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Cuvânt din Amvon:
„Precum Hristos este Piatra Duhovnicească așa este și
Siloam duhovnicesc”.
Cuvânt La Duminica a VI-a După Paști
Pr. Conf. Dr. Constantin I. Băjău

Pericopa evanghelică citită în Duminica a şasea după Paşti, numită şi
Duminica vindecării orbului din naştere, descrie o tămăduire a
Domnului nostru Iisus Hristos, care se distinge de celelalte tămăduiri
ale altor orbi. Căci unui orb lipsit de nervul optic i se dă capacitatea
de a vedea.
Minunea aceasta depăşeşte în amploare pe celelalte:
tămăduirea celor doi orbi, care Îl urmau pe Domnul, implorându-L
să-i vindece (Matei IX, 27-31); şi a celor doi, care şedeau lângă drum
şi care, auzind că trecea Iisus, L-au strigat, implorându-L şi ei (Matei
XX, 30-34); şi a orbului din Betsaida, peste ochii căruia Domnul Îşi
pune mâinile, făcându-l să vadă „toate, lămurit” (Marcu VIII, 26); ori
a orbului din apropierea Ierihonului, care fiind întrebat de Domnul
ce voieşte, a răspuns: „Doamne, să văd!” (Luca XVIII, 41). Niciunul
din aceştia nu era orb din naştere, chiar dacă în toate vindecările
orbilor se arată cu prisosinţă puterea dumnezeiască a Mântuitorului.
„Să se arate în el lucrările lui Dumnezeu …”
Acest orb nu văzuse niciodată lumina zilei, nu se bucurase de darul
acela binecuvântat, ce face viaţa aşa de frumoasă. Lumina întreţine
existenţa oamenilor şi a întregii lumi. Orbul din naştere, o fiinţă
nevinovată şi nefericită, se născuse aşa, pentru ca prin suferinţa sa,
„să se arate în el lucrările lui Dumnezeu”, mărirea, puterea, bunătatea
şi iubirea Sa de oameni. O iubire pe care Dumnezeu nu a încetat să o
facă lucrătoare şi de care noi înşine ne bucurăm permanent, mai ales
în momentele cele mai grele ale existenţei.
Ucenicii Îl întreabă pe Domnul: cine a păcătuit, acel orb, ori
părinţii lui, încât el s-a născut astfel? (v. 2). El nu putea greşi, mai
înainte de a se naşte. Apoi, „nu este cu dreptate a pune păcatele
părinţilor peste fiii care nu au făcut nicio nedreptate” (Sf. Teofilact).
Căci cuvintele: „Eu, Domnul Dumnezeul tău…, pedepsesc pe copii
6

pentru vina părinţilor ce Mă urăsc pe Mine, până la al… patrulea
neam” (Ieşire XX, 5) s-au zis pentru cei ce au ieşit din Egipt, iar nu
pentru creştini. Fiindcă noi toţi simţim iertarea Sa. „Deci e drept să
ne bucurăm de bunătatea proprie Dumnezeului tuturor, Care voieşte
să ne minuneze prin nemărginita Lui iubire de oameni”. „Cum dar să
fie El atât de neiertător, încât să prelungească mânia până la al
patrulea neam?” (Sf. Chiril al Alexandriei). Dumnezeu nu adaugă
fiilor păcatele părinţilor, dacă fiii nu sunt ei înşişi părtaşi relelor
purtări ale înaintaşilor lor. „De fapt, numai Dumnezeu ştie de ce s-a
născut acest om orb” (Părintele Dumitru Stăniloae).
„A făcut tină… şi a uns… ochii orbului”
Mai înainte de a-l vindeca, Domnul spune ucenicilor Săi: „Atât cât
sunt în lume, Lumină a lumii sunt” (v. 5). El este izvorul,
pricinuitorul, creatorul luminii. Domnul le vorbeşte despre lumină şi
îi dăruieşte celui nevăzător lumina, luminându-i deopotrivă ochii, cu
lumina naturală şi sufletul, cu lumina credinţei, orbul mărturisind:
„Cred, Doamne!” Şi s-a închinat Lui (v. 38).
„Acestea zicând…, a făcut tină… şi a uns… ochii orbului” (v. 6).
Apoi i-a poruncit să meargă la scăldătoarea Siloamului. A făcut din
tină ochii, precum odinioară pe Adam, zidindu-l şi însufleţindu-l. L-a
trimis pe orb la Siloam să se spele, ca să nu creadă că vindecarea
venea din apa izvorului. Siloam înseamnă trimis. „Siloamul este chip
al lui Hristos (Sf. Teofilact). Căci precum Hristos este piatră
duhovnicească, aşa este şi Siloam duhovnicesc. Şi precum pârâul
acesta al Siloamului… se arată cu oarecare repejune înfricoşată, aşa şi
Venirea Domnului… tot păcatul cu puterea Sa îl îneacă”. Spălarea în
apa Siloanului ne trimite cu gândul şi la Taina Sfântului Botez, când
omul (pruncul) scos din cristelniță se naște duhovnicește din apă și
din Duh, spre viața veșnică.
„Omul care se numeşte Iisus a făcut tină şi a uns ochii
mei…”
Vindecarea orbului se face sâmbăta. „Căci sâmbăta este sfârşitul
săptămânii, iar Unul-Născut a venit şi s-a arătat tuturor în ultimul
ceas şi în timpurile din urmă ale veacului”. Orbul se spală, leapădă
orbirea şi se întoarce văzând. „Iar vecinii şi cei ce-l văzuseră mai
înainte că era orb” (v. 8) se întreabă dacă nu este el cel ce mai înainte
cerşea. Cu greu părăsesc îndoiala ce îi cuprinde şi cer lămuriri. Iar cel
vindecat le mărturiseşte: „Omul care se numeşte Iisus a făcut tină şi a
7

uns ochii mei… Şi spălându-mă, am văzut” (v. 11). Nu ştie că
Mântuitorul este Dumnezeu după fire, ci cugetă că Cel ce l-a vindecat
este unul dintre cei sfinţi (Sf. Chiril al Alexandriei).
Orbul vindecat este dus apoi la farisei, care îi adresează
aceleaşi întrebări. Cu toţii sunt aprinşi de mânie, „socotind că s-a
călcat… porunca Legii, care opreşte să se lucreze sâmbăta”. Arată că
au suflete mici şi că invidia îi stăpâneşte. Văd vindecarea orbului ca
pe un păcat. Întreabă: Unde este Cel ce te-a vindecat? Însă Domnul,
după săvârşirea oricărei minuni, se arată neiubitor de slavă lumească.
Iar cel odinioară orb răspunde: Nu ştiu! Acesta le spune din nou toate
cele ce se petrecuseră cu el, fără să ascundă adevărul şi repetă: Văd!
„Neamurile au fost luminate de Hristos prin învăţătura
evanghelică”
Necredinţa iudeilor merge mai departe şi cer mărturia părinţilor
orbului. Aceştia le răspund: „Întrebaţi-l pe el!” (v. 23). Căci se temeau
de iudei şi socoteau că este mai potrivit să le spună fiul lor în ce mod
el s-a vindecat. Iudeii puseseră acum la cale că, dacă cineva va
mărturisi că El este Hristos, să fie dat afară din sinagogă (v. 22). Cel
vindecat îi mustră pe farisei că nu înţeleg nimic din cele ce se
petrecuseră cu el, insistând asupra călcării Legii. Mărturiseşte că şi el
a devenit ucenic al Domnului, chiar dacă nu prin cuvânt. Este ocărât.
Fariseii Îl fac învăţător al orbului pe Hristos, iar al lor, pe Moise. „De
fapt, neamurile au fost luminate de Hristos prin învăţătura
evanghelică, iar Israel… s-a scufundat în umbra literei” (Sf. Chiril al
Alexandriei). „Pe Acesta nu-L ştim de unde este” (v. 29), zic iudeii.
Pentru cel vindecat, contează însă că Hristos i-a deschis ochii.
Îi ceartă pe farisei că sunt atât de departe de sfinţenie şi evlavie. Se
face apărătorul lui Hristos şi îşi ţese cu măiestrie cuvântul. Căci
trebuia să aibă mult curaj ca să le spună fariseilor că Hristos este mai
mare decât Moise. El zice: „De n-ar fi Acesta de la Dumnezeu, n-ar
putea să facă nimic (v. 33).
Pentru cel vindecat și pentru noi toți cei care credem în
Evanghelia Domnului, minunea a însemnat o a doua naștere, la o
viață nouă, adevărată, trăită în cunoașterea deplină a lui Dumnezeu
prin Însuși Fiul lui Dumnezeu, Care i-a dat orbului vederea
trupească. Iar acesta L-a cunoscut și mărturisit ca pe cel mai mare
binefăcător al lui. Pentru deschiderea, sinceritatea și onestitatea lui,
dovedită în fața adversarilor Domnului, a iscoditorilor farisei, i s-a
descoperit direct, atunci când, întrebat fiind: „Crezi tu în Fiul lui
8

Dumnezeu?”, i-a răspuns: „Dar cine este, Doamne, ca să cred în El?
Și a zis Iisus: L-ai și văzut! Și Cel ce vorbește cu tine Acela este. Iar el
a zis: Cred, Doamne. Și s-a închinat Lui” (Ioan IX, 35-38).
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Predica, act misionar împlinit în Numele lui Hristos prin
puterea Duhului Sfânt
Pr. Petre Ștefan1
Unul dintre aspectele esențiale ale slujirii misionare bisericești
este propovăduirea sau predica.
Lucrarea aceasta are la bază puterea Cuvântului,
care este Sfântul Duh. De aceea, propovăduirea Bisericii
nu se încadrează în categoriile vorbăriilor omenești,
ci prin cuvintele ei se transmite simțământul vieții și al Adevărului,
deosebindu-se astfel de vorbele multe și goale care caracterizează
lumea zilelor noastre.
Predica rostită la Sfânta Liturghie din zilele de Duminică și sărbători
poate fi socotită un act misionar în sânul Bisericii, orientat către cei
credincioși, dar și către cei botezați, însă indiferenți, căldicei sau
chiar deveniți asemenea necredincioșilor și care ajung uneori, printro conjunctură sau alta, să asiste la slujbă. Astfel, după iconomia
neștiută a lui Dumnezeu, o predică poate trezi un suflet din moartea
păcatului și a necredinței, dar ea are și rostul de a menține și de a
intensifica râvna celor iubitori de Dumnezeu. De aceea, integrată în
slujba Sfintei Liturghii, predica dobândește „o însușire sfântă” și o
putere aparte, cu condiția propovăduirii unui cuvânt „nefalsificat” și
care „Îl transmite pe întregul Hristos aflat în Biserică” (Părintele
Dumitru Stăniloae).
Predica vine în prelugirea citirii Evangheliei ca un act sfințit.
Ea se practică în cadrul Liturghiei „nu numai ca să tâlcuiască, să
aplice şi să descopere ceva din adâncimile nesfârşite ale cuvântului
lui Dumnezeu, ci şi să încălzească rugăciunile liturghiei prin
explicarea lui şi să aprindă şi mai mult rugăciunile comunităţii
liturgice. De aceea preotul trebuie şi azi să predice în cadrul Sfintei
Liturghii” (Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate și comuniune
în Liturghia ortodoxă, pp. 159-160). Astfel, predica devine un act
sacramental, ea făcând parte integrantă a rânduielii euharistice încă
din perioada Bisericii primare.
Cuvintele celui care predică se pot transfigura prin
pătrunderea lor de energiile harului, de puteri dumnezeieşti, astfel că
1

Preot la Parohia Filiași III, Protoieria Craiova Nord, Dolj.

ele descoperă adâncimi de neimaginat, având puterea de la Duhul
Sfânt de a pătrunde într-un fel neobişnuit în inima celorlaţi. Pavel
Florenski vorbeşte şi el de această lucrare a harului în cuvintele celui
care vorbeşte, dar atrage atenţia că „înduhovnicirea” cuvintelor se
datorează înduhovnicirii persoanei care le vesteşte: „Şi, după cum
există uneori persoane superioare, înduhovnicite şi pătrunse de
lumină lăuntrică, la fel şi cuvintele se pătrund uneori de Duh. Are loc
taina transfigurării cuvântului. Păstrând aparenţa cuvintelor
obişnuite, din adâncurile persoanei înduhovnicite se nasc cuvinte de
altă natură, cuvinte peste care s-a odihnit într-adevăr harul
dumnzeiesc. De la ele adie răcoarea veşniciei, tihnă şi împăcarea
sufletului obosit şi bolnav. Ele se varsă în inimă ca un balsam
vindecător, lecuind rănile dureroase. Adesea ele nu au un aspect
atrăgător, nu sunt armonioase, ba poate că sunt aproape greoaie. Însă
în smerita imagine merg Hristos şi Maica Sa, presărând sufletul cu
flori binemirositoare. Şi sufletul se încălzeşte de bucurie fără sfârşit”
(Pavel Florenski, Dogmatică şi dogmatism. Studii şi eseuri teologice,
trad. Elena Dulgheru, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1998, p. 222).
Pentru ca aceste cuvinte ale propovăduirii în numele lui
Hristos să dobândească o calitate transfigurată este necesar ca
preotul să dovedească o anumită responsabilitate ca organ sau „gură
a lui Dumnezeu”. În acest scop, părintele Stăniloae îndeamnă la
smerenie, deoarece, „cu cât va fi mai smerit preotul, cu atât va avea
mai mult efect în cuvântul său, căci va arăta că simte pe Hristos
Însuși lucrător în el. Tocmai în cutremurul plin de smerenie al
preotului față de Hristos, simțit ca lucrător în el ca printr-o unealtă,
credincioșii văd că preotul simte că Hristos vorbește prin el și
simțirea li se transmite și lor” (Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, op. cit., p.
161). Prin urmare, Duhul Sfânt lucrează nu numai în slujitorii
Cuvântului, ci şi în cei care îl ascultă, căci numai Duhul le dă puterea
credinţei în Cuvântul lui Dumnezeu, Cel nevăzut şi veşnic, dar și
aprinde inimile lor să-L urmeze pe Hristos.
Acelaşi Duh care i-a inspirat pe Sfinţii Apostoli în alcătuirea
scrierilor nou-testamentare, ca şi în întreaga lor activitate de
propovăduire a Cuvântului, Acelaşi lucrează şi astăzi în slujitorii care
Îl predică pe Hristos. În acest sens, Arhimandritul Vasilios, urmând
îndemnului lui Hristos, sfătuieşte ca predicatorul să-şi pună întreaga
încredere în ajutorul Duhului Sfânt: „Domnul recomandă şi El
ucenicilor Săi să nu se gândească dinainte ce şi cum vor răspunde
(Lc. 21,14). Nu există o meditaţie prealabilă, nu este nevoie. „În
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ceasul acela” (Mt. 10, 19) vi se va da cuvânt şi nimeni nu va putea să
stea înainte, fiindcă nu voi veţi vorbi, ci Duhul lui Dumnezeu va vorbi
în clipa cea grea.
Problema nu este să găsim ce anume vom spune, ci cum să
tăcem, iar în mijlocul tăcerii sau al cuvântului nostru să se audă
vorbind Duhul Sfânt, cum putem deveni organe ale Duhului Sfânt.
Numai Duhul este Adevărul, şi El nu Se supune pregătirilor şi
procedurilor noastre. În ceasul acela El vine la ai Săi. În acel ceas se
naşte răspunsul. În acel ceas îl aude cel care îl primeşte şi cei care îl
aud.
Toate sunt o ivire şi o purcedere neîncetată. Toate sunt abia
născute şi noi: conţinut, structură şi har. Vin la lumină în acel ceas.
Nu este vorba aici de o producţie mecanică de apologii, nici de un
sistem de răspunsuri de-a gata, păstrate ca într-un depozit, şi
conservate doar prin logica omenească. Memorie, matrice şi
certitudine a vieţii e „izvorul viu şi pururea curgător al Duhului”
(Arhim. Vasilios, Intrarea în Împărăție sau modul liturgic, ediția a
II-a, traducere de Pr. Prof. Ioan Ică și Protos. Paisie, Ed. Deisis, Sibiu,
2007, p. 108).
Nu numai predica îşi ia puterea din Duhul Sfânt care viază în
Sfânta Liturghie, ci întreaga teologhisire bisericească, precum şi
citirea în particular a Scripturii de către credincioşi. De aceea, „în
afară de raţiunea bisericească, în afară de viaţa divino-umană a
Bisericii, Scriptura nu poate fi auzită şi nici interpretată corect”
(Alexandre Schmemann, Euharistia. Taina Împărăției, traducere de
Pr. Boris Răduleanu, Ed. Sophia, București, 2012, p. 84). Aşadar, prin
predica rostită în cadrul liturgic, Biserica își manifestă grija
permanentă față de mădularele sale, adăpându-i cu învățătura
evanghelică, mângâindu-i în dificultățile inerente ale vieții,
îmbărbătându-i în lupta cu păcatul și orientându-i spre o înțelegere
dreaptă a credinței și a realităților din lume și în felul acesta cei
credincioși pot deveni și ei misionari înțelepți ai Bisericii prin faptă și
cuvânt.
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Tinerii craioveni sub ocrotirea Maicii Domnului.
Un Grup Parohial de 10 (Ani)
Pr. Mihai Scorbură
Cu zece ani în urmă, în cadrul Mănăstirii Jitianu de lângă Craiova,
într-o zi însorită de august, după Sfânta Liturghie tinerii prezenți au
fost îndrumați de subsemnatul pentru a rămâne puțin împreună.
Pentru ce? Pentru a realiza un grup parohial în cadrul căruia ei să
poată împlini activități plăcute, specifice vârstei lor, să poată discuta
realitățile ce le trăiesc și frământările ce le au, dar și pentru a se
apropia într-un mod deosebit unii de alții și de Dumnezeu.
Aşa a fuat fiinţă Grupul de tineri „Tinerii Maicii Domnului”.
Primele săptămâni au fost uimitoare căci numărul lor oscila foarte
mult. Eu nu aveam prea multa experiență în a conduce astfel de
activități, dar știam că este important ca tinerii să se simtă bine, să se
simtă importanți și să primească atenție. Ca și până în ziua de astăzi
locul de desfășurare al activităților a fost biserica sau curtea bisericii.
De ce? Pentru că nu aveam alt spațiu. În unele perioade am avut câte
o cameră pusă la dispoziție pentru activități, dar tot în biserică a fost
cel mai bine. Unde este mai frumos să vezi că tinerii zâmbesc,
vorbesc, se joacă și cântă, decât în casa lui Dumnezeu, în Sfânta
Biserică!
Calendarul activităţilor de peste an
În decursul celor zece ani, treptat am implementat alături de ei tot
felul de activități care au devenit repere ale unui an întreg. Astfel că
în august învățăm şi repetăm prohodul Maicii Domnului. În
septembrie facem rugăciuni pentru începutului anului școlar. În
octombrie participăm activ la sărbătoarea dedicată Sfântului
Dumitru, ocrotitorul orașului Craiova. În luna noiembrie realizăm
Agapa tinerilor (un fel de bal al tinerilor). În luna decembrie ne
pregătim și mergem la colindat. În ianuarie ne rugăm pentru cei care
dau examene la facultate, iar după rezultatele lor bune realizăm în
februarie o excursie la una din mănăstirile din Oltenia. În luna martie
oferim buchețele de flori tuturor doamnelor si domnișoarelor din
biserică, iar domnilor câte o iconiță. În aprilie și mai cântăm
Prohodul Domnului și suntem activi la toate slujbele pascale. În luna
iunie desfășurăm activităţi legate de ziua copiilor. În luna iulie după
un an școlar încheiat și după rezultatele bune la examene, mergem

împreună o săptămână într-un pelerinaj la mănăstirile din țară. Apoi,
pe 8 august, an de an, de zece ani, ne spunem „La mulți ani!” și
împărțim cu toți oamenii prezenți la biserica un tort mare.
Cu deschidere pentru toţi…
Fiind un grup deschis, toți tinerii au avut tot timpul posibilitatea să
participe la activități când pot, nimeni nu a făcut prezența. Unii
veneau, vedeau despre ce este vorba și plecau, alții rămâneau. Cel
mai greu cred că le-a fost lor, tinerilor, să rămână ancorați în cadrul
grupului căci de multe ori îmi era și mie greu să le dau atenție la toți,
să îi mulțumesc pe toți căci numărul lor ajunsese la o întâlnire la 3040 de persoane. Fiecare tânăr în timpul petrecut în cadrul grupului a
realizat câte un lucru minunat.
Momentele grele în general se uită mai greu, unul dintre ele
fiind acela când a trebuit să mă despart într-o zi de duminică de
tinerii de la grup, deoarece fusesem mutat de la mănăstirea Jitianu la
Catedrala Sfântul Dumitru din Craiova, însă această situație a fost
rezolvată imadiat. Cum? Au venit după mine la Catedrala Sfântul
Dumitru și mi-au zis: „Credeți ca ați scăpat de noi?” Așa este, nu am
mai „scăpat” de ei nici atunci, nici mai târziu când am fost rânduit a
sluji la Biserica Sfântul Ilie sau la Biserica Sfântul Gheorghe Vechi. Ei
au venit de fiecare data după mine și astfel am reușit să mergem mai
departe împreună.
Greutățile personale ale tinerilor, precum și ale mele, au arătat
tinerilor cât de puternici sunt cei uniți, i-au făcut pe ei și pe mine să
vedem că nu suntem singuri, că Dumnezeu prin Maica Sa ne păzește
și nu ne lasă nici-o clipă.
„Dar din dar se face Rai”
Acum la ceas aniversar de zece ani, ne amintim cu bucurie că din
mijlocul grupului de tineri s-au ridicat oameni de bază ai societății
noastre și ai bisericii. Dintre tinerii grupului unii au ajuns să aibă
familii frumoase binecuvântate de Dumnezeu cu prunci, alții au ajuns
să slujească fie ca maici la mănăstiri, fie cântăreți bisericești, dar cu
toate acestea nici tinerii actuali nu se lasă mai prejos și majoritatea
merg în paralel cu facultatea și serviciul.
Cei peste 200 de tineri ce au trecut în cei zece ani de existență
ai grupului s-au implicat în multe activități social-filantropice. Mai
exact, au mers în centre de plasament, în azile, în casele bătrânilor
singuri, au procurat și donat o mulțime de ajutoare, au oferit cadouri
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la peste 700 de copii din grădinițe și școlile partenere, au ajutat la
înfrumusețarea bisericii și a unor instituții școlare, au umplut casele
creștinilor cu prezența și cântarea lor.
Momentul acesta de împlinire a zece ani de activitate este
încărcat de emoție puternică. Foști tineri din cadrul grupului revin
pentru a sărbători alături de actualii tineri și de oamenii care au
susținut grupul prin diferite eforturi. De asemenea, ne revin în minte
amintiri frumoase și totodată ne umplem de speranță că dacă
Dumnezeu a ținut acest grup parohial prin ocrotirea Maicii Sale să
dăinuie atâta vreme, îl va ține și în continuare pentru a folosi cât mai
multor tineri, pentru a ajuta cât mai mulți oameni, dar și pentru a
motiva poate și pe alții la alte biserici să le urmeze exemplul căci:
„Iată, se poate!”. „Slavă Lui Dumnezeu pentru toate și La mulți și
rodnici ani tuturor!”
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Predică la Sfântul Ierarh Ilie Iorest,
Mitropolitul Transilvaniei
Pr. Florea Aurel
„Minunat este Dumnezeu întru sfinții Săi”.
Frați creștini,
În fiecare an, la 24 aprilie, Biserica noastră strămoșească prăznuiește
pe unul dintre marii săi păstori, și anume pe sfântul ierarh Ilie Iorest,
conducător spiritual al credincioșilor ortodocși români din țara
Ardealului la jumătatea secolului al XVII-lea.
Într-adevăr, Biserica strămoșească din pământul sfânt al
Transilvaniei a avut în vechime un trecut zbuciumat, cu condiții mult
mai vitrege decât cele pe care le-au avut frații din Țara Românească
ori cei din Țara Moldovei. Acest lucru se explică prin conjunctura
naţional-politică şi socială în care a fost nevoită să activeze Biserica
Ortodoxă a Transilvaniei.
Începând cu secolul al XI-lea şi până în secolul al XIV-lea,
românii ardeleni și pământurile lor au fost pas cu pas ocupate de
regatul medieval maghiar, în cele din urmă întreaga provincie fiind
cucerită și transformată într-un voievodat. Cea mai importantă
redută pe care au avut-o românii în acele vremuri grele a fost
credința ortodoxă, singura care a mai fost capabilă să se opună
tendințelor de asuprire și subjugare, atât națională cât și spirituală.
În această situaţie, un rol major în păstrarea credinţei
ortodoxe şi a identităţii româneşti au avut-o ierarhii noştri, începând
cu Ghelasie de la Râmeţ (1376), și continuând cu urmașii săi de la
Hunedoara, Feleac ori din alte zone ale principatului. Aceștia au
reușit să apere identitatea națională și religioasă a conaționalilor, cu
toate presiunile și amenințările la care au fost supuși de către regatul
maghiar și Biserica Romano-Catolică.
După anul 1541, încetează acţiunea prozelitistă catolică, odată
cu ocuparea Ardealului de către Poarta Otomană, Biserica RomanoCatolică cunoscând și ea prigoana calvinismului maghiar.
Și de acum înainte, Biserica Ortodoxă românească din
Transilvania și-a desfășurat activitatea în împrejurări deosebit de
vitrege, determinate de asupririle naționale, sociale și religioase la
care era supus poporul român de aici. Cu toate că Dieta
(Parlamentul) Transilvaniei a recunoscut ca „recepte” încă trei

confesiuni noi, născute din Reforma protestantă: luterană, clavină si
unitariană (pe lângă Biserica Romano-Catolică), Ortodoxia a rămas
în continuare doar „tolerată”. Chiar și așa, cea mai de seamă instituție
a românilor ardeleni a rămas Mitropolia Ortodoxă, care a avut multă
vreme sediul la Alba Iulia.
În
pofida
multelor
încercări
ale
principilor
și
superintendenților din Alba Iulia de a calviniza pe români, aceștia au
rămas statornici în dreapta credință, menținându-se astfel și ființa
națională românească.
Un rol important în această lucrare de apărare a Ortodoxiei și
a neamului au avut vladicii de atunci, printre aceștia numărându-se
și mitropolitul Ilie Iorest. Atât de prigonit și persecutat a fost Sfântul
Ilie Iorest, încât viața sa poate fi reconstituită numai pe baza câtorva
izvoare documentare: unele însemnări păstrate pe un manuscris de la
mănăstirea Putna, o scrisoare a ierarhilor moldoveni, prin care-l
recomandau ţarului Rusiei, şi câteva ştiri ale unor cronicari
transilvăneni.
Ilie Iorest s-a născut în Ardeal, cel mai probabil în părțile
Maramureșului, în jurul anului 1600 (în vremea în care Mihai
Viteazul a unit pentru prima dată cele trei țări românești), dar a fost
dat să învețe carte în Moldova, la mănăstirea Putna, acolo unde a și
fost, după o vreme, ridicat la treapta preoţiei. După călugărie și-a
schimbat numele Ilie primit la botez cu Iorest. A cunoscut
îndeaproape pe un alt mare ierarh al vremii, pe mitropolitul
Anastasie Crimca al Moldovei, împrumutând de la acesta dragostea
pentru carte. A ajuns repede un călugăr cu alese preocupări
cărturăreşti, care va fi avut şi legături cu şcoala miniaturistică de la
mănăstirea Dragomirna, ctitoria lui Anastasie Crimca.
În toamna anului 1640, a trecut la cele veșnice mitropolitul
Gheonadie II al Transilvaniei. Imediat, superintendentul calvin din
Transilvania, l-a informat pe principele Gheorghe Rakoczy I despre
necesitatea numirii unui nou ierarh, făcând și trei recomandări:
Meletie Macedoneanul, egumenul mănăstirii Govora, care tipărise
acolo mai multe cărţi în slavoneşte şi în româneşte (susţinut de Matei
Basarab), protopopul de Haţeg (susţinut şi dorit de preoţi) şi „un
moldovean” (recomandat de Vasile Lupu), nimeni altul decât
ieromonahul Iorest. Cum niciunul din cei trei nu a vrut „să-şi
schimbe religia din temelie”, același superintendent calvin a căutat
alți „candidați” dispuși să pună Biserica Ortodoxă Română din Ardeal
sub ascultarea calvinilor. Totuși, în urma stăruinţelor domnitorului
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Vasile Lupu al Moldovei, principele Gheorghe Rakoczy l-a
recunoscut, în octombrie 1640, ca mitropolit ortodox al țării pe
„moldoveanul” Ilie Iorest. A fost hirotonit arhiereu la Târgoviște, de
către mitropolitul Teofil și alți arhierei. A primit de la domnitorul
Matei Basarab felurite daruri, aşa cum au primit toţi ceilalţi
mitropoliţi ai Transilvaniei. A fost instalat apoi, cu cinstea cuvenită,
în biserica cea mare din Alba Iulia, ctitoria lui Mihai Viteazul.
Principele Gheorghe Rakoczy I i-a impus mai multe îndatoriri,
care nu urmăreau altceva decât răspândirea calvinismului printre
credincioșii ortodocși. Printre altele i s-a cerut să traducă și să
tipărească în românește anumite rugăciuni și cântări calvine, precum
și un Catehism calvinesc. Noul mitropolit n-a îndeplinit însă nici una
din îndatoririle acestea, ci a rămas statornic în dreapta credința.
Se cunosc puţine lucruri din activitatea lui ca mitropolit. În
1641, a apărut la Alba-Iulia Evanghelia cu învăţătură, dată la tipar
încă din timpul înaintaşului său, Ghenadie. În tot cursul păstoririi, a
făcut vizite canonice în toată Transilvania, întărind în credința
ortodoxă pe protopopi şi preoţi, cercetând bisericile şi mănăstirile,
starea religios-morală a credincioşilor, învăţătura şi starea materială
a clerului. A convocat „soborul mare” al Mitropoliei, format din
protopopi și unii preoți, a făcut hirotoniri de preoți, și s-a împotrivit
la tipărirea și răspândirea Catehismului calvinesc fapt care a
accentuat nemulțumirile calvinilor împotriva sa. Din acest motiv, la
începutul anului 1643, principele protestant Gheorghe Rakoczy I a
ordonat convocarea unui pseudo-sinod care a hotărât înlăturarea
mitropolitului Iorest din scaunul vlădicesc. Motivul principal al
depunerii sale a fost acela că vrednicul vlădică nu a îndeplinit
niciuna din îndatoririle ce i-au fost impuse la numire, ci a rămas
statornic în credinţa ortodoxă, împreună cu păstoriţii săi. Se va fi
împotrivit şi presiunilor exercitate asupra sa de către
superintendentul calvin de a difuza printre preoţii şi credincioşii săi
cunoscutul Catehism calvinesc. La înlăturarea mitropolitului Iorest
din scaun au stat şi raţiuni de ordin politic, determinate de
înrăutățirea relaţiilor dintre Gheorghe Rakoczy I şi Vasile Lupu.
Lui Ilie Iorest i-au fost aduse mărturii mincinoase, a fost
deposedat de tot ce avea, legat şi închis în temniţă nouă luni, suferind
surghiun împreună cu mulţi preoţi creştini, nu pentru altă vină decât
dragostea față de credința ortodoxă și împotrivirea față de rătăcirile
protestante. A fost în cele din urmă eliberat, cu garanția a 24 de
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chezași (credincioși) și 1.000 de taleri și s-a întors la metocul său de
la mănăstirea Putna.
Mitropolitul Ilie Iorest a fost umilit și acuzat de calvini de tot
felul de născociri mincinoase. Mânia principelui calvin s-a abătut
asupra sa și pentru faptul că a refuzat să-l împărtășească pe acesta și
pentru că se împotrivea calvinizării forțate a românilor ardeleni. În
iunie 1645, a plecat în Rusia pentru a strânge banii trebuitori achitării
celor 1.000 de taleri. A primit o scrisoare de recomandare din partea
domnitorului Vasile Lupu şi a mitropolitului Varlaam şi a plecat la
Moscova, după ajutoare materiale din partea ţarului Mihail
Romanov, care l-a primit de două ori, oferindu-i banii de care avea
nevoie pentru răscumpărare şi alte danii. În cele câteva luni petrecute
în Rusia a vizitat Lavra Sfântul Serghie și alte așezăminte sfinte, a
cunoscut vlădici, preoți și călugări ruși și a cercetat unele lucrări
teologice scrise în slavo-rusă. S-a întors apoi la Putna și i-a trimis
principelui Rákoczy cei 1.000 de taleri.
Și-a petrecut restul vieții în mănăstirea sa de metanie, murind
la adânci bătrâneți, în anul 1678. Mitropolitul Ilie Iorest a fost un
neînfricat apărător al Ortodoxiei din Transilvania, oferind o
minunată pildă de statornicie în credință. A fost un ierarh cu dragoste
față de Hristos și de neamul său.
Cântărind viaţa sa curată și mai ales această statornicire în
credință, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa
din 28 februarie 1950, a hotărât, pe baza unui referat prezentat de
mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului, ca acest vrednic ierarh să fie
cinstit de Biserica noastră ca sfânt mărturisitor al dreptei credinţe,
fiind prăznuit în fiecare an la 24 aprilie. Canonizarea solemnă s-a
făcut în catedrala „Reîntregirii” din Alba Iulia, în cadrul unor slujbe
săvârşite de un ales sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi, în ziua de 21
octombrie 1955.
„Mlădiţă odrăslită din tulpina neamului nostru, fericite
Ioreste, pentru credinţa ta cea neclintită şi pentru dragostea ta de
popor ai fost aruncat în temniţă, învrednicindu-te de cununa cea
neveştejită a mărturisitorilor lui Hristos; pentru aceasta şi noi cu
dragoste te lăudăm pe tine, zicând: Bucură-te, ierarhe Ioreste, prea
cinstite părinte!” (Din Acatistul Sfinţilor Ierarhi Iorest şi Sava
Brancovici).
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Predică la Sfântul Mare Mucenic Gheorghe (23 Aprilie)
Pr. Teiș Dumitru
„Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci ocrotitor, celor
bolnavi doctor, conducătorilor ajutător, purtătorule de biruință,
Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să
mântuiască sufletele noastre” (Troparul).
Iubiți credincioși!
Încă din cele mai vechi timpuri a existat în Biserica noastră obiceiul
ca odată ridicată o biserică (lăcaș de cult), aceasta să fie închinată sau
pusă sub ocrotirea unui sfânt, adică a unei persoane care a strălucit în
această lume prin virtuțile sale, și care, ca răsplată a sârguințelor
depuse, a ostenelilor și nevoințelor sale, se bucură acum în Împărăția
lui Dumnezeu de învierea vieții, adică de starea de bine absolut, de
fericire. Aceste persoane ne sunt puse înainte ca modele, exemple de
urmat, pentru că ele ne arată calea pe care trebuie să o urmăm și noi
pentru a ajunge la fericirea absolută. Aceste persoane ne cheamă și ne
îndeamnă să purtăm și noi lupta pe care ele au purtat-o, o luptă
împotriva dușmanului binelui și fericirii noastre, îmbărbătându-ne,
însuflețindu-ne și întinzând mâna lor protectoare în mijlocul
încercărilor și ispitelor ce se năpustesc asupra noastră.
Pe aceste persoane, pe acești sfinți, noi îi lăudăm pe pământ și
mai cu seamă în zile de sărbătoare; îi chemăm în ajutor pe acești
locuitori ai cerului, cerându-le să poarte înaintea lui Dumnezeu
tămâia rugăciunilor noastre, să ne fie mijlocitori. Și iată cum, cu
ajutorul lor, nemărginita depărtare dintre cer și pământ dispare;
cerul se deschide și se pleacă spre pământul înflăcărat și înălțat și
împreună, fiii Bisericii din cer și fiii Bisericii de pe pământ se roagă
înaintea tronului Preasfintei Treimi.
Mulți ctitori și binefăcători ai Bisericii au ridicat, în decursul
timpului, sfinte lăcașuri pe care le-au pus sub ocrotirea Sfântului
Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, pe care noi îl
prăznuim în fiecare an la 23 aprilie.
Sfântul Gheorghe ne este pildă vrednică de urmat în
încercarea noastră de a ne încununa cu cununa biruinței vieții asupra
morții, a luminii asupra întunericului.
Pe marea agitată a acestei lumi, plutește de două milenii
corabia ucenicilor lui Hristos, o corabie necontenit lovită de ocări și

prigoniri, care amenință să o scufunde în valuri amenințătoare.
Această furtună s-a dezlănțuit încă de la început, căci vrăjmașii lui
Hristos l-au prigonit atât pe El, cât și pe ucenicii Săi. Mântuitorul a
făcut cunoscute apostolilor săi aceste prigoniri dinainte ca ele să se
petreacă, întărindu-i în fața acestor primejdii cu sfaturi înțelepte:
„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” (Matei X, 16-22). „Scoate-vă-vor pe voi din sinagogi, şi va
veni vremea ca tot cel ce vă va ucide pe voi să i se pară că aduce
slujbă lui Dumnezeu” (Ioan XV, 19).
Aceste cuvinte ale Mântuitorului s-au împlinit exact, pentru
că, la început, apostolii și urmașii lor au fost întocmai ca oile în
mijlocul lupilor. Deși erau în mijlocul semenilor lor, propovâduindule pocăința și iubirea, împotriva lor s-au dezlănțuit persecuții pe care
noi astăzi cu greu ni le putem imagina. Lupii, turbați de furie, au
mușcat și au sfâșiat, făcând ca vreme de câteva secole să curgă
necontenit și în valuri sângele creștinilor. Totul pentru a opri
propovăduirea Evangheliei.
Zadarnice au fost însă aceste persecuții pentru că ele nu au
făcut altceva decât să contribuie și mai mult la răspândirea
creștinismului. A rânduit Dumnezeu ca prin aceste persecuții,
Cuvântul lui Dumnezeu să fie auzit peste tot: la adunări publice,
înaintea curților de judecată, înaintea demnitarilor și dregătorilor de
toate rangurile, înaintea celor responsabili cu ordinea, pe marile
arene ale antichității, acolo unde sângele mucenicilor a curs, ca
mărturie neînvinsă a adevărului noii învățăturii a lui Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu.
De-a lungul acestei perioade de persecuții și-au dat viața
pentru Evanghelie bărbați și femei, copii, tineri și bătrâni, bogați și
săraci, oameni simpli sau educați la cele mai vestite școli, simpli
soldați sau ofițeri de rang înalt, oameni liberi și sclavi; cu toții au
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contribuit prin jertfele lor la răspândirea noii învățături, ducând
Evanghelia până la urechile împăraților și împărăteselor.
Între acești vrednici mărturisitori ai lui Hristos se numără și
Sfântul Gheorghe. Crudul împărat roman Dioclețian (284-305), a dat
împotriva creștinilor mai multe edicte sau legi, obligându-i să
jertfească idolilor, altfel fiind amenințați cu moartea. Încerca să apere
păgânismul, iar cel mai mare pericol pentru aceste rătăciri deșarte
era creștinismul care se răspândea repede în toată lumea. Tradiția ne
spune că între generalii chemați de împărat la sfat pentru a se găsi
mijloacele cele mai eficiente pentru nimicirea creștinilor se afla și
Sfântul Gheorghe. Acesta se născuse în Capadocia, într-o familie
nobilă. Rămas orfan de tată la o vârstă fragedă, a fost crescut în frica
de Dumnezeu de mama sa. A intrat în armată și s-a făcut repede
remarcat prin vitejia sa, fiind apreciat chiar de împăratul Dioclețian,
cel care l-a ridicat până la rangul de comandant-șef al armatei. În
această calitate, el a îndrăznit să se împotrivească planurilor
împăratului de persecutare a creștinilor, mărturisindu-L cu curaj pe
Hristos și spunând că și el este creștin.
Zadarnic a încercat Dioclețian să-l convingă pe Sfântul
Gheorghe să se lepede de Hristosul său și să se întoarcă la păgânism.
Nici vorbele cele mai măguluitoare și nici temnița în care a fost
aruncat nu l-au abătut de la credința sa. Au încercat atunci
persecutorii cele mai groaznice torturi: i-au pus pe piept o piatră
mare pentru a-l strivi, i-au sfâșiat trupul cu o roată plină cu fiare
ascuțite. De fiecare dată a fost vindecat în chip minunat de puterea
lui Dumnezeu, care i-a trimis un înger să-l îmbărbăteze. A fost dus în
templul lui Apolo, într-o ultimă încercare a împăratului de a-l
convinge să se lepede de Hristos. Se spune că însăși împărăteasa
Alexandra, văzându-l tămăduit în chip minunat de Dumenzeu de
toate rănile, s-a convertit la creștinism. Împăratul a poruncit ca
mucenicul să fie arucat într-o groapă cu var nestins; pentru că a ieșit
și de aici nevătămat, i-au fost puse încălțări de fier, înroșite în foc și
cu piroane lungi. A fost bătut până ce tot trupul i-a fost acoperit de
răni. Ba chiar a fost adus și un vrăjitor vestit, Atanasie, care să-l
otrăvească. Mare a fost mirarea persecutorilor văzându-l pe Sfântul
Gheorghe luând cu bucurie otrava și rămânând nevătămat. Tradiția
ne spune că Sfântul Gheorghe a înviat un mort, fapt ce l-a convins
chiar și pe vrăjitorul Atanasie să se convertească la creștinism.
Îngerul Domnului i-a vestit Sfântului Gheorghe că în curând va primi
cununa muceniciei. Dioclețian a mai înercat odată să-l convingă să se
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lepede de Hristos. În zadar, căci odată ajuns în templul lui Apolo,
mucenicul, prin puterea rugăciunii a distrus statuile idolilor. Văzând
puterea adevăratei credințe, împărăteasa Alexandra a alergat înaintea
Sfântului Gheorghe și a început a striga zicând „Dumnezeul lui
Gheorghe ajută-mă că Tu ești Atotputernic”. Vâzând aceasta,
împăratul Dioclețian a poruncit ca celor doi să le fie tăiate capetele.
Împărăteasa Alexandra și-a dat sufletul pe calea ce ducea la locul de
osândă, iar Sfântului Gheorghe i-a fost tăiat capul într-o zi de 23
aprilie, primind cu bucurie cununa cea neveștejită a slavei lui
Dumnezeu.
Fraților,
Să luăm aminte la felul în care mucenicul pe care-l prăznuim astăzi
și-a petrecut viața în această lume și mai ales la martiriul său. Pentru
Hristos și Evanghelia Sa a renunțat la toate dregătoriile înalte pe care
le deținea și nu a pregetat să-și dea chiar și viața. Să nu rămânem,
așadar, nepăsători față de fericirea veșnică pe care o putem dobândi
și noi, plinind cu sfințenie poruncile lui Dumnezeu. Dacă sfinții au
renunțat la lume și chiar la propria viață pentru a dobândi această
fericire, noi trebuie doar să fim aprinși de râvna dumnezeiască și să
mărturisim pe Hristos, fugind de patimile și necurățiile sufletului,
lăsându-ne pătrunși de credința în Domnul nostru Iisus Hristos și
însuflețiți de biruințele mucenicilor. Amin.
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Predică LA Duminica a VII-a după Rusalii
(Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum)
Pr. Neacșu Daniel
„În vremea aceea, pe când trecea Iisus, s-au luat după Dânsul doi
orbi; aceştia strigau şi ziceau: miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui
David! Iar după ce a intrat El în casă, au venit la Dânsul orbii şi i-a
întrebat Iisus: credeţi că pot să fac Eu aceasta? Răspuns-au Lui: da,
Doamne! Atunci s-a atins de ochii lor, zicând: după credinţa
voastră, fie vouă! Şi s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu
asprime, zicând: vedeţi, nimeni să nu ştie. Însă ei, după ce au ieşit,
au răspândit numele Lui în tot pământul acela. După plecarea lor,
iată au adus la Dânsul pe un om mut, având diavol. Şi fiind scos
afară diavolul, a grăit mutul; iar mulţimile se minunau, zicând:
niciodată nu s-a văzut aşa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau: cu
domnul diavolilor scoate pe diavoli. Şi Iisus străbătea prin toate
oraşele şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind
Evanghelia împărăţiei şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de
neputinţă în popor” (Matei 9, 27-35).
Iubiți credincioși!
Și în această Duminică a VII-a după Rusalii continuă să ne fie
relatate, la pericopa evanghelică de la Sfânta Liturghie, minuni
săvârșite de Domnul nostru Iisus Hristos în peregrinările Sale pe
drumurile țării sfinte.
După ce duminica trecută am fost martorii vindecării
slăbănogului din Capernaum, duminica aceasta, Sfântul Apostol și
Evanghelist Matei, la capitolul IX, versetele 27-35, ne aduce în prim
plan alte minuni săvârșite de Domnul Iisus în apropiere de cetatea
Nazaretului, acolo unde locuia. Dacă duminica trecută a fost adus
înaintea Sa un slăbănog din Capernaum, acum, trecând Iisus prin
această localitate „s-au luat după Dânsul doi orbi; aceştia strigau şi
ziceau: miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David!”. Doi oameni care nu
mai vedeau cu ochii, chinuindu-se cumplit din cauza acestei
neputințe, sunt totuși capabili să se ia după Hristos și să strige după
Dânsul, cerând izbăvirea. Vedeau așadar, cu ochii sufletului. Deși nu
erau capabili să vadă oamenii care treceau pe lângă ei, poate doar să
le audă pașii și nu puteau să recunoască după voce decât pe cei care le

erau foarte apropiați (rude, prieteni), totuși sunt capabili să-L vadă
pe Dumnezeu. Așa se explică strigătele lor disperate după ajutor.
„Iar după ce a intrat El în casă, au venit la Dânsul orbii şi i-a
întrebat Iisus: credeţi că pot să fac Eu aceasta?”. Mântuitorul își
continuă, aparent netulburat, drumul și intră într-una din casele
apropiaților săi. Este urmat de cei doi orbi care continuă să strige
după ajutor.
Nu era un lucru neobișnuit la poporul evreu ca până și străini,
oameni neinvitați, să intre în case în care se afla câte o mare
personalitate a vremii, pentru a o cunoaște, pentru a sta de vorbă cu
aceasta, ori chiar din curiozitate; iar Iisus era o astfel de
personalitate. Ne aducem aminte că de multe ori se strângeau
mulțimi atât de mari de oameni încât până și casele aveau de suferit,
cum s-a întâmplat în cazul slăbănogului coborât înaintea lui Iisus de
cei care îl purtau pe brațe printr-o spărtură făcută în acoperiș.
De data aceasta, cei doi orbi îl urmează pe Hristos înlăuntru și
stăruința lor pare să fie răsplătită, căci Mântuitorul îi întreabă
„credeţi că pot să fac Eu aceasta?”. Nu era vorba despre puterea Sa,
despre capacitatea Lui de a vindeca o suferință care și în zilele
noastre greu poate fi vindecată; era vorba despre credința celor doi,
până unde mergea această credință. Cu alt prilej, Domnul le spusese
ucenicilor Săi că dacă vor avea credință vor putea să mute chiar și
munții din loc.
Răspunsul celor doi orbi este fără echivoc: „Da, Doamne!”. Un
răspuns sincer, din inimă, simplu, neînvăluit în prea multe cuvinte,
așa cum de multe ori facem noi astăzi. Tocmai de aceea, Mântuitorul
„atunci s-a atins de ochii lor, zicând: după credinţa voastră, fie
vouă! Şi s-au deschis ochii lor”. A fost suficientă o simplă atingere,
dar ce atingere, dumnezeiască, pentru ca ochii lor să se deschidă și să
vadă lumina, culorile, lumea înconjurătoare, dar mai ales pe
Dumnezeu. Deschizându-se pentru prima dată, ochii lor L-au văzul
mai întâi pe Dumnezeu. Ce mângâiere minunată și binecuvântată a
lui Dumnezeu pentru acei ochi.
„Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: vedeţi, nimeni să
nu ştie”. Așadar, după miracol, Dumnezeu le cere să nu spună
nimănui nimic. Probabil că la minune nu mai asistaseră decât unii
dintre apostolii Săi. Prin cuvintele acestea ni se arată importanța
smereniei. Ar fi putut să le poruncească să spună tuturor despre
vindecare; câți dintre noi suntem capabili să refuzăm un moment de
slavă a propriei persoane. Dacă realizăm o faptă bună, primul impuls
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este acela de a face cunoscută realizarea noastră, pentru a primi
laude.
„Însă ei, după ce au ieşit, au răspândit numele Lui în tot
pământul acela”. Iată deci că cei doi nu au ascultat porunca lui
Hristos, căci ieșind din acea casă, îndată au început să spună cât de
mult bine le-a făcut lor Dumnezeu. Au început să răspândească
numele Lui printre toți cunoscuții lor, să-L mărturisească pe Hristos
înaintea oamenilor. În aceste condiții nici nu este de mirare că „după
plecarea lor, iată au adus la Dânsul pe un om mut, având diavol”.
Alți suferinzi au fost aduși să fie tămăduiți. Hristos devine „doctor al
sufletelor și al trupurilor noastre”. Este perioada în care oamenii
aproape că par mai interesați de aceste vindecări miraculoase decât
de învățăturile Sale dumnezeiești. Nu este deci de mirare că
Mântuitorul cerea celor pe care îi vindeca discreție. Oamenii puteau
să fie ispitiți de idea aceasta de a-L vedea doar ce pe un tămăduitor și
să piardă din vedere tocmai esențialul: cuvintele vieții veșnice.
A vindecat și pe acel mut, scoțând afară diavolul. Între timp se
strânsese deja o mulțime de oameni, curioși să vadă cu ochii lor
aceste vindecări: „iar mulţimile se minunau, zicând: niciodată nu s-a
văzut aşa ceva în Israel”. Erau conștienți că se petrecea un lucru
extraordinar, ieșit din limitele firescului, ceva la care poporul lui
Israel nu mai asistase niciodată. Și evreii sunt poporul ales, poporul
cu care a vorbit Dumnezeu, în vremea Vechiului Testament, prin
prooroci. Totuși, Proorocul acesta făcea în mijlocul lor, minuni pe
care nimeni din cei dinainte nu le mai făcuse.
Intră acum în atenția evanghelistului fariseii: „Dar fariseii
ziceau: cu domnul diavolilor scoate pe diavoli”. Inima fariseilor
rămâne nemișcată și de această dată. Continuă să gândească cele rele.
Cugetul lor este unul întunecat. Puși în fața unei astfel de minuni, vin
cu o explicație uluitoare. Îl acuză pe Mântuitorul că este un fel de
vrăjitor care lucrează cu puteri malefice. „Ochii lor erau ținuți ca să
nu vadă”, așa cum ne spune, în altă parte, Sfânta Scriptură. Atât de
corupt era sufletul lor încât nu mai sunt în stare să vadă ceea ce era
evident pentru toată lumea.
Mântuitorul își continuă însă misiunea Sa. Dacă în versetele
de până acum ne sunt relatate împrejurările minunilor săvârșite de
Domnul, spre sfârșitul pericopei evanghelice de astăzi ni se face o
precizare foarte importantă. Activitatea taumaturgică sau
vindecătoare desfășurată de Hristos se împletește cu misiunea
învățătorească: „Şi Iisus străbătea prin toate oraşele şi satele,
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învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi
vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă în popor”.
Într-adevăt, El merge prin toate orașele și localitățile mai mici
dimprejurul Nazaretului și propovăduiește Evanghelia la toată
făptura. Cuvintele Sale sunt cuvintele vieții veșnice: „Cine are urechi
de auzit, să audă!”, spune cu alt prilej; iar Sfântul Apostol Pavel
întărește această idee: „Credinţa este din auzire, iar auzirea prin
cuvântul lui Hristos” (Romani, 10, 17).
Așadar, Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să răsune în sufletele
fiecăruia dintre noi, căci aceste cuvinte ne întăresc credința noastră și
astfel putem fi oricând și noi mărturisitori ai Lui Hristos.
Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să reverse asupra noastră
„toată darea cea bună și tot darul desăvârșit”, iar credința noastră să
fie atât de puternică încât nici cele mai cumplite valuri ale veacurilor
acestora să nu o poată birui. Amin.
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Teologie şi Viaţă:
Cum trebuie să fie duhovnicul și cum să păstrăm dialogul și
comuniunea cu el?
Pr. Dumitru Vânătoru
Prin viaţa duhovnicească a fiecăruia dintre noi, creștinii care viețuim
în lumea aceasta, trebuie să ne pregătim pentru viaţa veșnică, care îşi
are izvorul în Sfintele Taine ale Bisericii. Chemarea noastră la viaţa
de sfinţenie se face atunci când omul participă la sfințenia
dumnezeiască şi se împărtășește de harul lui Dumnezeu.
Ca Sfintele Taine să rodească e nevoie şi de consimțământul
omului şi de împreună-lucrarea cu harul divin şi se realizează în chip
tainic în inima omului prin mijlocirea preotului care este „slujitor al
lui Hristos şi iconom al tainelor lui Dumnezeu” (I Corinteni 4,1).
Taina Sfintei Spovedanii prin care omul îşi mărturisește
păcatele personale, când încercăm să refacem unitatea spirituală cu
Biserica, unitate alterată de păcat, aceasta are loc în Biserică în faţă
preotului duhovnic. Taina Mărturisirii este singura din cele șapte
Sfinte Taine, în care se realizează o întâlnire sau un dialog între preot
şi credincios sau penitent, în chip nevăzut fiind prezent Mântuitorul
nostru Iisus Hristos. Credinciosul sau penitentul care se aşază sub
epitrahilul preotului duhovnic, mărturisindu-şi păcatele, aşteptând
de la Dumnezeu iertarea păcatelor prin împlinirea canonului sau
penitenţei, are posibilitatea de a vorbi, de a se uşura de povara
păcatelor sufleteşti, de a spune ce are în el, fiind asaltat cu răbdare,
pricepere şi multă încredere de către duhovnic care este povățuit şi
luminat de Mântuitorul.
Nu numai în preajma marilor sărbători sau în timpul
posturilor trebuie să ne spovedim ci trebuie să fim conştienţi că este
un act de responsabilitate în care credinciosul aleargă la preotul
duhovnic pentru eliberarea de păcate, vindecare, ca la un doctor. Aşa
cum doctorii foarte buni se găsesc din ce în ce mai greu, la fel şi un
duhovnic bun se găseşte mai greu şi descoperirea lui se face prin
lucrarea Duhului Sfânt, fiind un dar pe care ni-l dăruieşte Dumnezeu
la neliniştea şi căutarea noastră sufletească. Când avem un duhovnic
bun şi priceput, trebuie să-l păstrăm pentru că trebuie să-l avem ca
un părinte, un prieten sau un doctor, în care noi trebuie să ne
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încredinţăm lui Dumnezeu sufletul nostru prin preotul duhovnic, iar
datoria noastră este aceea de a ne ruga pentru el.
Mulţi dintre creştinii de azi care sunt botezaţi în numele
Sfintei Treimi nu au duhovnic chiar dacă ei cred în Dumnezeu sau
sunt oameni buni şi au o legătură din când în când cu Biserica.
Părinte duhovnic este acela care îl cunoaşte pe fiul său duhovnicesc,
care ştie ce este în sufletul lui, care are ca obiectiv vindecarea rănilor
sufleteşti, să găsească leacul care aduce vindecarea rănilor, care ţine
legătura cu fiul său duhovnicesc şi încearcă să-l trateze ca pe propriul
său copil. Preotul trebuie să devină un prieten în care omul să aibă
încredere deplină pentru a nu avea nimic care să-l oprească de la
mărturisirea păcatelor, fiind foarte important de amintit faptul că
duhovnicul nu are voie să dezvăluie secretul spovedaniei, ci trebuie
să-l păstreze, deoarece din mâna lui va cere Mântuitorul sufletele pe
care le-a spovedit.
Pentru asemenea duhovnici trebuie să ne rugăm lui
Dumnezeu, nu numai să-l păstrăm sau să-l primim, ci să le dăruiască
Dumnezeu lungime de zile ca să-i călăuzească și să-i liniștească pe
mulți.
Cei ce spovedesc „pe fugă”, mai ales în perioada Postului Mare,
când duhovnicul este ocupat neavând timp suficient pentru o
spovedanie liniştită şi amănunţită, fac o greşeală mare în ceea ce
priveşte mărturisirea păcatelor; putem să spunem despre aceştia că
nu au duhovnic pentru că urmăresc să îndeplinească un obicei și nu
o rânduială a Bisericii.
Dacă mărturisirea aceasta nu este roditoare, ci am ajuns la
întâmplare la el, nu putem vorbi de preot-duhovnic. Este adevărat
faptul că dorim să ne împărtășim cu Sfintele lui Hristos Taine spre
iertarea păcatelor, dar nu ne putem apropia oricum de potir. Preotul
dacă cunoaşte bine problemele credincioşilor din parohia să, fiii săi
duhovniceşti ştiu și când să se apropie de Sfânta Împărtăşanie.
Spovedania fără a ne împărtăşi cu Sfânta Euharistie este posibilă, dar
primirea Sfintei Euharistii fără spovedanie nu este posibilă.
Mulţi dintre oamenii care nu pot găsi un duhovnic bun sau un
„preot cu har” este pentru că îl vor pe acest duhovnic după cerinţele
şi măsura lor. Cunoaştem că toţi preoţii au primit harul preoţiei la
hirotonie şi acest har este lucrător, depinzând într-o mare măsură şi
de viaţa şi rânduiala duhovnicului, care trebuie să fie un om al
rugăciunii, al blândeţii, al bunei cuviinţe, precum şi să respecte
sfintele canoane.
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Această căutare a duhovnicului are consecinţe grave asupra
credincioşilor şi anume aceea de amânare a spovedaniei. Orice preot
care a primit hirotesia întru duhovnic poate „să lege și să dezlege”
păcatele credincioşilor. Cei care aleargă la preot trebuie să aibă
credinţă că încredințându-se lui, se încredințează lui Dumnezeu, lui
Hristos, care iartă şi vindecă rănile păcatelor şi nu omului
neputincios şi mărginit care poartă harul preoţiei.
Credincioşii care îşi rezolvă singuri problemele duhovniceşti și
nu au un preot-duhovnic, nu înţeleg adevărata natură a paternităţii
duhovniceşti. Acest aspect este valabil și pentru preoţii care se
consideră duhovnici, dar nu sunt, căci „cel ce nu s-a născut (în Duh)
nu este capabil să nască fii duhovniceşti” (Sf. Simeon Noul Teolog).
Preotul-duhovnic are şi ocupă un rol deosebit de important în
viaţa credincioşilor, deoarece îi ajută pe aceştia să devină fiii lui
Dumnezeu după har, pentru tămăduirea rănilor sufletești, precum şi
pentru mântuirea sufletelor.
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Misiune pentru Hristos. Profesorul de Religie și preotul
Prof. Sorinela Salavat1
Introducere
Realitatea misionară din comunitățile românești din diaspora
prezintă o altă față a parohiei ortodoxe. În schimb, în comunitățile
autohtone rurale situația rămâne una destul de precară. Pot da
mărturie, din nefericire, că parohia de la sat trece printr-o criză reală.
Dacă ne bucură prezența oamenilor mai în vârstă, în schimb lipsa
tinerilor nu ne face foarte fericiți. Așa cum bine afirma Părintele
Patriarh Daniel, tinerii reprezintă viitorul de mâine al Bisericii
Ortodoxe. În același timp, problema misiunii în zona rurală nu
prezintă aceleași coordonate ca misiunea de la orașe. Deși există
păreri că pastorația/misiunea de la oraș nu diferă cu cea de la sat,
tind să cred că există totuși un contrast destul de mare între cele două
realități. Planul misionar pe care îl voi schița în rândurile de mai jos
are în vedere parohia de sat. Viața de la sat a fost gândită mult diferit
față de cea de la oraș și astfel avem, de cel mai multe ori, biserica în
vecinătatea școlilor, ceea ce ușurează activitatea pastoral-misionară a
preotului. Depinde doar de vigilența și de trăirea sa reușita unei
activități misionare în rândul tinerilor. La oraș, există copii care
aparțin de biserica zonei în care locuiesc, dar în schimb își desfășoară
activitatea școlară mult mai departe de casă și de biserică.
Viața în biserică începe din timpul copilăriei și se dezvoltă
treptat pe măsură ce se înaintează în vârstă. Dacă nu suntem capabili
să oferim copiilor noștri o viața în biserică încă de la acel moment,
atunci dificultățile pe care le întâmpinăm cu ei mult mai târziu pot
aduce mari nemulțumiri. Pentru o educație religioasă a tinerilor
avem nevoie însă de unirea a cât mai mulți factori. Familia rămâne
piesa cea mai importantă, la care se alătură demersul preotului, dar și
al altor membrii ai comunității care ar putea fi de ajutor. Am
constatat cu durere că problema pastorației tinerilor rămâne una de
actualitate și cu soluții destul de firave. A mișca sufletul unui tânăr nu
este o lucrare duhovnicească ușor de îndeplinit. Dar în același timp,
nici să rămânem pasivi la acest impas nu reprezintă o poziționare
creștinească. A-i urma lui Hristos sau a face misiune pentru și în
numele lui Hristos se face cu dragoste și încredere că împreună
1
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lucrăm la mântuirea noastră. O Biserică care nu este definită prin
misiune, cred eu, a pierdut din etosul creștin primar, care se definea
tocmai prin bucuria de a-l face cunoscut pe Hristos și celor din jurul
nostru.
Pentru primul punct al planului misionar voi preciza puțin mai
larg problematica pastorației din parohia rurală. Apoi voi descrise
care este grupul țintă și care sunt resursele necesare pentru atingerea
obiectivelor intermediare și finale. Înainte de partea concluzivă voi
prezenta și un plan de lucru sau mai bine zis un potențial calendar de
misiune.
Descrierea succintă a problemei
În parohia de sat lipsa tinerilor reprezintă o reală problemă. Ne
îmbătăm cu apă rece să credem că trăim o perioadă de tranziție, de
acomodare. Dimpotrivă, dacă analizăm că a trecut un sfert de secol
de când am scăpat de comunism și de când Biserica a redevenit un
factor important al societății, ar trebui să înțelegem că lipsa tinerilor
din biserică rămâne, în primul rând, eșecul pastorației noastre. Mai
concret, tinerii de azi au fost botezați imediat după era comunistă,
deci suntem responsabili de atitudinea lor bisericească de azi. Din
nefericire, îndemnul evanghelic de la Matei 28, 18-20: „Datu-Mi-s-a
toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați
toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al
Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit”, a
fost greșit interpretat și chiar tradus puțin diferit de sensul autentic.
Ideea rămâne că botezul este doar un prim pas dar care dacă nu este
urmat de o activitate pastorală, de o relație ucenic-preot, nu se
finalizează într-o viață creștinească autentică.
Grup țintă
Înainte de a prezenta care sunt resursele disponibile pentru a face
pastorație la sat, cred că este mai indicat să vorbim care este grupul
țintă, respectiv în cazul ales de mine, persoanele tinere ale
comunității. Aici am în vedere copiii cu vârsta între 7 și cel mult 20
de ani. Trebuie precizate două elemente. Primul dintre ele este acesta
că tineri de la sat care au trecut de 15 ani sunt nevoiți să meargă la un
liceu care se află în oraș. Acest moment de rupere de familie
reprezintă unul dintre momentele probleme ale educației copiilor
care trebuie tratat cu mare atenție. Pe durata săptămânii aceștia se
află la oraș, revenind la viața de sat în weekend-uri și pe timpul
vacanțelor. Al doilea element are în vedere că pastorația unui grup
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țintă nu este una exclusivă ci dimpotrivă poate atrage și trebuie să
atragă atenția și celorlalți membrii. Dacă vorbim despre un plan
misionar pentru tineri, într-un fel sau altul, și părinții și chiar bunicii
acestora, pot deveni ținte ale respectivului proiect.
Resurse necesare
Există o diferență destul de mare între resursele necesare și resursele
disponibile. Totuși, un minim de necesare poate fi asigurat în orice
situație. Există două categorii de resurse, anume umane și materiale.
Resursele umane de care dispune orice parohie nu sunt
strălucite, dar nici de neglijat. Trebuie însă să existe o modalitatea de
a mișca persoanele respective care pot ajuta la îndeplinirea
obiectivelor. Concret, prezența teologilor care fac parte din această
parohie trebuie stimulată și folosită. Pot exista diferite cateheze sau
discuții biblice coordonate de respectivi teologi și supravegheate de
către preotul paroh. O primă idee care ar trebui pusă în practică ar fi
înnodarea relației dinte școală și biserică, sau mai bine zis, între
profesorul de religie și preot, evident acolo unde nu există. Există voci
care consideră că decizia de a înființa specializarea de teologie
didactică, în mod expres pentru ca să existe o alternativă și pentru
fetele dedicate studiului să predea ora de religie, nu a fost una tocmai
potrivită. Personal, nu agreez această remarcă, pentru două motive.
Primul dintre ele este acela că trebuie să implicăm cumva și partea
feminină în viața bisericească și aceste este unul dintre modurile de
realizare ale acestui deziderat. Al doilea motiv îl reprezintă tocmai
contra-argumentul profesorilor de religie care au participat la
cursurile de licență pentru specializarea teologie pastorală. În alte
cuvinte, dacă relația dintre preot și profesor ar fi una bună, probabil
prezența tinerilor în biserică ar deveni una mai pronunțată și mai
activă. Mai mult decât atât, dacă părinții ar deveni conștienți de
importanța unei educații religioase corespunzătoare pentru copiii lor,
atunci relația dintre preot și părinți ar fi una benefică din toate
punctele de vedere. Aici rolul preotului devine indispensabil, datorită
poziției pe care o are ca părinte al întregii comunități.
Resursele materiale de care am avea nevoie sunt multiple. Am
participat la un mic program de pastorație care, printre altele,
propunea vizionarea de filmele cu teme religioase în biserică, urmate
de discuții pe marginea acestora. Astfel, un echipament care să facă
posibilă vizionarea de filme sau prezentarea unor scurte cateheze ar fi
absolut necesar pentru pastorația cu tinerii. Într-o lume supertehnologizată, utilizarea unui video-proiector nu reprezintă un moft
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ci dimpotrivă o necesitatea. În același timp, tot în categoria resurselor
materiale intră și diferitele mijloace de transport, care ar putea să
asigure organizarea de excursii, pelerinaje cu tinerii parohiei. În
unele cazuri, parohia se întinde pe o distanță de câțiva kilometri, ceea
ce poate fi descurajator pentru unii tineri să participe la slujbele de
duminică. Aici problema ar avea o soluție dacă ar există o colaborare
decentă între autoritățile locale, care dețin mijloacele de transport
adecvate, și preotul comunității.
Obiective intermediare și finale
În mod normal, obiectivele sunt strâns legate de calendarul propus.
Evident, obiectivul ar fi acela de a le trezi tinerilor dorința de a-L
cunoaște pe Dumnezeu printr-o participare activă ca membrii ai
parohiei. Într-un fel sau altul, este impropriu de a vorbi despre un
obiectiv final, întrucât cunoașterea în Dumnezeu este una continuă.
Personal consider că obiectivele intermediare ca acela de a reuși să-i
atragem pe tineri să participe frecvent la Liturghia de duminică ar fi
unul rezonabil. Consider că un prim pas spre realizarea acestui
obiectiv este aducerea copiilor în biserică atunci când preotul slujește
în timpul săptămânii. Mai mult decât atât, preotul ar putea să pună la
dispoziția profesorului de religie în fiecare săptămână biserica ca
spațiu de desfășurare a orelor. Nu cred că ar exista un cadru mai
potrivit ca spațiul bisericii atunci când trebuie să prezinți copiilor
elemente ale bisericii. Evident trebuie să se găsească cadrul legal
pentru a deplasa copiii în Biserică. Mă gândesc aici la un simplu
parteneriat între Școală și Biserică. În același timp, profesorul de
religie are libertatea să recomande copiilor ca duminica să fie alături
de el în biserică. În aceste condiții, preotul trebuie să fie o prezență
activă și să se implice la realizarea acestor obiective, în dialog
permanent cu profesorul de religie.
Un alt obiectiv ar fi acela de a implica copiii într-un cor cu
prilejul sărbătorilor de iarnă. Atunci este un moment prielnic ca cei
tineri să aibă parte de dărnicia comunității. Dacă copii sunt receptivi,
se poate organiza un mic cor care să cânte permanent la Sfânta
Liturghie.
Un alt obiectiv rămâne acela să aducem copiii în sfântul altar
și să dea ajutor părintelui, ca de exemplu, la ieșirea cu lumină în
timpul vohodurilor sau la citirea Sfintei Evanghelii. La oraș am
observat că există această practică și nu ar fi imposibil de aplicat și în
parohia rurală.
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Pentru că trăim într-o lume care are acces la internet,
utilizarea în limite a acestuia poate deveni utilă pentru construirea
unui dialog. Un cont al parohiei pe Facebook rămâne posibil în
condițiile în care majoritatea tinerilor sunt conectați la acesta.
Obiectivul acestui cont ar fi ca tinerii să discute diverse subiecte și să
fie informați permanent de activitățile organizate de parohie.
Plan de lucru
În privința unui calendar pentru implementarea planului misionar
pot spune că se deduce în mod logic din obiectivele intermediare
propuse. Știm că anul bisericesc își are începutul în luna septembrie,
astfel că planul de lucru poate și trebuie să urmeze același timp. Dacă
profesorul de religie poate să se folosească de biserică de îndată ce a
început anul școlar, rămâne evident că respectivul cor de colinde
trebuie inițiat în preajma sărbătorilor de iarnă. După acest moment,
se poate încerca la păstrarea corului și învățarea cântărilor pentru
Sfânta Liturghie. Măcar lunar, cu acești copii și cu invitația deschisă
și pentru toți ceilalți, se poate viziona un film care oferă posibilitatea
unui dialog deschis. Evident contul de Facebook poate fi pasul de
început care trebuie să acapareze atenția a cât mai multor tineri ai
parohiei.
Concluzii intermediare
Planul misionar propus rămâne unul destul de firav dar care poate fi
utilizat pentru început. Cu certitudine realitățile din teren sunt mult
mai complicate și de cele mai multe ori un program trebuie mereu
updatat. Sunt situații în care trebuie lucrat cu multă atenție la
aplicarea planului de lucru. Sau se poate întâmpla ca în anumite
cazuri, directorul unei școli să fie reticent la îndeplinirea unui
obiectiv ca ora de religie să se desfășoare în biserică, măcar atunci
când este sărbătoare în timpul săptămânii. Totuși, a face misiune
pentru Hristos implică anumite eforturi pe care trebuie ca parohia să
le asume. Educația religioasă prin școală și prin biserică nu trebuie
ruptă de cadrul familiei, care are un rol esențial. Dacă există familii
care sunt ușor împotriva unei relații strânse între preot și profesorul
de religie, acolo trebuie lucrat cu mult tact pastoral. A fi misionar al
lui Hristos înseamnă a deveni mai întâi un exemplu personal ca prin
mărturia vieții tale să poți deveni model de urmat și pentru ceilalți. În
același timp, există o limită a libertății personale care nicidecum nu
trebuie încălcată. Important este să urmăm îndemnul Fă rai din ce
ai!
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Secretul Spovedaniei sau Taină pentru Hristos?
Pr. Ionuț-Cristian Salavat1
Introducere
A vorbi despre Sfânta Taină a Mărturisirii dintr-o poziție neutră nu
este posibil. Fie te așezi în partea celor care se folosesc de acest dar de
sus și atunci poți să intri în dialog, fie refuzi să participi la lucrarea
acesteia și te excluzi dialogului. Dacă ești de partea celor care pot
vorbi despre această Taină ai din nou doar două variante. Poți să fii
ucenic (1) sau poți să fii duhovnic (2). Duhovnicia nu exclude
ucenicia, ci de cele mai multe ori, o cere. În schimb, ucenicia nu cere
neapărat și duhovnicia.
Poziția mea în acest dialog este doar a unui simplu duhovnic.
Indiferent de vârstă, de contextul social sau chiar religios,
redescoperirea dimensiunii harice a Tainei Mărturisirii poate fi
comoara de mult preț. Analizând propriul traseu al vieții, pot spune
cu certitudine că descoperirea acestei Taine a avut mare impact
asupra itinerarului meu bisericesc.
Reflecția mea în acest scurt eseu se va axa pe o dimensiune
canonică, care are în vedere taina celor spuse și celor primite în
interiorul Tainei Mărturisirii. Părintele Prof. Patriciu Vlaicu a numito discreție (3). Astfel, am putea să definim discreția ca fiind calitatea
de a păstra o taină încredințată. În limbaj teologic se referă la secretul
spovedaniei sau la atitudinea preotului de a păstra doar pentru sine
cele pe care ucenicul i le-a dezvăluit. În același timp, discreția rămâne
o calitate și pentru ucenic. Voi încerca să analizez problema aceasta a
discreției, atât a preotului cât și a ucenicului.
Personal, am trecut peste acest hop, de a nu crede că preotul
rămâne fidel dialogului nostru și că va păstra cele spuse doar pentru
sine. Însă problema aceasta apare în mintea multor tineri. Am purtat
diferite discuții cu anumite persoane, tineri mai ales, care mi-au spus
că nu se spovedesc tocmai pentru că nu au încrederea că preotul ține
la secretul spovedaniei. Pastoral vorbind, această problemă rămâne
una destul de importantă și poate o înțelegere mai profundă a dilemei
din partea preoților ar ajuta la o schimbare în atitudine și la o
deschidere mult mai ridicată a oamenilor către Taina Mărturisirii.
1

Preot paroh la Parohia Raci, Protoieria Târgu-Jiu Sud, județul Gorj.

36

Preotul și secretul spovedaniei
În ceea ce privește atitudinea preotului cu referire la cele pe care le
ascultă la scaunul spovedaniei putem face o analiză a tradiției
canonice. Pentru Biserica Ortodoxă, tezaurul tradiției canonice
rămâne de referință pentru lucrarea pastorală pe care o are în
vederea apropierii oamenilor de Dumnezeu. Ce ne spun Sfinții
Părinți despre secretul spovedaniei? Care sunt canoanele care
reglementează și acest aspect al vieții bisericești? Toate aceste
răspunsuri pot aduce lumină în această dilemă a creștinilor de azi.
Cultivarea unei conștiințe canonice după care ierarhia sacramentală
se orientează poate fi un semn că împreună lucrăm la mântuirea
noastră a tuturor. Dar aceasta presupune ca cei care fac parte din cler
să fie ei mai întâi cei care cunosc aceste lucruri pentru a fi capabili să
le transmită mai departe, prin propria viață bisericească și prin
instruirea de noi ucenici. În același timp, trebuie să avem grijă să nu
cădem într-un formalism care se folosește greșit de litera canonului,
renunțând la duhul canonului care descoperă sensul tainic al vieții în
Biserică. Fără a fi înțeles sensul duhovnicesc al canonului, aplicarea
lui nu are nici un efect, ci dimpotrivă duce chiar la derapaje teologice.
Pentru varianta românească, atunci când vrei să afli ce spun
Canoanele despre un anume lucru sau despre o anumită situație, ai la
dispoziție lucrarea numită Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note și
Comentarii (4) . Același traseu l-am urmat și eu. Mi-am propus să
analizez cu atenție care sunt dispozițiile canonice în legătură cu
săvârșirea Sfintei Taine a Mărturisirii și dacă sunt anumite canoane
care interzic preotului să spună către altcineva cele încredințate lui în
scaunul spovedaniei (5). Ceea ce am înțeles din analiza canoanelor
care se referă la spovedanie, duhovnic și ucenic, pot sintetiza prin
câteva rânduri și anume: Puterea de a lega și a dezlega, după
cercetarea felului păcatului, vine direct de la Dumnezeu cu scopul
aducerii înapoi a celui ce a greșit. Precum niciodată un doctor nu
poate fi înțeles decât ca cel ce ajută la vindecarea unei boli trupești
(dacă nu ajută nu poate fi numit doctor, ci orice altceva), la fel preotul
trebuie să aibă măiestria să vindece împreună cu ucenicul boala sa
sufletească. Dacă păcatele nu sunt cunoscute de către ceilalți, preotul
are grijă să nu le facă cunoscute tocmai pentru a-l ajuta pe cel în
cauză să se desprindă de legătura cu păcatul și să se aproprie de
Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare consideră că pentru femei,
această vădire către ceilalți a greșelilor ei, poate fi cauzatoare de
moarte (6). Canonul clasic care oprește preotul de a dezvălui păcatele
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ascultate la scaunul spovedaniei este următorul: ,,Duhovnicul, care
primește mărturisirea celor ce mărturisesc păcate ascunse, trebuie
să-i oprească pe aceștia de la împărtășire; dar să nu-i oprească de a
intra în biserică, nici să dea în vileag cele ce știe despre ei, ci să-i
sfătuiască cu blândețe ca să stăruiască ei întru pocăință și rugăciune,
și să li se administreze epitimiile ce li se cuvin, potrivit dispoziției
sufletești a fiecăruia” (Canonul 28 al Sfântului Nichifor
Mărturisitorul).
În spațiul bisericesc se obișnuiește (măcar pe alocuri) să se
afirme următoarea expresie: acea persoană nu poate face cutare sau
cutare lucru pentru că e împotriva sfintelor canoane! Consider că o
asociere a unei anumite fapte cu un anumit canon nu poate fi o
explicație mulțumitoare pentru absolut nimeni. Iar regula se aplică și
pentru subiectul reflecției mele cu privire la secretul spovedaniei. Eu
pot afirma că preotul nu poate destăinui păcatele mele ca ucenic
pentru că cutare canon îl oprește, dar înțelegerea aceasta scapă
esențialul, anume așezarea duhovnicească a preotului, dar și relația
mea cu el, ca ucenic-preot/duhovnic. Pare-mi-se că, cel puțin în cazul
canonului care oprește de la divulgarea păcatelor, am ajuns să
interpretăm acest canon doar ca barieră și nimic mai mult. Însă ideea
din spatele canonului rămâne pur pastorală. Preoții păstrează taina
celor primite la Mărturisire nu pentru că îi oprește respectivul canon,
ci doar pentru faptul că știe că dezvăluirea l-ar răni pe ucenic. Cum ar
putea să se mai uite preotul la un anume ucenic care i s-ar reproșa că
l-a povestit la ceilalți prieteni, cunoscuți sau chiar la oameni
necunoscuți? Remarca Sfântului Vasile cel Mare precizată mai sus
sigur nu are în vedere moartea fizică în cazul vădirii păcatelor, ci este
evident că se referă la moartea sufletească a ucenicului. Consider că
această dimensiune ar trebui să o redescoperim cu privire la acest
aspect reglementat prin canoane, anume că nu canonul oprește pe
preot să dezvăluie greșelile mai mici sau mai mari ale ucenicului, ci
dimpotrivă dragostea creștinească care îl apasă pentru acel mădular
al lui Hristos, conștient fiind de faptul că ucenicul nu este de acord ca
tainele vieții sale să fie cunoscute de către toți.
Înainte de a analiza și partea de discreție a ucenicului, mai
aduc o scurtă precizare, de fapt un comentariu la comentariu, și care
are legătură cu subiectul propus. Lecturând renumitul Canon 102
Trulan, mi-a sărit în ochi comentariul Arhid. Prof. Floca, care spune
așa: ,,pentru a releva importanța pe care o are măiestria
duhovnicului, putem spune cu dreptate că pretutindeni credincioșii
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sunt așa cum sunt și duhovnicii lor” (7). O afirmație foarte mare și
care are rolul de a-i responsabiliza pe cei care sunt preoți/duhovnici.
Însă problema rămâne deschisă și pentru atitudinea ucenicului.
Echilibrul acestei colaborări ucenic-preot/duhovnic ar trebui să fie
făcut înțeles pentru cele două părți implicate. Nu doar duhovnicul
meu este dator să răspundă pentru traseul meu duhovnicesc, ci mai
ales eu ca ucenic, dar împreună lucrând cu duhovnicul pentru a mea
și pentru a lui mântuire.
Discreția ucenicului
Din punct de vedere pastoral, preotul rămâne cu responsabilitatea de
a păstra în tăcere cele pe care le-a auzit la spovedanie de la ucenic.
Dar care trebuie să fie atitudinea după primirea cuvântului de la
Sfânta Mărturisire a ucenicului? Are el voie să vorbească cu oricine
ceea ce a primit în taină și tainic la scaunul spovedaniei sau tace și
încearcă să împlinească cele auzite?
Personal nu mi-am pus problema aceasta niciodată până acum
câteva luni de zile. Am căutat să văd dacă există vreun canon în
legătură cu acest aspect, dar pot spune cu certitudine că nu există.
Analiza personală, dar și ideile furate de la diferite discuții, le-am
coordonat în două direcții pe care le voi sintetiza în următoarele
rânduri.
Prima direcție – ceea ce spun eu ca ucenic duhovnicului la
mărturisire se referă la greșelile mele, iar dumnealui se oprește să
vorbească despre acestea cu altcineva din punct de vedere pastoral.
În schimb, ceea ce primesc eu de la duhovnic trebuie așezat în
legătură cu Dumnezeu. Dacă Hristos stă nevăzut la săvârșirea Sfintei
Taine, dar totuși prezent prin sfânta Sa icoană și chiar prin duhovnic
(într-o anumită măsură), atunci cuvintele primite nu sunt simple
cuvinte, ci cuvintele spuse de Hristos prin duhovnic. Aceasta este
taina și pe aceasta o mărturisim și o credem. Firesc ar fi deci ca să
păstrez acele cuvinte doar pentru mine. Ele se referă la problemele
mele, la contextul meu, la stadiul meu duhovnicesc și nu al tuturor.
Evident, lucrurile sunt destul de complexe, dar așa stă prima mea
concluzie.
A doua direcție – are în vedere un caz destul de des întâlnit.
Prezența a unei familii- soț și soție/ bărbat și femeie- la scaunul
spovedaniei (8). Întrebările pe care mi le-am pus sunt următoarele:
Care este atitudinea care se impune atunci când cei doi se spovedesc
la același duhovnic (și bine fac!), de cele mai multe ori cu probleme
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comune? Este indicat ca cei doi să aibă o discuție acasă cu privire la
soluțiile primite la scaunul spovedaniei sau mai bine este să se
păstreze discreția? Răspunsurile mele la aceste întrebări s-au
conturat în două etape. În prima etapă am zis că din mai multe
motive, soții ar trebui să păstreze tăcerea. Fiecare să aplice cuvântul
primit de la duhovnic, dar să nu vorbească de o anumită problemă și
să vadă ce a spus duhovnicul fiecăruia (9). Printre motive, m-am
gândit că preotul ar putea să aibă să spună soțului ceva și soției
altceva. Probabil într-un fel discută cu un bărbat și în alt fel discută
cu o femeie. Concluzia primei etape a fost aceea că soluția discreției
ar fi o tactică pastorală auto-impusă mult mai bună. Însă în a doua
etapă, concluziile se nuanțează într-o direcție pastorală mult mai
interesantă. Pe scurt, ar trebui ca în unele cazuri, după spovedania
fiecăruia dintre soți, duhovnicul să aibă o mică discuție cu cei doi
laolaltă. Am observat că există și preoți care recurg la acest gest și mi
se pare cea mai echilibrată soluție. Curiozitățile pot dispărea prin
recurgerea la acest moment și riscul soților de a înțelege greșit
sfaturile pastorale ale duhovnicului ar putea fi reduse considerabil.
Conchid această parte prin a reafirma credința prezenței lui Hristos
în Taină și faptul că unul dintre soți primește un cuvânt iar celălalt alt
cuvânt nu înseamnă nicidecum neînțelegere, ci dimpotrivă faptul că
Hristos dă sfatul potrivit pe măsura fiecăruia.
Concluzii personale
Deși cele prezentate mai sus ar trebui să fie reflecția mea personală,
și în mare parte este, la fel concluziile ar trebui să fie ale mele,
personale. De regulă, această ultimă parte se numește simplu
Concluzii, dar aici țin să sintetizez concluziile personale. Însă pentru
că sunt personale, vor fi foarte scurte.
Prima concluzie care o pot pune în scris se referă la faptul că
problemele pastorale sunt într-o permanentă schimbare. Cazurile de
ieri nu mai sunt cazurile de azi, dar deja cele de azi, nu mai sunt cele
de mâine. Însă totuși rămâne ceva care le leagă. Și de funia aceasta ne
putem lega cu toții, și ucenicii și duhovnicii. Nu putem să ne rupem
de trecut, dar nici să rămânem înțepeniți în el. De multe ori s-a recurs
la o asemenea atitudine nu cu rezultate tocmai potrivite. Cheia
hermeneutică prin care trebuie să se rezolve problemele pastorale ale
credincioșilor, inclusiv a mea, va rămâne însă Hristos. Iar la aceasta
se adaugă valoarea de neprețuit a persoanei umane. Împreună
lucrăm la mântuirea noastră. Nu există alt drum decât împreună.
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Atâta timp cât privim permanent dacă cel de lângă noi încă mai e
aproape, atunci putem să nădăjduim la cele bune. La nivel teologicpastoral aceasta se transpune în grija duhovnicului pentru ucenicii
săi. Duhovnicul nu se poate numi duhovnic fără ucenici, dar nici
ucenicul nu se poate numi ucenic fără duhovnic.
A doua concluzie trimite la esența acestei reflecții personale cu
privire la atitudinea de discreție a duhovnicului, care izvorăște din
dragoste și nu pe baza unui anumit canon, dar și a ucenicului, care
izvorăște din rațiuni pastoral-tainice. Pastoral pentru a nu se ajunge
ca duhovnicul să fie motiv de discuție, iar tainic pentru că totul se
petrece sub umbrela tainei, a Sfintei Taine a lui Hristos. Era o mică
povestioară a Patericului care afirma că la momentul Tainei,
potrivnicul nu aude cele ce preotul le încredințează ucenicului. E
important să înțelegem profunzimea acestei tainice lucrări, care ne
oferă o a șansă, șansa unui nou început în Hristos și în Biserica Sa.
Note:
1. Voi folosi expresia de ucenic care mi se pare mult mai bună
decât cea de penitent. În același timp, sunt convins că nu te
poți numi ucenic atunci când te afli pentru prima oară în fața
preotului pentru a te mărturisi, dar consider că ucenicia începe
cu acest prim pas.
2. Diferența de care nu eram conștient este diferența acceptată
între calitatea de spoveditor și de duhovnic. Consider că
denumirea de preot poate fi folosită în locul celei de
spoveditor, iar în cazul acesta când mă voi referi la duhovnic
este evidentă și calitatea de preot.
3. ,,Taina Pocăinței este o lucrare de restaurare, o revenire în fire
susținută de preot prin disponibilitate, blândețe, smerenie,
răbdare, și nu în ultimul rând discreție”.
4. Datele complete ale acestei lucrări sunt următoarele: Arhid.
Prof. Dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note și
Comentarii, ediția a III-a, ediție îngrijită de Dr. Sorin Joantă,
Sibiu, 2005.
5. Poate surprinzător pentru mulți, dar nu sunt foarte multe
canoane care să aibă în atenție Taina Mărturisirii. Eu m-am
oprit la cele care le-am considerat importante și pe care le
numesc aici în ordine istorică: Canonul 74 al Sfântului Vasile
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6.
7.
8.
9.
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cel Mare, Canonul 102 Trulan și Canonul 28 al Sfântului
Nichifor Mărturisitorul.
Aici am în vedere canonul 34 al Sântului Vasile cel Mare.
Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, op. cit., p. 179.
Am dat exemplul familiei, dar la fel de bine se potrivește și
exemplul a doi tineri care nu sunt încă căsătoriți, dar care se
gândesc la această perspectivă.
La o discuție pe tema aceasta, un prieten le-a numit chestii de
curiozități între soți.

Istoricitatea Înălțării Domnului și consecințele ei
mântuitoare
Pr. Popescu Daniel1
Mântuitorul Iisus Hristos, după slăvita Sa Înviere din morți, a mai
rămas împreună cu Apostolii încă 40 de zile, pentru ca aceștia să
„înțeleagă Scripturile” (Luca 24, 45), dar mai ales i-a povățuit despre
felul cum vor fi mesagerii noii credințe, așa cum reiese din ultimul
capitol al Evangheliei Sfântului Luca: „Și le-a zis că așa este scris și
că așa trebuia să pătimească Hristos și a treia zi să învieze din morți,
și întru numele Său să se propovăduiască pocăința și iertarea
păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Voi sunteți
martorii acestora” (Luca 24, 46-48).
Credința Apostolilor legată de arătările lui Hristos cel înviat
(determinată de o cunoaștere istorică, empirică și tangibilă), ,,ce am
auzit, ce am văzut cu ochii noștrii, ce am privit și mâinile noastre au
pipăit” (1 Ioan 1, 1), face necesară și credința în înălțarea
Mântuitorului Iisus Hristos, ca ultim eveniment istoric al parcursului
Său pământesc (1).
Dacă în Evanghelia după Matei nu se amintește deloc acest
eveniment, iar Evangheliștii Marcu și Ioan îl amintesc în grabă
(Marcu 16-19, Ioan 20, 17), Evanghelia lui Luca urmărește să traseze
activitatea terestră a lui Iisus Hristos, ca realitate istorică probată și
argumentată, iar în cartea Faptele Apostolilor să lumineze cititorul
despre drumul Bisericii prin timp. Așadar, Înălțarea este punct de
încheiere a vieții lui Hristos pe pământ și început al drumului
Bisericii (2).
Potrivit cosmologiei biblice, Dumnezeu locuiește în ceruri, iar
pământul ca ,,așternut al picioarelor” lui Dumnezeu, este sălașul
oamenilor (Isaia 66, 1). De aceea tot ceea ce provenea de la
Dumnezeu cobora de sus, cobora din cer, în timp ce tot ceea ce
mergea spre Dumnezeu se suia spre cer. Așadar Evanghelistul, prin
Înălțarea lui Iisus, nu vrea să ne indice o separare între Iisus și
oameni, Iisus nu se îndepărtează de lume, ci se aproprie; Înălțarea
Sa nu este o absență ci o prezență și mai intensă.
Apostolul Pavel, format la şcoala rabinului Gamaliel, cunoaşte
1

Preot la Parohia Sf. Nicolae, Târgu-Jiu, Protoieria Târgu-Jiu Nord, Județul Gorj.
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bine valoarea simbolurilor biblice. În privinţa Înălţării lui Iisus,
apostolul explică: „Dar ce înseamnă “s-a ridicat”, dacă nu faptul că a
şi coborât în locurile cele mai de jos ale pământului? Cel care a
coborât este acelaşi cu cel care s-a ridicat deasupra tuturor cerurilor
ca să împlinească toate” (Efeseni 4, 9-10). Apostolul Pavel vrea să
spună că Înălţarea pune în evidenţă natura divină a lui Iisus. Acelaşi
lucru îl subliniază evanghelistul Marcu care spune că Iisus „înălţat la
cer S-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu” (Marcu 16, 19). La rândul
său, sfântul Luca notează că Iisus, sub privirile apostolilor, „a fost
înălţat şi un nor l-a ascuns din ochii lor” (Faptele Apostolilor 1, 9).
Norul este simbolul prezenţei lui Dumnezeu, iar a sta la dreapta lui
Dumnezeu înseamnă demnitate şi putere dumnezeiască.
Biserica apostolică a trăit încă din prima clipă această
certitudine a unei noi prezențe a lui Hristos înviat și de aceea nu a
acordat o importanță deosebită istoricității Înălțării. Mulți au crezut
astfel că Biserica primară nu a făcut la început o deosebire între
evenimentul învierii și al înălțării și că înțelegea ridicarea la slavă
prin Înviere ca ultimul act al istoriei pământești a Mântuitorului
Hristos (3).
Evenimentul istoric al înălțării s-a petrecut nu departe de
Ierusalim, la Muntele Măslinilor, în Betania, la patruzeci de zile după
Înviere (4) ,,pe când îi binecuvânta”, arătându-se de fapt că
despărțirea aceasta este doar fizică și pentru o vreme, deoarece
revederea nu va mai fi în această lume, ci în împărăția lui Dumnezeu
(Ioan 17, 24; Luca 22, 29-30) (5).
Istoric sfânt al Noului Testament și ,,teolog al Înălțării”, Luca
accentuează istoricitatea evenimentului folosind termeni realiști, cum
ar fi ,,pe când priveau”, ,,a fost ridicat” și ,,S-a înălțat la cer” (Luca
24, 51; Faptele Apostolilor 1, 9), cu scopul de a preveni pe viitor orice
interpretare ,,mitică” a Înălțării. Sfântul Ioan Damaschin înțelegea
Înălțarea de la pământ la cer și coborârea Lui ca pe niște activități ale
unui corp circumscris: ,,Acest Iisus, Care S-a înălțat de la voi la cer,
așa va și veni cum L-ați văzut voi mergând la cer.” (Faptele
Apostolilor 1, 11) (6).
Mulți preferă să încheie parcursul istoric al Mântuitorului
Hristos la crucea Golgotei și la îngroparea Sa în mormântul din afara
zidurilor Ierusalimului însă pentru credința creștină din toate
timpurile evenimentul Înălțării nu este deloc secundar căci el
determină o mișcare spre cer a Biserici (7).
Vorbind despre restaurarea firii umane în Iisus Hristos,
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părintele Dumitru Stăniloae afirma că Mântuitorul nu s-a înălțat
dintr-o dată după Înviere pentru a convinge pe oameni de adevărata
Sa înviere și pentru a arăta legătura Sa reală cu oamenii. Dar nu
putea nici să rămână pe pământ după Înviere, pentru că oamenii ar fi
crezut atunci că viața cu trupul înviat nu e decât o întoarcere
momentană în lumea pământească și nu o existență care se cere după
un alt cosmos. Pe de altă parte, dacă ar fi continuat să stea cu mărirea
trupului Său înviat între oameni, aceștia ar fi fost siliți să-L
recunoască drept Dumnezeu. Istoria ca arenă a vieții de libere decizii
ar fi devenit imposibilă.
Existența istorică a Fiului Omului se prelungește în cer și după
Înălțare, pentru că ea cuprinde evenimente noi și neîmplinite, cum ar
fi: arătarea lui Hristos către Pavel pe drumul Damascului, a doua
venire întru slavă sau celelalte evenimente prezentate în Apocalipsă.
Înălțarea Domnului afirmă ridicarea firii omenești a lui Hristos unită
în chip nedespărțit, neîmpărțit, neamestecat și neschimbat cu firea
dumnezeiască în Ipostasul Logosului Înomenit, la cea mai înaltă
formă a ei de existenţă, după schimbarea esenţială petrecută cu ea,
prin Înviere: „Cerurile au gătit scaunul Lui; norii suirea Lui. Îngerii se
minunează, văzând un Om mai presus de ei. Tatăl primeşte pe Acela
pe Care Îl are în sânuri de-a pururea” (Vecernia Mare, stihira 1).
Cele două firi, divină şi umană, sunt deci unite ipostatic în chip
inefabil pentru veșnicie fără nicio schimbare și fără nici o
întrerupere.
Sfântul Ioan Evanghelistul spune că, fără nicio schimbare,
„Cuvântul S-a făcut trup” şi trupul s-a făcut Cuvânt fără nici o
modificare şi Dumnezeu S-a făcut om. În felul acesta, Cuvântul lui
Dumnezeu şi omul, care au aceeaşi subzistenţă, a făcut ca Ipostasul
Logosului care a devenit Ipostasul firii umane impersonale însuşite
de El să aibă ca Persoană pe Persoana lui Dumnezeu Cuvântul (8).
Asumării firii umane i-a urmat îndumnezeirea ei, tot în
Persoana Mântuitorului, dar la o treaptă mult superioară stării
originare a omului, nesfârşită ca posibilităţi, până la îndumnezeire.
Astfel, chipul omenesc desfigurat de păcat recapătă frumuseţe prin
chipul dumnezeiesc al Fiului.
Prin Înălțare umanitatea lui Hristos transfigurată este primită
de Tatăl în intimitatea Sfintei Treimi, pentru ca și peste aceasta să se
odihnească persoana Sfântului Duh (9).
Hristos S-a înălțat la ceruri de pe Muntele Măslinilor pentru a
Se coborî mai apoi prin Duhul Sfânt la toți cei care vor crede și se vor
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boteza (10) asigurându-i de comuniunea cu El și de ajutorul Său
permanent: ,,Iată Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul
veacului” (Matei 28, 20).
Prin această coborâre izvorâtă din iubire, El Se adresează
libertății noastre în efortul ei de a învinge păcatul, căci numai acolo
unde este prezent Hristos este posibilă mântuirea (11). Uimitor în
actul Înălțării Domnului este faptul că natura noastră reală stă pe
scaunul dumnezeiesc în persoana lui Iisus Hristos și participă la
atotputernica chivernisire a lumii.
Note:
1. Gheorghios Patronos, Parcursul istoric al lui Iisus – de la iesle
la mormântul gol -, Trad. Lector Dr. Sabin Preda, Ed.
Bizantină, București, 2011, p. 398.
2. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Chipul evanghelic al lui Iisus
Hristos, Editura Centrului Mitropolitan Sibiu, 1991, p. 279.
3. Gheorghios Patronos, Parcursul istoric al lui Iisus…, p. 400.
4. Satul Betania (în aramaică însemnând „casa bărcii”) se afla în
partea de răsărit a Muntelui Măslinilor, mai aproape de
Ierusalim. A se vedea și articolele despre Betania și Muntele
Măslinilor din: Dicționarul biblic, Societatea Misionară
Română, Ed. Cartea Creștină, Oradea, 1995, p. 144 și p. 878;
Pr. dr. Ioan Mircea, Dicționar al Noului Testament A-Z,
Editura II-a, Ed. IBMBOR, București, 1995, p. 59 și p. 336; Dr.
Irineu Pop Bistrițeanul, Țara Sfântă arena operei
mântuitoare, Ed. Universal Dalsi, 1995, p. 276.
5. Arhid. prof. Ioan Ivan, „Învățăm să ne înălțăm sufletește
gândind la Înălțarea Domnului cu trupul la cer”, în Revista
„Teologie și Viață”, nr. 1-6/1997, p. 190.
6. Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, Ed. Scripta, Ediția a IIIa, trad. Pr. Dumitru Fecioru, București, 1993, p. 147.
7. Gheorghios Patronos, Parcursul istoric al lui Iisus…, p. 400402.
8. ÎPS. Acad. Prof. Univ. Dr. Irineu Popa, Arhiepiscopul Craiovei
şi Mitropolitul Olteniei, „Valoarea mântuirii şi îndreptării
noastre reflectată în consecinţele mântuitoare ale unirii
ipostatice a celor două firi ale Logosului înomenit”, în Rev.
„Mitropolia Olteniei”, nr. 1-4/2012, p. 10.
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9. Pr. Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului,
Ed. Omniscop, Craiova, 1993, p. 365-374.
10. ,,A crede” înseamnă a primi această iubire și a o comunica și
altora. Pentru cei care nu vor crede Hristos va rămâne nevăzut
și absent. A se vedea: Sf. Chiril al Alexandriei, Comentariu la
Evanghelia Sfântului Ioan, IX, PSB 41, Traducere, introducere
şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR,
București, 2000, p. 884.
11. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologie Dogmatică
Ortodoxă, vol. II, Ed. IBMBOR, București, 1997, p. 124.
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Sfânta Liturghie - evoluție istorică (Partea a III-a)
Pr. Mihai Marius - Crinu
Liturghia credincioșilor
Între Liturghia catehumenilor și Liturghia credincioșilor nu există o
separație clară așa cum există între Proscomidie și Sfânta Liturghie
propriu-zisă, deoarece Liturghia catehumenilor nu se încheie cu
otpust ci doar cu un îndemn (1) adresat de diacon ori de preot,
catehumenilor, și imediat unul credincioșilor. Aceste cuvinte, de
adresare pentru cele două categorii de participanți la Sfânta
Liturghie, nu sunt decât niște cuvinte, putem spune, de avertizare
pentru unii, cât și pentru ceilalți, făcându-i atenți la ceea ce o să
urmeze.
Liturghia credincioșilor, așa cum spuneam mai sus, urmează
îndată Liturghiei catehumenilor și începe cu cuvintele: Câți suntem
credincioși, iară și iară, în pace, Domnului să ne rugăm‚ ținând până
la sfârșitul acesteia (2).
Cultul divin euharistic a fost întotdeauna o celebrare închisă a
comunității la care aveau acces numai cei botezați (3). Centrul acestei
Liturghii îl formează ritualul Jertfei euharistice, de aceea se mai
numește și Liturghia euharistică (4), ea constituind adevărata
liturghie creștină.
Această parte a Sfintei Liturghii a cunoscut foarte puține
modificări, mai ales în partea ei introductivă, însă schema sau
rânduiala ei, în general, este aceeași ca și în vechea Liturghie creștină
(5).
În Liturghia credincioșilor se disting trei părți, bine
caracterizate și definite prin scopul urmărit de fiecare dintre ele:
- ritualurile de pregătire spirituală și materială de la
începutul Liturghiei credincioșilor, în vederea Jertfei
euharistice
- rugăciunea Sfintei Jertfe sau ἀναθοπά (anamneza, epicleza
și dipticele)
- ritualurile după anafora, care formează partea de la
sfârșitul Liturghiei euharistice.
Partea de început a Liturghiei euharistice se desfășoară după
concedierea catehumenilor și până la salutul Sfântului Apostol Pavel,
adresat corintenilor: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos și
dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea (părtășia) (6)
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Sfântului Duh să fie cu voi cu toți” (2 Corinteni 13, 13). Momentele
principale ale acestei prime părți sunt:
- rugăciunile pentru credincioși
- intrarea cea mare (ἡ μεγάλη εἴζοδορ Vohodul mare, cu
cinstitele daruri)
- Simbolul credinței (7).
Pentru a înțelege mai bine evoluția istorică a Liturghiei o să
apelăm din nou la tabelul comparativ alcătuit de părintele profesor
Ene Braniște, la fel cum am făcut și la începutul Liturghiei
catehumenilor (8).
Rugăciunile pentru credincioși
Cele două rugăciuni pentru credincioși, care azi se citesc în taină în
timpul celor două ectenii mici de după concedierea catehumenilor
(9), fac parte din rânduiala primară a Liturghiei. Facem precizarea că
la această parte a serviciului divin în vechime puteau participa numai
credincioșii (οἱ πιζηοὶ) (10) adică numai cei botezați, iar dintre
aceștia, cei împăcați cu Biserica. Cât timp s-a aflat în uz disciplina
penitenței publice (11), erau tolerați să asiste și penitenții din clasa
cea mai înaintată, așa numiții împreună-șezători (12). Lor le era
interzis să aducă daruri și să se împărtășească (13).
Potrivit canonului 19 al sinodului din Laodiceea (343)
rugăciunile pentru credincioși erau în număr de trei, una citită în
taină și celelalte două cu voce tare (14). Dintre acestea s-au păstrat
numai două, la această practică ajungându-se înainte de secolul al
VIII-lea sau al IX-lea deoarece situația este aceeași și în Codicele
Barberini 336 (15). Există posibilitatea ca cea de-a treia rugăciune să
fie cea care se citește azi în timpul ecteniei de după intrare cea mare,
locul ei mutându-se după dezvoltarea Vohodului mare. Se numesc
rugăciuni pentru credincioși pentru că se citesc în acest loc, dar în
realitate ele cuprind cereri și pentru liturghisitori (16). Dacă în
rânduiala de azi a Sfintei Liturghii înainte de fiecare dintre cele două
rugăciuni se rostește o ectenie mică, în vechime se rostea ectenia
mare în întregime. Observăm acest lucru chiar în Constituțiile
Sfinților Apostoli, unde după rostirea rugăciunilor pentru diferitele
categorii de participanți se rostea o ectenie mare asemănătoare cu cea
de astăzi (17). Parte din ectenia mare a rămas și în practica de azi,
această practică cristalizându-se înainte de secolele al XIII-lea și al
XIV-lea, când patriarhul Filotei ia act de ea în Diataxa sa. El îl
îndeamnă pe diacon să fie atent când preotul termină de citit
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rugăciunea pentru ca în acest moment să întrerupă ectenia cu
cuvântul Înțelepciune! pentru ca preotul să rostească ecfonisul
rugăciunii. Iată că acest îndemn s-a moștenit până astăzi, însă în
vechime corespundea unei necesități practice (18).
Intrarea cea mare (ἡ μεγάλη εἴζοδος – Vohodul Mare)
Intrarea mare sau Vohodul mare este o dezvoltare a unui act destul
de simplu la început și lipsit de orice semnificație simbolică. Acest act
reprezenta ducerea darurilor de pâine și vin, alese de către diaconi,
de la pastoforiu în altar la Sfânta Masă, unde urmau să fie
binecuvântate și sfințite de către liturghisitor. Tot acum se pomeneau
și numele celor care le aduceau, dar și ale celor pentru care erau
aduse (19). După ce locul Proscomidiei s-a deplasat înainte de Sfânta
Liturghie, pentru aducerea Cinstitelor Daruri de la Proscomidiar la
Sfânta Masă s-a dezvoltat un fast deosebit (20) care a și primit
semnificații simbolice, pe măsură (21).
Ritualul Intrării celei Mari s-a inaugurat prin secolul al VI-lea
sub o formă mai simplă și desigur nu peste tot. În comentariul lui
Teodor al Mopsuestiei se observă că acest ritual se desfășura în
tăcere, însă mai târziu sub influența gândirii lui s-a introdus la
Ierusalim cântarea Să tacă tot trupul…, cântare care astăzi se cântă la
Liturghia Sfântului Vasile în Sâmbăta cea Mare (22). Pe vremea
patriarhului Eutihie al Constantinopolului (552-565) acest ritual nu
era generalizat, însă această practică, acest ritual, prindea rădăcini
după cum vedem într-o corespondență a sa, ritual cu care el nu era de
acord din pricina imnului cântat de credincioși în timpul acestei
procesiuni (23). „Imnul a fost introdus împotriva rezistenței unei
gândiri care făcea o distincție puternică între simbol și realitate” (24).
Acest ritual al Intrării celei mari are loc în timpul cântării Imnului
Heruvimic (25), imn ce este împărțit în două (26), pentru a avea loc
mutarea Cinstitelor Daruri de la Proscomidiar la Sfânta Masă. O
mărturie despre introducerea Imnului Heruvimic în rânduiala Sfintei
Liturghii o găsim într-un decret al Împăratului Iustinian (27). După
alții se pare că acest imn a fost introdus prin anii 573-574 (28), în al
nouălea an de domnie al împăratului Iustin II, pentru a înlocui un
psalm (29) care se cânta cât timp diaconii pregăteau darurile de
pâine și vin aduse de credincioși (30). Tot în timpul cântării imnului,
mai exact în prima parte a acestuia, preotul citește în taină o
rugăciune despre care nu se știe cu exactitate cărei dintre cele două
Liturghii a aparținut prima dată sau dacă a fost o rugăciune de
binecuvântare care a fost introdusă în rânduiala Sfintei Liturghii (31).
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Ritualul Intrării celei Mari se încheie cu depunerea Cinstitelor Daruri
pe Sfânta Masă și rostirea Rugăciunii punerii înainte (32), rostită de
preot în taină, în timpul ecteniei ce urmează, după încheierea celei
de-a doua părți a Imnului Heruvimic, Ca pe Împăratul… .
Note:
1. „Câți sunteți chemați, ieșiți! Cei chemați, ieșiți! Ca nimeni din
cei chemați să nu rămână. Câți suntem credincioși, iară ți
iară, în pace, Domnului să ne rugăm.” Liturghier …, pp. 155,
229.
2. Ibidem, pp. 155- 200, 229-281, și Învățătura de credință
creștină ortodoxă…, p. 249.
3. „Numai cine era botezat în Trupul unic putea să participe la
acest Trup în Euharistie.” K. C. Felmy, De la Cina cea de
Taină la Dumnezeiasca Liturghie …, p. 62.
4. Ibidem; vezi și Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghierul.., p. 203.
5. Preot Prof. Dr. E. Braniște, Liturgica…, p. 207.
6. Liturghier…, p. 171, 246.
7. Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghierul…, p. 204.
8. Preot Prof. Dr. E. Braniște, Liturgica…, p. 208.
9. Liturghier …, pp. 156-157, 158; 230, 232.
10. Preot Prof. Dr. E. Braniște, Liturgica…, p. 207.
11. Despre treptele de penitenți vezi explicația la Canonul 11 al
Sinodului I Ecumenic, Arhid. Prof. Dr. I. N. Floca, Canoanele
Bisericii Ortodoxe, …, p. 63.
12. Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghierul…, p. 204.
13. Canonul 75 al Sf. Vasile cel Mare: „…când va arăta roduri
vrednice de pocăință, în anul al zecelea să se primească la
rugăciunea credincioșilor, dar fără proaducere; doi ani stând
la rugăciune cu credincioșii…” Arhid. Prof. Dr. I. N. Floca,
Canoanele Bisericii Ortodoxe, …, p. 424; Canonul 11 al
Sinodului I Ecumenic: „… doi ani fără împărtășire vor lua
parte la rugăciuni cu poporul” Ibidem, p. 63; Canonul 5 al
Sinodului de la Ancira (314): „… să se primească în comuniune
fără de împărtășanie…”, Ibidem, p. 204.
14. „…să se facă astfel trei rugăciuni pentru credincioși, una, adică
cea dintâi, în taină, iar a doua și a treia cu glas înalt să se
plinească …” Canonul 19 al Sinodului din Laodiceea, Ibidem,
p. 243.
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15. Barberini graecus 336, traducere de diacon Ioan I. Ică jr, în
Canonul Ortodoxiei…, pp. 911-912.
16. Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghierul…, pp. 204-205.
17. Constituțiile Sfinților Apostoli…, VIII, 10, pp. 743-744.
18. Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghierul…, p. 206.
19. Ibidem, pp. 121-122, 207, 215; Preot Prof. Dr. E. Braniște,
Liturgica…, p. 199, 209; Liturghier …, p. 168 în Liturghia Sf.
Ioan Gură de Aur și pp. 242-243 în Liturghia Sf. Vasile cel
Mare. Aceste pomeniri individuale se fac, azi, în timpul
Proscomidiei. În locul lor se fac pomenirile generale rostite de
preot din mijlocul bisericii în timpul Intrării celei mari.
20. În perioada de aur a Imperiului Bizantin, la catedrala Sfânta
Sofia însuși împăratul conducea procesiunea. Cu lumânarea în
mână, el pornea din altar cu clerul și ieșea prin ușa laterală, iar
suita de demnitari și garda cu prapuri și sceptrul îl urmau în
acest cortegiu simbolic al Împăratului tuturor – Pr. Prof. P.
Vintilescu, Liturghierul …, p. 213.
21. Sfântul Germanos al Constantinopolului, Relatare și viziune
mistică…, pp. 469-472, sau Sfântul Gherman I arhiepiscopul
Constantinopolului, Tâlcuirea Sfintei Liturghii…, pp. 86-92;
Teodor, episcop de Andida, Comentariu liturgic…, capitolul
XVIII, pp. 73-75; Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieștii
Liturghii…, capitolul XXIV, pp. 57-58.
22. K. C. Felmy, De la Cina cea de Taină la Dumnezeiasca
Liturghie…, pp. 147-148.
23. „Sunt fără de minte cei ce au sfătuit poporul ca, atunci când e
rânduiala Liturghiei de a aduce la Sfânta Masă pâinea
Proscomidiei și potirul de curând amestecat ( cu vin și apă), să
cânte un oarecare psalm corespunzător acțiunii care se
petrece, întrucât ei socotesc că poartă sau chiar numesc <<
împărat al slavei >> darurile ce le duc în sfântul altar, cu toate
că acestea sunt încă nedesăvârșite, prin invocația arhierească
și prin sfințirea care vine de sus”. Epistola către papa Virgiliu,
despre Paști și Sfânta Euharistie, 8, P.G., col. 2400-2401
apud Preot Prof. Dr. E. Braniște, Liturgica…, nota 13, p. 209
vezi și K. C. Felmy, De la Cina cea de Taină la Dumnezeiasca
Liturghie…, p. 149.
24. K. C. Felmy, De la Cina cea de Taină la Dumnezeiasca
Liturghie…, p. 149.
25. În funcție de Liturghia săvârșită și de perioada anului
bisericesc textul imnului Heruvimic diferă. Astfel Heruvicul
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cel mai des întâlnit este Noi care pe Heruvimi… El se schimbă
în Joia și Sâmbăta Săptămânii Patimilor când la Liturghia
Sfântului Vasile cel Mare se cântă Cinei Tale celei de Taină…,
respectiv Să tacă tot trupul…. A se vedea: Sf. Sava cel Sfințit ,
Tipicon, Editura Bucovina istorică, Suceava, 2002, pp. 522,
532; Tipic bisericesc, Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba
Iulia, Alba Iulia, 1999, pp. 77, 152,158; Tipic bisericesc,
Tipografia bisericească din Sfânta Mânăstire Cernica, 41925,
pp. 225, 263; Anton Pann, Tipic bisericesc, Editura Andreas,
București, 2011, pp. 353, 363.
26. „Într-un manuscris grecesc de la Sinai din 1564 se spune:
„Mergând prin naos [preotul și diaconul] se roagă pentru toți
și spun: <<Să vă pomenească Domnul Dumnezeu>> . Și spun
aceasta de mai multe ori până se termină Intrarea cea Mare” –
K. C. Felmy, De la Cina cea de Taină la Dumnezeiasca
Liturghie …, p. 153.
27. Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghierul …, p. 208.
28. C . I. Streza, Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare…, nota 20,
p. 29; vezi și K. C. Felmy, De la Cina cea de Taină la
Dumnezeiasca Liturghie …, p. 148.
29. Psalmul 23, 7; vezi K. C. Felmy, De la Cina cea de Taină la
Dumnezeiasca Liturghie…, pp. 150-152.
30. Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghierul…, p. 209.
31. Vezi notele 585 și 586, Ibidem, p. 211; vezi și K. C. Felmy, De
la Cina cea de Taină la Dumnezeiasca Liturghie…, p. 166-170,
unde este descrisă lupta aprigă de la începutul secolului al XIIlea împotriva conținutului acestei rugăciuni.
32. Rugăciunea aceasta amintește de locul de odinioară al
Proscomidiei. Textul acestei rugăciuni pentru cele două
liturghii aflate în uz în Biserica Ortodoxă se găsește în Codicele
Barberini 336, Barberini graecus 336, traducere de diacon
Ioan I. Ică jr, în Canonul Ortodoxiei…, pp. 913, 924.
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Sfânta Liturghie - evoluție istorică (Partea a IV-a)
Pr. Mihai Marius - Crinu
Marea rugăciune euharistică
Rugăciunea teologică
Această rugăciune este rugăciunea pe care preotul o citește în taină
după ce a rostit cuvintele Să mulțumim Domnului, iar la strană se
cântă imnul Cu vrednicie și cu dreptate… Aceste cuvinte nu vin decât
să întărească faptul că această rugăciune este una de laudă și de
mulțumire pe care preotul le aduce lui Dumnezeu în numele Bisericii.
În primele veacuri răspunsul credincioșilor se limita doar la cuvintele
Vrednic și cuvenit lucru este! (1). La fel și în liturghierul grecesc
imnul este alcătuit doar din cuvintele Cu vrednicie și cu dreptate
(Ἄξιον καὶ δίκαιον (2)). Deci dominanta acestei rugăciuni este
mulțumirea (εὑσαπιζηία), de aceea ea este cunoscută sub numele de
rugăciunea euharistică (3). În momentele de adorație pe primul plan
stă însă lauda și slăvirea care au ca obiect atotputernicia lui
Dumnezeu și perfecțiunile Sale, din acestea rezultând bunătatea Lui
căreia i se adresează mulțumirile și cererile noastre (4). Această
ordine este observată din însăși compoziția anaforalei, care de la
început subliniază că se cuvine mai întâi să cântăm, să lăudăm, și să
binecuvântăm pe Dumnezeu, iar mai apoi să-I mulțumim. În acest
sens de adorație a fost completată și transformată în imn și formula
Cu vrednicie și cu dreptate, probabil în epoca disputelor hristologice
(5).
Această primă rugăciune a anaforalei, în ambele Liturghii,
cuprinde doxologii care sunt adresate lui Dumnezeu, expunând însă
atributele privitoare la toate Persoanele Sfintei Treimi. De aceea
această rugăciune se mai numește și rugăciune teologică, nume
justificat în special de rugăciunea din Sfânta Liturghie a Sfântului
Vasile cel Mare. Deci în ambele Liturghii avem o Euharistie trinitară.
Trisaghionul serafimic
Rugăciunea teologică își atinge punctul culminant în momentul
Imnului Serafimic, acesta fiind însuși finalul acestei rugăciuni. Acesta
este imnul pe care proorocul Isaia l-a auzit cântat de Serafimi: „Sfânt,
Sfânt, Sfânt Domnul Savaot! Plin e cerul și pământul de mărirea Lui”
(Isaia 6, 3) (6). La început, adică în Vechiul Testament, acest imn era
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cântat numai în cer (7). Acum el este al nostru, cât și al Serafimilor,
deoarece Hristos a înlăturat zidul care despărțea cele două lumi (8).
În Liturghia Bisericii primare, forma Trisaghionului serafimic
se mărginea numai la textul din Isaia 3, 6 (9), iar mai târziu a fost
amplificat prin adăugarea cuvintelor cu care Mântuitorul a fost
întâmpinat la intrarea Sa în Ierusalim (10).
Trisaghionul serafimic este cel mai vechi imn din Liturghie. El
este menționat încă din veacul I, deși nu sub o formă destul de clară
la Clement Romanul (11) și în Învățătura celor doisprezece Apostoli
(12). La sfârșitul secolului al II-lea, de asemenea îl amintește
Tertulian (13), iar în secolul al IV-lea, Sfântul Chiril al Ierusalimului
(14). Este posibil ca la început Trisaghionul Serafimic să fi făcut parte
integrantă din rugăciunea preotului, iar mai apoi s-a transformat
într-un imn cântat de credincioși (15).
Rugăciunea hristologică
În cele două Liturghii ale Bisericii Ortodoxe central rugăciunii a doua
euharistice este mântuirea lumii prin Mântuitorul nostru Iisus
Hristos. De aceea această rugăciune mai este numită și rugăciunea
hristologică. Dacă anaforaua, în sine, poartă caracterul unei
rugăciuni de adorare în care mulțumim și lăudăm lucrarea Tatălui pe
care a făcut-o pentru mântuirea noastră necruțând nici pe unicul Său
Fiu, acest fragment hristologic face loc și sentimentului vinovăției
noastre. Astfel aducerea Jertfei euharistice implică și cererea de
iertare și de implorare a ajutorului dumnezeiesc. Punctul culminant
este atins la sfârșitul rugăciunii prin rostirea cuvintelor de instituire:
Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu care se frânge pentru voi
spre iertarea păcatelor și Beți dintru acesta toți, acesta este Sângele
Meu, al Legii celei Noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre
iertarea păcatelor. În Liturghia Bisericii primare atenția
credincioșilor în acest moment era înviorată de cuvintele Câți sunteți
credincioși rostite de ipodiaconi. Răspunsul Amin era destinat
diaconilor, însă mai târziu el se va fi dat de credincioși, după ce li s-a
recunoscut dreptul de a intona cântări în timpul rostirii anaforalei.
Deci câtă vreme s-a citit anaforaua în întregime fără întreruperi,
adică până în secolul al V-lea, a lipsit orice răspuns liturgic din partea
credincioșilor. Răspunsul credincioșilor a devenit necesar și aici o
dată cu participarea mai activă a lor la serviciul liturgic (16).
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Anamneza
Imediat după ce preotul a rostit cuvintele de instituire, rostite de
Mântuitorul la Cina cea de Taină, în cursivitatea anaforalei, urmează
mărturisirea Bisericii care aduce jertfa euharistică pentru pomenirea
sau amintirea a tot ceea ce Mântuitorul a făcut pentru mântuirea
lumii. De aceea acest scurt fragment al anaforalei a intrat în tradiție
sub numele de anamneză (ἡ ἀνάμνηζιρ = amintire, pomenire). În
Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur acest text chiar începe cu
cuvintele „Aducându-ne aminte (Μεμνημένοι… (17)) așadar de
această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi:
de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi…”, iar în cea a
Sfântului Vasile cel Mare cu cuvintele Mântuitorului: „Aceasta să o
faceți întru pomenirea Mea, că ori de câte ori…” (18).
Textul anamnezei Liturghiei primare nu ne este cunoscut dar
după termenii în care se referă Sfântul Iustin Martirul și Filozoful se
pare că redactarea ei nu a cunoscut deosebiri importante de-a lungul
timpului (19).
După anamneză, pentru ultima dată în cursul Sfintei Liturghii
darurile, de pâine și vin amestecat cu apă, sunt proaduse de preot
concomitent cu rostirea cuvintelor: „Ale Tale dintru ale Tale, Ție Îți
aducem de toate și pentru toate”. Astfel preotul îl imită întru totul pe
Mântuitorul la Cina cea de Taină care la rându-i a înălțat pâinea, iar
mai apoi a mulțumit, a binecuvântat și sfințind-o, a frânt-o.
Introducerea acestei expresii în rânduiala Sfintei Liturghii s-ar
datora textului pe care împăratul Justinian a poruncit să fie gravat în
jurul plăcii de sus al Sfintei Mese din biserica Sfânta Sofia: „Ale Tale
dintru ale Tale îți aducem, Hristoase, noi robii Tăi, Justinian și
Teodora ”. Însă, se pare că Justinian s-a inspirat din textul Liturghiei,
utilizând la introducerea dedicației sale o parte din textul Liturghiei
uzuale, deci anterioară timpului său (20).
Epicleza
Punctul culminant al anaforalei este atins prin rugăciunea de
chemare sau invocare a Sfântului Duh asupra darurilor pentru a se
preface în Trupul și Sângele Mântuitorului. Existența unei rugăciuni
speciale de invocare a puterii dumnezeiești peste daruri pentru
prefacerea acestora este primitivă în Liturghie. Documentele nu ne
oferă un text exact al acesteia dar practicarea ei se găsește confirmată
în textele vremii, încă din secolele al II-lea și al III-lea.
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Mențiuni precise și aluzii referitoare la rugăciunea epiclezei
fac: Sfântul Iustin Martirul și Filozoful (21), Sfântul Irineu (22),
Origen (23), Ipolit (24) și Serapion din Thmuis (25).
Cu privire la originea epiclezei în Liturghie, în tradiția
creștinismului primar domnea o convingere unanimă la Sfinții
Părinți ai secolului al IV-lea și al V-lea. În ceea ce-l privește pe sfântul
Vasile cel Mare el spune că este foarte veche (26). O mărturie a
faptului că epicleza se afla în uz de la început este prezența ei în
rânduiala Liturghiei Sf. Iacob, dar și în cea a tuturor liturghiilor
orientale, precum și în cea a vechiului rit galican din Apus (27).
În rânduiala Liturghiilor aflate astăzi în uz în Biserica
Ortodoxă observăm o întrerupere a cursivității anaforalei prin
rostirea de către liturghisitor a troparului Ceasului al III-lea. Unii
liturgiști observă faptul că acest tropar la epicleză a început a se folosi
prin veacurile al XII-lea sau al XIII-lea sau chiar din veacul al XI-lea.
Alții arată ca acest obicei era sporadic în aceste perioade.
Generalizarea lui s-a făcut mai degrabă prin veacurile al XV-lea sau al
XVI-lea. În Liturghierul românesc, al mitropolitului Teodosie,
troparul apare prima dată în ediția slavo-română de la București din
anul 1680 (28).
La o analiză atentă textele celor două epicleze diferă, dar, deși
deosebite unul față de celălalt, se găsesc totuși în analogie apropiată
în ceea ce privește formula de binecuvântare a darurilor devenind
identice în formula finală: Prefăcându-le cu Duhul Tău Cel Sfânt.
Dipticele
Rugăciunea doxologică și euharistică (de mulțumire) din cadrul
anaforalei este încheiată de epicleză. Deci jertfa euharistică fiind
săvârșită, accentul se mută acum pe rugăciunea de cerere și mijlocire
pentru credincioși pentru a-i face pe aceștia părtași la binefacerile
Jertfei Trupului și Sângelui lui Hristos. Termenul tehnic liturgic
pentru desemnarea rugăciunii de după epicleză este cel de diptice.
Rugăciunea dipticelor este parte constitutivă a anaforalei
Liturghiei încă din perioada primară a Bisericii (29). Despre această
veche practică a pomenirilor imediat după epicleză ne vorbesc
Serapion din Thmuis (30), Sfântul Chiril al Ierusalimului (31),
Sfântul Ioan Gură de Aur (32) și Constituțiile Sfinților Apostoli (33).
După cum observăm în anaforaua lui Serapion, se făceau aici
pomeniri nominale pentru vii și morți. În acest scop se întocmeau și
se păstrau liste sau pomelnice, în formatul așa-numitelor diptice,
care erau un fel de carnete obișnuite în diferite împrejurări din uzul
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civil. Cele mai multe dintre ele erau alcătuite din două coperte de
lemn, de fildeș, de aur, de argint, sau de alt metal, unite între ele pe o
latură, prin niște belciuge sau un fel de mici balamale, pentru ca să se
poată deschide sau închide una peste alta. De la această conformație
și-a luat și obiectul denumirea de diptice [δίπηςσα = δίρ (de două ori)
+ πηςσή (îndoitură)]. Pe fețele lor interioare se scriau numele celor
vii, pe una, și ale celor morți, pe cealaltă, iar când șirul era prea lung
se adăugau, între cele două coperte, încă una, două sau trei sau mai
multe foi de pergament sau de papirus obținându-se astfel adevărate
caiete de pomelnice (ηπίπηςσα, πενηάπηςσα, πολύπηςσα). Astfel de la
denumirea acestor pomelnice, întrebuințate în timpul rugăciunii de
după epicleză, s-a ajuns ca această rugăciune să primească chiar
numele de diptice (34).
Începând încă din prima perioadă a Evului Mediu, dipticele, ca
și întreaga rugăciune a anaforalei a început a fi rostită în taină, într-o
enumerare sistematizată a tuturor categoriilor de credincioși cu
referire și la trebuințele fiecăruia (35). Astăzi este rânduiala ca după
terminarea formulelor generale ale rugăciunii dipticelor să se
pomenească pomelnicele ce au fost aduse după Vohodul cel Mare,
sau alte nume pe care le va voi preotul (36). De o pomenire nominală
sub formă de ecfonis se bucură doar Preasfânta Născătoare de
Dumnezeu (37) și chiriarhul locului. Caracterul de privilegiu al
acestor două pomeniri este subliniat de conținutul expresiilor cu care
încep aceste două pomeniri: Mai ales pentru (sau cu în Liturghia
Sfântului Vasile) Preasfânta… și Întâi pomenește Doamne pe
(chiriarhul locului)… După pomenirea Sfintei Fecioare cântărețul sau
poporul răspund cu cântarea numită Axion (38). Intonarea acestui
imn era la început a liturghisitorului, el făcând aceasta în taină (39).
În rânduiala de azi, în zilele de rând și Duminici, Axionul cel
mai des folosit este Cuvine-se cu adevărat…sau Vrednică ești…, iar la
Liturghia Sfântului Vasile cel Mare De tine se bucură… La sărbătorile
împărătești în locul Axionului obișnuit se cântă irmosul cântării a IXa din canonul Utreniei sărbătorii respective. Întrucât în Codicele
Barberini 336 se indică pentru cor, în Liturghia Sfântului Ioan Gură
de Aur, cântarea irmosului cântării a IX-a din Canonul Botezului
Domnului: Nu se pricepe limba a Te lăuda pe Tine… (40), am putea
deduce că axionul era irmosul cântării a IX-a al fiecărei zile. La
originea întrebuințării sale, chiar Axionul duminical a început numai
cu partea a doua, adică cu Ceea ce ești mai cinstită… (41), care este
irmosul din canonul deniei din Joia Mare. Sub forma de azi Axionul
apare spre sfârșitul secolului al X-lea.
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Pomenirile nominale se încheiau, în vechime, cu strigarea
diaconului înainte și după ecfonisul pentru pomenirea episcopului
locului: Și pe cei pe care îi are în minte fiecare și pe toți și pe toate.
Din această expresie nu a mai rămas astăzi decât următorul răspuns
pe care îl dă poporul Pe toți și pe toate așa cum se rostea în unele
biserici încă din secolele al XII-lea și al XIII-lea (42).
Rugăciunea de mijlocire se termină prin intonarea ecfonisului:
Și ne dă nouă cu o gură și cu o inimă a slăvi și a cânta preacinstitul
și de mare cuviință numele Tău: al Tatălui, și al Fiului și al
Sfântului Duh, acum și pururea…
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Riscul de a fi Creștin
Paul Curcă1
Hristos le-a vorbit ucenicilor, mulțimilor, ba chiar și fariseilor și
cărturarilor care veneau să Îl asculte timp de vreo trei ani. Mesajul lui
principal îl continua pe cel început de Ioan Botezătorul: „ Pocăiţi-vă,
căci s-a apropiat împărăţia cerurilor” (Matei 4, 17). A fost acest mesaj
politic, a vrut el să schimbe ordinea de stat, un conducător cu altul, a
adus o ideologie la care să ne închinăm, ne-a spus măcar că va
construi o societate mai bună pentru concetățenii noștri? Nu, în
niciun caz. Dar nu a fost nici un mesaj apolitic, căci există
interferențe cu puternicii lumii, care devin interesați de mesajul Lui.
În ce sens? Hristos spune clar, la proces, în fața lui Pilat: „Împărăţia
Mea nu este din lumea aceasta” (Ioan 18, 36). Și ne explică, în
continuare: dacă ar fi fost o împărăție pământească, atunci nu m-aș fi
predat vouă, aș fi găsit resurse să mă bat cu voi, mi-aș fi pus
susținătorii să lupte. Nu se știe a cui ar fi fost victoria, dar nu m-aș fi
lăsat prins de voi, putere religioasă iudee și putere politică română,
fără să lupt. Împărăția lui Hristos nu este din lumea aceasta, dar
pornește de aici, îi vizează pe cetățenii care sunt, în căutarea celei
cerești, locuitori și ai cetății terestre.
Iar tocmai pentru că nu este un mesaj politic, Hristos acceptă
o înfrângere politică, în ordinea lumii acesteia, a ierarhiilor ei, a
puterii pe care poate să o confere. Iar această înfrângere în lumea de
aici, se transformă într-o victorie în lumea duhului. Această biruință
a spiritului o celebrăm pentru că suntem creștini, ne-am însușit
moartea și învierea lui Hristos și așteptăm Împărăția Cerurilor, cea
promisă nouă de către Mântuitor. Aceasta însă nu anulează împărăția
pământească, cea în care trăim de fapt, și la care nu putem să nu ne
raportăm. În ultimă instanță, împărăția cerurilor este o promisiune,
în timp ce lumea de aici este prezentă în așa fel încât nu putem face
abstracție de ea. Împărăția cerurilor ni se poate deschide încă de aici,
dacă avem formate organele duhovnicești prin care să o percepem. Și
dacă nu le avem, tot putem crede în ea, ne putem lăsa călăuziți pașii
în viață de accederea în ea în viața de apoi. Putem spera că nu doar
cei ce au trăiri mistice, cei ce au primit “Cele ce ochiul n-a văzut şi
1
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urechea n-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit
Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El” (1 Corinteni 2, 9) pot ajunge în
Împărăție. Aceasta se poate deschide și celor care, mai puțin
apropiați de realitatea supremă, fac și ei ce pot pentru mântuirea lor.
Pentru aceasta însă e necesar să înțelegem ce anume trebuie
făcut. Îl urmăm pe Hristos, adică lumea trebuie asumată pentru a
putea fi depășită, căci numai dinăuntrul condiției umane te poți
ridica spre Dumnezeu. Vorbim din această perspectivă, care poate fi
depășită numai dacă e acceptată integral, chiar dacă încă nu știm în
ce constă depășirea.
Hristos n-a venit să aducă un nou sistem politic, a spus asta în
mod cât se poate de explicit. Dar atitudinea creștină este, în același
timp, și una politică. Pentru că angajarea creștină presupune un fel
de a fi și de a acționa care mă formează pe mine însumi, dar se
repercutează și asupra lumii. De aceea angajarea mea creștină are și
consecințe politice, indiferent că eu le intenționez sau, mai ales, chiar
dacă nu vreau să am asemenea implicații. Asumarea creștină are
consecințe în privința modului cum văd relațiile dintre oameni,
avortul de pildă, sau corupția dar, mai ales, raportarea la mai marii
lumii acesteia.
Se pare însă că noi n-am priceput lecția pe care Hristos ne-a
predat-o. Îl asociem mereu cu concepțiile noastre, cu naționalismul,
cu legionarii, cu liberalii, cu democrații, cu libertarienii, cu socialdemocrații, ba chiar am văzut și comuniști care se pretindeau
credincioși. Fariseii și cărturarii L-au dat pe Hristos pe mâna lui Pilat
ca să-L crucifice, dar n-a fost posibilă omorârea Lui decât pentru că
mulțimea a strigat, îndârjită: „Ia-L! Ia-L! Răstignește-l”(Ioan 14, 15).
Hristos a fost privit, de o parte din cei care l-au urmat, ca un Mesia
care va aduce dezrobirea evreilor de sub stăpânirea romană, va
conduce o revoltă politică, și va reda statului iudeu întinderea și
măreția din timpul regelui David. Când au văzut că El nu asta dorea
să le ofere, dezamăgirea lor s-a transformat în ură. Oricâte minuni
făcuse, oricâte vindecări, n-au vrut să audă de un Mesia care n-ar
aduce strălucirea statului iudeu. Noi acum îi condamnăm ca pe niște
ucigași de Dumnezeu, dar, dacă am fi fost în locul lor, oare ne-am fi
comportat altfel? Să acceptăm o credință în care să nu avem parte
decât de lipsuri, nevoi, neputințe, să nu avem nicio recunoaștere? Așa
ceva nu acceptăm noi acum. Până la urmă, dacă aderăm la
creștinism, îl împodobim cu o reputație culturală, istorică, națională,
ba chiar direct politică uneori.
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Căutăm să înzestrăm creștinismul cu valoare, căutând astfel să
ne atribuim nouă înșine, în calitate de creștini, participare la acea
valoare. Cultura și civilizația noastră, născută din întâlnirea dintre
Ierusalim și Atena, pe teritoriul ocupat de Imperiul Roman,
datorează enorm creștinismului, chiar dacă azi mai păstrează doar un
rol secundar. Atunci când ne declarăm creștini ne prevalăm de
această moștenire, ne dăm importanță pe seama ei. Prin comparație,
apostolii erau niște pescari săraci, neștiutori de carte, neavând vreo
trecere în ochii mai marilor acelei lumi. Dacă ne-am asuma condiția
de creștin în cetate, ar trebui ca și noi să renunțăm la orice pretenție
ce decurge din importanța istorică, socială, culturală a creștinismului,
să ne luăm crucea, cum ne spune Hristos (Marcu 8, 34), să ne
lepădăm de lume, de tot egoismul și de toată aprecierea pe care o
așteptăm de la oameni. Sau, cum spune apostolul Pavel, cel venit mai
târziu la apostolie și singurul intelectual dintre apostoli, “Iar mie să
nu-mi fie a mă lăuda decât numai în Crucea Domnului nostru Iisus
Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru
lume!” (Galateni 6, 14). Dacă am fi creștini, ar trebui să acceptăm
sărăcia extremă, desconsiderarea totală din partea societății, precum
și riscul de a fi oricând striviți pentru că îi încurcăm pe mai marii
lumii acesteia.
„Deci arhiereii şi fariseii au adunat sinedriul şi ziceau: Ce
facem, pentru că Omul Acesta face multe minuni? Dacă-L lăsăm aşa
toţi vor crede în El, şi vor veni romanii şi ne vor lua ţara şi neamul.
Iar Caiafa, unul dintre ei, care în anul acela era arhiereu le-a zis: Voi
nu ştiţi nimic; Nici nu gândiţi că ne este mai de folos să moară un om
pentru popor, decât să piară tot neamul.” (Ioan 11, 47-50) Faptul că
Hristos își desfășura lucrarea în lume, că învăța poporul, vindeca
bolile, făcea minuni era o problemă pentru farisei. El, fără să vrea să
desfășoare vreo activitate politică, ajunge să aibă o influență mai
mare decât conducătorii legiuiți. Asta îi alarmează, și ei își dau seama
că sunt nevoiți să-l elimine, ca să nu-și piardă locul din fruntea
poporului.
Puteau să facă altfel? Da, dar numai dacă s-ar fi smerit, dacă ar
fi zis, asemeni sfântului Ioan Botezătorul: „Acela trebuie să crească,
iar eu să mă micşorez.” (Ioan 3, 30) În lipsa smereniei nu poți să-L
accepți pe Dumnezeu și vei ajunge, la un moment de cumpănă al
vieții, să-L condamni pe El la moarte, pentru ca tu să-ți ocupi locul în
societate. La fel fariseii, n-au acceptat să-și piardă poziția socială,
ceea ce le-ar fi permis să-L vadă, în proorocul pe care îl condamnau la
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moarte, pe Mesia cel promis poporului ales. Vedeau minunile pe care
le face, vindecările minunate și, în loc să i se închine pentru ce
vedeau, în loc să înțeleagă profețiile, care, de fapt, erau chiar
specializarea lor de interpreți ai Scripturii, percep doar pericolul
adus de Hristos. Dacă El va fi ascultat de oameni, atunci rolul lor va
scădea, nu vor mai fi ei fruntașii evreilor. Își vor ceda importanța
către o persoană oarecare pe care, ca să poată să-și păstreze postura,
nu o puteau vedea decât ca pe un uzurpator. Și atunci, primejdia
pierderii locului de frunte între evrei, devine motorul acțiunii lor.
Trebuiau să se salveze, chiar dacă asta însemna să-L elimine pe
Hristos.
Cam asta se întâmplă și cu creștinii adevărați. Ei ajung să fie
„lumină a lumii” (Matei 5, 14), chiar fără să vrea să însemne ceva.
Existența lor devine lumină, doar că prin acest fapt atrag atenția mai
marilor lumii, care se simt amenințați de ei. De aici pericolul de a fi
întemnițați, bătuți, omorâți. Asta s-a întâmplat în regimurile
comuniste, unde cei mai buni dintre preoți și credincioși au înfruntat
închisorile, unii murind acolo, dar pericolul există, în forme mai
perfide, peste tot. Credința e o lumină care pe unii îi trezește la viața
în duh, în schimb însă pe alții îi îndârjește împotrivă. Asta îi paște pe
toți cei ce asumă credința în așa măsură că devin modele pentru
ceilalți.
Fariseii au o gândire pragmatică, ei vor binele poporului, de
aceea aleg, dintre toate variantele posibile, cum facem și noi adesea
astăzi, răul cel mai mic. E mai bine să moară un om pentru popor
decât tot poporul, după cum a profețit, fără să vrea, Caiafa, arhiereul
din timpul procesului lui Hristos. Romanii, s-au gândit ei, puteau să
observe vâlva pe care Hristos o făcea printre oameni, apoi putea să li
se pară că este posibilă o răzmeriță și, prin urmare ar fi putut să
treacă la represalii. Hristos e sacrificat pentru binele comun, înțeles
ca bine politic al comunității evreiești de atunci. În același timp însă,
jertfa Lui este condiția mântuirii noastre. Și noi, în măsura în care
suntem creștini, putem fi oricând sacrificați ca incomozi pentru o
lume în care, fără să ne-o dorim, numai pentru că existăm, putem să
devenim periculoși.
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Reflecții despre hirotonia femeilor
în Biserica Ortodoxă
Drd. Doru Marcu1
Motivul pentru care am ales să reflectez asupra acestui subiect a fost
dat de intrarea în contact cu ideile mișcării feministe pe parcursul
unui curs denumit Teologii Feministe (Feminist Theologies). Premisa
de la care am pornit este aceea că tipologia gândirii unui teolog
implicat în mișcarea feministă rămâne aceeași pentru toate subiectele
sau valorile puse în discuție.
Care este opinia personală față de mișcarea feministă ca atare
și despre lupta femeilor de a avea acces în clerul masculinizat?
Răspunsul comportă două nuanțe.
Prima dintre ele are în vedere poziția mea față de mișcarea
feministă în sine, ca mișcare de eliberare a femeilor din structurile
opresive, moștenite și perpetuate și în prezent. Aici trebuie să admit
sincer că sunt multe puncte care le susțin și de care nu eram
îngrijorat înainte. Trebuie să se înțeleagă că trăim cu multe probleme
în societate care credem că așa trebuie să fie. Exemplul meu personal
este că înainte de acest curs nu puteam spune că m-a marcat vreun
moment în care femeile să fie considerate inferioare bărbaților. Acum
nu mai pot spune același lucru. Evident că situația exista, dar atenția
mea nu se concentra asupra acestor elemente.
A doua nuanță are legătură cu subiectul propriu zis al acestui
scurt studiu. Concret, care este poziția mea cu privire la acceptarea
femeilor în clerul Bisericii Ortodoxe? Pot da un răspuns scurt de nu
sau da? Și de aici încep problemele. Sunt convins că dacă aș fi fost
femeie, răspunsul ar fi fost afirmativ. Altfel spus, răspunsul meu este
influențat, pe de o parte că sunt bărbat, crescut în această structură
predominant patriarhală, iar pe de altă parte, de argumentele din
partea feminină care vin să demonteze poziția radicală de a nu fi de
acord.
Acum vreau să aduc în discuție câteva momente personale
care le-am experimentat pe durata acestui curs.
Primul dintre ele, și cel mai important, este acela de a
participa la o întâlnire ecumenică organizată de Biserica catolică din
Antwerpen, unde am avut ocazia pentru prima oară să văd real și să
1
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vorbesc cu o femeie hirotonită ca episcop și îmbrăcată în veșmintele
liturgice. În România am studiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă
și fac parte din Biserica Ortodoxă, unde nu există asemenea situații.
Această întâlnire a însemnat pentru mine un șoc. Totuși, la
momentul acesta, nu mai resimt același sentiment și probabil că nu
aș reacționa la fel la o altă întâlnire de acest gen. Reținem pentru
acest moment impactul cultural asupra trăirilor mele. Probabil dacă
aș fi crescut într-o Biserică cu o structură feminină, același sentiment
l-aș fi avut și la vederea pentru prima oară a unui bărbat episcop.
Al doilea exemplu l-am trăit în timpul ritualului botezului unei
fete la o parohie ortodoxă românească din același oraș, Antwerpen.
Mai exact, aproape de sfârșitul ritualului, preotul ia fata în brațe și o
închină la icoanele principale ale iconostasului. Apoi se întoarce în
mijlocul bisericii și o redă nașei/nașului. În schimb, atunci când este
botezat un băiat, după această închinare la icoane, preotul intră în
altar cu acest nou botezat și îl atinge cu capul de cele patru colțuri ale
mesei Sfântului Altar. Explicația de ce face acest lucru doar cu băiatul
și cu fata nu este tocmai pentru că băiatul rămâne un potențial
candidat la Taina Preoției.
Un al treilea exemplu, petrecut tot în aceeași biserică, are în
centru pe fiica părintelui care are 4 ani. Eram în interiorul Sfântului
Altar cu părintele și fata a venit până la ușa de intrare în altar și a zis
că ea ar vrea să vină să vorbească cu tatăl ei, părintele, dar nu intră
pentru că este fetiță și fetițele nu au voie să intre în altar. Replica ei a
fost că de ce nu este băiețel să poată intra în altar și să vorbească cu
tatăl ei.
După aceste trei exemple, propun să discutăm teologic
problemele, deși niciodată teologia nu trebuie despărțită de practică
și de experiență.
Argumentele care sunt susținute pentru ne/acceptarea
femeilor în cler sunt concentrate în trei puncte: argumentul
tradițional, argumentul antropologic și argumentul iconic, al
reprezentării. O analiză a acestora a fost subiectul unei cărți publicate
în anul 2000, scrisă de Elisabeth Behr – Sigel and Kallistos Ware,
The Ordination of Women in the Orthodox Church (1). Voi face o
analiză critică asupra acestor argumente, încercând să integrez
elemente discutate la curs.
Primul argument, cel al Tradiției, Tradiția Sfântă cum
este considerată în Biserica Ortodoxă, consideră că nu a existat în
Biserica primară practica acceptării femeilor la preoție, existând în
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schimb treapta diaconițelor (e. g. Phobe, Romani 16, 1-2, I Timotei 3,
8-13). Argumentul Tradiției este că dacă Hristos și apoi Apostoli nu
au promovat intrarea femeilor în cler, atunci înseamnă că nu se poate
ca noi să facem acest gest. Dacă ei nu au acceptat, de ce am accepta
noi astăzi?
Aici trebuie clarificate puțin lucrurile. În primul rând, se
acceptă din partea Bisericii Ortodoxe că ar trebui restituită treapta
diaconițelor. Propunerea a început cu consultația de la Mânăstirea
Agapia din România din septembrie 1976 (2). Doar că propunerile nu
au avut rezonanță în practică. În al doilea, rând, trebuie spus că
sarcinile femeilor diaconițe aveau anumite limite. Spre deosebire de
bărbații diaconi, femeile diaconițe nu avea voie să citească
Evanghelia, nu predicau și nici nu participau activ la ceea ce noi
numim azi Sfânta Liturghie. Aici trebuie reținut că nu aveau voie să
împărtășească credincioșii la momentul acesta. În afara slujbei aveau
binecuvântarea să ducă Împărtășania acasă la diferite persoane.
Altfel spus, o reinstituire a acestui ordin nu ar însemna deloc
primirea femeilor în cler. Trebuie să se țină cont că doar Taina
Preoției permite slujirea plenară a actelor liturgice importante cum ar
fi oficierea Sfintei Liturghii, în schimb diaconatul rămâne cumva în
afara acestor slujiri. În practica actuală există o criză reală a acestei
trepte, care nu obligă la accederea automată în poziția de preot, dar
nici fără ea nu poate ajunge cineva preot. În același timp, trebuie
făcută remarca că acest demers al mișcării feministe vorbește despre
hirotonia femeilor ca preot și apoi ca episcop, deci ar trebui să facem
distincție între diaconat și preoție/episcopat. Personal nu am nimic
împotriva promovării femeilor în treapta de diaconițe, evident cu
sarcinile care au existat de la început. Însă nu înțeleg de ce aici se
confundă lucrurile între cele două trepte tocmai de către persoanele
care susțin că trebuie să fim atenți la cuvinte. Am un exemplu care
personal m-a derutat puțin. Atunci când se vorbește despre
traducerea Bibliei, este important ca textele să redea originalul și
sunt perfect de acord cu acest lucru. În lucrarea Dictionary of
Feminist Theologies se spune despre traducerea Bibliei următorul
lucru: „In addition, careful attention must be paid to the translation
of specific terms (e.g., diakonos/deacon) so that a distinction
prejudicial to women is not introduced into the text where it is not
found in the original” (3). Nu am înțeles cum atenția aceasta asupra
micilor detalii a considerat că nu este la fel de important să se spună
corect că în Biserica primară femeile au avut acces doar la treapta
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diaconițelor și nu a preoției: „Within the early church, women and
men functioned as equals. Women served as key leaders in the
biblical period and some women were ordained priests.
Gradually, however, ordination was reserved for male leaders, and
still later in Western Roman Catholicism, only for celibate men” (4).
Argumentul Tradiției poate însă să fie folosit și pentru
acceptarea femeilor în cler, adică dacă nu s-a acceptat până azi de ce
ar fi probleme să nu acceptăm de azi înainte. Sunt multe lucruri care
Tradiția primară nu le-a cunoscut dar au fost ulterior acceptate. Și
acest gând ne duce la cel de-al doilea argument împotriva hirotonirii
femeilor, anume argumentul antropologic.
Argumentul acesta consideră că prin creație femeia și bărbatul
sunt diferiți. Iar această antropologie poate fi argumentată biblic.
Există credința că există diferențe nu numai fizice, biologice, ci și
psihologice și spirituale. Dacă nu am moștenit prin Tradiție femei în
cler atunci înseamnă că din cauza antropologiei femeile nu pot fi
acceptate să intre în cler. Prin creație ele ar fi inferioare calităților
bărbaților și chiar au anumite impurități care le-ar împiedica să
slujească. Evident și acest argument poate fi atacat. Nu ar putea
analiza o situație spirituală a unei femei o altă femeie care poate simți
la fel? Cum rămâne cu forma de misticism feminină? (5). Poate că
evitarea termenului de trup și înlocuirea cu cel de carne ar putea
ajute la depășirea unei mentalități că femeia este inferioară spiritual
bărbatului prin creație. Acceptăm diferențele, dar nu și ideea unei
inferiorități. Fiecare are valoarea sa prin creație și nu depinde de
interpretările noastre.
Ultimul argument important este în conexiune cu cel de
sus, anume funcția iconică a bărbatului care îl reprezintă în slujire
pe Hristos. Dacă Hristos a fost bărbat, atunci și clerul trebuie să fie
compus tot din bărbați. Totuși argumentul acesta a fost cel mai puțin
acceptat pentru două motive. Primul motiv este acela că în tradiția
ortodoxă preotul nu se identifică în momentele principale ale slujirii
cu Hristos, dimpotrivă este doar un exponent al comunității prin care
se realizează lucrarea lui Dumnezeu. Al doilea motiv, pentru că
preotul nu se identifică cu Hristos, de ce o femeie nu ar putea să fie
reprezentanta comunități și în loc de mâinile ridicate ale bărbatului
preot să fie cele ale unei femei? Există o legătură clară între
argumentul antropologic și cel iconic. Dacă accepți diferența
antropologică atunci la nivel iconic nici nu se mai pune problema.
Având în minte aceste argumente și contra-argumente, dar și
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exemplele redate la începutul lucrării, o să încerc fac anumite
observații, evident deschise discuțiilor:
 În opinia mea, teologia modernă și mai ales, postmodernă a
ajuns să critice absolut orice. Trebuie să admitem că există
anumite greșeli în Biserica Ortodoxă, dar care sunt personale.
Adevărat că în teorie lucrurile sunt foarte bine formulate, în
schimb derapajele nu sunt scuzabile. Și trebuie acceptat că
există. În același timp, putem accepta toate reproșurile?
Biserica Ortodoxă prețuiește rolul Maici Domnului în
iconomia mântuirii și nu putem susține idei precum aceasta:
„Thealogy regards the figure of the Virgin Mary as the creation
of patriarchal desire”(6). Dacă am considera problema
hirotonirii femeilor în virtutea mântuirii, sau cum ar spune
Eduard Schillebeeckx, ca o constantă antropologică (7), de ce
nu există un limbaj teologic care să susțină această direcție. În
majoritatea textelor se vorbește despre înflorirea vieții
femeilor (8). Din nefericire, se dorește funcția și nu
posibilitatea de a fi de ajutor tuturor și Bisericii ca întreg. Nu
neagă nimeni că în istorie și chiar astăzi, femeile sunt neglijate
și chiar opresate, dar oare ar trebui privită hirotonia doar ca
încă un loc cucerit de femei? Personal aș fi dorit să găsesc în
texte ideea că femeile în cler ar aduce un surplus de
spiritualitate, de organizare, dar se vorbește doar despre
putere și despre societatea patriarhală, care era mai bine să fie
matriarhală.
 Sunt de acord cu Tradiția, nu cu tradiționalismul. Am ajuns să
avem în Biserică anumite grupuri de persoane care aduc
argumentul Tradiției fără să înțeleagă sensul. Dacă nu a existat
tradiția ca în facultățile de teologie să existe teologi și în
rândul femeilor, în anumite centre ortodoxe sunt deja
implicate. Există alte domenii în care femeile au început să fie
o voce importantă. Se luptă să se treacă peste anumite bariere
culturale și tradiționale. Se poate accepta ca femeile să intre în
altar. Nu văd o problemă cu aceasta. Dacă fata părintelui din
exemplul redat la început ar fi intrat în altar, nu cred că cineva
din biserică ar fi fost împotrivă. În spațiul monahal, maicile au
acest drept și nu deranjează pe nimeni. Nici dacă s-ar acorda
femeilor din parohii. Însă problema hirotonirii rămâne una
foarte sensibilă. Dacă începând de mâine s-ar accepta oficial,
ar produce clar schisme în Biserică. Aici se potrivește efectul
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Butterfly. Ar trebui să se re-organizeze întreaga viață
bisericească, texte liturgice, rânduieli și mai ales mentalități și
chiar anumite puncte teologice. Părerea mea personală este că
problema ridicată asupra hirotonirii femeilor aduce întreg
pachetul de idei feministe, cum ar fi adoptarea limbajului
inclusiv,
chiar
pentru
anumite
realități
teologice
insurmontabile. Cum credeți că ar putea fi acceptat în Biserica
Ortodoxă ca Dumnezeu Tatăl să fie numit Dumnezeu Mama,
Fiul să fie numit Fiica? Aici nu e vorba de tradiționalism, ci
cred că e vorba de revelație. Dacă se poate spune că „întreaga
hristologie este interpretare” (9), de ce nu am spune și despre
Creștinism că este doar interpretare și că toată această poveste
nu are nimic adevărat sau revelat în ea? Care ar fi diferența
între adevăr și reconstituire?
 În viața Bisericii Ortodoxe din țările în care Ortodoxia este
încă majoritară, problema hirotonirii femeilor este a casus
irrealis. Am exemplu clar Biserica Ortodoxă din România
unde există un singur precedent cu o fată care a apărut în
presă și a cerut Patriarhului să fie prima femeie hirotonită din
România. Evident, cererea a fost motiv doar de presă și atât.
Problema spiritualității și a mântuirii nu ține de hirotonie ci de
viață. A avea o viață sfântă este o chemare pentru toată lumea,
nu doar pentru cler. Acolo ar trebui să fie lupta, pentru locurile
sfințeniei, care nu sunt deloc dependente de funcțiile clericale.
Personal nu consider preoția un ideal pentru viața mea
bisericească, dimpotrivă un act de curaj care presupune să fi
preot înainte de a fi preot în sensul acesta instituțional.
 Un ultim gând referitor la această problemă mă trimite la
realitatea că în Bisericile protestante și anglicană femeile sunt
hirotonite. Ar trebui ca Biserica Ortodoxă să intre în dialog cu
acestea pentru a observa dacă această decizie a ajutat la
dezvoltarea vieții religioase a creștinilor din aceste biserici.
Dar să nu uităm că sunt anumite Bisericii ne-ortodoxe care au
început să mai accepte hirotonia femeilor în bisericile lor,
după ce inițial au acceptat această practică. Și aceasta ar trebui
să ne dea de gândit.
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Note:
1. Datele complete ale acestei lucrări sunt următoarele: Elisabeth
Behr- Sigel and Kallistos Ware, The Ordination of Women in the
Orthodox Church, WCC Publications, Geneva, 2000. Alte
publicații din perspectivă ortodoxă pentru acest subiect: Kyriaki
Karidoyanes FitzGerald, „Women Deacons: a brief review of
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Personalitatea predicatorială a Sfântului Ioan Gură de Aur
Pr. Radu Cosmin Şapcă
În Bisericile creştine, Sfântul Ioan Gură de Aur este de o actualitate
continuă, atât prin calitatea sa de predicator, cât şi prin numeroasele
sale predici ce ni s-au păstrat de la el. Sfântul Ioan Hrisostom a fost
unul dintre cei mai mari oratori ai lumii creştine, precum şi un mare
teolog, un mare ierarh şi un foarte bun păstor de suflete. Multe din
culmile sfinţeniei, ale desăvârşirii duhovniceşti, ale artei oratorice
bisericeşti, ale sfinţeniei de Dumnezeu şi ale conducerii pastorale, pe
care Sfântul Părinte le-a atins, au rămas neegalate până în prezent.
Pentru aceasta, el este considerat în Biserica lui Hristos „un izvor
nesecat de apă vie, un far dătător de lumină cerească, un model de
luptător neînfricat împotriva răului şi a imoralităţii şi un păstor ideal
de suflete“.
Deşi a primit o alesă formare retorică la şcoala lui Libanius,
Sfântul Părinte a fost înzestrat şi cu o serie de daruri. El poseda o
putere rapidă de pătrundere şi o memorie puternică, avea o
imaginaţie vie, spirit de observaţie şi capacitatea de a lega ideile şi
noţiunile înrudite. Pe lângă aceste daruri, Sfântul Ioan Gură de Aur
mai avea şi o vastă ştiinţă teologică şi un temperament de foc,
precum şi o inimă sensibilă şi un zel apostolic viu şi viforos, care nu la părăsit niciodată în activitatea sa de predicator.
Predispoziţiile şi darurile naturale cu care a fost înzestrat
Sfântul Părinte au fost cultivate cu multă trudă şi hărnicie şi
binecuvântate de harul divin. Aceste daruri i-au dat posibilitatea de a
se adânci şi a se îndeletnici cu dumnezeieştile taine ale învăţăturii
evanghelice. Ca discipol al vestitului retor Libanius, Sfântul Ioan
Gură de Aur a deprins arta oratorică pe care o stăpânea în
amănunţime. Pe lângă fantezia aprinsă, vocea sa dulce şi mlădioasă şi
uşurinţa în vorbire, Sfântul Părinte mai deprinsese în şcoala retorică
şi însuşirile care formau legile, pe care trebuia să le observe ca un
orator ce dorea să cucerească ascultătorii prin puterea cuvântului.
Dar, oricât de convins ar fi predicatorul despre adevărurile
învăţăturii sale, spunea Sfântul Părinte, dacă nu are darul ortoriei, el
nu va putea să-i mişte pe ascultătorii săi nici prin graiul, nici prin
inteligenţa sa. Nici prin scris nu va putea să-i mişte pe credincioşi,
dacă va fi lipsit de talentul de scriitor. Sfântul Ioan Gură de Aur
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deţinea ambele virtuţi: atât darul oratoriei, cât şi talentul de scriitor.
Avea puterea de a scrie cu măiestrie şi de a vorbi cu elocinţă. Omiliile
sale, ca şi celelalte scrisori, dau dovada că a fost un mare scriitor şi
teolog, unul dintre cei mai mari predicatori ai Bisericii creştine.
Conţinutul predicilor sale, bogăţia de idei, originalitatea
imaginilor şi a comparaţiilor, înălţimea şi măiestria scopului lor
moral ne demonstrează că Sfântul Ioan Hrisostom era un orator
înnăscut, având o întinsă şi vastă cultură clasică, foarte necesară în
arta vorbirii. Datorită deosebitului său talent oratoric şi a puterii sale
de a convinge ascultătorii prin elocinţa verbului său înaripat şi prin
seriozitatea argumentelor, Sfântul Părinte a primit numele de
„Hrisostom“ (Gură de Aur). Acest nume i-a rămas şi în decursul
istoriei.
În activitatea sa pastorală, Sfântul Părinte s-a distins într-un
chip cu totul deosebit. Ca un adevărat păstor de suflete, marele ierarh
a dat dovadă de nemărginită dragoste şi grijă faţă de toţi credincioşii
săi, faţă de semenii săi, precum şi faţă de cei ce se aflau în necazuri, în
lipsuri, dureri şi suferinţe. Iubind în chip sincer pe toţii fiii săi
duhovniceşti, n-a cruţat nicio osteneală şi n-a încetat nicio clipă să-i
ajute pe păstoriţii săi. Zi şi noapte se găsea în slujba ajutorării
aproapelui, în slujba alinării durerilor şi suferinţelor oamenilor şi a
povăţuirii tuturor credincioşilor pe căile mântuirii creştine.
Iubirea evanghelică a Sfântului Ioan Gură de Aur pentru
păstoriţii săi era degajată de atitudinea sa de mare propovăduitor al
cuvântului lui Dumnezeu. Prin aceasta a dovedit că esenţa profilului
spiritual al predicatorului este dominată de „o viaţă plină de evlavie
mişcată de o năvalnică iubire faţă de oameni, de o credinţă ce raporta
toate lucrurile la Dumnezeu, de o smerenie ce numai Lui Îi da toată
slava şi închinăciunea şi de o intimă comuniune cu Hristos, al cărui
cuvânt îl predică“. El a susţinut dragostea ca pe cea mai înaltă
poruncă a lui Dumnezeu şi ca pe un principiu fundamental al
existenţei. „Nimic nu este atât de preţios ca sufletul (omul); lumea
toată nu-l egalează“, afirmă Sfântul Părinte.
Prin activitatea sa de predicator al învăţăturii evanghelice, şi-a
arătat nemărginita sa dragoste faţă de credincioşi. Această dragoste a
devenit chiar o obsesie pentru el, întrucât şi atunci când dormea visa
că se afla pe amvonul Bisericii şi predica ascultătorilor săi: „Mi se
întâmplă ca lui Solomon, care spunea: «Eu dorm, dar inima mea
visează» (Cântarea Cântărilor V, 2). Puterea somnului mi-a închis
ochii trupului, dar dragostea covârşitoare faţă de voi mi-a deschis
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ochii sufletului şi adesea mi se pare în vis că sunt pe amvon şi vorbesc
cu voi“, mărturiseşte marele orator.
Necesitatea Sfântului Ioan Gură de Aur de a predica devenise
atât de vitală, încât nici chiar boala nu-l putea opri să urce pe amvon
şi să predice. Spunea: „Predica mă însănătoşeşte. Cum deschid gura,
mi-a trecut toată oboseala; cum încep să vă învăţ, dispare toată
slăbiciunea. Nici boala, nici mii de alte piedici nu mă pot despărţi de
dragostea voastră… Aşa cum vouă vă e foame să mă ascultaţi, aşa şi
mie mi-e foame să predic… Adunarea voastră este cununa mea de
glorie şi fiecare dintre voi care mă ascultă valorează cât restul
oraşului“.
Întrega operă omiletică a Sfântului Ioan Hrisostom este de
fapt o adevărată mărturie a drgostei pentru Dumnezeu şi pentru
păstoriţii săi. „Voi m-aţi felicitat fiindcă eu m-am însănătoşit, iar eu
mă bucur că am putut să vin la voi iarăşi, care îmi sunteţi atât de
dragi. Căci ceea ce mă apasă mai mult decât boala era că nu puteam
să iau parte la această iubită adunare şi acum mă bucur mai mult
chiar decât pentru sănătate, pentru faptul că mă pot împărtăşi de
iubirea voastră“, zice Sfântul Părinte după ce s-a însănătoşit de o
boală grea.
Sfântul Ioan Gură de Aur a fost atras în misiunea sa de
predicator de frumuseţea naturii, care i-a oferit momente de
admiraţie şi i-a mărit capacitatea de rezonanţă a sensibilităţii. De
altfel, i-au fost oferite de natură numeroase mijloace de a sensibiliza
adevărurile de credinţă. Acest lucru i-a dat posibilitatea de a cunoaşte
natura şi viaţa sufletească a păstoriţilor săi.
La Sfântul Părinte predica reprezintă doar o parte din
propovăduirea propriu-zisă. Cealaltă parte este reprezentată de
predica prin fapte, prin exemplul vieţii sale. Ca predicator, a fost un
foarte bun cunoscător al sufletului omenesc, precum şi unul dintre
cei mai geniali pedagogi pe care i-a avut Biserica în decursul istoriei
ei. Din acest motiv cuvântările sale atrag şi farmecă. Fineţea şi
înălţimea spiritului său, imaginaţia sa bogată, pasiunea pentru arta
oratorică, elocinţa verbului său alcătuiesc arta Sfântului Ioan Gură de
Aur de a amplifica obiectele în ornament. Cunoscând natura şi viaţa
sufletească a păstoriţilor săi şi fiind un doctor de suflete, scopul
urmărit era transformarea vieţii credincioşilor, care i-au fost
încredinţaţi spre păstorire, într-o viaţă religios-morală. Prin predicile
sale, a reuşit să deschidă multora ochii spre o nouă viaţă.
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La începutul activităţii sale predicatoriale, Sfântul Ioan
Hrisostom îşi alcătuia predicile după legile canoanelor oratorice. Cu
timpul, însă, a renunţat la unele din acestea, dându-şi seama că este
de prisos să înfrumuseţeze predicile sau să folosească citate savante
ale unor filosofi sau poeţi latini. În felul acesta nu putea susţine
adevărurile de credinţă în faţa ascultătorilor cu păreri ale filosofilor
păgâni. Astfel că Sfântul Părinte a început să aprofundeze adevărurile
Sfintei Scripturi. El a deprins totodată şi extraordinara putere şi
geniala înţelegere de a aplica adevărurile Sfintei Scripturi la situaţiile
vieţii contemporanilor săi. Acest lucru l-a făcut atât prin
întrebuinţarea mijloacelor retoricii, cât mai ales prin exemplul vieţii
sale.
Sfântul Ioan Hrisostom predica cel puţin de două ori pe
săptămână, totdeaua liber şi pregătit, cu excepţia situaţiilor când era
nevoit să improvizeze. Uneori era criticat pentru lungimea predicilor
sale. El se justifica şi primea criticile, mulţumindu-le prietenilor carel criticau din dragoste şi nu din răutate. Cel care laudă atât calităţile,
cât şi defectele, spunea Sfântul Părinte, acela nu dă dovadă de iubire
şi înşală.
Marele orator a avut o nepotolită iubire şi un mare entuziasm
faţă de Sfântul Apostol Pavel. Nicio altă personalitate a
creştinismului nu s-a apropiat aşa de mult de pasionanta
personalitate a Apostolului neamurilor. Într-una din omiliile sale,
zice: „Eu iubesc toţi sfinţii, dar cel mai mult pe Sfântul Pavel, pe acel
vas ales, pe trâmbiţa cerului, pe conducătorul Miresei lui Hristos. Vam spus cât de mult îl iubesc, pentru a prinde şi în sufletul vostru
această iubire“.
Personalitatea predicatorială a Sfântului Ioan Gură de Aur a
întruchipat într-un mod deosebit calităţile esenţiale ale slujitorului
cuvântului lui Dumnezeu. Năzuinţa sa curată a fost susţinută de o
nemărginită dragoste de a propovădui adevărurile Evangheliei şi de a
edifica viaţa religios-morală a credincioşilor ce i-au fost încredinţaţi
spre păstorire. Această năzuinţă fiind atât de puternică, marele
predicator şi-a găsit în realizarea ei sensul vieţii şi al existenţei lui
zbuciumate.
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Originea suferinței
Pr. Ciocîrlan-Şerban Ionel
Suferința apare în lume odată cu păcatul. Înainte de căderea în păcat,
oamenii cei dintâi nu aveau în ei frământarea mişcărilor neorânduite.
Ei nu aveau pofta trupului. Ei «erau îmbrăcați în mărirea cea de sus».
Din acest motiv ei trăiau o viață fericită și nu cunoşteau suferinţa.
Din cauza păcatului au pătruns în viața oamenilor grijile, bolile,
necazurile, ura, pasiunile, suferința și moartea. De când păcatul a
intrat în lume, s-a înstăpânit în acesta și suferința, ca o urmare
tragică a păcatului. De aceea, nici un om nu trece prin această lume,
fără să guste din amarul suferinței.
Creştinul crede că în adâncurile existenței domnește
înțelepciunea divină a Providenței, care dă tuturor întâmplărilor, ce
par pentru om fără de nici un sens, un înțeles nespus de adânc. În
această ordine are un sens și suferința. Desigur, Dumnezeu nu este
cauza directă a suferinței; El o permite însă, așa că suferința nu este
contrară voinței Lui. Istoria vieţii lui losif, Tobie, Iov și a profeţilor
cât și a Apostolilor și a mulțimilor nenumărate de martiri ai credinței
creştine ne descoperă sensul pe care îl are suferința pentru mântuirea
sufletului nostru.
Prin suferință, Dumnezeu încearcă tăria în credinţă și
dragostea credincioșilor, pentru ca apoi să-i răsplătească cu cununa
aleşilor Săi. Părinţii pedepsesc pe copiii lor pentru a le înlătura
anumite defecte. Tot asemenea și Dumnezeu, Tatăl nostru,
pedepsește pe copiii Săi, fiindcă îi iubeşte și vrea să-i mântuiască.
„Căci pe care Domnul îi iubeşte, îi ceartă” (Evrei 12, 6).
Prin suferință Dumnezeu încearcă și pe cei drepţi, pentru a le
da ocazia să-și verifice energiile duhovniceşti și iubirea față de
Creatorul lor. Iov a pierdut tot ceea ce avea, fiind strivit aproape
complet sub apăsarea suferinței de tot felul, și, totuşi, nu și-a pierdut
credinţa și nădejdea în Dumnezeu și prin aceasta el a recâștigat totul.
Avraam, «Cavalerul credinței», a aşteptat şaptezeci de ani împlinirea
făgăduinţei de a avea un fiu, în care «se vor binecuvânta toate
neamurile». Și apoi Dumnezeu îi cere jertfirea lui Isaac. Aşteptarea
lui nu a fost zadarnică, el a primit un fiu. De aceea, pare absurdă
porunca divină către Avraam de a jertfi singurul fiul, dar Avraam se
supune voinţei lui Dumnezeu și purcede la jertfirea unicului său fiu.
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El era alesul lui Dumnezeu, dar acest lucru nu-1 putea ști decât
printr-o încercare supremă. Avraam o acceptă și urcând Muntele
Moria, locul cumplitei încercări, se învrednicește de a se mirui cu
nardul iubirii lui Dumnezeu și primeşte pe Isaac înapoi.
Acceptarea suferinţei, când este însoțită de credinţa puternică
în Dumnezeu, credinţa ca a lui Avraam si Iov, aduce o răsplată dublă.
Tot ce am pierdut, ca Iov, primim îndoit. Tot ceea ce era să pierzi ca
Avraam, recâştigi îndoit. Însingurat ca Avraam pe muntele de jertfă,
și părăsit ca Iov, pe grămada de gunoi, creștinul, ajuns aici, încolțit de
mulțimea și asprimea suferinţelor din lume, crede cu tărie în salvarea
sa prin nesfârșita iubire a lui Dumnezeu și de aceea el rezistă eroic
suferințelor.
Dumnezeu este iubire. Această convingere, profund
înrădăcinată in inima creştinului, îi dă acestuia puterea extraordinară
de a rezista tuturor riscurilor suferinţelor împreunate cu lupta cea
mare pe care el o duce – pe urmele lui Hristos – ca să se mântuiască.
El știe că pe drumul acesta, cele mai mari și mai amare suferinţe îi
pregătesc cele mai înălțătoare bucurii.
Dumnezeu îi lasă mai ales pe cei păcătoşi să sufere, pentru ca
aceştia, arși de dogoarea suferințelor, să se regăsească de pe
întortochiatele cărări ale plăcerilor vinovate și să se mântuiască. El se
aseamănă cu un chirurg care taie, cauterizează, pentru ca să vindece
și să salveze de la moarte pe pacient. Suferința are această putere
terapeutică de a dezgusta pe păcătos de ceea ce este trecător și lipsit
de valoare în lume, îl dezleagă de pământ și-1 face matur pentru a
căuta patria cerească. „Suferințele ce ne apasă și ne chinuie ne silesc
să ne apropiem de Dumnezeu”, zice Sfântul Grigorie cel Mare.
Suferința interiorizează enorm. Ea veghează, fără încetare, ca
relația personală cu Dumnezeu să nu-și piardă din intensitate.
Dumnezeu încearcă pe cei păcătoşi mai ales prin suferințe fizice, cu
scopul de a le tămădui sufletele.
Suferințele și durerile, astfel înțelese, îi dau creştinului ocazia
de a ispăși încă aici, în această lume, păcatele săvârșite; ele îl purifică
de multe imperfecțiuni, îi măresc virtuțile în împlinirea faptelor
bune, îi aprind în inimă iubirea față de Dumnezeu, zelul în rugăciune
și îi trezesc spiritul de solidaritate cu semenii săi. „Eu sunt vița cea
adevărată și Tatăl meu este lucrătorul. Orice mlădiță care aduce
roada, el o curățește, ca și mai mult roadă să aducă” (Ioan 15, 2). De
multe ori suferinţa măreşte energia morală și ridică viața
duhovnicească la înălțimi nebănuite. Sufletul se întărește în încercări,
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așa cum rădăcinile arborilor tineri nu se întăresc decât înfruntând
furtunile. „De aceea sunt bucuros de slăbiciuni, de defăimări, de
nevoi, de prigoniri, de strâmtorări pentru Hristos, căci tocmai când
sunt slab, atunci sunt tare”, zice Sfântul Apostol Pavel, tălmăcind
înțelesul pedagogic adânc al suferinței.
În noianul suferinţelor, creștinul se bucură că poate să-și
îndrepte privirile spre Dumnezeu și, în cea mai perfectă lepădare de
sine, să strige cu Apostolul: „Cu toate suferinţele mele sunt covârşit
de bucurie” (II Corinteni 7, 7), sau să zică împreună cu Iov: „Domnul
a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat” (Iov 1, 21),
ori împreună cu Mântuitorul în Ghetsimani: „Părinte, de voiești,
înlătură de la Mine acest pahar. Dar nu voia Mea, ci voia Ta
împlinească-se” (Luca 21, 42).
După învățătura creştină, răbdarea în încercări și suferințe
conduce la o înaltă perfecţiune morală. De aceea, creștinul se încrede
în voia lui Dumnezeu în toate încercările și suferințele, și prin aceasta
el înaintează în desăvârșire și virtute. „Fericit este bărbatul care
rabdă încercările… căci va lua cununa vieţii, pe care a făgăduit-o
Dumnezeu celor ce Îl iubesc”, zice Apostolul Iacov. Răbdarea este
necesară în lupta pe care creștinul o duce pentru a rezista și a învinge
suferinţele. Însuși Mântuitorul ne-a dat acest exemplu când zice: „În
lume necazuri veți avea, ci îndrăzniți. Eu am biruit lumea” (Ioan 16,
33). El ne-a iubit până la sfârșit (Ioan 13, 1) și ne asigură că „cel ce va
răbda până la sfârșit, acela se va mântui” (Matei 10, 22).
În strâmtoarea suferințelor, creștinul învață să vadă și mai clar
că singura lui nădejde, ce nu poate fi de nimeni zdruncinată, este
Mântuitorul. Martirii și Sfinţii creștini au îndurat toate chinurile și
suferințele la care au fost supuși cu un curaj, care a trezit admirația
chiar și a persecutorilor lor. Mucenicii creştini simţeau că nimic nu-i
putea atinge în chip serios, fiindcă mâna ce-i ținea cu tărie era
atotputernică și dumnezeiască. De aceea, și creștinul nu se teme de
suferințele de tot felul, care-1 asaltează în lume, fiindcă el se simte
susținut de mâna celui Atotputernic. Această certitudine îi
împrumută vieţii o seriozitate, un echilibru, o bogăţie și o încredere
pe care nimic și nimeni nu i-o poate da și nici lua.
Nimeni nu este scutit de suferințe atâta timp cât trăiește pe
pământ. A fugi din fața suferinței este un lucru neînțelept, fiindcă a
fugi din fața suferinţei înseamnă a te auto-înșela. Fierul se încearcă în
foc, iar creştinul adevărat în suferință, pentru realizarea voii lui
Dumnezeu în lume. În această privinţă creştinul trebuie să imite
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Modelul: să imite pe Hristos cel crucificat. „Cu ochii ațintiți asupra
lui Iisus, începătorul și plinitorul credinţei, care, pentru bucuria pusă
înainte-i, a suferit crucea” (Evrei 12, 2), creştinul își poartă crucea
suferinţei pe umeri și urmează Mântuitorului. „Și oricine nu-și poartă
crucea și nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu”, zice
Mântuitorul. Iubirea crucii nu este, desigur, o algophilie
bolnăvicioasă și nici o exaltare sentimentală. Ea este sinteza tuturor
virtuților creştine și ca atare izvor de negrăită bucurie și de viată.
„Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia
crucea și să Mă urmeze” (Matei 16, 24).
Suferința nu se poate pune în cumpănă cu greutatea fericirii
eterne. „Pentru că suferința noastră, uşoară și de o clipă, ne
agonisește nouă mai presus de orice măsură, o cumpănă veșnică de
mărire” (II Corinteni 4, 17). Suferința temporară și fericirea eternă
sunt eterogene nu numai prin natură, cât mai ales printr-o infinită
diferenţă de esenţă: cea mai mică fracţiune de fericire eternă
cântărește infinit mai mult decât cea mai grea și mai lungă suferinţă
pământească.
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Școala de cântăreți bisericești „Avântul Eclesiastic”
din Craiova
Pr. Scorbură Mihai
Încă din primele secole ale creștinismului, alături de clerul propriuzis, a apărut o nouă categorie de slujitori a cultului divin, persoane
ajutătoare ale clerului, formând așa-zisul cler inferior. Din această
categorie a clerului inferior fac parte și cântăreții bisericești a căror
apariție a fost determinată de folosirea muzici în cadrul cultului
divin.
Pentru o mai bună pregătire a lor au apărut în decursul vremii
școlii anume pentru ei, numite școli de cântăreți (bisericești). Între
aceste școli de cântăreți este minunat a aminti și de Școala de la
Craiova sub numele de ,,Avântul Eclesiastic”, înființată în data de 18
februarie 1896 în urma inițiativei protopopului N. Georgescu.
Primul director al școlii a fost Preotul Ștefan Amzulescu,
parohul Biserici Sfinții Arhangheli din Craiova, iar primul local a fost
în cadrul școli Triscu din Craiova. Conducerea scolii era formată
dintr-un președinte și mai mulți membrii, toți preoți din Craiova,
precum și din trei maeștrii care predau următoarele materii:
Muzică teoretică (psaltică)
Muzică practică
Rânduiala serviciului divin.
Elevii primei promoții erau în număr de 73 împărțiți în două
clase: seria I – cea înapoiată, și seria a II a – cea înaintată.
În anul 1900 este atestat ca director al școlii Pr. D.
Lungulescu, iar profesor de muzică bisericească maestrul I. Ilarian.
Deoarece cântăreții aveau un venit prea modest s-a hotărât ca
din anul școlar 1900-1901 să fie introdus în programa școlară un
atelier condus de domnul GH. Stoenescu care preda lucratul
pălăriilor de paie, scaunelor, canapelelor, împletiturilor etc. Un
amănunt deosebit de important este confecționarea în anul 1902 a
ștampilei Școlii de cântăreți bisericești „Avântul Eclesiastic”, ștampilă
care în zilele noastre are o valoare de document deoarece a fost
folosită timp de 4 decenii de școlile care au funcționat în Craiova,
inclusiv de școala înființată în 1949 la Mănăstirea Bucovățul Vechi, ea
fiind înlocuită abia în 1954.
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În anul școlar 1905-1906 învățau în școală 86 de elevi din care
38 în clasa I, 29 în clasa a II-a și 19 în clasa a III-a.
În data de 28 octombrie 1908, fostul director Dimitrie
Lungulescu preda inventarul Scolii de cântăreți „Avântul Eclesiastic”
arhidiaconului Grigore Nicolae. În perioada imediat următoare
sediul școlii se schimbă de mai multe ori și anume pe Strada Târgului
nr.195 (în 1909), apoi pe strada Fundătura Trifoiului nr. 1, iar în 1915
în strada Barbu Catargiu, iar conform unei chitanțe întocmită pe 15
februarie 1923 credem că școala a funcționat la Școala Obedeanu din
Craiova. În perioada 30 ianuarie – 8 mai, anul 1924, funcționează în
casele parohiale de la biserica Oota, după care revine la Școala
Obedeanu.
Între profesorii școlii din această perioadă amintim:
viitorul episcop Gherontie Nicolae care a predat în perioada 1
decembrie 1902-1906.
Dimitrie C. Popescu, ce își începe activitatea ca profesor de
muzică la 1 noiembrie 1907, iar în anul 1923 era pentru scurt timp
director al Școlii.
diaconul Constantin Vulcănescu, ce a primit avutul și arhiva
școlii de la fostul director PR. I. Chiriacescu.
preotul Efterie D. Marinescu, director al școlii după 1925.
În anul 1921 școala era frecventată de 60 de elevi, iar în anul
școlar 1928-1929 de 97 de elevi împărțiți în 3 clase. În 1928 s-a
înființat biblioteca școli rămânând pe mai departe nerezolvată nevoia
unui cămin deoarece elevi stăteau ca si până acum la diferite gazde
din oraș.
Prin dispoziția nr. 13107 din 27 august 1929 se anunța
retragerea autorizației de funcționare a scolii de cântăreți de pe data
de 1 septembrie 1929, hotărându-se să se înființeze o nouă școală
centrală de cântăreți la Mănăstirea Cozia. În aceste condiții își încheie
activitatea Școala de cântăreți bisericești „Avântul Eclesiastic” din
Craiova.
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Persoana și lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos în
Biserica Sa
Pr. Paul Paraschiv
Hristos s-a adus jertfă pentru toţi, ca pe toţi să-i răscumpere şi să-i
ofere Tatălui spre viaţa de fii după har. Harul şi adevărul ne-au venit
nouă prin Hristos: “Şi Cuvântul trup S-a făcut şi S-a sălăşluit întru
noi; şi noi văzutu-I-am slava ca pe slava Unuia- Născut din Tatăl, plin
de har şi de adevăr. Şi din plinătatea Lui noi toţi am primit şi har
pentru har, căci legea prin Moise s-a dat, dar harul şi adevărul prin
Iisus Hristos au venit” (Ioan 1, 14, 16 -17), iar locuirea şi rodirea
acestora în noi se face prin Duhul Sfânt, în Biserica întemeiată la
Cincizecime. Dar Hristos care săvârşeşte Tainele este prezent şi
lucrează în ele asupra Bisericii şi asupra celor ce le primesc, prin
Duhul Său cel Sfânt, prezent ipostatic şi cu toată bogăţia vieţii
dumnezeieşti în Biserică, de la Cincizecime. Deci Hristos pătrunde în
noi, prin Sfintele Taine împreună cu Duhul Sfânt.
Deoarece prin Hristos s-a refăcut obiectiv legătura harică a
omului căzut în păcat cu Dumnezeu şi întrucât, prin omenitatea Lui
jertfită, înviată, îndumnezeită şi înălţată la cer, se împărtăşeşte
oamenilor răscumpăraţi harul dumnezeiesc, acesta se numeşte harul
lui Hristos (Ioan 1, 17). Harul este energia dumnezeiască necreată,
care izvorăşte din fiinţa divină, dar nedespărţită de aceasta, care se
împărtăşeşte oamenilor în Biserică de către Duhul Sfânt sau de către
Hristos Însuşi în Duhul Sfânt, prin Sfintele Taine spre mântuire şi
creştere în Hristos până la “starea de bărbat desăvârşit, la măsura
vârstei deplinătăţii lui Hristos.” (Efes 4, 13).
Hristos săvârşeşte iconomia mântuirii oamenilor în Biserică,
prin Euharistie, până la sfârşitul veacurilor şi aceasta constă în
adunarea tuturor în El. Pe cei odată încorporaţi, Hristos vrea să-i ţină
şi să-i desăvârşească în unirea cu Sine însuşi: “ Şi aceasta o face El în
fiecare loc, unindu-i cu Sine şi întreolaltă pe toţi cei ce cred în El în
acel loc. Îi uneşte cu Sine şi-i face asemenea Sieşi extinzând în ei
buna mireasmă a stării Sale de jertfă, oferindu-i, în Sine, Tatălui în
starea de jertfă, adică ridicaţi peste egoismul lor şi sfinţiţi” (Pr. Prof.
Dr. Dumitru STĂNILOAE, Teologia Euharistiei, în revista
“Ortodoxia”, Nr. 3, 1969, p. 357).
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Hristos S-a adus jertfă pentru toţi, ca pe toţi să-i răscumpere şi
să-i ofere Tatălui spre viaţa de fii după har. “Epistola către Evrei
descrie în mod stăruitor această dublă orientare a jertfei lui Hristos
către Tatăl şi către noi pentru a ne atrage şi pe noi în starea Sa de
jertfă prezentată Tatălui, unindu-ne şi pe noi cu Sine şi în Sine cu
Tatăl. Ea descrie legătura întreţinută prin Hristos între noi şi Tatăl ca
o jertfă care Îl menţine în acealaşi timp ca Omul central veşnic- viu,
nesupus morţii. Noi avem astfel, viaţa nesfârşită şi veşnică a Tatălui;
a izvorului vieţii, în Hristos, în Fiul lui Dumnezeu devenit Om şi
dăruit veşnic ca jertfă Tatălui” (Idem, Jertfa lui Hristos şi
spiritualitatea noastră prin împărtăşirea de ea în Sfânta Liturghie,
în revista ,,Ortodoxia”, Nr. 1, 1983, p. 108).
Elementele euharistice din care se pregătesc cinstitele daruri
în timpul Proscomidiei pentru aducerea lor înainte, sunt aduse de
credincioşi şi reprezintă fiinţa şi existenţa lor omenească,
pământească, deschisă lui Dumnezeu şi pentru Dumnezeu, creatorul,
proniatorul şi mântuitorul omului. “Căci Hristos este Mijlocitorul
prin care ne-au venit toate bunătăţile date nouă de Dumnezeu, sau
mai bine zis, pe care Dumnezeu ni le dă totdeauna…Căci El e singurul
Care ne împacă cu Dumnezeu… Căci ce a împăcat firea omenească cu
Dumnezeu? Fără îndoială, faptul că a văzut pe Fiul Său făcut om. Tot
aşa şi Dumnezeu Se îndură de orice om care poartă chipul UnuiaNăscut şi care mănâncă Trupul Lui şi se face duh cu El…Dacă, deci,
credem că prin rugăciunea preoţilor şi prin aducerea Sfintelor Daruri
se aduce sufletelor o oarecare uşurare, apoi aceasta nu poate fi decât
în acelaşi chip în care se poate aduce uşurare omului. Iar care e
chipul de ne împăca cu Dumnezeu şi de a nu-I fi duşmani, am spus
cum: să fim stăpâniţi de Dumnezeu şi să devenim un duh cu Fiul cel
iubit, singurul întru Care Tatăl a binevoit (Matei 3, 17; Marcu 1, 11;
Luca 3, 22). Dar tocmai acesta e efectul Sfintei Împărtăşanii, care e
comun şi celor vii şi celor morţi”( SFÂNTUL NICOLAE CABASILA,
Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii, traducere de Pr. Prof. Dr. Ene
BRANIŞTE, EIBMBOR, Bucureşti, 2011, pp. 92-93).
Sfânta Euharistie ajută pe credincios de fiecare dată să meargă
mai departe în unirea cu Hristos. Dar unirea cu Hristos cel în stare de
jertfă se realizează în Euharistie. Teologia euharistică pune accentul
pe rolul esenţial al trupului lui Hristos în taina mântuirii şi sporind
atenţia faţă de lucrarea îndumnezeitoare a Trupului şi a Sângelui
primite în Euharistie. “În coborârea lui Dumnezeu în Hristos, la
nivelul manifestării puterii Sale prin firea omenească se arată puterea
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cea mare a lui Dumnezeu faţă de om şi în forma cea mai potrivită
pentru a cuceri pe om şi a-l desăvârşi până la îndumnezeire. În
Hristos această putere culminantă care este puterea dragostei
treimice s-a făcut accesibilă la maximum prin om pentru oameni.
Dumnezeu manifestă în Hristos dragostea totală faţă de umanitate,
dăruindu-se în întregime ca ipostas şi aşa nemaifiind numai ipostas
divin, ci şi ipostas uman, ca să iradieze prin El ca printr-un om
accesibil la maximum oamenilor, dragostea supremă dumnezeiască”
(Pr. Prof. Dr. Dumitru STĂNILOAE, Dumnezeu este iubire, în revista
„Ortodoxia”, Nr. 3, pp. 401- 402). Legătura unirii cu Dumnezeu Tatăl
este evidentă în Hristos: în calitate de om, se uneşte cu noi, dar fiind
şi Dumnezeu rămâne prin fire în Dumnezeu Tatăl. Euharistia este
mijlocul potrivit de înfăptuire a îndumnezeirii personale a oamenilor.
“Prin această unitate vitală, Logosul divin înomenit transmite harul,
învierea şi îndumnezeirea trupului întreg, adică întregii firi, unindu-i
astfel pe toţi oamenii şi toată creatura cu Sine. Logosul este
Dumnezeu adevărat, născut din Tatăl mai înainte de veci. Ca atare, în
iconomia Sa, Logosul înomenit a realizat lucrarea istorică a mântuirii
pentru întregul neam omenesc şi însuşirea acestei mântuiri de fiecare
credincios prin credinţă şi prin Sfintele Taine. El S-a întrupat din
iubire de oameni, pentru ca noi să ne îndumnezeim” (Prof. Univ. Dr.
Irineu POPA, Iisus Hristos este acelaşi, ieri şi azi şi în veac, Ediura
Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010, pp. 225-226).
În Euharistie toţi devenim una cu Hristos, un singur Trup cu
El şi în El, fiindcă prin Euharistie Hristos este în noi aşa cum Tatăl
este în El. Unitatea tuturor în Hristos prin Euharistie este unitatea în
Trupul Său. Biserica este Hristos în Trupul Său, fiindcă în Biserică
toţi suntem un singur Hristos. Toţi credincioşii sunt una în Biserică
cu Fiul şi cu Sfântul Duh după har, cum şi Fiul şi Duhul sunt una cu
Tatăl după fiinţă. De aceea unitatea credincioşilor este unitatea în
Dumnezeu prin Fiul. Unitatea existentă în Sfânta Treime are un efect
şi un reflex în unitatea Bisericii care se încheagă deplin prin Taina
împărtăşirii reale cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos. În
perihoreza Euharistiei Biserica există ca o realitate ontologic
hristologică. Unitatea hristologică este expresia atotcuprinzătoare a
tainei ecleziologice, realizată şi menţinută în deplinătatea ei de Taina
Euharistiei. Astfel, Biserica este plină de Hristos ca cel ce este însuşi
principiul existenţei, Capul şi scopul ei, dar deplinătatea lui Hristos
în Biserică şi prin urmare unitatea desăvârşită în Hristos se
înfăptuieşte prin taina Sfintei Euharistii, în care se dăruieşte personal
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şi real însuşi Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, răstignit, înviat şi
înălţat. “În nici o altă taină nu ne unim atât de intim şi nu intrăm mai
adânc în trupul lui Hristos ca în Sfânta Euharistie, căci Euharistia
este centrul ontologic al Bisericii şi prin ea organismul ne prilejuieşte
simţirea şi trăirea prezenţei lui Hristos în noi. În acest sens se poate
spune că inima Bisericii este Euharistia” (Pr. Prof. Dr. Dumitru
STĂNILOAE, Mişcarea ecumenică şi unitatea creştină în stadiul
actual, în revista „Ortodoxia”, Nr. 3-4, 1963, p. 579).
Cuvintele Mântuitorului “Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea
sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru El” (Ioan 6, 56) atestă
prezenţa lui Hristos euharistic atât printr-o relaţie de iubire cât şi
printr-o comuniune reală. “Realismul euharistic se întemeiază pe
realitatea Întrupării, în felul următor: Dumnezeu fiind mai înainte de
veci, pe pământ s-a arătat şi cu oamenii a trăit făcându-se pe Sine
asemenea cu chipul smeritului nostru trup, spre a ne face pe noi
asemenea chipului slavei Sale” (Pr. Drd. Mircea NIŞCOVEANU,
Teologia Sfântului Vasile cel Mare în rugăciunile Euharistice, în
revista „Studii Teologice”, Nr. 5-6, 1967, p. 294; Prof. Univ. Dr. Irineu
POPA, op. cit., pp. 246, 249). În nici o altă taină nu ne unim mai
profund cu Hristos ca în Sfânta Euharistie. Pe sfânta masă Hristos ni
se înfăţişează cu acelaşi trup cu care s-a întrupat, a pătimit şi a înviat.
Aici este locul unde ne adunăm, ne întâlnim cu El şi ne prefacem în
El: “De acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” ( Gal 2,
20). “Aceasta este suprema unire cu Capul nostru ale cărei mădulare
suntem. Aici avem identitatea tainică a sângelui vărsat pentru
păcatele lumii de Mielul lui Dumnezeu cu acela pe care creştinii îl
beau din potir şi care circulă acum în venele imensului corp teandric”
(Pr. Prof. Dr. Nicolae BĂLAŞA, Relaţia între Biserică şi Euharistie în
teologia ortodoxă contemporană-implicaţiile acesteia, Editura
Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2010, p.144).
Aşadar, Euharistia este taina prezenţei depline şi a lucrării
celei mai eficiente a lui Iisus Hristos în Biserică şi prin ea în lume. El
este prezent în Euharistie cu trupul Său luat din Fecioara Maria,
răstignit pe Cruce, Înviat, Înălţat la cer şi tronând la dreapta Tatălui.
Prin Euharistie devenim corporali cu Hristos, anume că, ,,neamurile
sunt împreună moştenitoare cu iudeii şi mădularele ale aceluiaşi trup
şi împreună- părtaşe ale făgăduinţei în Hristos Iisus, prin
Evanghelie” (Efes 3, 6). Astfel, se extinde în noi, starea de mântuire,
de înviere şi de slavă realizată de Hristos în umanitatea asumată de
El prin unirea ipostatică pentru veşnicie.
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„Ce femei admirabile sunt la creștini”
(Libaniu, Sec. IV)
Pr. Marian-Valentin Mărăcine
În vremea de încordată luptă religios-morală şi culturală între
creştinismul biruitor şi păgânismul elen, în secolul al IV-lea, când
împăratul Iulian Apostatul, ultimul împărat păgân, căuta să
discrediteze credinţa “galileenilor”,s-o facă ridicolă şi s-o înnăbuşe,
cel mai mare ritor al timpului, unul dintre marile chipuri de păgâni,
profesor chiar al acestui împărat, Libaniu a rostit aceste cuvinte de
admiraţie, care au rămas ca un imn în cartea de aur a creştinismului:
„Ce femei admirabile sunt la creştini” .
La temelia creşterii şi a pregătirii pentru viaţă a fiecărui creştin
a stat grija şi devotamentul unei mame bune, căci fiecare sfânt creştin
este opera dogmatică a unei astfel de mame. Pedagogia mamelor
creştine era întemeiată pe legea morală creştină, care îşi are izvorul
pururi curgător în credinţa în Dumnezeu.
În istoria creştinismului întâlnim nenumărate mame creştine
care au luptat până la ultima picătură de putere spre a-şi mântui fiii
lor, încredinţându-i lui Hristos. O astfel de minunată femeie este
mama Sfântului Ioan Gură de Aur, care, văduvă fiind de la numai
douăzeci şi nouă de ani, s-a devotat creşterii copilului din care a făcut
un mare model de virtute creştină pentru toate timpurile. Învăţătura
transmisă Sfântului Ioan de mama sa a întrecut experienţa oricărui
profesor, căci ceea ce-l învăţa, îi transmitea nu numai prin cuvânt, ci
mai ales prin fapte. Pildele sale erau mai puternice decât orice altă
învăţătură profesorală, iar mântuitoarele cuvinte şi fapte ale acestui
mare sfânt de mai târziu, aveau să cuprindă în ele o parte din fiinţa
Sfintei Antusa . Îl iubea foarte mult pe Sfântul Ioan, atât pentru
faptul că era fiul său, cât şi pentru că era chipul desăvârşit al tatălui
său. Greutăţile, vitregia văduviei, asprimea vremurilor, nu au
determinat-o sa se recăsătorească, ci, din contră , a avut deplină forţă
pentru a rezista încercărior de fier ale singurătăţii.
Şi Sfânta Monica, mama Fericitului Augustin, îşi dorea cu
multă ardoare ca fiul său să ducă o viaţă curată pe pământ şi să
dobândească mântuirea. Spre marea ei durere, pe la vârsta de
optsprezece ani, Augustin a început să rătăcească, căsătorindu-se
nelegitim şi ajungând susţinător al maniheismului şi, prin aceasta,
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duşman al Bisericii. Timp de zece ani a rătăcit pe tarâmuri străine,
producând durere mare maicii sale, care îl considera mort pentru
dreapta credinţă. Dar rugăciunile ei neîncetate n-au fost zadarnice, ci,
prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Fericitul Augustin a cunoscut
care este adevărata credinţă, îndreptându-se din rătăcirea lui. Atât de
multe lacrimi a vărsat Sfânta Monica, încât un episcop i-a spus:”Este
imposibil să se piardă fiul atâtor lacrimi”. O mamă care a trebuit să
colinde lumea în căutarea fiului ei risipitor nu putea să moară acasă,
unde dorise şi rânduise loc de veci alături de soţul ei, ci a adormit pe
drumul de întoarcere, la Ostia, însoţindu-şi spre Africa fiul renăscut,
cu singura rugăminte de a putea pomeni la altar înaintea Domnului,
împreună cu celălalt fiu al ei.
Şi în familia Sfântului Vasile cel Mare, femeile au avut un rol
important în iconomia mântuirii. În primul rând, vrednică de
amintire este bunica Macrina, o binecunoscută ucenică a Sfântului
Grigorie de Neocezareea, făcătorul de minuni. În vremea
înspăimântătoarei prigoane a creştinilor din vremea împăratului
Maximian, Sfânta Macrina şi-a pierdut averea şi a pribegit prin
păduri şapte ani de zile. Învăţăturile, sfaturile şi pildele bunicii au
marcat formarea duhovnicească a Sfântului Vasile, rămânând în
amintirea lui veşnic neşterse. Într-o scrisoare către creştinii din
Neocezareea, datată în jurul anului 375, Sfântul Vasile cel Mare
vorbeşte foarte grăitor despre evlavia, credinţa curată şi izbânzile ca
dascăl întru credinţă ale bunicii sale: „Ce altă dovadă mai limpede
poate fi despre credinţa mea, decât faptul că am fost crescut de
bunica mea, acea fericită femeie (…). Zic despre vestita Macrina,
care m-a învăţat cuvintele preafericitului Grigorie (Făcătorul de
minuni). Ea a păstrat cuvintele lui în amintire, împărtăşindu-le mie
pe când mă alcătuia şi mă zidea, încă fiind eu copil întru dogmele
credinţei”.
Sfânta Emilia, fiica acestei martire, avea să aibă şi ea o
contribuţie esenţială la educarea fiului său, Vasile. Însă, trebuie
menţionat că minunaţii părinţi ai Sfântului Vasile au dat naştere la
zece copii, dintre care trei au fost episcopi, arătându-se a fi o
adevărată familie virtuoasă. Sfânta Emilia a dovedit prin vieţuirea ei
că era cu adevărat vrednică de numele pe care-l purta, căci acest
nume înseamnă “gingăşie”. Şi era socotită a avea între femei acelaşi
loc pe care-l avea soţul său între bărbaţi, bucurându-se de cinstirea
tuturor.
Sora celor trei episcopi, Sfânta Macrina, numită cea tânără,
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era deosebit de virtuoasă şi dorea a-şi păstra fecioria, petrecându-şi
întru neprihănire întreaga viaţă. Ea era cea dintâi născută, devenind
ajutor al mamei în creşterea marelui sfânt. Prin purtarea sa, Sfânta
Macrina era pildă mamei sale încât să se poată lua la întrecere cu fiica
ei întru nevoinţă. Astfel, încetul cu încetul, îşi atrăgea maica către
nematerialnica şi desăvârşita vieţuire a monahilor.
Fără îndoială, strălucirea marelui ierarh Sfântul Vasile cel
Mare, se datora într-o oarecare măsură şi celor trei femei din familia
lui.
În vremea persecuţiilor, curajul femeilor creştine a fost
admirabil –atât de mare încât ar putea să pară uneori neverosimil.
Ceea ce nu se poate vedea decât în cazuri cu totul rare, ca mama să-şi
îndemne copilul să moară pentru o idee mare sau pentru un interes
superior, general, s-a văzut adesea la creştini: mame care şi-au
încurajat copiii să sufere totul şi chiar să moară pentru credinţa lor.
Era mare dorinţa şi bucuria părinţilor creştini ca fiii lor să aibă parte
de coroana de martiri, cu care intrau în rândul sfinţilor. Sfinţenia, cel
mai înalt ideal care face pe om să-şi depăşească puterile, explică de la
sine eroismul fără seamă al mamelor creştine.
Printre femeile martire se pot număra Sfânta Perpetua,
doamnă nobilă, şi Sfânta Felicitas, sclavă. În urma edictului dat de
împăratul Septimiu Sever pentru interzicerea prozelitismului creştin,
a fost arestată Perpetua, matroană romană în vârstă de 22 de ani,
instruită şi bine educată, aparţinând unei familii înstărite. În
momentul arestării era o simplă catehumenă. În condiţiile
primejdioase ale detenţiei, a reuşit să-l primească pe tatăl ei, care
încerca să o convingă să se lepede de Hristos. Dar în zadar, căci
Sfânta îşi susţinea hotărârea prin cuvintele: “După cum vasul acesta
pe care-l priveşti nu se poate numi altfel, tot aşa şi eu nu mă pot
numi altfel decât ceea ce sunt: creştină”.
Sfânta Felicitas, în momentul în care a fost condamnată la
moarte era însărcinată, dar, prin iconomie dumnezeiască, a născut
înainte de termen. Apoi, împreună cu Sfânta Perpetua au fost
aruncate la o vacă sălbatică, dar nici nu au simţit când au fost luate în
coarne şi aruncate în sus.
Alte două muceniţe sunt Sfânta Sabina şi Sfânta Serapia.
Acestea locuiau în oraşul Vindena, în Umbria. Judecătorul păgân a
hotărât ca fecioara Serapia să fie dată în seama a două tinere
desfrânate. Nimic nu era mai ruşinos pentru tinerele fecioare, decât
pierderea curăţiei trupeşti. În chip minunat, Sfânta Serapia a scăpat
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de această cruntă pedeapsă, ba mai mult, le-a atras şi pe cele două
desfrânate la creştinism, devenind şi ele mărturisitoare ale noii
credinţe.
O altă martiră este Sfânta Maria servanta, care a fost vădită de
stăpâna ei că postea, mărturisind cu voce tare că: “voi puteţi să-mi
condamnaţi corpul, dar nu şi sufletul”, discurs rostit cu multă tărie,
dar care a fost urmat de martiriul său.
Omorurile, torturile sau diversele promisiuni cu care păgânii
încercau să-i silească pe creştini a-şi părăsi credinţa cea dreaptă, au
fost socotite trecătoare şi fără preţ. Mai presus de toate acestea era
Acel far luminos –Iisus Hristos-modelul vieţii lor, El fiind Biruitorul.
Martirele au pecetluit credinţa cea adevărată cu preţul vieţii. Mame
creştine, şi-au jertfit nu numai viaţa lor, ci şi proprii copii,
pregătindu-i pentru viaţa cea adevărată.
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Iubirea Creștină și Milostenia
la Sfântul Ioan Hrisostom
Pr. Florin Alexandru Sichim
Omul este chemat la dobândirea asemănării cu Dumnezeu. Cu alte
cuvinte, el este chemat la împărtăşirea dragostei divine, la
comuniunea în dragoste. Aceasta ne duce aproape de Dumnezeu,
deoarece „a iubi este trăsătura comună dintre noi şi El“. Dragostea
este „legătura şi rădăcina întregii virtuţi“.
Principiu de bază al existenţei umane, iubirea faţă de
Dumnezeu şi faţă de oameni este „cea mai vie şi minunată realitate,
singura pentru care viaţa merită să fie trăită“. Când ne gândim la
Dumnezeu, ne gândim de fapt la lucrările Sale, la ceea ce a făcut El
pentru noi. Şi nu puţine sunt acestea. Ne gândim mai ales la Jertfa
Fiului Său, prin care toţi am fost mântuiţi. Aceasta este motorul
iubirii noastre arzătoare. Prin ea, dragostea faţă de Dumnezeu nu se
stinge, ci dimpotrivă se înteţeşte. Nimic nu poate împiedica această
dragoste. Va domina toate durerile, bolile, sărăcia şi chiar moartea.
Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă să iubim pe Dumnezeu.
Căci vom iubi în acest fel pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh. Ne vom
face părtaşi în comuniunea iubirii cu Sfânta Treime. Dar dragostea
noastră faţă de Dumnezeu se concretizează în păzirea şi îndeplinirea
poruncilor dumnezeieşti. Căci „Dumnezeu este iubitor de oameni şi
nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu“. Şi, dacă
noi respectăm aceste porunci, „dovedim că iubim pe Cel ce le-a dat şi
că dorim să intrăm în comuniune cu El. O dragoste infinită are un
farmec infinit“.
Iubirea faţă de Dumnezeu trebuie să inspire viaţa şi faptele
oamenilor. Acestea ne îndeamnă să iubim pe Hristos. Ne îndeamnă
să păstrăm dragostea Lui în inimile noastre. Despre virtutea
dragostei ne vorbeşte şi Apostolul neamurilor. Lăudând-o pe aceasta
şi vorbind despre faptele de virtute săvârşite de ea, Sfântul Părinte a
arătat că laicii sunt datori să îndeplinească aceleaşi fapte de dragoste,
pe care şi Hristos le-a cerut de la ucenicii Lui. Mântuitorul a spus că
cea mai înaltă dovadă de dragoste este de a-şi pune cineva sufletul
pentru prietenii lui. La fel şi Sfântul Apostol Pavel a lăsat să se
înţeleagă acelaşi lucru prin cuvintele: „Dragostea nu caută ale sale“ (I
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Corinteni XIII, 5) şi porunceşte să se înfăptuiască o astfel de
dragoste.
Ideea dragostei creştine dusă până la jertfelnicie este
dezbătută de Sfântul Ioan Gură de Aur, în lucrarea Apologia vieţii
monahale, în raportul dintre un tânăr devenit monah şi tatăl său. El
spune: „Cel care a ajuns în toate privinţele la culmea virtuţii… nu se
va da în lături, dacă ar trebui, să moară chiar pentru tine, pentru că
fiul tău te va îngriji şi te va cinsti nu numai în virtutea legii firii sădite
în el, ci, înainte de toate, de dragul lui Dumnezeu“.
Iubirea faţă de Dumnezeu înalţă sufletul la cele spirituale, la
cele viitoare, uitând cele prezente, la cele nevăzute. Acestea sunt
efectele dragostei faţă de Dumnezeu. Iar ele sunt strâns legate de
dragostea faţă de aproapele. Această iubire faţă de aproapele a fost
sădită de Dumnezeu în fiinţa noastră. Sfânta Scriptură zice: „Toţi
suntem fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Iisus“ (Galateni
III, 26). Iubirea creştină arată pe semenii noştri ca pe noi înşine. Ne
învaţă să ne bucurăm de binele lor în acelaşi fel în care ne bucurăm
de binele propriu. Şi ne învaţă în acelaşi timp să suportăm greşelile
lor, aşa cum suportăm şi greşelile noastre. O astfel de dragoste
creştină o regăsim în firea monahului: „Minunată este dragostea lui
de vrăjmaşi. Fiul tău iubeşte pe cei care i-au pricinuit rele ca pe nişte
binefăcători, ca pe nişte ocrotitori şi se roagă pentru ei să aibă parte
numai de bine“. Însă o dragoste lipsită de credinţă este imposibilă. Pe
de altă parte, lipsa dragostei creştine face nefolositoare celelalte
virtuţi. Fără ea sunt cu neputinţă credinţa, contemplarea,
cunoaşterea tainelor şi, într-un cuvânt, mântuirea. „Dragostea este
capul, rădăcina şi mama tuturor bunurilor“.
Sfântul Părinte nu concepe că poate exista dragoste fără ceea
ce o concretizează, milostenia, fapta bună. Milostenia dă posibilitatea
creştinului să se identifice cu semenii aflaţi în suferinţe. Şi ca să-i
evidenţieze deosebita valoare, el o numeşte „împărăteasa virtuţilor“.
Ea nu este un act formal de transmitere a unei sume de bani. Este
mai degrabă un act strâns legat de celelalte virtuţi, cu o contribuţie
foarte mare la viaţa socială. Constituie de fapt rădăcina binefacerilor.
Practicând milostenia adevărată, creştinul se aseamănă după
putinţă cu Însuşi Dumnezeu. Chiar Mântuitorul Iisus Hristos
elogiază această mare virtute, punând-o în rândul celor mai înalte şi
excepţionale virtuţi pe calea mântuirii. Ea reprezintă alături de post
şi rugăciune fundamentul vieţii creştine adevărate. Coordonatele ei
sunt evidenţiate de Sfântul Ioan Gură de Aur în numeroasele omilii
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pe care le-a alcătuit. În acestea arată că milostenia trebuie făcută din
proprie iniţiativă, cu „inimă largă“, dovedită prin vorbe, dar mai ales
prin fapte. Nu trebuie să fie însoţită de nedreptate. Nu se face
„înaintea oamenilor“ şi nu trebuie să fie înjositoare.
Pentru Sfântul Părinte credinţa se împlineşte şi se
desăvârşeşte prin faptele iubirii. Progresul virtuţii depinde de slujirea
semenilor în caracterul umanistic. El subliniază faptul că cei ce nu
practică virtutea iubirii vor rămâne asemenea fecioarelor neînţelepte,
în afara „camerei de nuntă a lui Hristos“. Este insuficientă ridicarea
mâinilor către Dumnezeu, dacă nu este însoţită de îndreptarea lor şi
către cei nevoiaşi. Pentru aceasta Mântuitorul Hristos spune: „Dacă
voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta şi dă-o săracilor!“
(Matei XIX, 21).
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Introducere în Sfintele Taine ale Bisericii
Pr. Marius Vătăman
Sfintele Taine ţin de fiinţa Bisericii, realizând şi exprimând Biserica
ca o comunitate sobornicească sacramentală a oamenilor cu
Dumnezeu prin Hristos în Duhul Sfânt. Premisa şi condiţia săvârşirii
lor spre mântuirea oamenilor prin încorporarea şi creşterea lor în
Hristos ca mădulare ale Trupului Său o constituie numai Biserica.
Relaţia strânsă fiinţială dintre Sfintele Taine şi Biserică este dată în
Hristos însuşi care a instituit şi Biserica şi Tainele ei, în care lucrează
Duhul Sfânt, care face prezent pe Hristos şi în Biserică şi în Taine,
precum şi în Cuvântul Scripturii. De aceea, nu există Taine în afara
Bisericii, ci numai în Biserică, săvârşite de episcopul sau preotul
Bisericii. Dar nu există nici Biserica fără Taine, căci încorporarea
oamenilor în Hristos şi creşterea lor în Hristos, ca mădulare ale
trupului Său, Biserica, nu se realizează decât prin Sfintele Taine.
Articularea Sfintelor Taine în viaţa Bisericii şi a oamenilor o
face credinţa Bisericii de care depinde însăşi lucrarea mântuitoare a
acestora. Credinţa Bisericii, ca şi conţinut şi mărturisire, ţine de
fidelitatea acesteia faţă de Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, adică
de Tradiţia apostolică, parte integrantă a Revelaţiei dumnezeieşti
împreună cu Sfânta Scriptură.
În Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie este cuprinsă întreaga
Revelaţie dumnezeiască supranaturală. Sfânta Scriptură dă mărturie
despre lucrarea Duhului Sfânt în cei ce ascultau cuvintele
Mântuitorului Hristos sau cele ale Apostolilor despre Hristos pe baza
cuvintelor şi faptelor Lui, după înălţarea Lui la ceruri. „Căci mulţi
dintre cei ce auziseră cuvântul au crezut şi numărul bărbaţilor
credincioşi s-a făcut ca la cinci mii” (Fapte 4, 4). „Încă pe când Petru
vorbea aceste cuvinte, Duhul Sfânt a venit peste toţi cei care ascultau
cuvântul” (Fapte 10,44) (1).
Dar legătura Sfintei Scripturi cu Biserica sau articularea
Bisericii la cuvântul Scripturii are loc prin Sfânta Tradiţie, adică prin
Tradiţia apostolică. Aceasta nu este decât aplicarea de către Apostoli
a învăţăturii lui Hristos şi valorificarea de către ei a actelor Lui
mântuitoare în predica şi în viaţa lor şi a primilor credincioşi sau a
Bisericii începătoare. Ei predicau pe Hristos şi învăţătura Lui în
cuvântări care nu reproduceau literal cele cuprinse în Evanghelii, ci
după conţinutul lor şi printr-o adâncire, pe baza înţelegerii ce le-o
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dădea faptul că puteau privi în ansamblu lucrarea lui Hristos şi simţi
efectele ei după înălţarea Lui la cer şi după trimiterea Duhului Sfânt,
despre care Mântuitorul le spusese că îi va călăuzi la tot adevărul (In.
16, 13), făcându-i să înţeleagă ceea ce nu puteau înţelege când le
vorbea El înainte de Patimi şi înviere (In. 16, 12) (2). Un exemplu
tipic de adâncire a învăţăturii şi lucrării lui Hristos, după pogorârea
Duhului Sfânt, la Cincizecime, în Biserică, intrată în istorie acum ca o
comunitate a oamenilor cu Dumnezeu şi de trăire a faptelor
mântuitoare ale lui Hristos sub acţiunea Duhului Sfânt, ni-l oferă
epistolele pauline care cuprind fragmente întregi din cuprinsul
învăţăturii orale a Mântuitorului în mintea Apostolilor.
De conţinutul Tradiţiei apostolice ţin şi structurile vieţii şi
Lucrării sacramentale a Bisericii din timpul Apostolilor şi a urmaşilor
lor. Căci Apostolii n-au transmis urmaşilor lor, episcopii, şi prin ei
preoţilor şi întregii Biserici numai învăţătura lui Hristos, ci şi puterea
lui Hristos dată lor îndată după înviere (In. 20, 21-23; Mut. 28, 1820) şi cu care au fost investiţi în toată plenitudinea la Cincizecime,
odată cu întemeierea Bisericii ca şi comunitate văzută sacramentală
(Lc. 24, 49; Fapte 2, 1-3). Au predicat Evanghelia lui Hristos la toate
neamurile chiar din prima zi a Cincizecimii (Fapte 2, 5-12), iar celor
care au fost pătrunşi la inimă de învăţătura lui Hristos, Apostolii leau împărtăşit şi puterea lui Hristos botezându-i (Fapte 2, 38, 41; 8,
36-38; 10, 48), iar pe cei botezaţi confirmându-i prin punerea
mâinilor (Fapte 8, 14-17) sau prin ungere în Duhul lui Hristos (II Cor.
1, 21; I In. 2, 20, 27) şi unindu-i deplin cu Hristos ca mădulare ale
Bisericii, Trupul Său, prin Sfânta Euharistie, săvârşită de ei în fruntea
comunităţii (Fapte 2, 42; I Cor. 11, 27 urm.). Puterea Duhului Sfânt
primită de la Hristos însuşi, pentru a predica Evanghelia, a sfinţi şi
uni pe oameni cu Hristos, de a-i conduce pe calea mântuirii (Mt. 28,
18-20), Apostolii au transmis-o urmaşilor lor în Biserică hirotonind
episcopi (Fapte 20, 28; l Tim. 5, 22; Tit 1, 5; Fii. 1, 1), preoţi în fiecare
biserică (Fapte 14, 23; 20, 17; I Tim. 4, 14; I Tim. 5, 17) şi diaconi
(Fapte 6, 16; Fii. 1, 1; I Tim. 3, 8-10, 12-13). Cu puterea dată lor şi pe
baza poruncii, cu siguranţă Apostolii au dezlegat de păcate pe cei care
veneau şi le mărturiseau cu căinţă (In. 20, 21-23). La porunca
Apostolilor, preoţii făceau rugăciuni pentru cei bolnavi, ungându-i cu
untdelemn sfinţit în numele lui Hristos (Iac. 5, 14), administrau deci
Taina Maslului. Tot la porunca Apostolilor, desigur, şi după exemplul
Mântuitorului care a participat la Nunta din Cana Galileei sfinţind-o
cu prezenţa Sa (In. 2, 1-11), preoţii binecuvântau căsătoriile care se
încheiau între un bărbat şi o femeie, ştiind că legătura dintre aceştia
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este voită de Dumnezeu (Fac. 1, 27; Mt. 19, 4) şi indisolubilă (Mt. 19,
5-6) şi de aceea trebuie să fie tot aşa de strânsă şi sfântă ca şi cea
dintre Hristos şi Biserica Sa (Efes. 5, 23, 25, 31, 32) şi că deci, pentru
convieţuirea lor în Hristos, ei au nevoie de harul Său împărtăşit
printr-o Taină, Taina Nunţii.
Toate aceste lucrări sfinte, Tainele, se săvârşeau în ambianţa
unor rugăciuni, cântări şi imnuri de laudă adresate lui Hristos şi
Sfintei Treimi (Efes. 5, 19-20; Fapte 2, 42) rostite sau cântate de
Apostoli şi de comunitatea în care aceştia se aflau (3).
După temeiurile scripturistice ale instituirii lor, toate cele
șapte Taine prezente în Biserica Ortodoxă şi în cea Romano-Catolică
sunt instituite de Hristos, unele în mod direct (Botezul, Euharistia,
Spovedania sau Mărturisirea şi Preoţia sacramentală), iar altele în
mod indirect (Mirungerea sau Confirmarea, Nunta şi Maslul).
Instituirea lor dumnezeiască, de la Hristos însuşi, precum şi
săvârşirea lor, începând din ziua Cincizecimii, de către Apostoli şi
urmaşii lor, episcopii, şi de către preoţi, constituie elementul
principal al fiinţei Tainelor, arătându-le ca acte de putere ale lui
Dumnezeu şi mijloace ale prezenţei şi lucrării lui Hristos în Biserică
şi în mădularele ei, prin Duhul Sfânt. Astfel, la ultima Cină spre
noaptea în care urma să fie dat morţii pe Cruce, Mântuitorul Hristos,
vrând să lase Bisericii o jertfă vizibilă dar tainică, care să comemoreze
şi să facă prezent până la sfârşitul veacurilor pe Cel care avea să se
jertfească în mod sângeros pe Cruce, a instituit dumnezeiasca
Euharistie ca Jertfă şi Taină în acelaşi timp (Mt. 26, 26-8; Mc. 14, 2224; Lc. 22, 17-20). Odată cu instituirea Euharistiei, Mântuitorul
Hristos constituia şi pe acei preoţi ai Legii celei noi, poruncind
Apostolilor şi urmaşilor lor întru preoţie să aducă această jertfă:
„Faceţi aceasta, spre pomenirea Mea” (Lc. 22,19; I Cor. 11, 24 şi 25).
Taina Preoţiei se leagă direct de Arhieria lui Hristos şi de
jertfa Sa de pe Cruce. Dar arhieria sau preoţia înseamnă putere
dumnezeiască acordată celui hirotonit. Hristos a dat această putere
Sfinţilor Săi Apostoli şi, prin ei, urmaşilor lor, episcopii, îndată după
învierea Sa din morţi: „Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi
Eu pe voi. Şi zicând acestea a suflat asupra lor şi le-a zis: «Luaţi Duh
Sfânt, cărora le veţi ierta păcatele, le vor fi iertate, şi cărora le veţi
ține, vor fi ţinute»” (In. 20, 21-23). Îmbrăcarea Apostolilor cu toată
puterea Duhului Sfânt pentru slujba Preoţiei va avea loc la
Cincizecime (Lc. 24, 49), odată cu venirea personală a Duhului Sfânt
în lume şi înfiinţarea Bisericii ca şi comunitate văzută a oamenilor cu
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Dumnezeu prin Hristos în Duhul Sfânt, care intră în relaţie personală
cu fiecare dintre Apostolii aflaţi în comuniune (Fapte 2, 1-3) şi cu
fiecare ins încorporat în Trupul lui Hristos, Biserica, prin Tainele
(Botez, Mirungere şi Euharistie) administrate de Apostoli şi de
urmaşii lor celor care au primit cuvântul Evangheliei în inimile lor
(Fapte 2, 38, 41, 42; 8,16, 17).
Instituite de Hristos, Biserica şi Tainele au fost date împreună
şi în acelaşi timp şi-au făcut intrarea în istorie, în vederea I
încorporării, creşterii şi mântuirii oamenilor în Hristos. Legătura
strânsă dintre Biserică şi Taine îşi are temeiul în relaţia fiinţială
dintre Hristos şi Biserică, Trupul Lui extins comunitar sau social în
umanitate. Botezul, de exemplu, instituit ca Taină de Mântuitorul
Hristos, îndată după învierea Sa din morţi, odată cu trimiterea
Apostolilor la propovăduire (Mt. 28, 18-20; Mc. 16, 15, 16) este prima
Taină a încorporării omului în Hristos ca mădular al Bisericii şi de
aceea el este absolut necesar pentru mântuire (In. 3, 5; Mc. 16). El
vizează Biserica, adică intrarea omului în comunitatea eclezială.
Înaintarea omului în relaţie cu Hristos şi cu Biserica, şi deci puterea
pentru creşterea ca făptură nouă în Hristos, se realizează prin Taina
Mirungerii, în care Hristos pecetluieşte cu Duhul Său pe cei botezaţi.
Anticipată de Hristos însuşi (In. 7, 38), Taina Mirungerii este
practicată după Cincizecime de Sfinţii Apostoli îndată după Botez sau
în legătură cu Botezul (I Cor. 6, 11), prin punerea mâinilor (Fapte 8,
16; 19, 6) sau mirungere (II Cor. 1, 21-22; Efes. 1, 13; 4, 30; I In. 2,
20-27), pentru primirea darurilor Duhului Sfânt (Rom. 5, I 5; 8, 9, 15;
I Cor. 6, 11, 19).
Euharistia încheie şi hrăneşte încorporarea omului în Hristos
ca mădular al Bisericii. Abia prin ea, după învăţătura ortodoxă, se
realizează calitatea plenară de creştin a omului. Căci cei care sunt
zidiţi în trupul tainic sau sacramental al Bisericii nu sunt numai
botezaţi, adică nu au imprimată în fiinţa lor numai Taina Botezului,
ci poartă şi pecetea Duhului Sfânt primită în Taina Ungerii cu
Sfântul Mir şi sunt hrăniţi cu Trupul şi Sângele lui Hristos prin Taina
Sfintei Euharistii fără să mai vorbim şi de alte Taine imprimate în
fiinţa lor (4). „Ca să avem prezenţa Lui în noi, Mântuitorul nostru ne
dă Trupul şi Sângele Său, ca prin ele puterea stricăciunii să fie
nimicită, iar El să-şi fixeze şederea Sa în sufletele noastre prin Duhul
Sfânt” (5). Euharistia face, deci, din cei botezaţi şi pecetluiţi, o
comunitate euharistică, adică Biserica în sensul ei deplin. Numai prin
Euharistie, care încheie şi culminează liturghia Cuvântului, Biserica
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îşi găseşte închegarea ei deplină ca Trup al lui Hristos, sau ca Hristos
comunitar-sobomicesc căreia îi este încorporată întreaga umanitate.
Euharistia realizează, cum spune Fericitul Augustin, „constituirea
Trupului eclezial şi creşterea acestuia în adevăr, căci pâinea prefăcută
este prezenţa lui Hristos universal, a lui Hristos total”; în această
calitate ea actualizează în mod concret comuniunea sfinţilor şi
prefacerea ei în Trupul Domnului, exprimă şi realizează prefacerea în
Hristos a întregii umanităţi create şi răscumpărate de El.
Împărtăşindu-ne cu pâinea veritabilă, noi avem părtăşie la Hristos şi
la Biserica Sa şi prin ea, la orice om (6). Euharistia realizează
împreună-zidirea în Hristos a celor botezaţi şi pecetluiţi şi împreunăcreşterea în Hristos a creştinilor care se împărtăşesc tot mai des şi cu
vrednicie cu Trupul şi Sângele lui Hristos din Euharistie.
Dar împărtăşirea de Euharistie implică prealabila pregătire a
creştinului şi curăţirea lui de patimi şi păcate prin harul iertării
dobândit în Taina Spovedaniei. Această Taină a fost instituită de
Hristos tot în prima zi a învierii Sale, odată cu instituirea expresă a
Tainei Preoţiei (In. 20, 22-23), arătând-o ca fiind legată direct de
puterea preoţiei. Şi această Taină are în vedere Biserica, mai exact
însănătoşirea relaţiei creştinului cu Hristos, cu Biserica şi cu toate
mădularele acesteia.
Mădular al Bisericii prin încorporarea sa în Hristos, cel
botezat, pecetluit cu Duhul lui Hristos şi unit deplin cu Hristos în
Euharistie, are obligaţia să trăiască ca mădular demn al lui Hristos.
Păcătuind, el împuţinează şi ştirbeşte relaţia sa cu Hristos, cu
Biserica şi cu semenii săi, încât apartenenţa sa la Biserică încetează
de a mai fi fructuoasă şi vie, deşi ea rămâne validă. Respingerea
Pocăinţei sau Spovedaniei ca Taină a Bisericii, pentru purificarea de
păcate cu ajutorul harului Duhului Sfânt, pe motiv că nu ar avea un
signum propriu-zis, exprimă neînţelegerea pentru condiţia de
slăbiciune a creştinului care adeseori prin păcate cade din
deprinderea comuniunii cu Hristos şi cu Biserica, precum şi
desconsiderarea necesităţii şi posibilităţii „unei recâştigări a forţei de
actualizare a acestei legături într-o adevărată deprindere a
întâlnirilor pentru deplina unire cu Hristos în Euharistie. Iar acest
lucru nu se poate face fară o colaborare bilaterală divino-umană, în
care voinţei noastre – întrucâtva neputincioasă – de a reintra în
comuniune, îi răspunde iertarea divină şi cu aceasta întâmpinarea
noastră din partea lui Dumnezeu (a Celuilalt) şi primirea şi ridicarea
noastră de către El în comuniune cu Sine” (7).
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Taina Pocăinţei prilejuieşte întâlnirea fiului rătăcit cu Tatăl
ceresc în Hristos care ne iartă păcatele prin harul Duhului Sfânt
împărtăşit în Biserică, printr-o Taină a Bisericii săvârşită de episcop
sau preot. O simplă cercetare de sine sau chiar o continuă cercetare
de sine şi o convorbire cu sinea noastră, însoţită de căinţă şi de
hotărârea de a nu mai repeta păcatele sau micile greşeli, este normală
şi recomandată de către toţi marii duhovnici, dar ea este o lucrare cu
totul subiectivă ce nu se poate ridica la lucrarea harică a Tainei
Pocăinţei. Dar greşeala sau păcatul are un caracter obiectiv. Pentru
curăţirea de el şi iertare acestuia, Hristos ne-a lăsat şi un mijloc
obiectiv, sigur: Pocăinţa şi, în acest sens, El a investit pe Apostolii Săi
şi, prin ei, pe urmaşii lor, cu puterea de a lega şi dezlega păcatele
oamenilor cu ajutorul Duhului dat lor (In. 20, 22-23). Iar iertarea pe
care duhovnicul o dă în scaunul Spovedaniei este iertarea lui Hristos
prin harul Duhului Sfânt în Biserica Sa. În acest sens, Sf. Ioan Gură
de Aur afirmă: „Câte le fac preoţii jos, le întăreşte Hristos sus şi
judecata robilor o confirmă Stăpânul”, căci „ei au fost ridicaţi la
această putere, întrucât s-au mutat mai înainte în cer şi au depăşit
firea omenească şi s-au eliberat de patimile noastre” (8). Episcopul şi
preotul duhovnic aparţin Bisericii, iar lucrarea lor se cuprinde în
credinţa Bisericii şi manifestă credinţa Bisericii. Pentru Origen, de
exemplu, „episcopii şi preoţii Bisericii primesc păcatele poporului şi,
după exemplul stăpânului, dau iertare celor care au păcătuit şi au
mărturisit păcatul Lor preotului şi le oferă alinarea” (9).
Prezenţa acestei Taine în practica Bisericii este subliniată
astfel de Sf. Ciprian: „Fiecare să-şi mărturisească păcatul său atunci
când a păcătuit în această lume, ca mărturisirea să poată fi primită,
iar iertarea luată de la episcop să fie plăcută Domnului”(10).
Taina Maslului are în vedere însănătoşirea relaţiei
credinciosului cu Dumnezeu în comuniunea Bisericii. Privită prin
prisma apartenenţei sale ecleziale şi prin efectele ei, Taina Maslului
apare ca o Taină complementară a Pocăinţei sau Mărturisirii, aşa
cum Taina Mirungerii este, într-un anume fel, complementară
Botezului. Ea vine de la Hristos însuşi care a vindecat toată boala şi
neputinţa. Despre săvârşirea ei chiar din timpul Sfinţilor Apostoli,
precum şi despre faptul că în ea are loc o relaţie harică între cel
bolnav care o primeşte şi Hristos în numele căruia primitorul este
uns cu untdelemn sfinţit de către preoţii Bisericii care se roagă
pentru el, pentru ridicarea lui de pe patul suferinţei şi iertarea
păcatelor, dă mărturie Scriptura însăşi (Iac. 14-15). Aceasta este un
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indiciu că Maslul este o Taină în sensul deplin al cuvântului şi anume
una dintre cele şapte Taine ale Bisericii.
Prin această Taină, Biserica ajută pe credincioşi să se
comporte ca mădulare ale ei, chiar şi în situaţia de bolnavi. Din
Hristos cel răstignit, primitorii acestei Taine iau puterea de a-şi purta
şi ei Crucea suferinţelor lor trupeşti cu răbdarea uşurată de bucuria
învierii lui Hristos care îi va învia şi pe ei. Taina Maslului presupune
comuniunea rugăciunii ecleziale şi manifestă această comuniune prin
numărul de şapte al preoţilor slujitori ai Tainei şi printr-o asistenţă
împreună rugătoare de credincioşi cu preoţii săvârşitori ai Tainei.
Prin Taina Nunţii se împărtăşeşte harul uniunii bipersonale
acelora care realizează împreună-legătura naturală a căsătoriei. De
harul acestei Taine se pot bucura cei doi (bărbatul şi femeia) numai
în comuniunea unuia cu altul. Prin participarea Sa la nunta din Cana
Galileei, în ambianţa harică ce iradia din Persoana Sa, Hristos
întăreşte din nou legătura căsătoriei dintre bărbat şi femeie şi o înalţă
din ordinea naturii, în ordinea harului. Prin Taina Nunţii se
realizează o
unire supranaturală, harică, a celor doi soţi, ca
mădulare ale Bisericii. Acest fapt îl determină pe Sfântul apostol
Pavel să ia unitatea dintre bărbat şi femeie ca imagine a legăturii
dintre Hristos şi Biserică, şi să sublinieze apoi că unitatea dintre cei
doi este Taină mare în Hristos şi în Biserică (Efes. 5, 32), căci nu
orice unire dintre un bărbat şi o femeie poate fi imaginea relaţiei
dintre Hristos şi Biserică. La ridicarea căsătoriei din ordinea naturii
în cea a harului se referă, desigur, şi Sf. Ioan Gură de Aur când zice:
„Când bărbatul şi femeia se unesc în căsătorie, ei nu mai sunt ceva
pământesc, ci chipul lui Dumnezeu însuşi”. Tot căsătoria ca Taină
vizau şi cuvintele Sf. Ignalie Teoforul: „Trebuie ca aceia care se
însoară şi cele care se mărită să facă unirea lor cu aprobarea
episcopului ca să fie căsătoria lor după Domnul şi nu după poftă”.
Prin harul Nunţii, comuniunea familiei creştine este înălţată
într-un anume sens la rangul comuniunii ecleziale, iar comuniunea
eclezială este ajutată să se realizeze prin familii care sunt şi un model
concret al comuniunii bisericeşti.
Prin urmare, fiecare taină este articulată în Biserică atât prin
instituirea ei şi a Bisericii de către Hristos însuşi cât şi prin credinţa
Bisericii, condiţia obiectivă a tuturor Tainelor. Tainele fac Biserica,
iar Biserica se exprimă prin ele, le condiţionează şi le săvârşeşte prin
episcopul şi preoţii ei investiţi pentru aceasta cu puterea Duhului
Sfânt în actul hirotoniei şi invocată de aceştia cu fiecare Taină şi
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slujbă (11).
Note:
1. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloaie, Teologia Dogmatică
Ortodoxă, vol. I, Ed. IBMBOR, București, 1978, p. 55.
2. Ibidem, p. 56.
3. Ibidem, p. 57.
4. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloaie, Din aspectul Sacramental al
Bisericii, în „Studii Teologice”, XVIII (1966), nr. 9-10, p. 540.
5. Sf. Chiril al Alexandriei, XXVI, 26, P.G. 72, 452.
6. Pr. Prof. Dumitru Radu, Caracterul ecclesiologic al Sfintelor
Taine și problema intercomuniunii, București, 1978, p. 276.
7. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloaie, Din aspectul Sacramental al
Bisericii, pp. 551-552.
8. Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre Preoție, III, P.G. 48, col.
645.
9. In Levit, Hom. 5, 3 și 11,4, P.G. 12, col. 451 și 418.
10. Sf. Ciprian, P.L. 4, col. 489.
11. Sf. Ignatie, Către Policarp, V, 2.
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Istoria Religiilor:
Cultul zeilor la popoarele celtice
Pr. Daniel Cimpoeru
Cultul celților antici avea încă de la început o coloratură intensă,
existând dovezi clare vis-à-vis de credinţa în duhuri personificate în
diverse râuri, lacuri păduri, tufișuri, care nu trebuiau tulburate.
Ofensa adusă acestora obliga la pedepse prin sacrificii. Dar mai
presus de această credinţă generală se situează credinţa în zeii ce
alcătuiau panteonul celtic: Tautates (Mercur), Belenos (Apolo), Esus
(Marte), Taranis (Jupiter).
Datorită numeroaselor menționări istorice al scriitorilor antici
care s-au ocupat de civilizația celtică, panteonul vechilor celți era
prezentat de fiecare dată sub forme diferite. Astfel numai în inscripții
sunt menționați aproape 400 de zei. Totuşi prin aplicarea metodei
comparative, istoricul G. Dumezil a reuşit să reducă din numeroasele
personificări ale zeilor celtici. Zeii celților sunt identificați de către
Cezar în opera sa De Bello Galico şi sunt numiţi cu numele zeităților
romane, astfel panteonul celtic era format din: Iupiter, Mercur,
Apolo, Marte, Minerva. După Cezar, Iupiter este un zeu al cerului, el
ţine stăpânia împărăției cerești. În numele lui se încheiau contractele
şi se prestau jurămintele.
Totuşi Cezar socotea ca zeu principal pe Mercur, zeu adorat ca
inventator al tuturor artelor, ca protector al tuturor drumurilor şi al
călătorilor, fiind ocrotitorul comerțului. El era adorat pe zonele cele
mai înalte, zeul civilizației şi avea ca simbol șarpele cu cap de berbec.
Există peste 500 de inscripții despre acest zeu în tot spaţiul celtic şi
peste 200 de statui şi basoreliefuri, numele lui intrând în
componența mai multor toponime: Lugdunum, actualul Lyon.
Despre cultul lui Mercur, Cezar spunea: „cel mai mult îl cinstesc pe
zeul Mercur( Teutatis): idolii săi sunt cei mai numeroși, pe el îl
socotesc descoperitorul meșteșugurilor, călăuza tuturor drumurilor
şi a călătorilor. Pe el îl cred cel mai puternic în dobândirea
câștigurilor şi în comerț” (Remus, Curs de Istoria Religiilor, p. 163).
Despre zeul Apollo (Belenos) Cezar spune că era zeul
vindecărilor adorat în special de druizi. Unul dintre scriitorii antici
care întrebuințează numirile celtice la zei este Lucan. El îi aminteşte
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pe Teutates, Taranis şi Esus, cărora li se aduceau sacrificii omeneşti şi
care se pare că fuseseră zei tribali de o mare importanță. De
asemenea, Lucan vorbeşte despre un zeu celtic pe nume Ogmios
(identic cu zeul irlandez Ogma), care era un zeu al elocinței, fiind
asociat cu zeul grecilor Heracles, fiind reprezentat ca un bătrân
îmbrăcat în piele de leu, înarmat cu un arc şi târând o mulțime de
oameni printr-un fir de aur o mulțime de oameni, simbol pregnant al
puterii elocinței (Emilian Vasilescu, Curs de Istoria Religiilor, p.
334). Lucian din Samosata nu a pătruns înțelesul acestei scene până
când, spune tradiția, un gal foarte învățat, care vorbea foarte bine
limba greacă, i-a explicat că pentru gali, Hercule şi nu Hermes, era
ocrotitorul artei elocinței, pentru că arta vorbirii frumoase se
îmbogățește prin trecerea anilor, şi deci nu un zeu tânăr ar fi putut să
o stăpânească. Şi atunci Lucian a înțeles că firul de aur prin care
erau trași după zeu acești oameni nu îi făcea robi, ci dimpotrivă,
aceştia îl urmau vrăjiți de elocința lui, de fiecare cuvânt pe care el îl
rostea.
Zeul Lung era de asemenea un zeu menționat la mai toate
popoarele celtice şi al cărui nume s-a păstrat în acela al capitalei
Galiei romane: Lugdunum. Era un zeu violent şi domina panteonul
celtic. Un zeu foarte important era de asemenea şi Sucellos: „cel care
loveşte”, care era reprezentat purtând cu el un ciocan cu coadă lungă.
Dintre divinitățile masculine, mai apar în inscripții şi zeul
Cernunnos, zeu cu coarne de cerb, simbolizând pentru celți puterea şi
abundența. Zeitățile care reprezentau la celți pământul şi
fecunditatea, erau grupate câte trei şi numite Matres. În inscripții
acestea au epitete locale, fiind protectoarele caselor, persoanelor,
insulelor. Pe lângă aceste zeități mai existau şi aşa zișii Matrones.
Între zeitățile feminine cea mai importantă este zeița cu nume
irlandez Brigit, amintită de Cezar sub numele de Menerva. Era fiica
zeului Dagta, şi protectoarea preoților, meșteșugurilor şi a medicilor.
Era transmițătoarea cunoștințelor primordiale. Cu privire la eroii
celți existau mai multe mituri. Astfel sunt amintiți: Arur sau Artur,
erou din ramura britanică a celților, Chuchulain, Filon Fiul lui
Chumhals. Eroii celților erau considerați ca înlocuitori ai zeilor
(Emilian Vasilescu, Curs de Istoria Religiilor, p. 337).
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Rugăciunea în Iudaism
Pr. Alexandru Eremia
Iudaisul este religia poporului evreu, păstrătorul legii pe care
Dumnezeu le-a dat-o oamenilor. Evreii sunt printre puținele popoare
antice, care și-au păstrat neștirbită și identitatea etnică. Ei și-au scris
propria istorie, îmbinată cu elemente religioase, pe care le-au simțit
și le-au trăit. Revelarea acestor legi lui Moise pe muntele Sinai este
prelungirea legământului încheiat între Dumnezeu și Avraam.
Conform iudaismului, omul are sarcina de a curăța lumea prin
faptele sale, ca Dumnezeu să o poată locui. Faptul că Dumnezeu a
ales poporul evreu de a transmite lumii întregi revelația Sa nu-i
conferă acesteia nici un privilegiu.
Doctrina iudaismului constă în adevărul de credință că
Dumnezeu este unic, atotputernic și etern care a creat lumea. Omul
nu poate să cunoască pe Dumnezeu decât în măsura în care Acesta i
se descoperă. Dumnezeu își exprimă voința în două moduri: fie prin
cuvântul Său oamenilor, fie prin persoane plăcute Lui inspirate de
Dumnezeu (profeți, prooroci). Dumnezeu conduce lumea, îi poartă de
grijă, dar i-a oferit fiecărui om libertatea, lăsându-i liberul arbitru.
Obiectivul acestei doctrine este regatul unde predomină pacea și
dreptatea, care v-a fi instaurat sub domnia unui om “Mesia, ales de
Dumnezeu și descendent al regelui David” (Malherbe, Michel,
Enciclopedia religiilor, vol.I, trad. lb. fr. M. Monalisa Pleșea, C. Coatu
și M. Fătu, Ed. Nemira, 2012, p. 78). Poporul evreu se va întoarce din
pribegie, va domni pe pământul sfânt și se va căi de greșelile sale.
Ierusalimul v-a deveni centrul spiritual al umanității.
Poporul evreu nu este mai bun prin natura sa, doar că lui îi
revine responsabilitatea de a respecta legea pe care Dumnezeu i-a
încredințat-o pentru întreaga omenrie. Textul cel mai important al
legii este reprezentat de cele zece porunci primite de Moise pe
muntele Sinai, Decalogul. Iudaismul nu formează o biserică unitară,
fiindcă nu are o autoritate supremă și nici cler. Șefii spirituali sunt
rabinii, recunoscuți prin cunoașterea textelor sacre. Ei se diferențiază
de semenii săi prin înțelepciune și erudiție. Iudaismul este un stil de
viață umanist, care se conduce după reguli stricte. Un evreu
credincios trebuie să respecte legea și preceptele, care se bazează pe
studiul aprofundat al textelor. Orice reprezentate a lui Dumnezeu, fie
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icoană sau statuie este interzisă, pentru că ar însemna încălcarea
poruncii a doua a Decalogului. Numele lui Dumnezeu este de
nerostit, singurul reper este dat de cele patru litere YHWH, care-l
desemnează pe Dumnezeu ca Cel ce este. Rostirea lor rămâne însă
necunoscută.
Dumnezeul nevăzut de oameni, totuși este pretutindeni. Este
numit Atoatefăcătorul, conduce, este Judecătorul suprem. Evreul
credincios, insistă zi de zi asupra vieții spirituale. De aceea se
străduiește să afle cât mai multe din Tora și din Talmud. Practicarea
iudaismului n-a rămas aceași de-a lungul timpului,. Sacrificarea
animalelor, parte importantă a cultului, a dispărut după distrugerea
templului de către romani în anul 70. În cursul lungii existențe a
iudaismului s-a păstrat esențialul practicilor religioase – rolul
familiei și respectarea protocolară a legii divine (Ibidem, p. 84).
Credința într-un Dumnezeu unic, care distinge religia lui
Israel de celelalte religii, atrage după sine transformări esențiale în
actul rugăciunii. Rugăciunea este adresată lui Dumnezeu Creatorul.
În virtutea faptului că El a creat omul după chipul și asemănarea Sa,
omul are capacitatea de a vorbi cu Dumnezeu. Chiar dacă legătura
omului cu Dumnezeu a fost ruptă prin neascultare, dialogul este
reînnoit și umanitatea se îndreaptă pe calea mântuirii. Legământul
dintre Dumnezeu și poporul evreu este mărturia acestui dialog.
Condițiile păstrării relației dintre Dumnezeu și om sunt exprimate
prin Lege, dar și promisiunile, făgăduințele sunt în strînsă legătură cu
Legământul. Rugăciunile traduc grija omului de a respecta
Legământul și aduc aminte de promisiunile făcute de Dumnezeu.
Rugăciunile personale sunt făcute de obicei cu voce tare,
numele lui Dumnezeu fiind invocat prin strigare, astfel fiind chemat
la dialog. În trecut, conținutul rugăciunii depindea de opțiunea
fiecăruia. După distrugerea templului conținutul rugăciunii a fost
codificat și a devenit obligatoriu. Rugăciunile conțin rugăminți,
învățături ale Talmudului, evocări istorice și laude aduse lui
Dumnezeu. Mai conțin și momente referitoare la diferite nevoi ale
societății sau ale oamenilor.
În partea introductivă a rugăciunii iudaice, evreii se adresează
sigurului Dumnezeu, Iahve, atrăgând atenția asupra credinței lor și
îndeamnând la glorificarea împărăției lui Dumnezeu. Continuă cu
laude aduse lui Dumnezeu pentru statornicia Sa în cuvânt și în faptă,
dar și pentru că este nădejdea neclintită a umanității. Se cere lui
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Dumnezeu să se îndure de casa lui cea sfântă, de Sion, dar și de
sufletele năpăstuite.
Rugăciunea publică se rostește în Sinagogă, doar dacă se
adună 10 bărbați adulți. Partea centrală a rugăciunii, este formată din
18 binecuvântări și se numește ”amidah”. Dimineața și seara se
adaugă invocarea numită “shema” luată din Deuteronom:”Ascultă,
Israele! Dumnezeul nostru este veșnic și Domnul Dumnezeul nostru
este singurul Domn!” (Ibidem, p. 59). rugăciunile din timpul zilei se
evidențiază prin imnuri, invocări și binecuvântări. Un rol important îl
ocupă și vestimentația avută la rugăciune:”În timpul rugăciunii de
dimineață, evreul își acoperă umerii și capul cu un șal de rugăciune,
tallit, ale cărui patru colțuri au 39 de franjuri, cifră care semnifică
Dumnezeu este Unul. În plus, evreul poartă pe brațul stâng și pe
frunte cutiuțe din piele, filactere, fixate cu o curelușă, în care se află
mici suluri de pergament, pe care este scrisă Shema. Se fixează mai
întâi curelușa pe brat pentru a simboliza supremația acțiunii, apoi,
fără întrerupere, cea de pe cap, subliniindu-se legătura dintre acțiune
și gândire” (Ibidem, p. 59).
În Sinagogă se intră cu capul acoperit, și chiar se recomandă
să se poarte întreaga zi capul acoperit cu un mic acoperământ numit
kipa, simbolizând respectul, frica față de ființa divină, față de cer.
Rugăciunile publice sunt rostite în Sinagogă stând în picioare, cu fața
către Templul din Ierusalim. Rugăciunea, ca și citirea Torei, pentru a
face asocierea între corp și spirit, este însoțită de balansarea corpului
din față către spate.
Rugăciunea zilnică individuală nu lipseste, chiar dacă rugăciunea publică are o importanță mai mare. Este practicată obligatoriu de
bărbați, care trebuie să țină cont de ținuta cu haine lungi și centură,
barbă, șalul specific momentului, dar și restricțiile alimentare ,
purificări… Omul Legii Vechiului Testament este dator să se roage lui
Dumnezeu în fiecare zi, de trei ori. Rugăciunea de dimineață este cea
mai solemnă, când cel ce se roagă trebuie să poarte tallithul, si
filacteriile (tefilin). Rugăciunea propriu-zisă, Amidah, este precedată
de Sema Israel, introdusă de două binecuvântări: una lăudând pe
Dumnezeu, că a creat lumina (la rugăciunea de dimineață), si alta
lăudând dragostea lui Dumnezeu pentru Israel mărturisită de Sfânta
Scriptură. Inițial, Amidah, conținea 18 binecuvântări (semone este),
dar în prezent sunt, în total, 19.
Importantă este și rugăciunea înainte de somn. Omul știe că
somnul este deosebit de starea de trezvie, în care poate să-și poarte
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grijă de sine. După credința lui – sufletul se îndepărtează de trup și
singura nădejde pentru retrezirea la viață este doar Dumnezeu .
Rugăciunea, ca formă de cult, este atât de adorare cât și de
cult. Cea mai practicată este cea de cerere, care uneori ia și forma
unei provocări. Credincioșii resimt eficiența rugăciunilor care au
efecte benefice profunde. Vocabularul folosit în rugăciuni este foarte
bogat, predominând metaforele. Dumnezeu este preaslăvit în toată
splendoarea, dar totuși este chemat să nu uite ceea ce a promis și în
virtutea promisiunii făcute să intervină și să nu uite de poporul Său.
De exemplu, în pslmul 107, autorul preamărește, laudă pe Dumnezeu
și-I aduce imnul de preamărire, apoi către sfârșit ideea se schimbă,
aducând aminte despre promisiune, cerându-i ajutorul:”Deșteaptăte, slava mea! Deșteaptă-te psaltire și alăută! Deștepta-mă-voi
dimineață. Lăuda-Te-voi, Doamne, câta-voi Ție între neamuri…Oare
nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare nu vei ieși,
Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nouă ajutor ca să ieșim din
necaz că deșartă este izbăvirea cea de la oameni. Cu Dumnezeu vom
birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri”(Ps. 107, 2-14). Rugăciunile
din psalmi sunt adevărate imne aduse lui Dumnezeu preamărindu-L
în toată slava Sa. Cu toate că psalmistul David face referire aducând
aminte de făgăduințe și promisiuni, totuși încheie mărturisindu-și
nădejdea și încrederea că Dumnezeu nu-i va lăsa și vor ieși
învingători.
Principiile fundamentale ale religiei iudaice sunt:
- Decalogul(cele 10 porunci)
- Ascultă Israele
- Cele 18 binecuvântări
- Mărturisirea de credință.
Morala iudaică este cuprinsă în Vechiul Testament (Torah),
fiind sintetizată în Decalog, care pune în prim plan dreptatea,
milostenia, iubirea. Evreii credeau în viața viitoare, având
convingerea că sufletele morților vor merge fie în casa morții (Șeol),
fie sufletul va avea bucuria de a-L vedea pe Dumnezeu, în funcție de
credința și faptele lor de pe pământ.
În ceea ce privește Iudaismul contemporan, se poate vorbi de
trei orientări:
- Iudaismul ortodox, care este axat pe păstrarea iudaismului
rabinic și întâlnit în special în Israel și Statele Unite
- Iudaismul reformat, care a permis ca rugăciunile să fie rostite
în limba națională și a acceptat introducerea orgii în sinagogi
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- Iudaismul conservator, care reinterpretează Legea în
confornitate cu timpurile moderne.
În iudaism, supranaturalul a fost permanent prezent de-a
lungul întregii vieți. Dialogurile lor cu Dumnezeu erau frecvente ca și
răspunsurile primite din partea Divinității: Marea Roșie care se
retrage în fața evreilor și-i înghite pe egipteni, mana ce cade din cer
pentru a-i hrăni în pustiu…. Însă manifestările divine, minunile lui
Dumnezeu asupra poporului lui Dumnezeu, nu-și mai fac atât de des
prezența în ultimul timp. În trecut contactul lui Dumnezeu cu
poporul Său era mult mai apropiat, pur și spiritual.
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Biserici şi Mănăstiri din Oltenia
Valea Fântânilor, o candelă aprinsă în mijlocul câmpiei
Pr. Lect. Univ. Dr. Ioniţă Apostolache
Traiul oamenilor din satul oltenesc s-a legat dintotdeauna ființial de
locașul de închinare. Fie ele mai vechi sau mai noi, existența și utilul
bisericilor străbune merg dincolo de timp și spațiu, ancorându-se în
veșnicia unei credințe nestrămutate, vii și lucrătoare.
Găsim de fiecare dată folos și mai ales câștig duhovnicesc
atunci când vorbim despre darul și jertfa pe care un creștin le aduce
înaintea milei lui Dumnezeu. Nimic nu se compară însă cu dorința de
a ridica în cinstea Ziditorului a toate locaș de închinare, casă
euharistică în care să-și plece genunchii cei apăsați, să-și spună
necazul și bucuria toți cei care se socotesc a fi după dreptate
dreptslăvitori creștini. Așa se face că, ori de câte ori vorbim despre
istoricul vreunui sfânt locaș de închinare, gândul nostru merge în
primul rând spre ostenelile celor care l-au ridicat. Mai mult, fiecare
loc în care Dumnezeu a rânduit să se ridice o biserică a devenit cu
timpul reper de educație și cultură pentru doritorii de cele
duhovnicești. Foarte multe din parohiile oltene desfășoară ample
proiecte de catehizare, de prevenire a abandonului școlar, de
combatere a analfabetismului și violenței juvenile.
Un loc cu istorie bisericească recentă
La 38 km distanță de municipiul Craiova, în latura de sud-vest a
județului Dolj, se găsește o frumoasă așezare de oameni gospodari,
numită din străbuni aproape metaforic Valea Fântânilor. Aici s-a
ridicat nu de mult o biserică închinată Adormirii Maicii Domnului.
Inițiativa a aparținut unor oameni de suflet, fii ai satului,
remarcându-se în mod special Petre Petrescu și Dan Marin. Proiectul
s-a materializat la data de 28 octombrie 2007, când s-a săvârșit și
slujba de Sfințire. Noul locaș de închinare venea să umple un mare
gol spiritual, pe care parohienii l-au simțit pregnant de-a lungul
vremii. Bucuria a fost mare, dat fiind faptul că în noua biserică
parohială au început să se săvârșească sfintele slujbe, după un canon
liturgic bine alcătuit.
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Prin implicarea preotului Jan Laurențiu s-a demarat un nou
proiect edilitar în vederea construirii unui nou locaș de închinare, de
data aceasta având hramurile „Sfânta Treime” și „Nașterea Maicii
Domnului”. Lucrările se găsesc în prezent în plină desfășurare.
Activitatea catehetică și misionară din parohie se desfășoară în
baza mai multor parteneriate de colaborare dintre preot și școlile din
localitate. În acest context, alături de Fundația World Vision, parohia
a reușit să dezvolte mai multe proiecte de caritate, implicându-se în
prevenirea abandonului școlar și a absenteismului. De asemenea,
prin proiectul „Alege școala!”, mai mulți elevi din parohie, cu
posibilități financiare reduse, au fost trimiși în tabere de creație.
Programul liturgic al parohienilor de la Valea Mare este
completat cu lectura duhovnicească. În acest sens, preotul paroh a
pus la dispoziția credincioșilor săi peste 200 de titluri de cărți și
reviste de profil religios și nu numai.
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Biografii Luminoase:
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe – patronul primăverii
Pr. Mihail Scorbură1
„Răsărit-a primăvara, veniți să ne desfătăm!
Strălucit-a Învierea Lui Hristos, veniți să ne veselim!
Arătat-u-s-a pomenirea purtătorului de chinuri, Gheorghe,
care luminează pe cei credincioși.”
(Slava de la Laude, Slujba Sf. Gheorghe)
.
Încă din cele mai vechi timpuri Sf. Mare Mucenic Gheorghe a fost
simțit de către creștini ca fiind unul dintre cei mai importanți
ocrotitori. Astfel vedem că încă de pe vremea Sfântului Voievod
Ștefan cel Mare, Sf. Gheorghe era așezat pe steagurile de luptă pentru
a apăra poporul dreptcredincios, dar și natura, care era frate cu
românul. Sfântul Gheorghe este des întâlnit în iconografie ca fiind cel
care omoară balaurul, aducând astfel nu doar biruință asupra celui
rău ci și echilibrul în natură.
În perioada când Sf. Gheorghe este sărbătorit (23 aprilie)
observăm că natura este frumos înflorită, iar creștinii împodobesc
icoanele, casele și gospodăriile cu flori de liliac. Totodată, se spune în
popor că în noaptea de Sf. Gheorghe înflorește nucul, iar numele
Gheorghe înseamnă lucrător cu pământul, plugar.
Toate aceste lucruri mai sus menționate i-au făcut pe înaintașii
noștri să-l considere pe Sf. Mare Mucenic Gheorghe ca fiind nu doar
un ocrotitor al bisericilor ci și al așezămintelor omenești (ex. orașul
Sf. Gheorghe), dar și un ocrotitor al naturii, căci iată, și un braț al
Dunării i l-au atribuit, numindu-l după numele său (brațul Sf.
Gheorghe).

1

Preot la Paraclisul Mitropolitan „Sf. Gheorghe Vechi”, din Craiova.
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Alexandru Ioan Cuza și Biserica Strămoșească
Pr. Florea Aurel
Alexandru Ioan Cuza s-a născut la 20 martie 1820, într-o familie
moldovenească, cel mai probabil la Bârlad. A învățat, până în anul
1831, într-un pension francez din Iași, fiind trimis apoi la Paris unde
îşi ia bacalaureatul în litere, diploma sa fiind semnată de Francois
Guizot, ministrul Instrucțiunii publice din Franța. Deși era atras de
Medicină, s-a înscris la Facultatea de Drept, pe care însă nu a
absolvit-o. A devenit în schimb membru al societății economiștilor
din Paris (1). S-a reîntors în țară, iar între anii 1837-1840, a activat în
armată, având gradul de cadet; între anii 1843-1845, a fost membru
al Judecătoriei ținutului Covurlui. La 30 aprilie 1844, s-a căsătorit cu
Elena Rosetti, fiica postelnicului Iordache şi a Ecaterinei Sturza.
Aceasta i-a fost tot timpul o soție atentă şi „prea-îngăduitoare”.
În timpul Revoluției de la 1848, Alexandru Ioan Cuza s-a
numărat printre fruntașii pașoptiști, aflându-se printre cei care au
luat cuvântul la adunarea de la hotelul Petersburg din Iași (27 martie
1848), cerând reformarea întregii societăți românești. Din acest
motiv, a fost arestat şi exilat în Turcia, reușind însă să fugă la Brăila şi
apoi în Transilvania, unde a participat la Adunarea de pe Câmpia
Libertății de la Blaj (din 3/15 mai 1848). A rămas impresionat de
mulțimea țăranilor sosiți din tot Ardealul, dar și de cuvântările lui
Simion Bărnuțiu şi Avram Iancu.
A participat și la mișcarea revoluționară din Bucovina (alături
de Costache Negri, Petrache Cazimir şi alţii), fiind nevoit să
părăsească această provincie românească din cauza holerei. A
călătorit apoi la Viena, Paris și Constantinopol; de aici l-a însoțit în
drumul spre casă pe noul domn al Moldovei, Grigorie Ghica, om cu
vederi mult mai liberare decât predecesorul său, Mihai Sturza, şi un
partizan convins al unirii. Din 1849 și până 1859 a deținut mai multe
funcții în aparatul administrativ și militar, fiind, pe rând, președinte
al judecătoriei Covurlui, director în Ministerul de Interne, vornic și
pârcălab al orașului Galați, iar din octombrie 1858, colonel și
comandant al întregii armate a Moldovei. La 5 ianuarie 1859, a fost
ales domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie, domn al Țării Româneşti.
La 11 februarie 1866 a fost silit să abdice și trimis în exil. Moare la 3
mai 1873, la Heidelberg, Germania. Osemintele sale au fost aduse şi
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înmormântate la moșia sa de la Ruginoasa, fiind mutate în 1947, la
Biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Iași (2).
În plan bisericesc, Alexandru Ioan Cuza s-a remarcat, mai
întâi, prin dorința de a realiza cât mai repede posibil, unificarea
bisericească, deoarece, aşa cum până la Unire cele două principate
formau două țări separate, tot aşa şi Biserica Ortodoxă Română avea
organizare și ierarhie separată, atât în Moldova, cât și în Țara
Românească (3). Până la unirea din 1859, existau în România două
scaune mitropolitane la Bucureşti şi Iași, fiecare cu vechile eparhii
sufragane: Râmnic, Buzău şi Argeș în Muntenia, Roman şi Huși în
Moldova (4). Spre sfârșitul anului 1864, s-a înființat prin ordonanță
domnească (necanonic) şi episcopia Dunării de jos, fiind numit ca
,,locotenent de episcop”, Mechisedec Ștefănescu. În fruntea
Mitropoliei Ungrovlahiei se afla mitropolitul Nifon (1850-1875), iar
eparhiile sufragane erau cârmuite astfel: la Râmnic păstorea Sfântul
Calinic de Cernica (1850-1868); la Buzău păstorea Filotei (18501860), iar la Argeş, Climent (1850-1862). În fruntea Mitropoliei
Moldovei se afla Sofronie Miclescu (1851-1861), iar eparhiile
sufragane erau cârmuite de locțiitori (vacante). În tot cursul domniei
lui Alexandru Ioan Cuza nu s-au făcut alegeri de mitropoliți sau
episcopi, în cazul vacantării unor scaune, acestea fiind ocupate de
locțiitori, iar din 1865, de ierarhi numiţi prin decret domnesc (5).
Prima măsură luată de guvernul lui Alexandru Ioan Cuza a fost
numirea arhimandritului Dionisie Romano, ca locțiitor de episcop la
Buzău în locul lui Filotei (trecut la Domnul la data de 19 iulie 1860),
însă mitropolitul Nifon s-a opus hirotoniei întru arhiereu, acest act
săvârșindu-se abia spre sfârșitul anului 1862, la Iași.
În ceea ce privește viaţa bisericească, consemnăm faptul că
existau mai mulți preoți decât ar fi fost nevoie, această situație fiind
cauzată de hirotoniile săvârșite abuziv de ierarhii străini (Vidin), dar
și mai mulți protopopi într-un județ, fapt ce împiedica buna
administrație bisericească. Pregătirea acestora lăsa și ea de dorit, cei
mai mulți clerici fiind instruiți în şcolile catehetice, numărul
absolvenților de seminarii (înființate pe lângă eparhii în epoca
Regulamentelor Organice) fiind în continuare scăzut. În multe
biserici se slujea în greacă, iar multe mănăstiri erau închinate
locurilor sfinte din afara țării.
La 3 decembrie 1864, printr-un decret domnesc, s-a proclamat
autocefalia sau independența Bisericii din noul stat şi constituirea
unui sinod general, act contestat însă de Patriarhia ecumenică. În
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acelaşi scop, la 11 ianuarie 1865, s-a acordat mitropolitului Nifon al
Ungrovlahiei titlul de mitropolit primat.
O lege importantă promulgată de Cuza a fost Legea asupra
instrucțiunii, decretată la 25 noiembrie 1864 şi promulgată la 5
decembrie, același an. Cuprindea şi dispoziții privitoare la
învățământul teologic. Astfel, seminariile erau împărțite în două
categorii: seminarii de gradul I, cu patru clase, care funcționau pe
lângă fiecare episcopie și seminarii de gradul II, cu opt clase, care
funcționau pe lângă mitropoliile de la Bucureşti şi Iași. Problemele
financiare ale acestor școli cădeau în sarcina statului, iar absolvenții
lor puteau funcționa, fără examen, şi ca învățători în şcolile sătești.
În 1863, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a hotărât ca în Biserică să
se slujească numai în limba română. La intervenția grecilor, a
acceptat să se slujească şi în limba greacă în câteva mănăstiri şi
biserici.
De remarcat faptul că la începutul anului 1864, guvernul vroia
să introducă în țară calendarul gregorian, în acest scop convocânduse la Bucureşti un aşa numit ,,Consiliul Bisericesc”, format din mai
mulți arhierei şi egumeni, care să se pronunțe asupra acestei
probleme. S-a produs în țară o oarecare neliniște, această măsură
fiind considerată un prim pas în introducerea papismului
(catolicismului). Din această cauză, comisia a fost nevoită să mențină
pe mai departe vechiul calendar, iar Cuza a renunțat şi el la această
idee.
Prin Legea pentru Înmormântări, din 27 martie 1864, se
stabilea că toate cultele sunt datoare să-și organizeze cimitire, la cel
puţin de 200 metri de la marginea fiecărui oraș sau sat (6). Se
interzicea înmormântarea în Biserică, în temple, sinagogi, capele etc.
În cimitirul creştin se puteau înmormânta şi cei de alte religii, dacă
nu aveau cimitir propriu.
Prin Legea comunală s-a luat Bisericii sarcina de a întocmi
actele de stare civilă (naştere, căsătorie, deces), pe care o avusese
până atunci, aceasta trecând în seama primăriilor. Articolul 26
prevedea că aceste acte se vor subscrie de ofițerul stării civile de
persoanele înfățișate înaintea lui şi de martori sau se va menționa
cauza ce a oprit pe aceştia de a subscrie (7).
Mai consemnăm și faptul că prin codul civil se permitea
căsătoria de la gradul IV (verișori primari) de rudenie înainte, în timp
ce canoanele bisericești prevedeau că aceasta este posibilă abia de la
gradul VII.
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Prin Legea călugăriei sau Decretul organic pentru stabilirea
regulilor schismei monahicești, se stabilea că nimeni nu poate fi tuns
în monahism fără încuviințarea Sfântului Sinod. Acest decret
prevedea că pentru intrarea în monahism a unui bărbat, acesta
trebuia să aibă cel puţin 60 de ani ori să fie invalid sau bolnav
incurabil (dacă avea pensie, trebuia să renunțe la ea). Pentru femei se
prevedea vârsta minimă de 50 de ani, excepție făcând cele bolnave,
invalide, sau cele care nu aveau mijloace de trai în lume. Erau
exceptați de la aceste prevederi absolvenții unei școli teologice
superioare (Seminariile de la Iași şi Bucureşti), dintre aceştia urmând
să fie aleși viitori ierarhi.
Legea Secularizării averilor mănăstirești, din 1863, poate fi
socotită una din cele mai importante reforme realizate de Cuza. De-a
lungul timpului, multe mănăstiri din Țările Române au fost închinate
(cu tot cu pământurile lor) altor așezăminte bisericești din afara țării.
Așa s-a ajuns la situația ca un sfert din suprafața țării să fie în
stăpânirea unor entități din afara granițelor.
O seamă dintre mănăstirile din Țările Româneşti au fost
,,închinate” de către ctitorii lor, adică puse sub autoritatea
patriarhiilor din Constantinopol, Ierusalim, Antiohia și Alexandria,
sau a marilor mănăstiri de la Muntele Athos ori Orientul
Creştin. Mănăstirile închinate ajung să fie considerate simple izvoare
de venit, multe dintre acestea ajungând în stare de ruină.
Pentru că acestea nu plăteau niciun impozit statului și nici nu
purtau de grijă așezămintelor pe care le stăpâneau, de-a lungul
timpului s-au mai încercat soluții pentru remedierea acestei situații.
Totuși, cel care a rezolvat pentru totdeauna problema mănăstirilor
închinate a fost Alexandru Ioan Cuza, care, constatând nerespectarea
îndatoririlor și obligațiilor (8) ce reveneau acestor mănăstiri, a luat
decizia secularizării averilor tuturor mănăstirilor (9). Pentru că grecii
nu au acceptat niciuna din sumele oferite de statul român drept
despăgubire, marile puterii ale Europei au considerat problema
încheiată, românii nemaiplătind niciun ban. Totodată, s-a putut
realiza și o altă reformă importantă, cea agrară (împroprietărirea
țăranilor) (10).
Așadar, domnitorul Alexandru Ioan Cuza rămâne o figură
marcantă nu doar a politicii românești, ci și a Bisericii strămoșești,
reformele sale în plan eclesiastic având înrâurire până în zilele
noastre.
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Note:
1. Pe larg în Constantin C. Giurescu, Viaţa şi Opera lui Cuza
Vodă, Editura Științifică, Bucureşti, 1966 și A. D. Xenopol,
Istoria Românilor, vol. XIII, Iași, 1903, p. 10-11.
2. Ibidem.
3. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III,
ed. a II-a, Bucureşti, 1994, p.113.
4. Ibidem.
5. Ibidem.
6. Chiru C. Costescu, Colecțiune de Legi, Regulamente, Acte,
Deciziuni, Circulări, Instrucțiuni, Formulare şi Programe,
Bucureşti, 1961, p. 402.
7. Ibidem.
8. La începutul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, mănăstirile
închinate erau obligate să verse vistieriei, potrivit legii, un
sfert din veniturile lor anuale. Sustrăgându-se de la această
obligație, se ajunge la datorii uriașe. Astfel, în Moldova,
datoria lor se ridica, la începutul lui aprilie 1859, la 1.466.520
de lei. În Țara Românească, situația era şi mai gravă, la finele
lui iulie 1859, mănăstirile datorau 16.565.062 de lei, la care se
adăugau 2.925.062 lei reprezentând contribuția de 25% pe
anul curent.
9. Constantin C. Giurescu și Dinu C. Giurescu, Scurtă Istorie a
Românilor Pentru Tineret Îndeosebi, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 239-240.
10. Dan Bogdan și Viorel Știrbu, Pe urmele lui Alexandru Ioan
Cuza, Bucureşti, 1985; Constantin C. Giurescu, Istoria
românilor din cele mai vechi timpuri până la moartea regelui
Ferdinand, Bucureşti, 2000; Gheorghe Bonciu, Alexandru
Ioan Cuza şi organizarea de stat a României (1859-1866),
Râmnicu-Vâlcea, 1997.
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Sfântul Antim Ivireanul, Arhiereul Deșteptării Naționale.
Prinos de laudă „Celui prea-smerit între monahi”
Pr. Lect. Univ. Dr. Ioniţă Apostolache
Sfântul Ierarh Antim Ivireanul (1650-1716) a fost „unul dintre cei mai
vrednici ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române”, păstorind în Țara
Românească pe vremea domnitorilor Constantin Brâncoveanu,
Șerban Cantacuzino şi Nicolae Mavrocordat. Era originar din Iviria
(Georgia de astăzi), încununându-se la Botez cu numele de Andrei.
În tinerețe, smeritul ierarh a căzut rob la turci, unde s-a
deprins, după mărturia cronicarilor, cu meșteșugul tiparului, „în
care, cu un talent înnăscut, ajunge la desăvârșire, devenind astfel om
cu stare şi cunoscut”. Văzându-i strălucirea şi evlavia, Sfântul
Constantin Brâncoveanu, domnul Țării Româneşti din acele veacuri,
l-a chemat să ridice viaţa culturală a Bisericii din ținuturile noastre.
Astfel, „venind în Țara Românească, unde este sprijinit de un
ieromonah Macarie şi de mitropolitul Teodosie… Sf. Antim Ivireanul
începe să înveţe limba română, ajungând la o deplină însușire a
acesteia, fapt atestat în lucrările pe care le-a scris în românește”
(Damian Bogdan, „Viaţa lui Antim Ivireanul”, p. 7).
Din încredințarea Sfântului Constantin Brâncoveanu, marele
ierarh a scos de sub lumina tiparului peste 60 de cărţi în diferite
limbi, înfăptuind astfel o lucrare apologetică şi misionară
monumentală pentru acele vremuri. În acest scop a înființat
tipografia de la Bucureşti, în anul 1678, unde a apărut prima ediţie
integrală în limba română a Bibliei. Apoi cea de la Buzău, înființată în
1691, unde a tipărit, sub îndrumarea episcopului Mitrofan, alte
lucrări de valoare teologică şi culturală. Reprezentative sunt şi
tipăriturile de la Snagov, din 1694, rânduite în grija Sfântului Antim
Ivireanul, apoi cele de la Râmnicu Vâlcea (1705) şi de la Târgoviște
(1708). Dată fiind erudiția sa, Antim Ivireanul a fost încurajat să
tipărească o serie de lucrări bilingve: Evangheliarul greco-român
(Bucureşti, 1693), Liturghierul greco-arab (Snagov, 1701) sau
Ceaslovul greco-arab (Bucureşti, 1702). Aproape toate lucrările sale
au fost frumos împodobite cu diverse scene biblice, motive florale sau
simboluri teologice, toate alcătuite în cel mai mic detaliu de mâna
marelui arhiereu.
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„Apostol al cuvântului binefăcător”
Pe lângă toate aceste calităţi, cel „prea smerit între monahi” s-a
dovedit „şi un apostol al cuvântului binefăcător”. Calitatea sa de
misionar şi apologet al Bisericii l-a propulsat tot mai aproape de frații
aflați în strâmtorare şi prigoană din diferite pricini. Aşa se face că
Sfântul Antim şi-a folosit calitățile pentru a purta la ortodocșii de
„peste munți” cuvântul cel adevărat al Evangheliei Mântuitorului
Hristos. Lucrarea sa tipografică s-a făcut astfel „folositoare de suflet”,
„lucru sfânt, pus în serviciul țării şi al Bisericii”. Prin el se dezvoltă
grandioasa idee a Sfântului Constantin Brâncoveanu despre o
folosință misionară a tiparului, tipărindu-se totdeauna „spre cea de
obște folosință”. În felul acesta, el „învăța, sfătuia, mustra, îndrepta şi
întărea duhovnicește pe cititorii săi. Dincolo de nevoile vieţii lui
modeste de călugăr, el împlinea, tipărind, nevoile sufletești ale
neamului românesc. Sfântul Antim punea în această dragoste,
bunătatea şi dorinţa de a face bine. La lumina şi la sufletul cărților
tipărite, el adăuga sufletul său de binevoitor şi râvnitor, spre
edificarea şi îmbunătățirea ctitorilor lui, de aproape şi de departe”
(Teodor M. Popescu, Antim Ivireanul, apostol şi mucenic al dreptei
credinţe, p. 92).
Grija faţă de turma cea cuvântătoare
A fost rânduit să slujească în scaunul de Mitropolit al Țării
Româneşti la data de 27 ianuarie 1708, după trecerea la cele veșnice a
înaintașului său, bătrânul mitropolit Teodosie. Despre momentul
solemn al alegerii sale dă mărturie marele logofăt şi cronicar al curții
domnești, Radu Greceanu. De la momentul înscăunării (22 februarie
1708) au rămas memorabile cuvintele prin care Sfântul Antim s-a
încredințat să păstreze şi să mărturisească până la jertfa de sine
Cuvântul Evangheliei Mântuitorului Hristos. „Şi mă rog bunătății Lui
şi iubirii Sale de oameni să-mi lumineze mintea ca să pot propovădui
cuvântul adevărului şi să-mi întărească inima întru frica Lui, ca să
pot păstori cuvântătoarea turma Lui cea aleasă, care a răscumpărat-o
cu scump sângele Său, din mâna vrăjmașului, după cum adeverează
Petru Apostolul, zicând: «…Știind că nu cu lucruri putrede, cu argint
sau cu aur v-ați răscumpărat din cea deșartă viaţă a voastră, ci era
dată de la părinţi, ci cu cinstit sânge ca a unui miel fără de prihană şi
nespurcat Hristos»” (Sf. Antim Ivireanul, Didahii, Chișinău, 1998, p.
12).
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A „înmuiat şi copleșit inima Sf. Constantin Brâncoveanu”
De aici începe propriu-zis urcușul mucenicesc al Sfântului Ierarh.
Intrigile susţinute ale celor ce doreau să-i ia locul l-au determinat pe
Sfântul Constantin Brâncoveanu, ocrotitorul său, să-i ceară demisia,
la 13 ianuarie 1712. Pe motiv că ar fi uneltit împotriva domniei şi că ar
fi înstrăinat șapte pungi cu galbeni, Sfântul Antim este chemat
înaintea scaunului de domnie să-şi facă rechizitoriu. Se apără
temeinic şi, prin cele două apologii ale sale, reușește să respingă
învinuirile aduse. În răspunsul dat găsim o adevărată mărturisire de
credinţă faţă de neamul, tradiția şi Biserica românească. „Eu aici în
țară, consemna Sf. Antim, n-am venit de voia mea, nici de vreo
sărăcie sau lipsă, nici mănăstirea Sneagovului nu am luat-o cu de-a
sila; iară ce am lucrat în 7 ani ce am fost acolo nu atâta din venitul
casei, cât din sudorile feței mele, lucrurile acelea mărturisesc la toţi şi
măcar că Măria Ta nu doreau să ies de acolo, iar cine au fost
pricinuitorii ieșirii mele vor da seama înaintea lui Dumnezeu, iar în
calea am ieșit cu cinste şi nimenea nu mi-au luat seama, căci se vedea
că am făcut şi am adaos, iar n-am stricat şi nici datorie am lăsat”
(Didahiile, 97-103). Cele două apologii ale Sfântului Antim,
argumentate clar şi concis, „au înmuiat şi copleșit inima Sf.
Constantin Brâncoveanu, care, convingându-se că nu se poate lipsi de
sfaturile înțeleptului mitropolit, îl lasă în scaun” (Damian P. Bogdan,
Viaţa lui Antim Ivireanul, p.17).
Mazilit pe nedrept
După mazilirea şi martiriul binefăcătorului său domnitor, Sfântul
Antim devine persona non-grata, fiind prigonit de Nicolae
Mavrocordat (1716-1718). De data aceasta prezenţa şi lucrarea sa
misionară este interpretată ca fiind una vădit anti-otomană. În acest
context, după mai multe suplicii şi umilințe, este mazilit şi scos
definitiv din scaun prin caterisire. I-a fost luată până şi demnitatea de
călugăr, fiind chemat la judecată sub numele de mirean, Andrei.
Detalii despre momentul depunerii şi despre martirajul său ne sunt
date de istoricul Damian Bogdan. Acesta arată mai întâi că prin
cartea de caterisire, primită de la Constantinopol, „mitropolitului
Antim i s-a ridicat potcapul şi i s-a pus pe cap o tichie roşie, i s-a citit
şi pus în vedere sentinţa, proclamată de Poartă, de închisoare pe viaţă
în străvechea mănăstire de pe Muntele Sinai, Sfânta Ecaterina. În
zorii zilei, după îndeplinirea caterisirii şi citirii sentinţei de închisoare
şi exil, Sfântul Antim a fost urcat într-un car şi încredinţat pazei unor
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turci, care ajungând la Galiopoli, aproape de râul Dulcia care trece
prin Adrianopol, râu identificat cu Tungria, un afluent al Mariţei, ce
se varsă în golful Enos din Tracia, l-au măcelărit pe marele ierarh, iar
membrele sale le-au aruncat în râu, execuția făcându-se din porunca
lui Nicolae Mavrocordat” (Ibidem, p. 19-20). Era pe atunci în zilele de
12 ale lunii septembrie 1716.
În istoria poporului român au existat numeroase exemple
practice ale strânsei colaborări dintre teologie şi cultură. În contextul
acestui dialog se evidenţiază principalele coordonate ale etnogenezei
neamului românesc. Tot de aici cresc şi se conturează cele mai
importante caracteristici şi realităţi existențial-creştine.
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Pătrunderea și răspândirea creștinismului
pe teritoriul țării noastre
Pr. Neacșu Daniel
Formarea poporului român
Încă din vremea regelui Burebista, regatul dac a cunoscut o foarte
puternică dezvoltare, atât din punct de vedere politic, cât și militar.
Din vremea acestui rege datează primul stat geto-dac, stat ce va
cunoaște o vastă și apreciabilă răspândire, dar care nu va dura prea
mult în timp, moștenirea lui Burebista risipindu-se după moartea sa,
sub urmașii săi. Acest puternic stat geto-dac va fi refăcut în timpul
domniei lui Decebal, fără a mai cunoaște însă aceeași întindere.
În același timp cu ascensiunea statului dac, în această parte a
Europei se manifestă tot mai puternic amenințarea Imperiului
Roman care își întinsese stăpânirea până în sudul Dunării,
organizând teritoriile cucerite acum în provincii: Illyricum (59 î. Hr.),
Pannonia (9 d. Hr., aceasta din urmă cuprinzând teritorii din estul
Austriei, Ungaria şi nordul Serbiei) și Moesia (15 d. Hr., cu teritorii
din Bulgaria şi Serbia de azi, iar după 46 d. Hr. și Dobrogea). Așadar,
intenția Imperiului roman era clară, dorind cu orice preț să-și întindă
dominația și asupra statului dac.
Până la conflict nu a mai fost decât un singur pas. Între anii
101-102 și 105-106, au loc războaiele daco-romane, încheiate cu
moartea lui Decebal și cu ocuparea unei părți însemnate din statul
dac: Transilvania, Banatul, Oltenia şi o parte din Muntenia, teritorii
ce au fost reorganizate și transformate în provincie romană sub
numele de Dacia. Foarte important de precizat că celelalte teritorii
(Crişana, Maramureş, Moldova şi o parte din Muntenia) au continuat
să fie stăpânite de dacii liberi.
În ceea ce privește Dobrogea, acest teritoriu a rămas în
componenţa provinciei romane Moesia până în 297 d. H., când va fi
transformată în provincie aparte, sub numele de Scythia Minor.
De remarcat și faptul că fiind cel mai nordic teritoriu stăpânit
în acea perioadă de romani și expus oarecum pericolului
migratorilor, au fost aduse aici trupe numeroase, a căror principală
sarcină era atât apărarea graniţelor, cât și menținerea ordinii în
teritoriile ocupate.
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Pentru cel din urmă aspect, adică pentru o cât mai rapidă
romanizare a noii provincii, au fost aduși din toate colțurile
imperiului numeroși colonişti: funcţionari, meseriaşi, agricultori,
etc., cei mai mulți dintre aceștia fiind originari din sudul Dunării și
din Asia Mică. Procesul de colonizare s-a făcut în mod treptat, prin
întărirea elementului roman în detrimentul celui dac, astfel că după
165 de ani de stăpânire a Daciei (circa cinci generații), odată cu
retragerea aureliană din anii 271-274, teritoriile nord dunărene au
continuat să fie locuite de o populație daco-romană care îmbrățișase
însă limba, cultura și civilizația cuceritorilor.
Mai trebuie făcută o precizare, și anume faptul că influențe
romane asupra teritoriului dintre Carpaţi, Olt şi Dunăre şi chiar
asupra sudului şi vestului Moldovei s-au resimțit chiar dinainte de
expediţiile lui Traian, dovadă stând numeroasele tezaure monetare
romane descoperite aici, unele dintre ele cuprinzând chiar emisiuni
republicane.
Retragerea autorităților romane la sud de Dunăre a avut cauze
obiective, și anume dificultatea apărării acestor ținuturi, tot mai
expuse pericolului migratorilor. S-a hotărât atunci că cel mai bine
pentru imperiu era ca aparatul administrativ să fie mutat la
adăpostul oferit de marele fluviu, fără ca prin aceasta să înțelegem că
a avut loc concomitent și o migrație masivă a populației. La nord de
Dunăre au rămas aproape un milion de oameni, în marea lor
majoritate, populație romanizată.
Astfel, a avut loc procesul de formare a poporului român, un
proces pe care nu au mai putut să-l împiedice nici năvălitorii care sau așezat de-a lungul vremii în stânga Dunării. Superioritatea
civilizației romane a cântărit în mod decisiv în acest proces etnic.
Atrași de avantajele vieţii romane, dacii au învăţat limba
cuceritorilor, şi-au însuşit numele lor şi, într-un final, s-au romanizat.
Și romanii au privit cu înțelegere și au acceptat deschiderea pe care
au găsit-o în rândurile geto-dacilor, alegând să se poarte cu cei pe
care i-au cucerit cu respect, admirându-le curajul și dârzenia,
dragostea față de pământurile natale și față de muncă și, mai ales,
convingerile lor religioase.
Mai trebuie făcută precizarea că procesul de romanizare a
început la oraşe, acolo unde populaţia era mai puţin conservatoare
decât cea din lumea satelor. Cel mai probabil, la orașe romanii
formau majoritatea. Venind pentru diverse nevoi la oraș, dacii din
zonele rurale au observant viaţa confortabilă a orășenilor; nevoiți să
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dialogheze cu aceștia, le-au învățat limba și obiceiurile. Limba latină
a devenit repede un semn de distincție.
Același proces s-a petrecut și în lumea satelor, dar cu un ritm
mai redus; aici dacii formau la început majoritatea. Lângă ei au venit
treptat coloniști, mai ales veterani din armată care, odată cu
terminarea stagiului, primeau o suprafață de pământ pentru a-și
întemeia o familie și o fermă. Își luau soții din rândul populației
dacice și împreună cu urmașii lor dezvoltau un adevărat sat (vicus
sau pagus), format din descendenți ai veteranului, sat care-i purta și
numele (vicus Clementinus, vicus Casianus, vicus Verobrittianus,
vicus Celeris, vicus Quintionis, vicus Secundini, vicus Narcisianus,
etc). Toți copiii rezultați din aceste căsătorii mixte uitau limba
băștinașilor, se romanizau.
Așadar, procesul de romanizare al Daciei a fost rapid. În
câteva generații se latinizează numele locuitorilor și al așezărilor, ba
chiar și al unor toponimice.
Răspândirea creştinismului
Creștinismul a pătruns în teritoriile învecinate țării noastre ca
urmare a călătoriilor misionare întreprinse de Sfântul Apostol Pavel,
cel care ajunge în Peninsula Balcanică. Şi teritoriul ce formează
Dobrogea actuală, a cunoscut activitatea misionară a Sfântului
Apostol Andrei. Avem mărturii istorice în acest sens scrierile lui
Eusebiu al Cezareii („Istoria bisericească” din secolul al IV-lea), care
spune că Sfântul Andrei a predicat cuvântul lui Dumnezeu în Scythia.
Mai târziu, prin secolul al VIII-lea, călugărul Epifanie afirma că sciţii
au fost evanghelizaţi de același apostol (Andrei). Trei martirologii
occidentale din secolul al IX-lea menţionează Scythia ca arie de
misiune pentru același apostol. În sprijinul acestei afirmaţii vin și
unele creaţii folclorice şi unele toponimice dobrogene (peştera
Sfântului Andrei, pârâiaşul Sfântului Andrei, etc.).
Mărturii mai recente vorbesc și despre prezența Sfântului
Apostol Filip pe teritoriul țării noastre, acesta propovăduind, se pare,
în teritoriul dintre Dunăre şi mare. Trei Martirologii (Calendarul
gothic din secolul al IV-lea, Martirologiul lui Usuard din secolul al
IX-lea şi Martirologiul lui Adon din același secol) consemnează faptul
că „Filip a convertit la credinţă aproape întreaga Sciţie… şi a aşezat
acolo diaconi, preoţi şi episcopi”.
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Aşadar, o parte a ţării noastre a fost încreştinată chiar de doi
dintre apostolii Domnului (Andrei și Filip), ceea ce înseamnă că
creştinismul românesc este de origine apostolică.
În ceea ce priveşte răspândirea creştinismului în Dacia,
aceasta s-a făcut prin:
- Colonişti – oameni aduși de la sud de Dunăre, dar şi din Asia
Mică ori din alte provincii romane care vorbeau fluent latina și în
rândurile cărora se găseau numeroși creștini. Unii dintre aceștia vor
fi venit tocmai pentru a scăpa de persecuţiile la care erau supuşi în
regiunile din care plecaseră.
- Soldaţi din armata romană, cunoscut fiind faptul că aici
ajunseseră la un moment dat zece procente din efectivele armatei
romane (atât însumau efectivele Legiunii XIII Gemina de la Apulum
şi V Macedonica de la Potaissa). Evident că printre soldaţii romani
existau şi creştini, primul roman încreştinat fiind un militar (sutaşul
Corneliu). Aceștia au continuat să-și practice noua religie şi căutau să
răspândească Evanghelia acolo unde se aflau. Căsătoriți cu băştinaşe,
întemeiau familii creştine.
- Sclavi încreştinaţi, adică servitori aduși de coloniștii așezați
în Dacia. Este bine cunoscut faptul că creștinismul s-a răspândit
repede în rândurile sclavilor, noua religie nefiind de acord cu această
practică a antichității: înrobirea oamenilor.
- Negustori veniți cu afaceri în Dacia. În drumurile lor prin tot
imperiul (mai ales în oraşele greceşti de la Marea Neagră, din Asia
Mică, ori din insulele greceşti) cunoscuseră și îmbrățișaseră
creștinismul pe care îl propovăduiau acum și la nord de Dunăre.
- Captivii aduși de goţii care au pătruns pe teritoriul ţării
noastre în secolul al IV-lea, în urma unor expediții efectuate în sudul
Dunării. Printre acești captivi vor fi fost cu siguranţă şi creştini.
Există și unele argumente literar-istorice care semnalează
răspândirea creștinismului pe teritoriul țării noastre; ne referim aici
la câteva mărturii ale unor scriitori creştini: Sfântul Iustin Martirul şi
Filosoful scria că „nu există nici un neam … din cei ce trăiesc în căruţe
şi în corturi şi crescând vite, la care să nu se facă rugăciuni în numele
lui Hristos”; apologetul Tertulian afirma că Hristos „stăpâneşte şi în
ţinuturile sarmaţilor, dacilor, germanilor şi sciţilor”, iar Origen
spunea că foarte mulţi dintre germani, daci şi sciţi n-au auzit
cuvântul Evangheliei”, ceea ce înseamnă că unii l-au auzit.
Aşadar, învăţătura creştină a fost cunoscută în Dacia în
secolele II-III, iar în Dobrogea actuală încă din secolul I. Credinţa în
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Hristos, deşi nemărturisită de comunităţi întregi, exista individual,
izolat. O organizare bisericească incipientă a trebuit să existe chiar
din această perioadă, cultul fiind oficiat de preoţii și diaconii
hirotoniţi chiar de Apostolii Andrei şi Filip.
O încreştinare masivă a daco-romanilor avem abia după
retragerea aureliană, când, odată cu armata şi administraţia
imperială, a dispărut teama de persecuții, iar creștinii puteau să-și
manifeste nestingheriți credința.
Schimbarea de religie nu s-a făcut prin lupte, ci pe cale paşnică
şi aceasta din două raţiuni: compatibilitatea religiei zalmoxiene cu
cea creştină şi caracterul neoficial al creştinismului în aceste ţinuturi.
Morala înaltă a religiei geto-dace şi monoteismul acesteia au permis o
trecere rapidă la creştinism, iar încreştinarea, nefiind una oficială,
prin misionari oficiali sau prin dispoziţia unei autorităţi superioare, a
reprezentat o consecinţă firească a comunităţii de limbă şi de
civilizaţie romanică. „Românismul şi creştinismul nostru sunt
născute şi crescute în chip firesc, încet şi tainic, în Dacia lui Traian”,
iar „poporul nostru s-a născut creştin în mod spontan, natural, odată
cu formarea romanităţii sale… Noi suntem români fiindcă suntem
creştini şi suntem creştini fiindcă suntem români” (Citat rostit de
Radu Vulpe cu prilejul lansării lucrării Getica).
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Recenzii:
„Între Cruce și Înviere: file din istoria recentă a
monahismului românesc”. O nouă carte semnată de PS
Emilian Lovișteanul
Pr. Lect. Univ. Dr. Ioniţă Apostolache
Lucrarea cu titlul „Între cruce şi Înviere: file din istoria recentă a
monahismului românesc”, publicată la Editura Mitropolia Olteniei,
aşază înaintea noastră o frumoasă epopee de trăire duhovnicească şi
crez ortodox a mărturisitorilor din sfintele noastre mănăstiri. Din
preaplinul dragostei pentru Mirele Ceresc, ei dăruiesc permanent
întărire şi nădejde tuturor celor ce caută să dobândească mântuirea.
Această ultimă împlinire scrisă a Preasfinţitului Părinte
Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului,
dascăl la Facultatea de Teologie, reprezintă în contextul dat mai mult
decât o lucrare ştiinţifică. Ea descrie în fapt o vocaţie pe care în mod
evident autorul o prezintă şi o mărturiseşte într-un mod cu totul
personal şi aplicat. Este o istorie la care Preasfinţia Sa participă
efectiv ca personaj, narator şi tălmăcitor al experienţelor mistice din
care învaţă, pe care le predă spre folosul duhovnicesc al ucenicilor.
O experienţă proprie
Firul evenimentelor pe care le întâlnim în prezenta lucrare este unul
precis, referindu-se prin exemple la experienţa monahilor şi
monahiilor noastre în perioada regimului comunist. În această mare
familie a intrat şi autorul nostru, cu un an înainte ca flagelul
prigoanei să se risipească, pe vremea când încă se mai vorbea despre
legi şi norme potrivnice. „În anul 1989, mărturiseşte autorul, mi-am
îndreptat paşii către istorica Mănăstire Neamţ, pentru a deveni
monah. Aveam cunoştinţe despre istoria monahismului, însă nu
ştiam că exista o lege în vigoare, care prevedea ca monahii şi
monahiile sub vârsta de 50 de ani, respectiv 55 de ani, să fie excluşi
din mănăstire, sau persoanele cu aceste vârste să nu poată accede în
viaţa mănăstirească. Despre existenţa acestei legi mi-a vorbit o
persoană din afara lumii monahale, care, văzând că încep să port
barbă, a ţinut să-mi precizeze că legea cu pricina poate fi aplicată
oricând” (p. 6). De aici vine imediat şi confirmarea scopului pentru
130

care a fost alcătuită lucrarea de faţă: descrierea unei perioade care „a
oferit prilejul ca monahii şi credincioşii, dimpreună cu ierarhii şi
clerul, să poată deveni mărturisitori ai Evangheliei în vremuri de
prigoană şi mucenici ai Bisericii în faţa suferinţei şi a morţii” (p. 6).
Decretul 410/1959 în Moldova
Cuprinsul lucrării este introdus printr-o consistentă analiză istorică
pe tema Decretului 410/1959 în Moldova, intitulată sugestiv
„Monahismul românesc în lumina Crucii”. Studiul prefaţator este
foarte important pentru ceea ce urmează să se analizeze în cuprins,
întrucât descrie etapizat momentele care au dus efectiv la scoaterea
monahilor din mănăstiri. „Înainte de promulgarea acestui decret,
aparatul represiv comunist îşi manifestase acţiunile de supraveghere
a mănăstirilor (indiferent de cult) încă din anul 1948, când mai multe
organizaţii anticomuniste, între care şi Mişcarea Naţională de
Rezistenţă, au găsit un sprijin important în bisericile, mănăstirile şi
schiturile din întreaga Biserică Ortodoxă Română” (p. 11). Tot aici
sunt menţionate şi măsurile premergătoare decretului, din 1958,
când Alexandru Drăghici propunea printre altele: „desfiinţarea
seminariilor monahale şi interzicerea frecventării de către călugări şi
călugăriţe a Institutului Teologic”; „intrarea în monahism să se facă
numai cu avizul înputerniciţilor regionali pentru culte”; „interzicerea
intrării elementelor tinere în mănăstiri, fixându-se limita de vârstă de
la 50 de ani în sus” etc. La data stabilită, tăvălugul a pornit peste
mănăstirile din ţara noastră, decretul fiind aplicat „imediat şi prin
mijloace extreme, conducerea Bisericii Ortodoxe Române
neputându-se împotrivi, de teama unor măsuri radicale, care ar fi
putut merge până la închiderea totală a mănăstirilor” (p. 21). În
finalul studiului introductiv, PS Părinte Emilian Prezintă sistematic
„Situaţia Mănăstirilor şi a personalului monahal, înainte, în timpul şi
după aplicarea Decretului 410/1959” (p. 39).
„Vocaţia monahală şi prigoana comunistă”
În conţinutul ei, cartea PS Părinte Emilian Lovişteanul surprinde, aşa
cum am menţionat, „vocaţia monahală şi prigoana comunistă”.
Elaborarea, aşezată sub formă de interviu, se raportează la câteva
dintre cele mai importante mănăstiri din Moldova: Agapia, Sihăstria,
Văratec şi Vorona. Modalitatea de abordare îl aşază pe autor în
postura de participant efectiv la acest tip de mărturisire, împărtăşind
indirect experienţa acestor persoane duhovniceşti, monahi încercaţi
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în răstriştea prigoanei comuniste.
Iată de pildă, o mărturisire din „Convorbirea cu Monahia
Felicia Nistor de la Mănăstirea Agapia”. Întrebată „cum a trecut prin
acele momente triste” şi „ce urmări au avut în viaţa ei”, maica
mărturiseşte că ruperea de acest loc a fost o adevărată dezrădăcinare.
Ziua în care a fost nevoită să plece „a fost o zi tristă (…), a trebuit să
înţelegem cum stau lucrurile şi, când a venit vremea, am plecat cu
durere în suflet şi cu lacrimi în ochi” (p. 76). Un alt mărturisitor al
credinţei ortodoxe în vremea prigoanei comuniste a fost şi ieroschimonahul Simeon Zaharia de la Mănăstirea Sihăstria. A primit
Schima Mare în Sfântul Munte, nevoindu-se mai întâi la Mănăstirea
Putna, de unde a fost scos prin decret. Între monahiile nevoitoare de
la Vorona, se regăsesc în paginile cărţii: maica Alexia Rusu, Filofteia
Juncănariu, Magdalena Iohan, Tatiana şi Filofteia Grosu, Teodora
Popoaia. La Vorona, o avem în prim plan pe stavrofora Teofana
Scântei.
Imaginile zugrăvite în lucrarea PS Părinte Emilian Lovişteanul
dau aşadar mărturie despre jertfa monahismului românesc în
perioada comunistă. Fiecare călugăr parcurge efectiv un drum al
crucii, spre Înviere, sau mai bine spus prin cruce, spre Înviere. Din
aceste experienţe învăţăm că realitatea timpului pământesc se
înveşniceşte numai prin jertfă, fără de care Învierea rămâne departe.
Suferinţa şi chinurile, umilinţa şi chinul renasc dintr-odată ca flori
ale mărturisirii ortodoxe în Învierea Domnului nostru Iisus Hristos,
Izvorul învierii noastre.
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Poezia Religioasă:
Cină Pascală
Pr. Mircea Nincu
Seara cobora parcă pentru ultima dată peste apus.
Ucenicii sporovăiau fiecare despre Iisus.
Masa era săracă. Pâine și o carafă de vin,
Pentru toți erau puse, și ceva ulei de măslin.
De-a dreapta lui Iisus, cel ce Îi era cel mai drag,
Mânca din pomul cunoașterii lui Adam
Şi cerceta cât și cum trebuie săpat în pământ
Pentru a pune pe Dumnezeu întreg în mormânt.
Iisus știa dinainte că măslinii vor plânge cu sânge.
Știa şi pașii ce îi va păși până la cruce.
Nimic nu Îi era străin. Mii de ani la fel pătimise
Printre suflete rătăcind și ieri, și azi ca prin vise.
Întunericul celei mai lungi zile de vară iară așterne
Umbre ca mărturii rupestre și terne.
Iisus întinge cu ulei de măsline și tace apoi.
Învierea Sa aduce când războaie, când pace în noi.
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Anul Omagial:
In Memoriam: „Ne-am salvat biserica noastră, părinte!”
Pr. Ioan Ioanicescu
Sunt rostirile unui grup de închinători ai bisericii din Parohia
Bucovăț, cu prilejul tristelor evenimente petrecute în acea localitate,
după cutremurul din 4 martie 1977. Se hotărâse atunci, „la nivel
județean”, ca biserica din centrul localității, grav avariată de seism, să
fie demolată, pe motiv că muncitorii de la fabrica de alături ar putea
fi accidentați de cărămizile care, eventual, ar fi putut cădea din turla
bisericii.
În realitate, conducerea fabricii dorea să scape de biserică
(aceasta fiind în aceeași incintă cu fabrica). Într-o zi de vineri, la orele
9.00, au venit acolo „delegați de la județ”, au fost aduse utilaje de
demolare, s-a demontat gardul despărțitor dintre biserică și fabrică,
și, pentru că preotul paroh Stoica Haralambie nu s-a prezentat să
deschidă biserica, au fost chemați elevii de la seminar, s-au forțat
ușile de la intrarea în sfântul locaș, au fost „ridicate” toate obiectele
de cult din biserică, inclusiv Sf. Evanghelie și Sf. Antimis și au fost
aruncate de-a valma într-o casă, vis-à-vis de biserică. În timpul
acesta, preotul paroh era prin preajmă, pe ulițe și prin casele
enoriașilor, încercând să creeze o atmosferă care să împiedice cumva
actul barbar al demolării. Știind că am fost și eu, cu ani în urmă,
slujitor la această biserică, m-a contactat la Centrul Eparhial și
printre lacrimi și suspine mi-a relatat ce se întâmplă cu biserica lui.
Cu lanţurile legate de stâlpii pridvorului
Am redactat imediat un raport către mitropolitul Teoctist, relatând
detaliat cele ce se petreceau la Bucovăț. Cred că raportul acela se află
încă în arhiva Centrului Eparhial.S-a format o comisie din care am
făcut și eu parte și ne-am deplasat la Bucovăț. Erau acolo patru
utilaje mari, se legaseră deja cablurile de stâlpii pe care se sprijinea
tinda bisericii. Muncitorii din fabrică, în majoritate localnici, se uitau
și ei speriați de pe la colțurile clădirilor. Motoarele utilajelor erau
pornite și făceau un zgomot asurzitor. Tractoarele cu șenile dădeau
senzația că ne aflam în război. Am strigat la cei ce conduceau
utilajele, s-au oprit un timp, s-au strâns toți cei veniți pentru
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demolare și au început discuții în contradictoriu, cu amenințări, cu
intimidări, cu ridicări de ton. După circa două ore de „dezbateri”, cel
care părea că are totul sub comandă poruncește celor cu utilajele să
se pregătească de acțiune.
„Să pornească utilajele și să surpe biserica pe ei”
Am urcat într-unul din buldozere, încercând să mă opun. În clipa
aceea s-a petrecut un fapt care ne-a marcat profund pe toți: un grup
de circa 50 de enoriași, bărbați și femei, cu lacrimi în ochi, cu fețele
cernite, au venit dinspre stradă, și, în pas domol, fără să privească în
vreo parte, s-au strecurat printre utilaje și au intrat în biserică. S-a
strigat la ei, s-a țipat cu disperare, li s-au cerut actele pentru
legitimare, dar nimeni n-a scos un grai, nimeni n-a răspuns.
Toți stăteau cu privirile ațintite spre catapeteasmă. Cineva a
poruncit din prag: „să pornească utilajele și să surpe biserica pe ei”.
Nu s-au clintit! Au rămas acolo, îngenuncheați, cu lumânări aprinse
în mâini. A fost momentul de culme care a provocat degringolada.
„Demolatorii” se priveau descumpăniți, s-au dat telefoane, s-a
discutat pe grupuri, s-au retras mai apoi într-un birou al fabricii, și
după circa o jumătate de oră au ieșit cerându-ne să întocmim „o
minută”. Am întocmit acel act care prevedea surparea clopotniței și
consolidarea bisericii în doar 15 zile. Termenul era o absurditate.
După îndelungi discuții, s-a acceptat un termen de 30 de zile, cu
precizarea că dacă nu va fi totul gata, vor veni din nou cu buldozerele.
Am fost detașat aici pentru 30 de zile și împreună cu preotul Stoica
Haralambie am căutat să găsim soluții. Biserica era monumentală și
lucrările au fost costisitoare. A trebuit să demolăm jumătate din turla
centrală și să așezăm acoperișul la acea înălțime. Astfel se explică
disproporția existentă și astăzi între corpul mare al bisericii și
înălțimea scurtată a turlei. Apoi lucrurile au reintrat în normal,
biserica a fost consolidată, pictură restaurată.
„Dumnezeu n-a mai răbdat”
Motivul pentru care, iată acum, ca octogenar, simt nevoia să
consemnez – in memoriam – toate cele petrecute atunci este
prezența aceea tăcută, mută, a grupului de enoriași, pe care
Dumnezeu i-a trimis acolo în momentul acela, și care, în realitate, au
salvat biserica. Ei au salvat-o! N-am știut niciodată dacă i-a mobilizat
cineva. Nici unul dintre ei n-a acceptat vreo explicație vreodată. La
toți cred că le-a fost teribil de frică pentru urmări, dar atunci n-au
135

arătat-o! Mă înclin respectuos în fața lor! Şi când mă gândesc că
dintre aceia, doar 7-8 veneau la slujbă în mod frecvent.
După 1989, m-am întâlnit cu unii și cu alții și am încercat să le
mulțumesc. „Pentru ce părinte? Ce mare lucru am făcut? Ne-am
salvat biserica noastră! Dar, vedeți? Dumnezeu n-a mai răbdat”. Şi
așa, cu turla ei micșorată, cu clopotnița surpată, biserica Parohiei
Bucovăț continuă să troneze în vatra acelei așezări.
Părintele Haralambie Stoica, vrednicul paroh al
Bucovățului de atunci
Acum, după patru decenii, incinta de alături, unde funcționase pe
vremuri închisoarea și mai apoi Tăbăcăria Bucovăț este acum
părăsită. Biserica, singură, stă de veghe în vatra ei seculară și
localnicii se mândresc cu prezența ei aci. Nu știu câți vor mai fi trăind
din grupul acela, dar cu siguranță, toți cei cu vârsta de peste 75 de ani
își mai aduc aminte. Bătrâna, în casa căreia au fost depozitate cele
sfinte, în acele zile de pomină, era atunci femeie tânără și
mărturisește că n-a putut intra multă vreme în acea încăpere.
Părintele Stoica Haralambie, vrednicul paroh al Bucovățului de
atunci, a dat dovadă de mult curaj și duh pastoral. L-am văzut
plângând pentru biserica lui, l-am văzut pe schelă cu muncitorii, sus
pe turlă, l-am văzut lucrând alături de pictori. A rămas aici încă 10
ani și a pus totul în bună rânduială. Să te răsplătească Bunul
Dumnezeu din darurile Sale cele mai bogate, pentru slujirea-ți
jertfelnică, părinte Haralambie! Sunt încredințat că atunci când îți va
fi trecerea în Țara de dincolo de veac, silueta impunătoare a
Bucovățului, ca primă biserică încredințată spre slujire, te va urma,
ca zestre de suflet, la ceasul cuvenitelor răspunsuri.
Omagiul meu smerit se îndreaptă, acum, la plinirea a 40 de
ani de la acel eveniment, spre grupul acela de enoriași, care,
asemenea celor din vremea catacombelor, au știut să fie curajoși, fără
a scoate un grai. Cine ar fi putut bănui că 50 de olteni – altfel oameni
iuți la fire și pripiți la replici – au putut birui prin calm și tăcere?!
Dumnezeu le-a închis atunci gura, le-a încălzit inima, le-a luminat
mintea și a lucrat prin ei…
Ei și toți cei asemenea lor sunt Biserica cea adevărată, despre
care Mântuitorul zicea că „nici porțile iadului nu o vor sfărâma…”.
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