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TEOLOGIE ŞI VIAŢĂ 
 

CARACTERUL DE TAINĂ AL CUNUNIEI 
 

Pr. drd. CĂTĂLIN DAN1 
 
Sfânta Taină a Cununiei este lucrarea sfântă prin care se desăvârşeşte – prin 
har -înţelegerea dintre două persoane. De aceea, a vorbi despre Căsătorie ca 
Taină Dumnezeiască înseamnă a ne referi, în primul rând, la sfinţenia pe 
care a dobândit-o aceasta în viaţa creştină.  

Biserica noastră nu neglijează instituţia căsătoriei, ridicând-o la 
rangul de „Taină” şi rânduind ca la încheierea ei să nu lipsească 
binecuvântarea religioasă. Căsătoria a fost prefigurată ca taină în paradis şi a 
fost dată încă dintru început ca Taină a iubirii, de Înseşi Treimea creatoare. 
Atunci, în prima pereche de oameni, a infuzat Dumnezeu Taina iubirii dintre 
bărbat şi femeie. Citind primele capitole din Cartea Facerii, în lumina 
numeroaselor texte ale Noului Testament, care ne amintesc de Adam şi Eva, 
ne dăm seama că referatul biblic are şi menirea de a constitui o profeţie ce 
se face cunoscută prin mijlocirea zidirii primei perechi de oameni. 
Împlinirea acestei profeţii este consemnată de către Sfântul Apostol Pavel 
prin cuvintele: ,,Taina aceasta este mare, iar eu zic în Hristos şi în Biserică” 
(Efeseni V, 32). 

  
„De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pa mama sa şi se va uni cu 
femeia” 
Valoarea nunţii ca Taină Dumnezeiască reiese în primul rând din faptul că 
Însuşi Mântuitorul Hristos a luat parte  la nunta din Cana Galileii, 
binecuvântând-o şi arătând că, cu voia Lui este însoţirea cea după lege şi 
naşterea de prunci. Săvârşind acolo cea dintâi minune, prin puterea Sa mai 
presus de fire, El ne arată că înălţarea vieţii omeneşti în ordinea socială a 
lumii, după legea Bisericii, este dată de la întărirea şi înălţarea căsătoriei.  

Într-un dialog cu fariseii, Domnul îşi exprimă dorinţa revenirii 
căsătoriei la unitatea şi indisolubilitatea ei de la început. La întrebarea 
acestora de ce Moise a instituit „cartea de despărţire”, Hristos răspunde: 
,,Fiindcă Moise, după învârtoşarea inimii voastre, v-a dat vouă voie să vă 
lăsaţi femeile voastre, dar la început n-a fost aşa. Ci eu vă zic vouă: Oricine 
va lăsa pe femeia sa, nu pentru desfrânare şi se va însura cu alta, 
preacurveşte, şi cine s-a însurat cu cea lăsată, preacurveşte” (Matei 19, 8-9). 
Domnul Hristos consideră ca adulter pe cel ce-şi lasă femeia pentru a se 
                         
1 Redactor la Editura „Mitropolia Olteniei”. 
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împreuna cu alta, sau pe cel ce o ia cu sine o femeie părăsită. În acest sens, 
El socoteşte că legătura căsătoriei nu s-a desfiinţat între cel ce şi-a lăsat soţia 
sa, doar prin faptul că a părăsit-o. Acest lucru este lămurit prin răspunsul la 
la întrebarea dacă e permis cuiva să-şi lase femeia sa, pentru orice pricină, în 
afară de cea a adulterului. În acest sens, Domnul afirmă unitatea celor 
căsătoriţi, bazat pe faptul că Dumnezeu a făcut pe om ca bărbat şi ca femeie 
statornicind pentru cei ce aleg să intre în Taina Căsătoriei o unitate pe care 
nimeni nu mai are dreptul să o desfacă. În acest sens ne amintim de 
cuvintele Apostolului care spune: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pa 
mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup” (Efeseni 5, 31). 

Prezenţa Domnului Iisus Hristos la nunta cea din Cana Galileii este 
considerată de unii teologi drept o instituire prin confirmare a Tainei Sfintei 
Cununii. Pe de altă parte, multe voci afirmă că Taina Cununiei nu a fost 
instituită la momentul acela, ci la începutul lumii, atunci când Dumnezeu a 
însoţit bărbatul cu femeia.  

Ca Taină însă, în sens creştin, ea trebuie să-şi tragă puterea din Jertfa 
lui Hristos, ca toate celelalte Taine, întrucât primeşte putere prin sfinţirea pe 
care o dă Biserica în numele lui Hristos, prin Duhul Sfânt. Numind 
Căsătoria ,,Taină”, Sfântul Apostol Pavel afirmă că aceasta îşi are locul în 
Împărăţia cea Veşnică. Bărbatul devine o singură fiinţă, un singur trup cu 
femeia sa, în acelaşi fel în care Fiul lui Dumnezeu a încetat de a mai fi 
numai El-Însuşi, adică Dumnezeu, pentru a deveni şi om, pentru ca adunarea 
poporului Său (Biserica) să poată deveni Trupul Său. 

În Sfintele Evanghelii găsim adesea asocierea dintre Taina Nunţii şi 
Împrăţia lui Dumnezeu. În acest sens, nunta dintre Dumnezeu şi Israel, 
poporul ales, era privită de profeţii Vechiului Testament ca pe o împlinire 
prefigurativă a vieţii de dincolo de moarte. În acest context omul primea 
taina îmbrăcării în veşnicie sau mai bine zis şansa de a trece din nefiinţă la 
fiinţă. Împlinirea reală a acestei metafore se realizează prin Întruparea 
Mântuitorului Hristos, Cel ce devine pentru totdeauna Mirele Ceresc al 
Bisericii Sale. 
 
Taina Căsătoriei nu încetează prin moarte pentru că „dragostea nu piere 
niciodată” (I Corinteni 13, 8). Făptura celor doi soţi în care e imprimată 
chipul de la creaţie devine loc pur al prezenţei lui Dumnezeu Însuşi. 
Învierea, ca biruinţă supremă asupra morţii, devine totodată şi forma 
desăvârşită a dragostei conjugale, izvor veşnic şi infinit de dăruire reciprocă, 
simbol al biruinţei asupra ispitelor. Binecuvântarea Bisericii, pe care preotul 
o dă în numele lui Hristos, nu constituie o simplă consemnare a unui 
jurământ exprimat în consens, ci reprezintă dovada de iubire ca temelie a 
noii familii. De aici în colo soţii au datoria de a lupta pentru păstrarea 
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făgăduinţei pe care au făcut-o unul faţă de celălalt înaintea lui Dumnezeu şi 
înaintea celor de faţă. 
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APĂRAREA DREPTEI CREDINŢE, O 
RESPONSABILITATE A BISERICII. LUMÂNAREA ŞI 

SIMBOLISTICA EI ÎN TRADIŢIA ORTODOXĂ 
 

Diac. Dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE 
 
Apărarea dreptei credinţe de „otrava de moarte sufletească“ a ereziilor a 
constituit dintotdeauna o preocupare fundamentală în viaţa Bisericii. Pe 
fondul acestor „necesităţi indispensabile“, soborul Sfinţilor Părinţi din 
primele veacuri, precum şi teologii de mai târziu au pus umărul la 
consolidarea unor „turnuri de veghe“, stăruitoare şi lucrătoare în apărarea 
neîntinată a moştenirii celei „de Dumnezeu însufleţite“.  

Din această necesitate a luat naştere dogma Bisericii, lucrare sfântă 
şi de Dumnezeu întărită să statornicească dreptatea şi adevărul peste chipul 
cel pervertit al înşelăciunii. În consecinţă, „descriind şi analizând conţinutul 
credinţei, învăţătura dogmatică (de la oricare purtător bisericesc al harului ar 
proveni) vivifică imaginea trupului comunitar al Tradiţiei. În final, această 
lucrare acuză atât pe necredincios, cât şi orice fel de necredinţă. Sfântul Ioan 
Damaschinul clarifică în mod categoric conţinutul credinţei: comuniunea 
Tradiţiei, aşa cum există aceasta în Biserica Universală, constituie credinţa. 
La polul opus, acela care se află în comuniune cu lucrurile diavolului, şi prin 
urmare aici este epuizată comuniunea Tradiţiei, este necredincios“, după 
cum susţine pr. prof. Ioan Bria („Tratat de teologie dogmatică şi 
ecumenică“, Sibiu, 2009, p. 11).  
 
Dogma ca armă împotriva ereziilor 
Înţelegem de aici că transpunerea dogmatică a învăţăturii de credinţă a 
constituit nu numai revigorare şi întărire a creştinismului, ci şi prima armă 
folosită de creştini în lupta cu ereziile. Iată ce spune în acest sens IPS 
Părinte Mitropolit Irineu Popa: „Biserica, în dogmele şi mărturisirile ei, se 
deschide revelaţiei, fiind plină de Duhul lui Dumnezeu Care nu încetează s-
o inspire. În acest sens dogma este şi va fi în continuare oros, adică limită, 
hotar, o stavilă în calea neadevărului. Ca atare, atâta timp cât se respectă 
întregul, în interiorul dogmei se poate gândi liber, se poate trăi şi exprima 
sinodal cunoaşterea mereu profundă a învăţăturilor de credinţă, dar fără să 
se aibă vreodată pretenţia unei absolutizări sau a unei deplinătăţi. În acest 
context, Sfântul Ignatie al Antiohiei, în una din Epistolele sale, sfătuia pe 
credincioşii săi: «Cercetaţi pentru a fi siguri că aveţi dogma Domnului şi a 
Apostolilor». Iar Origen, vorbind despre «dogmele mântuitoare creştine», 
explica şi el că «secundum dogmam nostrum, id est secundum Ecclesiae 
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fidem». În acelaşi sens glăsuieşte şi Sfântul Chiril al Ierusalimului, care 
adăuga: «Evlavia ortodoxă constă în aceste două lucruri: în dogmele 
bisericii şi-n practicarea virtuţilor. Dumnezeu nu separă dogmele de faptele 
bune şi nici nu admite cuvintele care nu se justifică prin dogme. Căci ce 
câştig este să ştii toate dogmele cu privire la Dumnezeu şi cu toate acestea 
să fii un infam închinător la idoli? Şi pe de altă parte, ce câştig este să fii un 
extraordinar abstinent dacă eşti un hulitor ticălos?»“ („Dogmele şi 
Mărturisirile de credinţă ale Bisericii – sensul apofatic şi raţionalitatea lor 
mai presus de raţiune“, în Revista Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2012, p. 
10).  
 
Mărturii biblice pentru paza adevăratei credinţe 
Pavăza dreptei credinţe împotriva rătăcirilor de tot felul se alimentează din 
primele însemnări biblice şi patristice. Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos a 
îndemnat pe ucenicii Săi şi pe cei pe care îi învăţa să ia seama la 
înşelăciunile cele trecătoare ale lumii şi să nu se lase ademeniţi în mrejele 
păcătoşilor. El descrie astfel autenticul propovăduirii creştine, concretizat în 
mandatul dat primilor vestitori ai Cuvântului Dumnezeiesc: „Iată Eu vă 
trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi 
nevinovaţi ca porumbeii. Feriţi-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna 
sinedriştilor şi în sinagogile lor vă vor bate cu biciul. La dregători şi la regi 
veţi fi duşi pentru Mine, spre mărturie lor şi păgânilor. Iar când vă vor da pe 
voi în mâna lor, nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi vorbi, căci se va da vouă în 
ceasul acela ce să vorbiţi. Fiindcă nu voi sunteţi care vorbiţi, ci Duhul 
Tatălui vostru este Care grăieşte întru voi. Va da frate pe frate la moarte şi 
tată pe fiu şi se vor scula copiii împotriva părinţilor şi-i vor ucide. Şi veţi fi 
urâţi de toţi pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până în sfârşit, acela se 
va mântui“ (cf. Mt. 10, 16-22). În cuvintele Domnului regăsim dimensiunea 
protectivă a noţiunii de dogmă: „Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce nu 
intră pe uşă, în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur şi tâlhar. Iar cel 
ce intră prin uşă este păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide şi oile 
ascultă de glasul lui, şi oile sale le cheamă pe nume şi le mână afară. Şi când 
le scoate afară pe toate ale sale, merge înaintea lor, şi oile merg după el, căci 
cunosc glasul lui. Iar după un străin, ele nu vor merge, ci vor fugi de el, 
pentru că nu cunosc glasul lui“ (Ioan 10, 1-5). Şi mai concis, Mântuitorul 
arată că numai prin Sine şi întru Sine se poate dobândi Împărăţia cerurilor: 
„Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt uşa oilor. Toţi câţi au venit mai 
înainte de Mine sunt furi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt uşa: de 
va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va 
afla“ (In. 10, 7-9). În altă parte, Domnul îi îndeamnă pe ucenici să se 
ferească de cei care sunt potrivnici învăţăturilor celor sfinte, pe aceştia îi 



10 
 

aseamănă cu fiarele sălbatice: „Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la 
voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori“ (Mt. 7, 15). 

La rândul său, Sfântul Apostol Pavel consemnează dimensiunea şi 
totodată necesitatea pastorală a prevenirii învăţăturilor greşite de către cel ce 
este rânduit prin păstor peste turma cea cuvântătoare a lui Hristos. „Drept 
aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a 
pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-
o cu Însuşi sângele Său. Căci eu ştiu aceasta, că după plecarea mea vor intra, 
între voi, lupi îngrozitori, care nu vor cruţa turma“ (Fapte 20, 28-29).  
 
„Viciul imită virtutea, iar neghina se sileşte să fie socotită grâu“ 
În contrapondere cu învăţătura celor rătăciţi, Biserica a aşezat întotdeauna 
„dreptarul învăţăturilor celor sănătoase“. Statornicite în primul rând ca 
necesitate apologetică, dogmele formulate oficial de autoritatea eclesială au 
avut ca suport atât moştenirea biblică, cât şi însemnările Sfinţilor Părinţi 
care, girate de autoritatea harului dumnezeiesc, păstrează până la sfârşitul 
veacurilor consistenţa dogmatică şi morală indispensabilă vieţii comunitar-
eclesiale. 

Pentru Sfântul Chiril al Ierusalimului, de pildă, cine doreşte să 
vieţuiască autentic în Hristos trebuie să nu se lase înşelat de lucrătura 
vrăjmaşului. În felul acesta se arată necesitatea statorniciei celui botezat în 
dreapta credinţă. „Viciul imită virtutea, iar neghina se sileşte să fie socotită 
grâu; prin forma ei, se aseamănă cu grâul, dar este dovedită prin gust de 
cunoscători. Şi diavolul se preface în înger luminos; nu însă ca să se întoarcă 
acolo unde era (căci diavolul, pentru că are inima întunecată ca o nicovală, 
nu voieşte să se pocăiască), ci ca să îmbrace cu întunericul orbirii şi cu o 
stare ciumată de necredinţă pe cei care duc o viaţă la fel cu îngerii. Mulţi 
lupi umblă de colo-colo în haine de oi, au îmbrăcăminte de oi, dar nu şi 
unghiile şi dinţii. Sunt îmbrăcaţi într-o piele blândă, înşelând prin înfăţişarea 
lor pe cei simpli, dar varsă din dinţii lor veninul cel ucigător al necredinţei. 
Avem deci nevoie de har dumnezeiesc, de minte trează şi de ochi veghetori 
ca să nu mâncăm neghina ca grâu şi să ne vătămăm din neştiinţă, nici să fim 
sfâşiaţi luând lupul drept oaie şi nici să socotim înger binefăcător pe 
diavolul pierzător şi să fim înghiţiţi de el. Căci, spune Scriptura, diavolul 
«umblă ca un leu căutând pe cine să înghită». Pentru aceasta Biserica dă 
sfaturi, pentru aceasta sunt învăţăturile de acum, pentru aceasta se fac citiri 
din Scriptură“ (Cateheza IV, 1 în lucrarea „Cateheze“, Bucureşti, 2003, pp. 
49-50). Identificând aceste necesităţi primordiale în misiunea de păstrare a 
adevărului de credinţă, Sfântul Părinte articulează totodată legătura 
inseparabilă dintre „învăţăturile cele drepte şi faptele bune“. „Nici 
învăţăturile nu-s bine primite de Dumnezeu fără fapte bune şi nici faptele 
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bune săvârşite fără învăţături drepte nu-s primite de Dumnezeu. Care este 
folosul de a cunoaşte învăţăturile despre Dumnezeu, dar a face, cu 
neruşinare, desfrânare? Iarăşi, care-i folosul de a trăi în înfrânare într-un 
chip bun, dar a huli cu neevlavie? Cea mai mare bogăţie este învăţarea 
dogmelor; dar este nevoie de un suflet treaz pentru că sunt mulţi cei furaţi de 
filosofia şi înşelăciunea deşartă“ (Cateheza IV, 2). 

Din punct de vedere simbolic, lumânarea concentrează în sine o 
multitudine de înţelesuri, legate de Persoana şi lucrarea Mântuitorului Iisus 
Hristos în lume. Aşa se face că, atunci când aducem această jertfă în sfintele 
lăcaşuri de închinare facem dovada „credinţei care luminează mintea întru 
cunoaşterea luminii spirituale şi a iubirii sfinte care încălzeşte inima şi înalţă 
sentimentul nostru de adorare către Cel Preaînalt”. Ca obiect liturgic, 
lumânarea se aprinde atât pentru pentru cei vii, cât şi pentru cei morţi, fiind 
folosită în aproape toate sfintele slujbe.  
 
Cultul lumânării, o călăuză de nădejde prin viaţă, spre Hristos 
„Veniţi de primiţi lumină! Lumina lui Hristos luminează tuturor”. Iată un 
îndemn pe care mulţi dintre fraţii noştri, astăzi, mai mult ca oricând, nu mai 
doresc să îl ia în seamă. Mulţi sunt cei care, la ceas de întuneric, încearcă să 
stingă din sufletele noastre şi ultima licărire de lumină. Şi orbiţi parcă din ce 
în ce mai mult de stăpânul întunericului, fără pricepere şi fără de minte 
nesocotesc mulţimea bunătăţilor pe care Părintele nostru Cel Preaîndurat le 
revarsă din belşug asupra lumii. 
 
Întru luminarea credinţei 
Prezenţa lumânării în viaţa fiecărui creştin se justifică odată cu primirea 
Sfântului Botez. Legată de acest eveniment, originea etimologică a 
cuvântului „luminare” (lat.: „luceo, lux, lucere” – „a luci, a lumina”, 
grc.: fotismos – luminare), în fapt vechea denumire a Tainei, constituie un 
important suport pentru rolul şi importanţa eclesială a lumânării. 

Sfânta şi pravoslavnica noastră Biserică a aşezat dintotdeauna 
lumina ca pe o haină pe umerii celor pe care i-a şi primit la sânul ei, 
pecetluindu-i cu numele de creştini. „Dă-mi mie haină luminoasă, cel ce te 
îmbraci cu Lumina ca şi cu o haină”, spune cântarea de după întreita 
cufundare în apă a pruncului. Întru această însoţire dumnezeiască ne facem 
părtaşi adevăratei credinţe, purtând lumina harului ca pe o podoabă întru 
numele Domnului nostru Iisus Hristos. Primind această haină, nu mai trăim 
în întuneric, întrucât am devenit fii ai Luminii. 

Taina Botezului se face pentru „cel ce vine la luminare” cuptor 
curăţitor de patimi, lămurindu-l pe credincios precum aurul în topitoare, aşa 
cum a vestit oarecând prorocul: „Căci El este ca focul topitorului şi ca leşia 
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nălbitorului. Şi El se va aşeza să lămurească şi să cureţe argintul; El va 
curăţa pe fiii lui Levi şi-i va lămuri ca pe aur şi argint, şi vor aduce 
Domnului jertfă întru dreptate” (Maleahi 3, 2-3). Sfântul Ioan Botezătorul, 
cel mai mare dintre proorocii Vechiului Legământ a arătat că Domnul „va 
boteza cu Duh Sfânt şi cu foc” (Mt. 3, 11), înţelegându-se de aici 
dimensiunea eshatologică a Tainei. Aşadar, Botezul se face „trecere din 
lumea întunericului, unde stăpâneşte diavolul, în împărăţia luminii, unde 
domneşte Hristos, Cel ce este «lumina vieţii» (In. 8, 12), şi «luminează pe 
tot omul care vine în lume» (In. 1, 9). De aici înainte cei botezaţi «sunt fii ai 
luminii şi fii ai zilei, nu mai sunt ai nopţii, nici ai întunericului» (I Tes. 5, 
5)” (Ene Branişte, Liturgica specială, p. 303). Tradiţia primelor veacuri 
creştine confirmă din plin acest adevăr, botezul fiind numit „luminare”, iar 
candidaţii la Botez „cei către luminare”, formulă folosită şi astăzi în 
Liturghia „Darurilor mai înainte sfinţite”. 
  
Lucrarea lăuntrică a harului 
Viaţa creştinului botezat se găseşte într-o permanentă legătură cu harul 
Duhului Sfânt care se revarsă din belşug peste ea. Aceste înţelesuri, de 
multe ori dincolo de puterea noastră de pricepere, ni se descoperă în chip 
simbolic în „taina lumânării”. Ea ne este alături din primele ceasuri ale 
vieţii, preînchipuind „lumina interioară a harului împărtăşit prin botez şi 
candela faptelor bune cu care noul botezat îl va întâmpina pe Mirele Ceresc, 
ca şi fecioarele cele înţelepte din pilda evanghelică” (Sf. Grigorie Teologul, 
Cuv. 40 la Sfântul Botez, p. 24 – PG, t. 36, col. 381 B). În acelaşi fel putem 
înţelege rostul făcliilor aprinse pe care naşii le poartă în timpul Taina Sfintei 
Cununii, ele fiind simbol al „curăţiei mirilor şi al luminii darului 
dumnezeiesc” (Sf. Simeon al Tesalonicului, Despre Sfintele Taine, p. 181). 
Întreaga configurare simbolică a lumânării este întărită practic de taina 
materiei din care este alcătuită. Astfel, ţinând cont de faptul că lumânările 
noastre sunt confecţionate din ceară curată, liturgiştii Bisericii noastre au 
adus următoarele explicaţii: „ceara se culege de albină din cele mai curate şi 
binemirositoare flori, iar albina era considerată de cei vechi, tipul 
virginităţii. De aceea, ceara simbolizează trupul lui Hristos, fructul corpului 
Sfintei Maria, fecioarei celei pline de mireasma tuturor virtuţilor” (Vasile 
Mitrofanovici, Teodor Tarnavschi, Nectarie Cotlarciuc, Liturgica Bisericii 
Ortodoxe, p. 239). De aceea Biserica a respins concepţia păgână conform 
căreia materia este rea în sine, „nefăcând niciodată disociere între spirit şi 
materie”. Prin Dumnezeiasca Sa Întrupare, Fiul lui Dumnezeu a refăcut 
statutul pervertit al lucrurilor create, unirea Sa cu creatura devenind astfel 
„taina atotcuprinzătoare a mântuirii noastre” (Pr. prof. Dumitru Stăniloae, 
Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, ed. a II-a, p. 8). Iată cum, prin 
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mijlocirea lucrului mâinilor Sale, Dumnezeu descoperă omului 
înţelepciunea celor mai presus de înţelegere. 
  
Temeiuri patristice 
Dovezi grăitoare pentru întrebuinţarea lumânării în Biserică putem găsi încă 
din cele mai vechi timpuri. Pe lângă fundamentul biblic al simbolisticii sale, 
lumânarea a fost folosită în mod concret în cult încă din anul 250. Din 
însemnările papei Corneliu al Romei aflăm că „între clericii inferiori erau şi 
acoluţii, ca ajutători cei mai apropiaţi ai episcopilor şi preoţilor, şi printre 
alte atribuţii ei aveau şi pe aceea de a aprinde lumânările”. La rândul său, 
Sfântul Grigorie al Nyssei confirmă originea creştină a acestei practici, 
legându-o de înmormântarea surorii sale Macrina. „Pe de o parte” – spune 
Sfântul Părinte – „mergeau înaintea noastră, în ordine obişnuită, nu puţină 
mulţime de diaconi şi clerici mai mici, care purtau în mâini făclii de ceară”. 
Totodată, canoanele 3 şi 72 din Constituţiile Apostolice statornicesc ca la 
Sfântul Altar „să nu se aducă altceva decât undelemn pentru candelă şi 
tămâie”, precum şi „pedepsirea aceluia care ar lua din sfânta biserică ceară 
sau untdelemn”. Sfântul Ciprian al Cartaginei vede lumânarea ca simbol al 
Mântuitorul Iisus Hristos, El Însuşi fiind „Lumina cea neapropiată”. „Ni 
se  cuvine a ne ruga din nou la apusul soarelui şi la sfârşitul zilei” – spune 
Sfântul Părinte – „căci Hristos este soarele cel adevărat şi ziua adevărată. Şi 
apunând şi (sfârşindu-se) ziua luminii, când ne rugăm şi cerem ca să vină 
peste noi iarăşi lumina, implorăm venirea lui Hristos, Cel ce ne va da darul 
vieţii veşnice” (Despre Rugăciunea Domnească, în PSB III, Bucureşti, 1981, 
p. 485) . 
  
„Călăuză pe drumul de veci” 
În înţeles practic, rostul şi importanţa lumânării în biserică se descoperă în 
jertfa pe care fiecare creştin o aduce pentru viaţa sa şi pentru pomenirea 
celor adormiţi „întru nădejdea vieţii veşnice”. Lumânarea îl însoţeşte pe cea 
ce merge să se întâlnească cu Hristos în Taina Sfintei Împărtăşanii, dar şi 
după primirea cuminecării. Aşezată în mâna răposatului ea devine „călăuză 
pe drumul de veci”. Această credinţă, aproape „ancestrală” în tradiţia 
poporului nostru este foarte frumos consemnată de poetul George Coşbuc în 
poezia de inspiraţie populară „Moartea lui Fulger”: „Şi-n loc de galben 
buzdugan/ Făclii de ceară ţi-au făcut/ În dreapta cea fără temut … / Cu 
făclioara pe-unde treci/ Dai raze negrelor poteci/ În noaptea negrului pustiu 
…/ Pe-un drum de veci” („Balade şi idile”, Ed. pentru literatură, colecţia 
„Clasici români”, 1958). 
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IMAGINEA PRUNCULUI ÎN TRADIŢIA BISERICII 

ORTODOXE. PEDAGOGIA UNEI IUBIRI NEPRIHĂNITE 
 

Pr. DUMITRU CRÎNGOIU2 
 
Evanghelia aseamănă sfinţenia cu copilăria. Mântuitorul face din prunc 
măsura omului desăvârşit. Nu pruncul trebuie să ne urmeze pe noi, ci 
dimpotrivă, noi suntem cei care trebuie să-l imităm pe el, pentru a cuceri 
împărăţia cerurilor. Această idee face parte integrantă din doctrina creştină a 
perfecţiunii, iar pedagogia cea nouă, precum observăm deja, o confirmă 
întru totul.  

Sfinţenia şi genialitatea converg în asemănarea cu copilăria ca într-
un punct de sprijin imanent, precum finalitatea lor se adună în aspiraţia către 
transcendent. A doua, genialitatea, este o valoare morală, pe când cealaltă, 
sfinţenia, este o valoare supranaturală. Şi totuşi, amândouă sunt considerate 
ca îngânându-se în mugurul feciorelnic al copilăriei. 
  
Pregustarea Paradisului pierdut 
Copilăria nu este altceva decât, imaginea vie a raiului pierdut şi prefigurarea 
fără prihană a paradisului eshatologic. Omenirea întreagă îi aseamănă pe 
copii cu îngerii. Pictorii lumii, când vor să zugrăvească fiinţe cereşti, iau 
chipul pruncilor şi îl întraripează. Muzica sferelor divine e asemănată cu 
glasurile lor. Aproape toţi scriitorii îşi evocă propria copilărie cu nostalgia 
unui rai pierdut. Şi nu e nevoie să fii artist, e de ajuns să fii om ca să-ţi 
aminteşti de copilărie ca de un rai pierdut, ca de o stare superioară de 
curăţenie, de frumuseţe şi nevinovăţie, din care te-ai coborât în viaţă. 
Povestea  lui Adam se repetă cu fiecare din noi, fiindcă toţi purtăm nostalgia 
personală a unui paradisului pierdut odinioară. Copilăria ne apare astfel, ca 
o tainică supravieţuire a paradisului terestru în fiinţa omenească şi totodată 
ca o indicaţie a posibilităţii de a-l recuceri în Duh. 
        
Fărâma dragostei dumnezeieşti pentru lume 
Instinctul maternităţii, al paternităţii, al frăţiei, se luminează şi se lărgesc la 
un sens mai înalt, în dimensiunea metafizică a vieţii. În leagănul unde 
doarme sau gângureşte un nou venit, se dezghioacă sub ochii noştri, din 
adâncimi pe care nu le stăpânim, un miracol de puritate şi candoare din altă 
lume, „un mugur de Dumnezeu”. De aceea, dragostea lui Dumnezeu faţă de 
oameni, este asemenea iubirii părinţilor faţă de copii. Un părinte continuă 
să-şi iubească odrasla chiar atunci când ea s-a prăbuşit în ticăloşia vieţii şi 
                         
2 Parohia Breasta, judeţul Dolj. 
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încă mai mult atunci. Această iubire îndurerată, care trece dincolo de orice 
motivaţie raţională, e una din tainele adânci ale vieţii, ce nu-şi are prototipul 
decât în iubirea lui Dumnezeu pentru făptura căzută. Ea ste un element 
paradisiac, care continuă sub imperiul păcatului. 
            Raiul este zona spirituală a iubirii universale. Sub această formă, de 
perfecţiune lăuntrică a inimii, el ar fi posibil chiar în această lume. Copiii nu 
urăsc, ei ştiu decât să iubească şi iubirea lor cheamă iubirea noastră a 
tuturor. Câtă lumină din raiul spiritual a mai rămas în fiecare om, o poţi 
vedea din atitudinea sa faţă de copii. Sunt oameni care au oroare de copii. În 
inima lor întunecată diavolul a născut întunericul nepăsării, cuibărând 
gânduri rele, grămădite acolo, unele peste altele. De la unii ca aceştia nimic 
nu se mai poate aştepta, fiindcă urăsc ultima rămăşiţă a raiului pe pământ. 
Cei care iubesc copiii, dincolo de legătura de sânge, dovedesc pemanent că 
în sufletul străluceşte fărâma dragostei dumnezeieşti pentru lume. Pe acest 
fond de bunătate nativă, ei pot clădi, încă din această viaţă, începutul 
paradisului eshatologic. 
  
A trăi este una cu a iubi 
Dumnezeu e iubirea, iar rodul acestei iubiri e cosmosul paradisiac. Pentru a 
te face părtaş acestui cosmos, trebuie să iubeşti după modul dumnezeiesc, 
căci a trăi e tot una cu a iubi. „Odată, în nesfârşitul spaţiului şi al timpului” –
 zice stareţul Zosima – „o fiinţă duhovnicească, prin apariţia ei pe pământ, a 
avut putinţa să spună: «eu sunt şi iubesc!» Pentru aceasta s-a dat viaţa 
pământească, pe care omul n-a înţeles-o fiindcă, a voit s-o cugete cu 
propria-i inteligenţă, în loc s-o iubească din toată inima şi din tot cugetul”. 
Orgoliul de a cugeta viaţa, opus umilinţei de a o trăi în iubire, este după 
Dostoievski, izvorul iadului din această lume şi din lumea cealaltă. „Eu sunt 
şi iubesc” este lozinca pe care Dostoievski, o ridică în faţa cunoscutei 
formule a lui Descartes: „cogito ergo sum!” Iadul, după acelaşi scriitor 
creştin rus „este neputinţa de a putea iubi”. Această definiţie genială nu se 
referă la viaţa de aici, unde cine urăşte nu simte suferinţa de a nu iubi. 
Durerea de a nu mai putea iubi e tortura sufletului în veşnicie, acolo unde cei 
care nu au iubit în această viaţă nu se pot bucura de căldura comuniunii celei 
iubitoare dintre persoane. Dacă iadul ar fi foc fizic, pedeapsa lui n-ar fi atât de 
mare cum este cea a focul spiritual, chin fără leac leac din mustrarea eternă. 
            De fiecare dată când spun „eu sunt şi iubesc!”, înseamnă că, fiinţa 
mea este una cu iubirea ce o încălzeşte, devenind astfel identitatea care 
exclude spărtura dintre cugetare şi viaţă. Prin aceasta se exclude izolarea 
eului care iubeşte, obiectul acestei iubiri rămânând întreagă existenţă 
cosmică. Cugetând la toate acestea, nu ne rămâne decât să să spunem că a 
iubi după chipul iubirii dumnezeieşti înseamnă Raiul pe pământ. 
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BISERICA ŞI INSTITUŢIILE SALE SOCIAL-MEDICALE 

DE-A LUNGUL TIMPULUI. TĂMĂDUIREA CARE VINE 

PRIN CREDINŢĂ ŞI RUGĂCIUNE 
 

            Pr. ADRIAN- CLAUDIU PÎRVU3 
 

Grija faţă de cei suferinzi a fost practicată în mod constant de Biserică, 
scriitorii bisericeşti oferindu-ne nenumărate dovezi în acest sens. Mărturiile 
Sfinţilor Părinţi au rămas grăitoare peste timp pentru necesitatea şi rostul 
acestei nobile şi binecuvântate preocupări pentru mântuirea în Hristos. 

De fiecare dată, atât în Vechiul Testament, cât şi în Noul Testament, 
în slujbele rânduite pentru tămăduire, prezenţa untdelemnului este 
indispensabilă. În, Evhologhionul lui Serapion, de pildă, se găsesc două 
rugăciuni în care cerem de la Dumnezeu să dăruiască untdelemnului „putere 
vindecătoare ca prin gustarea şi ungerea cu el să înlăture (de la bolnav) orice 
temperatură şi orice lucrare a celui rău şi orice boală şi să se facă leac 
vindecător şi împărtăşirea din acest untdelemn să se facă mijloc de întărire”. 
Pe de altă parte, ne rugăm lui Dumnezeu Tatăl: „să trimită peste untdelemn 
putere vindecătoare ca să fie celor ce se vor unge spre îndepărtarea a toată 
boala şi a toată slăbiciunea, leac de alungare a oricărei puteri diavoleşti, spre 
alungarea oricărui duh viclean, spre alungarea oricărei temperaturi şi friguri 
şi a oricărei slăbiciuni, spre buna bucurie şi iertarea păcatelor, spre viaţă şi 
mântuire, spre sănătatea şi desăvârşirea sufletului, a trupului şi a duhului, 
spre întărirea desăvârşită”. 
  
Boala, „o lecţie de la Dumnezeu” 
Origen, vorbind despre darul preoţilor de a ierta păcatele, citează cuvintele 
Sfântului Iacob, privind Taina Maslului, pe care le consideră drept argument 
autoritativ. La rândul său, Sfântul Ioan Gură de Aur scoate în evidenţă 
nobleţea misiunii preoţilor care au puterea să renască creştinii la viaţa cea 
adevărată, iertând păcatele. Încă un exemplu despre însemnătatea rugăciunii 
la vreme de boală este relatarea Sfântului Grigorie de Nazianz despre boala 
tatălui său. „Pe toată durata bolii era copleşit de dureri. Singura lui uşurare 
era dumnezeiasca Liturghie, în timpul căreia durerea înceta”. 

Boala ne ajută să vedem unde ne găsim pe drumul vieţii. „E o lecţie 
de la Dumnezeu, fiindu-ne de ajutor în sporirea noastră dacă o primim cu 
mulţumire de la El”, spune Sf. Varsanufie. De boală nu te poţi folosi ca de o 

                         
3 Paraclisul „Sfântul Mucenic Pantelimon” din Craiova. 
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scuză, pentru a te odihni în urma eforturilor duhovniceşti. Poate că unii ar 
putea crede că boala şi neputinţa trupească împiedică lucrarea de 
desăvârşire, deoarece nu mai poţi lucra, nici realiza ceva cu propriile mâini. 
Cu toate acestea, „boala nu este o piedică”, spune Sfântul Ambrozie al 
Mediolanului. 

Tâlcuind Parabola despre bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr, 
Sfântul Ioan Gură de Aur spune „De vin peste noi pedepse (necazuri), să 
mulţumim lui Dumnezeu prin căinţă, prin zdrobirea inimii şi prin deasă 
mărturisire. Iar dacă am făcut vreun păcat în viaţa aceasta, să-l ispăşim, 
ştergând întinăciunea cu toată râvna sufletului nostru”. 
  
Tradiţie asistenţei sociale în Biserică 
Cel care a pus în practică, pentru prima dată în istoria creştinismului, 
purtarea de grijă pentru bolnavi, a fost Marele Ierarh şi Sfânt Vasile cel 
Mare. El este fondatorul Vasiliadelor, adevărate cetăţi de milă creştină. La 
început, a organizat un spital, un azil de bătrâni, o leprozerie, un orfelinat cu 
şcoală de meserii pentru copiii crescuţi acolo, diferite ateliere de lucru. 

De la dânsul încoace, Biserica a pus în practică Evanghelia iubirii 
milostive a lui Hristos pentru cei bolnavi, îngrijindu-se temeinic de 
înfiinţarea multor infirmerii, farmacii şi spitale. Slujitorii ei i-au îndemnat 
întotdeauna pe oameni, prin cuvânt şi faptă, să cerceteze pe cei bolnavi şi 
să-i ajute, după puterile lor. 
            Din documentele păstrate la mănăstirile din ţara noastră, aflăm că 
bolniţele au existat pe lângă cele mai cunoscute aşezăminte monahale încă 
din veacurile XV, XVI. Aici erau îngrijiţi monahii şi monahiile în vârstă. 
Din istoria Mănăstirii Neamţ ştim că marele stareţ Paisie care a condus 
acolo, în ultimii ani ai veacului al XVIII-lea, o bolniţei, care de fapt era mult 
mai veche. Avea cel puţin 200 de ani de existenţă. 
S-au găsit informaţii despre o xenodochie care funcţiona la Mănăstirea 
Prislop în secolul al XIV-lea. Xenodochiile erau adăposturile pentru 
călători, care erau primiţi aici, hrăniţi şi li se dădea şi ajutor medical dacă 
era nevoie. Xenodochiile mai erau numite şi ospătării (de la ospitalitate, de 
unde şi cuvântul spital de mai târziu). 
  
Primele spitale şi leprozerii din Ţările Române 
La 1704 spătarul Mihai Cantacuzino a întemeiat în Bucureşti Spitalul 
„Colţea”, primul din Ţara Românească. Acesta cuprindea 24 de paturi şi o 
farmacie. Al doilea spital construit în Bucureşti a fost „Spitalul Pantelimon”, 
ctitorit de Grigorie Ghica al II-lea, între 1735 şi 1752, pe lângă Mănăstirea 
cu acelaşi nume. La început, avea 12 paturi „pentru cei ce ar pătimi de boale 
cronice”, aşa cum reiese din hrisov, iar un medic vizita bolnavii de două ori 
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pe săptămână. În apropiere, Grigorie Ghica a construit o serie de clădiri, 
grupate în jurul unei bisericuţe cu hramul „Sfântul Visarion”, pentru 
izolarea bolnavilor de ciumă. Ceva mai târziu, în 1762, Alexandru Moruzi a 
ctitorit un nou spital pentru ciumaţi la Dudeşti, în apropierea Bucureştiului. 
            La Iaşi, domnitorul Constantin Racoviţă a întemeiat în 1757 Spitalul 
Sfântul Spiridon, pe lângă mănăstirea cu acelaşi nume. De la 30 de paturi, 
cât avea la început, în 1860, spitalul avea 280 paturi şi administra 13 
instituţii spitaliceşti din toată Moldova, fiind cel mai mare din Moldova.  La 
Dragomirna, „bolnavii bătrâni şi cei slabi se aşezau în spital şi se 
încredinţau fratelui Onufrie, care cunoştea puţin iscusinţa doftoricească, 
avea o inimă plină de dragoste şi se pricepea cum să mângâie pe suferinzi, 
cu vorbe şi cu sfaturi duhovniceşti”, după însemnarea biograful Sfântului 
Paisie de la Neamţ. Nici Mănăstirea Secu nu a fost lipsită de astfel de 
lăcaşuri de tămăduire, aici funcţionând din vechime o bolniţă, unde 
tratamentul se baza mai mult pe rugăciune şi un strict regim  alimentar. 
  
Bolniţele din Oltenia 
Au existat bolniţe şi la multe dintre mănăstirile vâlcene: Bistriţa, Cozia, 
Horezu, Râmnicu Vâlcea, Dintr-un Lemn. Una dintre cele mai vechi bolniţe 
din această parte a ţării, atestată documentar, este cea de la Bistriţa, ridicată 
de Barbu Craiovescu. În documentele acestei mănăstiri s-au găsit însemnări 
despre vindecări de tifos, epilepsie şi chiar de ciumă. Bolniţa de la Cozia, 
din care azi se mai păstrează o singură clădire, a fost construită de Radu 
Paisie la 1542. Cea de la Horezu a fost ridicată de Maria Brâncoveanu. 
Întregul complex, înconjurat de ziduri, s-a construit odată cu clădirea 
bisericii, pentru a folosi drept locuinţă călugărilor bolnavi, preoţilor, precum 
şi pelerinilor. La această bolniţă au fost trataţi şi bolnavi veniţi din afara 
mănăstirii, dovadă fiind mormintele de mireni găsite în cimitirul vechi, în 
urma săpăturilor arheologice. 

Luând aminte la înţelesul adânc şi duhovnicesc al unor cuvinte 
precum păcat, răsplată şi pedeapsă şi căutând mai bine spre istoria Bisericii 
noastre, să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru credinţa noastră care „a rămas 
curată, deoarece cu adevărat, a te cunoaşte pe tine însuţi este cel mai greu 
lucru dintre toate”, după cum spune Sfântul Vasile cel Mare. Sfinţii Părinţi 
ne arată calea şi de la ei înţelegem că boala este un reper moralizator, prin 
care putem învăţa ceea ce suntem cu adevărat. 
             Grija faţă de cei suferinzi a fost practicată  în mod constant de 
Biserică, scriitorii bisericeşti oferindu-ne din vechime dovezi în acest sens:  
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1.  În Tradiţia Apostolică, versiunea egipteană, lucrare datând din sec. II se 
găseşte o scurtă rugăciune de binecuvântare a untdelemnului care da acelor 
care vor gusta din el putere şi sănătate celor care îl vor utiliza. 
2.     În Constituţiile Apostolice se spun următoarele: Episcopul să 
binecuvânteze apa sau untdelemnul. Dacă nu este însă de faţă, să 
binecuvânteze preotul, fiind de faţă diaconul. După aceea urmează o scurtă 
rugăciune către Dumnezeu. 
 
3. În Evhologhionul lui Serapion, se găsesc două rugăciuni mai 

amănunţite. În prima rugăciune se cere lui Dumnezeu să dăruiască 
untdelemnului «putere vindecătoare ca prin gustarea şi ungerea cu el să 
înlăture (de la bolnav) orice temperatură şi orice lucrare a celui rău şi 
orice boală şi să se facă leac vindecător şi împărtăşirea din acest 
untdelemn să se facă mijloc de întărire». În cea de-a doua rugăciune este 
rugat Tatăl Domnului şi Mântuitorului Iisus Hristos să trimită peste 
untdelemn putere vindecătoare ca să fie celor ce se vor unge 
spre îndepărtarea a toată boala şi a toată slăbiciunea, leac de alungare 
a oricărei puteri diavoleşti, spre alungarea oricărui duh viclean, spre 
alungarea oricărei temperaturi şi friguri şi a oricărei slăbiciuni, spre 
buna bucurie şi iertarea păcatelor, spre viaţă şi mântuire, spre 
sănătatea şi desăvârşirea sufletului, a trupului şi a duhului, spre 
întărirea desăvârşită.  

 
4. În teologia Sfinţilor Părinţi: Origen, vorbind despre darul preoţilor de a 

ierta păcatele, citează cuvintele Sfântului Iacob, privind Taina Maslului, 
pe care le consideră drept argument autoritativ . La rândul lui, Sfântul 
Ioan Gură de Aur scoate în evidenţă nobleţea misiunii preoţilor care au 
puterea să renască creştinii la viaţa cea adevărată, iertând păcatele. Încă 
un exemplu despre însemnătatea rugăciunii la vreme de boală este 
relatarea Sfântului Grigorie de Nazianz despre boala tatălui său: Pe toată 
durata bolii era copleşit de dureri. Singura lui uşurare era 
dumnezeiasca Liturghie, în timpul căreia durerea înceta, de parcă 
asculta de vreun edict de interzicere. Acest timp trece degrabă, lupta e 
grea şi boala mea cumplită; aproape că nu mă lasă să mă mişc. Ce mi-a 
mai rămas decât să mă rog lui Dumnezeu (Sfântul Grigorie de 
Nazianz, Scrisori). 

Boala ne ajută să vedem unde ne găsim pe drumul vieţii: boala e o 
lecţie de la Dumnezeu, fiindu-ne de ajutor în sporirea noastră dacă o 
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primim cu mulţumire de la El (Sfinţii Varsanufie şi Ioan,Filocalia). Nu te 
poţi folosi însă de boală ca scuză pentru a te odihni în urma eforturilor 
duhovniceşti. Poate că unii ar putea crede că boala şi neputinţa trupească 
împiedică lucrarea de desăvârşire, deoarece nu mai poţi lucra, nici realiza 
ceva cu propriile mâini. Dar boala nu este o piedică, spune Sfântul 
Ambrozie (Iacob şi viaţa fericită). 

Tâlcuind Parabola despre bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr, 
Sfântul Ioan Gură de Aur arată:(…) De vin peste noi pedepse (necazuri), să 
mulţumim lui Dumnezeu prin căinţă, prin zdrobirea inimii şi prin deasă 
mărturisire. Iar dacă am făcut vreun păcat în viaţa aceasta, să-l ispăşim, 
ştergând întinăciunea cu toată râvna sufletului nostru. 
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ROADELE SFINTEI ÎNVIERI ÎN VIAŢA BISERICII 
 

Pr . ADRIAN PÎRVU 
 
Darul cel mai deosebit care izvorăşte din Învierea Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos este iertarea păcatelor. Fără iertarea păcatelor, nu pot fi trăite 
celelalte daruri ale Învierii. Sfântul Evanghelist Ioan istoriseşte că Domnul 
Hristos, în prima zi a Învierii Sale, a suflat peste ucenicii Săi şi a zis: „Luaţi 
Duh Sfânt, cărora veţi ierta păcatele le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor 
fi ţinute” (Ioan 20,22-23), deci iertarea păcatelor este în legătură cu Învierea. 
În acest context, Sfântul Ioan Gură de Aur, în Cuvântul de la Paşti, zice: 
„Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că iertarea din mormânt a răsărit, 
şi asta pentru totdeauna, pentru toată viaţa pământească, pentru cât va fi 
omul pe pământ, până la sfârşitul lumii, pentru că până la sfârşitul lumii este 
şi putinţa de a păcătui, este şi darul de a ierta. În Cină cea de Taină, Hristos 
descoperă taină sau înţelesul ultim al existenţei, şi anume că adevărata viaţă 
nu poate fi decât iubire, că Dumnezeu este izvorul vieţii veşnice, pentru că 
El este iubire veşnică, iubire în comuniunea Sfintei Treimi (cf. I Ioan 4,8-
21). Iubirea jertfelnică a lui Hristos cuprinde în ea puterea iertării păcatelor 
si a Învierii. De aceea, Iisus spune ucenicilor Săi când mănâncă Paştile Legii 
noi: ,Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu. Beţi dintru acesta toţi, acesta 
este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea 
păcatelor (Matei 26, 26-28). Legătura vie dintre Taina Euharistiei şi Taina 
Pocăinţei este tocmai iertarea păcatelor”. 

Cel dintâi lucru pe care l-a spus Domnul Hristos după Înviere este 
cuvântul: Bucuraţi-vă! (Matei 28, 9). Un îndemn la bucurie şi un salut, în 
acelaşi timp. Noi ştim că grecii din vremea aceea se salutau cu cuvintele 
bucură-te! Aşa încât unii au şi tradus cuvântul acesta ca un cuvânt de salut. 
În realitate, el poate fi un cuvânt de salut, dar poate fi şi un cuvânt de 
îndemn la bucurie. 

Când Domnul Hristos S-a întâlnit cu femeile mironosiţe care se 
întorceau de la Mormântul gol, le-a spus: Bucuraţi-vă! Şi după aceea îndată: 
Nu vă temeţi! Pentru că ele au intrat într-un fel de temere, le-a cuprins frica 
şi atunci Domnul Hristos le-a zis: Nu vă temeţi! Bucuraţi-vă şi nu vă temeţi. 
Sfântul Evanghelist Matei spune că ,,plecând ele în grabă de la mormânt, cu 
frică şi cu bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor Lui’’(Matei 28, 
8). Teama lor a fost, însă, copleşită de bucurie când, în drum spre casă, Iisus 
Însuşi le-a întâmpinat cu cuvintele: ,,Bucuraţi-vă!’’, le-a spus să nu se teamă 
şi le-a cerut să vestească ucenicilor Săi, pe care îi numeşte fraţi, ca să 
meargă în Galileea, şi acolo Îl vor vedea: „Dar pe când mergeau ele să 
vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat zicând: Bucuraţi-vă! Iar ele, 
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apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui şi I s-au închinat. Atunci Iisus le-a 
zis: Nu vă temeţi. Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor Mei, ca să meargă în Galileea, 
şi acolo  Mă vor vedea’’(Matei 28, 9-10). Despre bucurie, Domnul Hristos a 
zis: „Deci şi voi acum sunteţi trişti, dar iarăşi vă voi vedea, şi se va bucura 
inima voastră şi bucuria voastră nimeni n-o va lua de la voi” (Ioan 16, 22). 
S-au bucurat ucenicii că L-au văzut pe Domnul după Înviere, au primit 
pacea Mântuitorului după Înviere şi astfel s-au împlinit cuvintele 
Mântuitorului dinainte de Pătimire. Sunt cuvinte spuse femeilor mironosiţe 
după Înviere, cuvinte din care înţelegem că Domnul Hristos vrea să ne 
bucurăm şi că din mormântul dătător de viaţă al Mântuitorului izvorăsc 
bucuria şi curajul. 

Curajul este o virtute creştină, o virtute morală. Ar trebui să fie 
sădită în tot sufletul creştinesc, pentru că numai aşa ne putem manifesta 
credinţa noastră în Mântuitorul, Care a zis: „Îndrăzniţi. Eu am biruit lumea” 
(Ioan 16, 33). Nu din puterea noastră  ne bucurăm şi nu numai din puterea 
noastră  ne liniştim, ci cu ajutorul lui Dumnezeu şi mai ales pentru credinţa 
noastră, câtă o avem, în Mântuitorul care ne ajută. „Toate le pot întru 
Hristos, Cel ce mă întăreşte”, scria Sfântul Apostol Pavel creştinilor din 
Filipi. Sfânta Evanghelie după Luca ne spune că după Învierea Sa din morţi, 
Domnul S-a arătat ucenicilor adunaţi în Ierusalim şi i-a convins că El a 
înviat cu trupul, nu doar cu duhul: ,,Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, 
că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi  vedeţi, că duhul nu are carne şi oase 
precum Mă vedeţi pe Mine că am (…). Iar ei încă necrezând de bucurie şi 
minunându-se, El le-a zis: aveţi ceva de mâncare? Iar ei I-au dat o bucată 
de peste fript şi dintr-un fagure de miere. Şi luând, a mâncat înaintea 
lor’’(Luca 24, 39-43). Deci, Iisus a mâncat nu pentru că avea nevoie de 
hrană, ci pentru a le dovedi ucenicilor Săi că a înviat cu trupul din morţi, în 
mod real, nu arătându-Se ca un duh. 

Apoi mai avem încă două daruri ale Învierii. Domnul Hristos, după 
Învierea Sa din morţi, de fiecare dată când S-a întâlnit cu ucenicii Săi le-a 
zis: Pace vouă! Cuvântul acesta este un cuvânt de salut al evreilor; evreii se 
salutau cu şalom, care însemna pace. Deci, Domnul Hristos nu numai că i-a 
salutat pe ucenicii săi cu cuvintele pace vouă, ci le-a şi dat pacea. El spune 
şi despre bucurie şi despre pace că sunt lucruri pe care El le dă. Înainte de 
Sfintele Sale patimi, în cuvântarea de despărţire pe care a reţinut-o în 
Evanghelia Sa Sfântul Evanghelist Ioan, e scris că Domnul Hristos a zis 
„Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă”. Nu daruri cum îşi dă lumea vă 
dau Eu, ci o să vă dau pace, care-i mai presus de orice, dar şi prin care şi 
celelalte daruri primesc valoare. Pacea cerească pe care o aduce Hristos Cel 
Înviat din morţi este pacea împăcării omului cu Dumnezeu, pacea biruinţei 
lui Hristos asupra păcatului prin moartea Sa pe cruce şi prin coborârea prin 
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Sa în iad (cf. Romani 5, 1; Efeseni 2, 14-22; Coloseni 1,20; I Petru 3, 18-
22). Aceasta explică de ce, imediat după binecuvântarea Pace vouă, adresată 
ucenicilor Săi adunaţi laolaltă, Hristos Domnul le dăruieşte acestora puterea 
de a împăca pe oameni cu Dumnezeu, adică puterea de a ierta păcatele: ,,Şi 
Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit 
şi Eu pe voi. Şi zicând aceasta, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh 
Sfânt; cărora le veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi, vor fi 
ţinute” (Ioan 20,21-23). 
            Prin urmare, patru daruri ale  Învierii: iertarea păcatelor, bucuria, 
curajul şi pacea. La acestea se adaugă al cincelea – binecuvântarea. Domnul 
Hristos, după ce Şi-a împlinit aici, pe pământ, cele pentru care a venit El, 
Fiul lui Dumnezeu, S-a înălţat la ceruri binecuvântându-I pe ucenici (Luca 
24,51). 

Binecuvântarea este mare lucru; binecuvântarea arată întotdeauna 
lărgime de suflet. Pentru a primi binecuvântarea trebuie să ducem o viaţă pe 
care Domnul Hristos s-o poată binecuvânta, o viaţă asemănătoare cu a 
ucenicilor, o viaţă asemănătoare cu a Maicii Domnului, pentru că Tradiţia 
Bisericii afirmă că şi Maica Domnului a fost la Înălţarea Mântuitorului. 
Slujbele în legătură cu Înălţarea Domnului Hristos sunt cu afirmaţia că şi 
Maica Domnului a fost de faţă când Domnul Hristos S-a înălţat la cer, aşa 
cum a fost de faţă şi când Duhul Sfânt S-a pogorât peste Sfinţii Apostoli. 
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BISERICA ARMEANĂ PRE-CALCEDONIANĂ 
 

ALEXANDRU OPREAN4 
 

Armenia este una din cele mai vechi ţări ale lumii despre care avem 
mărturie scrisă. Astfel, Sfânta Scriptură (la Fac. 8, 4) ne spune că Noe s-a 
oprit cu Arca în Munţii Ararat (aprox. 5000 m). Pe teritoriul Armeniei de 
astăzi încă se mai întâlnesc denumiri care au semnificaţie biblică: astfel 
Erevan – arătare – locul unde Noe a văzut pentru prima dată după potop 
pământul (cf. Fac. 8, 7-13), Akori – vie – locul unde Noe a sădit pentru 
prima dată viţa de vie (cf. Fac. 9, 20) sau Marand – locul mamei - locul 
unde a fost îngropată soţia lui Noe (1). 

Înainte ca poporul armean să cunoască creştinismul prin Sfinţii 
Apostoli Tadeu şi Vartolomeu, religia oficială era Zoroastrismul, o religie 
politeistă cu tendinţe foarte accentuate de dualism prin divinităţile Ahura 
Mazda şi Angra Mainyu (2). Armenia este prin urmare primul stat în care 
se ridică creştinismul la rang de religie oficială, în anul 301, prin 
intermediul lui Grigorie Luminătorul şi al regelui Tiridat. Cu referire la cel 
din urmă apar cateva probleme cronologice. Astfel, pr. prof. Ioan G. Coman 
îl indentifică în mod simplu Tiridat (261-317) (3), iar E. Norocel vorbeşte 
despre Tiridat al II-lea (4), fără a ne da însă alte detalii despre el. Pe de altă 
parte, în „Marea istorie ilustrată a lumii” ne este înfăţişată o „icoană” 
reprezentându-l pe Grigorie Luminătorul care îl botează pe Tiridat al III-lea 
(datată în 296) şi se pare că acesta din urmă a domnit între anii 287-330(5). 

Tradiţia ne vorbeşte despre regele Tiridat ca un mare asupritor, care 
a martirizat pe Sfânta Ripsima şi împreună cu ea 36 de fecioare fugite de 
persecuţiile din Imperiul Roman, iar pe Sfântul Grigorie Luminătorul l-a 
băgat în închisoare pentru o perioada de 15 ani. Regele Tiridat 
îmbolnăvindu-se este vindecat în chip miraculos de Sfântul Grigorie 
Luminătorul, iar regele văzând acestea a acceptat să fie botezat (296) şi la 
puţin timp după aceasta (301) a hotărât ca religia creştină să devină religia 
oficială a statului armean.  

În anul 303 Sfântul Grigorie a pus bazele catedralei Ecimiadzin, care 
înseamnă “locul unde a coborât Cel Unul Născut”, catedrală ce există şi 
astăzi, aflându-se la vest de Erevan la poalele muntelui Ararat. Tradiţia ne 
spune că Sfântul Grigorie ar fi avut o vedenie în care Hristos ar fi coborât 
din ceruri şi ar fi indicat locul unde să fie construită catedrala. Actualmente 
catedrala este cea mai mare mânăstire de călugari şi reşedinţa 
                         
4 Masterand în cadrul Facultăţii de Teologie  din Craiova. 
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patriarhului.(6) 
Se pare că încă de la începutul Bisericii Armene s-a mers pe 

principiul sinodalităţii (Adunarea Naţională Bisericească), patriarhul putând 
da instrucţiuni, dar nu şi legi. Un alt fapt important este transmiterea 
succesiunii la scaunul episcopal, oarecum, ereditară şi spunem oarecum 
deoarece au existat momente când nu s-a mai ţinut cont de succesiune din 
cauza unor conflicte dintre rege şi patriarh. 

Astfel Sfântului Grigorie Luminătorul îi urmează pe scaunul de 
patriarh fiul său cel mare Aristaches (325-332) care a fost reprezentantul 
Bisericii Armene la primul Sinod Ecumenic de la Niceea. Dupa Sinod, 
acesta s-a întors acasă aducând cu sine învăţăturile sinodului şi primele 7 
articole ale Simbolului de Credinţă, acestea fiind primite de întreaga 
Biserică Armeană. 

Aristaches fiind monah şi neavând urmaşi i-a urmat pe scaunul 
patriarhal fratele său Vertanes, mai apoi, fiul acestuia Husik (341-347), dar 
care dintr-o neînţelegere cu regele Diran este martirizat, urmând Daniil 
Asirianul(7). 

Credinţa creştină se pare că este primejduită în secolul IV când 4 
cincimi din teritoriul Armeniei intră în componenţa Persiei, iar restul în 
componenţa Imperiului Bizantin. În secolul V, patriarhul Saak (cel mare) şi 
arhimandritul Mesrob au fost primii pioneri ai culturii armene, cel din urmă 
alcătuind alfabetul armean(8) având la baza caracterele episcopului sirian 
Daniil din Nisibi(9). La început crezându-se despre acesta ca despre o 
adevarată revelaţie din partea lui Dumnezeu(10). Astfel, slujbele, care până 
atunci erau săvârşite în limba greacă sau siriacă o să se ţină în armeană 
aproximativ un secol mai târziu. Prima carte tradusă de către cei doi a fost 
Sfânta Scriptură care s-a încheiat în anul 432. Ioan G. Coman vorbeşte 
despre o traducere definitivă care apare pe la anul 700. 

După compunerea alfabetului, Saak şi Mesrob îşi trimit ucenicii în 
partile Capadociei, la Alexandria şi la Constantinopol pentru a se iniţia şi a 
aduce sau copia manuscrise ce trebuiau traduse şi în limba armeană. Astfel 
destul de repede apar traduceri ale Sfinţilor Trei Ierarhi,  Sfântului Grigorie 
de Nyssa, Sfântului Ilarie, Sfântul Chiril al Alexandriei etc. Dintre acestia 
enumerăm pe Eznik de Kolb descris ca o persoana cu un dar speculativ 
foarte dezvoltat şi un mare apărător al învăţăturii hristologice(11). Ioan 
Mandakuni face traduceri din Vasile cel Mare şi din Efrem Sirul, mergând 
mai mult pe partea spirituală decât dogmatică. 

O perioadă foarte grea din istoria Bisericii Armene este în anul 450, 
când persii atacă integritatea religioasă a Armeniei, astfel porneşte războiul 
între Armenia şi Imperiul Persan. Datorită acestui conflict nici un 
reprezentant al Bisericii Armene nu poate să meargă la Sinodul Ecumenic 
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de la Calcedon. După încetarea conflictului datorită unei probleme de 
traducere (armenii confundă φυσις-fire cu προσωπον-persoană) şi datorită 
dorinţei de despărţire de Bizanţ(12), Biserica Armeană nu acceptă hotărârile 
Sinodului de la Calcedon, fiind consideraţi de Biserică monofiziţi. 

 
 
Note bibliografice. 
 

1. E. Norocel, Biserica Armeană în revista Mitropolia Moldovei şi 
Sucevei, anul XLI, nr. 7-8 Iulie-August, ed. Redacţia şi 
Administraţia: Arhiepiscopia Iaşilor, Iaşi – 1965, pag. 374; 

2. Encyclopedia of Religion, vol. 14,ed. Thomas Gale, USA – 2005, 
pag. 9989; 

3. Pr. Prof. Ioan G. Coman, Osteneli şi realizări ale părinţilor armeni în 
secolele al IV-lea şi al V-lea în Studii Teologice, anul XXV – nr. 1-
2, ianuarie – februarie, Bucureşti – 1973, pag. 7; 

4. E. Norocel, op. cit. pag. 375; 
5. Marea Istorie ilustrată a lumii, vol. 2,trad. Brânduşa Ciugudean, ed. 

Litera Internaţional, Bucureşti – 2008, pag. 60; 
6. E. Norocel, op. cit. pag 376; 
7. Trebuie menţionat că prin Daniil Asirianul succesiunea pe linie de 

sânge a Sfântului Grigorie este întreruptă, acesta nefiind rudă cu 
Sfântul Grigorie Luminătorul, succesiunea revenind prin urmaşul 
său, Nerses I, care este nepotul lui Husik; 

8. Unii spun că acesta ar fi compus alfabetul pe la anul 396, iar alţii pe 
la anul 404; 

9. E. Norocel, op. cit. pag. 377; 
10. Pr. Prof. Ioan G. Coman, op. cit. pag. 7 
11. Ibidem, pag. 9; 
12. Aceasta dorinţă de despărţire vine în urma ajutorului cerut în timpul 

războiului cu Perşii, ajutor care nu a venit din partea Imperiului 
Bizantin, ajutor ce se pare că nici pentru Imperiul Bizantin nu va 
veni atunci când vor avea nevoie de el. 
 
 

  



27 
 

TAINA SFINTEI EUHARISTII 
 

IOAN REMUS RĂSVAN5  
 
Sfânta Liturghie este cult, este rugăciune şi plinătate de viaţă, 
,,dumnezeiască cină, nunta Mielului, în care Mielul lui Dumnezeu se uneşte 
cu sufletele credincioşilor”. În Sfânta Euharistie, realizăm schimbul nostru 
de viaţă limitată şi temporală pentru viaţa nelimitată şi infinită a lui 
Dumnezeu. Îi spunem lui Dumnezeu: ,,Ale Tale dintru ale Tale, Ţie îţi 
aducem de toate şi pentru toate”. Noi îi oferim lui Dumnezeu toată viaţa 
noastră, fiind pregătiţi de a veni şi a sta în faţa Lui şi să facem acest lucru. Şi 
Dumnezeu face la fel: El acceptă darul omului şi îşi oferă viaţa sa – Duhul 
Sfânt – în Sfintele Daruri, transformându-le în Trupul şi Sângele Său, în 
care este prezentă toată plinătatea dumnezeirii şi spune omului: ,,Sfintele 
sfinţilor”. Dumnezeu acceptă darurile noastre, le umple cu viaţa Lui, şi apoi 
ni Le dăruieşte inapoi. 
 
Creaţia ca act liturgic al lui Dumnezeu 
Sfântul Maxim sugerează dimensiunea euharistică a cunoaşterii creaţiei: 
,,Deci Cuvântul fiind învăţătorul tuturor raţiunilor duhovniceşti, atât al celor 
din lucrurile văzute, cât şi al celor din realităţile inteligibile, după cuviinţă şi 
cu drept cuvânt se dă celor vrednici să mănânce, ca pe un trup, ştiinţa 
cuprinsă în raţiunile lucrurilor văzute şi să bea, ca pe un sânge, cunoştinţa 
aflătoare în raţiunile celor inteligibile”.  

Omul a fost creat şi pus în Rai pentru a deveni asemenea lui 
Dumnezeu şi dumnzeu prin har. Călcând însă porunca de a nu mânca din 
pomul cunoştinţei binelui şi răului, a fost izgonit din Paradis, dar nu şi 
abandonat de Dumnezeu care, prin Întruparea, Patima şi Învierea Sa din 
morţi, i-a redat comoara harului şi leacurile tămăduirii prin cele Şapte Sfinte 
Taine ale Bisericii şi mai ales prin Euharistie.  

Prima poruncă adresată de Dumnezeu oamenilor se împlineşte în 
marea poruncă a săvârşirii Euharistiei, a hrănirii cu Trupul şi Sângele 
Mântuitorului Hristos. Reliefând dimensiunea mistagogică a Sfintei Biserici 
şi a Dumnezeieştilor Taine, Sfântul Maxim Mărturisitorul,subliniază 
dinamica sanctuarului şi a naosului care împart sfântul locaş în părţi 
simbolice, devenind o anticipare a ceea ce se va numi mai târziu iconostas. 
Dar Biserica rămâne una şi aceeaşi.  

În acest sens ,,elementele fundamentale” ale unei slujbe divine le 
putem reliefa astfel: ,,Primul este locul sacru, în care Dumnezeu Se arată. 
                         
5 Student la Facultatea de Teologie ,,Andrei Şaguna” din Sibiu. 
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Muntele acoperit de nori, pe înălţimile căruia apare Dumnezeu reprezintă 
sanctuarul, despre care aminteşte Sfântul Maxim ,mai sus, acesta este locul 
întâlnirii cu Dumnezeu. Al doilea este timpul sacru, timpul care face 
posibilă pregătirea pentru întânirea cu Dumnezeu prin purificare. Al treilea 
este mijlocitorul sacrului, singurul căruia Dumnezeu, după ce numai el a 
pătruns la Dumnezeu. Al patrulea element este gestul de recunoaştere, 
respectiv răspunsul poporului la cuvântul divin vestit de către mijlocitor.  
Teofania de pe Muntele Sinai este slujba divină prin excelenţă.  

Sfânta Biserică a lui Dumnezeu este chip şi icoană a întregului 
cosmos, având aceeaşi unitate şi distincţie ca şi el, împărţindu-se în locul 
destinat numai preoţilor şi liturghisitorilor, pe care îi numim ,,ieration” şi în 
cel lăsat pe seama poporului credincios, pe care-l numim ,,naos”. 

Este necesar să situăm liturghia în Duhul şi Duhul în liturghie 
deoarece sunt inseparabili. Liturghia este efectiv lucrare a Duhului, aşa cum 
Duhul este darul, harul, energia liturghiei. 

Dacă prima comunicare a Logosului lui Dumnezeu a fost în 
interiorul logosului omului, ceea ce numim în mod obişnuit Sfânta 
Scriptură, prima înscriere a Duhului are loc în cosmos. Tot ceea ce se 
petrece nu este decât istorie a unei liturghizări progresive a cosmosului.  

Păzirea legii divine şi a poruncilor din ea, meditarea neîncetată la 
cuvântul creator al lui Dumnezeu, într-un cuvânt împărtăşirea din acest 
cuvânt materializat în creaţie şi adresat omului ca partener de dialog sunt 
acte ale experierii adevărului şi ale aflării vieţii autenice. Ca atare, ele 
constituie izvorul unei bucurii neasemuite pe care omul o experiază profund, 
nu ca pe un sentiment izvorât dintr-o anume satisfacţie intelectuală, ci, 
dimpotrivă, ca bucurie a împărtăşirii de adevărul dumnezeiesc, a gustării 
cuvintelor pe care ni le adreseză Cuvântul ipostatic, a hrănirii cu poruncile 
Sale.  

Cuvintele acestor profeţi au fost păstrate în Scriptură. Ea este aşadar 
cea care ne deschide ochii spirituali. Însă nici aceasta nu este ultima sursă a 
revelaţiei: la împlinirea timpurilor, Cuvântul lui Dumnezeu Însuşi s-a făcut 
trup şi a locuit printre noi. În chip tainic, această istorie sfântă se repetă în 
liturghia noastră: după lecturi, Hristos în persoană vine în euharistie. 
Scriptura şi euharistia sunt deci strâns legate, întrcât Biblia este una dintre 
,,întrupările” Cuvântului lui Dumnezeu. În prima parte a Sfintei Liturghii, el 
se întrupează sub specia cuvintelor omeneşti, iar în a doua, sub speciile pâini 
şi a vinului. În ambele părţi este vorba de venirea lui printre noi în chip 
tainic, încărca de conţinut.  

Este bucuria desfătării cu legea divină şi a dulceţei promisiunii 
Împărăţiei, precum exclamă psalmistul David: ,,Cât sunt de dulci limbii 
mele cuvinele Tale, mai dulci dect mierea în gura mea”. 
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Sfânta Scriptură citită la rândul ei în lumina Duhului, capătă un sens 
liturgic. Putem spune în cele din urmă că Duhul este mistagogul (cel care 
conduce taina, misterul), maestrul liturghiei cosmice care se împlineşte de 
când creaţia – a intrat întru existenţă.  

 Duhul este mistagogul, astfel spus, ,,maestrul aventurii”, aventura 
fiind implicită acestei acţiuni a Duhului, acestei liturghii. Aventura 
înseamnă ,,a veni la”, ad-venire: liturghia ne conduce spre împlinire, spre 
săvârşire, iar el, Duhul, este maestrul, conducătorul aventurii, mistagogul. Şi 
în acelaşi timp rodul acestei liturghii.  

Această liturghie începe cu însăşi facerea lumii, precum ne este 
relatată în referatul creaţiei de la Geneză. Lumea, ca rostire a Creatorului, 
este un act liturgic al lui Dumnezeu – liturghia primă continuată neîncetat în 
providenţa divină. În acest cadru se adresează Dumnezeu omului devenit 
deodată participant la sfânta liturghie a creaţiei. Dumnezeu îi lămureşte 
celui pe care l-a aşezat în Eden rostul fiinţării sale: ,,Şi a zis Dumnezeu: Să 
facem om după chipul şi asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, 
păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţiile ce se târăsc pe pământ 
şi tot pământul”.  

Momentul central al liturghiei, în care omul este chemat să guste şi 
să se cuminece din roadele creaţiei pentru a vedea că ea este mai bună, cum 
Însuşi Creatorul a zis, şi mai ales, că bun şi milostiv este Domnul.  

Observăm, cum porunca lui Dumnezeu de a mânca din pomii raiului, 
reprezintă însuşi primul cuvânt rostit de Dumnezeu către om: ,,Din toţi 
pomii din rai poţi să mănânci”. Totodată coasta lui Hristos trimite la coasta 
lui Adam, de unde a fost făcută Eva; lancea ne trimite la sabia heruvimului 
care păzea intrarea în Rai după alungarea lui Adam şi Eva, iar apa şi sângele 
care au ţâşnit la sacramentele Bisericii, la euharistie şi la botez. Astfel, 
lancea care a străpuns coasta lui Hristos mută sabia din mâna heruvimului 
care păzea intrarea în Rai, iar prin coasta de unde ies sângel şi apa 
sacramentelor, se intră din nou în grădina Raiului împrejmuită de sabie, 
fiindcă a ,,împăcat cerul şi pământul prin sângele său care pe toate le 
îmbună”.  

Împlinind porunca de a mânca din bunătăţile creaţiei, omul gustă din 
înseşi poruncile divine materializate. De aceea, Psalmistul David exclama: 
,,Cât sunt de dulci limbii mele cuvitele Tale, mai dulci decât mierea în gura 
mea”!, iar într-un alt psalm David proorocul spune că judecăţile Domnului 
sunt mai ,,dulci decât mierea şi fagurele”.  

Pentru toate acestea oamenii trebuiau să-i aducă lui Dumnezeu 
mulţumire, laudă, euharistie şi doxologie. Drept urmare, omul în relaţie cu 
Dumnezeu se îndumnezeieşte, împlinindu-şi astfel menirea la care trimite 
crearea lui după chipul şi spre asemănarea cu Dumnezeu. 
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Însăşi lumea este liturghie săvârşită de Dumnezeu. Înainte de a vorbi 
despre liturghia cosmică , slujba de preamărire pe care lumea o aduce lui 
Dumnezeu, trebuie avut în vedere faptul că, dacă întreg cosmosul Îi slujeşte 
Creatorului, o face pentru că Dumnezeu Însuşi liturghiseşte. Liturghiape 
care o săvârşeşte Dumnezeu se petrece cu sine: liturghisirea este însăşi 
starea proprie şi firea Divinităţi.  

 Liturghisirea lumii şi a omului nu este decât un răspuns la marea 
liturghie divină, participare la ea. În acest cadru el este chemat, omul, ca în 
virtutea chipului Său divin în el, să participe ca împreună- liturghisitor. Ori 
în acest cadru, nu omul este liturgul propriu-zis al poruncilor, ci Dumnezeu 
Însuşi, la fel cum, de fapt, nu noi păzim poruncile divine, ci ele ne păzesc pe 
noi, care ne situăm întru ele şi umblăm pe calea lor. Orice participare la 
sfânta liturghie sau la orice altă slujbă în biserică se întipăreşte în suflet, 
sporind îmbunătăţirea lui. 

 
Contextul eclesiologic al slujirior 
Euharistia este anamneza Tainei mântuirii, a prezenţei lui Hristos Cel mort 
şi înviat, a prezenţei Sale în puterea Duhului Sfânt, iar Cincizecimea este 
tocmai evenimentul unic şi permanent, adică noul mod de prezenţă a lui 
Hristos în comunitatea eclesială. Pe de-o parte, Cincizecimea confirmă 
natura hristologică a Bisericii şi prin urmare slujirile, pentru că ucenicii 
devin Apostoli după chipul Apostolului; şi în acelaşi timp Cincizecimea 
asigură permanenţa darului Duhului Sfânt, în ceea ce numim ,,Cincizecimea 
permanentă”. 

Astfel, structurile Bisericii sunt eshatologice, provizorii. Sunt 
structuri de aşteptare ,,până la a doua venire” a Celui care adună şi uneşte 
întru Et toate harismele şi toate slujirile.  
 Ioannis Zizioulas rezumă câteva puncte dezvoltate pornind de la 
datele nou-testamentare pe care le analizează, studiind Unul şi multiplul, 
care este chiar specificul tainei euharistice în conştiinţa euharistică a 
Bisericii primare. Consecinţele ce decurg de aici sunt importante pentru 
organizarea Bisericii: 

- În primul rând Euharistia este întrunirea Bisericii într-un loc;  
- În al doilea rând, ea este adunarea întregii Biserici, în toată 

varietatea oamenilor care o alcătuiesc; 
- În al treilea rând, Synaxa euharistică este chipul unicei Liturghii 

cereşti a Mielului înaintea tronului ceresc. Liturghia cerească 
unică este arhetipul şi imaginea oricărei adunări euharistice în 
jurul episcopului şi al Sfântului Altar. Aceasta înseamnă că 
Altarul este imaginea Tronului Mielului şi nu doar masa, iar 
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episcopul este, potrivit expresiei Sfântului Ignatie al Antiohiei, 
chip al Tatălui; 

- În al patrulea rând, el abordează rolul episcopului, rolul său 
sacerdotal şi locul presbiterilor şi al poporului în slujirea 
euharistică.  

Trebuie înţeles că sacerdotală este întreaga celebrare euharistică a 
Bisericii. Episcopul nu este singurul arhiereus, căci întreaga Biserică este 
co-slujitoare în această jertfă sacerdotală. Episcopatul este semn de unitate. 
Aşa precum în Sfânta Treime Tatăl este izvorul şi plinirea unităţii în viaţa 
Bisercii.  

Episcopul este cel ce aduce Euharistia lui Dumnezeu, după imaginea 
lui Hristos. Hristos este Cel ce aduce şi Cel ce Se aduce, Cel ce primeşte şi 
Cel ce se împarte, potrivit Liturghiei; 

- În ultimul rând, se situează prezenţa poporului şi participarea sa 
la Euharistie, la aducerea de mulţumire la epicleză, la 
comuniune, prin Amin. 
 

Euharistia, comuniunea Bisercii  
Ca şi inimă a trupului eclezial, liturghia este şi spaţiul privilegiat al 
întrepătrunderilor, al comuniunilor. Convorbirea dintre Creator şi creatură 
descoperă pe parcurs marile taine pogorâte din sfatul Treimii în istoria 
mântuirii.  

Se pot distinge mai multe planuri de comuniune: comuniunea 
trinitară, comuniunea sfinţilor, a îngerilor, etc.;  

Comuniunea trinitară. Comuniunea euharistică este o comuniune 
trinitară, este un dar, o realizare a vieţii treimice în Biserică. Sfânta şi 
dumnezeiasca liturghie începre prin binecuvântarea Împărăţiei Prea Sfintei 
Treimi: ,,Binecuvântată este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântul Duh”.  

Rugăciunea domnească ,,Tatăl nostru” în cadrul Sfintei Liturghii 
aminteşte tocmai că întreaga comunitate euharistică trebuie să se situeze 
într-un context trinitar, pentru că Biserica să îşi amintească, în momentul 
împărtăşirii, că Euharistia este împărtăşire cu Hristos cel aflat de-a dreapta 
Tatălui, cu Hristos Domnul Cel înviat şi înălţat la ceruri. 

Euharistia este, de asemenea, comuniune a sfinţilor, comuniune a 
întregii Biserici. În liturghia bizantină aceasta se exprimă în mod particular 
prin ritualul Proscomidiei. În timpul pregătirii elementelor euharistice, 
preotul aşează pe sfântul disc, alături de sfântul agneţ, care îl simbolizează 
pe Hristos, părticele care o simbolizează pe Maica Domnului, cele nouă cete 
ale sfinţilor, precum şi pe cei vii şi pe cei morţi. Prin rugăciunea care 
urmează epiclezei, Biserica îşi aminteşte de Maica Domnului şi de toţi 
sfinţii, de cei vii şi de cei morţi, de toate dorinţele şi de toate suferinţele 
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lumii.  
Astfel este reprezentată toată Biserica, adică Trupul lui Hristos, 

Hristos întreg, cum spune Fericitul Augustin, Hristos întreg, capul şi trupul 
(Christus totus, caput et corpus) şi astfel este reamintită participarea Sa reală 
în celebrarea Euharistiei.  

Cultul sfinţilor este şi el un aspect al liturghiei îngereşti. Biserica are 
un cult al îngerilor numai ca şi reflecţie a cultului îngerilor. Cultul îngerilor 
şi cultul sfinţilor este un cult sinergic. 
 Mai presus de orice putem spune că liturghia cheamă la comuniunea 
cu un Dumnezeu nevăzut dar personal. Un Dumnezeu care nu este personal 
după expresia teologiei, este un un panteism. În orice caz, comuniunea cu 
îngerii despre care vorbesc mai toate scrierile iudeo-creştine este o 
comuniune personală.  

La Buna Vestire de pildă, se spune că Maria din Betleemul Galileii a 
avut o comuniune personală cu arhanghelul Gavriil. Am putea spune că şi 
Buna Vestire este tot o parte din Liturghia îngerească. Buna Vestire este 
începutul mântuirii noastre, dacă n-ar fi fost ea, nu s-ar fi deschis pentru noi, 
Uşile Împărăţiei lui cerurilor. 

Prezenţa îngerilor în jurul lui Hristos este evidenţiată din punct de 
vedere liturgic şi prin faptul ca pe uşile diaconeşti sunt pictaţi de obicei 
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, iar îngerul Gavriil este adesea pictat şi 
pe una din uşile împărateşti binevestind Fecioarei Maria Întruparea din ea a 
Fiului lui Dumnezeu. Îngerii sunt pictaţi adesea in jurul Maicii Domnului ca 
să se arate ca ea este mai cinstită decât îngerii, fiindcă din ea S-a întrupat şi 
născut Hristos - Mântuitorul lumii.  

Icoanele Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi ale altor îngeri, ca şi 
ziua de pomenire, sunt o altă mărturie a cinstirii sfinţilor îngeri de către 
Biserică. Faptul că ziua de luni din fiecare săptămână este închinată 
îngerilor şi tuturor cereştilor, netrupeşti puteri, ca şi rugăciunea zilnică din 
Ceaslov adresată îngerului păzitor, arată şi mai mult că viaţa Bisericii este 
plină de prezenţa şi ajutorul sfinţilor îngeri.  

Deşi sfinţii îngeri nu au trup, ei slujesc taina Întrupării lui Hristos şi 
sunt păzitori ai sufletelor şi trupurilor celor care-i cheamă în ajutor. Iar 
atunci când se arată oamenilor, îngerii iau forma asemănătoare cu cea a 
fiinţelor umane (Facere 18). 

 Sfânta Liturghie Ortodoxă vede trupul în lumina înduhovnicirii şi a 
invierii lui. Trupul lui Hristos Cel înviat trece prin uşile încuiate, ca şi 
îngerul. Deci materia este chemata la transfigurare până ce va deveni 
complet transparenţa Duhului Sfânt unit cu duhul omului. De aceea, nu se 
justifică nici o opoziţie şi nici o despărţire între îngeri şi oameni în 
celebrarea Sfintei Liturghii”. 
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,,Buna-Vestire făcută Mariei inaugurează „plinirea timpului” (Gal 4, 
4), adică împlinirea făgăduinţelor şi pregătirilor venirii lui Hristos. Maria 
este chemată să-l zămislească pe Fiul lui Dumnezeu. Încuviinţând, a devenit 
Născătoare de Dumnezeu. Uimindu-se de cele petrecute cu Maria, Sfântul 
Augustin îşi imaginează că se adresează îngerului, întrebând: „Spune-mi, 
îngere, de ce s-a petrecut aceasta cu Maria?”. Îngerul îi arată că răspunsul 
este cuprins chiar în cuvintele salutului: „Bucură-te, cea plină de har!”. Prin 
urmare necesitatea liturghiei se leagă de acest aspect al slujriii îngereşti.  

În orice caz, liturghia este mai presus de orice un fel de gesticulaţie a 
iubirii noastre faţă de Dumnezeu. Dumnezeu este realitatea ultimă şi aceasta 
are o semnificaţie gestuală pentru noi. Gestul liturgic este şi el un gest care 
este făcut pentru preamărirea lui Dumnezeu. Omul a fost înzestrat de 
Dumnezeu cu mai multe calităţi. Printre aceste calităţi pe care medicina le 
numeşte naturale sunt şi auzul şi vorbitul. Prin vorbirea, adică prin cântare îl 
lăudăm pe Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat o voce pe care noi în liturghie o 
aduce ca şi mulţumire lui Dumnezeu.  

De fapt noi nu facem să încunoştinţăm în liturghie aceste lucruri când 
spunem: „Ale Tale dintru ale Tale Ţie îţi aducem de toate şi pentru toate”. 
Evident că fără Dumnezeu nu am putea realiza nimic. La fel nici fără îngerii 
lui Dumnezeu nu am putea ajunge să Îl cunoaştem pe Dumnezeu. Fără nici o 
îndoială că prin liturghie ajungem la o aşa numită tradiţie a comuniunii cu 
Dumnezeu şi cu îngerii6. Prin liturghie suntem în comuniune cu toţi care 
care L- au experimentat pe Dumnezeu din toate timpurile şi epocile. 

Experimentarea lui Dumnezeu dincolo de experimentarea ca şi creator 
poate avea şi o nunaţă liturgică prin intermediul fiinţelor îngereşti. Este greu 
de realizat o comuniune cu îngerii şi cu Dumnezeu la modul deplin. 
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PREOTUL TUDOR, PĂRINTELE  
CREDINCIOŞILOR DIN CALAFAT.  

OMAGIU LA SOROCUL DE 75 DE ANI DE VIAŢĂ 
 

Pr. IOAN IOANICESCU 
 

În luna iulie, venerabilul preot Valerian Tudor din Calafat, judeţul Dolj, a 
împlinit vârsta de 75 de ani. Vreme de aproape patru decenii, istoria vieţii 
unui om s-a împletit cu istoria vieţii unei biserici şi a unei comunităţi 
creştine din vatra eparhiei noastre. A fost unul dintre cei mai merituoşi 
clerici din câţi mi-a fost dat să cunosc, iar biserica şi parohia lui, „Izvorul 
Tămăduirii“ din Calafat, au o istorie aparte, unică chiar, în arealul aşezărilor 
noastre din această parte de ţară.  
  Între anii 1864 şi 1874, pe colina cea mai înaltă a Calafatului, la o 
altitudine de peste 70 de metri deasupra nivelului Dunării, comunitatea 
grecească din oraş construia o biserică monumentală pentru cele aproape 
200 de persoane care o alcătuiau. Li se spunea greci, pentru că veniseră aici 
din Munţii Pindului, din Epir şi din Macedonia, dar, în realitate, ei erau în 
majoritate aromâni şi se înţelegeau prin grai şi prin credinţă cu confraţii lor 
băştinaşi. 
  În fruntea lor se afla Hagi Panait Theodoru, bărbat înţelept, şcolit, 
gospodar şi mare cavaler de Rhodos, un titlu de nobleţe echivalent cu acela 
al Cavalerilor de la Malta. El a fost ctitorul „Bisericii Greceşti“ din Calafat, 
căreia i-a fixat ca hram „Izvorul Tămăduirii“ şi pe proprietatea lui au fost 
zidite şi celelalte acareturi, inclusiv şcoala, unde se preda atât în greceşte, 
cât şi în româneşte. 
  Biserica, de proporţii monumentale, a fost construită din zid, cu 
pereţi groşi, cu bolţi dispuse în valuri, cu trei turle, cu catapeteasmă înscrisă 
într-un arc de cerc în zigzag, sculptată în lemn de tei, cu pictură realistă, în 
stil grecesc, cu policandre lucrate la Viena din piese de cristal veritabil, de 
Murano. Era o adevărată bijuterie arhitectonică.  
 
În vârtejul istoriei  
Datorită aşezării ei pe această colină, cu largă privelişte spre Vidin şi Valea 
Timocului, biserica s-a aflat mereu în calea vicisitudinilor istorice. Această 
poziţie o expunea tirurilor inamice de pe celălalt mal al Dunării, dar îi 
conferea şi privilegiul de a fi un post de observare ideal, permiţând o 
panoramă admirabilă în toate cele patru zări. Aşa, de pildă, în timpul 
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Războiului de Independenţă, primele obuze turceşti, trase în 8 mai 1877, au 
afectat-o întâi pe ea, străpungându-i bolţile, pentru că în turnul ei erau 
instalate staţia telegrafică şi observatorul central de pe malul românesc al 
fluviului. Apoi, aşa distrusă cum era, în această biserică s-a serbat, printre 
ruine, momentul festiv al terminării războiului şi al declarării independenţei 
faţă de stăpânirea otomană. 
  Primul Război Mondial a lăsat şi el urme adânci pe trupul acestei 
biserici, iar membrii comunităţii se răresc vizibil. Din familia ctitorului 
rămâne doar Ana-Teodora, care se căsătorise cu Mihalache Coandă, arendaş 
din Perişor – Dolj. Fiul lor, Constantin Coandă, a fost tatăl marelui savant 
Henri Coandă.  
  Războiul al Doilea Mondial a însemnat pentru această biserică un 
dezastru. Un obuz de mare calibru de pe şlepurile nemţeşti, care urcau pe 
Dunăre, a pătruns pe una din ferestrele din partea de nord a bisericii şi a 
explodat în interior, distrugând toată latura nordică a bolţilor şi o parte din 
catapeteasmă. Sute de schije au împroşcat pereţii naosului, afectând grav 
pictura şi policandrele. S-a petrecut acest dezastru în ziua de 26 august 
1944, dată la care biserica a fost abandonată şi închisă pentru treizeci de ani. 
  Au urmat evenimentele triste ale unui deceniu obscur, caracterizat 
prin constrângeri şi îngenuncheri de tot felul. Comunitatea grecească s-a 
destrămat, plecând care încotro a apucat, şcoala a ajuns depozit de materiale 
şi dormitor pentru muncitorii de pe şantierele oraşului, curtea a rămas de 
izbelişte, un fel de depozit pentru gunoaiele oraşului, iar biserica se 
deschidea o singură dată pe an pentru a se săvârşi slujba de hram, în cazul în 
care se găsea vreun preot disponibil şi numai dacă era senin (pe timp de 
ploaie, apa se scurgea prin acoperiş şi asta, atenţie, vreme de trei decenii!). 
 
Precum pasărea Phoenix 
În anul 1974, mai trăiau doar trei membri ai comunităţii greceşti din Calafat, 
toţi bătrâni, singuri şi trişti. Zilnic veneau în incintă şi dădeau ocol, 
plângându-se bisericii lor. Sfătuiţi de un avocat de ispravă, Aurel Lupulescu, 
fiu de preot din Gorj, ei au făcut demersurile cuvenite şi, cu încuviinţarea 
ambasadei greceşti de la noi, au cedat Mitropoliei Olteniei, cu acte în regulă, 
biserica şi întregul ei patrimoniu. 
  Astfel, în februarie 1974, mitropolitul Teoctist al Olteniei vine la 
Calafat, rămâne uimit de starea de ruină în care se afla totul şi hotărăşte 
înfiinţarea unei parohii şi aducerea aici a unui preot care să fie în stare să 
împlinească „toate cele cu lipsă“. Văzând că nu se încumetă nimeni la o 
asemenea muncă, mitropolitul a rânduit ca în fiecare săptămână să vină aici, 
pe rând, câte un preot de la Catedrala „Sfântul Dumitru“ din Craiova. M-am 
numărat printre cei trimişi şi am slujit aici de 12 ori în 12 săptămâni.  
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Omul potrivit la locul potrivit  
Având cunoştinţă că unul dintre colegii mei nu se preoţise, dar nutrea 
gândul să intre în cler, l-am încunoştiinţat, el a venit la Calafat, a stat aici 3 
zile şi 3 nopţi, a dat ocol bisericii şi întregii incinte, a stat de vorbă cu cei 3 
bătrâni ai comunităţii greceşti, s-a rugat îndelung la icoana făcătoare de 
minuni a hramului şi a hotărât: va veni preot aici. 
  Omul acesta se numea Valerian Tudor, absolvise printre premianţi 
atât Seminarul Teologic, cât şi Facultatea de Teologie, lucrase 11 ani în 
sectorul de stat, la Serviciul tehnic al Combinatului Siderurgic din 
Hunedoara, avea 36 de ani, era căsătorit şi avea o fetiţă. 
  A fost hirotonit preot şi după practica liturgică a primit şi hirotesia 
întru duhovnic, a cerut să stea de vorbă – ca sub omofor – cu mitropolitul, 
după care a pornit spre Calafat, cu un geamantan şi cu o umbrelă. Era 15 
decembrie 1974, vreme mohorâtă, bătea un vânt rece cu spic de ploaie. Nu l-
a instalat nimeni, nu l-a prezentat nimeni, nici n-ar fi avut unde şi nici cui. 
După plecare, mitropolitul Teoctist a zis, oarecum îngândurat: „Cred că am 
făcut o treabă bună! Omul ăsta e în stare să urnească lucrurile acolo!“ 
  Ajuns în urbea de pe malul Dunării, preotul Tudor şi-a început 
osârduitoarea lucrare. N-ar fi putut realiza toate acestea dacă n-ar fi avut 
alături o soţie minunată, înţeleaptă, bună, caldă şi iubitoare, devotată: 
distinsa doamnă Maria-Nela Tudor, care a lăsat toate ale ei la Hunedoara, şi-
a luat fetiţa în braţe şi şi-a urmat soţul în misiune la Calafat. La vârsta de 50 
de ani, ea a trecut la cele veşnice, împăcată cu toată lumea, dar plânsă şi 
regretată de întreaga urbe a Calafatului. 
  
Om al locului 
În momentul când mitropolitul Nestor i-a acordat rangul de iconom 
stavrofor, i-a zis: „Bravo, părinte Tudore, frate al meu întru slujire, ai sfinţit 
locul acesta prin venirea ta aici!“ La care, cu modestia-i caracteristică, el a 
răspuns: „Nu, Înaltpreasfinţite! Locul a fost sfinţit aici de Maica Domnului! 
Eu m-am străduit doar să fiu la înălţimea locului, bine ştiind că din 
colaborarea aceasta dintre loc şi om, cu ajutorul lui Dumnezeu, omul poate 
sfinţi locul, dar în aceeaşi măsură şi locul îl poate sfinţi pe om şi din clipa 
aceea, acel om devine «om al locului». Ei bine, din acest punct de vedere eu 
pot spune că am devenit un om al locului şi că voi rămâne aici câte zile voi 
avea“. 
  Şi a rămas, şi a devenit un cetăţean de onoare al oraşului, un preot de 
prestigiu în cadrul eparhiei, un talentat organizator de cor mixt pe 4 voci, 
pentru oraş şi pentru biserica lui, iar după evenimentele din 1989 a predat 
aproape două decenii religia în şcolile din Calafat. A organizat numeroase 
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plecări în pelerinaj cu locuitorii oraşului, străbătând ţara în lung şi în lat, de 
multe ori chiar la pas. A participat cu corul lui la hramuri şi sărbători în 
diverse biserici şi instituţii de cultură, a fost un om viu, energic, orientat, 
mereu la curent cu tot ce apărea nou, mereu racordat şi ancorat în realităţile 
vremii.   
  Acum preotul Tudor e pensionar în Calafat, dar încă slujeşte. Din 
când în când poposeşte la mormântul soţiei sale, Maria, pentru cuvenita 
pomenire şi plecare de cuget. Săptămânal se întreţine la telefon cu fiica sa, 
medic, care îşi are familia în Olanda, şi cu cei trei nepoţi frumoşi, care îi vor 
duce mai departe numele şi poate şi renumele. Când îl prinde dorul de a 
comunica cu cineva, porneşte la pas pe străduţele oraşului şi se opreşte pe la 
porţi şi pe la răspântii pentru a da bineţe. În cei aproape 40 de ani de slujire, 
pe câţi dintre calafeteni nu-i va fi botezat? Pe câţi nu-i va fi cununat? Cu 
toţii îl ştiu pe „popa ăl bătrân, de la Grecească“. 
  Fie dar ca la plinirea celor 75 de ani de viaţă Bunul Dumnezeu, 
Căruia I-a slujit cu chemare aproape 40 de ani, să-l ţină sănătos şi să-l 
răsplătească din darurile Sale! Amin. 
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DOI PĂRINŢI ISIHAŞTI ÎN  
SPIRITUALITATEA ORTODOXĂ 

 
Diac. dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE 

 
I. STAREŢUL GHEORGHE DE LA CERNICA, UN CUNOSCUT 

ISIHAST ROMAN 
Adăpat din izvorul de duhovnicie al dumnezeiescului Munte Athos, Sfântul 
Gheorghe de la Cernica s-a deprins atât cu modul de viaţă idioritmic, cât şi 
cu cel de obşte, impunându-şi o aspră trăire monahală „prin înfrânare şi 
posturi, prin privegheri de toată noaptea şi meditaţii îndelungate“. Pe el, 
Dumnezeu l-a rânduit înainte-mergător Sfântului Calinic în stăreţia 
Mănăstirii Cernica.   

Atât experienţa sa atonită, cât şi anii de ucenicie petrecuţi alături de 
Sfântul Paisie Velicicovschi în chinoviile Dragomirna (1763-1775), Secu şi 
Neamţ au făcut dintr-însul păstor destoinic şi învăţător desăvârşit al cetelor 
de monahi din lavrele Cernica şi Căldăruşani pe care i-a condus până la 
moarte sub acelaşi toiag. Mitropolitul Efrem Enăchescu îl aşază în rândul 
ucenicilor munteni ai Sfântului Paisie de la Neamţ, alături de „Rafael de la 
Hurezi, Grigorie din Bucureşti, care apoi se aşază la Căldăruşani; Chiriac 
Râmniceanul care se aşază la Călui… în fine, Iezerul, Poiana Mărului, 
Vărzăreşti, Ghighiu, Dulhăuţi, Ciolanul, Cheia etc. suferiră binefăcătoarea 
înrâurire paisiană“, în felul acesta, „Paisie reuşi în mod minunat să 
regenereze viaţa monahală din ţările româneşti prin cei o mie de monahi 
care trăiau în mănăstirile Neamţul şi Secul sub conducerea şi sub 
îndrumarea sa după rânduiala Sfântului Munte, ce încă se păstrează în unele 
mănăstiri româneşti. După Sfântul Nicodim de la Tismana, Fericitul Paisie 
este deci cu drept cuvânt socotit ca al doilea Părinte al monahismului român, 
şi curentul paisian, ca pe deplin triumfător atât în organizarea ierarhiei 
noastre, cât şi în literatura bisericească a românilor“ (Privire generală asupra 
monahismului creştin, Ediţia a II-a, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, 
p. 143). 
 
Părintele cernicanilor 
Din prisosul experienţei sale hristocentrice, Sfântul Gheorghe a născut fii 
duhovniceşti, „dornici să slujească lui Dumnezeu şi neamului din care 
făceau parte“. Toţi aceştia, „călăuzindu-se după regulile practice ale vieţii 
monahale «roagă-te şi munceşte»… prin hărnicia şi dragostea lor faţă de tot 
ceea ce este sfânt şi folositor, au reuşit să transforme pustietatea şi ruina în 
care ajunsese aşezarea monahală de la Cernica într-o grădină înfloritoare, 
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atrăgând asupra ei din ce în ce mai mult luarea-aminte şi evlavia bine-
credincioşilor creştini din împrejurimi şi îndeosebi din Bucureşti. Viaţa 
trăită în curăţie, în ascultare, în sărăcie, în rugăciune şi în smerenie, după 
modelul celei isihaste de la Muntele Athos, era preocuparea sfântă şi 
neîntreruptă a ostenitorilor conduşi de Cuviosul Gheorghe“ (după cum 
spunea într-unul din articolele sale arhimandritul Chesarie Georgescu). 
  Diata sa a rămas peste veacuri canon de aleasă vieţuire 
monahicească pentru călugării de la Cernica şi Căldăruşani. Poveţele 
cuprinse într-însa îmbracă o formă cât se poate de realistă, bine cântărită şi 
adaptată la concretul ascezei celor ce vieţuiesc în obşte. Prin aceste 
îndemnuri, Sfântul Gheorghe doreşte să realizeze, nu numai pentru sine, cât 
mai ales pentru cei care i-au urmat în scaunul stăreţiei de la Cernica, „un 
echilibru între stăruinţa de înfăptuire a frăţietăţii între toţi membrii obştii şi 
stăruinţa de reală desăvârşire“ (cf. pr. D. Stăniloae, Filocalia VIII, p. 549).  
 
Din testamentul Sfântului Gheorghe de la Cernica 
Cu această imagine în minte, vom încerca să punctăm câteva aspecte din 
testamentul Sfântului Gheorghe, o adevărată „teologie spirituală care pune 
Sfânta Treime la baza unităţii întreite a sufletului şi a comuniunii, care face 
din Sfânta Treime izvorul puterii de reunificare a sufletului întreit şi a 
comuniunii celei strânse între persoanele care nu se confundă şi nu se 
stânjenesc în dezvoltarea lor. Armonia treimică e văzută cu baza strădaniilor 
pentru refacerea armoniei sufleteşti şi sociale“ (Ibidem, p. 569, nota 1016). 
În acest context, sfântul vede urcuşul duhovnicesc al nevoitorului aşezat pe 
mai multe trepte duhovniceşti, distincte ca importanţă şi anvergură mistică. 
Întru toate însă distingem evidenţa mistică a lepădării de patimi 
(despătimirea) în perspectiva dobândirii unei comuniuni depline cu Hristos 
în Împărăţia Sa cea Cerească. În felul acesta, ţinând cont de faptul că 
întreaga viaţă a monahului trebuie să se desfăşoare sub pecetea ascultării, 
poveţele stareţului sunt presărate cu mângâierea cea tainică a comuniunii 
hristice, „căci este scris că cu blagoslovenie veţi gusta din pâinea vieţii cea 
plină de har“. Ucenicii sunt îndemnaţi astfel ca „prin chibzuinţă nesmintită“ 
să caute în partea dreaptă a sânului său duhovnicesc, „ceea ce înseamnă 
scăparea minţii din robia cugetelor, că poate veţi afla şi o răclişoară scumpă, 
închipuind curăţia inimii cea nefurată de gând. Şi deschizându-o pe ea, 
arăta-se-va şi alta, de lut, zugrăvită, adică biruinţa asupra deznădejdii, cu 
multe feluri de trude prin acest trup de pământ. Sfărâmându-o şi pe aceea, 
va da dintr-însa trei pietricele de mult preţ care se tâlcuiesc câştigul celor 
trei părţi ale pocăitului suflet, prin care şi pe Sfânta Treime O proslăvesc, 
slujindu-i eu de la naşterea mea“.  
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O iubire alimentată trinitar 
Elementul misticii trinitare pătrunde ca un fir aurit întreaga gândire şi trăire 
a Sfântului Gheorghe. El vede întreaga noastră existenţă ca pe o piatră 
triunghiulară, sprijinită mistic pe Dumnezeu cel în Treime lăudat: Tatăl, Fiul 
şi Sfântul Duh. În acest sens, el mărturiseşte: „Şi, iată, întru numele Tatălui, 
pildă m-am făcut între voi prin rodul dragostei, iubindu-vă pe toţi 
deopotrivă. Întru numele Fiului m-am supus de bună voie sub picioarele 
tuturor, ca să pot vâna prin răbdare sufletele voastre; întru numele Duhului 
Sfânt n-am lăsat simţurile a zbura peste hotarele firii, întrucât şi de voi mi s-
a făcut milă, încălzindu-vă lângă bucuria inimii şi îndreptându-vă spre 
limanul mântuirii“. În altă parte, Preacuviosul Părinte arată bogăţia de daruri 
care izvorăşte din jertfa nevoinţelor călugăreşti: „Iar întru nevoinţele frăţimii 
voastre se va proslăvi iubitorul de oameni Dumnezeu şi veţi moşteni pacea 
care întoarce iarăşi la podoaba cea după fire pe cei ce se află cu mintea 
întreagă. Prin ele vă faceţi şi multora oglindă spre îndreptare şi vă veţi 
bucura întru lumina celor vii“. Deasupra tuturor încercărilor, el aşază 
„dragostea cea hotărâtă din lege“. „Deci această treaptă a scării“ – spune el 
– „să o socotiţi a fi porunca cea mai cuprinzătoare. Căci întru ea se reazemă 
toată începătura mântuirii monahilor: cinstiţi supunerea unul către altul 
întocmai ca suflarea. Însă nu dintr-un interes neblagoslovit de Dumnezeu, ci 
numai spre folosul aproapelui, ca să împliniţi dragostea cea hotărâtă de 
lege“.  
 
„Curăţia inimii“ – o zestre de nepreţuit pentru obştea cernicană 
Prin urmare, putem spune că întreaga moştenire lăsată de Sfântul Stareţ 
Gheorghe fiilor duhovniceşti din Cernica şi Căldăruşani reprezintă 
închegarea unei tradiţii, profund mistică şi întru totul hristocentrică, 
alimentată din ethosul paisian şi atonit. Exemplul propriu constituie cheia 
acestei moşteniri, el fiind de părere că chipul omului desăvârşit este unul 
după icoana Preasfintei Treimi. Părintele profesor Dumitru Stăniloae 
surprinde foarte frumos caracterul personal şi intim al învăţăturilor Sfântului 
Gheorghe de la Cernica, fiind de părere că după trecerea la cele veşnice „le 
lasă călugărilor din obştea sa moştenire pilda sa întipărită în cea mai intimă 
parte a fiinţei sale, pe care ei nu o pot descoperi decât prin propria lor 
înţelepciune. Această moştenire este curăţia inimii. Dar ea are la bază 
biruinţa asupra deznădăjduirii, dobândită cu multe trude ale trupului. După 
el, toate nevoinţele duc la câştigarea nădejdii şi din fermitatea nădejdii 
creşte curăţia inimii, care-şi pune toată nădejdea, ridicată din deznădejdea 
tuturor nădejdilor dezamăgite în cele vremelnice, în Dumnezeu, piatra 
ultimă şi de nesfărâmat a vieţii noastre. Iar mai adânc decât aceasta se află 
cele trei pietricele de mult preţ, sau cele trei puteri ale sufletului, curăţite cu 
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puterea dragostei venită din Sfânta Treime: cugetarea, pofta şi mânia. Ele s-
au curăţit slujind numai Sfintei Treimi. Propriu-zis, piatra de la temelia 
fiinţei noastre, umplută de nădejde şi de curăţie, are trei laturi: Tatăl, Fiul şi 
Sfântul Duh. Din puterea Tatălui, stareţul Gheorghe a putut iubi pe toţi din 
obşte în mod egal, cum şi Tatăl îi iubeşte pe toţi, fiind tuturor Tată; din 
puterea Fiului a răbdat toate de la toţi, ca pe toţi să-i câştige; din puterea 
Sfântului Duh a rămas apropiat de toţi, în comuniune cu ei, ca să-i conducă 
pe toţi împreună spre mântuire“ (Filocalia VIII, nota 1016). 
 
II. SFÂNTUL CALINIC DE LA CERNICA, ANAMNEZA VIE A 

TRĂIRII ÎN HRISTOS 
Sfântul Calinic de la Cernica, exponent de marcă al monahismului ortodox 
de pe meleagurile oltene, a purtat întru sine de la naştere şi până la întâlnirea 
cu Hristos binecuvântata şi de Dumnezeu aleasa rânduială a rugăciunii. Întru 
aceasta el a rămas viu în tradiţia şi ethosul spiritualităţii noastre româneşti, 
fiind evocat în chip anamnetic de iubitorii şi următorii pildei învăţăturilor 
sale.  

Alături de părintele profesor Dumitru Stăniloae, care a apreciat în 
mod deosebit identitatea isihastă a monahismului românesc şi implicit 
direcţia lui paisiană, mai multe voci de cercetători iluştri au ieşit în 
întâmpinarea acestei frumoase continuităţi hristologico-mistice. Între ei, 
mitropolitul Antonie Plămădeală, în lucrarea sa „Tradiţie şi libertate în 
spiritualitatea ortodoxă“, face legătura dintre monahismul paisian şi tradiţia 
ascetică impusă de Sfântul Ierarh Calinic în ţinuturile Olteniei. Se pune 
astfel accentul pe evoluţia curentului paisian şi adaptarea lui la realitatea şi 
nevoile Bisericii din această perioadă, fiind vorba de o transpunere concretă 
şi adaptare a ascetismului contemplativ în realitatea vieţii eclesiale. „Iată pe 
scurt o prezentare a ceea ce am putea numi «felul românesc» de a înţelege şi 
practica isihasmul după moartea lui Paisie Velicicovschi. După moartea 
acestuia, curentul rugăciunii la români s-a ramificat în două ramuri: una s-a 
fixat în Moldova, în munţii din nord, în jurul mănăstirilor Neamţ, Secu, 
Sihăstria (încă populate de sihaştri, numele românesc al eremiţilor); alta, 
iniţiată de stareţul Gheorghe, originar din Transilvania, ucenic al lui Paisie, 
s-a stabilit în Muntenia, în sudul ţării, în jurul mănăstirilor Căldăruşani şi 
Cernica. De aici, Sfântul Calinic de la Cernica a răspândit curentul 
rugăciunii prin alte locuri, precum Schitul Frăsinei din Vâlcea, unde tradiţia 
rămasă de la el este încă observată. Ambele ramuri româneşti au recunoscut 
importanţa lui Paisie, fiindcă acesta a fost mare şi ţinut în mare evlavie în 
timpul vieţii sale. La Neamţ erau în jurul lui mai mult de 1.000 de călugări. 
Dar atât urmaşii de la Neamţ, cât şi cei din Muntenia i-au «corectat» puţin 
principiile. Au «reabilitat» calea activă în viaţa de obşte, mutând accentul pe 
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asceză, pe ascultare, pe muncă, pe administraţie şi buna gospodărire, lăsând 
pentru cei ce pot rugăciunea neîncetată. Au corectat deci exclusivismul 
paisian contemplativ, readucând viaţa monahală pe un făgaş mai realist, mai 
firesc“ (Mitropolitul Antonie Plămădeală, „Tradiţie şi libertate în 
spiritualitatea ortodoxă“, Bucureşti, 2010, p. 269). Rezumând cele afirmate, 
putem spune că mitropolitul Antonie vede în ethosul monahismului 
românesc o întrepătrundere fericită între asceză şi activitatea practică, legată 
îndeosebi de munca existenţială. În felul acesta, deşi vieţuirea mistică a fost 
la mare cinste în viaţa călugărilor români, totuşi se poate vorbi mai degrabă 
despre o „viaţă activă“, aceasta fiind „o cale normală, realistă, conştientă că 
angajarea pe ea presupune toată viaţa şi că puterile omului sunt limitate şi 
nu trebuie suprasolicitate din primul moment“ (Ibidem, p. 270). 
 
Exponent al „spiritualităţii filocalice“ 

Urmând acestui crez, Sfântul Ierarh Calinic învăţa că „înfrânarea, ascultarea 
şi smerenia nu sunt numai nişte valori ale desăvârşirii individuale, ci valori 
creatoare de bună comuniune şi frăţietate“. În acest sens, pr. profesor 
Stăniloae este de părere că nevoitorii „trebuie să fie şi în privinţa aceasta 
soli cu fapta ai Împărăţiei lui Dumnezeu, Împărăţie a comuniunii 
desăvârşite. Şi mai ales în aceasta se verifică forţa reală a amintitelor valori. 
Dacă sihaştri individuali sau sihăstriile, ca mici grupuri, promovează mai 
mult concentrarea minţii în unirea cu Dumnezeu, prin Cernica spiritualitatea 
filocalică îşi actualizează forţa ei de coeziune frăţească între oamenii 
duhovniceşti“ (Pr. D. Stăniloae, Filocalia VIII, p. 548).  

În toate cele amintite, portretul marelui arhiereu şi locul său în 
contextul monahismului românesc sunt frumos conturate de distinsul 
mitropolit şi cărturar al oltenilor Nestor Vornicescu. El accentuează latura 
socială a preocupărilor sale, afirmând că „Sfântul Ierarh Calinic Cernicanul 
s-a distins în chip deosebit prin sfinţenia sa, activ în dragostea de oameni, 
dovedind o uluitoare înţelegere a timpurilor noi, punându-şi ca o problemă 
principală ridicarea omului, descoperirea valorii lui, a libertăţii lui, a 
personalităţii lui demne de tot respectul. Omul, trăind cu adâncă credinţă în 
Dumnezeu şi iubind pe semenii săi, îşi descoperă toată măreţia sa şi pe cea a 
semenilor săi. El cere râvna către sfinţenia autentic creştină, cere totodată 
unui adevărat dreptcredincios să nu se simtă străin între oamenii timpului 
său. El a arătat că sfântul nu este un neadaptat, ci este oricând actual, ştiind 
să răspundă necesităţilor oricărei epoci. Sfântul Ierarh Calinc a înţeles 
valorile pozitive ce se găseau în lumea secolului al XIX-lea, iar 
reprezentanţii acelei lumi l-au preţuit, l-au venerat, pentru că el înţelegea 
conţinutul esenţial al lumii celei noi, înţelegea egala îndreptăţire a fiecăruia 
la bunurile vieţii şi la stima celorlalţi. Aşadar, punându-şi ca o problemă 
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principală înnobilarea omului, descoperirea valorii lui autentice, sublima 
necesitate ca sfântul să fie actual în epoca sa, printr-o participare plină de 
duh dumnezeiesc şi înţelegere omenească, el aduce din tradiţia şi 
îndelungata sa experienţă monahală asceza, dar se exprimă energic 
împotriva robiei sociale şi naţionale, însuşirile sale strălucite reieşind cu 
limpezime din stihurile imnului-acatist ce i-a fost închinat: «Bucură-te, cela 
ce prin vieţuirea ta pe pământ ne-ai fost pildă de adevărată vieţuire 
omenească!»“ (Nestor, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, 
Sfinţi români şi apărători ai legii strămoşeşti, p. 29).  
 
Urmaş al Sfântului Nicodim de la Tismana 

Prezenţa Sfântului Ierarh Calinic pe meleaguri olteneşti rămâne fără îndoială 
una proniatoare. El răsare în acest pământ binecuvântat după mai bine de 
patru secole de la activitatea reformatoare şi plină duh a predecesorului său, 
Sfântul Nicodim de la Tismana. În acest cadru, „apare ca un mare şi 
priceput organizator al monahismului ortodox român“, oferind „un nou 
impuls de viaţă călugărească în duh isihast“ în inima monahismului din 
Oltenia. Mai mult, Sfântul Nicodim este întemeietorul unor importante 
mănăstiri cu viaţă de obşte din Ţara Românească, cum ar fi: Vodiţa, 
Tismana, Gura Motrului, Topolniţa, Coşuştea, Ilovăţ şi Prislop. Pe toate le-a 
organizat după rânduiala athonită, unele dintre ele dobândind, prin legământ 
domnesc, statutul de samovlastie, „autodespotie sau ctitorie de sine 
stătătoare“, după normele bizantine de gospodărire, receptate în Ţara 
Românească prin intermediul Sfântului Munte Athos. Cel mai bun exemplu 
în acest sens este Mănăstirea Vodiţa, ea fiind „o răscruce de drum în istoria 
monahismului românesc; … un tip de mănăstire nou şi necunoscut printre 
români în vremea de mai înainte“ (Veniamin Micle, Despre Monahismul 
ortodox român, anterior secolului al XIV-lea, în „Glasul Bisericii“, nr. 3-
4/1978, pp. 315-316). Modelul acesta de organizare a fost preluat şi 
perfectat de Sfântul Ierarh Calinic pentru Lavra Frăsineiului, acolo unde a 
reuşit să întemeieze „noul Athos“ românesc. În ceea ce priveşte activitatea 
cărturărească, şi aceasta un element specific tradiţiei athonite, de la Sfântul 
Nicodim s-au păstrat numeroase transcrieri, între ele remarcându-se în mod 
deosebit „Tetraevanghelul de la Tismana“, lucrare alcătuită cu scris îngrijit, 
„dar lipsită de înflorituri şi podoabe“. Pr. conf. Al. I. Ciurea afirmă în acest 
sens continuitatea tradiţiei athonite în cadrul mănăstirilor din Ţara 
Românească: „Ucenicii pe care-i lasă după dânsul şi care vor întemeia şi alte 
mănăstiri practică aceleaşi nobile îndeletniciri athonitice, ce s-au păstrat cu 
sfinţenie, în mănăstirile noastre, secole de-a rândul. Iată deci şi la aşezarea 
monahismului din Ţările Române, pe baze mai temeinice şi mai organizate, 
chipul unui alt membru marcant al comunităţii din Sfetagora, mai exact în 
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şcoala de călugări a Hilandarului, mănăstire a sârbilor ortodocşi până în 
zilele noastre“ (Influenţa Sf. Munte asupra vieţii religioase din Ţările 
Române, în „Ortodoxia“, nr. 2/1953, p. 282). 
 
Mijlocitor al comuniunii interumane 

Prin urmare, identitatea ethosului ortodoxiei româneşti trăite ascetic se 
regăseşte concentrată, pe meleagurile Olteniei, în viaţa şi activitatea 
Sfântului Calinic, arhiereul Episcopiei Râmnicului, Noului Severin. Mlădiţă 
a neoisihasmului paisian, sfântul a lăsat în urma sa ucenici care au dus mai 
departe tradiţia unei autentice vieţuiri hristologico-mistice, imprimată în 
realitatea socială a eparhiei pe care a condus-o. Din exemplul său s-au 
adăpat miile de călugări, preoţii de mir, dar şi turma cea cuvântătoare, cu 
toţii aflând astfel că „sfinţenia priveşte pe toată lumea“ şi că numai „în 
comuniune se găseşte libertatea deplină“. De aceea, amintindu-ne încă o 
dată de cuvintele marelui nostru teolog, pr. Dumitru Stăniloae, suntem 
încredinţaţi că „în marea lor libertate şi bunătate, sfinţii ne eliberează şi ne 
deschid porţile unei adevărate comuniuni între noi“ (pr. Dumitru Stăniloae, 
Mică dogmatică vorbită. Dialoguri la Cernica, Sibiu, 2007). 
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SFÂNTUL VEACURILOR NOASTRE-SFÂNTUL IOAN 
MAXIMOVICI (1896-1966) 

(episcop de Shanghai şi San Francisco,  
prăznuit în data de  2 iulie) 

 
Pr. DOGARU CORNELIU7 

 
„Spuneţi-le oamenilor: deşi am murit, tot viu sunt!”  

(Sf. Ioan Maximovici) 
 

Viaţa Sfântului Ioan Maximovici-câteva repere 
S-a născut pe 4 iunie 1896 în satul Adamovka, provincia Kharkov, situată în 
sudul Rusiei, primind la naştere numele de Mihail. Era un copil foarte 
bolnăvicios, dar foarte serios. Mai târziu scria:  “din prima zi de când mi-am 
dat seama cine sunt, mi-am dorit să slujesc adevărului şi dreptăţii. Părinţii 
mei au sădit în mine dorinţa de a sta drept în faţa adevărului, iar sufletul 
meu era atras de cei care îşi dădeau viaţa pentru asta”. A urmat cursurile  
liceului  la Şcoala Militară de la Poltava, între 1907-1914. După liceu, a 
intrat la Universitatea Imperială din Kharkov, Facultatea de Drept, pe care a 
terminat-o în 1918. Era un student foarte bun la învăţătură, îşi petrecea 
foarte mult timp citind din Vieţile Sfinţilor, despre care Sfântul zicea „am 
studiat mai mult ştiinţa ştiinţelor, adică viaţa spirirtuală”. 

În timpul Revoluţiei din Rusia, în 1921,  deoarece părinţii săi erau 
nobili, au fost exilaţi şi duşi în Belgrad unde a intrat la Facultatea de 
Teologie. În timpul facultăţii, şi-a câştigat existenţa vânzând ziare. De 
asemenea, cei doi fraţi ai săi şi sora au intrat la Universitate, unul din fraţi 
devenind inginer, iar celălalt absolvind Facultatea de Drept, a lucrat în 
poliţia iugoslavă. În anul 1926, la un an după absolvire, a fost tuns în 
monahism şi a primit numele de Ioan, după ce,  ruda sa de departe, Sfântul 
Ioan din Tobolsk fusese canonizat. Apoi a fost hirotonit diacon la 
Mănăstirea Milkov, pe 21 noiembrie, în acelaşi an fiind hirotonit şi preot. 
După tunderea în monahism, a fost numit profesor la Seminarul sârbesc Sf. 
Ioan Teologul, din Bitol, care se afla din punct de vedere administrativ în  
dioceza Ohrid,  sub păstorirea Sfântului Nicolae Velimirovici. Atunci când a 
fost întrebat dacă cunoaşte vreun om cu viaţă aleasă, Sfântul Nicolae 
Velimirovici a răspuns:  „Dacă vreţi să vedeţi un sfânt în viaţă, duceţi-vă la 
Părintele Ioan”. 
                         
7 Parohia Filiaşi III, Protopopiatul Craiova Nord. 
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Elevii săi spuneau despre el că noaptea verifica dormitoarele şi se 
ruga la patul celor care dormeau, îi acoperea dacă le era frig, le făcea semnul 
Sfintei Cruci dacă aveau somn mai agitat. Mai târziu, au descoperit că 
sfântul dormea doar 1-2 ore pe noapte, într-un scaun sau prosternat în faţa 
icoanelor. Aceasta a făcut până la sfârşitul vieţii sale pământeşti. 

În anul 1934, pe 28 mai,  la vârsta de 38 de ani a fost hirotonit întru 
episcop de Mitropolitul Antonie şi trimis la Shanghai, pentru comunitatea 
ortodoxă rusă de acolo. În zilele acelea, o doamnă care îl cunoştea s-a 
întâlnit cu sfântul pe stradă. Acesta i-a spus că este în oraş din greşeală, fiind 
trimis în locul unui monah Ioan să fie hirotonit ca episcop. Când i s-a spus 
că el este ieromonahul  propus pentru a fi hirotonit episcop, a protestat 
spunând că are defect de vorbire şi nu poate. I s-a spus că inclusiv Moise a 
avut aceeaşi problemă, dar asta nu l-a împiedicat să-şi salveze poporul.  

Mitropolitul îi scria arhiepiscopului Dimitrie „Dragă prietene! Sunt 
foarte bătrân şi mi-e  imposibil să călătoresc ... Dar, în loc să vin eu, îl trimit 
pe Episcopul Ioan ca suflet al meu, ca inima mea. Este mic, un om firav, 
pare aproape un copil, dar un adevărat ascet“. Vlădica a ajuns în Shanghai 
de sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică şi a găsit o catedrală 
neterminată şi conflicte. A refăcut unitatea bisericii, a fost preocupat de 
educaţia religioasă a tinerilor, a încurajat activităţile de binefaceri, a fondat 
un orfelinat (a adunat toţi copiii bolnavi şi săraci de pe străzi, a început mai 
întâi cu 8 copii, apoi a ajuns la 100 şi la peste 1500 în total) cu hramul 
Sfântului Tihon din Zadonsk, care iubea copiii şi la care Sfântul avea 
evlavie. Tot timpul purta hainele cele mai ieftine şi îşi dădea încălţămintea 
de pomană. Slujea Sfânta Liturghie în fiecare zi, obicei pe care l-a avut până 
la finalul vieţii pământeşti. A stabilit legături cu sârbi, greci, ucrainieni, a 
instituit regula ca în şcolile ortodoxe din Shanghai să fie prezent la 
examenele de catehism. Niciodată nu mergea la ceai cu bogaţii, era mereu 
prezent în mijlocul săracilor.  

În Shanghai, sfântul mijlocea deja minuni. Odată, a venit la patul 
unui copil pe moarte, căruia medicii nu îi mai dădeau nicio şansă. După ce 
Sfântul a intrat în salon, a mers direct la el, fără să îi fi spus cineva care 
dintre pacienţi era, a căzut la icoana din colţul camerei şi s-a rugat mult 
timp, apoi le-a spus rudelor să fie sigure că îşi va reveni copilul vindecat de 
Atotputernicul Dumnezeu. 

Se ştia astfel că sfântul obişnuia să viziteze bolnavii şi că se ruga ore 
în şir la căpătâiul lor. De multe ori, aceştia îl chemau  pe vlădica în ajutor,  
noaptea, de pe patul de spital. Vlădica venea, fără să îl sune la telefon. Când 
comuniştii au venit în China, ruşii de acolo au fost forţaţi să plece în 
Filipine. Astfel, peste 5000 de refugiaţi ruşi trăiau în tabăra refugiaţilor 
denumită Organizaţia Internaţională a Refugiaţilor din insula Tubabo, 



48 
 

localizată  în calea taifunurilor. 
Când au aflat, refugiaţii au intrat în panică, dar unul dintre filipinezi 

le-a spus să nu se îngrijoreze, deoarece „sfântul vostru binecuvintează tabăra 
în toate cele patru puncte cardinale, în fiecare noapte”. De aceea, pe timpul 
cât au stat acolo, niciun taifun nu a lovit insula. 

În anul 1951, Sinodul Episcopilor din Arhidioceza Europei de Vest 
i-a dat ca misiune să se îngrijească de diaspora ortodoxă rusească din Paris 
şi apoi din Bruxelles. Cu această ocazie, vlădica s-a îngrijit nu numai de 
ortodocşii ruşi, ci şi de localnici, primind sub jurisdicţia sa Biserica 
Ortodoxă Daneză şi Biserica Ortodoxă Franceză. Din acea perioadă, E. G. 
Chertkova îşi aminteşte că vlădica locuia într-o clădire la marginea 
Parisului, având o cămăruţă la ultimul etaj în care era o masă, cărţi, un 
fotoliu şi scaune. Şi aici era văzut prin spitalele pariziene unde, datorită 
rugăciunilor lui, Dumnezeu îi vindeca pe bolnavi. Despre reputaţia sa se 
vorbea şi în Biserica Catolică din Paris. Astfel, un preot care dorea să-şi 
convingă tinerii a spus: „vreţi dovezi, spuneţi că nu sunt nici miracole, nici 
sfinţi? De ce trebuie să vă dau dovezi teoretice, când azi păşeşte pe străzile 
Parisului un sfânt?” 

În speranţa de a-şi strânge turma laolaltă, vlădica Ioan a mers la 
Washington DC (l-a vizitat pe părintele Constantin de la Catedrala Ortodoxă 
Rusească „Sfântul Ioan Botezătorul”, care mai târziu a devenit episcopul 
Constantin) la Senat pentru a vorbi despre primirea ruşilor refugiaţi. Deşi 
avea întâlnire la o anumită oră, vlădica a zis că nu se duce decât după ce 
săvârşeşte Sfânta Liturghie. S-a dus la Senatul American, dar discuţia despre 
aceasta de pe ordinea de zi se terminase. Deşi mic de statură, când  a intrat 
în sală, toţi i-au simţit sfinţenia şi s-au ridicat în picioare. Discuţiile au fost 
reluate. După ce a prezentat raportul său înaintea Comisiei Senatului, 
legislaţia a fost schimbată şi refugiaţii au fost acceptaţi să trăiască în San 
Francisco, California, sub supravegherea Sfântului. Printre refugiaţi, erau şi 
orfanii. Astfel a instituit un orfelinat şi în San Francisco, numit Orfelinatul 
Sfântul Tihon. Aşadar, din anul 1952,  este trimis  la San Francisco.  

La sfârşitul lui octombrie, Biserica Romano Catolică celebrează 
Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor, fapt ce a dus la existenţa şi a unei sărbători a 
spiritelor rele, denumită Halloween, ocazie în care copiii se îmbracă în 
vrăjitoare, stafii etc, aceasta fiind o bătaie de joc la adresa creştinismului. În 
acea noapte, un grup de ruşi a organizat Balul de Halloween, deşi Vlădica 
era în Catedrală şi slujea. A văzut că respectivii credincioşi lipsesc şi a  fost 
foarte trist. După terminarea slujbei, a mers la locul unde era balul. A intrat 
în sală, muzica s-a oprit şi, fără să zică vreun cuvânt, a făcut un tur al sălii. 
Toţi s-au simţit jenaţi. A doua zi, la predică a vorbit despre Învierea lui 
Hristos şi despre cinstirea Lui. 
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Era un om vesel, de multe ori considerat nebun pentru Hristos, era 
un ascet convins, se ruga şi postea, mânca o singură dată, la ora 11 noaptea. 
Oricât de obosit era, târziu în noapte, deschidea şi citea scrisorile cu diverse 
probleme,  trimise de credincioşi.  În timpul Postului Mare, prima 
săptămână şi ultima nu mânca nimic, iar în restul zilelor mânca doar pâine 
de la altar. Slujea Sfânta Liturghie în fiecare zi, chiar şi când era bolnav. 
Când nu putea sluji, se împărtăşea doar.  

Potrivit unui martor, odată, piciorul vlădicăi era umflat, în prag de 
cangrenare, astfel doctorii i-au prescris spitalizare imediată, ceea ce vlădica 
a refuzat. Doctorii au informat Consiliul Parohial despre situaţie, prezentând 
riscul la care se expune părintele. Consiliul Parohial a reuşit într-un final să 
îl convingă pe vădica să meargă la spitalul rusesc în dimineaţa zilei Ajunului 
Înălţării Sfintei Cruci. La ora 6 dimineaţa, totuşi, într-un picior, vlădica a 
mers la catedrală şi a slujit Sfânta Liturghie. După aceea, piciorul a început 
să i se desumfle. 

Pe 2 iulie 1966, în timpul unei vizite în Seattle, Washington, cu 
icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Kursk, sfântul şi-a dat 
sufletul în mâinile Domnului, după ce a săvârşit Sfânta Litrurghie şi o slujbă 
de pomenire. Trupul său a fost dus la San Franscisco, unde a stat 6 zile, 
deoarece Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Filaret a dorit să vină la 
înmormântare. Pentru că avea probleme cu inima, nu a putut să vină cu 
avionul, ci cu trenul. De aceea, înmormântarea a fost un pic amânată. Cu 
toate că stătuse atâtea zile în Catedrală, Sfântul părea viu, fapt observat de 
toţi cei prezenţi la înmormântare. De aceea, toţi au fost convinşi încă de la 
înmormântare că era un sfânt, denumindu-l  „Fericitul”. Astfel, pelerinajele 
la mormântul lui au început imediat după înmormântare, venind mii şi mii 
de oameni din întreaga lume. 

Sfântul Ioan Maximovici era cunoscut încă din timpul vieţii ca om 
ales al lui Dumnezeu, la scurt timp după trecerea sa la Domnul, în mai multe 
biserici din Serbia, Grecia şi Muntele Athos fiindu-i pictată icoana. De 
asemenea, în China, Filipine şi în Nordul şi Sudul Americii, amintirea sa 
este vie. În San Francisco, acolo unde a fost arhiepiscop, săracii şi orfanii îşi 
amintesc de el, utilizând apelativul „Vlădica”. Sinodul Episcopilor din 
Biserica Ortodoxă din Diaspora a hotărât canonizarea sa la 28 de ani de la 
trecerea la Domnul, pe 2 iulie 1994. La  deschiderea sicriului, deşi obiectele 
din interior erau deteriorate, trupul său era intact şi nestricăcios. Sfântul nu 
s-a izolat de lume, deşi nu era din această lume, fiind mai întâi un om al 
rugăciunii, dându-se pe sine jertfă lui Dumnezeu şi devenind vas ales al 
Sfântului Duh. 
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Câteva dintre Minunile Sfântului Ioan Maximovici 
Anna Hodyriva îşi aminteşte că sora sa, Xenia Yarovoy,  care locuia în Los 
Angeles suferea de mult timp de durere de mână. Deşi medicii îi dăduseră 
remedii diferite, durerea nu ceda. S-a hotărât să îi scrie Vlădicăi. Trecuse 
ceva timp şi durerea începea să nu se mai simtă. Într-o zi, a mers la San 
Francisco. Acolo a participat la slujba de  la Catedrală. La sfârşit, Sfântul 
Ioan le-a dat Sfânta Cruce să o sărute. Când a ajuns la ea, deşi nu o 
cunoştea, a întrebat-o „Te mai doare mâna?” 

Anna S. spune  că sora sa, Musia, avusese un accident, un şofer băut 
la volan a lovit maşina în care erau. Acesteia i-au fost rupte coaste şi înţepat 
plămânul. Starea ei era foarte gravă. Când a vizitat-o prima dată la spital, i-a 
apucat mâna Vlădicăi şi i-a sărutat-o. Nu putea să vorbească. Apoi, Vlădica 
a vizitat-o de nenumărate ori pe perioada spitalizării. Într-o zi, acesta a spus 
„Musia se simte foarte rău”. A mers la patul ei, s-a rugat mult timp. Medicii 
au spus că nu garantează că va mai trăi până dimineaţa, din cauza situaţiei 
care se agrava. Dar, rugăciunile Sfântului Ioan au făcut ca ea să înceapă să 
evolueze bine şi, în final să se vindece. 

Dna L. Liu povesteşte că soţul ei suferise tot un accident grav. Starea 
sa îi făcea sceptici pe medici, care îi dădeau şanse minime de supravieţuire. 
Atunci, s-a gândit că singura şansă erau rugăciunile Sfântului Ioan, dar i-a 
fost jenă să îl sune, ştiind cât este de ocupat. După două zile de la acest 
gând, s-a trezit la spital cu Vlădica Ioan, împreună cu Domnul B. T., care îl 
adusese cu maşina. A stat cinci minute cu ei şi i-a spus că soţul său se va 
face bine. Într-adevăr, după o altă criză din care a ieşit cu bine, starea lui de 
sănătate a început să se îmbunătăţească. După ce a ieşit din spital, a mers la 
slujbă, iar domnul B. T. i-a povestit că în acea zi îl ducea pe Vlădica la 
aeroport. Brusc, Vlădica i-a zis să se întoarcă şi să meargă la familia Liu. 
Deşi i-a zis că va pierde avionul, Vlădica a insistat spunându-i „poţi să iei 
viaţa cuiva asupra ta?”. Atunci a înţeles urgenţa, l-a adus la spital. După 
aceea, au mers la aeroport şi au prins  avionul. 

Vlădica avea mereu frică de Dumnezeu şi gândul la viaţa veşnică. 
Odată, pe când era în Shanghai, spun martorii, o femeie a fost muşcată de un 
câine turbat. Injecţia împotriva turbării nu şi-a făcut efectul, boala 
agravându-se. Sfântul Ioan a venit la femeia aflată pe moarte, a împărtăşit-o, 
dar a început să aibă spume la gură şi a încercat să scuipe pe Cele Sfinte, dar 
nu a reuşit, deoarece Vlădica i le-a pus din nou în gură. Cei prezenţi l-au 
avertizat că turbarea este foarte contagioasă, iar atingerea de salivă este 
foarte periculoasă. Acesta i-a asigurat că nu i se va întâmpla nimic, deoarece 
este Trupul şi Sângele Mântuitorului. Şi aşa a fost. 

Lidia Liu povestea că vlădica venise în Hong Kong de două ori. 
Aceasta, fără să îl cunoască, îi scrisese o scrisoare în care îi expusese o 
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problemă spirituală pe care o avea. Niciodată nu primise vreun răspuns. 
Trecuse un an. Vlădica venise în Hong Kong, iar Lidia Liu venise să îl 
întâmpine, alături de mulţime. Acesta a trecut prin mulţime, şi oprindu-se la 
un moment dat, s-a întors către ea zicându-i „Tu ai fost cea care mi-a scris o 
scrisoare!”. Lidia Liu a rămas împietrită, deoarece nu o mai văzuse 
niciodată.  

Mulţi credincioşi mărturisesc că vedeau în timpul Sfintei Liturghii o 
lumină în jurul Sfântului. Vlădica vizita oamenii din puşcării şi făcea 
rugăciuni pentru ei. Odată, pe când era în Shanghai, a fost chemat să 
împărtăşească un om pe patul de moarte, în Spitalul Rusesc. A luat cu el un 
preot mai tânăr. Pe drum, au întâlnit un tânăr care cânta în stradă. S-a oprit 
în faţa lui şi i-a zis că vrea să îl împărtăşească chiar atunci. Tânărul s-a 
spovedit şi a primit Sfânta Împărtăşanie. Tânărul preot, uimit, l-a întrebat pe 
Sfânt de ce nu a mers mai întâi la omul aflat pe patul de spital şi s-a oprit la 
tânărul acela. Sfântul i-a răspuns că tânărul muzicant urma să moară în 
noaptea respectivă, pe când bărbatul din spital va trăi mulţi ani cu boala. Şi 
aşa a şi fost. 

L. D. Sadkovskaya practica echitaţia. Odată, a căzut de pe cal şi şi-a 
pierdut cunoştinţa. A fost dusă la spital inconştientă, iar medicii i-au dat 
foarte puţine speranţe de supravieţuire. Pulsul aproape îi dispăruse. Cutia 
craniană îi fusese zdrobită şi aşchii de os îi afectaseră creierul. Chiar dacă 
inima i-ar fi rezistat la o intervenţie chirurgicală, iar operaţia ar fi fost de 
succes, ar fi rămas surdă, oarbă şi afectată. Auzind acestea, sora ei a fugit la 
Sfântul Ioan şi l-a rugat să-i ajute sora. Vlădica a venit la spital, a cerut 
tuturor să îl lase singur cu bolnava şi s-a rugat acolo 2 ore. Apoi a chemat 
medicul şef şi l-a rugat să îi facă din nou investigaţii. Medicul a constatat că 
pulsul era normal. Au operat-o imediat, dar în prezenţa Sfântului. Operaţia  
a reuşit, pacienta şi-a revenit, având o viaţă normală. 

Desigur, în zilele noastre apar mărturii nenumărate despre minunile 
Sfântului Ioan Maximovici, la sfintele sale moaşte fiind anual mii de 
pelerini care îi mulţumesc sau îi cer ajutorul. De asemenea, pe adresa 
Catedralei Sfintei Născătoare de Dumnezeu, Bucuria celor Necăjiţi, unde se 
găsesc moaştele Sf. Ioan Maximovici (adresa: 6210 Geary Boulevard, San 
Francisco CA, 94121-1822, U.S.A), creştinii ortodocşi trimit şi azi scrisori 
cu problemele pe care le au, iar Sfântul le mijloceşte prin rugăciunile sale, 
rezolvarea tuturor celor de folos. 
 

Troparul Sfântului: 
Grija pentru turma ta în pământeasca ei petrecere a preînchipuit rugăciunile 
pe care totdeauna le înalţi pentru toată lumea. De aceea, ajungând la 
cunoaşterea iubirii tale, credinţa ne-am întărit, sfinte ierarhe şi făcătorule de 
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minuni Ioane! Cu totul sfinţit de Dumnezeu prin împărtăşirea preacuratelor 
Taine, şi astfel veşnic întărit prin acestea, te-ai grăbit spre nevoinţă, 
preafericite tămăduitorule. Grăbeşte şi acum spre ajutorul nostru, al celor ce 
te cinstim pe tine cu toată inima. 
 

Acatistul Sfântului Ioan Maximovici a fost alcătuit în slavonă de 
Serafim Rose de la Platina, în cinstea dascălului său şi dat oamenilor cu 
binecuvântarea  Preasfinţitului Nectarie Kontevici de Seattle. 
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MĂNĂSTIRI ŞI BISERICI DIN OLTENIA 
 

SCHITUL GORJEAN CRASNA,  
O CTITORIE DE PESTE 500 DE ANI 

 
Diac. dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE 

 
La 30 de kilometri de municipiul Târgu Jiu, în direcţia Rânca-Novaci, stă de 
mai bine de 500 de ani Schitul Crasna. Legat de numele voievodului 
muntean Vlad Călugărul, străvechiul lăcaş mănăstiresc a adunat întru sine 
istorie, spiritualitate, şi mai ales binecuvântarea prezenţei tainice a harului 
dumnezeiesc, oferită în dar vieţuitorilor săi şi credincioşilor care-i trec 
pragul. 

Din punct de vedere lingvistic, cuvântul „crasna“ este de origine 
slavonă, însemnând „frumoasa“. Este în fapt imaginea ce ar putea descrie 
cel mai bine aceste locuri binecuvântate prin prezenţa lui Dumnezeu. Prima 
atestare documentară se face pe la anul 1486, în vremea domnitorului Vlad 
Călugărul, care, după mărturia izvoarelor, „întăreşte jupanului Roman şi 
popii Jitian mai multe sate, între care şi Crasna (din sinodiconul sfântului 
lăcaş)“. Această rânduială, statornicită de însuşi domnul ţării, pare să fi fost 
legată de o aşa-zisă vină a sătenilor care „au prădat în munţi pe Dobromir, 
marele ban al Olteniei, în timp ce acesta încerca să treacă în Transilvania, la 
1587, noiembrie 18“. Drept pedeapsă, ei au primit subordonarea către 
urmaşii marelui ban, la Crasna ajungând să stăpânească marele slujer Calotă 
şi logofătul Gheorghe. După 1600, izvoarele îl menţionează ca boier de plai 
pe Dumitru Filişanul, nepotul banului Dobromir şi vărul doamnei Stanca, 
soţia marelui voievod Mihai Viteazul. 
 
Vizitată de Paul de Alep 
Şi cum pe vremea aceea nu încăpea vorbă de aşezare fără lăcaş de închinare 
lui Dumnezeu, crăsnenii au ridicat mai întâi o bisericuţă de lemn, înlocuită 
ulterior cu o frumoasă biserică din zid, ridicată la anul 1636, care dăinuieşte 
şi astăzi. Mărturie spre cuvântarea acestor fapte minunate stă astăzi pisania 
cinstitului aşezământ monahal, cioplită în piatră cu litere chirilice, aşezată 
pe frontonul bisericii. Iată textul ei: „Cu vrerea Părintelui şi cu ajutorul 
Fiului, şi cu săvârşirea Sfântului Duh, adeverit, adecă eu, robului lui Iisus 
Hristos, jupan Dumitru, vel(mare) pitar, cu feciorii lui câţi i-au dat lui 
Dumnezeu şi n-au cruţat/avuţia, ci au făcut aceasta, ci au făcut această 
Sfântă Mănăstire, în zilele bunului Io Matei Voievod Basarab, la leat 7145 
(1637), luna septembrie, zilele 24“. 
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În decursul vremii, pe la Crasna au trecut personalităţi de marcă ale 
vieţii bisericeşti, aşa cum a fost de pildă Macarie, patriarhul Antiohiei, şi 
secretarul său, Paul de Alep. Ultimul o menţionează chiar în cunoscutele 
sale însemnări ca fiind închinată Sfântului Ierarh Nicolae. 
 
Tâmpla bisericii, printre cele mai frumoase din ţară 
Târnosirea iniţială a bisericii s-a făcut fără pictură, fiind împodobită doar 
tâmpla cu icoane de rară frumuseţe. Catapeteasma a fost sculptată între anii 
1648 şi 1654. Este una dintre cele mai frumoase din ţară. În perioada 1756-
1757 a fost finalizată pictura de către zugravii Grigorie şi Ioan, tată şi fiu. 
Toate aceste împliniri au fost consemnate într-o nouă pisanie, aşezată 
deasupra intrării în naos. De aici mai aflăm că egumen al sfintei mănăstiri 
era preacuviosul ieromonah Vartolomeu, „feciorul răposatului popei Ioan 
Hotinescu ot (din) Dragoteşti“. 

În perioada comunistă, în egumenia Schitului Crasna, mitropolitul 
Firmilian Marin al Olteniei l-a statornicit pe ieromonahul Agaton, nimeni 
altul decât Sandu Tudor, iniţiatorul mişcării spirituale „Rugul Aprins“, de la 
mănăstirea bucureşteană Antim. Astăzi, la Schitul Crasna se păstrează 
aceeaşi rânduială sfântă. Monahii pun în permanentă lucrare rugăciunea, 
împletind-o cu munca şi grija faţă de pelerini. 
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CUVÂNT DIN AMVON 

CINZECIMEA SAU ZIUA  
DARURILOR DUHOVNICEŞTI 

 
Pr. IOAN IOANICESCU 

 

Prin Pogorârea Duhului Sfânt a început o epocă nouă în istoria mântuirii 
neamului omenesc. Astfel a luat fiinţă în chip văzut Biserica, adică 
Împărăţia Lui Dumnezeu pe pământ, flacăra Duhului Sfânt în lume. S-a 
împlinit în acest mod ţelul final al ntrupării, al jertfei de pe cruce şi al 
Învierii Domnului.  

Deşi fiecare Apostol a primit pe Duhul Sfânt şi cu toţii au pornit în 
lume vestind tainele Împărăţiei Cerurilor în graiul tuturor popoarelor, deşi 
cei ce s-au botezat erau „bărbaţi cucernici din toate neamurile care sunt sub 
cer”, s-a creat atunci o unitate nouă, spirituală, un aşezământ în care toate se 
adună ca mădularele într-un trup, formând Biserica, Trupul cel tainic al lui 
Hristos. Iată dar, că Rusaliile, este ziua întemeierii Bisericii creştine ca 
instituţie divino-umană. 
 
 Ziua descoperirii Sfintei Treimi în lume 
Cincizecimea, adică a 50-a zi de la Învierea Domnului, este ziua voită de 
Tatăl, făgăduită de Fiul şi împlinită de Sfântul Duh. Este ziua deplinei 
revelaţii a Sfintei Treimi în lume: crearea, mântuirea şi sfinţirea. În această 
zi se inaugurează un nou mod de legătură între cei ce cred şi Dumnezeu, 
mod sau chip nevăzut de ochii noştri, dar simţit de inimă. 

Înainte de patima Sa cea de bunăvoie, ştiind Iisus toate cele ce aveau 
să se întâmple cu El, şi nevoind să-i lase pe Apostoli în deznădejde, le-a 
făgăduit că va trimite pe Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, care-i va călăuzi. 
Şi va vesti cele viitoare, îi va mângâia şi Îl va preamări, căci „din al meu va 
lua şi vă va vesti.” El se va numi Mângâietorul, fiindcă va mângâia pe tot 
cel ce se lasă călăuzit de El. Iar când s-a arătat Apostolilor după slăvita Sa 
Înviere, Le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt, cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate 
şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (In. 20, 21-22), aceasta este textul care 
fundamentează peste veacuri Taina Spovedaniei. 
            Biserica este aşadar, Hristos în toţi, uniţi prin lucrarea Sfântului Duh 
într-un chip viu şi indisolubil. Iisus Hristos şi toţi credincioşii sunt mădulare 
ale aceluiaşi trup tainic al lui Hristos, alcătuit din mai multe mădulare. 
Există un singur corp şi un singur Duh. Şi această unitate a fost consfinţită 
de Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii.  
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Cinzecimea sau schimbarea tainică a lumii 
Cincizecimea a operat în Apostoli convertirea de la frică la curaj, de la 
neştiinţă la ştiinţă. Convertirea la cunoaştere, la înţelegerea lui Hristos, aşa 
cum nu-L înţeleseseră înainte. Cincizecimea i-a transformat din pescari în 
oratori, în scriitori, în lingvişti, în poeţi, în istorici, în duhovnici. În această 
zi, ei, dimpreună cu cei convertiţi de ei, ascultătorii lor, au pus bazele 
Bisericii lui Hristos şi de atunci acelaşi Duh Sfânt lucrează până azi în cei 
botezaţi, în Biserica de atunci, aceeaşi şi azi. 

După cum în trup nu toate mădularele sunt uniforme, ci sunt legate 
între ele, tot astfel, în Trupul tainic al lui Hristos nu este uniformitate, ci o 
unitate în diversitate. Duhul care a creat Trupul cel duhovnicesc a făcut şi 
mădularele deosebite unele de altele, în aşa fel că ele se completează şi se 
ajută. Niciun mădular nu este singur şi numai pentru sine, fiecare este strâns 
legat de celelalte şi slujeşte desăvârşirii Trupului întreg. Aceasta este marea 
taină a unităţii Bisericii şi despre aceasta a zis Mântuitorul că nici porţile 
iadului nu o vor sfărâma. 
 
Duhul Sfânt se pogoară peste cei stau în Biserică 
Trebuie să mai reţinem un lucru de foarte mare importanţă şi anume acela că 
Duhul Sfânt s-a pogorât peste Apostoli când aceştia se aflau împreună, 
laolaltă, uniţi în acelaşi gând. De aceea şi Mântuitorul spune: „unde vor fi 
doi sau trei adunaţi în numele Meu, voi fi şi Eu!”. De asemenea, credincioşii 
erau şi ei toţi laolaltă. De aici deducem că Duhul Sfânt se pogoară şi asupra 
noastră, mai ales când suntem împreună, când suntem în Biserică. Nu într-
una care ne desparte de cea întemeiată la Cincizecime, nu într-una care 
crede că poate interpreta acum, în altfel învăţăturile lui Hristos, decât le-au 
tălmăcit Apostolii şi ni le-au transmis nouă, din om în om, până-n ziua de 
azi. Duhul Sfânt pogoară asupra noastră a tuturor atunci când suntem toţi 
într-un gând şi o inimă, precum şi despre Apostoli şi despre credincioşii 
primelor comunităţi creştine se spune „că erau toţi într-un cuget adunaţi la 
un loc”. 

Să ne străduim şi noi a fi într-un gând şi într-o simţire, pentru ca 
Duhul Sfânt să-şi facă sălaş statornic în inimile noastre, împreună cu Tatăl şi 
cu Fiul şi astfel să petrecem viaţă liniştită şi fericită, iar dincolo să ne putem 
bucura de răsplata binecuvântată a sfinţilor Săi, Amin! 
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RECENZII 
 

PROF. MARIAN NIŢĂ, 
„IISUS HRISTOS, JERTFĂ ŞI ÎNVIERE“, 

Ed. Aius, Craiova, 2013, 290 p. 
 
Profesorul Marian Niţă, cunoscut biolog şi scriitor craiovean, a semnat de 
curând o nouă apariţie editorială. Cartea „Iisus Hristos, Jertfă şi Înviere“ 
întregeşte ciclul unei frumoase şi rodnice munci de cercetare în domeniul 
interdisciplinar teologie-ştiinţă, aducând în atenţia cititorilor aspecte 
edificatoare pentru cunoaştere şi ziditoare de suflet. Lucrarea a apărut anul 
acesta, la Editura craioveană „Aius” şi are 290 de pagini. 
  După cum ne-a obişnuit, munca de cercetare întreprinsă de 
profesorul Marian Niţă în domeniul ştiinţă-teologie a rodit de curând o nouă 
lucrare. „Iisus Hristos, Jertfă şi Înviere“ întregeşte o serie de peste 50 de 
scrieri, toate semnate de prof. Niţă şi de mai tinerii săi colaboratori. De data 
aceasta, alături de emeritul profesor au lucrat prof. Lucian Dindirică, 
directorul Bibliotecii „Alexandru şi Aristia Aman“ din Craiova, şi pr. Florin 
Ionescu, slujitor la Biserica „Sfinţii Arhangheli“ din Craiova. Lucrarea a 
văzut lumina tiparului anul acesta, la editura craioveană „Aius“, în cadrul 
colecţiei „Lumina creştină“. 

O cercetare fundamentată interdisciplinar 

Cunoscând strădania şi pasiunea pentru cercetarea Sfintei Scripturi în 
context interdisciplinar ale biologului Marian Niţă, preotul Ioan Ioanicescu a 
consemnat foarte frumos în introducerea lucrării: „În ultimele decenii, s-au 
înmulţit, mai ales, cei ce vor să descifreze textul sacru al Sfintei Scripturi 
doar pe calea minţii, tinzând «să descopere» omul în Dumnezeu, firescul în 
minune, legenda în tradiţie, căutând să dibuiască şi să speculeze interpolările 
şi apocrifele din literatura celor dintâi creştini. Ba, a început să se vorbească, 
pe ici şi pe colo, că se poate ajunge la un fel de creştinism fără Hristos ... 
Puţini, destul de puţini, au fost aceia care au luat de bun textul Sfintelor 
Evanghelii şi Tradiţia apostolică şi s-au apropiat de Iisus cu smerenia 
dorinţei şi a iubirii, aşa precum se apropiau de El, odinioară, toţi necăjiţii şi 
întristaţii lumii... Iată, la numărul redus al acestora din urmă adăugăm acum 
o nouă lucrare, cu un nou tip de lectură, pe care o propune un vrednic 
«dascăl de Şcoală Mare», prof. Marian Niţă, ajutat şi susţinut de alţi doi 
coautori, fiecare cu erudiţia şi specialitatea sa, anume Lucian Dindirică şi 
Florin Ionescu“. Păstrând o legătură de logică şi interpretare cu lucrările 
apărute anterior sub semnătura aceluiaşi autor (exemplu: „Terapia sufletului 
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în timpurile biblice şi azi“, în două volume), cartea profesorului Niţă îşi 
propune să prezinte, pe parcursul a 278 de pagini, principalele aspecte din 
cele două acte ale mântuirii noastre: Jertfa şi Învierea. În acest context sunt 
prezentate cronologic: „Viaţa şi învăţătura Mântuitorului“ (pp. 9-26), 
„Începutul lucrării publice“ (pp. 26-44), „Aspectele lucrării publice a lui 
Iisus Hristos“ (pp. 44-113), „Intrearea în Ierusalim“ (pp. 115-147), „Sfântul 
Mormânt, grădina Mormântului“ (pp. 197-200) sau „Etica Împărăţiei“ (pp. 
257-273). Abordarea se bazează pe o laborioasă cercetare scripturistică, 
fiecare idee fiind întărită cu citate din Sfânta Scriptură.  
 

(Diac. dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE) 
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POEZIE RELIGIOASĂ 
 

 
LA PESCUIT 

 
Bătea vânt cu stropi mărunţi în noaptea târzie. 
Aruncam încă o dată plase plumbuite în suburbie. 
Parcă se vorbise adâncul apelor cu înaltul ceresc 
Pescuitul să fie trudă pentru pescarul lumesc! 
 
Era astfel pentru că nu prinsesem ziua toată 
Decât sudoarea ce căzuse lacrimă în marea sărată. 
Trăsesem la mal barca şi strângeam plase grele 
Toată noaptea muncisem. Zorii iveau albăstrele. 
 
Din ceaţa dimineţii, ca un nor fierbând, se ivi 
O nălucă cu chip de om blând şi încet ne rosti: 
“Aruncaţi mreaja mai la adânc!”. Am pregetat. 
Pacea cuvântului ne-a convins şi am aruncat. 
 
O sută cincizeci şi trei de peşti mari am prins. 
Barca părea că se scufundă, dar cu toţi am împins 
Până la mal şi pe focul ce ardea de nu ştiu când 
Am pus câţiva peşti mari la prăjit, tremurând. 
 
Carnea dulce şi pacea din acea dimineaţă n-o uit. 
Iisus se ruga. Noi mâncam. Soarele răsărise demult. 
Niciodată nu prinsesem atâţia peşti mari în suburbii! 
Ploua încet şi mărunt şi nopţile erau tot mai târzii. 
 

Pr. MIRCEA NINCU8 
  

                         
8 Parohia „Sfântul Ierarh Petru Movilă” din Craiova 
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URMĂ 

Fiule, 
Îţi voi spune cum în curând, 
După ce ultima stea va fi căzut, 
Paşii tăi îi vei dezlipi din ai mei 
Şi din drumul strămoşilor tăi. 
Fiule, 
 
Pasul meu e ca al tău. Calcă încet. 
Lasă urmă în urmă şi se desprinde 
Din alt pas călcat înainte. Tu calcă 
Peste talpa lui ca peste o apă. 
Fiule, 
 
Vei simţi cum alunecă timpurile 
Sub pasul tău risipind frunzele 
Copacul ce credeai că ai putea fi 
Şi umbra clipei eterne de-o zi. 
Fiule, 
 
Poate te vei împiedica uneori 
În paşi călcaţi de alţi trecători, 
Păsări, animale sălbatice, ploi, 
Furtuni, secete, câmpuri, noroi… 
Fiule, 
 
Urma mea o vei recunoaşte! 
Va fi dărâ de comete prin astre 
Plină de praf de niciunde căzând 
Cale în cer mereu dechizând. 
 

Pr. MIRCEA NINCU 
 




	coperta I.pdf
	Page 1

	coperta IV.pdf
	Page 2


