterea de a 
ierta păcatele o are doar Dumnezeu, dar nu erau capabili să-L vadă pe 
Dumnezeu care stătea chiar înaintea lor. „Dar Iisus, ştiind gândurile 
lor, le-a zis: pentru ce cugetaţi cele rele în inimile voastre?” 
Cărturarii nu vorbiseră cu voce tare, nu avuseseră curajul să-I spună 
lui Iisus că săvârșește blasfemie, și cu toate acestea gândurile lor 
fuseseră auzite. Așa se explică întrebarea pusă lor de Mântuitorul 
„Pentru ce cugetaţi cele rele în inimile voastre?” Primul lor gând la 
auzul cuvintelor de iertare rostite de Domnul a fost unul rău, de 
acuză, și ce acuză: blasfemie. Nu se gândiseră deloc că ar fi putut să 
se bucure, acceptând cuvintele lui Iisus drept mângâiere pentru anii 
de suferință răbdați de acel slăbănog. 

Și dialogul Mântuitorului Hristos cu acești cărturari continuă 
cu o întrebare: „Căci ce este mai lesne a zice: ţi se iartă păcatele tale, 
sau a zice: scoală-te şi umblă?”. Avem în fața noastră două planuri; 
pe de o parte unul ce nu cade sub simțurile noastre, iertarea păcatelor 
fiind un act care nu poate fi văzut cu ochii, petrecându-se în adâncul 
ființei noastre, iar pe de altă parte vindecarea trupului (scoală-te şi 
umblă), acesta fiind un act ce poate fi observat cu ușurință, poate fi 
cuantificat. Cele două planuri sunt alăturate intenționat de 
Mântuitorul pentru arăta și celor care se îndoiau dumnezeirea Sa, pe 
de o parte, iar pe de alta pentru a arăta consecințele iertării păcatelor: 
vindecarea. Prin urmare, următorul verset al pericopei cuprinde, în 
mod logic, deznodământul acestei întâmplări: „Ca să ştiţi însă că 
putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, atunci a zis 
slăbănogului: scoală-te, ia-ţi patul tău şi te du la casa ta”. Le 
demonstrează acum și văzut că Fiul Omului are puterea de a ierta și 
păcatele. Sintagma „ca să știți” cu care începe acest verset pare, la 
prima vedere nepotrivită. Ne-am fi așteptat ca Iisus să zică „ca să 
credeți”. El se adresa însă acelor cărturari care, deși fuseseră martori 
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la atâtea miracole, auziseră cuvintele Sale cele dumnezeiești în atâtea 
împrejurări, erau incapabili să creadă. De aceea le spune  „ca să știți”, 
arătându-ne diferența între „a ști” și „a crede” (Fericiți cei ce n-au 
văzut și au crezut). 

Sfârșitul pericopei este unul așteptat: „Şi, sculându-se el, şi-a 
luat patul şi s-a dus la casa sa. Iar mulţimile, văzând acestea, se 
minunau şi slăveau pe Dumnezeu, Care a dat o putere ca aceasta 
oamenilor”. Slăbănogul se tămăduiește pe loc, se ridică, își ia singur 
patul pe care fusese purtat până atunci și pleacă la casa sa. Nici el nu 
mulțumește lui Iisus pentru binele revărsat asupra sa, dar rămâne o 
dovadă vie a puterii lui Dumnezeu pogorât între oameni; pentru cei 
care vor să creadă:  „Iar mulţimile, văzând acestea, se minunau şi 
slăveau pe Dumnezeu, Care a dat o putere ca aceasta oamenilor”. 
Cei mulți, mulțimile care asistaseră la această minune slăvesc puterea 
lui Dumnezeu și bogăția milei Sale. Pentru unii, nici acest miracol nu 
a putut să le încălzească inima. Au rămas pe mai departe prizonieri 
propriei necredințe, oameni care cugetă cele rele, în al căror suflet nu 
se poate strecura nici măcar un gram de bunătate, de credință. 

Așadar, să reținem din această pericopă evanghelică faptul că 
mântuirea nu este un act egoist, că nu ne putem mântui dacă ne 
rugăm doar pentru noi și că bunătatea naște bunătate, naște credință 
și duce la mântuire. Amin. 
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Teologie şi Viaţă: 
 

Aghiasma, Izvor De Sfințenie Și Binecuvântare  
În Biserică 

 
Pr. Dumitru Vânătoru 

 
 
Apa este un element indispensabil menținerii vieţii pe pământ. Apa 
este „elementul constitutiv al tuturor lucrurilor”, spune Sf. Chiril al 
Ierusalimului. Atâta timp cât trăieşte  omul pe pământ nu poate să 
vieţuiască mult timp fără aceasta, întrebuinţând-o atât interior ca 
hrană, cât şi exterior ca întreținere şi igienă corporală. Cel mai 
important lucru ce trebuie scos în evidenţă este că apa pe care noi o 
folosim în viaţa noastră de zi cu zi nu mai este cea originară de la 
creaţie, ci ea a fost alterată, după căderea lui Adam în păcatul 
strămoşesc. 

În  Vechiul Testament, în Cartea Numeri,  cap. XIX, pe lângă 
întrebuinţarea apei ca hrană, ca igienă şi curăţenie corporală, avem şi 
o dovadă că aceasta era folosită în chip spiritual, când Dumnezeu îi 
porunceşte lui Moise ca atunci când omul devine necurat prin  
diferite atingeri sau întinăciuni, să folosească spre curățire şi sfințire 
„apa curățirii”, care preînchipuia de atunci apa sfinţită din Noul 
Testament, din creştinism. 

În Legea Harului sau în Noul Testament apa nu are o 
importanță deosebită deoarece prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, 
prin faptul că s-a botezat în râul Iordan, au fost sfinţite toate apele 
pământului pentru ca să i se redea starea pe care a avut-o de la 
început. Totuși, aghiasma  care se săvârșește astăzi de către preot sau 
arhiereu este de două feluri: aghiasmă mică şi aghiasmă mare. 

Aghiasma mică sau sfeștania se săvârșește ori de câte ori este 
nevoie sau în fiecare lună. Se poate lua sau gusta pe nemâncate în 
fiecare zi, se pot stropi cu ea casele, uneltele, maşinile, ogoarele, viile, 
livezile, animalele, gospodăriile etc. 

Aghiasma Mare se săvârșește o singură dată pe an, la 6 
ianuarie atunci când este Botezul Domnului nostru Iisus Hristos. 
Aceasta se poate lua tot pe nemâncate de pe 6 ianuarie până pe data 
de 13 ianuarie. Un lucru foarte important  de amintit aici este faptul 
că râul Iordan, în ziua de 6 ianuarie, curge invers dinspre Marea 
Moartă spre izvoare. 
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Aghiasma, indiferent că este mică sau mare, nu se strică 
niciodată, acest lucru fiind demonstrat şi din punct de vedere  
ştiinţific, prin faptul că în apa nesfințită moleculele se mişcă  
dezordonat, însă după sfințire aceste molecule se mişcă ordonat şi 
ritmic. Noi știm că acest lucru  se datorează izvorului sfinţeniei care 
este Dumnezeu. 

Este demn de amintit şi faptul că sfinţirea apei se săvârșește cu 
ajutorul Sf. Cruci, care este altarul de jertfă  al Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos, sfințind-o cu scumpul Său sânge care i-a curs din răni 
şi din preacurata Lui coastă. 

Printre certitudinile cele mai înalte, că Biserica Ortodoxă 
deţine credinţa sfântă şi adevărată, este această sfințire a apei. 
Biserica Ortodoxă are succesiune apostolică, deţine adevărul relevat 
şi nealterat. Apa sfinţită este apa care exista în Eden încă de la 
facerea lumii, adică nealterată. 

În concluzie putem spune că harul divin şi Duhul Sfânt 
sfinţesc natura înconjurătoare aşa cum a fost creată de Dumnezeu, 
nealterată şi nestricăcioasă; prin sfinţire i se restaurează acea curăţie 
edenică aşa cum Dumnezeu doreşte să fie şi sufletul uman, viaţa şi 
faptele noastre care ne pot duce spre patria cerească adică în 
Împărăţia lui Dumnezeu. 
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Voturile Monahale În Tradiția Ortodoxă.  
Modele De Viețuire Pentru Familiile Creștine 

 
Drd. Doru Marcu1 

 
 
Taina întrupării lui Dumnezeu nu poate fi cuprinsă cu mintea. 
Hristos primește trupul omenesc pentru a elibera omul din legăturile 
păcatului. Omul nu putea să-şi depășească condiţia în care ajunsese, 
iar pentru că demnitatea omului de chip al lui Dumnezeu era aproape 
ștearsă din memoria acestuia, Dumnezeu trimite pe Fiul Său în lume. 
Sfântul Apostol Pavel ne spune clar că ,,după ce Dumnezeu odinioară, 
în multe rânduri şi în multe chipuri, a vorbit părinților noştri prin 
prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, 
pe Care L-a pus moştenitor a toate şi prin Care a făcut şi veacurile” 
(Evrei 1,1-2). Iisus Hristos este Dumnezeu Care S-a făcut Om. Hristos 
este cel care ne-a adus Vestea cea bună, rezumată prin predicarea 
dragostei. Hristos este Pedagogul nostru prin excelență, dar şi 
Mântuitorul lumii. Moartea şi Învierea lui Hristos ne deschid 
perspectiva şi capacitatea unei noi dimensiuni existențiale, o viaţă 
liberă de limitări, necesități sau predeterminări. Hristos moare şi 
învie ca să ,,semnaleze că şi moartea poate fi trăită ca libertate a 
relației cu Tatăl, adică drept viaţă nelimitată” (1). 

Înainte de Înălțarea cu trup la cer, Hristos le făgăduiește 
Apostolilor că vor primi ,,putere de sus” pentru a merge să 
propovăduiască Vestea cea bună: ,,Pace vouă! Precum M-a trimis pe 
Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi” (Ioan 20,21). Momentul 
Cincizecimii împlinește făgăduința Mântuitorului, iar la acest 
eveniment adunarea ucenicilor primește denumirea de Biserică 
(ekklesia). Din acel moment şi până în zilele noastre, Biserica 
Creştină (Ortodoxă), păstrătoare a adevărului revelat, dă mărturie 
despre țelul omului pe pământ. Biserica cheamă pe om să participe 
activ la viaţa ei şi să moară păcatului (intrarea în Biserică se 
realizează prin primirea botezului în numele Sfintei Treimi conform 
Matei 28, 19-20), înviind pentru o nouă viaţă în Hristos. ,,Cea dintâi 
şi cea mai mare grijă a credinciosului în viaţă este grija de mântuirea 
sufletului său. Nimic pe lume nu e mai de preț pentru el ca mântuirea 
sufletului, după cuvântul Mântuitorului, care zice: ,,Ce va folosi 

                         
1
 Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova.  
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omului de ar dobândi lumea toată şi îşi va pierde sufletul său? Sau ce 
va da omul, în schimb, pentru sufletul său?” (Marcu 8, 36-37)” (2). 

Pornind de la aceste realităţi existențiale, cei care au avut 
dorinţa să trăiască într-o intimitate mai puternică relația cu 
Dumnezeu (3), au optat pentru o retragere din mijlocul lumii. Se 
cunosc etapele care au dus la apariţia monahismului organizat, aşa 
cum îl avem şi astăzi. Putem constata cu bucurie că mulți tineri aleg 
această cale, calea călugăriei, având ca țintă principală comuniunea 
cu Dumnezeu. Dar pentru a realiza o comuniune cât mai deplină cu 
Dumnezeu, creștinul trebuie să conlucreze la această unire prin 
practicarea unor nevoințe, eforturi uneori îndelungate. Putem afirma 
că monahul este ascetul prin excelență (4) care dorește să se 
desăvârșească în legătura cu Dumnezeu, iar conform definiției 
teologului român, Pr. Dumitru Stăniloae (5), ascetica ortodoxă poate 
fi considerată acea ,,parte a spiritualității care se ocupă cu regulile şi 
cu eforturile ce duc pe om de la prima treaptă a urcușului spre 
desăvârșire, până la contemplație şi unirea cu Dumnezeu. Ascetica 
indică partea activă a vieţii spirituale, partea de cooperare pe care 
Dumnezeu ne-o cere nouă, silințele ce se cer din partea noastră” (6). 
Altfel spus, „the goal of the Christian life, as it is found in the Eastern 
tradition, is to unite with God – something that is more meaningful 
in terms of the ascetic struggle, than anything else. Theosis 
[deification], as this union was named in the Greek tradition, 
involves the acceptance of the operation of God through the sacrifice 
of the self to the divine will” (7). 

Motivația profundă a celor care aleg viaţa monahală o 
constituie cele trei virtuți teologale: credinţa, nădejdea şi dragostea 
(8). Exemplificând, din punct de vedere ortodox, credinţa în Hristos 
stă la baza acestei alegeri. Crezi în Mântuitorul Hristos şi în adevărul 
Lui transmis prin Biserica Sa, ,,legătură a dragostei” (9) şi participi 
activ la această realitate. ,,Credinţa înseamnă luarea în serios a celor 
comunicate prin revelație de Dumnezeu Însuşi, dar, în acelaşi timp, 
păstrarea cu sfinţenie a Ortodoxiei credinței” (10). Drumul virtuților 
începe cu credinţa şi este necesară pe durata întregului proces de 
desăvârșire şi creşte pe măsură ce împlinim poruncile şi ne întărim 
cu celelalte virtuți. Mai departe, după ce crezi în cele transmise de 
Biserică, nădăjduiești în ceea ce crezi. Prin nădejde, omul poate 
pregusta realitățile viitoare în care crede. Iar aceste două virtuți sunt 
încununate de dragoste, dragostea pentru Dumnezeu, pentru semeni 
şi pentru sine. Prin dragoste ajungem la asemănarea cu Dumnezeu, 
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care este Iubire (I Ioan 2, 4). 
Retragerea din lume a însemnat pentru om şi asumarea altor 

responsabilități, care vor avea mult mai târziu un caracter 
obligatoriu. Astăzi ele sunt numite voturi monahale şi au în vedere 
trei aspecte diferite, dar complementare şi anume: ascultarea 
duhovnicească, sărăcia de bună voie şi castitatea sau fecioria 
sufletească şi trupească. Desigur, cununa monahului trebuie să fie 
împletită şi cu alte virtuți, dar pentru acest lucru, cele trei puncte 
sunt esenţiale atunci când se porneşte pe drumul aproprierii de 
Dumnezeu prin călugărie. Putem spune că drumul monahilor de cel 
al creștinilor din lume se desparte aici, prin acceptarea acestor voturi 
monahale, care ascund în fond dorinţa mai puternică de a se apropria 
de Dumnezeu printr-o metodă mai radicală. ,,Monahii apucă pe 
drumul mai sigur, mai radical, mai scurt. Ei știu că patimile se 
instalează în fiinţa umană şi deci omul ar trebui să dea lupta 
înfrânării cu sine însuşi. Dar mai știu că voința acestuia este slăbită 
de aceste patimi şi e mai bine să-i fie ușurată lupta cu ele, luându-le 
ocazia de a se naște şi stârni, adică luându-le materia care le face să 
se formeze şi să se aprindă” (11). 

În următoarele pagini, vom încerca să schițăm pe rând aceste 
trei voturi monahale, aşa cum sunt ele înțelese în tradiția Bisericii 
Ortodoxe, mai ales că avem şi astăzi oameni, de diferite vârste, care 
optează pentru o viaţă monahală. Mărturisesc că întrebarea dacă să 
aleg calea călugăriei sau nu, mi-am pus-o cu aproape doi ani în urmă, 
reflectând împreună cu duhovnicul meu dacă pot opta pentru 
monahism sau dacă să aleg drumul familiei. Iar răspunsul l-am 
primit atunci când am mers în pelerinaj la o parte din mânăstirile din 
Muntele Athos, din Grecia, când am simțit că nu trebuie să aleg 
această cale. Dar cu toate acestea, rânduiala monahală mi-a pătruns 
adânc în suflet şi consider că multe din rânduielile pe care şi le 
impune tânărul monah pot fi aplicate cu măsură şi în viaţa de familie. 
 
Ascultarea duhovnicească 
Pentru omul modern, ascultarea de un altul poate reprezenta o 
insultă la demnitatea lui. Pentru tânărul care alege să intre în 
mânăstire, ascultarea de părintele stareț/duhovnic reprezintă primul 
pas pe care trebuie să-l facă. Modelul tânărului îl reprezintă 
Mântuitorul Hristos, Care ,,S-a făcut ascultător până la moarte şi încă 
moarte pe cruce” (Filipeni 2, 7-8), însă acesta are conştiinţa că 
superiorul lui sau celui care s-a încredințat este reprezentant şi 
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instrument prin care Dumnezeu lucrează pentru desăvârșirea lui (12). 
,,Viețuirea monahală înseamnă auto-dăruire şi supunere faţă de 
Legea dumnezeiască” (13) şi faţă de părintele duhovnicesc. 

Această condiție a ucenicilor este întâlnită încă de la 
începuturile monahismului creştin. Dacă un ascet ajungea vestit, 
tinerii care doreau o viaţă pustnicească mergeau la acesta pentru a fi 
învățați de el. Avva Moise învăța pe cei care erau nehotărâți cu privire 
la drumul călugăriei astfel: ,,Vino, fiule, să deprinzi fericita viaţă a 
ascultării. În aceasta vei găsi smerenie, putere, bucurie, răbdare şi 
mărinimie. Prin ascultare se naște reculegerea şi înflorește iubirea. 
Ea îl va ajuta pe ucenic să împlinească de-a lungul întregii sale vieți 
toate poruncile dumnezeiești” (14). 

La prima vedere, această ascultare nu pare foarte grea, însă cei 
care au lăsat mărturii despre experiențele lor, consideră votul 
ascultării unul nu foarte ușor de îndeplinit. Trebuie să conștientizăm 
că pentru a asculta de altcineva trebuie să fi atins de smerenie. 
Trebuie să ai conştiinţa că acel om îți poate ușura drumul către 
desăvârșire. Cunoaștem cazuri de monahi doctoranzi care se supun 
cu smerenie sfaturilor duhovnicilor tocmai pentru că au gândul la 
Hristos cel blând şi smerit cu inima. Ascultarea rodește fructele 
bucuriei atunci când ucenicul nu încalcă recomandările părintelui 
duhovnicesc. Este de menționat cazul ucenicului avvei Ioan Colovos 
care l-a pus să ude zilnic un băț uscat înfipt în pământ pentru a rodi. 
Spre a da ascultare poruncii, ucenicul trebuia să plece de cu seară şi 
să se întoarcă cu apa în dimineața zilei următoare. Trei ani tânărul 
novice a pus câte un ulcior de apă la rădăcina bățului. Între timp, 
acesta a înverzit şi, după trei ani, a rodit. Iar bătrânul a luat din rodul 
pomului, a dus la biserică şi a dat fraţilor, spunând: ,,luați şi mâncați 
rodul ascultării” (15). Experiența duhovnicilor ne învaţă că Hristos 
Însuşi lucrează prin acești oameni ai harului şi că ucenicul care se 
smerește şi merge să primească sfaturi duhovniceşti de la cel pe care 
şi l-a ales ca tovarăș de mântuire, chiar dacă duhovnicul ar putea să 
greșească prin sfatul lui, Dumnezeu rânduiește ca ucenicul să se 
folosească totuşi de sfat, cu condiţia ca ascultarea să fie sinceră. 

Ascultarea de părintele duhovnicesc este virtutea monahului, 
însă ea se întâlnește şi în cazul mirenilor care au un duhovnic. În 
scaunul Sfintei Spovedanii, ucenicul se smerește şi se descoperă pe 
sine părintelui duhovnic. Ascultarea poartă şi ea pecetea tainei, o 
taină între ucenic, părintele duhovnicesc şi Hristos, Cel ce în chip 
nevăzut, primește mărturisirea ucenicului. Pentru creștinii 
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participanţi activi la viaţa Bisericii, evenimentele din viaţa lor sunt 
trăite în comuniune cu toţi ceilalţi credincioşi. Dacă ținta principală a 
călugărului are în prima parte a demersului său duhovnicesc 
stabilirea unei relații de iubire cu Dumnezeu şi astfel, prin rugăciune 
şi post şi prin tot instrumentarul pe care Biserica îl pune la dispoziția 
fiecărui creştin, monahul dobândește harul şi frumuseţea virtuților, 
după această etapă, ucenicul poate deveni la rândul său duhovnic 
pentru ceilalţi. În practica ortodoxă se obișnuiește ca atunci când un 
călugăr se deosebește prin calitățile dobândite prin legătura cu 
Dumnezeu, acesta să fie ales ca duhovnic pentru călugării dintr-o 
mănăstire şi chiar mai mult, pentru toţi oamenii din lume care simt 
nevoia să vorbească cu el. Putem observa o legătură a dragostei care 
există între oamenii din afara mânăstirii şi cei care se află înăuntrul 
acestui locaș. Ucenicul intră sub ascultarea unui duhovnic pe care 
este liber să îl aleagă, şi sub îndrumarea şi prin rugăciunile acelui 
duhovnic, se străduiește să ducă o viaţă cât mai curată. Iar apoi, când 
această curățire atinge pragul sfințeniei, ucenicul devine duhovnic 
pentru alţi ucenici, fie din lume sau din mănăstire. Biserica Ortodoxă 
recomandă şi creștinilor mireni să îşi găsească un duhovnic dovedit 
prin viaţa sa şi să se sfătuiască cu acesta pe acest drum al vieţii. Mai 
mult decât atât, conform tradiției ortodoxe, pentru a putea să se 
împărtășească cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, 
creștinul  care dorește acest lucru trebuie să participe la slujba Sfintei 
Liturghii şi să aibă dezlegare şi binecuvântare de la un părinte 
duhovnic care garantează că prin cercetarea vieţii acelui ucenic, acela 
nu are păcate nespovedite care să îl oprească de a participa la actul 
împărtășirii. Prin toate aceste rânduieli, putem înţelege că practica de 
a avea un părinte duhovnic, atât pentru monah cât şi mirean, nu 
poate avea decât un rol cu adevărat benefic pentru îndreptarea vieţii. 
Duhovnicul este cel care asigură, prin viaţa sa aleasă, că ucenicul se 
află pe drumul cel drept către Dumnezeu. Nu poate exista monah fără 
un povățuitor care să îi fie alături pe drumul către Dumnezeu. Acest 
lucru este încă o dovadă că viaţa creştină are un caracter comunitar şi 
nu unul exclusivist. 
 
Sărăcia de bună voie 
,,Iisus i-a zis: Dacă voiești să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-
o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-
Mi” (Matei 19, 21). 

Pornind de la acest îndemn (16), cei care s-au retras din lume, 
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au optat pentru o viaţă liberă de grijile avuțiilor. Pentru gândirea 
modernă, în care viaţa biologică primează vieţii spirituale, ceea ce 
trebuie evitat este tocmai această sărăcie. Dar pentru părinţii 
pustniciei nu exista o altă variantă. Ei au avut capacitatea să înţeleagă 
că avuția, fie cât de mică, te trage înapoi din demersul duhovnicesc. 
Adevărații anahoreți respectau până la obsesie acest vot al sărăciei. 
„The monk is one whose love for God and thirst for perfection are so 
compelling, so total and uncompromising, that for the sake of the 
Kingdom of heaven he renounces everything else: possessions, home, 
family, friends. His flight from the world springs not from any lack of 
love but, on the contrary, from a fullness of love for God that has 
been carried to an absolute level” (17). 

Mai târziu, când se vor forma comunitățile monahale 
organizate, toate bunurile vor fi în comun şi ceea ce se obține prin 
munca călugărilor din mânăstire se împarte după înțelepciunea 
starețului. Este important să se înţeleagă că sărăcia, ca şi celelalte 
voturi monahale, nu reprezintă un scop în sine ci doar un drum mult 
mai ușor spre desăvârșire. 

Învăţătura ortodoxă consideră că renunțarea are trei forme 
sau nuanțe. Prima formă de renunțare se referă la bunurile materiale, 
de care ucenicul scapă în momentul în care depune votul monahal. 
Este relevantă întâmplarea unui ucenic care a renunțat la viaţa 
lumească, a vândut toate ale sale şi câștigul l-a împărțit săracilor, însă 
a păstrat câțiva bani şi pentru el. După acest moment, ucenicul a 
mers la duhovnicul său şi i-a spus cele ce făcuse cu averea sa, 
neascunzând şi faptul că păstrase totuşi câțiva bani şi pentru el. 
Auzind acestea, duhovnicul i-a dat următorul sfat: „Mergi la târg, 
cumpără carne, tai-o şi o pune în bucăți pe trupul tău gol, apoi vino la 
mine aşa”. Ucenicul a urmat sfatul dar păsările au năpustit asupra lui 
pentru a se hrăni cu carnea care era agățată de trupul său, lăsându-l 
cu răni destul de grave pe întreg trupul. În cele din urmă, ajungând la 
duhovnic, acesta i-a zis: ,,Aşa sunt sfâșiați de diavol cei care renunță 
la lume, dar păstrează bani” (18). A doua formă de renunțare are 
sensul de renunțare la păcat, la obiceiurile şi patimile sufletului şi 
trupului. Aşa cum am precizat în introducerea acestui scurt studiu, 
cel care decide să intre în mănăstire este conștient de faptul că starea 
morală în care se află are nevoie de îndreptare şi de pocăință. Acesta 
este gândul pe care îl are, să se așeze într-o mănăstire acolo unde se 
află duhovnicul său, care poate să îl ajute să lupte împotriva 
patimilor. Renunțarea la avere este un pas absolut necesar pentru a 
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scăpa de grijile lumești, pentru a se putea dedica luptei de a scăpa de 
grija patimilor şi a păcatului. Lupta împotriva patimilor care ne 
stăpânesc poate fi de cele mai multe ori aproape imposibilă într-o 
lume care ne pune pe tavă materia primă pentru a stârni patimile din 
noi. De aceea, ucenicul renunță la poziția socială, la avere şi la tot 
ceea ce l-ar putea împiedica să atingă pragul sfințeniei şi pășește pe 
drumul călugăriei tocmai pentru a-i fi mai ușor să lupte cu patimile 
care îl domină. A treia formă de renunțare constă în ,,retragerea 
inimii noastre din toate cele prezente şi văzute spre a o folosi pentru 
cele veșnice şi nevăzute” (19). Această etapă a renunțării reprezintă 
punctul culminant al acestui proces de renunțare la tot ceea ce 
înseamnă purtare egoistă a omului în raport cu lumea şi cu oamenii 
din ea. Păcatul pervertește gândirea omului şi îl aduce până în 
punctul în care totul din jur este privit ca un mijloc de a obține o 
plăcere din contactul cu ele. Prin asceză, procesul are în vedere 
tocmai inversul acelei poziții iar cel care atinge această măsură 
priveşte aceste lucruri şi persoane din jurul său ca un mijloc de 
revelare a lui Dumnezeu Cel Care le-a făcut şi le susţine în existenţă 
pe toate. Patimile fiind stinse şi chiar dezrădăcinate, întâlnirea cu 
ceilalţi este un moment de reală bucurie şi nu o posibilitate de a 
cădea în păcat. 

Consider că acest îndemn, pentru noi, cei din lume, nu poate fi 
atins ca în cazul monahilor. Dar putem totuşi avea un echilibru 
referitor la avuțiile lumești. Mai concret, fiecare este dator să se 
îngrijească de cele necesare traiului cotidian, dar flămânzirea şi 
exploatarea aproapelui pentru îmbogățirea proprie nu poate constitui 
o caracteristică a creştinului autentic (20). Pr. Profesor Constantin 
Coman (21) spunea la o conferință că cine are două felii de pâine, să 
dea una şi celui care nu are. Atunci împlinim porunca Mântuitorului 
de a ne iubi unul pe altul precum şi El ne-a iubit pe noi. Milostenia 
creştină este ,,împărăteasa virtuților, putând deschide foarte repede 
oamenilor cămările cerurilor, fiind cel mai bun apărător”; şi iarăşi: 
,,milostenia este hrana sufletului; şi aşa cum pâinea şi vinul sunt 
hrana şi desfătarea trupului, la fel şi milostenia şi rugăciunea sunt 
bucuria şi îngrijirea sufletului” (22). Mai departe, referitor la a doua 
formă de renunțare, mireanul are aceiași datorie de a încerca să caute 
eliberarea de patimile care ne stăpânesc pe toţi cei din lume, într-o 
măsură mai mare sau mai mică. Dacă avem un duhovnic iscusit, vom 
ajunge să înţelegem că avem totuşi unele probleme legate de ceea ce 
simțim să facem şi ceea ce nu avem voie să facem. Acel echilibru 
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sufletesc de care Sfinţii Părinţi vorbesc, se poate obține prin ajutorul 
lui Dumnezeu care susţine demersul nostru de a încerca să scăpăm de 
acele probleme. Scopul acestei lupte este acelaşi cu cel al monahului, 
anume eliberarea de păcat şi atingerea sfințeniei care ne dă ochi de a 
vedea pe Dumnezeu întru toţi şi întru toate. Această treaptă se 
întrepătrunde cu treapta ultimă a renunțării care reușește să întoarcă 
privirea omului de la cele lumești spre cele veșnice, spre împărăţia lui 
Dumnezeu. Pentru omul înrobit şi ademenit de plăcerile lumești care 
le întâlnim la tot pasul, acest ideal al sfințeniei poate părea o utopie, 
însă pentru creştin reprezintă scopul ultim al omului pe pământ care 
tinde spre întâlnirea cu Creatorul acestei lumi şi cu Dătătorul de viaţă 
a tot ceea ce există. 
 
Castitatea sau fecioria sufletească şi trupească 
A treia virtute monahală este castitatea sau fecioria. Se înţelege că 
vorbim despre castitate din momentul în care ucenicul intră în 
mânăstire. Sunt cazuri în care omul alege să intre în mânăstire la o 
vârstă mai înaintată. Astfel dacă la el nu poate fi vorba de feciorie 
trupească în cazul în care a avut şi familie, acesta va respecta votul 
castității din acel moment. 

Această virtute este una dintre cele mai importante virtuți 
asumate de monah. Modelul fecioriei este Hristos Însuşi. Desigur, şi 
Sfânta Fecioara Maria reprezintă un alt model pentru cei care aleg 
acest drum. Pentru gândirea ortodoxă, castitatea este înțeleasă ca ,,o 
jertfă de laudă adusă lui Dumnezeu” (23) şi are două nuanțe. Mai 
exact, vorbim de o castitate/feciorie sufletească şi de alta trupească 
care se leagă una de alta. În ceea ce priveşte fecioria sufletească se 
referă la omul interior. Integritatea minții este un postulat de dorit şi 
în cazul mirenilor, pentru că păcatul mai întâi prinde contur la 
nivelul gândurilor. În privința fecioriei trupești, trebuie să avem în 
vedere faptul că legătura trupească în afara căsătoriei este 
considerată un păcat. Ea este o realitate acceptată doar în interiorul 
familiei binecuvântate de Dumnezeu. Pierderea castității în afara 
căsătoriei este considerată cea mai bună dovadă de ,,dezintegrare 
interioară, de risipă şi epuizare somatică” (24). 

Referitor la posibilitatea omului de a renunța sau nu la familie 
şi implicit la relațiile trupești pe care le presupune o căsătorie, cei 
care aleg drumul monahismului renunță şi la aceste relații trupești. 
Părintele Stăniloae evidenţiază trăirea înaltă a Sfintei Fecioara Maria 
şi prin renunțarea la acest drept natural tocmai pentru a se dărui 
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deplin comuniunii cu Dumnezeu: ,,Maica Domnului se dăruiește 
deplin Cuvântului, nu numai prin Cuvânt, ci prin punerea sa 
integrală la dispoziția Lui. Cine se predă voluptății nu e pur, nu e 
disponibil în mod integral pentru Dumnezeu, pentru Cuvântul, nu e 
într-o stare de luciditate spirituală şi de responsabilitate în faţa lui 
Dumnezeu” (25). Personal, această explicație îmi este de ajuns pentru 
a înţelege perspectiva ortodoxă cu privire la posibilitatea renunțării la 
relațiile trupești şi implicit la familie. Însă totodată, trebuie afirmat 
că cele două drumuri, al familiei şi al monahismului, au acelaşi scop 
care poate fi atins, sub o formă sau alta. Relația omului cu Dumnezeu 
nu este asigurată de cale, ci se lucrează în orice clipă a vieţii, monah 
fiind sau căsătorit. În alte cuvinte, „it is true that monastics express 
this evangelical life under particular outward conditions that mark 
them out from other Christians; but, on a more basic level, monastics 
and married Christians are both following the same path and share a 
single commitment and an identical spirituality” (26). Cele două 
drumuri, cel al familiei creştine şi cel al călugăriei, nu trebuie înțelese 
ca două extreme. Dimpotrivă, putem spune că reprezintă două trasee 
spirituale care îl pot duce pe om la Dumnezeu dacă este consecvent în 
alegerea sa. Mai întâi, pentru tânărul ucenic care alege să intre în 
mănăstire şi să renunțe la relațiile trupești pentru a se putea dedica 
mai cu profunzime vieţii de rugăciune, acest drum trebuie accesat în 
momentul în care este pe deplin convins că această cale este specifică 
personalității sale. Iar pentru a face un pas pe deplin responsabil, 
părinţii monahismului au rânduit ca înainte de a primi haina 
monahală, ucenicul să fie primit în mănăstire pentru o perioadă de 
acomodare, de noviciat, timp în care tânărul poate să mediteze 
asupra deciziei finale, de a intra sau nu pentru totdeauna în viaţa de 
mănăstire. Dacă tânărul dorește acest lucru şi trece probele la care 
este supus de părintele duhovnic, în cele din urmă, printr-o rânduială 
păstrată în Biserica Ortodoxă, acesta este acceptat în comunitatea 
monastică şi primește hainele specifice călugărului. La fel se întâmplă 
şi pentru tânărul din lume care dorește să facă pasul căsătoriei. Cei 
doi tineri, fata şi băiatul, îşi aleg un părinte duhovnic care îi 
îndeamnă sau nu să facă pasul căsătoriei. De fapt, rolul duhovnicului 
în această fază este acela de a le prezenta învăţătura ortodoxă cu 
privire la viaţa de familie şi consecinţele care le implică acest 
eveniment. Dacă intri în mănăstire sau dacă alegi să te căsătorești, 
menirea este aceiași, aceea de a te întâlni cu Dumnezeu şi de a ajunge 
de a fi părtaș bucuriei cerești. Reamintim că pentru credinţa 
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ortodoxă, calea monahismului nu este mai aleasă decât cea a familiei, 
ci atitudinea omului care se află pe una dintre aceste două căi este 
importantă şi decisivă. Poți să fi călugăr, dar în esență să fi doar 
purtător de haine călugărești şi să ratezi întâlnirea cu Dumnezeu, dar 
în acelaşi timp, şi dacă ești pe drumului familiei binecuvântate de 
Dumnezeu, poți să nu ajungi niciodată la scopul ultim al familiei 
creştine care este mântuirea celor două persoane, bărbat şi femeie, 
care se însoțesc pe drumul căsătoriei. 
 
Concluzie 
Acest studiu introductiv asupra perspectivei ortodoxe a voturilor 
monahale poate fi doar un început de drum pentru cei care vor să 
descopere viaţa de mănăstire. Înainte de a face un pas important 
pentru viaţa noastră, trebuie să apelăm la experiența înaintașilor 
noştri şi la scrierile lor care ne pot fi un izvor de înțelegere. Drumul 
monahismului trebuie să înceapă mai întâi cu dorinţa puternică de a 
te preda pe deplin vieţii de rugăciune pentru a-L întâlni pe 
Dumnezeu. Credinţa în cele revelate te ajută să faci această alegere, şi 
treptat, ajungi să renunți la tine însuți şi să accepți şi regulile acestui 
drum. Mai întâi îți cauți un duhovnic iscusit, de care ești dispus să 
asculți necondiționat. Apoi celelalte două condiții, renunțarea la viaţa 
socială şi fecioria nu sunt decât o urmare firească a dorinței de a fi cât 
mai liber pentru a te dedica vieţii de rugăciune către Dumnezeu. Prin 
acceptarea acestor voturi monahale, ucenicul este primit cu bucurie 
în comunitatea monastică de către ceilalţi călugări şi începând cu acel 
moment, calea îi este deschisă spre Dumnezeu. Biserica Ortodoxă ne 
pune la îndemână un întreg instrumentar pentru a putea ajunge la 
pragul sfințeniei şi al întâlnirii cu Dumnezeu Însuşi. Depinde de 
voința noastră să înaintăm pe acest drum pe care ni l-am ales. 
 
Note: 
 

1. Christos Yannaras, Contra Religiei, traducere din limba greacă 
de Tudor Dinu, Editura Anastasia, Bucureşti, 2011, p. 55. 

2. Învăţătură de Credinţă Creştină Ortodoxă, Editura 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe, 
Bucureşti, 2000, p. 7. 

3. ,,Spiritualitatea ortodoxă urmărește desăvârșirea 
credinciosului în Hristos. Şi cum desăvârșirea nu se poate 
dobândi în Hristos decât prin participarea la viaţa Lui divino-
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umană, se poate spune că ținta spiritualității ortodoxe este 
desăvârșirea omului credincios prin unirea lui cu Hristos. […] 
În Răsăritul creştin ortodox se mai foloseşte, pentru 
caracterizarea acestei uniri, şi termenul îndrăzneț de 
îndumnezeire sau de participare la dumnezeire” Pr. Prof. 
Dumitru Stăniloae, Ascetica şi Mistica Bisericii Ortodoxe, 
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, Bucureşti, 2002, pp. 5-6.  

4. Menționez faptul că asceza trebuie să fie parte integrantă şi în 
viaţa mireanului, nu doar rezervată celor care optează pentru 
viaţa de mănăstire. 

5. Dumitru Stăniloae este cel mai de seamă teolog al secolului al 
XX lea, al Bisericii Ortodoxe Române şi a trăit între anii 1903 
– 1993. 

6. Pr. Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 8. 
7. Andreas Andreopoulos, „A Modern Orthodox Approach to 

Spirituality”, în Spiritus 11:1 (2011), pp. 18-19.  
8. Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă, Monahismul Egiptean, Editura 

Nemira, Bucureşti, 2003, p. 25. 
9. Christos Yannaras, Abecedar al Credinţei, traducere din limba 

greacă de Pr. Prof. Dr. Constantin Coman, ediţia a II-a, 
Editura Bizantină, Bucureşti, 2007, p. 24. 

10. Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă, op. cit., p. 25. 
11. Pr. Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 162. 
12. Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă, op. cit., p. 41. 
13. Sfântul Nectarie din Eghina, Cunoaşte-te pe tine însuţi sau 

Despre virtute, traducere din limba elină de Pr. Dr. Gabriel 
Mândrilă şi Laura Mândrilă, Editura Sophia şi Metafraze, 
Bucureşti, 2012, p. 391. 

14. V. Rigopoulos, Gherontikon. Picături din înţelepciunea 
Părinţilor (gr.). Tesalonic, 1969, p. 311 apud Pr. Prof. Dr. 
Vasile Răducă, op. cit., p. 39. 

15. Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă, op. cit., p. 122. 
16. A se vedea şi textele: Matei 8, 20; 16, 22. 
17. Bishop Kallistos Ware, ,,Seek first the Kingdom”: Orthodox 

Monasticism and Its service to the World”, în Theology Today 
61:1 (2004), p. 20. 

18. Această întâmplare este descrisă pe larg la: Pr. Prof. Dr. Vasile 
Răducă, op. cit., p. 37-38. 

19. Ibidem, p. 38. 
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20. Pentru a înţelege realitatea în care trăim, consider că 
participarea la un curs de teologie care tratează problema 
săracilor lumii a fost rodnică pentru a-mi forma o viziunea 
reală cu ceea ce se întâmplă în întreaga lume, iar acest curs a 
fost accesibil la Facultatea de Teologie şi Studii Religioase din 
Leuven (Belgia), curs intitulat Contextual Theologies: 
Challenges and Methods, predat de profesorul Jacques Haers, 
perioada septembrie 2014 – ianuarie 2015. 

21. Pr. Constantin Coman s-a născut în anul 1953. Din 1984 este 
cadru didactic al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din 
Bucureşti. A publicat numeroase cărții şi studii teologice, fiind 
considerat unul dintre cei mai de seamă teologi români în 
viaţă. 

22. Sfântul Ioan Gură de Aur apud Sfântul Nectarie din Eghina, 
op. cit., p. 339. 

23. Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă, op. cit., p. 30. 
24. Ibidem, p. 30. 
25. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologie Dogmatică 

Ortodoxă, vol. 2, ediţia a IV-a, Editura Institutului Biblic și de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2010, p. 58. 

26. Bishop Kallistos Ware, art. cit., p. 15. 
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1. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea și cu 
purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, 
Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, București, 2005. 

2. Andreopoulos, Andreas, „A Modern Orthodox Approach to 
Spirituality”, în Spiritus 11:1 (2011).  

3. Învățătură de Credință Creștină Ortodoxă, Editura 
Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
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4. Sfântul Nectarie din Eghina, Cunoaşte-te pe tine însuţi sau 
Despre virtute, traducere din limba elină de Pr. Dr. Gabriel 
Mândrilă şi Laura Mândrilă, Editura Sophia şi Metafraze, 
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Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, București, 2010.  

8. Ware, Bishop Kallistos, ,,Seek first the Kingdom”: Orthodox 
Monasticism and Its service to the World”, în Theology Today 
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Temeiuri ale Preacinstirii Maicii Domnului 
 

Pr. Alexandru Eremia1 
  

 
Din Sfânta Scriptură și de la Sfinții Părinți învățăm că Iisus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat de la Sfântul Duh și din Fecioara 
Maria și S-a făcut Om. Și-a luat trup din frământătura omenească – 
din neprihănita, neîntinata, neștiutoarea de bărbat, Fecioara Maria. 
Dumnezeu Și-a creat un trup propriu, folosindu-Se de vasul ales 
pregătit din timp. 

Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat din Fecioara Maria, înrudindu-
Se cu umanitatea prin consimțirea Sfintei Fecioare, prin răspunsul ei 
la chemarea dumnezeiască „Iată…”. Fecioara Maria devine templu 
sfânt al Fiului Său datorită vieții curate. Vasul ales este sfințit prin 
faptele fecioarei și prin puterea lui Dumnezeu. Nașterea 
Mântuitorului dintr-o Fecioară fără de bărbat – arată dumnezeirea, 
puterea supranaturală. Este o naștere mai presus de înțelegere. 
Domnul libertății și al puterii arată că nu natura, ci Dumnezeu este 
realitatea ultimă, făcătorul ei este mai presus de ea, mai presus de 
legile firii. 

Prin această minune se așterne un nou început, începutul 
mântuirii, a tainei celei din veac (1). Speranța trimiterii în lume a 
unui Răscumpărător prezintă elementul principal al Vechiului 
Testament. Sintagma „fiul lui David” din Sfânta Evanghelie arată 
legătura Mântuitorului cu poporul israelit și începutul împărăției. 
Descendența Sa din David este necesar să fie prin Fecioara Maria , 
care este și ea din seminția lui David. 

Chipul Fecioarei Maria apare în Vechiul Testament după 
căderea în păcat a primilor oameni în cadrul promisiunii făcute de 
Dumnezeu protopărinților nașterii, Adam și Eva. „Dușmănie…” (Fac. 
3, 15). Textul profetic scoate în evidență chipul Fecioarei Maria care 
prin fecioria ei a biruit diavolul, zdrobindui capul. 

Fecioara Maria, care a mijlocit la mântuirea omenirii, nu este 
o ființă imaginară, misterioasă. Deși este reprezentată mai mult 
figurativ, zdrobind capul șarpelui, este o persoană reală. Când se 
vorbește de fica Sionului – se are în vedere Eva cea nouă, noul Israel, 
cea care în Noul Testament este numită „fecioara care locuia în 

                         
1
 Preot paroh la Parohia „Sf. Ioan” - Herea, Craiova.  



42 
 

Nazaret, iar numele acestei fecioare este Maria”(Lc.1, 27) (2). 
Prorocul Isaia scoate în evidență nașterea minunată, care va 

impresiona întreaga omenire: „Iată…”(Is.7,14; Mt.1,23). Profetul a 
anunțat minunea și n-a recut cu vederea felul împlinirii acesteia, căci 
a zis  „ea va naște fiu” (3). Prin gura prorocului, Dumnezeu a făcut 
cunoscută oamenilor profeția, de aceea vestea cea minunată ce avea 
să se împlinească nu este a prorocului, ci a lui Dumnezeu, prorocie ce 
venea de sus și se adresa omenirii de pretutindeni. Numele de 
Emanuel descoperă fapte săvârșite de Mântuitorul. Cuvintele „Îl va 
chema Emanuel” înseamnă că vor vedea ca Dumnezeu este cu 
oamenii, dar niciodată atât de lămurit (4). 

Nașterea feciorelnică a Maicii Domnului a fost vestită și de 
prorocia lui Iezechel, văzătorul celor nevăzute „Ușa aceasta…” (Iez. 
44, 1-3). Credința profundă în fecioria Maicii Domnului a prorocilor 
Vechiului Testament se observă prin sublinierea mai întâi a 
aspectului umanității și apoi a divinului. Semnul fecioarei este 
adeverit prin însăși Nașterea Domnului din ea, iar posibilitatea 
împlinirii acestui semn a fost dată de lucrarea Lui. Iar Iisus Hristos, 
ca Fiu al lui Dumnezeu Atotputernic a făcut posibilă lucrarea Maicii 
Sale. El este singurul care „va intra și va ieși și poarta va rămâne 
închisă”. Ușa a fost închisă și pecetluită „înainte de zămislire, în 
zămislire și după nașterea Celui mai presus de orice nume” (5), iar 
prorocul Isaia vorbește de odrasla care deschide pântecele feciorelnic. 
Este Sfântului Dumneze, care poate închide și deschide porțile. 
Pântecele a fost închis și deschis și prin puterea fecioriei, despre care 
Sfântul Ioan Damaschin spune că „este de la început și dintru început 
a fost sădită în firea oamenilor… în Paradis domnea fecioria”. 

Preasfânta fecioară mai este numită, în Vechiul Testament, 
Împărăteasa tronului împărătesc, rai de taină mai sfânt decât cel 
dintâi. A fost prefigurată și prin chivotul Legii, toiagul lui Aaron, care 
a odrăslit dar și scara lui Iacob este scara vie prin care Dumnezeu 
Cuvântul S-a coborât pe pământ către oameni, unde a petrecut 
împreună cu ei pentru a le arăta adevărata cale a înaintării spre 
urcușul duhovnicesc. Prin Maica Domnului, Dumnezeu S-a 
descoperit pe sine, tot prin ea, scara vie, urcă cei chemați, cei care 
răspund chemării spre înalturile descoperite de Dumnezeu, spre viața 
veșnică. 
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Note: 
 

1. Troparul la Bunavestire, în Mineiul pe Martie, ediția a V-a, 
Ed. IBMBOR, București, 1977, p. 190. 

2. ÎPS Prof. Dr. Irineu Popa, Maica Domnului în iconomia 
mântuirii și preacinstirea ei în Biserica Ortodoxă, Curs de 
Istoria Dogmelor pentru anul II Master, Facultatea de 
Teologie din Craiova, 2014, p. 2. 

3. Sfântu Atanasie cel Mare, Despre întruparea, în PSB 16, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1988, p. 190. 

4. Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, în PSB 23, Ed. 
IBMBOR, București, 1994, p. 68. 

5. Sfântul Ioan Damaschin, Despre credința ortodoxă, Ed. Valea 
Plopului, Prahova, p. 163-164. 
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Sfânta Liturghie - Evoluție Istorică (Partea a I-a) 
 

Pr. Mihai Marius - Crinu 
 

 
Enarxa 
Începutul Liturghiei aflate în uz în primele secole ale Bisericii începe 
cu intrarea episcopului în biserică, ceea ce în Liturghia de azi 
corespunde momentului în care are loc Vohodul mic sau intrarea cu 
Sfânta Evanghelie (ἡ εἴζοδορ ηοῦ Έὐαγγελίος). Deci toată partea de 
până aici, partea introductivă, denumită enarxa (ἡ ἔναπξιρ ) 
reprezintă un adaos ulterior care s-a datorat deplasării începutului 
Liturghiei și dispariției disciplinei catehumenatului. Aceste două 
cauze au dus la modificarea întregii Liturghii a catehumenilor de 
după secolul al V-lea. Enarxa este un adaos ce a luat naștere ca un 
serviciu neliturgic și avea menirea de a umple timpul credincioșilor 
strânși în biserică, până la venirea episcopului. Formarea enarxei 
pare a fi luat naștere prin secolul al VI-lea (1) când, după unii istorici, 
ar fi fost introdus imnul Unule - Născut (Ὁ Μονογενήρ) (2) care este 
un text teologic prin excelență.  
 
Ectenia mare 
Cea mai veche parte a enarxei Liturghiei de azi este ectenia mare (ἡ 
μεγάλη ἐκηενή), cu care se și deschide. Ea nu și-a avut de la început 
locul aici. Locul acestei ectenii a fost la începutul Liturghiei 
credincioșilor, înainte de prezentarea darurilor de către diaconi 
episcopilor. Cu un conținut apropiat de cel de azi, o găsim în 
Constituțiile Sfinților Apostoli (4). După dispariția disciplinei 
catehumenatului, ea a fost deplasată în întregime la începutul 
Liturghiei de azi. Astfel în Liturghia de azi se mai păstrează doar 
câteva cereri, ca o mărturie a existenței ei, la începutul Liturghiei 
credincioșilor, în locul pe care l-a avut odinioară (5).  
 
Antifoanele 
În ordinea vechimii, după ectenia mare urmează psalmii antifonici 
(6) (Psalmii 91, 92, 94) și rugăciunile ce se citesc în taină, de către 
episcop sau preot, în timpul cântării antifoanelor. Cântarea acestor 
Psalmi la începutul serviciului divin este destul de veche ea fiind 
confirmată de documentele din secolul al VIII-lea (7). La început ei se 
cântau în întregime dar, mai târziu, odată cu dezvoltarea imnografiei 
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întâlnim cântate doar câteva stihuri (trei sau patru) din acești Psalmi 
(8). Astăzi (9) observăm în uz ca antifoane Psalmii tipici 102 și 145 
(10).  Psalmii antifonici au fost înlocuiți destul de târziu de tot cu 
Psalmii tipici, deoarece codicii liturgici din secolele al XII-lea, al XIII-
lea și chiar începutul celui de al XIV-lea nu prescriu decât practica 
Psalmilor antifonici. Abia în secolul al XIV-lea patriarhul Filotei 
oficializează folosirea Psalmilor tipici (11).    
 
Vohodul (Intrarea) cu Evanghelia 
În timpul antifonului al III-lea în rânduiala de azi are loc Vohodul cu 
Evanghelia (12). Vohodurile au apărut în primele veacuri ale Evului 
Mediu (al V-lea – al VI-lea) ca dezvoltări organice ale Liturghiei (13). 
Acest ritual este menționat și de Gherman I al Constantinopolului 
(14). Analizând tabelul de mai sus (a se vedea partea I) observăm în 
momentul acesta suprapunerea a două momente: intrarea 
episcopului și intrarea (Vohodul) cu Evanghelia. Putem să vorbim 
aici despre o conversiune a intrării episcopului în ceremonia intrării 
cu Evanghelia. În manuscrisele liturgice din secolele al XII-lea și al 
XIII-lea, rânduiala intrării cu Evanghelia este ca cea de astăzi (15). 
 
Trisaghionul liturgic 
Îndată urmează intonarea Trisaghionului liturgic. Acest imn a fost 
generalizat în secolul al V-lea în urma dispozițiilor date de împăratul 
Teodosie II (450) și de împărăteasa Pullcheria (453) (16). Este 
menționat pentru prima dată în actele sinodului ecumenic de la 
Calcedon cântat acolo de monahii din dioceza Orientului (17). Cu 
siguranță a fost introdus pentru a combate erezia monofizită (18).  În 
ceea ce privește rugăciunea ce se citește în taină, în timpul imnului 
Sfinte Dumnezeule, Codicele Barberini 336 dă texte deosebite pentru 
această rugăciune, pentru cele două Liturghii aflate în uz în acea 
vreme (a Sf. Ioan și a Sf. Vasile). De timpuriu cea din Liturghia Sf. 
Ioan a fost scoasă din uz, rămânând numai cea din Liturghia Sf. 
Vasile (19). 
 
Note: 
 

1. Preot Prof. Dr. Ene Braniște, Liturgica specială, Editura 
Nemira, București, 32002, p. 204 și Karl Christian Felmy, De 
la Cina cea de Taină la Dumnezeiasca Liturghie a Bisericii 



46 
 

Ortodoxe: un comentariu istoric, traducere de pr. prof. Ioan I. 
Ică, Editura Deisis, Sibiu, 22008, pp. 179-185.  

2. Se pare că acest imn ar fi fost introdus în anii 535-536 – 
Ciprian Ioan Streza, Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare 
istorie-text – analiză comparată – comentariu teologic, 
Editura Universității Lucian Blaga, Editura Andreiana, Sibiu, 
22012, nota 20, p. 29; vezi și K. C. Felmy,  De la Cina cea de 
Taină la Dumnezeiasca Liturghie …, p. 158-160.  

3. Constituțiile Sfinților Apostoli, traducere de diacon Ioan I. ICĂ 
jr., în Canonul Ortodoxiei I, Canonul apostolic al primelor 
secole, Editura Deisis, Sibiu, 2008, Cartea VIII, 10, pp. 743-
744.  

4. Liturghier, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 
București, 2012, pp. 157, 231.  

5. Se numesc așa deoarece erau cântați alternativ de cei ce-l 
așteptau pe episcop pentru începerea slujbei.  

6. Preot Profesor Petre Vintilescu, Liturghierul explicat, Editura 
Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
București, 1998, nota 437, p. 169; Sfântul Gherman I, 
arhiepiscopul Constantinopolului, Tâlcuirea Sfintei Liturghii, 
traducere și note de Pr. Prof. Nicolae Petrescu, Editura 
Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2005, pp. 60-65; Sfântul 
Germanos al Constantinopolului,  Relatare și viziune mistică 
despre biserică și Liturghie în lucrarea diac. Ioan I. Ică jr., de 
la Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului – integrala 
comentariilor liturgice bizantine, , Editura Deisis, Sibiu, 2011, 
pp. 263-264.  

7. Dovezi despre aceste lucruri găsim la Amalarius pe la anul 833 
și la Simeon al Tesalonicului; vezi Pr. Prof. P. Vintilescu, 
Liturghierul …, notele 438, 439, 440, p. 169.  

8. Psalmii antifonici așa cum întâlnim în rânduiala tipiconală se 
cântă în zilele de rând, de Luni până Vineri, când în aceste zile 
nu cade un praznic împărătesc sau un sfânt cu polieleu ori cu 
priveghere; vezi Catavasier sau Octoih mic, Editura 
Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
București, 12s.a., pp. 81-83.  

9. Psalmii tipici sunt Psalmii Obedniței, numită și Tipica. Ei au 
trecut ușor în rânduiala Liturghiei de azi întrucât Obednița se 
săvârșește după Ceasul VI când este regula să se înceapă 
Sfânta Liturghie. În Postul Mare în zilele de rând Obednița 
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suplinește Liturghia – vezi ceaslov , Editura Institutului Biblic 
și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001,  
pp. 120-123.  

10. Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghierul …, p. 170; în unele 
manuscrise georgiene această rânduială e cunoscută încă din 
secolul al XI-lea sau chiar mai înainte. K. C. Felmy,  De la Cina 
cea de Taină la Dumnezeiasca Liturghie …, p. 184. 

11. Acest ritual a fost la început unul simplu. Diaconul aducea 
Evanghelia din schevofilachion, căci acolo se păstra, nu pe 
Sfânta Masă ca azi, și o depunea pe un amvon, urmând a se citi 
din ea – Preot Prof. Dr. E. Braniște, Liturgica…, p. 205. 

12. Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghierul …, p. 175. 
13. Sfântul Germanos al Constantinopolului,  Relatare și viziune 

mistică …, p. 264. 
14. Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghierul …, pp. 177-178. 
15. În anii 438-439 – pentru mai multe vezi Ciprian Ioan Streza, 

Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare istorie-text – analiză 
comparată – comentariu teologic, Editura Universității 
Lucian Blaga, Editura Andreiana, Sibiu, 22012, nota 20, p. 29 
sau între anii 450-453 – vezi Preot Prof. Dr. E. Braniște, 
Liturgica…, p. 205 sau Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghierul …, 
p. 181. 

16. Potrivit unei legende Trisaghionul a  răsunat pentru prima 
dată la Constantinopol în timpul unui cutremur, când niște 
copii i-au auzit cântând pe îngeri așa. Și din relatările lor 
despre cântarea îngerilor populația și-a făcut curaj pentru a 
înfrunta sfârșitul cutremurului. Acest eveniment este plasat în 
vremea patriarhului Proclu (434-446) – K. C. Felmy,  De la 
Cina cea de Taină la Dumnezeiasca Liturghie …, p. 156. 

17. Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, traducere din limba 
greacă veche, introducere și note, de Preotul profesor Dumitru 
Fecioru, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, București, 2005, Cartea III, cap.10,  pp. 
132-135. 

18. Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghierul …, p. 183. 
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Sfânta Liturghie - Evoluție Istorică (Partea a II-a) 
 

Pr. Mihai Marius - Crinu 
 

 
Lecturile biblice, rugăciunea dinainte de Evanghelie și 
predica sau omilia 
În cursul firesc al Liturghiei observăm că atât în Liturghia primară, 
cât și în cea de azi urmează lecturile biblice, cu deosebirea că la 
început au existat patru citiri: două din Vechiul Testament și două 
din Noul Testament. Acestea reprezintă elementul primordial și cel 
mai vechi al Liturghiei catehumenilor. De fapt putem spune că 
aceasta este partea centrală a acestei prime părți a Liturghiei. 

Lecturile se găsesc întrebuințate încă din vremea Apostolilor. 
O mărturie foarte veche despre acest lucru o găsim și la Sfântul Iustin 
Martirul și Filozoful care indică citirea din Evanghelii, Faptele și 
Epistolele Apostolilor (1). Ca ordine de urmat avem Constituțiile 
Sfinților Apostoli în care se recomandă citirea din Pentateuh, din alte 
cărți ale Vechiului Testament, iar apoi din Faptele Apostolilor, din 
epistolele Pauline, iar mai apoi din Evanghelii (2). 

În curând lecturile din Vechiul Testament s-au redus 
rămânând numai o singură pericopă. O astfel de rânduială se găsește 
în scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, iar în secolul al VII-lea 
Sfântul  Maxim Mărturisitorul se mai referă încă la citirile din profeți 
(3). Sfântul Gherman I al Constantinopolului menționează numai 
prochimenul (πποκείμενορ = Psalmul pus înainte) și  citirea din 
Apostol și Evanghelie (4). Observăm, din cele spuse mai sus, că de 
timpuriu au dispărut citirile din Vechiul Testament. 

În ceea ce privește cărțile din care se făceau citirile, pericopele 
de citit, ordinea, numărul și întinderea acestora nu a existat de la 
început o regulă uniform adoptată. Se observă o preocupare mai 
târzie în ceea ce privește sistematizarea lecturilor biblice. Regula de a 
se citi din Faptele Apostolilor de la Paști până la Pogorârea Sfântului 
Duh se găsea în uz încă dinainte de Sfântul Ioan Gură de Aur. O 
contribuție importantă în această privință a avut-o diaconul Eutaliu 
din Alexandria (sec. V) (5). Nu se poate ști exact locul și timpul 
sistematizării textului biblic, așa cum este astăzi în uzul cultului divin 
(6),  însă este cunoscut faptul că se făceau însemnări pe marginea 
textului, pentru a ști ce și când să se citească (7). 

Trebuie să amintim faptul că înainte de citirea Evangheliei 
preotul citește în taină o rugăciune (8) a cărei origine istorică nu este 
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clară. Din Codicele Barberini 336 textul ei lipsește, dar ne este 
cunoscut din secolul al X-lea când este întâlnit în toate manuscrisele 
Liturghiei Sfântului Iacob, în versiune greacă. Primul document care 
face referire la această rugăciune este un manuscris al Liturghiei 
Sfântului Ioan Gură de Aur din secolul al XI-lea. În timp ce în secolul 
al XIV-lea patriarhul Filotei nu ia act de ea, iată că în anul 1306 
Codicele Efsigmenu o avea fixată în locul în care se află și astăzi. 
Rugăciunea dinainte de citirea Sfintei Evanghelii, probabil, a luat 
ființă prin analogie cu rugăciunea din timpul Trisaghionului liturgic, 
care este de fapt o rugăciune înainte citirea Apostolului (9). 

În vechime, îndată după citirea Sfintei Evanghelii, 
liturghisitorul rostea predica sau omilia (10). Aceasta era adresată și 
destinată în primul rând catehumenilor, deoarece, după câteva 
rugăciuni speciale pentru ei, trebuiau să iasă din biserică. Locul 
cuvântărilor a fost mereu după lecturile biblice (11) atât timp cât 
disciplina catehumenatului a fost în vigoare. După ce catehumenilor 
le-a fost permisă participarea la întreg serviciul divin, al Sfintei 
Liturghii, locul predicii s-a mutat la sfârșitul slujbei. Însă potrivit 
hotărârilor sinodale mai noi predicii i-a fost redat locul ei originar 
(12). 

 
Partea finală a Liturghiei Catehumenilor: ecteniile și 
rugăciunile de după Evanghelie 
În rânduiala Liturghiei de azi îndată după Evanghelie se rostește 
ectenia întreită și rugăciunea cererii stăruitoare (13).  Ectenia întreită 
o găsim în comentariul lui Gherman al Constantinopolului (14), iar 
textul rugăciunii cererii stăruitoare (Έὐσὴ ηῆρ ἐκηνενοῦρ ηοῦ Κύπιε 
ἐλέηζον) îl găsim pentru prima dată în Codicele Barberini 336 din 
secolul VIII-lea (15). După ectenia întreită urmează ectenia pentru cei 
chemați (16) și concedierea lor (17). În perioada catehumenatului aici 
se rosteau patru rugăciuni în funcție de categoria de asistenți (18). 
Găsim textele acestor rugăciuni în Constituțiile Sfinților Apostoli 
(19). Tot în acest sens mărturisește și canonul 19 al sinodului local 
din Laodiceea (343) (20). Rugăciunile pentru energumeni și penitenți 
au ieșit din uz de timpuriu și anume prin secolul al VII-lea (21). Deși 
aceste rugăciuni nu și-au mai găsit aplicarea încă din secolul al VII-
lea, ele au continuat să fie folosite ca o „succesiune ereditară 
liturgică” (22). 
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Concluzii 
Liturghia catehumenilor își are originea încă din veacul apostolic, 
avându-și modelul în serviciul de la sinagogă. De aceea în linii mari, 
cultul creștin de la început păstra aceeași ordine ca și serviciul de 
dimineață al sinagogii, mai ales cel de sâmbăta. 

Caracterul principal al acestei prime părți a Sfintei Liturghii 
este unul didactic, de aceea ea poartă numele de Liturghia 
Cuvântului. Centrul Liturghiei Cuvântului îl constituie lecturile 
biblice, la început mai multe, dar în Liturghia de azi numai câte una 
din scrierile Apostolilor și una din Evanghelii. Pe lângă lecturile 
biblice un loc important îl are și explicarea acestora prin predică sau 
omilie. 

Până să ajungă la forma definitivă, Liturghia catehumenilor a 
suferit modificări importante în structura sa datorită deplasării 
începutului Liturghiei și dispariției disciplinei catehumenatului. 
De asemenea, observăm că în structura Liturghiei au fost introduse 
pe lângă textele scripturistice și anumite creații imnografice, 
antifoanele, imnul Unule-Născut și Trisaghionul liturgic Sfinte 
Dumnezeule, ce au avut rolul de a fixa mai bine hotărârile sinoadelor 
ecumenice care condamnau ereziile vremii. Din unele texte 
scripturistice, în special din Psalmi, nu au mai rămas astăzi decât 
unele versete. 

Definitivarea structurii acestei prime părți a Sfintei Liturghii s-
a făcut în secolul al XI-lea. 
 
Note:  
 

1. „Și în ziua numită a soarelui [duminica] se face strângerea la 
un loc a tuturor celor din orașe și din țarini și se citesc 
memoriile apostolilor și scrierile profeților până când se 
poate” – Iustin Martirul și Filozoful, Apologia I către 
Antoninus Pius…, LXVII, p. 368. 

2. „Stând în picioare în mijloc, pe un loc mai înalt citețul să 
citească din cărțile lui Moise și Isus Navi, ale Judecătorilor și 
Regilor, ale Cronicii și ale Întoarcerii [din exil], și pe lângă 
acestea și din cele ale lui Iov, Solomon și ale celor Doisprezece 
Profeți. Iar după ce se fac câte două citiri din acestea, un altul 
să psalmodieze din imnele lui David, iar poporul să 
psalmodieze refrenul. După aceasta să se citească Faptele 
noastre [ale Apostolilor] și Epistolele lui Pavel colaboratorul 
nostru, pe care le-a trimis Bisericilor sub călăuzirea Duhului 



51 
 

Sfânt; după care un prezbiter sau un diacon să citească 
Evangheliile pe care vi le-am predat eu, Matei, și Ioan și pe 
care le-au primit și vi le-au lăsat colaboratorii lui Pavel, Luca și 
Marcu” -  Constituțiile Sfinților Apostoli.., Cartea II, LVII, 5-7, 
p. 646. 

3. Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghierul…, p. 187; vezi și Maxim 
Mărturisitorul, Mistagogie despre sfânta biserică și sfânta 
Sinaxă în lucrarea diac. Ioan I. Ică jr., De la Dionisie 
Areopagitul la Simeon al Tesalonicului – integrala 
comentariilor liturgice bizantine, , Editura Deisis, Sibiu, 2011, 
p. 228. 

4. Sfântul Germanos al Constantinopolului, Relatare și viziune 
mistică…, pp. 265-267, sau Sfântul Gherman I arhiepiscopul 
Constantinopolului, Tâlcuirea Sfintei Liturghii …, pp. 72-78. 

5. Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghierul …, pp. 186-187, vezi și 
notele 509, 510, vezi și Pr. Prof. Ioan Constantinescu, Studiul 
Noului Testament, Editura Credința Noastră, București, 1997, 
p. 22. 

6. M. Basarab, Interpretarea Sfintei Scripturi în Biserica 
Ortodoxă, Editura Alma Mater, Cluj Napoca, 2005, p. 143. 

7. Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghierul …, p. 188. 
8. Liturghier…, p. 147, 221. 
9. Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghierul …, p. 195. 
10. Ibidem, p. 196, și Preot Prof. Dr. E. Braniște, Liturgica…, p. 

206. 
11. „…când cel care citește încetează, întâi-stătătorul face prin 

cuvânt povățuirea și chemarea la imitarea acestor lucruri 
frumoase” – Iustin Martirul și Filozoful, Apologia I către 
Antoninus Pius…, LXVII, p. 368; „Și în continuare prezbiterii 
să îndemne [prin predici] poporul, fiecare pe rând, dar nu toți, 
iar ultimul dintre toți, episcopul…” Constituțiile Sfinților 
Apostoli…, Cartea II, LVII, 9, p. 646; „Și după citirea Legii și 
Profeților, a Epistolelor și Faptelor noastre și a Evangheliilor… 
să adreseze poporului cuvinte de mângâiere [predica]” – 
Ibidem Cartea VIII,  5, p. 738. 

12. Preot Prof. Dr. E. Braniște, Liturgica…, p. 206. 
13. Liturghier …, p. 151, 225. 
14. Sfântul Germanos al Constantinopolului,  Relatare și viziune 

mistică…, p. 467, sau Sfântul Gherman I arhiepiscopul 
Constantinopolului,  Tâlcuirea Sfintei Liturghii…, p. 78. 
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15. Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghierul…, p. 199. 
16. Sfântul Germanos al Constantinopolului, Relatare și viziune 

mistică…, p. 468,  sau Sfântul Gherman I arhiepiscopul 
Constantinopolului, Tâlcuirea Sfintei Liturghii …, pp. 79-81. 

17. Liturghier …, p. 155,  229. 
18. Catehumeni, energumeni (posedați), candidații la botez, 

penitenții. 
19. Constituțiile Sfinților Apostoli…, Cartea VIII: 6 (pentru 

catehumeni), 7 (pentru energumeni sau posedați), 8 (pentru 
candidații la botez), 9 (pentru penitenți), pp. 739-742. 

20. „Se cuvine ca, după predica episcopilor, mai întâi să se 
săvârșească și rugăciunea catehumenilor, să se facă rugăciunea 
celor ce sunt în pocăință; și venind aceștia sub mână și 
îndepărtându-se, să se facă astfel…” – Arhid. Prof. Dr. Ioan N. 
Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe, Sibiu, 32005, p. 243. 

21. Preot Prof. Dr. E. Braniște, Liturgica…, p. 206. 
22. Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghierul…, pp. 202-203. 
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Metode Pastorale Și Catehetice În Lucrul Cu Tinerii 
 

Pr. Scorbură Mihai 
 

 
La începutul fiecărui an școlar este un obicei frumos ca preotul să 
meargă în mijlocul elevilor și al preșcolarilor pentru a face slujba de 
începere a noului an.  Pe parcursul anului se desfășoară diverse 
activități realizate de către preoți cu școlile sau grădinițele din parohi 
sau cele partenere. Vedem cum se desfășoară diverse activități 
realizate în colaborare, în preajma marilor sărbători creștine și 
anume de Nașterea Domnului Iisus Hristos și de Învierea Sa, dar iată 
că în preajma marii vacanțe de vară activitățile încep să se 
împuțineze sau chiar tind a fi inexistente datorită diverselor motive 
(elevii sunt prinși cu examenele, încheierea anului școlar etc.). 

În această perioadă, înainte de vacanță de vară, este nevoie ca 
activitățile cu copii și tinerii să se intensifice de către preoți căci așa 
cum, un sportiv mărește ritmul alergări  pe ultima sută de metri așa 
este nevoie ca și preotul să nu se lase ci din contră să ia aminte la toți 
căci este nevoie ca ei să nu meargă către perioada de vacanța oricum, 
ci cu Dumnezeu. 

Ne întrebăm ce poate face preotul în perioada aceasta de 
dinainte de vacanța de vară? Ca părinte duhovnicesc, preotul face 
rugăciuni și spovedește. Astfel în această perioadă preotul cheamă 
elevii, studenții pentru a le citi rugăciuni pentru examene, iar apoi 
îndeamnă pe aceștia să se spovedească pentru ca Dumnezeu să 
lucreze alături de ei în momentele de cumpănă. 

Preșcolarii sunt invitați la biserică pentru a fi împărtășiți cu 
Trupul și Sângele Domnului Iisus Hristos, iar apoi aceștia pot primi 
iconițe și câte un pachețel. Astfel ei vor pleca în vacanța de vară cu 
Dumnezeu în interiorul lor prin Sfânta Împărtășanie dar și cu El în 
mână prin iconița ce o primesc în dar. 

Pentru cadrele didactice, educatorii, precum și pentru ceilalți 
membrii ai instituțiilor școlare, preotul poate oferi diplome și cărți 
hrănitoare pentru suflet. Preotul poate de asemenea participa 
împreună cu părinții la serbările de închidere a anului școlar făcând 
astfel „Rugăciunile de mulțumire”. Alături de unele clase, preotul 
poate merge în tradiționalele excursii ce se realizează în această 
perioadă, încercând a transforma excursia într-un adevărat pelerinaj 
în cadrul căruia pot fi vizitate frumoasele mânăstiri din țara noastră, 
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precum și alte obiective cultural-religioase. Cu această ocazie se 
realizează o legătură mai solidă între toți cei prezenți (elevi, cadre 
didactice, părinți, preot). 

Preotul poate propune elevilor și cadrelor didactice pentru 
perioada vacanței diverse activității ce se pot desfășura la biserică și 
nu numai sub proiectul „Școala de vară” . Poate face la biserică o 
expoziție cu poze de la diverse activități realizate alături de copii din 
grădinițe și tinerii din școală,  precum si un film de cca.  10-15 min cu 
o retrospectivă a tuturor activităților din anul școlar ce se încheie. 
Astfel toți cei prezenți vor putea să se bucure de toate momentele 
frumoase ce s-au realizat și pot să dea astfel slavă lui Dumnezeu care 
este mereu prezent cu noi, dar care merge și în vacanță alături de 
preșcolari, elevi și de cadrele didactice. 
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Înțelesurile Teologice desprinse din Icoana „Schimbării La 
Față a Domnului”. O Erminie a Harului Dumnezeiesc 

 
Pr. Lect. Univ. Dr. Ioniţă Apostolache 

 
 
Praznicul „Schimbării la Faţă” a Domnului, pe care îl aşteptăm cu 
toţii duminică, 6 august, poartă cu sine înţelesuri şi pilde 
duhovniceşti de mare profunzime teologică. Ne vom opri în cele ce 
urmează asupra aspectului văzut, creionat în reprezentarea 
iconografică a sărbătorii, urmând eeminiilor pe care le-am primit 
moştenire de la Sfinţii Părinţi ai Bisericii noastre. 

În dimensiunea sa scripturistică, evenimentul în sine se face 
lămurit prin faptul că „lumina” pe care au văzut-o Sfinţii Apostoli nu 
era altceva decât „Dumnezeirea (theosis)”, „strălucirea naturii 
divine”, „slavă atemporală a Fiului lui Dumnezeu”. De aceea, Sfinţii 
Părinţi şi teologii Bisericii au transformat această realitate 
dumnzeiască „într-o preocupare a lor specială, formulând definiţia 
ortodoxă a harului, fundamentată pe deosebirea dogmatică dintre 
esenţa inaccesibilă şi energia comunicabilă a lui Dumnezeu” (Leonid 
Uspenski, Vladimir Losski, Călăuziri în lumea icoanei, p. 221-222). 
După Sfântul Grigorie Palama, acest eveniment dumnezeiesc 
confirmă faptul că „Dumnezeu se numeşte lumină, nu după natura 
Sa, ci după energia Sa” (Împotriva lui Achindin, VI, 9, în PG 150, col. 
823). Lumina taborică rămâne după Sfântul Părinte „necircumscrisă 
de timp şi spaţiu, şi inaccesibilă simţurilor, cu toate că a fost 
contemplată cu ochii trupeşti …, dar printr-o schimbare a simţurilor 
lor ucenicii Dumnului au trecut de la trup la Duh” (Idem, Omilia 34, 
PG 151, col. 249). 
 
„Adumbrind slava Duhului, a zugrăvit un nor de lumină” 
La rândul său, Sfântul Ioan Damaschinul vede în această strălucirea 
harică a luminii taborice icoana chipului dumnezeiesc restaurat în 
om, prin Persoana Mântuitorului Hristos. „Cel Milostiv ne-a făcut 
părtaşi unei a doua comuniuni, mai sigură şi mai minunată. Căci 
Acesta locuind în înălţimea propriei dumnezeiri Se face părtaş celui 
mai de jos, recreând în chip dumnezeiesc pe om, pentru ca Arhetipul 
să se unească cu propria Sa icoană, pentru ca astăzi să ne arate în ea 
însăşi (icoana) frumuseţea cea firească. Şi străluceşte la chip ca 
soarele – căci se identifică după ipostas, prin lumina nematerială, de 
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vreme ce El este Soarele dreptăţii – iar hainele Lui ca zăpada se 
albesc; căci este slăvit (trupul) prin cuprinderea de jur împrejur, şi nu 
prin unire, ci prin relaţionare, şi nu prin unire ipostatică. Adumbrind 
slava Duhului, a zugrăvit un nor de lumină. Căci astfel, aşa cum a 
spus dumnezeiescul apostol (cf. I Cor. 10, 1), icoana apei trimite la 
mare, iar cea a norului, la (icoana) Duhului. Toate sunt luminate şi 
preastrălucite celor care pot primi lumina, care nu sunt pătaţi la 
suflet cu necurăţia conştiinţei” (Cuvântări la sărbători împărăteşti, la 
sărbători ale Maicii Domnului şi la sfinţi, Ed. IBMBOR, Bucreşti, 
2010, p. 77-78). 
 
Icoana isihaştilor 
Icoana Schimbării la Faţă „este cea mai dragă isihaştilor”. În adâncul 
teologiei pe care o împărtăşeşte, ea „încearcă să redea experienţa 
tainică a luminii necreate avută de cei trei Apostoli pe Muntele 
Taborului”. Reprezentarea clasică, moştenită din tradiţia bizantină, îl 
prezintă pe Mântuitorul Hristos în centrul imaginii, îmbrăcat în 
veşminte de lumină. El binecuvintează cu mâna dreaptă, în cea 
stângă ţinând „un pergament închis”. Spectrul coloristic de care este 
înconjurat alternează pe două planuri cu nuanţe de verde smarald, 
sugerând în mod evident „apofatismul cunoaşterii dumnezeieşti, 
despre care vorbeşte Dionisie Areopagitul”. Sfântul Părinte vede în 
evenimentul Schimbării la Faţă a Domnului o reală potenţare a 
procesului de cunoaştere a lui Dumnezeu în stare de taină. Pentru 
aceasta omul trebuie se învrednicească de lucrarea curăţitoare a 
harului dumnezeiesc. „Atunci, zice Dionisie, când când vom deveni 
nestricăcioşi şi nemuritori, atingând starea de fericire, deveniţi 
asemenea lui Hristos (christoeidous) vom fi pururea cu Domnul, 
după cuvântul Scripturii, bucurându-ne de teofania Sa vizibilă prin 
contemplaţii foarte curate, luminaţi de razele Sale strălucitoare ca 
ucenicii la dumnezeiasca Sa Schimbare la Faţă; în acelaşi timp prin 
mintea noastră nepătimitoare şi imaterială, vom participa la 
iluminarea sa inteligibilă şi, de asemenea, la unirea mai presus de 
minte, în încântarea necunoscută şi fericită a acelor raze 
suprastrălucitoare, într-o stare asemănătoare celei a duhurilor 
cereşti. Fiincă, aşa cum zice Cuvântul Adevărului, fiind fii ai Învierii, 
vom fi asemenea îngerilor şi fii ai lui Dumnezeu” (Div. nom., I,, 4; col. 
592). Cel pătruns de această stare, mai spune Sfântul Dionisie, trece 
de la lucrurile văzute la „realitatea deiformă a arhetipurilor lor”. 
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Cele două planuri iconografice 
Mai departe, privind icoana Schimbării la Faţă a Domnului distingem 
două planuri: trei personaje în partea de sus şi trei în partea de sus. 
„Este o mare deosebire de atitudine între cele două grupuri. Pe vârful 
muntelui  Moise şi Ilie stau în picioare de o parte şi de alta a lui 
Hristos; ei sunt cuprinşi în cercul luminos şi participă la Slava lui 
Dumnezeu în deplină armonie cu El, în timp ce Apostolii, situaţi în 
partea de jos a icoanei, la poalele muntelui, sunt copleşiţi şi 
atitudinea lor exprimă neorânduială şi dezordine. Acest contrast 
aminteşe că omul nu poate vedea pe Dumnezeu cu ochii săi trupeşti”. 
Moise şi Ilie, dimpreună cu proorocul Isaia, sunt singurii dintre 
oameni care, după căderea Protopărinţilor, au primit îngăduinţa să-L 
vadă pe Dumnezeu (Cf. Ieş. 33, 18-23 şi 3 Regi 19, 9-13). Mai mult, ei 
se aflau la momentul acela în părtăşia tainică a luminii harului 
dumnezeiesc. Ochii lor vedeau dintr-o altă lume pe Soarele Dreptăţii, 
fiecare devenind astfel tipuri împlinite ale făgăduinţelor făcute de 
Dumnezeu odinioară cu poporul ales. „Moise şi Ilie se închină în faţa 
lui Iisus. Moise întruchipează Legea, iar Ilie vine în numele profeţilor 
pentru a da mărturie, împreună cu ei, despre dumnezeirea lui Hristos 
care este «plinirea Legii şi a proorocilor»”. Pe de altă parte, ochii 
Apostolilor sunt orbiţi de lumina şi strălucirea harului dumnezeiesc. 
Cu toate acestea, „la vedearea lui Hristos în slavă, ei sunt plini de 
bucurie şi vor să oprească în loc această clipă. Petru cere să rămână 
pentru totdeauna pe munte şi de aceea propune să facă trei colibe, 
trei corturi aici că să se înveşnicească întru vederea lui Dumnezeu. El 
nu ştia ce spne, căci era prea devreme, iar ei nu erau pregătiţi pentru 
veşnicie. Trebuiau să treacă cu Hristos prin moarte pentru a-L 
revedea în slavă, după Înviere” (Viu este Dumnezeu. Catehism 
Ortodox, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, p. 105-106). 
 
„Iconograful zugrăveşte cu lumina taborică” 
Icoana Schimbării la Faţă a Domnului ne arată că potenţarea 
eshatologică a icoanei reiese din sinergia harică pe care o 
împărtăşeşte. Lumina ei nu vine niciodată din afară, căci, fiind plină 
de har dumnezeiesc, ea străluceşte întotdeauna dinăuntru. De aceea, 
se poate spune că „iconograful zugrăveşte cu lumina taborică”. Aşa se 
face că, după pravila veche, „orice monah iconograf pictează prima sa 
icoană cu subiectul Schimbarea la Faţă a Domnului, pentru ca 
Hristos «să strălucească lumina Sa în sufletul iconografului»”. Acest 
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aspect deosebit de profund reiese dintr-un manuscris din Sfântul 
Munte, de unde aflăm că cel afiorisit cu această slujire trebuie „să se 
roage cu lacrimi fierbinţi, ca Dumnezeu să intre în sufletul său. Să se 
ducă la preot, ca preotul să se roage asupra lui şi să-i citească 
Rugăciunea Schimbării la Faţă”. 
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Biserica și unitatea ei după Sfântul Ioan Gură de Aur 
 

Pr. Radu Cosmin Şapcă 
 
 

În gândirea autentic creștină a Sfântului Ioan Gură de Aur, Biserica 
este „Trupul  lui Hristos“, al cărei Cap este Iisus Hristos. Ea este un 
trup organic. În acesta, credincioşii, care reprezintă membrele, 
trebuie să stea într-o armonie perfectă. Îşi are temelia în Întruparea 
Domnului, fiind o prelungire a acestui act mântuitor de-a lungul 
veacurilor, un act de smerire desăvârşită, care exprimă mai bine 
comuniunea ideală a lui Dumnezeu cu oamenii. 

Biserica este comunitatea sufletelor strâns unite cu Persoanele 
Sfintei Treimi. În Biserică, creştinii împreună-vieţuiesc cu 
Dumnezeu. Ea este începutul împărăţiei lui Dumnezeu pe  pământ. 
Ne naşte sau ne renaşte ca fii ai împărăţiei lui Dumnezeu, prin unirea 
cu Hristos prin Taina Sfântului Botez. Este casa lui Dumnezeu cu 
porţi deschise tuturor oamenilor, porţi care ne aduc mai aproape de 
mântuire. Strălucirea Bisericii este, de fapt, reflectarea iubirii, a 
slujirii şi a blândeţii lui Iisus Hristos către oameni. Prin ea, Hristos îl 
ajută pe credincios să ajungă la starea de asemănare cu Dumnezeu. 

În sens larg, Biserica este întâlnirea dintre tarâmurile celor 
două lumi, este comunicarea peste timp a omului cu Dumnezeu, cu 
împărăţia Sa, este „banchetul ceresc“ la care iau parte toate 
netrupeştile puteri şi credincioşii tuturor veacurilor. 

Mai tare decât cerul, nici porţile iadului nu o vor birui. Ea este 
apărată de dumnezeiescul ei Întemeietor. Este deschisă tuturor şi, 
dacă o insultăm pe ea, Îl insultăm pe Cel ce a întemeiat-o. Depăşeşte 
cerul în înălţime şi pământul în lungime. Este Ierusalimul cel ceresc, 
mama noastră, care ne cuprinde pe toţi şi ne duce la mântuire prin 
purtarea ei faţă de noi. Prin ea ajungem la „înălţimile inefabile ale 
cerului“, prin harul lui Dumnezeu, care aparţine Persoanelor Sfintei 
Treimi. Este ca un refugiu al sufletelor în faţa ispitelor diavolului. În 
ea este Crucea lui Iisus Hristos, care înlătură despărţirea dintre 
credincioşi, îi împacă cu Dumnezeu şi între ei înşişi. 

Biserica lui Dumnezeu este mijlocitoarea bunurilor spirituale 
şi „laborator al tămăduirii şi întăririi sufletului“. Aceasta deoarece în 
ea noi primim învăţătura cea mântuitoare. Ea este locul unde se 
adună îngerii şi creştinii şi unde Iisus Hristos oferă Sângele Său 
ucenicilor Săi. 
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Dar, deopotrivă, potrivit Sfântului Ioan Gură de Aur, Biserica 
este o şcoală duhovnicească a moravurilor, deoarece în ea se deprind 
virtutea şi adevărata trăire creştină. Căci are ca Învăţător pe Iisus 
Hristos şi drept carte de temelie Sfânta Sciptură. De aceea, Sfântul 
Părinte aseamănă Biserica cu un rai, mult mai desăvârşit decât cel de 
la început, fiindcă în raiul Bisericii nu mai există un şarpe amăgitor, 
ci Hristos Mântuitorul, şi nu mai este o Evă amăgitoare, ci Sfântul 
Duh, care îl înalţă pe om. 

Biserica este una, pentru că unul este Iisus Hristos, Capul 
nevăzut. Comentând cuvintele Sfântului Apostol Pavel din Epistola 
către Efeseni, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „El s-a făcut pe Sine 
Cap al întregii Biserici… O aşază la înălţimi incomparabile, chiar pe 
tronul Său. Unde se găseşte capul, acolo se găseşte şi trupul, fără 
posibilitatea de separaţie. Dacă ar exista vreo separaţie, n-ar mai fi un 
corp, n-ar mai fi un cap peste toate“. 

Unitatea credinţei constă în faptul că noi toţi alcătuim un 
singur Trup. Biserica este împlinirea lui Hristos, în sensul că trupul 
este împlinirea capului, iar capul împlinirea trupului. Dacă unul n-ar 
fi mâna, altul piciorul, altul alt organ, atunci, trupul nu ar fi deplin. 
De aceea, pentru ca trupul să fie deplin, nu trebuie să-i lipsească 
nimic. Capul îşi are împlinirea în trup, iar trupul este desăvârşit 
numai atunci când suntem uniţi şi adunaţi împreună. Ochii nu 
trebuie să dispreţuiască picioarele, după cum nici picioarele să nu 
invidieze ochii. Pentru a înţelege cât mai bine această unitate, Sfântul 
Părinte ne întoarce privirea către vieţuitorii mănăstirilor. El spune: 
„Nimeni nu plânge de sărăcie, nimeni nu se laudă cu bogăţia. 
Cuvintele «al meu şi al tău» sunt alungate dintre monahi, toată 
averea mănăstirii le este de obşte: şi masa, şi locuinţa, şi hainele… În 
toţi locuitorii mănăstirilor se află un singur şi acelaşi suflet… Există o 
singură bogăţie pentru toţi, bogăţia cea adevărată… În toţi monahii 
există o singură plăcere, o singură dorinţă, o singură nădejde… Nu se 
află inegalitate, ci ordine, rânduială, armonie, multă înţelegere şi 
continuu prilej de bucurie“. 

Nu există mai multe biserici, pentru că un trup nu are decât un 
singur cap. Aceasta nu înseamnă că Biserica distruge sau nimiceşte 
individualitatea fiecăruia dintre noi şi nici nu o uniformizează, ci 
admite „o unitate simfonică, o unitate de comuniune, o unitate care 
se împacă cu libertatea şi cu împrejurările variate din diferite locuri“. 
După Sfântul Ioan Gură de Aur, Biserica trebuie să fie într-adevăr 
una, căci numele Bisericii nu este acela de dezbinare, ci de unire şi 
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armonie. Noi alcătuim un singur trup şi trupul nu poate fi despărţit 
de cap şi nici capul de trup, chiar dacă suntem despărţiţi prin 
distanţă, noi totuşi rămânem uniţi prin dragoste şi nici moartea nu 
ne va putea despărţi. 

Biserica este o „recreaţie în harul Duhului Sfânt“ a celor ce se 
dezbracă de omul vechi şi Îl primesc pe Hristos ca pe Împăratul vieţii. 
Unirea deplină a omului credincios cu El se realizează în Taina Sfintei 
Euharistii, „care este taina prin excelenţă a Bisericii“. Biserica este un 
munte, comparaţie ce exprimă stabilitatea, înălţimea şi puterea 
neclintită a ei. În fiecare zi, ea îşi deschide sânul ei şi îmbrăţişează 
toate neamurile. 

Pentru menţinerea şi apărarea unităţii Bisericii, Sfântul 
Părinte nu osteneşte să-i îndemne pe credincioşi în legătura păcii şi 
unirea dragostei. Fiecare trebuie să aibă grijă de toţi ceilalţi. Să 
vegheze asupra mântuirii lui, dar şi a aproapelui. Despărţirea de 
Biserică se poate realiza, după Sfântul Ioan Gură de Aur, prin două 
căi: răcirea iubirii creştine şi purtarea care ne face nevrednici de a fi 
mădulare ale Trupului lui Hristos. Prin amândouă căi ne rupem din 
adunarea credincioşilor. Nimic nu dezbină Biserica mai mult decât 
pofta de stăpânire şi nimic nu-l supără pe Dumnezeu ca dezbinarea 
Bisericii. Chiar dacă săvârşim lucrurile desăvârşite, atunci când 
sfâşiem unitatea Bisericii, vom fi pedepsiţi ca şi cum am sfâşia Trupul 
Domnului. Căci a face dezbinare în Biserică este un păcat la fel de 
mare ca acela de a îmbrăţişa erezia. De aceea, Sfântul Ioan Gură de 
Aur arată credincioşilor că nu este de ajuns să fii numai unit cu trupul 
Bisericii, ci trebuie să rămâi pe locul tău, căci altfel nu este unire. Îi 
îndeamnă să păstreze cu multă grijă şi cu stăruinţă neclintită 
învăţătura pe care au primit-o. 

Biserica este formată din elementul divino-uman. A fost 
întemeiată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru a continua 
opera Sa de mântuire a lumii începută odată cu Întruparea Sa. Tăria 
şi durabilitatea Bisericii sunt date de legătura ei cu Sfântul Duh, Care 
o călăuzeşte în adevăr şi o însufleţeşte. Tăria Bisericii lui Iisus Hristos 
constă în manifestarea propriei Lui puteri prin ea. Biserica este 
pentru noi un refugiu, unde scăpăm de păcate. 
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Realitatea Suferinței 
 

Pr. Ciocîrlan-Şerban Ionel1 
 
 
Suferinţa pe urmele lui Hristos rămâne pentru sufletul creştin 
purgatoriul înspre culmile desăvârșirii. Nici chiar moartea, care naşte 
suferinţe fără de număr, nu-1 mai înspăimântă pe creştin, fiindcă, pe 
urmele lui Hristos, aceasta îi dă posibilitatea să ajungă la ţinta sa 
finală: apropierea de Hristos. Din acest motiv creştinul este în 
aşteptarea continuă a morţii, a cărei seriozitate nu încearcă s-o 
camufleze cu iluzii şi sofisme şi nici nu se înspăimântă când o simte 
aproape, ci, dimpotrivă, se pregăteşte în vederea ei ca pentru un 
examen suprem, se bucură când o simte apropiindu-se şi, cuprins de 
nădejdea cea mare a învierii, se ridică şi o priveşte în față. 

După creştinism, viaţa trebuie trăită, suferinţa trebuie 
îndurată, deoarece în suferinţă, viaţa îşi va găsi taina bucuriei. 
Creştinismul afirmă viaţa tocmai pentru că ea este lupta şi suferinţa. 
Durerea îi este esenţa: «Căci nu ne putem lăuda cu nici un dar al 
Domnului, pentru că nici unul nu este al nostru, ci toate ale lui 
Dumnezeu . 

Dintr-o iubire nemărginită față de oameni, Mântuitorul s-a 
întrupat şi a luat asupra Sa, pe drumul Golgotei, întreaga suferință pe 
care omenirea a provocat-o prin păcat, ispășind-o ca şi când ar fi a Sa 
proprie. Maximul fiecărei suferinţe omeneşti, pe care puterile 
întunericului le-au putut născoci, a fost purtat de El cu blândeţe şi 
răbdare. Cu o linişte sfântă a luat asupra Sa toate păcatele şi toate 
suferinţele omeneşti. Nici un cuvânt de protest, nici un strigăt de 
revoltă. El a băut paharul suferinţelor până la fund, până în clipa în 
care, spânzurat pe lemnul crucii, chinuit, părăsit şi batjocorit, a 
strigat cuvintele pline de mister: «Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, 
de ce m-ai părăsit ?». 

În acest strigăt plin de spaimă al Psalmistului (Psalm 22), îşi 
găsesc expresia chinurile îngrozitoare pe care le-a suferit Mântuitorul 
pe cruce. În această clipă Mielul lui Dumnezeu, care Se jertfea pentru 
iertarea păcatelor omenirii, era singur, părăsit de toți. Numai El şi cu 
imensitatea suferințelor care-I chinuiau inima Sa. Deoarece se 
cufunda în adâncurile fără de nici un temei al suferinţelor, se părea că 
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nici chiar El, pentru care moartea era mult mai îngrozitoare, nu putea 
să sufere mai mult. A fost însă voia lui Dumnezeu ca El – ca un 
prototip etern pentru toți oamenii, pană la sfârșitul veacurilor – să 
rabde până la sfârşit, pentru a se face vrednic de mărire în suferință şi 
să facă dovada că păcatul şi suferinţa pot fi învinse. Niciun  cuvânt de 
ocară din gura Lui împotriva acelora care-I produseseră suferințele, 
ori împotriva suferinţei, ci a suferit cu o răbdare sfântă şi a învins. 

La capătul acestor suferinţe, care au început în Grădina 
Ghetsimani şi s-au sfârșit pe Golgota, se află strigătul victorios al 
Mântuitorului: «Săvarșitu-s-a !». Săvârșită a fost viața  Lui sfântă 
«răscumpărarea pentru mulţi» – şi cu viața Lui şi cu lupta Sa, cu 
aceasta El a pus temelia unei noi lumi, cu infinite posibilități de 
salvare din păcat si suferinţe. La sfârșitul suferinţelor Sale se afla 
momentul care a despicat istoria omenească în două: momentul 
Întemeierii Legământului Nou între om si Dumnezeu. 

Toţi cei care vor trăi după cuvintele Domnului şi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu vor muri, căci stă scris: «Amin, 
amin grăiesc vouă, dacă păzeşte cineva cuvântul Meu, nu va vedea 
moartea în veac!» (Ioan VIII, 51). Dar, după învăţătura Bisericii 
noastre întemeiată de Mântuitorul pe cruce, nu vor învia la o 
asemenea viaţă, decât aceea care-L vor însoți pe drumul crucii, 
purtându-şi crucea proprie spre Golgota. De aceea zice Mântuitorul: 
«Cine nu-și poartă crucea sa acela nu poate fi ucenicul Meu». De 
când Fiul lui Dumnezeu a purtat crucea, este voia lui Dumnezeu ca 
toți aceia care vor să-I fie credincioşi trebuie să urmeze drumul 
crucii, drumul Mântuitorului. Drumul crucii este drumul spre 
împărăția cerului. Fiecare dintre aceştia trebuie sa fie un Simon 
Cireneanul. Crucea Sa a fost crucea noastră. Noi trebuie sa luăm 
fiecare crucea noastră și să-L urmăm. Sfântul Apostol Petru zice: «Ci 
spre aceasta ați fost chemaţi că și Hristos a pătimit pentru voi, 
lăsându-vă pildă, ca să urmați Lui» (I Petru 2, 21). 

Un adevăr fundamental al credinţei noastre creştine – după 
cum am arătat - este că, pentru a intra întru mărirea Sa, și 
Mântuitorul a trebuit să sufere (Luca 24, 26). Oricât de paradoxal ne-
ar părea acest lucru, pentru a se bucura de victoria asupra morţii și de 
demnitatea de Mântuitor, a fost necesar ca El să-și dovedească 
credincioșia și supunerea față de Tatăl Său. El a fost supus unei 
încercări nespus de grele și s-a dovedit, în această încercare, supus si 
credincios în misiunea pe care a primit-o. 
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Crucea suferințelor, care a apăsat umerii Săi dumnezeieşti, a 
fost cumplit de grea. Legământul Său a fost să facă voia Tatălui. Căci 
este scris: «Și deși era Fiu a învățat ascultare din cele ce a pătimit. Și 
făcându-se desăvârșit, s-a făcut tuturor celor care-L asculta pricină 
de mântuire veșnică» (Evrei 2, 8-9). Mântuitorul a trebuit ca prin 
suferință, să se oțelească în ascultare și, după ce s-a desăvârșit prin 
ascultare, a devenit începătorul mântuirii neamului omenesc prin 
învierea Sa cea de a treia zi. «Căci ducând pe mulți fii la mărire, i se 
cădea Aceluia pentru care sunt toate, ca să desăvârșească prin 
suferință pe începătorul mântuirii lor» (Evrei 2, 10).  „S-a smerit pe 
Sine, ascultător făcându-se până la moarte – si încă moarte pe cruce. 
Pentru aceea, și Dumnezeu L-a preaînălțat și I-a dăruit Lui numele ce 
este mai presus de orice nume: Ca, întru numele lui Iisus, tot 
genunchiul să se plece, al celor cerești, și al celor pământești si al 
celor de dedesubt (Filipeni 2, 8-10). 

Voia lui Dumnezeu a fost ca să cheme la viața o nouă creaţie, 
care să-I fie în eternitate supusă și credincioasă: Biserica Sa. Și 
această creaţie nouă nu putea fi încercată decât prin aceea că fiecare 
mădular al acesteia să ia asupra sa suferințele crucii, să se facă 
«părtaș la patimile lui Hristos» și asemenea cu El «în  moartea Lui». 
Fiindcă numai în acest chip creștinul poate ajunge la învierea cea din 
morţi (Filipeni 2, 10-11). 

Din acest motiv creștinii – mădularele trupului mistic al lui 
Hristos – trebuie să treacă prin aceeași încercare ca și Modelul lor 
divin: să accepte suferinţele lumii acesteia și să le învingă  prin 
bucuria pe care o naşte nădejdea învierii cu Hristos. Cum zice 
Apostolul Pavel: „Acum mă bucur de suferinţele mele pentru voi și 
împlinesc, în carnea mea, lipsa necazurilor lui Hristos, pentru Trupul 
Lui, care este Biserica” (Coloseni 1, 24). 

Fiecare mlădiță a tulpinii, care e Hristos, trebuie să se 
comporte în fața suferinţelor – indiferent care ar fi acestea – ca și 
Acesta și să se bucure că are prilejul să facă dovada că este credincios 
și supus lui Hristos. În lupta lui cu suferinţa, creştinul ascultă de 
porunca Apostolului: „Ia-ți partea Ta de suferinţă, ca un bun ostaș al 
lui Hristos Iisus” (II Tim 2, 3) și răsplata eroismului creştin este 
nespus de mare: creştinul se miruie cu nardul pe care-1 naşte în suflet 
bucuria preamăririi cu Hristos, bucuria învierii. Părtaș la slava și 
fericirea eternă a învierii este răsplata pe care o dăruieşte Hristos 
celor ce îl urmează. De aceea, Apostolul Pavel ne asigură că: „durerile 
ceasului de față nu pot să stea în cumpănă cu mărirea, care va să se 
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arate pentru noi” (Rom 8, 17-18), fiindcă „dacă am murit împreună 
cu Hristos, vom și învia împreună cu El” (II Tim 2, 11). 

Acesta este drumul pe care trebuie să-1 parcurgă creştinul în 
această viață: drumul prin suferinţa cu Hristos la învierea cu Acesta. 
Este drumul pe care au mers Apostolii, sfinţii, asceţii și marii 
anahoreţi ai creştinismului. Toți aceştia au fost mişcaţi de 
certitudinea de nezdruncinat, că, la capătul suferinţelor lor, se afla 
misiunea cea mare a învierii cu Hristos, care înseamnă victoria 
definitivă asupra păcatului și a suferinţelor acestei lumi. Și ce le 
susţinea nădejdea aceasta mare a acestora? Învierea Domnului, care 
este chezășia sigură că, toți cei care au parcurs drumul înspre vârful 
Gogotei și s-au răstignit acolo cu Hristos, vor și învia împreună cu El 
la o viața asupra căreia suferințele lumii nu vor mai avea o putere. Și 
când toți cei credincioşi lui Hristos vor învia la viața aceasta 
adevărată nu vor mai exista în lume nici griji, nici boli, nici dureri, 
nici suferinţe și nici moarte. Pământul acesta va fi plin de oameni 
desăvârșiți, care se vor bucura de viață și de libertate.  
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Biserica - instituție sfântă 
întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos 

 
Pr. Paul Paraschiv 

 
 
Biserica este Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, în care toţi oamenii 
ca membri călătoresc permanent spre Tatăl pe Calea numită Hristos 
(Ioan 14, 6). Hristos prin Duhul Său, în Biserică, ne conduce la Tatăl 
ca jertfe curate. Prin Duhul lui Hristos ce se odihneşte în mădularele 
Bisericii, ne facem şi noi jertfe curate în faţa Tatălui, ca şi Fiul, Jertfa 
supremă. 

Biserica văzută, ca viaţa în Hristos, este, totodată, o viaţă în 
Sfânta Treime. Biserica lui Hristos trăieşte în El şi prin El trăieşte în 
Sfânta Treime. “Biserica Tatălui este, de asemenea, Biserica Fiului. Şi 
avem aici toate imaginile pauline: casa, zidirea, templul. Este Trupul 
Său sfinţit, al cărui cap este Hristos, este Mireasa, Fecioară şi Mamă, 
al cărei Mire este Hristos. În Vechiul Testament poporul Israel este 
cel care a trăit această relaţie nupţială cu Mirele dumnezeiesc. 
Biserica devine această mireasă sfinţită prin scumpul Sânge, locul 
Cuvântului său şi al fidelităţii sale” (Pr. Prof. Dr. Boris 
BOBRINSKOY, Taina Bisericii, traducere Vasile Manea, Editura 
Patmos, Cluj-Napoca, 2002,  p. 60). 

În principiul hristologic, Biserica se prezintă ca o realitate 
absolută, ca un fundament neschimbat: “Zidiţi fiind pe temelia 
apostolilor şi a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind Însuşi 
Iisus Hristos. Întru El, orice zidire bine alcătuită creşte ca să ajungă 
un locaş sfânt în Domnul. În Care voi împreună sunteţi zidiţi, spre a 
fi locaş al lui Dumnezeu în Duhul.” (Efeseni 2, 20-22). 

Biserica, întemeiată între oameni de Fiul lui Dumnezeu, îşi 
desfăşoară activitatea spre slava lui Dumnezeu Tatăl, din puterea pe 
care i-o dă şi i-o înnoieşte continuu Sfântul Duh. Ea este aşezământul 
împuternicit de Dumnezeu Tatăl, “să le reunească pe toate în Hristos, 
cele din ceruri şi cele de pe pământ, întru El” (Efes 1, 10) şi de aceea 
Sfântul Apostol Petru o numeşte “Biserica lui Dumnezeu” (I Cor 1, 2) 
şi spune că după ce “toate vor fi supuse Fiului, atunci şi Fiul Însuşi se 
va supune celui ce i-a supus lui toate, ca să fie Dumnezeu totul în 
toate” (I Cor 15, 28). ,,Constituţia Bisericii este, deci, teandrică, 
păstrând ca existenţe distincte pe cei uniţi, pe Dumnezeu şi pe 
oameni, după cum şi comuniunea din sânul Sfintei Treimi păstrează 
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distincte Persoanele divine” (Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru  RADU, 
Despre înnoirea şi îndumnezeirea omului în Hristos, Editura 
Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, p. 2). Biserica este organismul 
teandric în care credincioşii trăiesc comuniunea sacramentală cu 
Dumnezeu, izvorul iubirii (I Ioan 4, 8). De aceea Sfântul Apostol 
Pavel şi Sfântul Evanghelist Ioan fac o apropiere directă între 
cuvântul Biserică şi cuvântul comuniune şi dragoste (Efes 1, 5; I Ioan 
4, 7-12) şi ne arată că viaţa în Hristos înseamnă comuniune de 
dragoste nu numai cu Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, ci şi cu 
ceilalţi oameni (I Ioan 4, 19-20; Romani 12, 4-18). ,,Biserica este un 
eu uman comunitar în Hristos ca Tu, dar în acelaşi timp eu-ul ei este 
Hristos” (Pr. Prof. Dr. Dumitru STĂNILOAE, Teologia Dogmatică 
Ortodoxă, volumul II, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, p. 137.). 
Mântuitorul Hristos este cel ce coboară viaţa de comuniune a lui 
Dumnezeu în oameni şi o lărgeşte în comunitatea oamenilor, şi tot El 
ridică pe oameni la comuniunea cu Dumnezeu (Ioan 17, 21 şi 23). 

Efectul cel mai profund al legăturii teandrice a Bisericii cu 
Iisus Hristos este comunicarea harului. Prin har credincioşii pot intra 
în relaţie cu Persoanele Sfintei Treimi. Fiul se uneşte după har atât de 
mult cu oamenii, precum este unit după fiinţă cu Tatăl, având faţă de 
ei aceeaşi iubire. Fiul adunând în Sine pe oameni, Tatăl iubindu-L pe 
El, îi iubeşte şi pe ei cu aceeaşi dragoste: “Iubirea cu care M-ai iubit 
Tu să fie în ei şi Eu în ei” (Ioan 17, 26). 

Începutul comuniunii Fiului lui Dumnezeu cu oamenii s-a 
făcut prin actul istoric al întrupării şi răstignirii: “Şi Cuvântul S-a 
făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut  slava Lui, slavă ca a 
Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (Ioan 1, 14); “Căci 
ducând pe mulţi fii la mărire, I se dă Aceluia, pentru Care sunt toate 
şi prin Care sunt toate, să desăvârşească prin pătimire pe Începătorul 
mântuirii lor. Pentru că şi Cel ce sfinţeşte şi cei ce se sfinţesc, dintr-
Unul sunt toţi; de aceea nu Se ruşinează să-i numească pe ei fraţi, 
zicând: “Spune-voi fraţilor Mei numele Tău. În mijlocul Bisericii Te 
voi lăuda.” Şi iarăşi: “Eu voi fi încrezător în El”; şi iarăşi: “Iată, Eu şi 
pruncii pe care Mi i-a dat Dumnezeu.” Deci, de vreme ce pruncii s-au 
făcut părtaşi sângelui şi trupului în acelaşi fel şi El S-a împărtăşit de 
acestea, ca să surpe prin moartea Sa pe cel ce are stăpânirea morţii, 
adică pe diavolul. Şi să izbăvească pe acei pe care frica morţii îi ţinea 
în robie toată viaţa. Căci, într-adevăr, nu a luat firea îngerilor, ci 
sămânţa lui Avraam a luat. Pentru aceea, dator era întru toate să Se 
asemene fraţilor, ca să fie milostiv şi credincios Arhiereu în cele către 
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Dumnezeu, pentru curăţirea păcatelor poporului. Căci prin ceea ce a 
pătimit, fiind El însuşi ispitit, poate şi celor ce se ispitesc să le ajute” 
(Evrei 2, 10-18). Condiţiile comuniunii credincioşilor cu Dumnezeu 
sunt arătate de Mântuitorul, în general, în Predica de pe munte 
(Matei capit 5, 6, 7) şi în mod special în ultima Sa cuvântare adresată 
Apostolilor, la Cina cea de taină: “Credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în 
Mine” (Ioan 14, 1); “De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele. Şi Eu voi 
ruga pe Tatăl, şi alt Mângâietor vă va da vouă, ca să fie cu voi în veac” 
(Ioan 14, 15-16), căci: “Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, 
şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el.” (Ioan 
14, 23). “Făcându-Se om, Hristos a intrat în unire cu întreaga natură 
umană. El o reuneşte în El ca pe membrele împrăştiate ale unui corp, 
zidind Biserica” (Vladimir LOSSKY, Vederea lui Dumnezeu, în 
româneşte de Maria Cornelia Oros. Studiu introductiv de diac. Ioan I. 
Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 1995, p. 50). 

Mântuitorul nostru Iisus Hristos a anunţat întemeierea 
împărăţiei Sale, a Bisericii, fie în mod direct, fie mai ales în pilde 
(Matei cap. 13). Această vestire a întemeierii Bisericii a făcut-o 
Mântuitorul în modul cel mai evident în Cezareea lui Filip. După ce 
Sfântul Apostol Petru a mărturisit: “Tu eşti Hristosul, Fiul lui 
Dumnezeu Celui viu” (Matei 16, 16), iar Mântuitorul a spus: “Şi Eu îţi 
zic ţie că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi 
porţile iadului nu o vor birui” (Matei 16, 18). Termenul εκκληζία se 
întâlneşte rostit de Domnul Hristos prima dată în sens universal când 
răspunde apostolilor că pe “piatra” (Matei 16, 18) credinţei în 
dumnezeirea şi mesianitatea Lui va “zidi Biserica Sa pe care porţile 
iadului nu o vor birui” (Matei 16, 18). În acest text, Biserica este 
anunţată ca o cetate foarte puternică, pe care nu o vor putea birui 
forţele întunericului, indicate prin expresia “porţile iadului” (Matei 
16, 18). “Textul din Matei 16, 18 reprezintă trecerea de la profeţie la 
realizarea mesianică. Domnul zideşte Biserica, care este locul de 
întâlnire al lui Dumnezeu cu toţi care credeau în El, cu toţi care am 
fost reuniţi în Hristos” (Pr. Asist. Vasile MIHOC, Ecleziologia Noului 
Testament, în revista ,,Studii Teologice”, Nr. 3-4, 1977, p. 241). 
Biserica fiind mai tare decât cerul, din această cauză nici porţile 
iadului nu o vor birui. Aceasta prin faptul că ea este apărată de 
dumnezeiescul ei Întemeietor. Se ştie că, “la început Mântuitorul a 
vorbit numai despre împărăţia lui Dumnezeu”( Pr. Prof. Dumitru 
STĂNILOAE, Relaţiile treimice şi viaţa Bisericii, în revista 
,,Ortodoxia”, Nr. 4, 1964, pp. 512-513) şi abia către sfârşitul activităţii 



70 
 

Sale în Galileia, vorbeşte clar şi despre Biserică, în cele două 
cuvântări din Evanghelia după Matei, capitolele 16 şi 18. În cea dintâi 
face cunoscută intenţia de a întemeia Biserica Sa, în cea de-a doua 
arată misiunea ei în lume, ambele cuvântări dând primei Evanghelii 
un caracter eclesiologic. Când ucenicii începuseră să înţeleagă rolul 
Său mesianic de care depindea fiinţa şi misiunea Bisericii, 
Mântuitorul Hristos găseşte momentul potrivit să le descopere 
intenţia întemeierii Bisericii. De aceea, după ce-i întreabă ce cred 
oamenii despre El, “Fiul Omului” (Matei 16, 13); Domnul cere 
părerea ucenicilor, zicând: “Dar voi cine ziceţi că sunt? (Matei 16, 15). 
Întrebarea este adresată tuturor în comun, iar răspunsul la întrebare 
îl dă iarăşi, în numele tuturor, Petru, astfel: “Tu eşti Hristosul, Fiul 
lui Dumnezeu Celui viu.” (Matei 16, 16). În acest răspuns, care este o 
mărturisire de credinţă, se afirmă mesianitatea şi Dumnezeirea lui 
Iisus Hristos. Mărturisirea lui Petru este deci una “colectivă” (în 
numele apostolilor) şi nu numai personală. “Dar pentru ce Hristos nu 
declară şi nici nu spune: “Eu sunt Hristosul”, ci Se foloseşte de 
întrebare făcându-i pe ucenici să mărturisească? Pentru că modul 
acesta Îi era atunci mai potrivit şi de nevoie; pentru că aşa îi putea 
face mai bine pe ucenici să creadă în cele ce a spus Petru” (SFÂNTUL 
IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la Matei, PSB 23, traducere, 
introducere şi note de Pr. Dumitru Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti, 
1994, p. 623). 

La mărturia Apostolilor, Domnul le răspunde prin Petru: 
“Fericit eşti, Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-au descoperit 
ţie aceasta, ci Tatăl Meu Cel din ceruri.” (Matei 16, 17). “Domnul 
spune în faţa tuturor cine i-a insuflat lui Petru această mărturisire. 
Hristos îi spune aceasta ca să cunoşti că Petru a grăit, dar Tatăl i-a 
poruncit ce să grăiască; ca să nu crezi că cele spuse de Petru sunt o 
părere omenească, ci sunt o dogmă dumnezeiască… Ai văzut cum 
descoperă Tatăl pe Fiul? Ai văzut cum descoperă Fiul pe Tatăl? Că 
“Nimeni nu cunoaşte pe Tatăl decât Fiul şi căruia va voi Fiul să-i 
descopere” (Matei 11, 27). Deci nu poţi cunoaşte de la altul pe Fiul 
decât de la Tatăl, nici nu poţi cunoaşte de la altul pe Tatăl decât de la 
Fiul. Şi din aceasta se vede deci că Fiul este de aceeaşi cinste şi 
deofiinţă cu Tatăl” (Ibidem). Mântuitorul Hristos îi mai spune lui 
Petru: “Tu eşti Simon, fiul lui Iona” (Matei 16, 17), “Tu te vei chema 
Chefa” (Ioan 1, 42). “Şi pentru că ai predicat pe Tatăl Meu, numesc şi 
Eu pe cel ce te-a născut! Ca şi cum i-ar fi spus: “După cum tu eşti fiul 
lui Iona, aşa şi Eu sunt Fiul Tatălui Meu” (Ibidem). 
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Părintele Stăniloae sintetizează învăţătura otodoxă privitoare 
la întemeierea Bisericii de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, 
prin cuvintele următoare: “În Biserică toate sunt unite, dar 
neconfundate în această unitate. Biserica e trupul lui Hristos şi ca 
atare e unită cu El şi distinctă de El. Biserica e imanentul care are în 
ea transcendentul, comunitatea treimică de Persoane plină de o 
nesfârşită iubire faţă de lume. Biserica este Hristos extins cu trupul 
Lui îndumnezeit în umanitate, sau umanitatea aceasta unită cu 
Hristos şi având imprimat în ea pe Hristos cu trupul Lui 
îndumnezeit. Dacă Fiul lui Dumnezeu n-ar fi luat trup şi nu l-ar fi 
îndumnezeit prin Înviere şi Înălţare, ar fi lipsit inelul de legătură 
între Dumnezeu şi creaţie. Biserica are prin aceasta o constituţie 
teandrică. Conţinutul ei constă în Hristos cel unit după firea 
dumnezeiască cu Tatăl şi cu Duhul, iar după firea omenească cu noi. 
Cuprinzându-se în Ipostasul întrupat al lui Hristos, Biserica poate fi 
numită Hristos, înţelegând pe Hristos cel extins în umanitate. Ea e 
Hristos Însuşi, Cel ce este dinainte de veci în sânul Tatălui şi la 
plinirea vremii S-a făcut om şi este şi vieţuieşte pururea cu noi şi 
lucrează şi mântuieşte şi Se extinde peste veacuri. Cei doi factori, 
Hristos şi umanitatea, sunt atât de uniţi în Biserică, încât în Biserică 
nu poate fi văzut unul fără altul şi nu se poate vorbi despre unul fără 
de celălalt. Despre Hristos se spune că e cap al Bisericii, iar despre 
Biserică, că e trup al lui Hristos. Poziţia specială a lui Hristos în 
Biserică constă în mod principal în calitatea Lui de cap, de factor care 
uneşte pe credincioşi în Sine ca pe un trup, şi în calitate de model şi 
de izvor de putere după care se orientează şi de care se umple şi se 
imprimă ei, făcându-se după chipul Lui. Hristos asumând firea 
umană ca pe un chip al Său, e cugetat ca un model al omului. Hristos 
a devenit capul Bisericii prin faptul că Ipostasul divin Şi-a asumat 
chipul uman, pârga firii noastre, luând ca om o poziţie centrală între 
oameni” (Pr. Prof. Dr. Dumitru STĂNILOAE, Teologia Dogmatică 
Ortodoxă, volumul  II, pp. 137-138). 

Biserica este trupul lui Hristos (Efeseni 1, 23). Prin ea se 
manifestă Dumnezeirea, având imprimată în sine specificul 
Întemeietorului ei. Membrele acestui trup au fiecare o funcţie 
specială în vederea binelui comun şi este o datorie esenţială pentru 
fiecare, aceea de a se achita de datoria sa cât mai bine , pentru ca 
Biserica să devină “plinirea Celui ce plineşte toate întru toţi” (Efeseni 
1, 23). În acest sens, Sfântul Apostol Pavel a numit în mod direct pe 
Hristos cap al Bisericii, “Hristos este Capul trupului, al Bisericii” 
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(Coloseni 1, 18, 24), “Şi toate le-a supus sub picioarele Lui şi, mai 
presus de toate, L-a dat pe El cap Bisericii, care este trupul Lui, 
plinirea Celui ce plineşte toate întru toţi” (Efeseni 1, 22-23). “Biserica 
are două aspecte, arătate de Sfântul Pavel în Epistola către Efeseni, 
epistolă prin excelenţă ecleziologică. Aceste două aspecte sau, mai 
degrabă, aceste două însuşiri fundamentale ale Bisericii sunt atât de 
strâns legate între ele, încât Sfântul Pavel le trece într-un singur 
verset (Efeseni 1, 23). Biserica este reprezentată aici (versetele 17-23) 
ca împlinirea iconomiei treimice, ca o descoperire a Tatălui în 
lucrarea Fiului şi a Sfântului Duh” (Vladimir LOSSKY,  Teologia 
mistică a Bisericii de Răsărit, traducere pr. Vasile Răducă, Editura 
Bonifaciu, Bucureşti, 1998, p. 165). 

Pe scurt, Jertfa Mântuitorului Hristos, aşezată la temelia 
Bisericii şi a legământului celui nou (Matei 26, 28) este deopotrivă 
preţ de răscumpărare şi mijlocul dobândirii vieţii veşnice (Ioan 6, 54) 
pentru cei ce se împărtăşesc de ea. “Prin această jertfă El răscumpără 
Biserica, o sfinţeşte, şi-o însuşeşte, şi-o încorporează. De aceea ea se 
şi numeşte “Biserica lui Hristos” sau cum zice El însuşi “Biserica 
Mea” (Pr. Ioan  MIRCEA, Învăţătura despre Biserică în Evanghelie, 
privită interconfesional, în revista ,,Ortodoxia”, Nr. 1, 1955,  pp. 79-
80).  Sfântul Apostol Pavel spune că “nimeni nu poate pune altă 
temelie decât cea pusă, care este Iisus Hristos” (I Corinteni 3, 11), “Iar 
Hristos a fost credincios ca Fiu peste casa Sa. Şi casa Lui suntem noi” 
(Evrei 3, 6). 
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Tâlcuirea Rugăciunii Domnești la Sfinții Grigorie al Nyssei 
și Ciprian al Cartaginei 

 
Pr. Florin Alexandru Sichim 

 
 
Sfinţii Ciprian al Cartaginei şi Grigorie al Nyssei aparţin unei 
perioade puternic zdruncinate de persecuţii, erezii şi schisme. Deşi au 
trăit în secole diferite, al III-lea, respectiv al IV-lea, ei s-au impus în 
lumea creştină patristică prin viaţa şi activitatea lor. 

Primul dintre ei, Sfântul Ciprian, a fost un mare păstor de 
suflete, un conducător bisericesc desăvârşit, un bun orator, un 
scriitor deosebit şi un mare iubitor de oameni. Prin intensa sa 
activitate de conducător, organizator, scriitor şi martir al comunităţii 
creştine din Cartagina, imaginea acestui mare ierarh s-a imprimat 
puternic în istoria creştinismului, rămânând de-a lungul veacurilor în 
cugetul şi în inimile creştinilor. În sufletul său de o rară sensibilitate 
îşi găsesc ecou toate preocupările şi frământările fiilor săi 
duhovniceşti. 

Cel de-al doilea mare ierarh, Sfântul Grigorie al Nyssei, a avut 
o deosebită cultură generală şi teologică, fundamentată pe izvoarele 
Revelaţiei dumnezeieşti. A primit o educaţie aleasă şi de la fratele 
său, Sfântul Vasile cel Mare. A fost un profund cunoscător al 
adevărurilor de credinţă, pe care le-a analizat şi expus cu o deosebită 
iscusinţă. Prin contribuţia sa în teologie, în păstrarea dreptei credinţe 
şi a păcii, a devenit unul dintre marii apărători ai Ortodoxiei. 

Activitatea lor ca păstori de suflete şi adevăraţi exponenţi ai 
gândirii creştine autentice se concretizează într-o anumită măsură şi 
în scrierile lor teologice. Cu toate că sunt autorii multor opere, 
posterităţii i-au rămas numai o parte din ele. În opera lor bogată, 
alcătuită din lucrări dogmatice, exegetice, apologetice, ascetice etc., 
cu o valoare incontestabilă pe plan doctrinar, moral şi sacramental, 
un loc important îl ocupă şi tratatele Despre rugăciunea domnească. 
Cei doi Sfinţi Părinţi vorbesc în aceste scrieri despre rugăciune în 
general, dar şi tâlcuiesc Rugăciunea domnească, rugăciunea-model 
lăsată nouă de Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos. Ei folosesc 
argumentarea scripturistică, dar şi pe cea raţională, reuşind să 
explice cererile rugăciunii în sensul lor autentic, spiritual şi literar. 
Ambele tratate poartă nota de originalitate a fiecărui autor, ocupând 
un loc binemeritat în literatura teologică prin frumuseţea şi ideile lor. 
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Aduc totodată o notă critică la adresa păgânilor şi a celor ce 
neglijează rugăciunea. 

Între învăţăturile evanghelice, rugăciunea ocupă un loc de 
frunte. Ele sunt absolut necesare pentru creştin, căci îi întăresc 
credinţa, fiindu-i ajutoare pentru dobândirea mântuirii. Rugăciunea 
adevărată este aceea pe care Domnul Hristos ne-a învăţat să o rostim. 
Sfântul Grigorie de Nyssa ne asigură că, dacă ne rugăm aşa cum ne-a 
ânvăţat Mântuitorul, rugăciunea noastră va fi bine primită de 
Dumnezeu. 

Tatăl nostru Care eşti în ceruri. Prin aceste cuvinte de 
început, ne adresăm lui Dumnezeu-Tatăl, ai Cărui fii am devenit, 
fiind renăscuţi prin harul Său. Trebuie să aducem recunoştinţă lui 
Dumnezeu, mărturisindu-ne calitatea de fii. Îl numim „Tată“ şi ne 
arătăm dragostea faţă de El prin renunţarea la părinţii trupeşti, căci 
de acum avem un singur Tată, Cel din ceruri. Acest cuvânt, însă, îi 
acuză pe iudei, deoarece ei nu L-au primit pe Fiul Său, Domnul 
Hristos, ba, mai mult, L-au trimis la moarte, răstignindu-L pe cruce. 
De aceea, ei au încetat de a mai avea calitatea de fii ai lui Dumnezeu, 
locul lor fiind luat de adevăraţii creştini. 

Sfântul Ciprian al Cartaginei aduce în prim-plan aspectul 
unităţii în rugăciune. Acesta este arătat prin folosirea termenului 
„nostru“, care se adresează tuturor, pentru că toţi formăm o unitate. 
De aceea, nu spunem în rugăciune „Tatăl meu“, ci „Tatăl nostru“. Iar 
dacă prin cuvântul „Tată“ ne arătăm dragostea faţă de Dumnezeu, 
prin termenul „nostru“ ne arătăm dragostea faţă de semenii noştri. 

Sfântul Grigorie de Nyssa completează şi ne atrage atenţia că 
nu-L numim pe Dumnezeu, în mod simplu, „Tată“. Acest nume 
presupune din partea noastră o viaţă desăvârşită, o viaţă curată, 
lipsită de amăgirile vieţii acesteia trecătoare. Numai aşa Dumnezeu 
va fi mândru de noi şi de faptele noastre. Cel rău intenţionat, însă, nu 
va chema în rugăciunile sale pe Tatăl din ceruri, ci pe cel din 
adâncuri, pe diavol. 

Aceste cuvinte ale rugăciunii, afirmă episcopul Nyssei, „ne 
aduc aminte de patria din care am fost scoşi şi de înălţimea din care 
am căzut“. Şi îşi explică afirmaţia prin pilda fiului risipitor. Acesta îşi 
dă seama de starea rea în care ajunsese şi, reflectând la ea, se întoarce 
la casa părintească. Meditează la păcatul său şi se căieşte spunând: 
„Tată, am greşit la cer şi înaintea Ta“. Este încredinţat că numai cerul 
este patria lui, odată ce-şi mărturiseşte păcatul său faţă de cer. Se 
apropie mai uşor de Dumnezeu, care-i cuprinde grumazul, îl îmbracă 
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în haina cea dintâi pe care a pierdut-o prin neascultare. Asemenea 
fiului risipitor, şi nouă ni se îngăduie să ne întoarcem la Tatăl. Dar 
aceasta presupune să înlăturăm păcatul, să devenim asemenea lui 
Dumnezeu, coborând „cerul şi imaginea divină în inima noastră“. 

Sfinţească-Se numele Tău. Aceste cuvinte par la prima vedere 
un paradox, deoarece cerem să Se sfinţească numele lui Dumnezeu. 
Dar, numele Său este, prin însăşi natura Sa, sfânt. Dumnezeu Însuşi 
sfinţeşte, deci El nu poate fi sfinţit. 

Înţelesul acestei prime cereri ni-l arată ambii Sfinţi Părinţi. 
Sfântul Ciprian al Cartaginei ne explică faptul că, prin această cerere, 
rugăm, de fapt, pe Dumnezeu ca să rămânem în sfinţenia căreia ne-
am făcut părtaşi prin Botez. Şi cerem aceasta zilnic, pentru că numai 
prin sfinţenie vom câştiga împărăţia lui Dumnezeu. 

La fel şi Sfântul Grigorie de Nyssa susţine că nu este vorba 
despre sfinţirea numelui lui Dumnezeu, în sensul propriu. Ne rugăm 
ca numele Său să Se sfinţească în noi, ca prin faptele noastre bune, ca 
adevăraţi fii ai lui Dumnezeu, neamurile să proslăvească acest nume. 
Ne întreabă Sfântul Părinte: „Cine este atât de dobitocesc şi fără de 
minte, încât, văzând în cei ce cred o viaţă curată dobândită prin 
virtuţi, nu va slăvi numele Celui chemat printr-o astfel de viaţă?“. 

Ne rugăm pentru sfinţirea noastră, care, prin viaţa virtuoasă, 
trebuie să oglindească sfinţenia divină. Mărturisim sfinţenia lui 
Dumnezeu prin această cerere. Dar, în acelaşi timp, Îi cerem ajutorul 
pentru sfinţirea noastră, pentru a duce o viaţă bogată în fapte bune, 
care să ne facă demni de numele şi sfinţenia lui Dumnezeu. Cerem 
prin ajutorul Său să fim nepătaţi, drepţi, urmând dreptatea şi 
adevărul, străini de cele rele. Cugetul să fie îndreptat către cele de 
sus, „luminând prin vieţuirea îngerească“. 

Vie împărăţia Ta. Această a doua cerere a rugăciunii se află în 
strânsă legătură cu prima. Aşa cum rugăm pe Dumnezeu să Se 
sfinţească numele Său în fiinţa noastră, tot aşa cerem să vină 
împărăţia Sa. Ne rugăm, aşadar, pentru împărăţia pe care Dumnezeu 
ne-a promis-o şi pe care Domnul Hristos a câştigat-o prin însuşi 
Sângele Său. 

Sfântul Ciprian al Cartaginei identifică pe Domnul Hristos cu 
împărăţia, pentru că în El vom împărăţi. Argumentează afirmaţia 
prin faptul că tot Hristos este şi învierea noastră, pentru că în El 
înviem şi noi.  Aceasta fusese dată fiilor lui Israel, dar ei n-au dorit s-
o primească. De aceea, ea a fost dată adevăraţilor fii ai lui Dumnezeu. 
Şi suntem îndreptăţiţi să ne rugăm pentru aceasta, deoarece există şi 
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împărăţie lumească. Dar, spune marele ierarh cartaginez, „cel ce se 
dedică lui Dumnezeu şi lui Hristos nu doreşte împărăţia 
pământească, ci pe cea cerească“. 

Sfântul Grigorie de Nyssa dezvoltă acestă ultimă idee. El spune 
că în rugăciune cerem să vină la noi împărăţia lui Dumnezeu, care nu 
ne este impusă prin vreo silă, pentru „a scăpa de reaua stăpânire a 
stricăciunii“. Are în vedere starea omului de după căderea în păcat. 
Căci firea omenească s-a îndreptat, prin liberă alegere, spre ceea ce 
este opus binelui, ajungând sub stăpânirea răutăţii. 

Deci, cel care cere venirea împărăţiei lui Dumnezeu poate 
spune astfel: „Cer să mă izbăvesc de stricăciune, să mă eliberez de 
moarte, să fiu dezlegat de legăturile păcatului, să nu mai 
împărăţească asupra mea moartea, să nu mai lucreze împotriva 
noastră tirania răutăţii, să nu mai fiu sub stăpânirea celui ce mă 
războieşte…, să vină la mine împărăţia Ta, ca să fugă de la mine, mai 
bine-zis, să se mute în nefiinţă patimile ce mă stăpânesc şi 
împărăţesc acum peste mine“. 

Sfântul Grigorie de Nyssa identifică împărăţia şi cu Duhul 
Sfânt, combătându-i pe pnevmatomahi, care negau dumnezeirea 
Sfântului Duh. 

Facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Ca să 
dobândim împărăţia lui Dumnezeu, noi, creştinii, trebuie să împlinim 
voia Sa. Pentru aceasta ne rugăm în cererea de faţă. Sfântul Ciprian al 
Cartaginei ne atenţionează de la început asupra a ceea ce trebuie să 
înţelegem prin aceste cuvinte. Nu cerem ca Dumnezeu să facă cu 
fiinţa noastră ceea ce voieşte, deoarece se desfiinţează liberul arbitru. 
Ci ne rugăm să ne dea ajutorul Său, pentru ca noi să-I îndeplinim 
voia. 

Ambii Sfinţi Părinţi pleacă de la premisa că omul nu poate 
săvârşi binele fără ajutorul lui Dumnezeu, din cauza slăbiciunii firii 
omeneşti, care este o piedică în calea mântuirii. Înainte de căderea în 
păcat, omul se afla într-o stare de sănătate spirituală, în care virtutea 
era raţiunea lucrurilor. Însă, prin neascultare, a căzut din această 
stare. S-a îmbolnăvit, sufletul ajungând sub stăpânirea unei boli 
ucigaşe. De aceea, a fost nevoie să vină Doctorul bolilor sufletului, ca 
să ne vindece de această boală, prin unirea cu voinţa lui Dumnezeu. 
Şi ne-a poruncit să nu facem voia noastră, ci pe a lui Dumnezeu, 
dându-ne chiar El exemplu: „Tată, nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu“. 
Care este voinţa lui Dumnezeu, ne spune Sfântul Ciprian al 
Cartaginei: „Modestie în conversaţie, statornicie în credinţă, decenţă 
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în cuvinte, dreptate în fapte, generozitate în ajutorări, stăpânire în 
conduită, a nu face nedreptate şi a o ierta pe cea făcută de altul, a trăi 
în pace cu fraţii, a iubi pe Domnul din toată inima…, a rămâne cu 
credinţă şi curaj alături de crucea Lui“. 

Împlinind voinţa lui Dumnezeu, cu ajutorul şi harul Său, 
câştigăm mântuirea. Dar aceasta se realizează şi în cer, şi pe pământ. 
Iar pacea dintre elementele firii omeneşti, trupul luat din pământ şi 
sufletul dat din cer, o condiţionează. Aceasta, deoarece între trup şi 
suflet există o luptă continuă. Şi, numai supunând cele trupeşti celor 
duhovniceşti, vom putea restabili această pace. 

Sfinţii Părinţi dau şi alte înţelesuri cuvintelor „cer“ şi 
„pământ“. Sfântul Ciprian al Cartaginei susţine ideea universalităţii 
mântuirii. El spune: „Precum în cer, adică în noi, s-a făcut voia lui 
Dumnezeu, căci prin credinţa noastră, suntem din cer, la fel şi pe 
pământ, adică în cei ce nu voiesc să creadă, să se facă voia lui 
Dumnezeu, să înceapă a fi cereşti“. Iar Sfântul Grigorie de Nyssa 
vorbeşte despre creaţie, care este împărţită în natura spirituală, a 
îngerilor, fără patimă şi greşeală, şi natura materială, căreia îi suntem 
părtaşi, dată fiind unirea corpului cu ceea ce este pământesc. Aceasta 
din urmă este o viaţă cufundată în patimă şi în chinuri. De aceea, 
cerem în rugăciune să se împlinească voia lui Dumnezeu atât în cer, 
cât şi pe pământ, deoarece voinţa Lui este „ca cele pământeşti să facă 
loc celor cereşti, iar cele spirituale şi dumnezeieşti să aibă mai multă 
trecere“. 

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. 
Cuvântul „pâine“ are în gândirea teologică a Sfinţilor Părinţi două 
înţelesuri, unul spiritual şi unul material. În primul rând, trebuie să 
înţelegem prin „pâinea noastră“ hrana spirituală, care este Domnul 
Hristos. El a spus: „Eu sunt pâinea cea vie, Care s-a pogorât din cer. 
De va mânca cineva din pâinea aceasta, viu va fi în veci. Iar pâinea pe 
care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu“. Este pâinea pe 
care o primim la Sfânta Euharistie. Şi o cerem zilnic, nu numai 
pentru noi înşine, ci pentru toţi. Pentru că se pot întâmpla cazuri 
când cineva este oprit de la Împărtăşanie în urma săvârşirii vreunui 
păcat greu şi rămâne astfel în afara mântuirii. 

În al doilea rând, înţelegem prin pâine hrana materială, 
necesară pentru întreţinerea vieţii. Pe aceasta o cerem zilnic de la 
Dumnezeu, odată ce ne-am depărtat de bogăţiile acestei lumi 
pământeşti. Dar Sfinţii Părinţi subliniază faptul că singura 
caracteristică a acestei cereri este cumpătarea. Ne este de ajuns 
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pâinea zilnică. Nu trebuie să cugetăm la ziua următoare. Sfântul 
Ciprian al Cartaginei ne spune că devenim inconsecvenţi dacă ne 
facem griji pentru ziua de mâine, pentru că, pe de-o parte, cerem să 
vină împărăţia lui Dumnezeu, iar pe de altă parte, ne dorim să trăim 
cât mai mult în această lume. 

Ambii Sfinţi Părinţi ne dau ca exemplu pe bogatul lacom, 
căruia îi rodiseră ogoarele şi ne îndeamnă să nu ne asemănăm 
acestuia. Dar Sfântul Grigorie de Nyssa merge mai departe şi scoate 
în evidenţă şi alt aspect. Pâinea trebuie să ne-o câştigăm prin muncă 
cinstită, urmărind dreptatea. Lăcomia nu trebuie să-şi facă loc în 
sufletul nostru. Să nu căutăm cele necesare sau chiar mai mult, 
săvârşind nedreptăţi şi lăsând în urma noastră lacrimile celor 
păgubiţi. Spune Sfântul Părinte: „Dacă te osteneşti pentru cele 
străine şi ai în ochi nedreptatea şi întăreşti prin zapise cele câştigate 
pe nedrept şi apoi zici lui Dumnezeu: „Dă-mi pâinea“, nu Dumnezeu, 
ci altul ascultă acest cuvânt“. 

Revine la ideea că noi aparţinem prezentului, viitorul fiind o 
enigmă. De aceea, cuvântul „astăzi“ ne cere să nu ne îngrijim de ziua 
de mâine. Putem lua exemplu la vieţuitoarele pământului, care nu 
duc lipsă de hrană, deşi nici nu se îngrijesc de aceasta. Şi dacă 
Dumnezeu poartă de grijă acestora, cu atât mai mult se va îngriji de 
fiii Săi. 

Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm 
greşiţilor noştri. Suntem hrăniţi de Dumnezeu, trăim în Dumnezeu, 
dar nu ne îngrijim numai de viaţa aceasta, ci mai ales de viaţa 
veşnică. De aceea, cerem iertarea păcatelor, conştienţi fiind de mila şi 
bunătatea lui Dumnezeu. 

Această cerere ne aduce aminte de păcătoşenia firii omeneşti, 
de faptul că tot omul este supus greşelii. Sfântul Evanghelist Ioan 
spune: „Dacă zicem că păcat nu avem, pe noi înşine ne amăgim şi 
adevărul nu este în noi. Dacă mărturisim păcatele noastre, credincios 
şi drept este Domnul ca să ne ierte păcatele“. Dar iertarea păcatelor 
noastre de către Dumnezeu este condiţionată de iertarea pe care noi o 
acordăm semenilor care au greşit faţă de noi. Căci, la judecata 
universală, fiecare va fi judecat şi iertat după măsura cu care a 
judecat şi iertat. 

Nu ne putem apropia de altar pentru a aduce jertfă lui 
Dumnezeu, dacă nu ne-am împăcat cu aproapele nostru. Dumnezeu 
nu ne va primi jertfa, pentru că nu se uită la jertfa noastră, ci la inima 
noastră. Sfântul Ciprian al Cartaginei ne îndeamnă să ne apropiem de 
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altar asemenea lui Abel, „cu frică de Dumnezeu, cu inimă curată, cu 
respect pentru dreptate, cu pace şi unire“. Cel neîmpăcat cu semenul, 
spune Sfântul Părinte, „nici dacă va fi ucis pentru numele de creştin, 
nu va putea să scape de crima neînţelegerii frăţeşti“. 

Atât Sfântul Grigorie al Nyssei, cât şi Sfântul Ciprian al 
Cartaginei citează pilda slujitorului datornic, un exemplu pedagogic 
în privinţa acestei cereri a rugăciunii. Numai săvârşind binele, prin 
iertarea greşelilor aproapelui, putem nădăjdui că Dumnezeu va imita 
binele pe care noi l-am făcut. Şi ne va acorda iertarea de păcate, chiar 
dacă păcatele noastre faţă de Dumnezeu sunt cu mult mai mari decât 
greşelile semenilor noştri. Îndeplinind această condiţie, Îl putem ruga 
astfel pe Dumnezeu: „Fă şi Tu ceea ce am făcut eu. Imită pe robul 
Tău, Tu, Stăpânul, pe săracul şi lipsitul, Tu, Împărate al tuturor. Am 
iertat eu greşelile, să nu respingi nici Tu pe cel ce se roagă… Am 
dezlegat, dezleagă-mă. Am iertat, iartă-mă. Am dovedit multă milă 
faţă de cel de o fire cu mine, imită iubirea de oameni a robului Tău, 
Tu Care eşti Stăpânul“. 

Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. 
Diavolul este cel ce ne ispiteşte. Dar răului nu îi este permis nimic în 
ispite dacă nu-i este îngăduit de Dumnezeu. Dumnezeu nu ne 
ispiteşte şi nici nu se bucură de căderea cuiva în ispită. Dar această 
putere pe care o îngăduie în ispită are un scop îndoit: lauda, când 
creştinul dă dovadă de tărie în ispite, şi pedeapsa, când păcătuieşte. 
Aceste cuvinte ne amintesc de slăbiciunea şi neputinţa firii omeneşti 
şi ne atrag atenţia asupra faptului că nu trebuie să ne încredem prea 
mult în noi înşine. Mântuitorul Hristos ne spune: „Privegheaţi şi vă 
rugaţi ca să nu cădeţi în ispită“. 

Rugăciunea este arma creştinilor împotriva ispitelor. Ambele 
cereri exprimă acelaşi lucru. Căci, precum cel ce nu cade în ispită este 
în afara celui viclean, tot aşa, cel ce cade în ispită se află în cel rău. 
Cerem, deci, ajutorul lui Dumnezeu împotriva diavolului, iar dacă 
dobândim ajutorui Lui, vom fi în siguranţă faţă de toate uneltirile 
celui rău. De aceea, nu ne mai rămâne nimic de cerut de la 
Dumnezeu. 
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Mironosițele și diaconițele în Biserica Primară 
 

Pr. Marian-Valentin Mărăcine1 
 
 
Au existat momente în viaţa creştinismului când femeile au întrecut 
bărbaţii prin evlavia lor, prin dragostea faţă de Hristos, prin curajul şi 
devotamentul lor necondiţionat. Contribuţia femeilor creştine la 
răspândirea Evangheliei în epoca apostolică a fost deosebit de 
importantă şi consistentă în ceea ce priveşte ajutorarea cu mijloace 
materiale, cu „oferirea propriilor locuinţe pentru organizarea 
primelor întruniri creştine, a primelor biserici”(1). 

Femeile mironosiţe sunt cele dintâi fiinţe care au fost 
învrednicite de către Mântuitorul Iisus Hristos, prin înger, să 
vestească apostolilor Învierea. Pe drumul spre Golgota s-au întrecut 
prin îndrăzneala de care dăduseră dovadă, stând neclintite până ce El 
a trebuit să bea ultima picătură de chin din paharul morţii pe Sfânta 
Cruce. Aici, la piciorul crucii,”au pus în lacrimile lor durerea întregii 
creaţii, ce se frământa tulburată, văzându-şi Ziditorul ţintuit între 
piroane. Însă nu se opresc aici, ci în ziua Învierii din morţi au biruit 
frica ce le stăpânea şi, cu curaj, s-au strecurat printre paznicii 
mormântului să-I ungă cu miresme trupul şi să-L tămâieze. Pe 
Golgota, unde bărbaţii L-au părăsit pe Domnul nostru Iisus Hristos, 
femeile s-au încoronat, dând dovadă de curaj şi de bărbăţie”(2). 

Ele au devenit un simbol de dăruire şi jertfă pentru 
posteritate. “Căci, în acelaşi timp au dovedit că pot fi mironosiţe ale 
harului şi ale iubirii evanghelice, dar şi misionare şi propovăduitoare 
ale Învierii lui Hristos. Folosind din învăţătura Lui, mironosiţele, prin 
însăşi viaţa lor, au modelat suflete creştine de fecioare, de soţii, de 
mame, şi nu numai, zidindu-se prin ele credinciosul virtuos, om al 
hărniciei, al sfinţeniei, prin care să se întărească Biserica tot înainte, 
tot mai sus, spre cele înalte”(3). 

Femeile mironosiţe au fost şi soţii devotate şi mame 
credincioase, dedicându-şi viaţa întru totul acestor slujiri, dar „în” 
Hristos. Printre minunatele mame mironosiţe, putem aminti pe: 
Maria, soţia lui Cleopa, numită şi mama lui Iacob şi a lui Iosif, Sfânta 
Maria Magdalena, din care Mântuitorul a scos şapte diavoli, 
Salomeea, Ioana, Suzana, dar si Marta şi Maria, surorile lui Lazăr din 

                         
1
 Preot la Parohia Adormirea Maicii Domnului-Vădeni, Târgu-Jiu.  
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Betania. 
Presbiterele şi diaconiţele care au existat în Biserica primară 

„nu au avut niciodată funcţii sacerdotale, ci au fost numai auxiliare 
ale ierarhiei, fiind instituite nu prin Hirotonie, ci prin Hirotesie, adică 
printr-o simplă binecuvântare”(4). Acestea aveau misiunea de a ajuta 
la catehizarea femeilor şi la botezul lor, păzeau uşa de intrare a 
femeilor în Biserică, purtau grijă de văduve şi orfani, iar în timpul 
persecuţiilor adunau bani şi cercetau pe cei închişi în temniţe. 
Dispărând aceste condiţii specifice creştinismului primar, în mod 
firesc, au dispărut şi funcţiile corespunzătoare ale femeilor. 

Cel dintâi nume de diaconiţă întâlnit în Sfânta Scriptură este 
Febe (Romani XVI, 1-2). „Sfântul Apostol Pavel o prezintă ca pe <<o 
soră a noastră>>, <<diaconiţă a Bisericii din Kenhreea>> şi 
<<sprijinitoarea multora şi a mea însumi>>”(5). 

Cea de-a doua diaconiţă, întâlnită în textele apostolice, este 
Prisca sau Priscilla, cum apare în unele manuscrise. Numele ei apare 
în Epistola către Romani alături de soţul ei, Acvila, precedându-l sau 
succedându-l, „ceea ce constituie o dovadă că cei doi soţi lucrau în 
deplină armonie în folosul Evangheliei şi Bisericii (6). Prin aceasta ne 
oferă şi un prototip al familiei creştine, slujitoare la începuturile 
Bisericii. 

În epistolele sale, Sfântul Apostol Pavel o numeşte şi pe 
Maria, scriind: „Îmbrăţişaţi pe Maria, care mult s-a ostenit pentru 
voi”(Romani XVI, 6). Strădaniile acestei femei erau îndreptate către 
ajutorarea creştinilor din capitala Imperiului, Roma. 

Sunt amintite numele a mai multor diaconiţe: “Îmbrăţişaţi pe 
Trifene şi pe Trifosa, care s-au ostenit în Domnul. Îmbrăţişaţi pe 
Persida, care mult s-a ostenit în Domnul”(Romani XVI, 12). Se vede 
clar că Sfântul Apostol laudă osteneala diaconiţelor, încurajându-le 
să se menţină în Domnul. Iar la sfârşitul Epistolei către Romani, mai 
sunt amintite diaconiţa Iulia şi sora lui Heren, al cărei nume nu este 
specificat. (Romani XVI,15). 

În Epistola a II-a către Timotei, Sfântul Apostol Pavel specifică 
numele diaconiţei Claudia (IV,21), împreună cu al tuturor fraţilor. Şi 
mai putem aminti pe Evodia, pe Sintihi, Tavita din Iope, Iras, 
Marcela şi Melania. 

Diaconatul femeilor nu se opreşte cu perioada apostolică, ci 
înaintează de-a lungul anilor în viaţa Bisericii, astfel că, în epoca 
patristică, întâlnim una din cele mai populare diaconiţe din istoria 
creştinismului bizantin. Aceasta făcea parte din înalta curte din 
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Constantinopol, iar numele ei era Olimpiada. S-a născut în anul 360 
şi rămâne orfană de timpuriu; prefectul Constantinopolului, 
Procopius este tutorele ei, iar Teodosia, sora episcopului Amfilohie 
din Capadocia, se va ocupa de educaţia ei. Soţul ei, Hebridius, moare 
în 386, ea fiind în aceeaşi perioadă “împodobită prin neam şi prin 
bogăţie, şi prin educaţie…prin darurile firii şi floarea vârstei”, aşa 
cum ne înfăţişază Paladie (7).Din momentul acela îşi dedică viaţa lui 
Hristos şi aproapelui. Şi-a împărţit averea Bisericii, ajutând pe toţi 
episcopii şi pe cei ce aveau nevoie de ajutor. Prea Fericitul Nectarie a 
hirotesit-o diaconiţă, deşi era foarte tânără. 

Iată cum laudă Sfântul Ioan Gură de Aur luptele şi biruinţele 
Olimpiadei, într-o scrisoare de mângâiere, trimisă din exil: “Tu, însă, 
ai o ştiinţă care este mai presus de orice furtună, ai puterea unui 
suflet de filosof, care e mai puternică decât mii şi mii de oştiri, mai 
tare ca armele, mai tare ca tunurile şi zidurile”(8). 

Această caracterizare se potriveşte, cu siguranţă, tuturor 
mironosiţelor şi diaconiţelor, păstrându-le în amintirea Bisericii ca 
icoane vii, vrednice de urmat în toate timpurile. 
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Despre asceză la Părinții Orientali 
 

Pr. Daniel Popescu 
 
 
Noțiunea de „asceză” vine din limba greacă de la substantivul 
„αζϗέωρ” şi semnifica iniţial prelucrarea unor materiale brute pentru 
a  le face obiecte folositoare sau opere de artă. Deci, etimologic, 
această noţiune nu înseamnă nici privaţiune, nici austeritate, ci ne 
trimite cu gândul mai întâi la un act creator care cere din partea 
omului efort şi perseverenţă (1). 

Origen şi apoi Clement Alexandrinul au fost cei dintâi care au 
conferit noţiunii de „asceză” un sens şi un conţinut creştin numind 
asceţi pe toţi cei care practicau înfrânarea şi duceau o viaţă austeră în 
vederea desăvârșirii morale. 

Treptat termenul de asceză, ca şi cel de ascet, au primit în 
Răsăritul creştin un colorit monahal. Asceţii erau monahii care se 
retrăgeau din lume şi se străduiau permanent, prin respectarea 
poruncilor Mântuitorului, să se purifice de păcate, ca forme ale 
nelibertăţii, şi să se înalţe spre o tot mai deplină comuniune cu 
Dumnezeu prin virtuţi. 

Mai precis, în viaţa creştină, asceză înseamnă răspuns liber și 
conştient la chemarea şi iubirea jertfitoare a lui Hristos şi nu 
respectarea unor reguli formale şi constrângătoare. În experienţa 
ascetică, inima, de care vorbesc Sfinţii Părinţi, în deplin acord cu 
Sfânta Scriptură, este o realitate care angajează toate facultăţile 
sufletului; gândirea, voinţa şi sentimentul şi deci asceza devine un act 
al convertirii  întregii fiinţe umane, pentru ca prin ea să se facă 
simţită prezenţa lui  Hristos în lume (2). 

De aceea, începutul ei nu se află într-o simplă renunţare etică, 
ci într-o schimbare ontologică ce se petrece în fiinţa creştinului prin 
participarea sa tainică la moartea şi învierea lui Hristos. 

Deci în asceza creştină, voinţa liberă şi conştientă a omului are 
un rol prioritar. Dar activitatea ei nu poate fi separată de celelalte 
facultăţi ale sufletului, care în limbaj filocalic se numesc minte şi 
inimă (3). În acelaşi timp, mergând pe calea ascezei, care este prima 
treaptă absolut necesară desăvârșirii morale, ascetul nu este singur. 
Însoțitorul său tainic este Hristos prin lucrarea harului Duhului 
Sfânt. 

Experiența ascetică îl cuprinde pe om în integritatea ființei 
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sale: suflet și trup. Sfântul Grigore Palama spune: „Numele de om nu 
este aplicat sufletului sau trupului în mod separat, ci amândurora 
împreună, deoarece împreună au fost create după chipul lui 
Dumnezeu” (4). 

Cel care primește aluatul, dospirea şi înflorirea desăvârșirii 
este sufletul. Când Mîntuitorul zice: „fiţi desăvîrşiţi precum Tatăl 
vostru din ceruri desăvârşit este” (Matei 5, 48), îndemnul acesta 
priveşte lucrarea asupra sufletului, căci Tatăl ceresc, care ne e 
recomandat ca model, e netrupesc; dar desăvîrşirea sufletului se 
revarsă prin legăturile puternice care sunt între trup și suflet. 

Ascetul urmăreşte mântuirea, dar mântuirea se obține prin 
nevoinţele nesfârşite ale desăvîrşirii. „Nu tot cel ce-mi zice: Doamne, 
Doamne, va intra întru împărăţia cerurilor, ci acela care face voia 
Tatălui meu care este în ceruri” (Matei 7, 21). La început, cei mai 
mulţi creştini duceau o viaţă aşa de curată şi de încălzită de flacăra 
dorului după Dumnezeu, încât ei se numeau sfinţi: „Sfinţii de la 
Ierusalim”. Râvna lor după Dumnezeu era aşa de mistuitoare încât 
mai bine de 250 de ani, în vremea persecuţiilor, ei îşi dădeau viaţa în 
gura leilor şi a altor fiare, sub ascuţişul săbiei, sub flăcările focului, în 
fundul apelor, în galeriile minelor, şi în alte nenumărate chipuri. 
Când au încetat persecuţiile, mulţi creştini au luat calea pustiului, a 
munţilor, a peşterilor sau a vieţii de obşte, pentru ca prin nevoinţe, 
lipsuri, suferinţi, rugăciuni, milostenie şi alte virtuţi să poată ajunge 
la unirea cu Dumnezeu, la acea împreunare cu adevărul şi lumina 
absolută decât care nimic nu e mai dulce în cer şi pe pămînt. Astfel 
apariţia monahismului înseamnă apariţia ideii de desăvîrşire cu 
intenţia de a egala eroismul din perioada persecuţiilor. Cu alte 
cuvinte, asceza înseamnă strădaniile eroice, eroismul de fiecare clipă 
a vieţii întru dobîndirea desăvârșirii (5). 

Experienţa anahoreţilor din primele veacuri creştine şi 
apariţia, în sânul lor, a acestor mari personalităţi duhovniceşti ca 
Sfinţii Antonie, Pahomie şi Macarie, au făcut posibilă realizarea unei 
fericite sinteze a tuturor formelor de viaţă desăvârşită de până atunci: 
sărăcia, fecioria, mucenicia, lepădarea de sine, toate pentru dragostea 
lui Hristos. Această sinteză însă, transplantată în afara comunităţilor 
creştine, în pustia Egiptului,  se conturează într-un nou mod de viaţă: 
viaţa monahală, calea urmării binelui, frumosului şi sfinţeniei. 
Experienţele fragmentare, îmbinate într-o unitate perfectă, se 
întregesc reciproc şi capătă profunzimi nebănuite. Lepădarea de averi 
duce la lepădarea de grijile lumeşti, apoi la lepădarea de sine, 
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(apotaxis) pentru urmarea lui Hristos (akoulouthia). 
Această formă superioară de vieţuire creştină este forma cea 

mai înaltă de desăvîrşire, prin trăirea în smerenie, sfinţenie şi dra-
goste de Dumnezeu şi de aproapele. Acest mod de desăvârşire se 
realizează prin exercitarea tuturor forţelor psiho-fizice în vederea 
preîntâmpinării tuturor piedicilor în calea progresului moral. Pentru 
dobândirea acestui progres moral, creştinul renunţă, de bună voie, la 
unele drepturi pe care natura i le oferă, pentru motive de ordin 
superior, puse în slujba desăvârşirii, în slujba binelui. „Renunţările” 
se referă nu numai la plăcerile rele sau periculoase, ci uneori şi la 
plăcerile îngăduite. Fără astfel de renunțări nu pot fi stăpânite poftele 
şi nu se poate menţine dominaţia spiritului (6). 

Asceza sădeşte în locul patimilor virtuţile, care presupun o fire 
cu adevărat întărită, ce se naște dintr-o mortificare de viaţă-făcătoare 
(7). Am putea spune că prima fază a urcuşului duhovnicesc constă în 
eforturile ascetice ale celui ce crede în Hristos, datorate şi unei 
contribuții active a puterilor sale sufleteşti, ajutată de harul 
dumnezeiesc. 

Lupta duhovnicească începe prin pocăință ca o întoarcere 
definitivă a minții și a inimii spre Dumnezeu. Omul nu poate 
niciodată să înceapă viața ascetică fără această re-întoarcere la 
Dumnezeu, pentru a primi ajutorul și mila lui (8). Dar pentru a 
deveni vase ale acestei lumi, monahii trebuie să se golească de tot ce 
au de la această lume. Şi ei năzuiesc la aceasta nu pentru că ar fi, în 
principiu, împotriva creațiunii ca zidire a lui Dumnezeu, ci pentru că 
nu vor să o aibă pe aceasta detaşată de ordinea spiritului coborâtă din 
ea, şi deci, infectată de otrava păcatului, îngustată în margini de 
întuneric, ci vor s-o recucerească în Duh, s-o privească şi s-o 
înţeleagă din perspectiva înaltă a lumii duhovniceşti. La început, 
omul e lipit de suprafața opacă a lumii. Pentru ca acest strat să devină 
străveziu, pentru ca să vadă lumea în adâncurile ei minunate, trebuie 
să se dezlipească la început de tot ce vede în ea (9). 

Sfântul Ioan Casian evidențiază faptul că ultimul scop al 
monahului care trăiește o viață ascetică este Împărăția cerurilor 
potrivit Apostolului Pavel care spune: ,,Aveți ca roadă sfințenia, iar ca 
țel viața veșnică” (Rom. 6, 22), ,,iar calea, adică mijlocul, este inima 
curată, fără de care este cu neputință cuiva, să ajungă la acel ultim 
scop urmărit. Pe această curăție a inimii trebuie să o dorim, așadar, și 
pentru ea să săvârșim toate. Pentru ea trebuie să căutăm singurătatea 
și să ne strunim trupul prin postire, veghe, trudă, îmbrăcăminte 
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sărăcăcioasă, stăruind în citirea cărților sfinte și în celelalte virtuți” 
(10). 

Practicarea ascezei în monahism se bazează pe Dumnezeul 
întrupat în Hristos căci fără Întruparea lui Hristos, plecarea 
monahilor în pustie nu are sens. Monahul benedictin Columba 
Stewart atenționează asupra  metodelor neteologice ale lui P. Brown 
și ale altora, care limitează ascetismul  printr-o abordare ce rămâne 
în interiorul unui cadru istoric și social. Ceea ce este îngrijorător în 
acest fenomen este faptul ,,că în studiul academic al 
monahismului/ascetismului există o tendință în continuă creștere de 
a lăsa deoparte și chiar de a deprecia tocmai ceea ce era central 
pentru înțelegerea de sine a acelor monahi și asceți: căutarea lor 
religioasă și experiența lor spirituală. Orice ar fi putut modela viețile 
lor silindu-i spre anumite forme de ascetism, ei își înțelegeau scopul 
ca un răspuns dat unei chemări divine de a viețui în acel fel pentru a 
ajunge mai aproape de Dumnezeu în această viață și a dobândi 
fericirea în viața viitoare” (11). 

Perspectiva conform căreia ceea ce caracterizează viața 
monastică ar fi o asceză mai accentuată decât cea exersată de 
credincioșii mireni a fost respinsă de către Biserică încă din sec. al 
IV-lea, prin sinodul de la Gangra (cca. 340) și cel de la Side (390), 
prin care a fost condamnată tendința dualistă prezentă în scrierile 
mesaliene care împart pe cei credincioși în două categorii: 
credincioșii simpli, mai puțin asceți și ,,rugătorii”, (,,evhiții”, 
,,desăvârșiții”, ,,asceții”). Acestei abordări care neagă universalismul 
Bisericii și al mântuirii, Biserica i-a opus imaginea unei comunități 
creștine unitare, în care atât monahii, cât și credincioșii sunt datori să 
viețuiască în curăție și în viață ascetică (12). 

Ca o confirmare a perspectivei morale unice pentru toți 
credincioșii, întemeiată pe Sfânta Evanghelie, Apophthegmata 
Patrum relatează despre mireni care duc o viață mai ascetică decât 
înșiși Părinții pustiei (13). 

Asceza este, prin urmare, unul dintre aspectele vieții 
monahale, dar în același timp viața ascetică este specifică întregii 
Biserici, deoarece mulți dintre cei care se retrăgeau în pustie viețuiau 
deja ascetic în bisericile lor locale. Cei care viețuiesc ascetic, arată 
teologul catolic K.Suso Frank, devin monahi abia în momentul în 
care părăsesc lumea aceasta renunțând la toate ale sale (apotaxis) și 
urmează lui Hristos (akolouthia) (14). 
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Despre rolul preoțimii române în păstrarea identității 
noastre naționale 

 
Pr. Teiș Dumitru 

 
 
De-a lungul istoriei sale multimilenare, poporul român a cunoscut 
diferite perioade: unele de liniște și de prosperitatate, dar și multe 
„vremuri tulburi”, în care războaiele și năvălirile cotropitorilor au 
înroșit pământul cu sângele vărasat. Și cu toate acestea, românii au 
continuat să stăpânească pământul încredințat lor de însuși 
Dumnezeu, au străbăturt timpurile, și ne găsim astăzi tot pe aceste 
meleaguri. 

Dincolo de meritele incontestabile pe care le-au avut 
căpeteniile noastre politice și militare, au mai existat și alte 
„căpetenii” care și-au condus și apărat semenii, nu cu armele și cu 
crucea: preoții. Nu degeaba imnul nostru național vorbește despre 
„Preoți cu crucea-n frunte/Căci oastea e creștină”. 

În rândurile următoare ne propunem să aducem câteva 
argumente în sprijinul ideii pe care am enunțat-o în titlul acestui 
material, și anume importanța prezenței preotului în mijlocul 
păstoriților săi pentru formarea și păstrarea conștiinței naționale. 

Între anii 1945-1989, în țara noastră a fost instaurat un regim 
politic care a încercat să șteargă sau să minimalizeze importanța 
Bisericii Ortodoxe Române pentru tot ceea ce înseamnă istoria 
noastră națională. Și pentru aceasta au fost „refăcute” cărțile de 
istorie, în conformitate cu acest plan. Au dispărut din aceste cărți 
chipurile luminoase de slujitori ai Bisericii care au avut o contribuție 
importanță la păstrarea identității noastre naționale. Timp de 
jumătate de veac, tabloul care înfățișează istoria noastră națională a 
fost incomplet. 

Considerăm că astăzi putem vorbi despre o datorie morală față 
de înaintașii noștri, atunci când este vorba de prezentarea 
contribuției lor la păstrarea unității noastre naționale. Un astfel de 
demers este necesar pentru că preoțimea de astăzi trebuie să 
cunoască în primul rând și apoi să propovăduiască despre cei care s-
au jertfit pe altarul patriei. 

Încă din primele veacuri ale existenței noastre naționale, 
preoțimea română a fost implicată în mod direct în luptele pentru 
neatârnare naţională, având un important rol în desfăşurarea 
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evenimentelor. Rolul acesta a fost și mai evident odată cu trecerea 
anilor și a devenit de netăgăduit faptul că în marile lupte pentru 
eliberarea noastră națională din secolele XIX și XX au fost implicați 
și preoții. 

Astfel, trebuie subliniat că în Revoluţia lui Tudor Vladimirescu 
din 1821, Biserica, prin unii slujitori ai săi, a avut o contribuție 
deosebită. Episcopul Ilarion Gheorghiadis al Argeșului a fost cel mai 
apropiat sfătuitor al domnitorului martir în anii care au precedat 
revoluția, fiind arhicunoscut astăzi faptul că planurile revoluției au 
fost întocmite în chilia sa, el aducându-și contribuția prin ideile sale 
progresiste. Dorinţa românilor de a se elibera de sub jugul naţional a 
fost înțeleasă și sprijinită, în primăvara anului 1821, de clerul român, 
format în mare parte din oameni simpli, care trăiau din sudoarea 
muncii lor, din truda pământului.  Nu este deci de mirare că în acea 
perioadă mulți preoți erau și conducători de cete de haiduci, 
aducându-și un important aport financiar la cauza revoluționară. Au 
înțeles că pentru Țară arma este echivalentul crucii pentru Biserică și 
că pentru izbânda neamului nici un sacrificiu nu este de prisos. Nu în 
ultimul rând subliniem că „Tudor Vladimirescu şi-a aşezat mai mereu 
tabăra în mănăstirile din Ţara Românească, care, fortificate şi 
întărite, devin şi cetăţi de apărare, aşa cum şi Biserica a fost de 
veacuri o redută a neamului românesc”. 

În planificarea şi desfăşurarea evenimentelor din anul 
revoluţionar 1848, preoțimea a jucat iarăși un rol major. În acest sens 
merită subliniat că în Ţara Românească revoluţia a început la Islaz, în 
fostul judeţ Romanaţi, acolo unde s-a putut realiza acest act în 
condiţii optime şi datorită sprijinului oferit de preotul Radu Şapcă, 
responsabil cu mobilizarea unei mase largi de ţărani de prin 
împrejurimi. În plan concret, preoțimea română a popularizat 
idealurile revoluționare pașoptiste, trezind conştiinţa întregului 
popor și, totodată, dorinţa de emancipare socială şi politică. În 
condițiile în care circulația ideilor se realiza în acele vremuri în 
condiții mult mai dificile decât se întâmplă astăzi, responsabili de 
explicarea unor termeni precum „constituție”, „libertate”, „revoluție”, 
etc., au fost preoţi de mir și monahii (unii ştiuţi, alţii rămaşi 
necunoscuţi). Plecați să cutreiere satele și cătunele din Țara 
Românească și Moldova, au devenit participanți activi la revoluție, 
aducându-și un important aport. „Pentru că au ales să participe activ 
la evenimentele acelor zile, implicându-se în diferite acţiuni politice, 
străbătând ţara în lung şi în lat (aşa cum aveau să mărturisească 
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ulterior mulţi dintre ei), trezind, prin organizarea de manifestaţii şi 
acţiuni politice, satele, târgurile şi oraşele dintr-o letargie 
periculoasă, înfierbântând şi înflăcărând apoi spiritele, propovăduind 
în acelaşi timp Evanghelia şi Constituţia, toţi aceşti vrednici slujitori 
ai Bisericii au demonstrat o dată în plus că îşi cunosc bine menirea 
lor”. Părintele profesor Mircea Păcurariu consideră că la Revoluţia de 
la 1848, s-a înregistrat „cea mai largă participare a clerului ortodox 
român la mișcările cu caracter social și național ale poporului 
nostru”. Istoricul și cercetătorul P. Constantinescu Iași afirma, legat 
de acest aspect, că în 1848 „contribuţia clerului… a fost mai 
însemnată decât a altor categorii de intelectuali”. În ceea ce privește 
zona noastră a Olteniei, se afirmă că în mişcarea revoluţionară de la 
1848, nu a fost judeţ, târg sau oraş din dreapta Oltului în care să nu 
se remarce una sau mai multe figuri clericale, preoţi de mir sau 
călugări. 

În ceea ce privește Războiul de Independenţă din 1877-1878, 
preoțimea s-a implicat activ în campaniile de strîngere de fonduri și 
de bunuri de larg consum, atât de necesare pentru buna funcționare a 
armatei, pentru dotarea trupelor plecate să apere independența țării. 
La îndemnul preoţilor, populaţia a strâns pentru nevoile Armatei 
Române sume însemnate de bani, alimente şi alte ofrande; și tot cu 
ajutorul clericilor de toate treptele s-au înființat primele spitale 
pentru cei care îşi tratau rănile de pe front. 

Și în anii de cumpănă 1877-1878, ani în care România și apărat 
și consfințit prin sângele vărsat de bravii ei ostași pe câpurile de 
luptă, strigătul de libertate, cerul ortodox român și-a făcut pe deplin 
datoria. Nu trebuie uitat faptul că o armată, pentru a-și apăra țara, 
are nevoie de arme, iar pentru procurarea acestora, în 1877, cele mai 
însemnate donații s-au strâns de către comitetele înființate și 
conduse de preoți. Călugării și călugărițele de pe lângă mănăstirile 
mai însemnate ale țării, sprijinite de multe preotese, au s-au îngrijit 
de asigurarea asistenţei sanitare şi a tuturor condiţiilor de care aveau 
nevoie medicii pentru tratarea răniților (călugărițele au avut rol de 
infirmiere, iar călugării rol de brancardieri). Foarte folositoare „au 
fost mai întâi slujbele, rugăciunile şi cuvântările speciale ţinute de 
clerul ortodox din Oltenia pentru a întări conştiinţa unităţii 
naţionale, încrederea în forţele inepuizabile ale neamului românesc, 
în biruinţă; toate acestea într-un moment de răscruce pentru poporul 
român şi viitorul său”. Nu trebuie uitat nici faptul că trupele române 
au fost însoțite pe câmpul de luptă de zece preoți militari, numiți și 
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de campanie, preoți care au trecut Dunărea în fruntea oștilor 
românești. Despre acest aspect și despre prezența episcopului 
Atanasie Stoenescu al Râmnicului lângă trupele române pregătite să 
plece pe front a consemnat atât de elocvent și cuprinzător 
Înaltpreasfințitul Nestor Vornicescu, fost mitropolit al Olteniei. Din 
această lucrare putem vedea cât de importante s-au dovedit a fi atât 
donaţiile în bani, produse agricole, animale, haine, mobilier, obiecte 
sanitare, etc., cât și implicarea personalului monahal (călugări, dar 
mai ales călugăriţe) în îngrijirea celor răniţi pe front. De altfel, toate 
aceste strădanii au fost oglindite şi în presa vremii (din păcate, astăzi 
nu semai întâmplă așa, presa fiind în general preocupată să 
sublinieze doar aspect negative), unde se afirma că prin perseverenţa 
comitetelor clericale şi a personalului monahal s-au strâns 
impresionante donaţii de bani şi alte ofrande de la populaţie, 
întotdeauna fiecare listă de subscripţie începând cu numele unui 
cleric. 

La fel s-a întâmplat şi în cele două conflagraţii mondiale, când 
sute de preoți au însoţit soldaţii pe câmpurile de luptă; unii dintre 
aceştia au rămas acolo să-şi doarmă somnul de veci, alături de cei pe 
care îi păstoriseră până atunci. 

În ultima parte a acestor rânduri se cuvine să amintim și 
despre contribuția clericilor la cele două războaie mondiale. Și aici 
putem distinge două aspecte. În primul rând, este contribuția efectivă 
a celor câteva sute de preoți care au mers pe câmpurile de luptă 
pentru a fi alături de soldați, pentru a-i îmbărbăta și pentru a le oferi 
suportul religios-moral de care aveau atâta nevoie. Dovadă că au 
înțeles importanța misiunii lor stau cei câteva zeci de preoți care au 
plătit cu viața pentru îndeplinirea unor idealuri atât de înalte: 
realizarea și păstrarea României Mari, visul de veacuri al românilor. 
În al doilea rând, merită subliniat și efortul depus de preoții care au 
rămas acasă. În primul război mondial ei au avut o misiune dificilă, 
răspunzând de credincioșii aflați acum sub ocupație, încurajându-i și 
chiar apărându-i de abuzurile cotropitorilor, unii dintre ei chiar cu 
prețul propriei vieți. 

Pentru că de multe ori vedem scris pe monumentele închinate 
celor care s-au jertfit pentru țară și pentru neam „Slavă eroilor 
români”, să conștientizăm că între acești eroi se găsesc și mulți clerici 
care au înțeles că misiunea lor este aceea de sluji semenii, mai ales în 
vremuri grele și tulburi, timpuri de război, atunci când se poate zidi 
sau se poate ruina o națiune.    
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Sfântul Iustin Martirul și Filosoful  
despre Sfânta Liturghie 

 
Pr. Gabriel Grosu 

 
 
Sfânta Liturghie ocupă în viaţa Bisericii  un loc central. Este cunoscut 
faptul că organizarea primelor comunităţi crestine s-a făcut în funcţie 
de săvârşirea Sfintei Euharistii: ,,Deci cei ce au primit cuvântul Lui s-
au botezat, şi în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete. Şi 
stăruiau în învăţătura apostolilor şi în comuniune, în frângerea pâinii 
şi în rugăciuni.” (Fapte 2, 41-42). 

Biserica este Trupul tainic divino-uman al lui Hristos, iar 
membrii suntem noi toţi, clerul şi poporul. Ca Trup al lui Hristos ea 
se roagă pentru lumea întreagă, este interesată de mântuirea tuturor 
oamenilor. Sfânta Liturghie insă este săvârşită doar de creştinii 
ortodocşi, care au primit Botezul şi Taina Mirungerii. Dumnezeiasca 
Liturghie este adorarea publică a mădularelor, oferită lui Dumnezeu. 
Jertfa mântuitoare, adică darul divin şi rodul ei izbăvitor este pentru 
noi toţi. Deci Sfânta Liturghie se săvârşeşte de popor şi pentru popor, 
de la noi pentru noi (Protos. Stefanos Anagnostopoulos, Explicarea 
Dumnezeieştii Liturghii, traducere de Pr. Victor Manolache, Editura 
Bizantină, Bucureşti, p.18). 

În primele secole cei care doreau să devină creştini erau 
pregătiţi în mod special. Catehumenatul nu însemna numai învăţarea 
doctrine creştine, ci şi o iniţiere în vederea înţelegerii lucrării lui 
Dumnezeu prin Biserică în lume. Catehumenii erau pregătiţii pentru 
înţelegerea tainei tainelor, şi anume Sfânta Euharistie. Dintru 
început, credincioşii se străduiau să înţeleagă adevărurile de credinţă 
şi să participe, prin trăire, la cult. În năzuinţa de a înţelege ceea ce se 
săvârşea s-a simţit nevoia unei explicări a rânduielii şi a 
simbolismului actelor cultice. Se poate spune, în acest sens, că cei ce 
participau la Sfânta Liturghie în care se recapitulează simbolic 
activitatea Mântuitorului întrupat, înviat şi proslăvit, trăiau bucuria 
comuniunii cu Dumnezeu. 

Pe la mijlocul veacului al II-lea se iveşte un document de o 
valoare excepţional pentru cunoaşterea liturghiei creştine din acea 
vreme. E vorba de descrierea liturghiei făcută de Sf. Iustin Martirul şi 
Filosoful într-una din Apologiile scrise de acest cunoscut filosof 
creştin şi apologet al creştinismului, care şi-a pecetluit temeinicia 
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convertirii sale la creştinism prin însăşi moartea sa martirica (Pr. 
mgr. Magistrand Stoica Simeon, Liturghia creştina din secolul al II-
lea, descrisa de Sf. Iustin în raport cu Liturghia Ortodoxa de astazi, 
în Revista „Ortodoxia”, nr. 1/1960, p. 74). El a scris Apologiile sale, 
provocat fiind de păgâni, care aduceau creştinilor diferite acuzaţii. 
Cea mai gravă dintre acestea era antropofagia, acuzaţie provenită 
dintr-o greşită şi tendenţioasă intrepretare a ritualului Euharistiei 
creştine (Ibidem, p. 76). 

În prima Apologie si anume în capitolele 65-67,  Sf. Iustin ne 
dă mai multe informaţii asupra serviciului divin din secolul al II-lea. 
El ne lasă astfel o preţioasă descriere a Liturghiei creştine din timpul 
său. 

La mijlocul sec. II după Hristos, Sfântul Iustin Martirul şi 
Filozoful ne dă cea mai importantă descriere a Liturghiei din primele 
trei secole: “În a aşa-zisa zi a soarelui (duminica.), se face adunarea 
tuturor celor ce trăiesc la oraşe sau la sate şi se citesc memoriile 
apostolilor (Evangheliile ) sau scrierile profeţilor (Vechiul 
Testament), câtă vreme îngăduie timpul. Apoi, după ce cititorul 
încetează , întâistătătorul (episcopul sau preotul ) ţine un cuvânt prin 
care sfătuieşte  şi îndeamnă la imitarea acestor frumoase învăţături. 
Apoi, ne ridicăm în picioare toţi laolaltă şi înălţăm rugăciuni; după 
care, încetând noi rugăciunea, [ne îmbrăţişăm unii pe alţii cu 
sărutarea păcii ] – şi se aduce pâine şi vin şi apă , iar întâistătătorul 
înalţă deopotriv rugăciuni şi mulţumiri, cât poate mai multe, la care 
poporul răspunde într-un singur glas, rostind Amin. Şi se dă fiecăruia 
şi se împărtăşeasc din cele ce au fost consfinţite prin euharistie, iar 
celor care nu sunt de faţă li se trimiteeuharistia acasă , prin diaconi” 
(în PSB, Vol II, Ed. IBMBOR, Bucureşti 1980, p. 70). 

El relevă un fapt de mare însemnătate, şi anume că Liturghia 
avea în veacul al doilea aceleaşi trăsături ca şi liturghia apostolică . 
Sfântul Iustin se referă chiar la tradiţia apostolică , atunci când citeaz 
Evangheliile (memoriile Apostolilor – cum le zice el), în care 
Apostolii descriu instituirea Sfintei Euharistii, şi porunca 
Mântuitorului de a se săvârşi întru pomenirea Lui (cap. LXVI, 3).Mai 
mult, Sfântul Iustin se refer la Mântuitorul însuşi (cap. LXVII, 7).  Pe 
de altă parte, reiese că în acest timp exista o rânduială a liturghiei, 
care nu era locală , ci generală sau ecumenicală, cunoscută în toată 
Biserica. Apologia Sfântului Iustin Martirul este o mărturie despre o 
uniformitate liturgică în veacul al doilea. Această uniformitate este 
atestată şi din faptul că, în aceeaşi vreme (anul 155), Sf. Policarp, 
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episcopul Smirnei, coliturghiseşte la Roma cu Papa Anicet (Petre 
Vintilescu, Istoria Liturghiei în primele trei veacuri, Ed. Nemira, 
Bucuresti, 2001, p. 80). 

Trebuie să observăm că  pentru săvârşirea liturghiei 
euharistice, era rezervată o anumită zi a săptămânii: Duminica, pe 
care apologetul, pentru înţelegerea destinatarilor scrierii sale, o 
numeşte în conformitate cu vocabularul păgân,ziua Soarelui, după 
cum sâmbăta o menţionează ca zi a lui Saturn. La Sf. Iustin găsim 
descrisă atât liturghia baptismală, care se săvârşea cu prilejul 
botezului şi primirii in sânul comunităţii a noilor credincioşi, cât şi 
liturghia duminicală, uzuală sau obisnuită. Deşi Sf. Iustin nu ne 
spune categoric, dar cum arată alte documente liturgice de mai târziu 
(Constituţiile Apostolice), ca împărtăşirea credincioşilor se făcea 
exact cum se împărtăşesc azi clericii la liturghie: ei primeau Sf. Trup 
din mână, de la preoţi, iar Sf. Sânge li se dadea de-a dreptul din potir, 
de către diconi. Remarcant la Sf. Iustin este rolul diaconului în 
ritualul împărtăşirii (Ibidem). 

Este vrednic de remarcat totuşi că Sfânta Euharistie este 
prezentată de Sfântul Iustin ca o comemorare nu numai a patimilor, 
deci a jertfei Domnului, ci şi a învierii Lui (cap. LXVII, 7), fiind pus 
într-o strâns legătură învierea cu misterul instituit la Cina cea de 
taină (cap. LXVI, 3). Prin urmare, liturghia euharistică celebra, după 
concepţia creştină din veacul al doilea,  misterul operei mântuirii 
săvârşit de Domnul nostru Iisus Hristos. 

Interesant este faptul că în timpul Sf. Iustin rugăciunea Sfintei 
Jertfe (anaforaua) era improvizată, adică nu exista un text oficial, 
stabil, uniform. Improvizaţia aceasta nu trebuie însă înţeleasă ca o 
libertate absolută . Ea era limitată de anumite idei sau teme. Sf. 
Iustin nu exprimă conţinutul anaforei decât prin expresia: aduce 
rugăciuni şi mulţumiri´. Trebuie observat faptul că la Sf. Iustin 
binecuvântarea are loc printr-o rugăciune de mulţumire. Tot el 
reduce faptul că pâinea şi vinul devin Trupul si Sângele lui Iisus 
Întrupat (Pr. Simeon Stoica, Liturghia creştina din secolul al II-lea, 
p. 84). 

Liturghia creştină nu era o masă sau un banchet, că ci 
elementele euharistiei nu erau socotite simple alimente comune, ci 
ele ajungeau prin sfinţire Trupul şi Sângele Domnului. Ea era un 
oficiu public, la care luau parte numai cei botezaţi, iar caracterul 
social al Liturghiei este subliniat prin participarea poporului la 
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rugăciune. Episcopul – sfinţeşte darurile, el rosteşte rugăciunile, iar 
poporul numai răspunde. 

Persoanele vrednice vizate de Sfântul Iustin sunt echivalente 
cu ierarhia, care, având puterea de a liturghisi, era singura vrednică 
de a oficia serviciul euharistie. Întâiulstătător comentează locurile din 
cărţile sfinte şi administrează sfaturi prin predică, el concentrează 
ofrandele şi poartă grijă de cei ce au trebuinţă de ele. În secolul al II-
lea serviciul Sf. Liturghii cuprindea următoarele părţi: 1) Cântarea şi 
citirea unor pericope din Sf. Scripturi ale Vechiului si Noului 
Testament, după care urma predica sau cuvântul de învătătură al 
proistosului, iar apoi urmau rugaciuni publice pentru diferite stări. 2) 
Urma apoi sărutarea frăţească (sărutarea păcii sau sărutarea sfântă a 
iubirii) dintre creştini, după care diaconul aducea o parte aleasă 
dintre ofrandele credincioşilor (pâine şi vin) şi le preda proistosului 
pentru a le sfinţi, iar acesta rostea asupra lor rugăciunea de invocare 
a Duhului Sfânt pentru prefacerea (epicleza) si binecuvântarea 
darurilor, la care poporul răspundea: ,,amin”. 

După acest moment urma împărtăşirea celor prezenţi la sfânta 
slujba, iar celor ce, din diferite cauze, nu puteau participa la Sf. 
Liturghie, li se duce Sf. Euharistie acasă, de către diaconi. 
Împărtăşirea credincioşilor se făcea sub ambele forme, creştinii 
primind mai întai Sf. Trup, iar după aceea li se da să bea Sf. Sânge din 
Potir. După aceasta urma binecuvântarea poporului de către proistos 
(episcop sau preot) şi slobozirea lui (Pr. Prof. Teodor Zăgrean, Sf. 
Liturghie privită sub aspect istoric, în Revista “Mitropolia Moldovei 
şi Sucevei”, nr1-2/1964, p.43).  Sf. Iustin este cel dintâi scriitor la care 
găsim confirmată existentă epiclezei în liturghia crestină. Tot el este 
primul care a întrebuinţat comparaţia misterului euharistic cu 
misterul întrupării lui Iisus. El este, totodată, cel care, pentru prima 
oară, a încercat să explice prezenţă reală a Mântuitorului în Sf. 
Euharistie. La Sf. Iustin găsim cea dintâi menţiune expresiă a 
întrebuinţării apei la vinul euharistic. 

Cuvântul Euharistie provine din limba greacă  și înseamnă 
„mulțumire” , deoarece Mântuitorul Hristos, înainte de a institui 
această Sfântă Taină la Cina cea de Taină a mulțumit lui Dumnezeu 
prin rugăciune iar după aceasta a binecuvântat și a frânt pâinea  pe 
care a dat-o Apostolilor. Sfânta Euharistie e cea mai mare Sfântă 
Taină mai presus decât oricare alta prin care, sub forma pâinii și a 
vinului, credinciosul se împărtășește cu Însuși Trupul și Însuși 
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Sângele Domnului  prezente în mod real prin prefacerea elementelor 
la Sfânta Liturghie. 

Sfânta Taină a Euharistiei, a fost întemeiată de Iisus Hristos în 
ajunul morții Sale pe cruce, adică joi seara la Cina cea de Taină. Fiind 
de față ucenicii Lui și serbând Paștile, Hristos le-a zis: „Luați mâncați 
acesta este Trupul Meu”, apoi luând paharul le-a dat lor și le-a zis: 
„Beți dintru acesta toți, acesta este Sângele Meu al Legii celei noi 
care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor”. 
Prin aceste cuvinte, Mântuitorul întemeiează o lege nouă între 
Dumnezeu și oameni, o Lege nesângeroasă sub forma pâinii și a 
vinului diferită de cea a Legii Vechi unde se aduceau jertfe de animale 
sau din roadele pământului. Prin porunca Mântuitorului: „Aceasta să 
o faceți întru pomenirea Mea”, Sfinții Apostoli apoi ucenicii lor, 
adunându-se mulțumeau și se rugau îndelung ca Domnul să prefacă 
pâinea și vinul de pe masa lor în Însuși Sfântul Său Trup și în Însuși 
Sfântul Său Sânge, cu care apoi se împărtăşeau. 

Urmaşii Sfinţilor Apostoli, arhiereii şi preoţii, au fost sfinţiţi şi 
li s-au împărtaşit harul dumnezeiesc de a săvârşi aceeastă Sfântă 
Taină. Cu timpul a luat naştere o rânduială de slujbă sfântă, 
cunoscută la început sub diferite denumiri, ca: frângerea pâinii, Masa 
sau Cina Domnului, Euharistie. Mai târziu această slujbă a primit 
denumirea de Liturghie, şi care înseamnă lucrare sau slujbă publică, 
obştească, rânduită şi săvârşită spre folosul tuturor. 

Sfânta Euharistie este asemănată de către Sfântul Iustin 
Martirul şi Filozoful cu Bunavestire, când Duhul Sfânt S-a coborât 
deasupra Sfintei Fecioare şi s-a întrupat Cuvântul lui Dumnezeu; tot 
la fel şi în timpul Sfintei Jertfe, lucrarea şi puterea Sfântului Duh, 
preschimbă painea şi vinul în trupul şi sângele Mântuitorului. Astfel 
fiecare Sfântă Liturghie este o nouă Bunăvestire numai că în locul 
Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu este Biserica ortodoxă, cea 
una, sobornicească şi apostolească. Prin Taina Sfintei Euharistii, 
Biserica Ortodoxă devine născătoare de Dumnezeu. Sfântul Duh 
coboară asupra Bisericii şi a Cinstitelor Daruri, iar cuvântul lui 
Dumnezeu se plăsmuieşte în acest mod tainic şi se naşte cel fără de 
timp şi se oferă jertfit pe Sfânta Masă „pentru viaţa şi pentru 
mântuirea lumii”. Astfel, conchidem că prin Sfânta Euharistie, omul 
primeşte  „Pâinea cea vie care S-a pogorât din cer, şi din care dacă 
cineva mânăncă nu moare”. 

În concluzie, Liturghia din secolul al II-lea  descrisă de Sfântul 
Iustin Martirul şi Filosoful avea aceleaşi caracteristici ca şi Liturghia 
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apostolică. Astăzi, rugăciunea Sfintei Jerte, anaforaua liturgică are un 
text oficial, stabilit şi uniform. Sfânta Euharistie săvârşită în timpul 
Sfintei Liturghii este şi Jerfă, pentru că prin ea se continuă în mod 
nesângeros jertfa pe cruce a Mântuitorului Hristos, la care participăm 
toţi, clerici şi mireni,ca popor al lui Dumnezeu. Din aces punct de 
vedere, Sfânta Liturghie înseamnă şi comuniunea credincioşilor în 
jurul Trupului şi al Sângelui lui Hristos.La Sfânta Jertfă participă 
omul deplin: suflet şi trup, minte şi oase, inima şi cele cinci simţuri, 
chiar şi măruntaiele. La Sfânta Euharistie nu se împărtăşeşte doar 
harul lui Hristos, cum se întâmplă în celelalte taine, ci Hristos însuşi. 

Prin urmare, Liturghia înseamnă prilejul refacerii 
duhovniceşti şi al  transformării sufletului, trupului şi simţurilor. Sf. 
Euharistie este descrisă de Sf. Iustin ca o comemorare nu numai a 
patimilor lui Hristos, ci şi a învierii Lui. Trebuie observat faptul  că la 
Sf. Iustin binecuvântarea are loc printr-o rugăciune de mulţumire.  
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Despre „Chip și Asemănare” în învăţătura creștină 
 

Pr. Marius Vătăman 
 
 
Problematica teologică a lucrării se conturează în jurul distincţiei 
fundamentale a antropologiei creştine, cea dintre chip şi asemănare. 
Chipul constă din partea raţională a omului, prin care acesta 
stăpâneşte asupra animalelor, dar şi asupra fiarelor lăuntrice, 
patimile. Asemănarea cu Dumnezeu este dobândită prin efortul 
ascetic al voinţei libere: „Astfel, istorisirea din Cartea Facerii este o 
şcoală a vieţii omeneşti. «Să facem om după chip»: să aibă prin 
creaţie ceea ce este după chip, dar după asemănare să devină. 
[Domnul] ţi-a dat această capacitate. Dacă te-ar fi creat şi după 
asemănare, unde ar mai fi fost slava ta? Pentru ce ai mai fi fost 
încununat? Şi de ţi le-ar fi dăruit pe toate Creatorul, cum ţi s-ar mai fi 
deschis împărăţia cerurilor? În clipa de faţă însă [o parte] ţi a fost 
dată, iar [alta] a fost lăsată neîmplinită, ca tu însuţi să o duci la 
desăvârşire, pentru a te învrednici să primeşti răsplată de la 
Dumnezeu” (1). 

Asemănarea cu Dumnezeu reprezintă adevărata împlinire a 
chipului: „Ai devenit asemănător cu Dumnezeu prin bunătate, prin 
îndelungă răbdare, prin milostivire, prin dragoste reciprocă şi prin 
iubire de fraţi, prin ura faţă de rău şi prin stăpânirea patimiIor 
păcatului, astfel încât să ai [cu adevărat] demnitatea de a stăpâni. 
Această distincţie fundamentală între chip şi asemănare este specifică 
teologiei Sf. Vasile cel Mare şi constituie un argument important în 
vederea stabilirii paternităţii operei de faţă (2). 

Omul, capodopera creaţiei divine, a format de-a lungul 
vcacurilor obiectul cugetării multor gânditori ai istoriei, elaborând 
diferite concepţii despre om şi dând astfel naştere la o adevărată 
literatură antropologică. Aceşti gânditori au căutat adevărul cu 
privire la obârşia omului, rostul sau raţiunea de a fi în lume precum 
şi destinul şi aspiraţiile acestuia spre lumea care transcende actualul 
mod de existenţă. 

Cunoscând adevărul despre sine, privit din perspectiva 
creştină, cunoscând potenţialul resurselor sale metafizice, sacre sau 
religioase etc. pe care, punându-le în valoare, el se ridică la o maximă 
dezvoltare a fiinţei sale, atingând trepte pentru care a fost rânduit de 
la creaţia sa. 
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Din multitudinea de concepţii cu privire la om, redăm, spre 
exemplificare, câteva cugetări începând cu Seneca, gânditor stoic care 
a exprimat, ca puţini alţii în antichitate, valoarea omului a Urmând că 
„homo res sacra homini”, adică omul este un lucru sfânt pentru om. 
Alţi filosofi stoici au socotit că omul are capacitatea de a participa la 
raţiunea divină adică la „Logosul spermaticos”, iar Cicero, în lucrarea 
sa „De oficiis” îl defineşte ca „homo sapiens”. în virtutea raţionalităţii 
sale, omul descoperă adevărul, spune Cicero, caută instrucţia şi 
fericirea, el are sentimentul ordinii, al decenţei şi al măsurii pe care 
trebuie să o respectăm, vede în lucrurile supuse vederii frumuseţea, 
graţia şi justeţea proporţiilor lor. 

Gândirea filosofică privitoare la om a lui Cicero a fost 
acceptată parţial de cugetarea creştină patristică întrucât aprecia pe 
om ca fiinţă raţională. 

Odată cu apariţia creştinismului în arena istoriei, concepţia 
despre om, despre obârşia şi destinul său primeşte noi dimensiuni, el 
este restaurat, împlinit, înnobilat şi îmbogăţit sufleteşte prin harul 
divin oferit omului prin jertfa pe Cruce a Domnului şi prin Sfintele 
Taine instituite de El spre a se împărtăşi acestuia harul Său divin. 

Omul are o structură dihotomică, trup şi suflet şi, astfel 
alcătuit, el participă, prin trup, la lumea materială şi prin suflet la 
lumea spirituală. Sufletul omenesc este o entitate spirituală de o 
profundă complexitate, fapt care a determinat pe unii gânditori să 
numească omul ca fiind un necunoscut, o fiinţă necunoscută (A. 
Carrel). Fiind spirit, sufletul posedă libertate, putere de decizie, 
hotărâre liberă, posibilitate de autodeterminare, conştiinţă de sine, 
cugetare, capacitate de autoreflexiune, adică omul gândeşte, dar se 
gândeşte şi pe sine, aşadar este subiect, dar şi obiect al gândirii sale. 
La acestea se adaugă şi funcţiunile sufleteşti, adică raţiunea, 
sentimentul, voinţa, conştiinţa morală. Toate acestea formează chipul 
lui Dumnezeu care este partea cea mai importantă din fiinţa umană, 
este blazonul de nobleţe al speciei umane care cuprinde toată 
demnitatea şi măreţia omului. 

Realitate spirituală de obârşie divină care aparţine structural 
sufletului omenesc, chipul lui Dumnezeu este, aşadar, temelia tuturor 
realităţilor spirituale din om, după cum se exprimă un teolog ortodox 
care spune că: „toate încercările de a rezolva enigma omului 
independent de ideea privitoare la chipul lui Dumnezeu în om s-au 
terminat fară izbândă”(Zenkovschi). 

Despre faptul că omul este creat după chipul şi asemănarea cu 
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Dumnezeu înţeleptul Solomon spune că „Dumnezeu a zidit pe om 
spre nestricăciune şi l-a făcut după chipul fiinţei Sale” (înţelep. II, 
23), iar Sf. Apostol Pavel spune că: „Omul este chip şi slavă a lui 
Dumnezeu” (I Cor. XI, 7). 

Fiind „fiinţă vie” şi având sădit în sufletul său chipul lui 
Dumnezeu şi odată cu acesta simţul sacrului precum şi capacitatea de 
a întreţine legătura cu Dumnezeu de aici şi expresia: „homo capax 
divini”, adică omul este capabil să realizeze lucruri dumnezeieşti. 

Omul posedă, aşadar, viaţa interioară, sufletească, o 
multitudine de trăiri, de sentimente, de doruri şi aleanuri sufleteşti ca 
urmare a faptului că la creaţie Dumnezeu a suflat în faţa lui suflare de 
viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie (Facere II, 7). Adică i-a insuflat viaţa 
divină, un adânc de taine şi de har şi odată cu aceasta Dumnezeu 
însuşi, s-a sălăşluit, prin har, în fiinţa interioară a omului, Dumnezeu 
fiind, în acest caz, mai intim nouă decât suntem noi nouă înşine (Fer. 
Augustin). 

Viaţa în general înseamnă mişcare, dinamism, activitate. 
Având uccste înzestrări native, persoana umană nu este, cum s-a 
crezut, o fiinţă autarhică, suficientă sieşi, ci este într-o neostoită 
tendinţă de nutodepăşire, de creştere şi de amplificare, ea nu este 
ceva static, ci mlr-o permanentă mişcare, este o realitate vie şi în 
neostoită manifestare care totdeauna vrea ceva şi nu are astâmpăr 
decât numai atunci când ajunge la ceea ce vrea (3). 

Aşadar, persoana umană are un caracter dinamic, ea nu este o 
monadă închisă în sine, căci starea de nemişcare, de inerţie aparţine 
materiei inerte şi, ca atare, este străină de ceea ce înseamnă viaţa. 
 
Note: 
 

1. Sf. Vasile cel Mare, Despre originea omului, I, 15. 
2. Ibidem, I. 18.  
3. N. Margineanu, Psihologia persoanei, București, 1999, p. 78. 
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Istoria Religiilor: 
 

Despre Religia Celților. Noțiuni Generale (Partea I) 
 

Pr. Daniel Cimpoeru 
 

 
După mărturiile istorice, celții reprezintă ramura cea mai vestică a 
popoarelor indo-europene, pe care îi găsim în apropiere de Rin şi de 
izvoarele Dunării, în mileniul II î.Hr. De aici s-au răspândit spre sud 
şi spre vest ocupând Galia, Britania şi Irlanda. În secolul IV î.Hr., ei 
ajung la apogeul puterii lor reușind să pună stăpânire pe o bună parte 
din Europa centrală şi de vest şi reușind să facă diferite incursiuni în 
împrejurimi. La începutul secolului IV pătrund în Italia, îi înfrâng pe 
etrusci şi incendiază Roma. Ajung şi în Grecia unde stau de vorbă cu 
Alexandru cel Mare. În marșul lor prin Asia Mică, se stabilesc într-o 
regiune cu numele de Galatia, deoarece grecii îi numeau galateni 
(Emilian Vasilescu, Curs de Istoria Religiilor, p. 333). 

Fiind un popor numeros, trecerea lor prin Europa a atras 
atenția atras grecilor şi a romanilor, mai ales datorită dârzeniei şi 
iscusinței lor în arta de a se apăra.  Au trecut şi prin teritoriile dacilor, 
reușind chiar o fuziune temporară cu aceştia, fiind în cele din urmă 
asimilați. 

Așezarea celţilor în decursul istoriei a urmat îndeaproape 
destinului de care urmau să se împărtășească mai apoi. Încă de la 
începuturile preistoriei, celții s-au aflat aproape atât de orașele 
Greciei, cât şi de puterea Romei care era într-o continuă creștere.  
Teritoriul lor de obârșie era în sudul Germaniei de astăzi şi în unele 
țări ale Boemiei, de acolo ei mergând spre limitele de est şi de vest ale 
continentului. 

Celții sunt beneficiarii culturii Laterane (cea de a doua vârstă a 
fierului).  În puternica lor expansiune sunt opriţi de germani (la 
nord), de romani (la sud) şi de traci (la sud). Datorită calității lor de  
„popor clasic”, alături de geto-daci, celții au jucat un rol foarte 
important în istoria religiilor, cam acelaşi cu cel pe care l-au avut 
grecii şi romanii în bazinul mediteraneean. 

După informațiile pe care le avem de la Cezar, celții sau galii se 
socoteau a fi de origine divină, descendenţi direct din divinitate. Din 
manifestările lor religioase, celţii şi galii credeau că sunt un popor 
sacru prin excelență coborând din zei şi după moarte întorcându-se 
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în zei (Remus Rus, Curs de Istoria Religiilor, p. 162). Religia celţilor 
a avut un rol deosebit în istoria lor, beneficiind de numeroase 
avantaje precum: sacerdoțiul druizilor, care nu numai că au organizat 
cultul celtic până în cele mai mici detalii, dar au fost promotorii 
existenţei unei complexe societăți religioase, transformând marea 
familie celtică, alcătuită la început din zeci de triburi, într-un popor 
coerent (Băncilă, Curs, p. 100). 

În decursul dezvoltării ei, religia celţilor a suferit foarte multe 
influenţe de la populaţiile băştinaşe peste care ei au trecut şi de la 
popoarele civilizate cu care ei au venit în contact, dar totuşi se poate 
vorbi de o religie celtică ce se menţine şi domină aproape tot spaţiul 
peste care erau ei așezați (Emilian Vasilescu, Curs de Istoria 
Religiilor, p. 334). 

Celţii de pe continent sunt cunoscuți datorită însemnărilor 
filosofului Posidonius din Rhodos şi învățaților săi urmași. Grație 
textelor sale se cunosc amănunte care aveau să fie absorbite pentru 
totdeauna de alte grupuri sociale. Despre celții din Insulele Britanice 
s-au păstrat tradițiile de-a lungul vremii, tradiţii care sunt 
semnificative nu numai pentru aceştia, cât şi pentru celții de pe 
continent. 

Celţii erau familiarizați cu alfabetul latin, lucru care rezultă din 
cele mai vechi inscripţii pe care a fost descoperită o scriere cu 
douăzeci de caractere, împărțită în patru grupe. Unii specialişti au 
definit scrierea ogam ca pe un limbaj al semnelor folosit de druizi, 
pentru a păstra secretul învăţăturii şi poeziei sacre.  Fiecare vocală şi 
consoană are un nume asociat cu acela al unui arbore sau unui 
anumit soi de iarbă (Dan Grigorescu, Druizii şi lumea lor 
enigmatică, Ed. Universului, Bucureşti 2003, p. 49). 

Până în sec. IV î.Hr. celţii erau consideraţi unul dintre cele 
patru popoare de la marginile lumii cunoscute pe atunci împreună cu 
sciţii, indienii şi etiopienii (Remus Rus, Curs de Istoria Religiilor, p. 
163). Nu a existat o literatură de sorginte proprie a celților datorită 
grijii lor foarte mari pentru ca cultura şi misterele lor să nu fie 
acaparate de alţii, transmițând astfel orice fel de secret sau informație 
de la maestru la discipol pe cale orală. Totuşi numeroasele date pe 
care le avem despre civilizația lor, precum şi despre practicile lor 
religioase, le găsim la: Ammianus Marcelinus, Diodor din Sicilia, 
Strabo, Cezar, Pliniu cel Bătrân, Tacit, Dio Cassius, Plutarh, Lucan. 
Totuși cele mai multe informații despre viaţa celţilor ni le oferă Cezar 
în lucrarea sa De Bello Gallico, în care a lăsat posteriorității pagini 
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impresionante despre celţi, iar datele referitoare la religia lor sunt 
concludente. Potrivit spuselor lui Cezar, învăţătura sacră se păstra pe 
cale strict orală, tocmai pentru a o feri de profanarea prin scris şi prin 
uitare.  Secretul învățăturii sfinte era asigurat, așadar, printr-o 
ucenicie directă de la mentor la discipol (Remus Rus, Curs de Istoria 
Religiilor, p 163). 

Mai târziu după încreștinarea celților, date despre vechea 
religie s-au păstrat până astăzi în creații literare cum sunt, de 
exemplu, Cărţile din Leinster, din Irlanda, din Dun Cow şi din 
Ballimonte, precum şi Cartea Galbenă din Lecan. În ţara Galilor avem 
Mabinogin, păstrată în Cartea Albă din Rhyddergh şi Cartea Roşie 
din Hergest (sec. XIV). J. Zwicker a întocmit, tocmai pentru a se 
cunoaşte mai bine cultura celţilor, cartea Fontes historiae religionis 
celticae, editată de Carl Clement la Berlin între anii 1934-1936. 

Sunt forte multe informații care îşi au izvorul în bogata tradiție 
mitologică izvorâtă pe la sfârșitul secolului al XII-lea, perioadă în 
care găsim o spectaculoasă înflorire a artei manuscriselor. Dintre cele 
mai vechi compuneri de proză care au supraviețuit fac parte Culhwch 
şi Olwen şi Cele patru ramuri, care au fost scrise probabil în secolul al 
XI-lea. 

Literatura celtă prezintă un interes cu totul special , pentru că 
este strâns legată de marile opere continentale din ciclul arturian. 
Tradiția din Ţara Galilor, la un loc cu cea din Britania, au furnizat 
elementele celtice ce mai târziu au fost teme centrale numeroaselor 
scrieri de sorginte literară.  
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Rugăciunea în Creștinism 
 

Pr. Alexandru Eremia 
 
 
În creștinism, mai ales în Ortodoxie și Catolicism, rugăciunea 
îmbracă cele mai diverse forme. Cinstirea sau adorarea lui Dumnezeu 
poate fi internă și externă. Dacă cinstirea internă a lui Dumnezeu se 
face prin cultivarea virtuților teologice, cinstirea externă constă în 
manifestarea externă prin actele cultului divin, a sentimentelor 
interne față de Dumnezeu. Religia creștină are un cult divin bogat, 
care exprimă trăirile religioase ale creștinilor în legătură cu ființa 
supremă, Dumnezeu. Cultul divin cuprinde totalitate actelor externe 
prin care creștinii îl adoră pe Dumnezeu. 

Adorarea este cea mai înaltă cinstire ce se poate da unei ființe, 
cinstire ce nu I se cuvine decât lui Dumnezeu. Este dăruirea totală a 
ființei umane, Izvorului tuturor bunătăților, binefacerilor revărsate 
asupra omenirii. 

Cel dintâi act al cultului divin extern, prin care omul intră în 
legătură directă cu Dumnezeu este rugăciunea. Ridicarea sufletului 
spre Dumnezeu, convorbirea are scopul de a stabili o legătură cât mai 
strânsă între om și Dumnezeu. Prin rugăciune, creștinul poate să-și 
dezvăluie în fața lui Dumnezeu cele mai intime gânduri ale lui, dar și 
de a se arăta ca posesor al virtuților teologice, prin mărturisirea în 
chip văzut a dorinței de a sta într-o legătură continuă cu Dumnezeu. 
Prin rugăciune sufletul creștinului se înalță la Dumnezeu, vine în fața 
Lui și vorbește cu El, dăruindu-se întreg înaintea Lui și Dumnezeu i 
se deschide și se face cunoscut. 

Rugăciunea presupune credința într-un Dumnezeu personal și 
prezent, care este Tatăl, căruia ființa umană I se adresează cu 
dragoste și încredere. Dumnezeu este prezent pretutindeni și ascultă 
rugăciunile. Fără credința într-un Dumnezeu personal și prezent, 
rugăciunea nu are sens. 

Prin rugăciune sufletul respiră aerul curat al cerului, prin ea 
sufletul se hrănește cu lumini de sus, tot prin ea soarbe puteri divine. 
Ea nu este pur omenească ci este rugăciunea în Duhul lui Dumnezeu, 
care sălăsluiește în cel ce se roagă. Puterea lui Dumnezeu îl face pe 
creștinul credincios fiu al lui Dumnezeu. Duhul se roagă în om așa 
cum menționează Sfîntul apostol Pavel în Epistola către 
Romani:”…pentru că nu știm cum să ne rugăm cum trebuie, ci Însuși 
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Duhul Se roagă pentru noi cu suspine negrăite” (Rom. VIII, 26). 
Rugăciunea creștină se înalță la Tatăl “în numele lui Hristos”, în 
unire cu Hristos (Rom. I, 8). În Iisus Hristos omul a dobândit 
împăcare cu Tatăl, de aceea are îndrăzneala să se adreseze Tatălui. În 
Duhul, prin Hristos la Tatăl se înalță rugăciunea adevărată. Ea 
izvorăște din comuniunea harică stabilită cu Hristos în Duhul (1). 

În creștinism rugăciunea se poate îndrepta și spre Maica 
Domnului, sfinții lui Dumnezeu, dar și către îngeri. Fecioara Maria a 
devenit vasul ales al lui Dumnezeu prin viața ei curată și sfântă. Prin 
întruparea Fiului lui Dumnezeu la Buna Vestire, Fecioara Maria 
devine Maică Sfântă a întregii omeniri. Ea mijlocește între creștini și 
Dumnezeu. Dacă Iisus Hristos a ascultat de Maica Sa, săvârșind 
prima minune, tot așa ascultă în continuare rugămințile ei. 
Rugăciunile adresate Maicii Domnului ajung fără întârziere la Fiul 
său, căci ea lăcrimează pentru fiecare creștin în parte, cerându-i 
ajutorul, preamărindu-L pe Fiul său de fiecare data. De aceea 
creștinii au mare evlavie către Născătoarea de Dumnezeu, ca 
mijlocitoare și grabnică ajutătoare. 

Sfinții, în creștinism, sunt considerați prieteni aleși ai lui 
Dumnezeu. Pentru credința și faptele lor, Dumnezeu îi răsplătește cu 
darurile Sale cele bogate, ajungând în ceata sfinților, în apropierea lui 
Dumnezeu. Prin ei Dumnezeu se descoperă oamenilor, revărsând 
asupra umanității diferite minuni ca oricine va crede în El și în 
minunile Sale să ajungă în Împărăția Lui. De aceea, creștinul având 
în față un om ca și el, neputincios, dar prin viața lui curată, a ajuns 
sfânt, apelează prin rugăciune la persoana sfântă să mijlocească către 
Dumnezeu. Creștinul adevărat se simte mic în comparație cu 
divinitatea, de aceea apelează la ajutorul sfinților și Maicii Domnului, 
uneori, simțindu-se nevrednic de a se adresa direct lui Dumnezeu. 
Sfinții sunt adevărați mijlocitori, chiar și în timpul vieții pământești 
s-au rugat lui Dumnezeu pentru izbăvirea multor credincioși și 
rugăciunile lor au fost ascultate:Sfântul Toma s-a rugat pentru 
împăratul Traian spre a fi ridicat din locul în care se afla după 
moarte; Sfânta Tecla s-a rugat pentru fiica Trifenei-Falconila să fie 
mutată la locul drepților (2). 

Creștinul se adresează prin rugăciune și îngerilor, ființelor 
spirituale ca slujitori ai lui Dumnezeu. Ei formează lumea nevăzută, 
pe care Dumnezeu a creat-o înaintea lumii văzute. Îngerii se găsesc în 
preajma lui Dumnezeu și aduc la îndeplinire orice poruncă a Lui. 
Sunt în număr foarte mare, despre care sfântul Dionisie Areopagitul 



107 
 

în lucrarea sa Ierarhia cerească vorbește despre organizarea lor în 
cele nouă cete a câte trei triade, dar și despre legătura strânsă dintre 
Dumnezeu și îngeri. Creștinul știindu-i aproape de Dumnezeu, le cere 
ajutorul pentru ca rugăciunea lui să ajungă cât mai degrabă la Tatăl 
cel ceresc. 

Rugăciunea creștină, de fiecare dată este însoțită de acțiune. 
Prin ea se mărturisește lui Dumnezeu – este felul Lui de a-și afirma și 
exersa libertatea, aceea de a-L alege pe Dumnezeu. Călugării se roagă 
câteva ore din zi și din noapte atât în chiliile lor cât și în Biserică. 
Timpul consacrat rugăciunii este luat din cel pe care alții îl consacră 
activităților creative din timpul liber. Dar rugăciunea nu exclude 
munca fizică sau intelectuală, care asigură existența și legătura cu 
lumea. Ea nu este un beneficiu doar personal, fiindcă creștinul 
adevărat se roagă nu numai pentru el ci și pentru cei din jur, aria 
rugăciunii fiind nelimitată. 

Dialogul cu Dumnezeu, conversația creștinului se împarte 
după diferite criterii. După forma ei, rugăciunea poate fi lăuntrică și 
verbală, după subiect ea poate fi personală și publică, iar din punct de 
vedere al conținutului poate fi de preamărire, de mulțumire și de 
cerere (3). 

Prin rugăciunea de laudă, de preamărire se revarsă iubirea 
creștinului, admirația față de Dumnezeu pentru desăvârșirea Lui. 
Sufletul, răpit de frumusețea divină, înalță imne de preamărire către 
Autorul desăvârșirii. Această rugăciune este cea mai înaltă, pentru că 
este o dăruire pură a sufletului către Dumnezeu pentru Dumnezeu și 
unește pe credincios cu Dumnezeu:”Este rugăciunea veșniciei. E 
cântarea îngerilor și a drepților din ceruri; e cântarea întregii 
creaturi. Căci toată suflarea laudă pe Domnul: creatura prin ordinea 
ei, noi, credincioșii, în mod conștient și voluntar. Și toată viața 
credinciosului trebuie să fie un imn de preamărire a lui Dumnezeu” 
(4). 

În creștinism, rugăciunea prin excelență este Liturghia, slujba 
cea mai importantă dintre toate. Prezența reală a lui Iisus Hristos 
este semnul unității creștine. Liturghia este locul întâlnirii cu Iisus, 
iar rugăciunea este dialogul, care permite această întâlnire. Creștinii , 
în cadrul Sfintei Liturghii, se unesc într-un gând și adresează 
rugăciuni către Dumnezeu. Aici găsim toate tipurile de rugăciune – 
colectivă și individuală, lăuntrică și verbală, de preamărire, de 
mulțumire dar și de cerere. Este un întreg și o lucrare dumnezeiască, 
la care participă atât Biserica Luptătoare cât și cea Triumfătoare. 
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Forțele se unesc, Duhul Sfânt întărește și puterea rugăciunii crește, 
depășește legile firii, trece dincolo de înțelesul rațiunii. 

Rugăciunea de cerere reprezintă dorința creștinului, cererea 
adresată lui Dumnezeu cu toată încrederea. Adevăratul creștin lasă în 
voia lui Dumnezeu îndeplinirea cererii sale. Dumnezeu știe de ce are 
omul nevoie și împarte darurile sale tuturor, dar vrea ca omul să 
conștientizeze necesitatea dependenței lui față de Dumnezeu, să 
tindă spre El, să arate încredere în Stăpânul tuturor, să realizeze că 
existența sa este darul lui Dumnezeu. Mântuitorul nu în zadar spune: 
”Cereți și vi se va da; căutați și veti afla; bateți și vi se va deschide; 
căci dacă voi, răi fiind, știți să dați daruri bune fiilor voștri, cu atât 
mai vârtos Tatăl vostru cel din ceruri va da cele bune celor ce cer de la 
El”(Matei, VII, 7-11). 

Rostul rugăciunii de cerere, ținta ei este identificarea omului 
cu voia lui Dumnezeu. Omul nu știe ce cere, pe când Dumnezeu știe 
mai bine de ce are nevoie. Rugăciunea trebuie să fie făcută cu 
umilință, cu dăruire, plină de încredere, de stăruință. Omul, mai întâi 
ar trebui să se îndrepte spre cerințele sufletești, apoi către cele 
materiale. În rugăciunea domnească toate cererile sunt sufletești, 
numai una se referă la cele materiale: ”păinea noastră cea de toate 
zilele dă-ne-o nouă astăzi”. 

În rugăciune, creștinul nu trebuie să urmărească scopul 
împlinirii cerinței, ci să arate încredre, să se roage, să arate că este în 
relație cu Dumnezeu. Astfel sufletul prinde putere și se înalță, iar 
Dumnezeu răspunde prin binefacerile Sale. Creștinul înalță 
rugăciune de cerere către Tatăl ceresc, având  încredințarea că va 
primi de la El toate cele de care are nevoie pentru dobândirea vieții 
veșnice: iertarea păcatelor, harul dumnezeiesc, mântuirea și fericirea 
veșnică, precum și cele necesare acestei vieți: sănătate, mijloace de 
trai. 

Exemple de rugăciune de cerere se găsesc atât în Vechiul 
Testament (Ps. 50) cât și în Noul Testament. Mântuitorul ne învață să 
folosim asfel de rugăciuni:”…dacă doi dintre voi se vor învoi pe 
pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către 
Tatăl Meu Care este în ceruri” (Mt. XVIII, 19), “Toate câte cereți 
rugându-vă, să credeți că le-ați primit, și le veti avea”(Mc. XI, 24). 
Însuți Mântuitorul a adresat rugăciuni de cerere către Dumnezeu 
Tatăl.  În rugăciunea arhierească Iisus se adresează Tatălui, ridicând 
ochii către cer, cerându-I să-L preaslăvească și să dea viață veșnică 
tuturor celor care L-au cunoscut și cred în El. În continuare se roagă 
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cerând să păzească omenirea de ispitele celui viclean, s-o sfințească și 
s-o desăvârșească(In. XVII). 

Rugăciunea din grădina Ghetsimanii este rostită de către Iisus 
Hristos-Omul cu atâta încredere și dăruire încât sudoarea se 
transformă în sânge, cerând înlăturarea chinurilor prin care trebuia 
să treacă: ”Părintele Meu, de este cu putință, treacă de la Mine 
paharul acesta! Însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voiești”(Mt. 
XXVI, 39). De asemenea Sfântul Stefan, primul arhidiacon și primul 
mucenic cere de la Dumnezeu iertarea celor care-l chinuiau, neștiind 
ceea ce fac, având ca exemplu pe Mântuitorul când era pe cruce. 
Apoi, creștinii din acea vreme s-au rugat pentru slobozirea din 
închisoare a Sfântului Apostol Petru(FA XII, 5). În cultul divin, tot ca 
îndemn la rugăciune de cerere, există ectenia celor 6 cereri, în care se 
arată clar ce trebuie să ceară adevăratul creștin de la Dumnezeu în 
rugăciunile sale (5). 

Rugăciunea de mulțumire reprezintă recunoștința 
credinciosului pentru purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Mulțumește 
nu numai pentru cele bune din această viață, ci și pentru necazuri, 
ispite, încercări. El este convins că mâna Tatălui este și prin aceste 
încercări, recunoscând iubirea, darul și înțelepciunea Sa nemărginită. 
Este destul doar să creadă că Dumnezeu Tatăl  veghează peste această 
viață  ca să-I mulțumească Lui pentru toate, precum îndeamnă 
Sfântul Apostol Pavel pe creștinii din Efes: ”Mulțumesc pururea 
pentru toate lui Dumnezeu-Tatăl în numele Domnului nostru Iisus 
Hristos”(Efes. V, 20). 

Exemple de rugăciune de mulțumire găsim în Cartea Facerii 
VIII, 20, la Noe prin rugăciunea de mulțumire către Dumnezeu la 
ieșirea din corabie, apoi rugăciunea femeilor pentru dăruirea unui 
nepot, Noeminei (Rut IV, 14-15). Numeroși psalmi de mulțumire ai 
regelui David scot în evidență preamărirea lui Dumnezeu dar și 
mulțumirea. Rugăciunea dreptului Simeon, deasemenea preaslăvește 
lucrarea lui Dumnezeu și-I mulțumește pentru toate binefacerile(Lc. 
II, 29-32). 

În rugăciune, dialogul omului cu Dumnezeu, prin care 
comunică preamărirea, mulțumirea, cererea, esențialul nu este lauda, 
mulțumirea sau cererea, ci convorbirea cu Dumnezeu, contactul cu 
El, dar și starea de prezență în fața Divinului. Este convorbirea fiului 
cu Tatăl, e convorbirea iubirii (6). 

Rugăciunea creștină pentru a-și atinge scopul ființial trebuie 
să izvorască dintr-o inimă curate, din credință statornică și vie și 
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trebuie făcută cu atenție. Pentru a se ruga, credinciosul trebuie să 
înțeleagă că se află în fața lui Dumnezeu și rugăciunea făcută cu 
atenței cere evlavie, smerenie, curățenia inimii. Vameșul s-a rugat cu 
umilință și rugăciunea lui a fost ascultată, pe când fariseul chiar dacă 
încerca să facă tot ce scria în Lege, cu mândria și îngâmfarea nu s-a 
bucurat de răsplata așteptată. Rugăciunea trebuie să izvorască din 
interior și să se reverse din lăuntru cu sinceritate și căldură deplină. 

Rugăciunea făcută cu atenție mai cere și un suflet împăcat, 
credinciosul să nu fie supărat pe cineva, să-i ierte pe cei care i-au 
greșit. Numai așa rugăciunea poate să-și facă loc spre Dumnezeul 
iubirii și să devină pură și vrednică de a fi împlinită. 

Mintea, în timpul rugăciunii, trebuie să fie concentrate asupra 
ei, să înlăture orice gând străin ce încearcă s-o destrame. Uneori, se 
poate întâmpla ca rugăciunea verbală să mergă ca o bandă rulantă, 
iar mintea să fie cu totul în altă parte. Această risipire a minții poate 
să fie voită sau involuntară. Dacă e voită e deja păcat, pe când cea 
involuntară vine din afară și ea trebuie combătută prin alungarea 
imediată a acestor gânduri. Pe măsură ce sufletul se purifică de 
patimi, rugăciunea prinde aripi, pentru că seacă izvorul gândurilor. 

Roadele rugăciunii sunt felurite. Cea mai importantă și mai 
cuprinzătoare este unirea cu Dumnezeu și transformarea după 
asemănarea lui Dumnezeu. Rugăciunea unește întreaga ființă cu El. 
Prin ea creștinul se ridică peste lume, se concentrează în Dumnezeu. 
Iar Dumnezeu nu întârzie cu revărsarea harurilor sale în sufletul 
rugător, prin care  îl și  transformă după asemănarea Sa. Prin 
rugăciune, rațiunea, darul de preț al ființe umane se luminează, iar 
inima se bucură, “voința se unește cu voia lui Dumnezeu, ființa 
întreagă se purifică, se eliberează de tot ce este lumesc, ca să ancoreze 
în Dumnezeu. Rugăciunea este calea progresului duhovnicesc. Ea 
este viața sufletului nostru” (7). 

În practicarea rugăciunii în creștinism, Biserica Ortodoxă, 
recomandă rugăciuni zilnice, rugăciuni de dimineață și rugăciuni de 
seară. De rugăciuni simple se bucură creștinul adevărat înainte și 
după mesele principale ale zilei. Astfel, toată truda zilei și hrana pe 
care omul și-o dobândește prin bunăvoința Proniatorului sunt sfințite 
prin aceste scurte rugăciuni. De acum, credinciosul pășește spre o 
viață cu rugăciuni mai intense și mai profunde, toate împrejurările 
vieții devenind prilej de rugăciune, așa cum îndeamnă și Sfântul 
Apostol Pavel la rugăciunea neîncetată(I Tes., V, 17). Nu este greu, 
dar nici imposibil, pentru că omul având sufletul sensibil și curat 
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poate transforma toate acțiunile sale în rugăciune:”ori de mâncați, ori 
de beți, ori altceva de faceți, toate spre mărirea lui Dumnezeu să le 
faceți, mulțumind totdeauna lui Dumnezeu în numele Domnului”(I 
Cor. X, 31). 

Cea mai scurtă și cea mai profundă dintre toate rugăciunile 
este rugăciunea minții, pe care au prcticat-o și o practică cei mai mari 
și imbunătățiți creștini:”Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui 
Dumnezeu, miluește-mă pe mine păcătosul” sau “Doamne miluește”. 
Repetarea acestei rugăciuni, cu voce sau în minte, dar cu toată tăria, 
concentrându-se asupra domnului Hristos, care este prezent, duce la 
despătimire și virtute. Cu cât creștinul înaintează în rugăciune, în 
progresul duhovnicesc, rugăciunea devine mai pură, mai vie, 
transformându-l pe credincios după asemănarea Tatălui Ceresc și 
unindu-l cu El, dezvoltând astfel rugăciunea contemplativă când 
ochii sufletești văd prezența lui Dumnezeu. Atunci se împlinește 
cuvântul lui Dumnezeu: „Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor 
vedea pe Dumnezeu”(Mt. V, 8). Creștinul ajuns la această treaptă 
rostește cu tărie și convingere cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „nu 
mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine” (Gal. II, 20), pentru că se 
dăruiește cu toată suflarea Celui ce l-a creat și-i poartă de grijă.  
 
Note: 
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Despre Rugăciune în Religia Islamică 
 

Pr. Alexandru Eremia 
 
 
Islamul reprezintă una dintre cele mai răspândite religii, după 
numărul de adepți, se plasează imediat după creștinism. Apariția 
islamului în lume a dus la răsturnarea multor structuri religioase dar 
mai ales politice, care au dominat spațial geografic al lumii orientale 
și mediteraneene. Răspândirea lui a fost rapidă, la acest lucru 
aducându-și aportul însăși popoarele cucerite. Islamul a fost văzut ca 
un eliberator de sub structurile imperiale bizantine sau romane. 

În plan religios, islamul nu a fost considerat de la început o 
religie de sine stătătoare, fiind considerat o erezie creștină. El apare 
în perioada în care creștinismul dezbătea problema celor două naturi 
în Hristos – divină și umană, dar și a relațiilor ipostatice în sânul 
Sfintei Treimi. Tawhid-ul musulman a preluat idea unității absolute 
în Dumnezeu după Vechiul Testament înlăturând ipostasurile Sfintei 
Treimi, dar și a celor două firi ale lui Iisus Hristos. Considerându-se 
urmași ai lui Avraam, prin Ismael, fiul nelegitim al acestuia, și-au 
concretizat puterea devenind dominatori în perioada evului mediu. 
Un pas important în amploarea sa a avut-o organizarea societății 
umane sub puterea religioasă. Ea cuprinde puterea conducătoare 
absolută atât în planul religios, cât și în cel politic. Puterea religioasă 
este deținută de Calif și îi revine acestuia direct de la Allah, fiind 
umbra lui Allah pe pământ. Acestei puteri i se supune totul (războiul 
sfânt – consecință a puterii date de Allah poporului său, și deci și 
datoria musulmanului de a răspândi prin sabie stăpânirea lui Allah). 

Creștinismul este considerat de islam o împărăție a sfinților. 
Atunci când Hristos a poruncit celor ce cred în El “să întoarcă și 
celălalt obraz”, El s-a adresat acestora ca unor sfinți, dar a greșit, 
pentru că nu a eliminat din viața lor partea umană, nesfântă. Critica 
islamică arată că ei nu cunosc deplin mesajul creștin, unde libertatea 
umană joacă un rol important. Dumnezeu fiind iubirea supremă, nu 
putea să-i predestineze pe oameni fără să țină cont de liberul 
consimțământ, dar și de dăruirea lor pentru a-i determina în viața de 
aici și cea  de dincolo.  Iisus Hristos aduce pacea în lume, o dăruiește: 
”Pacea Mea dau vouă, pacea Mea las vouă” (In. XIV, 27). Moștenirea 
aceasta conține o mulțime de elemente care conduc spre instaurarea 
împărăției celor drepți, o împărăție liniștită, nesângeroasă. 
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Relația dintre stat și religie în lumea islamică a devenit în timp 
foarte puternică dar cu rădăcini șubrede. Realitățile existente în 
societatea tribală din Palestina Arabiei nu au putut fi menținute după 
cucerirea Semilunei Fertile. Teocrația islamică înființată de 
Mohamed nu avea nici o șansă de a dăinui și după marile cuceriri 
arabe. Nu doar din cauza schimbărilor condițiilor sociale, politice și 
culturale apărute după cuceriri, dar și din punct de vedere religios. 

În cartea sfântă a islamului – Coranul nu se găsește vreo 
prescripție cu privire la o formă anume de guvernare, pe care să o fi 
instituit Allah. Nici Mohamed n-a emis o astfel de lege, nu a numit 
nici un succesor, astfel că după moartea sa comunitatea islamică a 
trecut printr-o serie de crize și războaie civile care au influențat 
profund comunitatea islamică. 

În concepția musulmanilor Mohamed este ultimul profet 
inspirat de Dumnezeu din întreaga istorie a umanității. Succesorii săi 
au condus o umma, neavând o inspirație divină concretă și directă. 
Pentru a intra în islam, noul adept se purifică prin spălarea rituală și 
pronunță cu sinceritate și credință formula șahada, mărturisirea de 
credință: ”Nu există alt Dumnezeu decât Allah, și Muhammad este 
trimisul lui Allah” (Paul Brusanowski, Religie și stat în islam, Ed. 
Herald, București, 2009, p. 37). Acest crez este recitat și la fiecare 
rugăciune făcând parte din ritualurile efectuate de cinci ori pe zi. 

Intrarea în islam este destul de simplă, pe când ieșirea din 
această religie, părăsirea se face mai greu. Conform Coranului cel 
care reneagă islamul este pedepsit cu moartea. Din cele șase delicte 
din Codul de drept Islamic, face parte și apostazia (renunțarea la 
religia islamică) (Ibidem, p. 93). Dar versetul din Coran : ”Nu este 
silire la credință!” spune cu totul altceva. 

Islamul este o religie de o mare simplitate în principii. 
Dumnezeu este unic și atotputernic, el le-a revelat oamenilor un text, 
Coranul, care a fost transmis lui Mohamed prin îngerul Gabriel. 
Textul acoperă toate nevoile oamenilor și ale societății. A recunoaște 
atotputernicia lui Dumnezeu înseamnă supunerea voinței lui 
Dumnezeu. Supunerea față de Dumnezeu, în înțelesul Islamic, 
înseamnă a asculta cuvântul său, a respecta cu rigurozitate 
prescripțiile Coranului. Cele mai importante dintre ele sunt cei cinci 
stâlpi ai islamului: mărturisirea de credință (șahada), rugăciunea 
rituală (salat), postul (sawm), pelerinajul o data în viață la Mecca 
(hajj) și pomana (sadaqa) ) (Ibidem, p. 37-39). 
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Un bun musulman trebuie să cunoască Coranul în întregime, 
dar și viața lui să se desfășoare în conformitate cu acesta. Este 
recomandat să fie citit ori de câte ori este posibil. Foarte mulți 
credincioși îl știu pe de rost de la un capăt la altul. Bărbatul care știe 
tot Coranul pe de rost este numit “păstrătorul”. 

Istoricii creștini au atras atenția asupra modului în care 
Mohamed a cunoscut creștinismul. Călătorind în tinerețe în Siria, 
profetul a avut posibilitatea să cunoască călugări creștini, oameni 
care credeau cu adevărat în Dumnezeu și vorbeau despre Iisus ca 
Dumnezeu adevărat și Om adevărat. Mohamed a scris Coranul 
inspirat fiind de conținutul Bibliei și de gândirea creștină a societății 
acelei vremi. “Iisus apare menționat de multe ori în Coran, niciodată 
nu e criticat, ci considerat cel mai mare profet de până la 
Muhammad. S-a născut din Fecioara Maria, sub un curmal, zămislit 
fiind din porunca lui Dumnezeu (Coran 3, 45-47; 19, 16-22). Evreii l-
au prigonit, dar pe cruce a pătimit alt om, căci Iisus a fost ridicat cu 
trupul la cer” (Ibidem, p. 31). 

Credința într-un singur Dumnezeu nu este proprie islamului, 
ci aparține creștinismului și iudaismului. Rigoarea cu care unicitatea 
lui Dumnezeu este afirmată de musulmani îi face pe unii să reproșeze 
creștinilor că adoră un Dumnezeu în trei persoane. 

Mohamed a emis norme în mai multe domenii, asigurarea 
vieții și a proprietății, căsătorie, familie, milostenie, dar și o serie de 
precizări privind organizarea cultului. La început propovăduirea lui 
Mohamed a avut caracter individualist, cerând oamenilor acțiuni 
drepte înaintea lui Dumnezeu. La Medina el a îndeplinit funcția de 
conducător al comunității, iar odată cu accentuarea rolului acestuia, a 
devenit centrul propovăduirii sale. Fiind conștient că oamenii se 
lovesc de diferite probleme sufletești, dar și faptul că nu au nici un 
mijlocitor care să-i conducă spre mântuire, Mohamed a însărcinat 
comunitatea să preia această îndatorire prin oferirea unor legi și 
reguli după care să se conducă. 

În primul rând, omul pentru a ajunge în rai, trebuie să-și 
accepte condiția de creatură a lui Dumnezeu și să-și orânduiască 
viața după această convingere. Însă pentru a realiza această 
modelare, omul trebuie să se supună regulilor comunității, legilor 
conduitei islamice. În aceast mod islamul impune supunere totală 
față de Dumnezeu dar și față de legile comunității. Conform acestor 
învățături, mântuirea omului se află în responsabilitatea comunității. 
Mohamed a creat statul ideal musulman, statul teocratic, ai cărui 
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locuitori erau datori să se integreze și să-i repecte normele. 
Importanța statului teocratic se concentra asupra comuniunii omului 
cu Dumnezeu. În creștinism, Iisus, Fiul lui Dumnezeu a coborât pe 
pământ să aducă oamenilor salvarea prin jertfa Sa pe cruce. Misterul 
pascal aflat în centrul propovăduirii creștine arată că misiunea lui 
Hristos a avut un caracter spiritual, Mântuiotrul făcând mereu 
distincția între Împărăția Sa și împărăția cezarilor. În Noul 
Testament nu se găsesc informații despre cum trebuie să fie organizat 
statul. 

Rugăciunea în islam reprezintă cel de-al doilea stâlp al 
islamului și cel mai important dintre actele care constituie credința 
musulmană. Este menționată de foarte multe ori în Coran prin 
diferite denumiri. Rugăciunea este singura obligație cu caracter 
cotidian. Poate fi personală și individuală. Această rugăciune spre 
deosebire de rugăciunea rituală este considerată spontană și nu este 
supusă nici unei reglementări și nu face parte din obligațiile rituale 
esențiale. 

Rugăciunea rituală trebuie rostită întotdeauna în limba arabă. 
“Rugăciunea rituală (salat) de cinci ori pe zi (în zori, la amiază, după 
amiază, la apusul soarelui, seara). Vinerea a fost fixată ca zi a 
rugăciunii comune. La chemarea muezinului, poporul se adună în 
moscheea principală a orașului. Cu fața spre o nișă decorată (mihrab) 
care arată direcția (qibla) spre Mecca, poporul îngenunchează și 
rostește rugăciunea condusă de un imam (care e doar un credincios, 
nu preot sacramental). Urmează predica (Khutba), rostită din amvon 
(minbar). Fiecare rugăciune ritual (chiar și în celelalte zile ale 
săptămânii este precedată de spălarea rituală pe față, pe picioare și pe 
brațe. De aceea, lângă fiecare moschee se află bazine de apă și 
fântâni” (Ibidem, p. 37). 

În lumea musulmană se folosesc doi termeni pentru a exprima 
sensul de rugăciune: du’ă și salăt. Primul termen reprezintă 
chemarea, invocarea lui Dumnezeu, pe care musulmanii o pot spune 
în gând, singuri, iar al doilea termen se referă la rugăciunea rituală, 
pe care musulmanii sunt obligați să o spună de cinci ori pe zi. Ea 
reprezintă esența credincioșilor musulmani. Poate fi săvârșită 
individual dar și în comunitate, fie în moschee, fie în altă parte. 

Chemarea muezinului arată momentul celebrării rugăciunii în 
moschee. Orarul este precis, bazat pe ora răsăritului. Pentru 
credinciosul musulman, cea mai bună rugăciune este aceea care se 
face în moschee, dezvoltând astfel simțul comunității. Dacă nu se 
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poate ajunge la moschee pentru rugăciunea în grup, se recomandă și 
rugăciunea individuală. Orice musulman are un covoraș care-i 
servește pentru a îngenunchia și a-și săvârși liniștit ritualul 
rugăciunii. Acest covoraș nu este obligatoriu, dar el preînchipuie 
spațiul sacru, individual, care izolează spiritual credinciosul de restul 
lumii. Spațiul din moschee, unde are loc rugăciunea este strict 
delimitat, este sacralizat, de aceea se folosește de obicei covorașul 
special. 

Săvârșirea rugăciunii de către credincioși se face îmbrăcat 
cuviincios, cu fața îndreptată spre Mecca, desculț și în stare de 
puritate. Purificarea, curățenia se obține prin abluțiuni, care se 
efectuează într-o ordine strictă, cu reguli stricte (Michel Malherbe, 
Enciclopedia religiilor, vol.II, trad. lb. fr. M. Monalisa Pleșea, C. 
Coatu și M. Fătu, Ed. Nemira, 2012, p. 5). Acest ritual include 
spălarea feței, mâinilor și brațelor până la cot, apoi a picioarelor, 
inclusiv glezna. În caz de necesitate spălarea cu apă poate fi înlocuită 
cu nisip, iar înainte de rugăciunea publică de vineri la prânz, este 
obligatorie îmbăierea completă. Starea de puritate se pierde în timpul 
somnului, prin contactul cu lucrurile necurate. 

La rugăciunea rituală, care se efectuează de cinci ori pe zi, pot 
participa toți cei care au depăsit vârsta de șapte ani, ori de cei ajunși 
la adolescență. Dacă înainte timpul pentru fiecare rugăciune era 
stabilit conform poziției soarelui pe cer, acum timpul este comunicat 
prin mijloace moderne, astfel locul muezinului este luat de difuzoare 
și alte mijloace de comunicare. 

Credinciosul, purificat își poate începe rugăciunile. Acestea 
sunt compuse dintr-un număr de module alăturate numite rekaa, 
termen arab care înseamnă a îngenunchea. Poziția credinciosului, la 
început de rugăciune este următoarea: stă mai întâi în picioare, cu 
mâinile deschise, cu palmele la nivelul feței rostind: Allahu akbar, 
“Dumnezeu este cel mai mare”, apoi recită primele versete din Coran: 
”În numele lui Dumnezeu, cel Milos și Milostiv, slavă lui Dumnezeu, 
Domnul lumilor, Milosul, Milostivul, Stăpânul Zilei Judecății, Ție ne 
închinăm, Șie îți cerem ajutorul; Călăuzește-ne pe calea cea dreaptă, 
Calea celor binecuvântați de tine și nu a celor care Te-au supărat, și 
nici a celor rătăciți” (Coranul, trad. din limba arabă, introd. și note de 
George Grigore, Ed. Herald, București, 2006, p. 19). 

Această rugăciune se numește sura Al-Fatiha, ceea ce 
înseamnă Deschizătoarea. Apoi, după rostirea primei părți 
credinciosul recită la alegere încă o sură și dacă se află în moschee va 
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citi și a treia sură aleasă de imam. După terminarea citirii acestor 
rugăciuni se apleacă, punându-și mâinile pe genunchi, se ridică apoi 
îngenunchează cu fața la pământ. Iarăși se ridică și îngenunchează 
din nou, gest care se repetă. Fiecare dintre aceste mișcări este însoțită 
de fraze sacre. Și toate aceste practici formează o rekaa (Malherbe, 
Enciclopedia religiilor, p. 56). 

Vinerea, zi de odihnă săptămânală, rugăciunea capătă o 
solemnitate aparte. În timpul rugăciunii de la prânz, primele două 
rekka din cele patru pe care le cuprinde sunt înlocuite de o predică a 
imamului. Este formată din două părți, prima parte are o temă 
spirituală iar cea de a doua, o temă legată de viața socială sau politică. 
Toate elementele ce caracterizează atât rugăciunea individuală cât și 
pe cea publică, țin de rugăciunea ritualică. Momentul privilegiat al 
zilei, prin rugăciune, îl apropie pe om de Dumnezeu, redându-i forța 
spirituală. Musulmani mai pioși se roagă în toate momentele zilei. 
Combină rugăciunea cu munca, prin repetarea rugăciunii în timpul 
diferitelor activități. Folosesc și un șirag de mărgele numit mătanie, 
mărgele care reprezintă fiecare, unul dintre cele mai frumoase nume 
ale lui Dumnezeu. 

Prezentă în toate religiile, rugăciunea reprezintă aspectul 
predominant al raporturilor dintre oameni, care încearcă să-și 
satisfacă interesele vitale. În toate religiile dialogul omului cu 
divinitatea se face prin intermediul rugăciunii, al invocării numelui 
divin pentru diferite cerințe: cerere, mulțumire, slăvire. Toți oamenii 
se roagă lui Dumnezeu, își mărturisesc credința, implorând iertarea 
păcatelor și cerând ajutor. 

Rugăciunea creștină este pentru credincios, pe lângă 
conversația omului cu Dumnezeu, și un mijloc de cunoaștere al lui 
Dumnezeu, o cale de a ajunge la desăvârșire, la îndumnezeirea 
omului. Sensul și valoarea rugăciunii creștine este altul decât cel al 
rugăciunilor din alte religii. Creștinul tinde spre unirea cu persoana 
divină, străduindu-se continuu în asceză și rugăciune. Temeiul 
rugăciunii în creștinism este iubirea, iar finalitatea sa este 
deschiderea căii spre Dumnezeu, spre dumnezeirea harică. 
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Câteva Aspecte Generale cu privire la Doctrina lui Budha 
 

Pr. Şerban Ionel Ciocîrlan 
 
 
Învățătura lui Buddha este expusă în ce are ea mai important în 
faimoasa predică de la Benares, ținută  de maestru celor cinci  asceți 
la puţin timp după ” iluminarea “ sa. În această predică, Buddha a 
arătat cele patru ” adevăruri sfinte “ asupra suferinţei: existența 
suferinţei, cauza suferinţei, suprimarea suferinţei și calea care duce la 
suprimarea suferinţei. 

Budha a fost cel dintâi gânditor, care a căutat să dezlege 
întrebarea adâncă despre obârșia suferinţei și să indice un mod în 
care omul se poate salva din lanţurile acesteia. 

Ideea de suferinţă,  că toată lumea cu viața ei este numai 
manifestarea suferinţei, a fost ideea generală aproape a tuturor 
înţelepţilor Indiei, dar putem spune că nu a fost străină nici altor 
popoare precum nici unuia dintre noi, într-un grad mai mic sau mai 
mare in anumite momente. Nu s-a găsit nimeni care să nege 
Deșertăciunea lumii, nimicnicia și nestatornicia fericirilor 
pământești. Înăși Biblia ne vorbeşte de ” deşertăciunea 
deşertăciunilor, toate sunt deșertăciuni“(Eclesiastul I,2).     .Multe din 
geniile omenirii au tratat aceeaşi temă in operele lor de valoare 
(Faust,Hamlet). Însă, nimeni nu a fost pătruns in așa fel de o privire 
pesimistă nu numai asupra vieţii, ci și asupra întregii existențe 
materiale, ca întemeietorul budismului. Deși cu momente de fericire, 
care puteau să-i fie procurate de situația lui materială, el are până la 
moarte aceeaşi notă dominantă de pesimism. “Fiinţa lumii, spune 
Buddha, este un vid, o iluzie, și nicăieri și în nimic nu este 
statornicie”.  

Prima mare afirmaţie a doctrinei budiste este deci suferinţa, 
existența universală a acesteia. Suferinţa este indisolubil legată de 
existență . Dar nu este vorba numai de necazurile, de suferinţele mai 
mărunte sau mai mari pe care le  întâlnim in viață. Suferinţa in 
budism are un înțeles mult mai profund și mai general. Orice 
existență are, după doctrina budistă, un caracter de suferinţă,care 
culminează prin boală, bătrânețe și moarte. Viața noastră este o 
continuă suferinţă din cauza fragilității, inconştientei, ” caducității “ a 
tot ceea ce există. Tot ce ni se pare astăzi înfloritor, mâine se 
veştejeşte și moare. Naşterea însăși poate fi considerată ca începutul 
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morţii.  Grandoarea de o zi înseamnă decăderea și sfârșitul din ziua 
următoare. Totul curge, se transformă și nimic nu are consistență. ” 
Inconsistența este caracterul fundamental a tot ce ni se pare nouă ca 
există, nefiinţa, iluzia cș ar exista ceva, când de fapt nu există nimic. 
Apariţia si dispariţia lucrurilor din lume, acest dute-vino care ne face 
impresia că ar exista ceva in realitate, este o simplă iluzie, iar noi, 
fără să ne dăm seama, credem in realitatea lucrurilor, dorim să le 
avem, ne ataşăm de ele. Luând nișă iluzia drept realitate, atașându-
ne de lucruri care în fond nu există, strângem in braţe un fum care se 
risipește la primul nostru gest și, cu cât ne ataşăm mai mult de 
lucrurile din lume, cu atât mai profundă ne este deziluzia când 
simţim că tot ce am dorit mai mult nu ne dă satisfacția pe care o 
aşteptam, ci ,dimpotrivă, ne dă sentimentul de vid, de nimicnicie a 
tot ce ni se pare că există . Omul moare cu durerea in suflet, 
constatând că totul a fost o simplă iluzie. 

Dar cauza profundă a suferinţei nu este numai aceea că lumea 
este o iluzie, de care atașându-ne in chip nemintos suferim 
consecinţele, ci și aceea că însuși eul nostru are o existentă părelnică, 
inșelătoare. Omul nu face vreo excepţie in univers. Buddha reprezintă 
credinţa că omul, ducându-și existența in formele lumii sensibile, 
face experienţa suferinţelor, pe care i le impun cu necesitate 
condiţiile de viață în imperiul acestei lumi și ajunge la convingerea că 
nu numai el, ci toate ființele, care se află in aceleaşi condiţii de viată, 
trebuie să sufere în acelaşi mod. Deosebirea constă numai in faptul 
important că organismele, lipsite de lumina cunoștinței, care este 
apanajul exclusiv al omului, nu știu de ce și pentru ce suferă. Din 
acest motiv ,budismul afirmă că omul trebuie să ajungă la 
cunoaşterea cauzelor ce duc la suferinţă și să-și exteriorizeze mila 
față  de celelalte făpturi ce nu cunosc aceste cauze. Budismul explică 
existența suferinţelor în viață cu ajutorul metempsihozei, acea idee a 
peregrinării sufletelor care formează singura bază, cu caracter 
metafizic, pusă la clădirea sistemului mântuirii de suferinţă a lui 
Buddha.  Viața, după Buddha, nu este decât urmarea unor serii de 
existențe trecute, și prin urmare un lung șir de dureri și mizerii . 
Budismul stabilește în mod hotărât, că transmigrarea se efectuează 
pornind de la forme omeneşti și mergând până la  materia inertă. 
Acest sistem de transmigrare in budism merge pana la acea 
monstruozitate unde personalitatea omenească este confundată cu 
lucrurile moarte din natură, această concepţie de altfel este naturală 
sistemului budist, care nu admite deosebiri capitale între lucrare, 
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cărora le refuză o existență reală. Budha, încercând să explice 
provenienţa suferinţei în lume admite metempsihoza dar nu discută 
cauza primordială a existenței. El ia lumea așa cum se prezintă și nu 
se interesează decât de legea cauzalității in această existența de fapt, 
numită lege. El caută să explice existența prin douăsprezece stări care 
sunt în acelaşi timp cauză și efect. Moartea, precedată de bătrânețe, 
nu ar avea loc fără naştere, care la rândul ei nu ar putea fi fără 
existență . Cauza existenței este afecţiunea, care este un efect al 
plăcerii – setei de a fi, plăcerea are cauză senzaţia, care ne dă 
posibilitatea să cunoaştem calitățile lucrurilor  ,iar senzaţia are cauză 
contactul, care, și el este efectul celor 6 simţuri: vederea, auzul, 
pipăitul, gustul, mirosul și inima, sediul sentimentului. 

Setea de viață face pe om să se ataşeze de lucruri din lume și 
prin acestea se provoacă o nouă reîncarnare . Setea de viată și 
ataşamentul de lucrurile din lume provin în primul rând din 
neştiinţă, din ignoranță cu privire la caracterul iluzoriu al lucrurilor 
din lume, și deci, prima cauză a reîncarnării, cauza cauzarum, este 
neştiinţa. Cunoaşterea adevărului opreşte renaşterea, opreşte şirul 
reîncarnărilor  și curmă în acelaşi timp suferinţa. Cel ce a ajuns să-și 
dea seama că totul – universul și propriul său eu – este o simplă 
iluzie, acela atinge starea de bodhi, pentru el şirul reîncarnării  s-a 
sfârșit, el intră în nirvana. Dar ce este nirvana ? Nirvana este o 
noţiune despre care însuși Buddha a spus că « a ști ce este aceasta nu 
ajută la luminarea sau mântuirea omului ». “ După Dahlman ea ar fi 
neantul, încetarea existenței, stingerea setei de viață  a eului ; după 
Schopenhauer, negarea lumii; după Oldemberg, imunitatea la 
schimbările lumii; după Rhys Davids, sfinţenia, adică nimicirea 
patimii, a urii, a amăgirii, etc…”. 

Nirvana este starea fară păcat și fără durere, este intrarea 
sufletului în starea fericită de deasupra bucuriilor și durerilor acestei 
lumi pieritoare. Debarasându-se de personalitatea noastră, acest 
atribut plin de suferinţe și contemplând eul nostru pur, constatăm că 
suntem de aceeaşi esenţă cu fundamentul lumii: Dumnezeu. Iată, 
budismul a ajuns să identifice pe om cu Dumnezeu și pe Dumnezeu 
cu omul. Această autodivinizare duce la dispreţul a tot ce nu e budist, 
o notă asemănătoare – din punct de vedere formal – cu catolicismul 
care vede in necatolici nu numai schismatici, eretici, atei, ci nişte 
creaturi mizerabile sortite pieirii și excluse de la bunurile veşnice. 
Identificarea omului cu Dumnezeu era concluzia firească a învățăturii 
budiste, căci totul fiind de aceeaşi esenţă, este identic cu sine însuși. 
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“ Nirvana – este – idealul final al oricărui budist ” , e calea 
superioară de desăvârșire pentru înțelepți. Există însă și o stare de 
moralitate inferioară a tuturor credincioşilor, prin Împlinirea a cinci 
porunci, care privesc oprirea uciderii, a furtului, a adulterului, a 
minciunii și  a beţiei. 

Calea desăvârșirii e deschisă numai celor care se retrag din 
lume; de aceea călugării budiști se numără cu sutele de mii. 
Pentru budism realitatea durerii este indiscutabilă, el afirmă că 
existența înseamnă suferinţă . Suferinţa budistă este suferinţa 
naturală cu adânci rezonanțe metafizice, budismul necunoscand 
suferinţa religioasă . 

Și creştinismul cunoaşte realitatea suferinţei. “ Pământeanul 
născut din necaz ”, citim la Iov (XIV, 1). Această suferinţă e 
intensificată prin constatarea nestatorniciei și deşertăciunii celor 
pământești. „Neam trece si neam vine și pământu-n veac stă…” Toate 
râurile intră în  mare și marea nu se umple, la locul de unde ies 
râurile, acolo se întorc ca să iasă iar . 

Ce este ,ce a fost ? Deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt 
deşertăciune “ (Eclesiast I, 2 ). În urma acestor cuvinte se întrezărește 
neliniştea metafizică a spiritului care se simte stingher în această 
lume a deşertăciunilor. Chiar Domnul nostru lisus Hristos recunoaşte 
suferinţa naturală. Cea mai puternică și mai importantă dovadă a 
recunoaşterii suferinţei de către creștinism sunt însăși suferinţele 
întemeietorului lui. 

Spre deosebire de budism care nu cunoaşte durerea religioasă, 
creştinismul o cunoaşte și pe aceasta, iar conținutul acesteia îl 
formează conștiința păcătuirii, a părăsirii de către Dumnezeu și a 
neputinței de a restabili prin puterile proprii, pacea dintre persoana 
proprie și Divinitate. Această conștiință va tulbura, va chinui câtă 
vreme nu se  va gasi mijlocul potrivit pentru liniştea ei .„ O nefericitul 
de mine, cine mă va scăpa de trecutul morţii acesteia “ – exclama Sf. 
Apostol Pavel (Rom VII, 24). Cuvintele acestea exprimă durerea 
religioasă despre care am vorbit. 
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Biserici şi Mănăstiri din Oltenia: 
 

Monumente Istorice Eclesiale în Arhiepiscopia Craiovei. 
Biserica „Sfântul Nicolae” de la Olteanu de Gorj 

 

Pr. paroh Alexandru Cocîr 

 
Între multele activități pe care Parohia gorjeană Olteanu le propune, 
una dintre cele mai importante constă în restaurarea bisericii-
monument, locaș de cult cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae. Pentru 
a realiza acest lucru, avem nevoie de oameni dedicați care cunosc 
istoria bisericii și care doresc să redea locului frumusețea de 
odinioară. 

Am considerat că este necesară alcătuirea unei prezentări 
istorice scurte care să aducă un plus de informație pentru cei care vor 
dori să afle mai multe despre trecutul bisericii noastre, dar și despre 
ceea ce dorim să facem în prezent. Fără a avea pretenția unei 
monografii academice, rândurile următoare vor avea la bază două 
surse de informație importante, anume pisania bisericii și o scurtă 
monografie scrisă de către preotul Aureliu Frățilă în anul 1972. 

Parohia Olteanu aparține de comuna Glogova, în prezent 
comună a județului Gorj. Spun aceasta pentru că înainte de anul 
1968, comuna Glogova, situată pe linia Baia de Aramă (Apa Neagră) 
și Motru, aparținea de județul Mehedinți. O simplă accesare a unei 
hărți online va prezenta comuna noastră la limita dintre cele două 
județe oltenești, Mehedinți și Gorj. În prezent comuna Glogova are în 
componență următoarele sate: Glogova, Cămuiești, Iormănești, 
Olteanu, Boghicești și Cleșnești, biserica la care face referire titlul 
fiind localizată în satul Cleșnești. Avem astfel comuna Glogova, din 
care fac parte satele, printre altele Olteanu, de unde denumirea 
parohiei, precum și satul Cleșnești, unde se află ridicată biserica „Sf. 
Nicolae”. 
 
Prezentare istorică 
Din pisania Bisericii, aflăm un amănunt important care ne permite să 
datăm anul zidirii bisericii, anume numele domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza, cel care a reușit să realizeze unirea Principatelor Române 
la anul 1859. Astfel, se consideră ca an al ridicării al acestei biserici 
anul 1864, cu lucrări de finalizare și sfințire în anul 1865. Există o 
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anume poveste consemnată în monografia amintită mai sus, dar și în 
tradiția populară. Printre altele, trebuie menționat că locul pe care 
este amplasată biserică a reprezentat un subiect de dispută între cei 
care au avut inițiativa construirii bisericii, anume preotul Constantin 
Grasu și boierul Matei Păunescu, și cel care deținea terenul, un 
anume preot Pătru. Deși acesta refuzase să își dea acordul pentru 
donarea terenului, se susține că într-o oarecare zi un număr de 300 
de care de piatră s-au așezat pe acest teren tocmai pentru a nu pierde 
ocazia de a ridica biserica. Monografia consemnează că acest Pătru a 
fost convins de un judecător de la Baia de Aramă să doneze acest 
teren pentru că în esență această biserică va rămâne peste ani ca un 
bun al tuturor.  

Așadar, lucrările au început și s-au strâns multe ajutoare, atât 
de la anumiți boieri, dar și de la localnicii satului și ai comunei, dar și 
de la oamenii din zonele vecine. Piatra de var a fost adusă din munte 
cu carele și arsă în cuptoare construite în aproprierea terenului unde 
se construia biserica. A fost adusă și piatră pentru a zidi temelia, iar 
scândura de lemn care s-a folosit la acoperișul bisericii s-a cumpărat 
din Peșteana de Vulcan, județul Gorj. Tot satul a fost mobilizat în 
vederea transportului materialelor, mai ales la cel de cărămidă, unde 
se estimează că s-au folosit câteva zeci de mii. Evident, femeile din 
sat au fost cele care s-au ocupat cu gătirea mâncării pentru cei care 
munceau la ridicarea bisericii. Biserica a fost sfințită în anul 1865, în 
Duminica Tomii, parcă o aluzie gestul de neîncredere al Apostolului 
Toma că Hristos Domnul a înviat din morți. Noi credem că fericiți au 
fost cei care nu au crezut că biserica va fi gata așa repede și au văzut 
cu ochii lor și au auzit cu urechile lor slujba sfântă de târnosire a 
acestei bisericii închinate Sfântului Ierarh Nicolae. Foarte important 
de reținut că tradiția satului și a comunii de a organiza sărbătoarea 
locală la Duminica Tomii de aici își are originea. De asemenea trebuie 
consemnat anumite personalități, fără de care construcția bisericii ar 
fi fost imposibilă și anume preotul Constantin Grasu (menționat ca 
primul preot al acestei bisericii, căruia i-a murit soția și fiul, motiv 
pentru care s-a dedicat proiectului zidirii bisericii), boierul Matei 
Păunescu și familia sa, boierul Gheorghe Popescu și familia sa. Fără 
îndoială că toți care au ajutat, mai mult sau mai puțin, la zidirea 
bisericii pot fi trecuți și pomeniți în rândul ctitorilor. Remarcabil și 
gestul unuia dintre zugravi care ar fi ajutat cu o sumă de 10 galbeni, o 
sumă deloc de neglijat la acea vreme. 
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Preoți slujitori peste ani 
În fiecare duminică ne rugăm înaintea Bunului Dumnezeu pentru 
cititorii acestei bisericii, care și pentru cei care au slujit, mai mult sau 
mai puți, la altarul acesteia. O trăsătură aparte care m-a marcat 
atunci când am căutat să văd care sunt acești preoți slujitori rămâne 
faptul că majoritatea au avut parte de o slujire îndelungată în această 
parohie. Din această categorie nu fac excepție nici eu în calitate de 
slujitor de aproximativ 20 de ani la această parohie. Monografia 
consemnează următori preoți: Constantin Grasu (considerat și ctitor 
principal), Gheorghe Popescu (reprezintă excepția, slujind doar un 
an, după care a murit, s-ar părea, otrăvit), Ion Păunescu (avem 
informația că a slujit 52 de ani și că în anul 1940 a murit, iar 
următorul preot a fost numit în anul 1932, ceea ce înseamnă că a 
devenit slujitor al bisericii noastre în jurul anului 1880, deci la 15 de 
ani după ridicarea bisericii), Aureliu Frățilă (autor al monografiei 
amintite deja, slujitor de la 1 iulie 1932, trecut la cele veșnice în jurul 
anului 1985). În perioadă neacoperită de monografie și până în 
prezent, parohia a avut ca preoți pe: Modoran Gheorghe (începând cu 
anul 1986, după ce o scurtă perioadă de timp după moartea 
părintelui Frățilă parohia a avut preot suplinitor) și Alexandru Cocîr 
(din iunie 1997 până în prezent). 
 
Diferite lucrări de restaurare 
La aproape o jumătate de veac după ridicarea bisericii, au fost 
necesare anumite lucrări de restaurare, care au constat în pardosirea 
cu scândură de brad a interiorului, precum și acoperea bisericii cu 
tablă, inițială acoperită direct cu scândură. Aceste lucrări au avut loc 
în timpul părintelui Ion Păunescu. Următoarea lucrare de consemnat 
constă în achiziționarea unui clopot nou, cel vechi fiind reținut de 
către soldații germani în timpul Primului Război Mondial (1914-
1918). În timpul preotului Frățilă sunt consemnate două momente de 
reparație, anume refacerea gardului bisericii, precum și schimbarea 
tablei de pe turlă și vopsirea tablei de pe restul bisericii, această din 
urmă lucrare fiind susținută de prefectura județului Mehedinți, la 
cerea primarului Constantin Păunescu, care era și cântăreț bisericesc. 
Am menționat deja că înainte de anul 1968, comuna Glogova și 
inclusiv satul Cleșnești, unde este biserica noastră, a aparținut din 
punct de vedere geografic și administrativ de județul Mehedinți, 
ulterior atașată județului Gorj. 
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Viaţa parohiei astăzi 
În prezent, biserica „Sf. Ierarh Nicolae” se află într-un amplu proces 
de restaurare a zidurilor de susținere, a acoperișului, dar și a picturii. 
Fiind cuprinsă în lista monumentelor bisericești din România, 
lucrările de restaurare sunt supravegheate și finanțate printr-un 
program special dedicat monumentelor istorice bisericești. Lucrările 
s-au demarat deja și nădăjduim, cu ajutorul lui Dumnezeu, dar și prin 
implicarea tuturor, să finalizăm acest proiect într-un timp cât mai 
scurt, pentru ca la resfințirea bisericii, în prezența Înaltpreasfinţitului 
Părine Mitropolit Irineu Popa, să atingem și noi sentimentul acelora 
care au ajutat și au fost prezenți la sfințirea din anul 1865. 
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Din Istoria și Prezentul Vieții Bisericești a Parohiilor 
Oltene. Dragostea Credincioșilor Doljeni din Amărăștii de 

Jos pentru cele sfinte 
 

Preot paroh Florea Aurel 
 

 
Parohia Amărăștii de Jos I face parte din Protopopiatul Craiova Sud. 
În arhivele Sfintei Episcopii a Râmnicului și Argeșului, în dosarul nr. 
28 din anul 1840, la filele 99 și 102 stă scris că în comuna Amărăști 
de Jos, erau trei Biserici, între care și Biserica cu hramul Sfinții 
Voievozi. 

Comuna Amărăștii de Jos (Amarășoaia) este amintită de la 
1574, iar în 1782 moșia sa era a Bibeștilor. În secolul al XVIII-lea, în 
această așezare romănățeană era deja o biserică-bordei la 1840, unde 
s-au înființat două Biserici cu hramurile: „Sfinții Voievozi” – de zid 
(1759) și „Sfântul Ioan Botezătorul” – de lemn, în 1812, ambele 
construite de preoți și localnici. Comuna este așezată pe șoseaua care 
vine de la Craiova – Mârșani – Daneți, la punctul de întretăiere cu 
șoseaua Caracal – Dăbuleni. Există aici un punct de intersecție care 
stabilește Amărăștiul la 25 km de Caracal, la 19 km de Dăbuleni și la 
60 km de Craiova. Primul hrisov care-i amintește este de pe vremea 
lui Alexandru Vodă, din 1574: „Răspunseră moșnenii – scrie 
hotarnicul – cum că n-ar fi pus semnele moșiei (este vorba de moșia 
Praporului n.n.) după spusele lor, ci s-ar fi pus de pe o carte a lui 
Alexandru Vodă…”, iar în dosul cărții s-au văzut doi boieri iscăliți, 
care socoteau semnele moșiei Amărăști, către moșia Praporului. 
Născuți creștini din tată în fiu, amărăștenii poartă în sufletele lor un 
puternic sentiment religios. Credința în Dumnezeu și în Iisus Hristos, 
le-a adus mângâiere pe pământ și în vremuri de tristețe, bucurii în 
anii recoltelor bogate și speranțele  vieții viitoare. Așa se explică 
faptul că ei și-au organizat foarte de timpuriu viața spirituală, poate 
de la începutul începutului, având aceeași comuniune de sentimente 
religioase. Dacă literatura spune că românul s-a născut poet, privind 
finețurile sufletești, noi suntem îndreptățiți să susținem că 
amărăștenii s-au născut creștini. 
 
Biserica veche cu hramul „Sfinții Voievozi” 
În centrul comunei Amărăștii de Jos, la distanță de circa 100 de metri 
de șoseaua județeană Craiova – Amărăștii de Jos – Dăbuleni, alături 
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de biserica în funcțiune (Biserica Nouă), în partea de miazănoapte se 
găsește Biserica Veche cu hramul „Sfinții Voievozi”. 

Biserica este în formă de corabie și a fost zidită de preotul 
Visarion Ieromonahul în anul 1657 din cărămidă cu mortar de var. 
Tradiția spune că pe locul unde se află cele două biserici a fost 
„crâng” și că preotul Visarion a fost călcat de haiduci care i-au cerut 
bani, iar preotul le-ar fi spus că-i are îngropați în crâng și mergând să 
le arate locul unde sunt, le-a arătat biserica a cărei construcție o 
începuse. Preotul le-a spus că în ea și-a investit toți bani și că nu au 
cu ce s-o termine. Haiducii i-au dat bani și construcția a fost 
terminată. 

În anul 1755 a fost reparată de fiii și nepoții lui, când i s-a 
adăugat în față un pridvor deschis pe bolți și a fost înălțată. De acum 
se pare că datează și pisania de deasupra fostei intrări a bisericii, care 
se poate citi foarte clar și al cărei cuprins este următorul: „Această 
Sfântă și Dumnezeiască Biserică ce se reînnoiește cu hramul îngerilor 
este zidită de ieromonahul Visarion. Acu înfrumusețează zugrăveli 
Dragomir, Popa Radu, diaconii Gheorghe, Dumitru și Ion în zilele 
luminatului domn Constantin Voevod”. Pisania este scrisă cu negru 
în chirilică pe fond alb direct pe zid. 

În anul 1862 s-a făcut o nouă reparație și pentru că Biserica 
devenise neîncăpătoare, s-a închis pridvorul cu cărămidă și s-a 
adăugat în față o nouă zidire închisă cu turlă care servește 
actualmente de clopotniță. 

Pictura este în tempera pe fond albastru de Voroneț și este 
distrusă în cea mai mare parte. Întreaga construcție este într-o stare 
avansată de degradare și se poate dărâma în orice clipă, fiind practic 
o ruină. Acoperișul este complet distrus și apa se infiltrează prin bolți 
și pereți, distrugând tencuielile, iar temelia este măcinată de igrasie. 
Au fost făcute numeroase demersuri pentru restaurare, dar fără nici o 
finalitate.  

Biserica Sfinții Voievozi se afla pe lista monumentelor istorice 
din județul Dolj, însă nu se știe cu precizie când s-a construit, dar 
după spusele bătrânilor ar fi fost de pe vremea lui Matei Basarab 
(1634-1654), fiind din lemn și apoi din cărămidă. 

În dicționarul geografic găsim anul 1657 an de construcție, de 
către monahul Visarion Voicu. Biserica în formă de corabie a fost 
reparată și mărită în anul 1755, de fiii și nepoții monahului Visarion. 
Nu cu mulți ani în urmă, specialiștii care s-au deplasat și au cercetat 
la fața locului această biserică afirmă cu certitudine că prima parte a 



128 
 

bisericii și anume altarul, ar fi medievală și că sub actuala temelie și 
zugrăveală s-ar găsi o alta de mare valoare istorică. În anul 1862 s-a 
ridicat clopotnița și s-a reparat din nou (Ion D. Amărăscu, Dumitru 
Dumitru, preot Mihai, preot Paraschiv, preot Stan, Petru Radu). 

În 1873 s-a acoperit din nou și s-a zugrăvit înăuntru și afară, 
fiind și pardosită. A fost binecuvântată în zilele prințului Carol I de 
Preasfinția Sa Părinte Arhiereu Inochentie – 10 noiembrie 1872. 
Biserica a stat zece ani fără acoperiș fapt ce a contribuit la degradarea 
ei. 

Sunt pomeniți preotul Radu Dragomir, Gheorghe Dumitru, 
Ion, care au contribuit la înfrumusețarea bisericii. În documentele lui 
Matei Basarab Voda mai sunt pomeniți Popa Mitre, Nan și Dinu. 
 
Biserica nouă 
Construcția acestei biserici s-a început în anul 1913 de către preotul 
Florea Ionescu cu sprijinul Consiliului Parohial și al enoriașilor. 
Lucrările de construcție au continuat sub preoții Florea Tudorănescu 
și Teodor Ștefănescu, arhitect fiind Petre Costorici. Fundația este din 
beton, iar zidăria din cărămidă cu mortar de var și este acoperită cu 
tablă galvanizată. Biserica are forma de cruce cu patru turle.  Pictura 
este în ulei și a fost executată de pictorii Costinescu și Gheorghiu în 
stil neobizantin. Catapeteasma este din lemn cu 46 icoane. Biserica a 
fost terminată în anul 1922 când a fost sfințită de episcopul 
Vartolomeu Stănescu al Râmnicului, paroh fiind preotul Teodor 
Ștefănescu. În anul 1958 s-a spălat și restaurat pictura bisericii de 
către zugravul Ilie Belgun, sub conducerea pictorului bisericesc 
Calogoreanu Ștefan. Resfințirea bisericii după restaurare s-a făcut de 
ÎPS Mitropolit Firmilian la data de 17 noiembrie 1958, paroh fiind 
preotul Ionescu Ion. În 1972-1973 s-a construit o clopotniță din beton 
armat cu patru nivele și acoperită de tablă zincată. 

Lucrările de renovare a bisericii au început în anul 1997, a fost 
îngrădită cu gard din  beton curtea bisericii, s-a pavat aleea principală 
și au fost instalate porți din fier. În anul 1999, pe 7 noiembrie, după 
ample lucrări și eforturi deosebite atât ale preoților, Florea Aurel –
paroh si Nitescu Dorel, cât și ale Consiliului Parohial, cu aportul 
credincioșilor, biserica a fost resfințită de către ÎPS Nestor 
Vornicescu, Mitropolitul Olteniei. 
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Preoţi slujitori 
În anul 1925, în locul preotului Teodor Ștefănescu, transferat la 
cerere, a fost numit preotul Nicolae Dumitrescu care a slujit fără 
întrerupere până în anul 1969 când, în urma desființării unui post de 
preot, a fost transferat din oficiu la parohia Amărăști de Jos III. În 
anul 1936 au fost numiți la această parohie și preoții Gheorghe 
Stancu și Ionescu Ion, care au slujit până în anul 1959. Tot atunci a 
fost transferat în postul vacant preotul Vișan Gheorghe. La 11 
ianuarie 1971 s-a înființat postul de preot II la această parohie, fiind 
transferat preotul Ionescu Ion, care a preluat și oficiul parohial de la 
preotul Vișan Gheorghe.   În anul 1975, oficiul parohial a fost preluat 
de preotul Vișan Gheorghe. În anul 1987 a venit preotul Didu 
Gheorghe, care a activat până în anul 1998 ca preot paroh. În anul 
1997 a venit preotul Nițescu Dorel care a activat până în anul 2013. 
 Pe data de 1 noiembrie 1998 a fost numit la această parohie preotul 
Florea Aurel ca preot paroh. În anul 2014 februarie a fost numit preot 
II Dogariu Adrian. 

Parohia Amărăști de Jos I are în administrare două cimitire: 
Cimitirul Crângul Sadului și Cimitirul Săliște. 
 
Oaspeţi de seamă în Parohia Amărăştii de Jos I 
În anul 1999 parohia a fost vizitată de către președintele României, 
domnul Emil Constantinescu. În anul 1999, ziua de 7 noiembrie, 
vrednicul de pomenire mitropolit Nestor Vornicescu a resfințit 
biserica parohială. În anul 2002, Preasfinţitul Părinte Nicodim 
Nicolaescu a binecuvântat parohia Sfinții Voievozi prin vizita sa. În 
anul 2007, parohia a primit vizita și binecuvântarea IPS Teofan Savu, 
pe atunci Mitropolitul Olteniei, care a săvârșit Taina Sfântului Maslu 
fiind înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. În  30 martie 
2014, IPS Părinte Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta 
și Dumnezeiasca Liturghie la Altarul bisericii celei noi a parohiei, 
fiind înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi. 
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Biografii Luminoase: 
 
Lupta Bisericii cu Iconoclasmul Comunist. Mărturisitori ai 

Credinței Ortodoxe în Oltenia 
 

Pr. Lect. Univ. Dr. Ioniţă Apostolache 
 

 
Lupta Bisericii cu iconoclasmul nu a încetat nici după Sinodul VII 
Ecumenic. Depărtarea tot mai pregnantă de sens şi golirea de 
conţinut a valorilor Tradiţiei creştine, a generat de-a lungul secolelor 
problematici şi provocări complexte, pentru care Biserica a fost 
nevoită să dea din nou răspunsuri. Chipul omului secular, puternic 
dominat de materialism, concupiscenţă, ignoranţă, indiferenţă şi 
pasivitate, aduce iată o nouă provocare pentru lucrarea ortodoxă de 
mărturisire. 

Începând cu Reforma, acest model de iconoclasm este intens 
promovat şi introdus în societate. O primă mutaţie intervine prin 
introducerea conceptului de „sola Scriptura”, care avea în vedere, 
printre altele, „înlocuirea gândurilor bazate pe imagini cu gânduri 
centrate pe cuvinte”. De la imaginea vie, lucrătoare şi mărturisitoare 
a adevărului dumnezeiesc, se trece subtil spre „autoritatea cuvântului 
scris”. Dat fiind acest lucru, din punct de vedere apologetic, se impun 
câteva nunaţări de explicitare. Astfel, devine limpede că „spiritul 
iconoclast al Reformei şi modernităţii afectează decisiv dimensiunea 
iconică a teologiei, gândirea şi spiritualitatea centrate pe evenimentul 
Întrupării, dar şi mistagogia liturgică, explcit relaţionată cu 
experienţa eclesială. Tradiţia Bisericii este în mod fundamental 
iconică, structurând gestul de închinare în Duh şi Adevăr. În 
cuprinsul acestei înţelegeri, cuvântul nu exclude imaginea, ci o 
transfigurează în icoană. Iar cuvântul scris se împlineşte în Cuvântul 
Întrupat, care este Icoana lui Dumnezeu Tatăl” (Apologetica 
Ortodoxă, Ed. Basilica, Bucureşti, 2013, p. 299). 
 
„Iconoclaşti şi apostaţi contemporani” 
Adăugat peste toate acestea, ateismul militant al evului comunist a 
luptat permanent împotriva Bisericii. Camufalt sub diferite forme 
ideologice sau conceptuale, economice sau moralizatoare, acest 
puternic iconoclasm a tulburat intens viaţa eclesială creştinilor 
ortodocşi din ţara noastră. În chip profetic, fenomenul a fost 
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identificat şi înfierat de unul dintre cei mai de seamă mărturisitori şi 
apologeţi ai Bisericii noastre, profesorul martir Ioan Gh. Savin. 
Acesta vorbeşte lămurit despre pericolul care avea să se reverse 
asupra României, asemânându-se oarecum lui unui Soloviov, care 
prevestise la rându-i stăpânirea comunismului în celebrele sale 
„Povestiri despre Antihrist”. Savin îşi leagă ideile într-un alt fel, de 
data aceasta providenţial pentru tematica întâlnirii noastre. 
„Iconoclaşti şi apostaţi contemporani” este lucrarea în găsim 
referinţe atât cu privire la pericolul depărtării de tradiţie, cât şi la 
flagelul comunismului ateist, care bătea puternic la uşă. „Apariţia 
bolşevismului, ca şi dispariţia lui, e în funcţie de religie. Lupta care se 
dă acum în Rusia, nu e numai între capital şi muncă, între burghezie 
şi revoluţie, între naţionalism şi internaţionalism. Acestea sunt 
fragmente numai, simple aspecte din marea luptă dintre spirit şi 
materie, dintre om şi bestie, dintre Satana şi Dumnezeu, dintre 
Hristos şi Antihrist. Bolşevismul va apărea acolo şi va dăinui atâta 
timp cât credinţa, care afirmă existenţa unei ordini divine, 
cârmuitoare a destinelor lumii, va fi în stare de eclipsare sau de 
decădere. Aşa se şi explică marea luptă ce a început-o comunismul 
rus împotriva religiei. Şi tot aşa se explică apariţia şi bruscul triumf al 
comunismului în Rusia, ţara clasică a misticismului religios şi a 
conservatorismului politic” (Ioan Gh. Savin, Iconoclaşti şi apostaţi 
contemporani, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1995, p. 61-62). 
 
Părintele Gherasim Iscu, icoană vie a credinţei ortodoxe 
Sub acest tăvălug a intrat şi Biserica Ortodoxă Română. În frunte cu 
patriarhul Justinian Marina, a cărui comemorare împlinim de 
asemenea anul acesta, ea a trecut străbătut apăsarea feroce a 
regimului de tristă amintire. Dumnezeu n-a lăsat să piară „podoaba 
casei Sale”, ci a împodobit-o şi mai frumos cu sângele martirilor care 
au suferit în „lagăre şi închisori pentru deminitatea şi libertatea 
noastră, pentru credinţa noastră ortodoxă”. Asemenea primelor 
veacuri creştine, în frunte cu patriarhul lor, preafericitul părinte 
Justinian, slujitorii Sfintelor Altare s-au oferit spre jertfă pentru ca 
dragostea de Biserică să nu piară, credinţa să nu se stingă şi sfintele 
locaşuri să nu se pustiască. 

Aducem în actualitate pilda părintelui ieromonah Gherasim 
Iscu (1912-1951), ultimul stareţ al Tismanei. A fost arestat în 
dimineaţa zilei de 26 septembrie 1948. Pe data de 21 mai 1949 a fost 
trimis în judecată sub învinuirea de „crimă de uneltire contra ordinii 
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sociale”. A fost închis mai întâi la Craiova, transferat la Aiud, Poarta 
Albă şi în cele din urmă la Târgu Ocna, unde a trecut la cele veşnice.  
Pe patul de moarte i-a rugat pe colegii de celulă să-l ducă la căpătâiul 
celui ce îl torturase cumplit la Poarta Albă. Era şi el aproape de 
moarte, suferind de TBC pulmonar în ultimul stadiu. Era în noaptea 
de Crăciun a anului 1951. După ce l-a spovedit, tânărul i-a spus: „Auzi 
frate? Îngerii cântă!”, deschizând ochii şi cerându-şi iertare pentru 
tot ce îi făcuse. Părintele, care era la fel de slăbit, i-a răspuns: „Te iert 
din toată inima şi, la fel ca mine, te iartă şi fraţii mei, iar dacă noi 
iertăm, cu siguranţă Hristos, Care e mai bun decât noi, te va ierta şi 
El. Se va găsi şi pentru tine un loc în cer”. După ce s-au împărtăşit 
împreună, au trecut la Domnul în aceeaşi noapte” (Oameni şi locuri 
din istoria Bisericii Oltene, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2011, p. 
134). 
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Mitropolitul Andrei Șaguna, 
un Ierarh Providențial pentru Neamul Românesc 

 
Pr. Florea Aurel 

 
 
În anul 1701, vechea Mitropolie ortodoxă românească a Transilvaniei 
de la Alba-Iulia a încetat să mai existe, odată cu „re-hirotonirea” 
mitropolitului Atanasie Anghel ca episcop unit (1). Astfel, preoții şi 
credincioşii ortodocși din Ardeal au rămas fără ierarh ortodox timp 
de 60 de ani (2). Locul Mitropoliei ortodoxe a fost luat de o episcopie 
unită care era supusă arhiepiscopului romano-catolic din Estergom. 
Abia în 1761, Curtea din Viena, în urma numeroaselor memorii şi 
plângeri făcute de către credincioşii și preoții transilvăneni, dar și a 
mai multor răscoale ori revolte, a admis numirea unor episcopi 
ortodocși, care însă erau de neam sârb, primul din acest șir fiind 
episcopul sârb al Budei, Dionisie Novacovici. A urmat apoi o nouă 
perioadă de pauză (14 ani), fără ierarh ortodox în Ardeal. Abia în 
1809, a fost ales un nou episcop ortodox, preotul din Sebeș, Vasile 
Moga, care „cu toate strădaniile şi bunele lui intenții, n-a reuşit să 
schimbe situația Bisericii pe care o cârmuia” (3). 

Creștinii din părțile Aradului au ajuns să vadă un episcop 
român în scaunul episcopal de la Arad abia în 1829, în persoana 
egumenului mănăstirii Bezdin, făgărășanul Nestor Ioanovici (4). 

Cu toate aceste strădanii, situația Bisericii și a Neamului 
românesc din străvechea provincie a Transilvaniei nu s-a îmbunătățit 
foarte mult. A fost necesară venirea „ierarhului providențial care a 
fost Andrei Șaguna, trimis de Dumnezeu în fruntea clerului şi a 
credincioșilor români ortodocși în vremuri de grea cumpănă, ca să 
ridice Biserica sa la o strălucire necunoscută până atunci” (5). 

Andrei Șaguna s-a născut în satul Mișcolț (Miskolc), la 20 
decembrie 1808, primind la naştere numele de Anastasiu. Familia sa 
era de origine macedo-română, tatăl său fiind un negustor pe nume 
Naum Șaguna, iar mama sa se numea Anastasia. Tânărul Anastasiu a 
fost botezat în „noua biserică a comunității ortodoxe române-greceşti 
din Mişcolţ, ridicată cu câțiva ani mai înainte (1806), prin jertfele 
materiale ale enoriașilor, între care,  la loc de frunte, se aflau şi 
amândoi bunicii viitorului  mitropolit” (6). Încă de mic a fost nevoit 
să respingă intenția tatălui său care, din cauza sărăciei, dorea să-şi 
crească copiii în religia catolică, nădăjduind că astfel o să primească 
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ajutor material din partea arhiepiscopului catolic. 
A fost unul dintre cei mai buni elevi ai școlii „greco-valahe” și 

ai gimnaziului din Mişcolţ. În Pesta a urmat apoi gimnaziul superior 
şi a făcut studii de filosofie şi drept la Universitate. S-a bucurat de 
sprijinul material al unchiului mamei sale, Atanasie Grabovschi, care 
era un negustor macedoromân. În casa acestuia şi-a găsit adăpost 
împreună cu mama, fratele şi sora sa, tatăl său murind în 1822. Tot în 
casa acestuia se întâlneau fruntași români care trăiau în Pesta şi care 
erau mai ales oameni cu carte: Samuil Micu şi Petru Maior, Ioan 
Corneli, Ioan Teodorovici, Alexandru Teodoru ş.a. Astfel, viitorul 
mitropolit a trăit  şi s-a format într-un  mediu foarte bogat în ceea ce 
priveşte cultura, limba şi istoria românească. 

Când a împlinit 21 de ani, şi-a îndreptat pașii spre Vârșeț 
pentru a urma seminarul teologic, mai ales că acolo păstorea 
episcopul român Maxim Manuilovici, care i-a arătat tânărului teolog 
o afecțiune deosebită. 

Îndată după absolvire „a intrat în mănăstirea sârbească 
Hopovo, unde a fost tuns în monahism, sub numele de Andrei (la 24 
octombrie 1833)” (7). În februarie 1834, a fost hirotonit ierodiacon, 
ajungând mai târziu profesor la Seminarul din Carloviț. După ce trece 
prin mai multe trepte ierarhice, în 1842, mitropolitul Iosif Raiacici l-a 
hirotonit arhimandrit, numind-l egumen la mănăstirile sârbești 
Hopovo și Covil (8). 

În 1846, după moartea episcopului Vasile Moga, tânărul 
Andrei a fost numit vicar general al episcopiei rămase fără păstor. 
Timp de un an şi jumătate cât timp a fost vicar, s-a străduit să facă 
ordine în viaţa bisericească, un exemplu foarte bun fiind acela că a 
ridicat perioada cursurilor seminarului de la șase luni la un an. A 
făcut o serie de demersuri la Curtea din Viena, cerând ca alegerea 
noului episcop să se facă „potrivit vechiului obicei” (9), adică de către 
protopopii eparhiei. Astfel, pe data de 2 decembrie 1847, s-a întrunit 
la Turda sinodul electoral care a ales 3 candidați: Andrei Șaguna, 
Ioan Moga şi Moise Fulea. Dintre aceştia trei, Curtea din Viena a 
recunoscut ca episcop pe Andrei Șaguna care „a fost hirotonit în 
catedrala din Carloviţ de către mitropolitul Iosif Raiacici, asistat de 
cei doi sufragani ai săi, în ziua de 18/30 aprilie 1848. Pe data de 29 
aprilie/11 mai a sosit la Sibiu fiind întâmpinat de clerul şi de 
credincioşii săi iar pe lângă aceştia şi de unii români greco-catolici” 
(10). Simion Bărnuțiu a ținut o cuvântare în care i-a cerut să ia 
asupra sa „conducerea națiunii” (11). 
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După alegerea în scaunul episcopal de la Sibiu, prima şi cea 
mai mare grijă a episcopului Andrei a fost aceea a organizării 
bisericești. El a luptat încă de la începutul păstoririi sale pentru 
emanciparea Bisericii ortodoxe şi egalitatea ei cu celelalte confesiuni, 
pentru despărțirea ierarhică de Biserica sârbească şi pentru 
reînființarea vechii Mitropolii autonome a Ardealului (12). 

Episcopul sibian a condus o delegație românească înaintea 
împăratului austriac înaintându-i acestuia „petiția generală a națiunii 
române” (13) (13/25 februarie 1849), cerând,  printre altele, 
„deschiderea unui congres al românilor” (14) care să aleagă un „cap 
ecleziastic de sine stătătoriu… şi sub care vor sta şi ceilalţi episcopi 
naționali” (15). La 5 martie 1849, aceeași delegație va înainta din nou 
un memorandum Ministerului Imperial, având aceleași doleanțe. 

La 12/24 octombrie 1849, delegația înaintează către Ministerul 
cultelor un lung memoriu în vederea despărțirii ierarhice de Biserica 
sârbă. În partea de final a memoriului se cerea „un mitropolit cu totul 
independent de supremația sârbească şi să dea voie ca acest 
mitropolit să se aleagă într-un congres convocat de națiunea 
română…” (16). Pe când se afla la Viena, episcopul Andrei a tipărit o 
broșură în nemțește şi în românește numită „Promemorie despre 
dreptul istoric al autonomiei bisericești naționale a românilor de 
religie răsăriteană”, care avea scopul să „convingă cercurile 
conducătoare despre existenţa Mitropoliei ortodoxe române la Alba-
Iulia, bazat pe afirmațiile istoricilor” (17), broșură pe care o 
completează în anul 1850, aducând noi dovezi despre vechimea 
Mitropoliei Ardealului. 

Problema autonomiei Bisericii Ardelene a fost ridicată şi la 
sinodul ierarhilor ortodocși din Austria, dar Iosif  Raiacici, care 
conducea sinodul a omis această problemă. În tot acest timp, 
episcopul Andrei a adresat Curții imperiale 11 petiții în 5 ani la care  
primea răspunsuri evazive sau nu primea deloc. 

Alte încercări s-au mai făcut după 1860, când s-au ivit timpuri 
mai favorabile în urma căderii regimului absolutist, înlocuit cu 
„regimul liberal”. Astfel, episcopul Andrei a ținut două conferințe 
împreună cu reprezentanți ai Bisericii sârbești, dar nu a ajuns la 
niciun acord. A adresat un  nou memoriu  împăratului, de data 
aceasta hotărându-se organizarea unui sinod ortodox în Austria care 
să discute această problemă. Andrei Șaguna a convocat un sinod al 
eparhiei la Sibiu, făcând cunoscute demersurile sale din ultimii ani. 
Este întocmit un nou memoriu, la 26 octombrie 1860, prin care se 
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cerea reînființarea vechii mitropolii ai Transilvaniei (18). Dar și data 
aceasta lucrurile au stagnat. După moartea patriarhului Iosif (1862), 
și Biserica sârbă a sprijinit dorința de autonomie religioasă a 
românilor. S-au înmulțit cererile în acest sens, astfel că, la 29 iunie 
1863, Cancelaria aulică transilvană a trimis rescriptul imperial (cu 
data de 25 iunie) prin care împăratul accepta separarea bisericească a 
românilor de sârbi şi reînființarea unei mitropolii românești în 
imperiu. La 1 august 1864, s-au deschis la Carloviţ lucrările sinodului 
Bisericii sârbești pentru alegerea unui nou patriarh. A fost ales 
episcopul Timișoarei, Samuil Maşirevici, un colaborator al lui 
Șaguna, astfel că s-a ajuns repede la decizia reînființării Mitropoliei 
Ardealului, primul întâistătător urmând să fie ales de împărat. La 
12/24 decembrie 1864, acesta din urmă încuviința înființarea 
Mitropoliei Ardealului şi numirea ca întâistătător a episcopului 
Andrei Șaguna (19). 

Mitropolia românilor ardeleni urma să aibă ca episcopii 
sufragane Aradul şi Caransebeșul, aceasta din urmă înființându-se 
chiar în acel an, primul episcop fiind Ioan Popasu. 

Aşadar, stăruințele vrednicului ierarh Andrei Șaguna pentru 
drepturile conaționalilor săi au dat roade. În plan bisericesc, el a 
reușit reînființarea Mitropoliei Ardealului, dar totodată a fost și un 
neobosit militant pentru soluționarea revendicărilor naţionale şi 
sociale ale românilor aflați sub stăpânire habsburgică. 

S-a mutat la cele veșnice la 16/28 iunie 1873, fiind 
înmormântat lângă „biserica mare” din Rășinari. A fost canonizat de 
Biserica Ortodoxă Română la 29 octombrie 2011, fiind pomenit în 
fiecare an la 30 noiembrie. 
 
Note: 
 

1. Mircea  Păcurariu, 100 de ani de la reînființarea Mitropoliei 
Ardealului, în „Mitropolia Ardealului”, anul IX, 1964, nr. 11-
12, p. 814. 

2. Ibidem. 
3. Mircea Păcurariu, 100 de ani de la moartea Mitropolitului 

Andrei Şaguna, în „Biserica Ortodoxă Română”, anul XCI, 
1973, nr. 7-8, p. 854. 

4. Idem, 100 de ani de la reînființarea Mitropoliei Ardealului, p. 
816. 
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5. Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, Bucureşti, 
1994, p. 89. 

6. Idem,  100 de ani de la moartea Mitropolitului Andrei 
Şaguna, p. 854. 

7. Idem, Dicționarul teologilor români, Editura Univers 
Enciclopedic, 1996, Bucureşti, p. 431. 

8. Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, Bucureşti, 
1994, p. p. 90. 

9. Idem, 100 de ani de la moartea Mitropolitului Andrei 
Şaguna, p. 855. 
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12. Ioan Lupaș, Mitropolitul Andrei Şaguna. Monografie istorică, 
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15. Nicolae Popea, Vechea Mitropolie ortodoxă română a 
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Despre copilăria și tinerețea Sfântului Paisie Velicikovski, 
așa cum reiese din Autobiografia Sa 

 
Pr. Neacșu Daniel 

 
 
Secolul al XVIII-lea rămâne cunoscut în Istoria Bisericii Ortodoxe 
Române și prin mişcarea de înnoire duhovnicească începută de 
Cuviosului Paisie de la Neamţ şi continuată de ucenicii săi, 
influenţând prin suflul său întreg Răsăritul Ortodox. Această 
perioadă se înscrie între momentele cele mai de seamă pe care le-a 
cunoscut Biserica noastră strămoșească pentru că acum românii și-au 
adus poate cea mai însemnată contribuție la îmbogăţirea 
patrimoniului Bisericii de Răsărit a lui Hristos. Sfântul Paisie se 
străduieşte să caute adevăratele făclii aprinse din lumina lui Hristos 
adică învăţăturile Sfinților Părinţi pentru a le face cunoscute și celor 
care erau în pericol să fie înşelaţi de „luminiţile iluministe”; luptând 
duhovniceşte, a scos aceste învățături de sub obrocul uitării și cu 
ajutorul lor a încălzit duhovnicește toate locurile prin care a trecut, de 
referință rămânând strădaniile sale depuse ca stareț al marilor 
mănăstiri moldovenești Dragomirna, Secu şi Neamţ. Focul aprins de 
el s-a întins până în stepele îndepărtate ale Rusiei. Chiar și așa, 
remarcăm că Stareţul Paisie este foarte puţin cunoscut în vremea 
noastră, deşi este unul din cei mai mari părinţi ai vremurilor nu 
demult apuse. Acesta este și motivul pentru care am socotit că merită 
prezentate câteva date legate mai ales de anii tinereții sale, date care 
se regăsesc în autobiografia sa, publicată  și în limba română de către 
Ștefan Berechet, la Iași, în anul 1918. De această lucrare ne vom folosi 
cel mai mult în prezentarea aceasta. 

Despre copilăria și tinerețea sa, el scrie la cererea fraţilor săi 
duhovniceşti, „având unii faţă de alţii o adevărată dragoste după 
Dumnezeu”, așa cum el însuși mărturisea. Din aceste însemnări 
aflăm că Sfântul Paisie s-a născut în oraşul Poltava din Malorusia 
(Rusia Mică sau Ucraina de astăzi), în ziua de 21 decembrie 1722. 
Despre familia sa scria: „Tatăl meu a fost Ioan Velicikovski, 
protopopul Poltavei, iar mama mea Irina, mai târziu Iuliana 
monahia, după ce a intrat în monahism. În cristelniţa botezului mi s-
a dat numele Petru, întru pomenirea celui întru sfinţi Părintelui 
nostru Petru, mitropolitul Kievului şi al întregii Rusii. Străbunicul 
meu după tată a fost Simeon, un cazac cunoscut şi bogat, iar bunicul 
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Luca a fost protopop al Poltavei. Bunicul după mamă a fost un 
negustor renumit şi bogat de neam evreiesc, numit Mandea care s-a 
şi botezat cu toată casa lui şi a devenit Grigori Mandenko. Patru ani 
după naşterea mea, tatăl meu a trecut din viaţa aceasta vremelnică la 
cea veşnică. Eu am rămas cu mama mea şi cu fratele meu mai mare, 
Ioan Velicikovski care mai apoi a fost întâistătătorul catedralei din 
Poltava a Adormirii Preasfinţitei Născătoare de Dumnezeu în care au 
slujit ca preoţi tatăl, bunicul şi străbunicul meu. Mama mea m-a dat 
la învăţătura de carte, împreună cu fratele meu mai mic Teodor, care 
la şapte ani s-a mutat la Domnul” (1).  

Rădăcinile sale adânci, tradiția și bunul renume al familiei sale 
nu au fost suficiente pentru ca tânărul Petru să aibă o copilărie 
liniștită, în principal din cauza pierderii tatălui la o vârstă fragedă. 
Deși a provenit dintr-o familie nobilă, a fost lipsit de multe din 
bucuriile copilăriei. Nu doar tatăl său s-a mutat prematur la cele 
veșnice, ci și fraţii săi; când abia împlinise treisprezece ani, s-a mutat 
la Domnul şi fratele său Ioan. A rămas singura mângâiere a mamei 
sale, care din 12 copii a rămas doar cu Petru. Chiar și așa, rămas 
orfan, a învăţat carte sub îndrumarea mamei sale (şi o vreme și a 
fratelui său Ioan, devenit protopop de Poltava); după obiceiul 
timpului, obicei întâlnit și în țările române, a învăţat să citească pe 
Ceaslov şi pe Psaltire, acestea fiindu-i cel dintâi abecedar. Înclinația 
spre lecturarea Sfintei Scripturi şi a textelor din Sfinții Părinţi (mai 
ales Sfântul Efrem Sirul, Sfântul Dorotei, Mărgăritarele Sfântului 
Ioan Gură de Aur, ș.a.) va avea o mare înrâurire asupra vieţii sale de 
mai târziu, determinându-l să aleagă viaţa monahală ca mod de trăire 
bineplăcut lui Dumnezeu. 

Tot spre slujirea lui Dumnezeu vroiau să-i îndrepte pașii și 
mama şi unchiul său (Vasili Mandenko) care voiau să-l vadă preot tot 
la catedrala din Poltava, unde slujiseră înaintaşii săi. Acestora li se 
adăugau și alte rude însemnate, oameni de vază ai Poltavei care erau 
și ei preocupaţi de viitorul copilului: „ Ei s-au hotărât să meargă cu o 
cerere scrisă din partea naşului meu, Vasili Kociubei, colonel al 
Poltavei şi cu cetăţeni de frunte din Poltava prin care se cerea 
întărirea dreptului de moştenire a parohiei tatălui meu printr-o 
gramată a Preasfinţitului Kir Rafael Zabrovski, care era atunci 
Mitropolit de Kiev” (2). 

Fusese învățat ca, odată ajuns înaintea mitropolitului, să-i 
sărute mâna și să recitească nişte versuri pe care le pregătise cu grijă; 
sfios și timid, nu a reușit însă să scoată niciun cuvânt. Totuși, „atât a 
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fost de mişcat Preasfinţia sa, că binecuvântându-mă a rostit cu voce 
tare următoarele cuvinte: tu să fii moştenitorul. Şi a dat mamei mele 
o gramată prin care întărea dreptul meu de a moşteni această 
biserică, ne-a binecuvântat şi a poruncit mamei mele să mă dea la 
învăţătura din afară (liceul clasic) la şcoala din Kiev” (3).  

Copilăria tânărului Petru a fost marcată de timiditate, o 
timiditate ce izvora însă din dorința sa de a-și găsi liniștea necesară 
pentru a putea vorbi cu Dumnezeu. Nu este deci de mirare că rar 
scotea câte o vorbă, fapt ce-i determina pe unii cunoscuți să se 
întrebe dacă nu cumva era mut (4). 

Ajuns la Academia Movileană din Kiev,  „unica şcoală nu 
numai din Ucraina ci şi din toata Rusia care întru nimic nu era mai 
prejos decât cele mai bune şcoli din străinătate, o adevărată 
universitate naţională şi ortodoxă, mângâierea şi mândria poporului 
ucrainean” (5), nu s-a simțit mulțumit de modelul şcolilor polono-
iezuite găsit aici, existând o puternică contradicție cu fondul 
tradiţional ortodox ce-i caracteriza sufletul (6). De aceea, atunci când 
avea timp liber el cerceta biserici, iar Lavra Peşterilor din Kiev îl 
impresionase cel mai mult. 

A îmbinat o vreme ştiinţa gramaticii învățate la școală cu 
cititul cărţilor sfinte de acasă, lecturi ce-i îndreptau pașii tot mai mult 
spre monahism (7). Nu este deci de mirare că după trei ani de şcoală, 
caracterizați de sârguință, a început să simtă tot mai mult râvna 
pentru viaţa monahală, mai ales că înaintea sa doi elevi plecaseră la 
schitul Kiev, călugărindu-se fără să spună cuiva (8). Pe aceștia îi 
vizitează câteva luni mai târziu, rămânând mișcat de atmosfera găsită 
în mănăstire și de cuvintele starețului: „O, copile dragă, trebuie să ştii 
că în toate zilele vieţii tale trebuie să păstrezi în suflet neștirbită 
această amintire…, căci adevăratul început al monahismului este 
ascultarea şi desăvârşita lepădare şi renunţarea la voia şi judecata 
proprie şi ascultarea de povăţuitorul său cu toată stăruinţa, până la 
ultima suflare, supunându-se lui ca lui Dumnezeu Însuşi” (10). Își 
manifestă și el dorința de a rămâne aici dar este refuzat de stareț, 
pentru a nu se face face tulburare obştii în cazul în care mama lui l-ar 
căuta şi l-ar afla aici fără voia ei. 

Războiul ruso-austro-turc dintre anii 1738-1739 (încheiat cu 
pacea de la Belgrad din 1739), a făcut ca mitropolitul Antim al 
Moldovei să se retragă de frica turcilor la Kiev. Așa va avea ocazia 
tânărul Petru să asculte Liturghia în limba românească: „De câtă 
bucurie se umplea sufletul meu auzind cum i se înalţă laudă lui 
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Dumnezeu în această limbă binecuvântată” (11). Aşa „a început să se 
nască în inima mea o mare dragoste pentru această binecuvântată 
limbă şi pentru poporul de Dumnezeu păzit şi tot mai mult în sufletul 
meu creștea dorinţa de a intra în monahism într-o ţară străină” (12). 

Întors la Poltava, îi descoperă mamei sale dorința de a renunța 
la școală și de a intra în monahism (13). Deși știa de mai mult timp 
despre acest gând, aceasta încearcă să-l convingă să continue tradiția 
familiei sale, căsătorindu-se după legea creștinească și făcându-se 
preot. Tânărul Petru a rămas neclintit în hotărârea sa, dar pentru a 
nu-și supăra mama și la sfatul duvovnicului său, i-a spus că-i va face 
pe plac, dar numai după terminarea școlii. Punea însă la cale, alături 
de un prieten, un plan pentru a putea părăsi Malorusia și pentru a 
merge într-o altă țară ortodoxă. Cum de multe ori gândurile omului 
nu pot fi puse în practică din diverse pricini, tânărul Petru a ajuns tot 
la Kiev, iar de aici neștiind încotro să apuce și-a îndreptat pașii către 
orășelul Cernigov, acolo unde se afla cuviosul Pahomie, duhovnicul 
său. După mai multe zile și după o călătorie foarte grea a ajuns la 
Cernigov. Ieroschimonahul l-a povățuit să meargă la mănăstirea 
Liubețki: „apropiindu-mă de mănăstire, am văzut că de la oraș şi 
până la Nipru erau puse bariere, păzite de strajă, mănăstirea aflându-
se dincolo de ele. Atunci cuprinzându-mă spaima, nu știam ce să fac, 
fiindcă nu aveam la mine niciun înscris doveditor care să arate cine şi 
de unde sunt şi mă temeam ca nu cumva să fiu reținut de strajă… Și 
iată că prin purtarea de grijă, pronia lui Dumnezeu, peste nădejdea 
mea, am zărit pe un cinstit monah care se îndrepta dinspre oraș spre 
mănăstirea aflată de cealaltă parte a barierei. Când s-a apropiat de 
strajă, s-a oprit uitându-se la mine. Când am ajuns şi eu lângă strajă, 
m-a întrebat străjerul: De unde esti? El însă i-a răspuns de îndată, 
înainte ca eu să-mi deschid gura, ca şi cu oarecare mirare: „de ce-l 
întrebați de unde este? Oare nu știți că este un frate ascultător al 
mănăstirii și acum se întoarce de la ascultare înapoi la mănăstire? 
Auzind acestea, m-au lăsat să trec liber. Ajungând la acel cinstit 
monah, m-am închinat înaintea lui și, înțelegând ca este ieromonah, 
i-am sărutat dreapta sa sfântă şi i-am mulțumit pentru dragostea lui, 
proslăvind necercetata purtare de grijă pronie a lui Dumnezeu care 
m-a ferit de această încercare” (14). 

Așa a ajuns tânărul Petru să cunoască cu adevărat viața 
monahală și să o îndrăgească. Nu a rămas pentru multă vreme la 
mănăstirea Liubețki, căci schimbându-se starețul, a venit altul foarte 
aspru, gata să certe şi să lovească pentru cele mai neînsemnate 
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greșeli. Rănit de purtarea acestuia, tânărul Petru a plecat cu un alt 
ucenic, trecând noaptea râul Nipru și ajungând, după alte greutăți și 
ispite, la mănăstirea Medvedovski, la sud de Kiev, în partea Ucrainei 
ocupată atunci de polonezi, unde este tuns rasofor cu numele de 
Platon. 

După ce se reîntoarce la Kiev, temându-se de conflictele 
religioase şi naţionale frecvente pe atunci în teritoriul ocupat de 
polonezi, se retrage la Lavra Pecerska, iar apoi pleacă cu prietenul 
său, Alexie, spre Moldova. La începutul Postului Mare al anului 1743, 
în timp ce se îndrepta spre Ţările Române, întâlneşte pe un preot 
Mihail, și el emigrant din Ucraina în țările române. Acesta îl cheamă 
la schitul Trăisteni, aflat sub povăţuirea duhovnicească a stareţului 
Vasile de la Poiana Mărului. Aici îl va întâlni pe stareţul Vasile, pe 
care însă nu-l urmează la Poiana Mărului, de teamă să nu fie 
constrâns să primească hirotonia întru preot. Va merge însă la 
stareţul Onufrie de la schitul Cârnu, preferând să trăiască în 
singurătate în preajma bătrânului părinte. 

Timp de patru ani şi jumătate, din 1743 şi până în 1746, 
răstimpul primei sale şederi în Ţara Românească, monahul Platon a 
avut prilejul de a învăţa limba română şi, mai ales, de a face începutul 
în experienţa vieţii monahale într-o atmosferă de intensă viaţă 
duhovnicească, învăţând acum să se nevoiască în rugăciunea lui Iisus 
şi în celelalte practici ale vieţii isihaste (15). 

Toate acestea îi vor fi de folos mai târziu, când va ajunge să 
reașeze pe temelii noi viața monahală din tot Răsăritul ortodox, fiind 
cinstit de monahi şi credincioşi, iubit de obştea sa multinaţională de 
la Secu şi Neamţ, formată acum din aproape o mie de monahi: 
români, ruşi, sârbi, greci şi Bulgari (16). 
 
Note: 
 

1. Ștefan Berechet, Autobigrafia stareţului Paisie Velicicovschi, 
Iaşi, 1918 , p. 84 (Lucrarea a fost reeditată și în zilele noastre: 
Cuviosul Paisie de la Neamţ, Autobiografia şi viaţa unui 
stareţ, urmate de aşezăminte şi alte texte, ediţia a II-a 
revăzută şi adăugită, Ed. Deisis, Sibiu, 2002). 

2. Ibidem, p. 86.  
3. Ibidem, p. 87. 
4. Serghie Cetfericov, Paisie, stareţul mănăstirii Neamţu din 

Moldova. Viata, învățătura şi influența lui aspra Bisericii 
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Ortodoxe, ediția a II-a, Ed. şi tipografia Sfintei Mănăstiri 
Neamţu, 1943,  p. 31. 

5. Ibidem, p. 42.  
6. Ibidem, p. 43. 
7. Ștefan Berechet, Autobiografia Starețului Paisie Velicikovski, 

p .89. 
8. Ibidem, p. 93. 
9. Ibidem, p. 98. 
10. Ibidem, p. 102. 
11. Ibidem. 
12. Ibidem, p. 106. 
13. Ibidem, p. 117. 
14. Nicolae M. Popescu, 160 de ani de la moartea lui Paisie 

Velicikovski, în revista „Mitropolia Olteniei”, anul VII , 1955, 
nr. 1-2, p. 41-47. 

15. Paul Mihail, Starețul Paisie de la Neamt,  înnoitorul 
monahismului, în revista „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, 
anul XXXVIII, 1962, nr. 5-6, p. 409-417. 

16. P. I. David, Cuviosul Paisie cel Mare (Velicikovski), un 
desăvârșit monah român. Noi cercetari și ipoteze,  în revista 
„Biserica Ortodoxă Română”, anul  XCIII, 1975, nr. 1-2, p. 162-
193. 
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Recenzii: 
 
O Nouă Carte De Teologie Publicată La Editura „Mitropolia 

Olteniei”: „Apologetica Ortodoxă – Mărturisire Și 
Apostolat” 

 
Drd. Doru  Marcu 

 
 
„Apologetica Ortodoxă – mărturisire şi apostolat” este ultima carte 
publicată la Editura Mitropolia Olteniei, cu binecuvântarea 
Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi 
Mitropolitul Olteniei. Autorul este pr. Ioniţă Apostolache, cadru 
didactic la Facultatea de Teologie din Craiova şi coordonator al 
Ediţiei de Oltenia a Ziarului Lumina. 

Teologia academică românească are datoria de a intui care 
sunt problemele reale ale  lumii contemporane și de a le depăși prin 
articularea unor perspective creștine. Mai mult decât atât, aceste 
răspunsuri trebuie să își găsească loc în inimile și viețile studenților, 
cei care sunt datori să le mărturisească celor care nu au timp să se 
dedice studiului sistematic, însă sunt căutători ai Adevărului. De la 
profesor la student și apoi la omul de lângă noi, vocea Bisericii în 
zgomotul provocărilor contemporane trebuie să se facă auzită. 
Impactul nu poate fi decât unul pozitiv în condițiile în care există 
dorința sinceră pentru mărturisirea adevărului evanghelic. În această 
direcție, ca mărturisire a credinței ortodoxe, se înscrie și lucrarea pr. 
Ioniță Apostolache, atrăgătoare de la prima vedere, atât prin titlul 
provocator, dar și prin volumul de muncă depus, vizibil în numărul 
mare de pagini dedicat subiectului lucrării. 

Această densă carte, în fapt curs de teologie, bine îngrijit și 
articulat cu bibliografie selectivă la sfârșitul fiecărui capitol, a reușit 
să vadă lumina tiparului la început de an 2017, sub egida Editurii 
Mitropolia Olteniei. În cele trei mari părți sau capitole ale lucrării, 
autorul dorește să obișnuiască cititorul cu cele trei mari dimensiuni 
ale Apologeticii Ortodoxe, anume aceea de a fi creștină și ortodoxă și 
cea a dialogului. 
 
„Apologetica Christiana” 
În prima parte, intitulată sugestiv „Apologetica Christiana”, autorul 
își propune să definească lucrarea apologetică a primelor veacuri 
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creștine. În acest sens, trebuie să înțelegem că dimensiunea 
apologetică creștină ca formă de mărturie face parte din însăși ființa 
Bisericii. Astăzi vorbim despre Apologetică într-un cadru academic, 
ca disciplină teologică, dar şi ca atitudine de apărare și de explicare a 
adevărului de credință, folosindu-se cu precădere termenul de 
apologie, ulterior înlocuit cu cel de apologetică. După anumite 
clarificări etimologice și de raportare cu alte discipline teologice, 
autorul amintește de bine cunoscuta perspectivă a tradiției ortodoxe, 
care preferă să vorbească, în pofida unei tendințe scolastice de supra-
raționalizare a teologiei, despre o Apologetică rațional-
duhovnicească, recuperând astfel sensul inițial de trăire și 
mărturisire a adevărului. Pentru că atitudinea apologetică 
(mărturisitoare) a reprezentat cadrul în care dogmele Bisericii s-au 
formulat la Sinoadele Ecumenice, părintele Apostolache analizează 
noțiunea de dogmă, raportându-se la teologia unor Sfinți Părinți, dar 
și la studiile teologului român, părintele Dumitru Stăniloae. Mai 
departe, pentru că fundamentul Apologeticii creștine din Biserica 
Primară se sprijină pe persoana și lucrarea Mântuitorului Hristos, 
singura noutate de sub cer, lucrarea prezintă interpretarea Logosului 
divin înomenit la diferiți Părinți şi Apologeţi. Cel mai de seamă dintre 
aceștia rămâne, fără îndoială, Sfântul Iustin Martirul și Filozoful, de 
la care se păstrează 2 Apologii. Prin această trecere în revistă a celor 
mai importanți apologeți de limbă greacă, latină și siriacă. Autorul 
intenționează ca astfel să descrie cadrul general în care lucrarea 
mărturisitoare a Bisericii din primele veacuri creștine, articulând 
îndeosebi caracterul istorico-patristic al Apologeticii ca disciplină 
teologică. 
 
„Apologetica Orthodoxa” 
În următoarea parte a cărții, autorul dorește să ne vorbească despre 
„Apologetica Orthodoxa”. Deși rămâne cel mai scurt capitol al 
lucrării, totuși sunt analizate critic patru teme de maximă importanță 
pentru Apologetica creștină din perspectivă ortodoxă. Este tratată 
mai întâi tema cunoașterii lui Dumnezeu. Învățătura ortodoxă 
vorbește astfel despre o cunoaștere naturală și apofatică a lui 
Dumnezeu, dar și de cunoașterea lui Dumnezeu prin experiența 
noastră zilnică. Părintele profesor insistă pe rolul credinței ca 
fundament al apologeticii. Doar în lipsa unei credințe, existența lui 
Dumnezeu poate fi respinsă. Tema legături dintre avva și ucenic ca 
formă mărturisitoare și jertfelnică poate fi înțeleasă mult mai 
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profund în lumina antropologiei ortodoxe, la rândul ei analizată ca 
temă specială a Apologeticii Ortodoxe. Ultima temă dezbătută în 
această a doua parte a lucrării rămâne problema liberului arbitru, 
analizat în calitatea sa de dar al lui Dumnezeu pentru om. 
 
„Apologetica Coloquiarum” 
Ultima parte a lucrări, cea de-a treia, a fost intitulată de autor ca 
„Apologetica Coloquiarum”. Așa cum ne indică și titlul, direcția din 
această secțiune este una mult mai actuală și încărcată de lucrarea 
dialogului. O apologie sau apologetică fără dialog este o contradicție 
în termeni. Fără îndoială că dialogul dintre filosofie și creștinismul 
primar rămâne modelul de urmat și pentru teologia zilelor noastre. 
Nu putem fugi de răspunsuri la frământările actuale. Dimpotrivă, 
punerea în dialog rămâne un pas important în soluționarea lor. 
Astfel, părintele Ioniţă Apostolache analizează acest dialog dintre 
filosofie și credința creștină. Mai apoi, consideră necesară 
prezentarea raportului dintre teologie și cultură, exemplificând cu 
personalitatea domnitorului Dimitrie Cantemir, un mare pedagog şi 
apologeti de seamă al timpul său. Un alt model de dialog îl reprezintă 
cel dintre teologie și știință, teren unde Apologetica trebuie să-și facă 
simțită prezența. Există diferențe de viziuni dar și de abateri care 
trebuie semnalate. Autorul exemplifică cu teoria evoluționismului, 
unde perspectiva ortodoxă vine să vorbească despre o lucrare simțită 
și reală a lui Dumnezeu în întreaga creație și nu despre un hazard sau 
despre o luptă fără de sfârșit a speciilor. În sfârșit, autorul prezintă 
într-o notă ortodoxă argumentele care susțin existența lui Dumnezeu, 
precum argumentul moral, teleologic, ontologic etc. În ultimele trei 
subcapitole, sunt expuse trei teme de importanță pentru lucrarea 
apologetică practică a Bisericii Ortodoxe. Mai întâi, ca soluţie de 
recuperare a teonomiei omului modern se propune o experientare 
liturgică a existenţei. Se dă astfel un răspuns la maxima lui Feurbach, 
care spunea că „omul este ceea ce mănâncă”. În antiteză cu omul 
ancorat în viața Bisericii, în penultimul subcapitol, este descris omul 
ateu, care face trecerea de la omul teonom la omul autonom. Din 
nefericire, autonomia presupune și individualismul, care îl scoate pe 
om din viața comunitară. Ultimul subcapitol vorbeşte despre lucrarea 
de slujire și egalitate în Biserică şi societate, cu o exemplificare 
desprinsă din teologia şi experienţa filantropică a Sfântului Vasile cel 
Mare. 

Lucrarea are parte și de o postfață, semnată de Pr. conf. univ. 
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dr. Adrian Boldișor, cadru didactic la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Craiova, dar și de director al Editurii Mitropolia 
Olteniei. 

În calitate de cititor al acestei lucrări, o recomand cu căldură și 
cu multă încredere în faptul că va trezi un interes special pentru cei 
care o vor citi să-și dezvolte calitatea mărturisitoare și să devină 
conștienți că doar mărturisind ne împlinim datoria de creștini. 
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Poezia Religioasă: 
 

Epicleză 
 

Pr. Mircea Nincu 
 
 
M-am gândit că de fiecare dată în care ridic mâinile către cer 
Se coboară un înger să-mi atingă cel mai înalt deget ca un fulger. 
Și străpuns de lumina angelică pot binecuvânta pâinea și vinul, 
Născând din grâu și struguri ca trup și sânge pentru lume divinul. 
Și fără preget am dat fraților mei atunci ca și azi din pâine și vin. 
Mâncați!, i-am îndemnat, aceasta este trupul meu, trupul divin! 
Apoi le-am spus: beți! De veți face astfel, veșnic veți mărturisi 
Nașterea minunată, punerea în mormânt și învierea de a treia zi. 
 
După aceea m-am gândit cum va fi să vorbesc de timpul apus? 
Despre mări, împărății, regate, ceruri și nesfârșiri de nespus?… 
Atunci s-au tulburat adâncurile ființei mele ca un cer nesfârșit 
Și focuri bengaleze izbucneau neașteptate luminând în infinit. 
Nimeni din nimic precum imaginam nu mai împletea ca atunci, 
Nu putea scoate din întuneric lumini, din ape pământuri și lunci. 
Astfel am străbătut depărtări pe pământ și am făcut din cuvânt 
Cer peste ape, stele în cer și nesfârșiri infinite în gând alergând. 
 
Și veneau de pretutindeni copiii nimănui căutând părinții vii. 
Unii se născuseră alții voiau să se nască și nu știau a cere cui. 
Și prin ridicarea mâinilor mele către cere am crezut că pot cere 
Tuturora dreptul la o viață nouă și altora după ea mii de sfere 
În care întregul se întoarce spre sine și din sine spoi se aruncă 
Rostogolind, năruind, risipind și apoi alunecând ca o nălucă 
Visul purtat de mâinile mele către stele ca niște ramuri de flori 
Ademenind îngeri să dăruiască pâinii și vinului parfum și culori. 
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Documentare:  
 

Școala de Cântăreți de la Curtea de Argeș.  
Istorie și Personalități 

 
Pr. Alexandru Cocîr1 

 
 
Printre școlile și vetrele de cultură muzicală bisericească din țara 
noastră, cea de la Curtea de Argeș ocupă un loc important. În cadrul 
ei s-au format și afirmat un număr mare de cântăreți, interpreți, 
compozitori și copiști de muzică psaltică (1). 

Începuturile ei sunt atestate încă din secolul al XIV-lea, când 
mitropolitul Țării Românești, Iachint, după transferarea la Vicina la 
Curtea de Argeș sau la Câmpulung Muscel – unde a fost sediul 
mitropoliei la începuturile ei (2) – preocupat de pregătirea clerului cu 
învățătură de carte și cântare bisericească, avea misiunea de a „întări” 
pe citeți, diaconi și preoți în slujba lor (3). În același scop, Vladislav 
Vlaicu, domnul Țării Românești, a trimis tineri la Athos „spre 
desăvârșire” (4). 

După mutarea mitropoliei la Târgoviște, în anul 1517, 
activitatea muzicală și de pregătire a clerului a intrat într-un con de 
umbră. Spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, când școlile de muzică 
bisericească au cunoscut o revigorare datorită grijii domniei și 
conducerii bisericești, între Mitropolia de la București și diferiți 
dascăli s-au făcut contracte pentru predarea învățăturii de carte și a 
„meșteșugului cântării”. Un astfel de contract s-a încheiat între 
mitropolitul Filaret și dascălul Pantelimon pentru Școala de la Argeș. 
La 23 februarie 1793, data semnării lui, erau menționați 20-30 de 
copii la învățătură și cântare (5). 

Printre școlile extracarpatice frecventate de tineri din 
Transilvania este amintită și cea de la Curtea de Argeș. Astfel, 
relatările transilvăneanului Ioan Puiaru Molnar din această perioadă 
arată că din cei 292 de tineri români veniți din Transilvania, 121 erau 
la București, 93 la Iași, 42 la Mânăstirea Dintr-un Lemn și 36 la 
Curtea de Argeș (6). La sosirea lor la Argeș, aceștia erau încredințați 
unui „dascăl psaltu, ca să învețe cântare cu meșteșugul psaltichiei” (7 
martie). La 28 martie 1796, unul dintre școlari scria lui Hagi 

                         
1
 Preot la Parohia Olteanu, Biserica Sf. Nicolae, Protoieria Târgu-Jiu Nord, Județul Gorj.  



150 
 

Constantin Pop la Sibiu: „Eu, Gheorghe, fiul sufletesc… am ajuns la 
sfânta episcopie și m-am pus la grecie după cum ai scris dumneata și 
am învățat filandra și la Octoih 4 glasuri și am învățat semnele 
psaltichiei și slovele cu glasurile lor, heruvicul pe glasul al 7-lea, 
priceasna de la marți, pe glasul același, rânduiala Vecerniei și a 
Liturghiei, axioanele de peste an și acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, 
învăț Anastasimatorul și la Octoih… și cânt la biserică de răsună 
mănăstirea și m-am făcut ipodiacon, adecă ceteț… și Prea Sfinția Sa 
părintele episcop este la București cu dascălul meu…” (8). 

Despre acest „Gheorghe” s-a păstrat un schimb de scrisori 
între Hagi Constantin Pop de la Sibiu și episcopul Argeșului (9) în 
legătură cu pregătirea lui școlară. Scrisorile conțin informații despre 
programul și programa de pregătire a elevilor, precum și despre grija 
pentru studiul cântării după „semnele psaltichiei”. 

Activitatea muzicală a școlii de cântare bisericească de la 
Curtea de Argeș s-a intensificat și consolidat în secolul al XIX-lea, 
după introducerea și generalizarea notației hrysantice, datorită lui 
Ghelasie Basarabeanul. Astfel, într-o însemnare din anul 1930, 
preotul Nicolae M. Popescu, profesor de istorie bisericească la 
Facultatea de Teologie din București, sublinia interesul față de opera 
muzicală a lui Ghelasie și rolul lui în istoria muzicii: „Manuscrisele de 
psaltichie din biblioteca preotului Rizea Dobrescu din Pitești – 
cumpărate de Domnul G. T. Kirileanu… sunt interesante pentru 
studierea psaltichiei din Seminarul de la Argeș… și pentru rostul 
ieromonahului Ghelasie Basarabeanul în istoria psaltichiei noastre” 
(10). 

Activitatea lui Ghelasie Basarabeanul a contribuit la 
traducerea și la românirea cântărilor bisericești din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea, la întocmirea unor lucrări muzicale – pe care nu 
le-a putut tipări – la circa 50 manuscrise psaltice, autografe și copii, 
realizate cu elevii din seminar, precum și la formarea unui mare 
număr de ucenici. Dintre aceștia amintim pe Mihai Vasilescu din 
satul Valea Mare, comuna Turia, județul Olt (11), mai târziu, profesor 
de muzică la școala de cântăreți bisericești din Slatina (12), Dimitrie 
Protopopescu-Matache, urmașul lui Ghelasie Basarabeanul la catedra 
de muzică bisericească de la Seminarul din Curtea de Argeș (13) ș.a. 

Un alt reprezentant de seamă al Școlii de muzică psaltică de la 
Curtea de Argeș din secolul al XIX-lea a fost profesorul și 
compozitorul Ioan Zmeu, fost protopsalt al episcopiei și profesor de 
muzică bisericească la Școala de cântăreți din oraș, unul dintre 



151 
 

compozitorii de seamă de la sfârșitul secolului al XIX-lea și din 
primele decenii ale secolului al XX-lea, care prin lucrările de muzică 
psaltică întocmite și tipărite a contribuit la ridicarea prestigiului 
Școlii de muzică argeșene (14). 

Cel mai de seamă dintre ucenicii lui Ioan Zmeu a fost Chiril 
Popescu, urmașul său la strana bisericii Sfintei episcopii Curtea de 
Argeș, cât și la școala de cântăreți din aceeași localitate (15). 

„Unica figură a iluștrilor dascăli de tip clasic” (16) din epoca 
secolului al XX-lea, personalitatea muzicianului Chiril Popescu 
merită să devină cunoscută, anul acesta împlinindu-se 26 de ani de 
când a trecut la cele veșnice și 120 de la nașterea sa.  
 
Note:  
 
* Prezentul studiu reprezintă un extras, revizuit și adăugit, din teza 
de licență semnată de către Cocîr I. Alexandru, Muzicianul Chiril 
Popescu. Viața și activitatea, coordonată de Pr. Conf. Buzera Alexie, 
susținută la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din 
Craiova, 1996. 
 

1. Pr. Conf. Alexie Al. Buzera, „Ghelasie Basarabeanul și școala 
de psaltichie de la Curtea de Argeș din secolul al XIX-lea”, 
studiu dactilografiat.  

2. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe 
Române, vol. I, ediția a II-a, Ed. Institutului Biblic și de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991, p. 259. 

3. Documente privind Istoria României. B. Țara Românească, I, 
p. 13. 

4. Idem, p. 17. 
5. Gheorghe Parnuta, „Din istoria învățământului muzical 

românesc”, în Studii de muzicologie, vol. XIX, Ed. Muzicală, 
București, 1985, p. 79. 

6. Pr. Conf. Alexie Al. Buzera, op. cit. 
7. Nicolae Iorga, Istoria învățământului românesc, Ed. Casa 

Școalelor, București, 1928, p. 114. 
8. Idem, „Contribuții la Istoria literaturii române”, în Analele 

Academiei, seria a II-a, tom. 28, p. 210. 
9. Ibidem, p. 219. 
10. Pr. Conf. Alexie Al. Buzera, op. cit. 
11. Arhiereul Nestor, „Trei manuscrise psaltice vechi”, în 
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Mitropolia Olteniei, an XXIV, nr. 11-12 (1972), p. 943. 
12. Mihail Gr. Poslusnicu, Istoria muzicii la români, București, 

1928, p. 66. 
13. Pr. Conf. Alexie Al. Buzera, „Un ucenic al lui Ghelasie 

Basarabeanul – Dimitrie Protopopescu-Matache”, studiu 
dactilografiat. 

14. Ion N. Bostenaru, „Contribuția lui Ioan Zmeu la păstrarea și 
dezvoltarea cântării psaltice tradiționale”, în Studii Teologice, 
an XXV, nr, 5-6 (1973), p. 412-419; Nicu Moldoveanu, „Muzica 
bisericească la români în secolul al XIX-lea (I)”, în Glasul 
Bisericii, an XLI, nr. 11-12 (1982), p. 907-908; Gheorghe C. 
Ionescu, Lexicon, Ed. Diogene, București, 1994, p. 375. 

15. Pr. Conf. Alexie Al. Buzera, „Profesorul Chiril Popescu, 
nonagenar”, în Mitropolia Olteniei, an XXXIX, nr. 6 (1987), p. 
119. 
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Anul Omagial: 
 

Patriarhul Justinian Marina și  
Diaspora Românească din America 

 
Pr. Neacșu Daniel 

 
 
Activitatea multilaterală a patriarhului Justinian Marina este bine 
cunoscută şi a fost apreciată în chip deosebit atât de către 
contemporani, cât și de urmași. El a fost omul trimis de Dumnezeu 
într-un moment de răscruce din trecutul Bisericii Ortodoxe Române. 
A înţeles că a fi la cârma Bisericii înseamnă a sluji cu toată fiinţa lui 
Dumnezeu, Bisericii, poporului şi omului, urmând modelul lui Iisus 
Hristos. Vom încerca să prezentăm câteva date despre un slujitor de 
frunte al Bisericii, înzestrat cu daruri personale deosebite, un păstor 
care nu numai că a deschis porţile Bisericii Ortodoxe Române pentru 
numeroase solii ale unor Biserici creştine din aproape toate 
continentele lumii, dar a întreprins lungi şi obositoare călătorii, 
stabilind personal contacte cu reprezentanţi şi conducători ai multor 
Biserici şi organizaţii creştine. A construit punți de legătură între 
ortodoxia românească și bisericile creștine de pe toate continentele; a 
trimis peste hotare zeci de tineri teologi români ca să studieze 
învățătura altor confesiuni, să găsească acele pârghii care ne pot 
aduce laolaltă pe toți cei care purtăm numele lui Hristos.  

În acest context, cel dintâi gând al patriarhului Justinian s-a 
îndreptat către românii ortodocşi de peste hotare, stăruind pentru 
refacerea legăturilor bisericeşti cu „fraţii din împrăştiere” (1). 

În Ortodoxie „prin autocefalie se determină juridic-canonic 
independenţa deplină a unei Biserici locale în raporturile 
interortodoxe, autocefalia implicând, pentru Biserica Ortodoxă care o 
cere, afirmarea şi extinderea drepturilor de autocefalie şi asupra 
diasporii proprii” (2). 

La jumătatea secolului trecut, cea mai mare comunitate 
românească se găsea stabilită în America. În acest context nici nu 
este de mirare că printre cele dintâi preocupări ale patriarhului 
Justinian în problema diasporei a fost situația românilor de pe 
continentul american. Despre necesitatea unei legături puternice cu 
acești frați de peste hotare scria, cu jumătate de secol în urmă viitorul 
mitropolit Bartolomeu Anania, pe atunci arhimandrit: „Una din 
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trăsăturile fundamentale ale vieţii religioase a românilor americani 
constă în conştiinţa clară a apartenenţei lor spirituale, prin Episcopia 
Misionară Ortodoxă Română din America, la Biserica Ortodoxă 
Română – mamă. Cetăţeni devotaţi ai statelor în care trăiesc, Statele 
Unite şi Canada, românii – americani se consideră în acelaşi timp şi 
devotaţi fii sufleteşti ai sfintei noastre Biserici. Ancoraţi puternic în 
legea lor românească, adică în creştinismul românesc pe care-l 
reprezintă cu demnitate în mijlocul celorlalte naţionalităţi din 
poporul american, românii – americani şi-au organizat viaţa lor 
religioasă în cadrul Episcopiei Misionare Ortodoxe Române din 
America ale cărei începuturi pot fi datate la 25 aprilie 1929, dar a 
cărei recunoaştere de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române şi organizarea ei canonică oficială a avut loc în anul 1935, 
când parohiile ortodoxe române de peste ocean au dobândit un 
episcop canonic în persoana Prea Sfinţitului Policarp Moruşca, urmat 
apoi în anul 1950, de către Prea Sfinţitul Andrei Moldovanul, mutat 
la cele veşnice în anul 1963. Pe 20 noiembrie 1950, Prea Sfinţia Sa 
Episcopul Andrei Moldovan a plecat din ţară îndreptându-se spre 
locul arhipăstoririi sale, spre America. În timpul cât a stat în ţară, 
noul episcop al Americii a primit, atât pentru sine cât mai ales pentru 
necesităţile de cult ale credincioşilor ortodocşi din America, o 
mulţime de daruri în cărţi liturgice, icoane şi cărţi de literatură 
teologică. Aceste daruri sunt semănături duhovniceşti făcute în 
ogorul sufletesc al ortodoxiei româneşti din America, cu scopul ca ele 
să aducă roduri însutite, atât pentru fericirea pământească, cât şi 
pentru mântuirea veşnică a acestei comunităţi româneşti” (3). 

Patriarhul Justinian „a dat românilor ortodocşi din America pe 
cel dintâi episcop ales de ei din rândurile lor, le-a dat povăţuitor, 
mângâietor şi sfinţitor al vieţii pe cel mai blând, pe cel mai bun şi pe 
cel mai desăvârşit păstor dintre ei” (4). 

Episcopul Andrei s-a născut la 3 iulie 1885, în localitatea 
Trapold (azi Apold), județul Mureş. După terminarea Gimnaziului 
inferior, a urmat cursurile secţiei pedagogice a Institutului teologic-
pedagogic din Sibiu (1903-1906), apoi ale Institutului teologic din 
Arad (1907-1910). În 1911, a fost hirotonit preot pe seama parohiei 
Hendorf (azi Brădeni), județul Sibiu. A participat, ca preot de 
campanie, și la luptele din Primul Război mondial. După terminarea 
primei mari conflagrații mondiale a plecat în Statele Unite ale 
Americii, funcționând ca preot misionar, până în 1950, la mai multe 
parohii româneşti din America (amintim pe cele din Gary – Indiana 
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şi Akron – Ohio); a fost, de asemenea, și secretar al Episcopiei 
Ortodoxe Române din America, între anii 1939-1947. La 17 mai 1950, 
a fost ales episcop de către un grup de preoţi din America, fiind tuns 
în monahism la mănăstirea Neamţ și hirotonit arhiereu la Sibiu, la 12 
noiembrie 1950. A fost delegat al Bisericii noastre la prima 
Consfătuire panortodoxă de la Rodos (1961). Păstorește această 
eparhie până la 14 martie 1963, când se mută la cele veșnice (5). 

După moartea episcopului Andrei, a trebuit ales un alt ierarh 
vrednic care să ducă mai departe strădaniile înaintașilor. Astfel, la 21 
august 1966, Congresul bisericesc alegea ca episcop al românilor 
americani pe Victorin Ursache. Acesta s-a născut la 24 iulie 1912, în 
localitatea Mănăstioara, în părțile Siretului. A urmat studii de 
filosofie, teologie și pedagogie la Universitatea din Cernăuți, unde a 
obținut și licența în teologie. Și-a desăvârșit pregătirea teologică la 
Institutul Biblic și de Arheologie din Ierusalim. În 1937, a devenit 
călugăr la mănăstirea Neamț, fiind hirotonit ierodiacon și ieromonah. 
A fost o vreme profesor și subdirector al Seminarului din mănăstirea 
Neamț. În 1940, a fost hirotesit protosinghel și numit director al 
Seminarului de la Neamț. De asemenea, a fost numit stareț al 
mănăstirilor Neamț și Secu. În 1942, a fost ridicat la rangul de 
arhimandrit. După terminarea celui de-Al Doilea Război mondial, a 
fost numit superior al Așezămintelor românești de la Locurile Sfinte 
și reprezentant al Misiunii ortodoxe române pe lângă Patriarhia 
Ierusalimului (1947). În 1956, a fost chemat de episcopul Andrei 
Moldovan în America, fiind numit profesor de Teologie dogmatică, 
Morală și Pastorală la Seminarul Teologic din South Canaan, 
Pennsylvania. Strădaniile sale și bunul renume au făcut ca după 
moartea episcopului Andrei Moldovan să fie ales de către Congresul 
bisericesc al Episcopiei Ortodoxe Române din America și Canada, la 
23 aprilie 1966, în fruntea acestei episcopii, alegere recunoscută și de 
către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința din 6 
iunie 1966 (6). A fost hirotonit arhiereu la 7 august 1966, și instalat 
pe 21 august, același an, în catedrala „Sfânta Treime” din Detroit, 
Michigan (7). S-a bucurat și el de prețuirea și ajutorul patriarhului 
Justinian, care i-a remarcat activitatea depusă în slujba Bisericii și a 
păstoriților săi, bunele relații cu celelalte Biserici ortodoxe și 
confesiuni creștine de pe continentul american, dar și adâncirea vieţii 
duhovniceşti şi cultivarea tradiţiilor şi datinilor religioase specifice 
Ortodoxiei româneşti, astfel că la propunerea sa, Sfântul Sinod al 
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Bisericii noastre, în şedinţa sa din 11 iunie 1973, a hotărât ridicarea 
episcopului Victorin  la rangul de arhiepiscop (8). 

Toate aceste frumoase inițiative și mai ales purtarea 
permanentă de grijă a patriarhului Justinian pentru credincioșii 
ortodocși români din America au făcut ca la sfârșitul arhipăstoriei 
sale, Arhiepiscopia Misionară Ortodoxă Română din America să aibă 
următoarea structură organizatorică: un arhiepiscop ajutat de un 
vicar, de un director şi de un preot misionar eparhial. Existau 6 
protopopiate și 32 de parohii, la care slujeau 29 de preoţi şi 6 diaconi. 
Dintre cele 32 de parohii, cele mai multe se găseau în Canada (19), și 
în Statele Unite ala Americii (12). Mai exista o parohie și în America 
de Sud, mai exact în Caracas, capitala statului Venezuela. 

Mai toate aceste parohii dispuneau de lăcaşuri proprii de cult, 
astfel că toate slujbele religioase se puteau desfășura fără niciun fel 
de impediment. Pe lângă biserică, fiecare parohie mai deținea și câte 
o sală special amenajată pentru întruniri, vizionări de filme, 
spectacole, etc. Din tot felul de donații au fost organizate chiar și 
biblioteci parohiale, cu câteva sute de volume. Și aici mai trebuie 
făcută o mențiune. Mulți preoți, ori chiar credincioși din America au 
trimis în țară cereri de ajutor, căutând să-și împodobească cât mai 
frumos lăcașurile de cult. Multe din aceste cereri au fost adresate 
Patriarhiei Române și întâistătătorului ei, patriarhul Justinian. 
Răspunsul a fost prompt și imediat. De la atelierele bisericești din 
cuprinsul Patriarhiei Române au fost donate frumoase iconostase și 
icoane care să ofere și celor de peste mări căldura și lumina 
arhitecturii ori picturii tradiționale românești (9). Presupunem că și 
toate cărțile de cult au venit, de asemenea, tot din țară, de la 
Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. 

Așadar, prin aceste acte deosebit de importante pentru viaţa şi 
dreapta credinţă a românilor din America, „Patriarhul Justinian nu a 
făcut să dispară numai prăpăstiile despărţitoare dintre fraţi, prăpăstii 
săpate de război şi de alte rele şi fărădelegi ale veacului nostru, şi nu a 
restabilit numai în chip simplu legăturile bisericeşti, care au existat şi 
înainte de război între Biserica Ortodoxă Română din România şi 
Biserica Ortodoxă Română din America, ci a făcut această legătură 
mult mai vie, mult mai caldă şi mult mai trainică decât a fost ea 
vreodată. De aceea, Patriarhul Justinian este, pe drept cuvânt, 
deschizător de drumuri noi în această direcţie, este ctitor al unor 
zidiri şi legături sufleteşti necunoscute până astăzi, între fiii săi 
duhovniceşti de acasă şi între cei răslețiţi pe meleagurile 
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îndepărtatului continent american. În lumina acestor adevăruri 
trebuiesc privite şi interpretate strădaniile şi realizările Patriarhului 
Justinian al României” (10). 
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