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Motto:
Sfântul Apostol Petru I-a spus Domnului Hristos:
„Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieţii veşnice”
(Ioan 6,68).

Cuvânt înainte
Sfântul Ioan Botezătorul a afirmat că „la început era
Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era
Cuvântul. Acesta era dintru început la Dumnezeu; toate printrÎnsul s-au făcut şi fără El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a
făcut” (Ioan 1,1-3). Din această afirmaţie vedem că Fiul lui
Dumnezeu sau Cuvântul, cea de-a doua persoană a Sfintei
Treimi, este de la început cu Dumnezeu Tatăl, din care s-a născut
mai înainte de toţi vecii. Acest lucru nu înseamnă că Sfântul
Duh, cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, şi-a dobândit
existenţa în urma Fiului, pentru că şi El purcede de la Dumnezeu
Tatăl din veci. Deşi Dumnezeu Tatăl este sursa sau principiul
existenţei în Sfânta Treime, din care s-a născut Fiul şi purcede
Sfântul Duh, nu a existat vreun moment ori timp în care Tatăl
să fi fost singur, fără Fiul şi fără Sfântul Duh, care au fost aduşi
deodată în existenţă.
De asemenea, din cuvintele Sfântului Ioan Botezătorul şi
Înaintemergătorul Domnului nostru Iisus Hristos, înţelegem că
toate cele aduse în existenţă de Dumnezeu Tatăl au fost create şi
de Dumnezeu Fiul. Nici Sfântul Duh însă nu a lipsit de la crearea
lumii, de vreme ce în Cartea Facerii citim că în acel timp „Duhul
lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor” (Facere 1,2).
Întregul univers material a fost adus de Dumnezeu în
existenţă prin cuvânt, în sensul că Acesta a zis „să fie” şi
„s-a făcut”. Astfel, referatul biblic relatează că „Dumnezeu a
zis: «Să fie lumină!». Şi a fost lumină. Şi a zis Dumnezeu: «Să
fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă apele de ape!». Şi a
fost aşa. Şi a zis Dumnezeu: «Apele de sub cer să se adune într-o


singură adunare şi să se arate uscatul!». Şi a fost aşa. Şi a zis
Dumnezeu: «Pământul să odrăslească verdeaţă: iarbă purtătoare
de sămânţă, după felul şi asemănarea ei, şi pom roditor care
după felu-i să dea rod cu sămânţă în sine pe pământ!». Şi a fost
aşa. Şi a zis Dumnezeu: «Să fie întru tăria cerului luminători
care să lumineze pământul, să despartă ziua de noapte şi să fie
ei spre semne şi spre anotimpuri şi spre zile şi spre ani, şi să
fie ei întru tăria cerului luminători să lumineze pământul!».
Şi a fost aşa. Şi a zis Dumnezeu: «Să mişune apele de vietăţi;
fiinţe cu viaţă în ele şi păsări să zboare peste pământ în largul
tăriei cerului!». Şi a fost aşa. Şi a zis Dumnezeu: «Să scoată
pământul fiinţe vii după felul lor: dobitoace, târâtoare şi fiare
sălbatice după felul lor». Şi a fost aşa” (Facere 1,3; 1,6; 1,9;
1,11; 1,14-15; 1,20 şi 1,24).
Spre deosebire de toate cele create înaintea omului, acesta a
fost plămădit de Dumnezeu cu mâinile Lui, pentru că „Dumnezeu
a zis: «Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră, ca să
stăpânească peste peştii mării şi peste păsările cerului şi peste
dobitoace şi peste tot pământul şi peste toate vietăţile ce se târăsc
pe pământ!». Şi Domnul Dumnezeu l-a zidit pe om din ţărână
luată din pământ, şi a suflat asupra lui suflare de viaţă şi s-a făcut
omul fiinţă vie” (Facere 1,26 şi 2,7).
Fiind creat după chipul lui Dumnezeu, omul a fost înzestrat
cu raţiune, pentru a putea stăpâni peste celelalte vieţuitoare de pe
pământ. În limba greacă cuvântul „λόγος” (logos) înseamnă atât
„raţiune”, cât şi „cuvânt”, ceea ce desemnează faptul că omul
este fiinţă raţională, dar şi cuvântătoare, fiind singura creatură a
lui Dumnezeu care comunică în grai articulat.
Cu toate că omul este o fiinţă prin excelenţă cuvântătoare,
acesta nu comunică cu semenii săi numai prin cuvânt. Studiile
de specialitate atestă faptul că din limbajul fiinţei umane doar
7% este redat prin cuvintele rostite. 38% îl constituie limbajul


paraverbal, adică tonul vocii şi modulaţiile acesteia, intensitatea,
ritmul vorbirii, precum şi modul în care sunt accentuate cuvintele,
în timp ce 55% îl reprezintă limbajul non-verbal, care este alcătuit
din gesturile pe care le facem, emoţiile şi sentimentele puternice
pe care le transmitem.
Sfântul Maxim Mărturisitorul a scris că „noi, oamenii,
ne exprimăm gândirea prin organul limbii şi prin forme
fonetice, producând vibraţii ale aerului prin dialog, şi cuvântul
se mută de la noi la urechile celor ce ne ascultă, de la trup la
trup. În împărăţia cerurilor însă nu este aşa, ci îngerii, fiind
lipsiţi de trupuri, înaintează unii către alţii şi se îndepărtează
recunoscându-şi gândurile unii altora mai clar decât prin
orice cuvânt, conversând între ei şi transmiţându-şi unii altora
gândurile în tăcere”.
Din afirmaţia Sfântului Maxim Mărturisitorul am constatat
că atât îngerii, cât şi oamenii sunt raţionali, pentru că şi unii
şi alţii au fost creaţi după chipul lui Dumnezeu, însă puterile
îngereşti nu comunică între ele prin cuvânt, asemenea nouă.
Spre deosebire de om, care este raţional şi cuvântător,
orice altă vieţuitoare de pe pământ, fie că trăieşte pe uscat, sub
pământ, în apă sau în aer, este „iraţională”, şi „necuvântătoare”.
Cu toate acestea, animalele, peştii, păsările, insectele etc., co
munică între ele, în cadrul speciei din care fac parte, printr-un
limbaj propriu.
Omul însă nu se limitează la a comunica doar cu se
menii săi şi cu celelalte creaturi de pe pământ, ori în cazuri
excepţionale cu sfinţii îngeri, ci, prin rugăciune, el ajunge să
fie partener de dialog cu sfinţii din împărăţia cerurilor şi cu
Dumnezeu Însuşi.
Din cuvântul grecesc „λόγος” (logos), despre care am
scris mai devreme că înseamnă „cuvânt” şi „raţiune”, s-a format
termenul „λογικός”, (loghicos) care se traduce prin „raţional”


şi „logic”. Pornind de la aceşti termeni constatăm că omul a
fost creat de Dumnezeu ca fiinţă „raţională” sau „logică”, în
consecinţă dialogică, în sensul că acesta poate comunica cu
semenii săi prin cuvânt. Dacă omul se roagă lui Dumnezeu,
Care în limba greacă este numit „Θεός” (Teos), din făptură
logică şi dialogică acesta ajunge o fiinţă teologică. De aceea
Evagrie Ponticul a scris: „Dacă te rogi cu adevărat eşti teolog şi
dacă eşti teolog te rogi cu adevărat”. Din acest motiv se spune
despre omul duhovnicesc că teologhiseşte, pentru că el vorbeşte
cu Dumnezeu, iar în urma acestui dialog de taină vorbeşte cu
semenii săi despre Dumnezeu.
Fiul sau Cuvântul lui Dumnezeu nu a fost prezent doar
la crearea lumii, ci în urma căderii omului în păcat şi în robia
diavolului, din care nu se putea elibera singur, Acesta a fost trimis
de Dumnezeu Tatăl în lume, pentru „că într-atât a iubit Dumnezeu
lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, pentru ca tot
cel ce crede într-Însul să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan
3,16). Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan a mai scris că „întru
aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu pentru noi, că Dumnezeu
L-a trimis în lume pe Fiul Său Cel Unul-Născut, pentru ca noi
să viem printr-Însul. Întru aceasta este iubirea: nu pentru că noi
L-am iubit pe Dumnezeu, ci pentru că El ne-a iubit pe noi şi L-a
trimis pe Fiul Său jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. Cel
ce crede în Fiul are viaţă veşnică; iar cel ce nu ascultă de
Fiul nu va vedea Viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste
el” (I Ioan 4,9-10 şi Ioan 3,36).
În timpul activităţii Sale publice, Domnul Hristos a
afirmat despre Sine: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni
nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14,6), iar după învierea
Sa din morţi, le-a spus Sfinţilor Săi Apostoli: „Datu-Mi-s-a
toată puterea în cer şi pe pământ. Drept aceea, mergeţi şi
învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al


Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte
v-am poruncit Eu vouă. Cel ce va crede şi se va boteza, se va
mântui; dar cel ce nu va crede, se va osândi” (Matei 28,18-20
şi Marcu 16,16).
Împlinind porunca Domnului Hristos, Sfinţii Apostoli
şi urmaşii acestora I-au răspândit în lume învăţătura cea
mântuitoare, întrucât altă cale spre viaţa de veci în împărăţia
cerurilor nu există. Sfântul Apostol Ioan a scris în acest sens:
„Ceea ce era de la început, ceea ce noi am auzit, ceea ce cu ochii
noştri am văzut, ceea ce am privit şi ceea ce mâinile noastre au
pipăit despre Cuvântul Vieţii, şi Viaţa s-a arătat, şi noi am văzut-o
şi mărturisim, şi vă vestim viaţa de veci care la Tatăl era şi care
nouă ni s-a arătat, ceea ce am văzut şi ceea ce am auzit, aceea
vă vestim şi vouă, pentru ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi; iar
părtăşia noastră, din parte-ne, este cu Tatăl şi cu Fiul Său Iisus
Hristos. Şi pe acestea vi le scriem, pentru ca bucuria noastră să
fie deplină” (I Ioan 1,1-4).
Ţinând cont de propovăduirea Evangheliei împărăţiei lui
Dumnezeu în lume de către Sfinţii Apostoli şi urmaşii acestora,
la porunca Domnului Hristos, Sfântul Apostol Pavel a scris:
„credinţa vine din ceea ce se aude, iar ceea ce se aude vine prin
cuvântul lui Hristos” (Romani 10,17).
De vreme ce Fiul lui Dumnezeu întrupat este Mântuitorul
lumii, tot El îi va şi judeca pe oameni pentru faptele lor, căci
„Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului,
pentru ca toţi să-L cinstească pe Fiul aşa cum Îl cinstesc pe
Tatăl” (Ioan 5,22-23).
Din cele prezentate până acum am văzut că Fiul sau
Cuvântul lui Dumnezeu a luat parte la crearea lumii, pe care, după
întruparea din Sfânta Fecioară Maria, a mântuit-o şi tot El o va
judeca la cea de-a doua Sa venire, iar numai cei care Îi împlinesc
poruncile vor dobândi viaţa de veci în împărăţia lui Dumnezeu.


Deoarece conţinutul volumului de faţă este fundamentat pe
învăţătura Domnului Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu făcut om,
Căruia Sfântul Apostol Petru I-a spus: „Doamne, la cine ne vom
duce? Tu ai cuvintele vieţii veşnice” (Ioan 6,68), am considerat că
cel mai potrivit titlu pentru această carte este „Cuvintele vieţii”.
Acest volum cuprinde cuvântări rostite de autor în bisericile
şi mănăstirile din Episcopia Sălajului, conferinţe susţinute cu
diverse ocazii, în ţară sau în străinătate, cuvinte omagiale
publicate în anumite cărţi, studii, precum şi predici nerostite.
Autorul
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De la teocraţie la demo(no)craţie
Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit
Ambrozie de Helsinki,
Preacucernici şi Preacuvioşi Părinţi,
Preacuvioase Maici,
iubiţi credincioşi,
După ce a creat pământul şi toate vieţuitoarele, Dumnezeu
a zis: „«Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră, ca
să stăpânească peste peştii mării şi peste păsările cerului şi
peste dobitoace şi peste tot pământul şi peste toate vietăţile ce
se târăsc pe pământ». Şi l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul
Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; bărbat şi femeie
i-a făcut. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: «Creşteţi şi
înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste
peştii mării, peste păsările cerului, peste toate dobitoacele şi
peste tot pământul, peste toate vietăţile ce se târăsc pe pământ».
Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată că erau foarte
bune” (Facere 1,26-28 şi 1,31). Conform referatului biblic omul
stăpâneşte asupra creaţiei văzute pentru că a fost creat după chipul
lui Dumnezeu, iar câtă vreme a stat în ascultare de El, toate erau
foarte bune şi ascultau de om.
În urma ispitirii de către diavol şi a căderii în păcat
Dumnezeu i-a zis Evei: „«Îţi voi înmulţi necazurile, mai ales în
vremea sarcinii tale; în dureri vei naşte copii; atrasă vei fi către
bărbatul tău şi el te va stăpâni». Iar lui Adam i-a zis: «Pentru
Cuvânt rostit în ziua de 11 octombrie 2013, în catedrala episcopală
din Zalău, cu prilejul conferinţei preoţeşti de toamnă.
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că ai ascultat de vorba femeii tale şi ai mâncat din pomul din
care ţi-am poruncit: Să nu mănânci, blestemat va fi pământul
din pricina ta. Cu osteneală să te hrăneşti din el în toate zilele
vieţii tale! Spini şi pălămidă îţi va rodi, şi tu cu iarba câmpului
te vei hrăni. În sudoarea feţei tale îţi vei mânca pâinea, până te
vei întoarce în pământul din care eşti luat; căci pământ eşti şi în
pământ te vei întoarce!»” (Facere 3,16-19).
După ce au fost alungaţi din rai, Adam şi Eva au avut copii
şi nepoţi, iar neamul omenesc a început să crească, însă oamenii
erau tot mai păcătoşi. „Şi văzând Domnul Dumnezeu că răutatea
oamenilor s-a mărit pe pământ şi că toate cugetele şi dorinţele
inimii lor erau fără încetare numai spre rău, S-a căit Dumnezeu
că l-a făcut pe om pe pământ, şi S-a mâhnit întru inima Sa. Şi a
zis Domnul: «Şterge-voi de pe faţa pământului pe omul pe care
l-am făcut, de la om până la dobitoc şi de la târâtoare până
la păsările cerului, tot voi pierde, căci Îmi pare rău că le-am
făcut». Noe însă a aflat har în faţa Domnului Dumnezeu. Şi
Domnul Dumnezeu a zis către Noe: «Sosit-a înaintea feţei Mele
sfârşitul a tot omul, căci din pricina lor s-a umplut pământul de
silnicie; şi iată, Eu îi voi pierde, pe ei şi pământul»” (Facere 6,58 şi 13). La porunca lui Dumnezeu, Noe a construit o corabie,
iar după ce au urcat în aceasta el, familia lui şi câte o pereche de
animale, Dumnezeu a trimis ploi multe pe pământ, „şi a murit
tot trupul ce se mişca pe pământ: păsările, dobitoacele, fiarele,
toate vietăţile ce mişună pe pământ, şi toţi oamenii; toate cele
ce aveau în nări suflare de viaţă, toate cele ce erau pe pământ
uscat, toate au murit. Şi s-a stins toată fiinţa ce se afla pe faţa
întregului pământ, de la om până la dobitoc şi până la târâtoare
şi până la păsările cerului, toate s-au stins de pe pământ; şi n-a
rămas decât Noe şi ce era cu el în corabie” (Facere 7,21-23).
După ce apele s-au retras Noe a coborât din arcă şi „I-a zidit
Domnului un jertfelnic; şi a luat din toate animalele cele curate
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şi din toate păsările cele curate şi le-a adus ardere-de-tot pe
jertfelnic. Şi Domnul Dumnezeu a mirosit bună mireasmă şi
a zis Domnul Dumnezeu în inima Sa: «De-acum nu voi mai
blestema pământul din pricina faptelor omului, căci închipuirea
inimii omului se pleacă spre rău încă din tinereţea lui; şi nici nu
voi mai pierde toate făpturile vii aşa cum am făcut. De-acum,
câte zile va avea pământul, semănatul şi seceratul, frigul şi
căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea nu vor mai înceta!».
Şi i-a binecuvântat Dumnezeu pe Noe şi pe fiii săi şi le-a zis:
«Creşteţi şi înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul şi stăpâniţi-l!».
Şi a mai grăit Dumnezeu cu Noe şi cu fiii săi care erau cu el,
zicând: «Iată, Eu închei legământul Meu cu voi, cu urmaşii
voştri de după voi şi cu toate fiinţele vii care sunt cu voi: cu
păsările, cu dobitoacele şi cu toate fiarele pământului care sunt
cu voi, cu toate câte au ieşit din corabie; cu voi închei acest
legământ: nici un trup nu va mai pieri de apele potopului şi nici
un potop nu va mai fi să pustiască pământul». Şi a zis Domnul
Dumnezeu către Noe: «Iată semnul legământului pe care Eu
îl fac cu voi şi cu toată fiinţa vie care este cu voi, din neam în
neam şi de-a pururi: curcubeul Meu îl aşez în nor, ca să fie el
semn al legământului dintre Mine şi pământ. Şi fi-va că ori de
câte ori voi aduna nor deasupra pământului şi curcubeul Meu
se va arăta în nor, Îmi voi aduce aminte de legământul Meu pe
care l-am încheiat cu voi şi cu toată fiinţa vie a oricărui trup,
şi apele nu vor mai deveni potop ca să nimicească tot trupul»”
(Facere 8,20-22; 9,1 şi 9,8-15).
Împlinind porunca lui Dumnezeu, fiii lui Noe şi soţiile
lor au avut copii, iar aceştia, la rândul lor, urmaşi, încât
neamul omenesc a sporit. „Pământul întreg avea pe-atunci
o singură limbă şi aceleaşi cuvinte. Şi a fost că, pornind din
părţile Răsăritului, oamenii au găsit un şes în ţara Şinear şi
s-au aşezat acolo. Şi au zis unul către altul: «Hai să facem
13

cărămizi şi să le ardem în foc!». Şi au folosit cărămida în
loc de piatră, iar smoala în loc de var. Şi au zis: «Hai să ne
clădim un oraş şi un turn al cărui vârf să ajungă la cer, şi
să ne facem un nume, ca să nu mai fim împrăştiaţi pe faţa
întregului pământ!». Şi S-a pogorât Domnul să vadă cetatea
şi turnul pe care-l zideau fiii oamenilor. Şi a zis Domnul:
«Iată că ei sunt un singur popor şi au toţi o singură limbă;
şi acesta-i doar începutul a ceea ce vor face; de-acum nu
se vor mai opri de la tot ceea ce şi-au pus în gând să facă.
Hai să ne pogorâm acolo şi să le încâlcim graiul, pentru ca
unul altuia să nu-şi mai înţeleagă limba». Şi de acolo i-a
împrăştiat Domnul pe faţa întregului pământ şi ei au încetat
să mai zidească cetatea şi turnul” (Facere 11,1-8).
Dumnezeu a văzut că oamenii sunt în continuare păcătoşi,
însă pentru că îi făgăduise lui Noe că nu îi va mai pierde prin
potop, a nimicit doar cetăţile Sodoma şi Gomora, pentru păcatele
contra firii săvârşite aici.
Pentru că nu putea conlucra cu toţi oamenii şi cu toate
neamurile de pe faţa pământului la fel de bine, Dumnezeu a
ales un om drept, pe nume Avraam, din urmaşii căruia a format
un popor prin care a pregătit venirea în lume a Fiului Său
pentru a o mântui. În acest scop „a zis Domnul către Avram:
«Ieşi din ţara ta şi din neamul tău şi din casa tatălui tău şi
vino în ţara pe care ţi-o voi arăta Eu. Şi Eu voi face din tine
un neam mare; şi te voi binecuvânta şi-ţi voi mări numele şi
tu vei fi izvor de binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te
vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema;
şi întru tine se vor binecuvânta toate neamurile pământului»”
(Facere 12,1-3).
În decursul mai multor secole urmaşii patriarhului Avraam
s-au înmulţit, ajungând printr-un concurs de împrejurări să se
stabilească în Egipt. „Iar fiii lui Israel s-au prăsit în număr
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mare şi s-au tot înmulţit şi-au tot crescut şi au devenit foarte
puternici şi s-a umplut ţara de ei. Atunci s-a ridicat peste Egipt
un alt rege, iar acesta a zis către poporul său: «Iată că neamul
fiilor lui Israel e mult mai numeros şi mult mai puternic decât
noi. Haideţi dar să luăm împotrivă-le măsuri iscusite, în aşa
fel încât să nu se mai înmulţească; altfel, la vreme de război
se vor uni şi ei cu vrăjmaşii noştri, ne vor birui şi-apoi vor ieşi
din ţară». Şi astfel au pus peste ei vătafi de corvoadă, pentru
ca prin munci grele să le facă viaţa grea; şi i-au zidit lui faraon
cetăţi-grânare: Pitom şi Ramses şi On, adică Iliopolis. Dar cu
cât erau mai apăsaţi, cu atât ei se înmulţeau şi deveneau mai
puternici, aşa că pe egipteni i-a prins groaza de fiii lui Israel.
Ca atare, egiptenii îi puneau pe fiii lui Israel la muncă silnică şi
le făceau viaţa amară prin lucrări grele: la frământatul lutului,
la cărămidărie şi la tot felul de munci pe câmp; aşadar, prin
orice fel de muncă la care-i sileau cu străşnicie. Apoi regele
Egiptului le-a grăit moaşelor evreice, dintre care una se numea
Şifra şi alta Pua, şi le-a zis: «Când moşiţi la evreice, luaţi seama
când sunt să nască: de va fi băiat, omorâţi-l; iar de va fi fată,
s-o cruţaţi»” (Ieşire 1,7-16).
Dumnezeu i-a eliberat pe evrei din robia egipteană prin
Moise, care a şi devenit cel dintâi conducător al poporului ales.
Acestuia i-a descoperit Dumnezeu, în Muntele Sinai, Legea
Vechiului Testament, care era teocratică. Conform acesteia,
Dumnezeu era supremul legiuitor, judecător şi conducător.
Viaţa civilă şi viaţa religioasă la evrei se împleteau, iar voinţa
dumnezeiască era izvorul tuturor prescripţiilor vieţii, legile
religioase fiind şi civile şi invers.
Întrucât unii dintre fiii lui Israel se arătau mereu
nemulţumiţi de felul în care Moise îi conducea şi se răzvrăteau
adeseori, Dumnezeu intervenea în mod direct, pentru că cei
care nu ascultau de Moise, în ultimă instanţă nu se supuneau lui
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Dumnezeu. Astfel, când au ajuns evreii lângă pământul făgăduit
lor de Dumnezeu, Moise a trimis în Canaan iscoade, pentru
a vedea cum este ţara şi cum sunt locuitorii ei. „Şi dacă au
cercetat ei ţara, s-au întors după patruzeci de zile. Şi, mergând,
au venit la Moise şi la Aaron şi la toată obştea fiilor lui Israel,
la Cadeş, în pustia Paran. Şi au dat seamă în faţa lor şi în
faţa întregii adunări, şi le-au arătat roadele pământului. Şi
le-au povestit, zicând: «Am fost în ţara unde ne-aţi trimis,
pământul în care curge miere şi lapte, şi iată roadele lui. Numai
că poporul care locuieşte în ea este curajos şi oraşele sunt
întărite şi foarte mari, ba şi pe urmaşii lui Enac i-am văzut
acolo. În partea de miazăzi a ţării locuieşte Amalec; heteii,
heveii, iebuseii şi amoreii locuiesc în munţi, iar canaaneenii
locuiesc pe lângă mare şi pe lângă râul Iordanului». Caleb
însă a liniştit poporul în faţa lui Moise, zicând: «Nu, ci să
ne ridicăm şi să cuprindem ţara, că-i vom putea birui!». Dar
oamenii care fuseseră cu el au zis: «Să nu ne ridicăm, că nu
vom putea noi să ne ridicăm împotriva acelui popor, fiindcă e
mult mai tare decât noi». Şi au împrăştiat printre fiii lui Israel
zvonuri rele despre pământul pe care-l iscodiseră, zicând:
«Pământul pe care l-am străbătut noi ca să-l iscodim este un
pământ care-şi mănâncă locuitorii, iar oamenii pe care i-am
văzut acolo sunt toţi nişte namile. Acolo am văzut noi uriaşi;
noi păream pe lângă ei ca nişte lăcuste, aşa păream noi în
ochii lor». Atunci toată adunarea s-a ridicat cu strigare; şi în
noaptea aceea toată, poporul a plâns. Fiii lui Israel, toţi, au
cârtit împotriva lui Moise şi a lui Aaron, şi întreaga obşte le-a
zis: «Mai bine-am fi murit noi în pământul Egiptului sau am
muri în pustiul acesta! La ce ne duce Domnul în această ţară:
să cădem în război, iar femeile şi copiii noştri să ajungă pradă?
Mai bine-ar fi de pe-acum să ne întoarcem în Egipt». Şi au zis
unii către alţii: «Să ne facem noi o căpetenie şi să ne întoarcem
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în Egipt!». Atunci Moise şi Aaron au căzut cu faţa la pământ
înaintea întregii adunări a fiilor lui Israel. Iar Iosua, fiul lui
Navi, şi Caleb al lui Iefone, care erau dintre cei ce iscodiseră
ţara, şi-au sfâşiat hainele şi au zis către întreaga adunare a
fiilor lui Israel: «Pământul pe care l-am cercetat noi este bun,
foarte bun. Dacă Domnul e cu noi şi ne va duce în ţara aceea
şi ne-o va da nouă, acolo e pământul în care curge lapte şi
miere. Aşadar, nu staţi voi împotriva Domnului, şi nici nu vă
temeţi de poporul acelei ţări, căci el va ajunge să ne fie nouă de
mâncare: vremea lor a trecut, Domnul e cu noi, nu vă temeţi de
ei!». Atunci toată adunarea a zis să-i ucidă cu pietre, dar iată
că slava Domnului li s-a arătat tuturor fiilor lui Israel în norul
de deasupra cortului mărturiei. Şi a zis Domnul către Moise:
«Până când Mă va înfrunta poporul acesta? Până când nu-Mi
va da crezare, în ciuda tuturor minunilor pe care le-am făcut
în mijlocul lui?». Şi a zis Domnul către Moise: «Toţi bărbaţii
câţi Mi-au văzut slava şi minunile pe care le-am făcut în ţara
Egiptului şi în această pustie şi care de zeci de ori n-au ascultat
glasul Meu şi prin aceasta M-au pus la încercare, aceia nu vor
vedea ţara pe care Eu am făgăduit-o părinţilor lor; ci numai
copiilor lor, care sunt aici cu Mine, care nu ştiu ce este binele
şi ce este răul şi tuturor nevârstnicilor neştiutori, lor le voi
da ţara, iar toţi cei ce M-au întărâtat nu o vor vedea. După
numărul celor patruzeci de zile în care aţi iscodit pământul
Canaan, patruzeci de ani veţi purta povara păcatelor voastre,
câte un an pentru fiecare zi, ca să cunoaşteţi ce înseamnă să
fiţi părăsiţi de Mine. Eu, Domnul, am grăit! Da, aşa voi face
cu această obşte rea care s-a răzvrătit împotrivă-Mi: în pustia
aceasta se vor topi; acolo vor muri». Cât despre oamenii pe
care Moise îi trimisese să iscodească ţara şi care la întoarcere
au defăimat-o în faţa adunării spunând vorbe rele despre ţara
aceea, oamenii care-au vorbit ţara de rău au murit de grea
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lovire în faţa Domnului” (Numeri 13,25-33; 14,1-11; 14,20;
14,22-23 şi 14,34-37).
În cele ce urmează vom relata încă una dintre intervenţiile
directe ale lui Dumnezeu în viaţa poporului ales pe când era
condus de Moise. Săturându-se de atâtea rătăciri prin pustie,
evreii s-au răzvrătit împotriva lui Moise şi Aaron, zicând din
nou că mai bine era să fi murit în Egipt. În fruntea răzvrătiţilor
se aflau Core, Datan şi Abiron, împreună cu două sute cincizeci
de bărbaţi, căpetenii ale obştii fiilor lui Israel, care le-au spus
lui Moise şi Aaron să nu se considere mai presus decât ei.
Atunci Dumnezeu i-a poruncit lui Moise ca toţi cei două
sute cincizeci de bărbaţi, împreună cu Core, Datan şi Abiron,
precum şi Moise şi Aaron, să-şi umple câte o cădelniţă cu
tămâie, iar El va arăta cine este drept înaintea Lui. Pentru
că răzvrătiţii au continuat să se ridice împotriva lui Moise,
„s-a deschis pământul şi i-a înghiţit, pe ei şi casele lor, pe
toţi oamenii lui Core cu toate bunurile lor; şi s-au pogorât
ei cu toate câte aveau de vii în locuinţa morţilor, i-a acoperit
pământul şi au pierit din mijlocul obştii. A ieşit apoi foc de la
Domnul şi a mistuit pe cei două sute cincizeci de bărbaţi care
aduseseră tămâie” (Numeri 16,32-33 şi 16,35).
„După moartea lui Moise, robul lui Dumnezeu, a grăit
Domnul către Iosua, fiul lui Navi, slujitorul lui Moise, zicând:
«Moise, robul Meu, a murit. Ridică-te dar şi treci Iordanul tu şi
tot poporul acesta, în ţara pe care Eu le-o dau fiilor lui Israel.
Tot locul pe care îl va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, aşa
cum am i-am grăit lui Moise: De la pustie şi de la Liban până
la marele râu al Eufratului şi până la marea cea îndepărtată
dinspre soare-apune, acelea vor fi hotarele voastre. Nu va fi
om care să vă stea împotrivă, pe toată durata zilelor vieţii tale.
Precum am fost cu Moise, întocmai voi fi şi cu tine; nu te voi
părăsi şi nu te voi trece cu vederea. Fii tare şi curajos, că tu îi vei
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împărţi acestui popor ţara pe care M-am jurat părinţilor voştri
să le-o dau»” (Iosua 1,1-6).
Dumnezeu a împlinit cu Iosua Navi tot ceea ce i-a făgăduit
şi „trecând multă vreme, după ce Domnul Dumnezeu a odihnit
poporul Israel de toţi vrăjmaşii lui de primprejur, Iosua a
îmbătrânit şi a înaintat în vârstă. Atunci a chemat Iosua pe
toţi fiii lui Israel şi pe bătrânii lor şi pe căpeteniile lor şi pe
judecătorii lor şi pe cărturarii lor şi le-a zis: «Eu am îmbătrânit
şi sunt înaintat în vârstă; iar voi aţi văzut tot ceea ce Domnul,
Dumnezeul nostru, le-a făcut tuturor aceste neamuri ce ne-au
stat în faţă; căci Dumnezeul vostru, El este Cel ce S-a luptat
pentru voi. Iată eu v-am împărţit prin sorţi neamurile acestea ce
au mai rămas în moştenirea seminţiilor voastre, toate neamurile
pe care eu le-am nimicit, începând de la Iordan şi până la
Marea cea Mare dinspre soare-apune. Iar Domnul, Dumnezeul
nostru, le va nimici de dinaintea voastră până ce vor pieri; şi va
trimite asupra lor fiare sălbatice până le va stârpi de dinaintea
voastră, pe ele şi pe regii lor, iar voi veţi moşteni pământul lor,
aşa cum Domnul, Dumnezeul vostru, v-a grăit vouă. De aceea
străduiţi-vă să păziţi şi să împliniţi toate cele scrise în cartea
legii lui Moise, neabătându-vă nici la dreapta, nici la stânga.
Să nu intraţi în legătură cu aceste popoare care au mai rămas
printre voi, numele dumnezeilor lor să nu le pomeniţi între voi;
să nu le slujiţi şi nici să vă închinaţi la ei; ci numai de Domnul,
Dumnezeul vostru, să vă lipiţi, aşa cum aţi făcut până în ziua de
astăzi»” (Iosua 23,1-8).
După ce Iosua Navi s-a mutat la Domnul, poporul ales a
fost condus timp de 175 de ani de către judecători, dintre care cei
mai importanţi au fost Ghedeon, Abimelec, Ieftae şi Samson.
Ultimul dintre judecători a fost Samuel, care era şi proroc.
„Iar bărbaţii lui Israel s-au adunat şi au venit la Samuel, în
Rama şi i-au zis: «Iată, tu ai îmbătrânit, iar fiii tăi nu umblă
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pe calea ta. Aşadar, pune acum peste noi un rege care să ne
judece, aşa cum e la alte neamuri». Lucrul acesta însă era
rău în ochii lui Samuel, că adică ei spuseseră: «Dă-ne un
rege care să ne judece». Şi Samuel I s-a rugat Domnului. Iar
Domnul a zis către Samuel: «Ascultă glasul poporului, în orice
va grăi către tine; că nu pe tine te-au lepădat, ci pe Mine M-au
lepădat, pentru ca nu Eu să domnesc peste ei. Aşa cum s-au
purtat ei cu Mine, prin toate faptele lor, din ziua când i-am
scos din ţara Egiptului şi până în ziua de astăzi, părăsindu-Mă
şi slujind altor dumnezei, tot astfel se poartă şi cu tine. Acum
însă ascultă de glasul lor; dar să le stai în faţă ca martor şi să
le spui drepturile regelui care va domni peste ei». Iar Samuel
a spus întreg cuvântul Domnului către poporul care-i cerea
rege. Şi le-a zis: «Iată drepturile regelui care va domni peste
voi: pe fiii voştri îi va lua şi-i va pune la carele sale şi va face
din ei călăreţi şi alergători înaintea carelor lui; el şi-i va pune
căpetenii peste sute şi căpetenii peste mii şi să-i secere holda
şi să-i adune bucatele şi să-i meşterească uneltele de război
şi uneltele carelor lui; pe fiicele voastre le va lua ca să facă
miresme, să gătească şi să coacă pâine; el vă va lua ţarinile
şi viile şi livezile de măslini şi le va da slugilor sale; va lua
zeciuială din semănăturile voastre şi din viile voastre şi o va
da eunucilor săi şi slugilor sale; vă va lua slugile şi slujnicele
şi cirezile voastre cele bune şi asinii voştri şi le va dijmui
pentru treburile lui; şi din turmele voastre va lua zeciuială,
iar voi veţi fi slugile lui. Atunci, în ziua aceea, veţi striga din
pricina regelui pe care vi l-aţi ales, dar Domnul Dumnezeu nu
vă va auzi în zilele acelea, de vreme ce voi v-aţi ales un rege».
Poporul însă n-a vrut să asculte de Samuel, ci i-au zis: «Nu, ci
peste noi să fie rege! Atunci vom fi şi noi ca toate neamurile;
regele ne va judeca, el va merge înaintea noastră şi el va purta
războaiele noastre!». Iar Samuel a ascultat toate cuvintele
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poporului şi le-a grăit în auzul Domnului. Şi a zis Domnul
către Samuel: «Ascultă de glasul lor şi pune-le un rege!».
Iar Samuel a zis către oamenii lui Israel: «Să plece fiecare la
cetatea sa!». Între fiii lui Veniamin se afla un bărbat pe care-l
chema Chiş, fiul lui Abiel, fiul lui Ţeror, fiul lui Becorat, fiul
lui Afia, fiul unui veniaminit, om de ispravă. Acesta avea un fiu
pe care-l chema Saul, mândru la statură, om bun; între fiii lui
Israel nu era un om mai bun decât el; de la umeri în sus era
mai înalt decât oricare din popor. Atunci Samuel a luat vasul
cu untdelemn şi i l-a turnat pe cap şi l-a sărutat şi i-a zis:
«Iată, Domnul te-a uns pe tine domn peste poporul Său, peste
Israel; tu vei domni în poporul Domnului şi tu îl vei mântui
din mâinile vrăjmaşilor lui de primprejur. Iată care-ţi va fi
semnul că Domnul te-a uns să fii cârmuitor peste moştenirea
Lui». Samuel i-a poruncit întregului popor să se adune la
Domnul, în Miţpa şi a grăit Samuel către fiii lui Israel: «Aşa
grăieşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: Eu i-am scos din Egipt
pe părinţii voştri, pe fiii lui Israel, şi v-am scăpat din mâna lui
faraon, regele Egiptului, şi din a tuturor regilor ce vă făceau
necazuri. Dar voi L-aţi lepădat astăzi pe Dumnezeu, Cel ce
v-a mântuit din toate relele şi necazurile voastre, şi aţi zis: Nu,
ci să pui peste noi rânduiala regatului! Acum, înfăţişaţi-vă
înaintea Domnului după seminţiile voastre şi după familiile
voastre!». Şi a adunat Samuel toate seminţiile lui Israel, iar
sorţii au căzut pe seminţia lui Veniamin. Apoi şi-a apropiat
seminţia lui Veniamin pe familii; iar sorţii au căzut pe familia
lui Matri; după aceea s-au adunat cei din familia lui Matri,
bărbat cu bărbat, şi sorţii au căzut pe Saul, fiul lui Chiş. Şi l-a
căutat, dar acesta nu era de găsit. Samuel L-a întrebat iarăşi
pe Domnul: «Veni-va oare bărbatul acela aici?». Iar Domnul a
răspuns: «Iată-l ascuns printre boccele!». Atunci el a alergat şi
l-a luat de acolo şi l-a aşezat în mijlocul poporului: de la umeri
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în sus era mai înalt decât oricare din popor. Iar Samuel a zis
către întregul popor: «L-aţi văzut pe acela pe care Domnul
Şi l-a ales şi că între voi toţi nu-i nimeni care să-i semene?».
Atunci întreg poporul şi-a dat seama pe cine are în faţă şi a zis:
«Trăiască regele!». Samuel i-a spus întregului popor drepturile
regelui şi le-a scris într-o carte pe care a pus-o apoi înaintea
Domnului. Şi Samuel i-a dat drumul poporului şi s-a întors
fiecare la casa lui. Şi tot poporul a mers la Ghilgal. Acolo l-a
uns Samuel pe Saul, să fie rege în faţa Domnului, la Ghilgal.
Şi acolo a adus el jertfe în faţa Domnului, şi prinoase de pace.
Iar Samuel şi întregul Israel s-au veselit foarte” (I Regi 8,4-22;
9,1-2; 10,1; 17-25 şi 11,15).
De la Noe şi ceilalţi patriarhi, până la judecătorul Samuel,
Dumnezeu grăia în mod direct cu cei pe care îi rânduise să îi
conducă pe evrei. Astfel, citim în Vechiul Testament că „Domnul
Dumnezeu i-a zis lui Noe” (Facere 7,1). „Când era Avram de
nouăzeci şi nouă de ani, Domnul i S-a arătat lui Avram şi i-a
zis” (Facere 17,1). „Domnul grăia cu Moise faţă către faţă, aşa
cum ar grăi cineva cu prietenul său” (Ieşire 33,11). „Domnul
a zis către Samuel” (I Regi 8,7). Această comunicare directă
dintre Dumnezeu şi cei rânduiţi să conducă poporul ales este
semnul teocraţiei, în sensul că Dumnezeu poruncea, iar oamenii
împlineau cele poruncite.
Chiar şi după instituirea monarhiei în Israel, această
comunicare nu a fost total întreruptă, pentru că primii doi regi,
Saul şi David, au fost unşi de către profetul Samuel la porunca
lui Dumnezeu (I Regi 10,1 şi 16,13), însă Domnul nu mai grăia
direct cu regii, ci le transmitea printr-un intermediar voia Sa. În
perioada regalităţii la evrei constatăm că monarhul era liderul
administrativ şi politic al poporului, în timp ce prorocii erau
conducătorii spirituali, care le atrăgeau evreilor luarea aminte
când se abăteau de la calea lui Dumnezeu.
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După ce Saul a ajuns rege, nu a ascultat de poruncile lui
Dumnezeu. „Şi a fost cuvântul Domnului către Samuel, zicând:
«Îmi pare rău că l-am făcut pe Saul să fie rege, de vreme ce el
s-a abătut de la calea Mea, iar cuvintele Mele nu le-a ţinut».
Şi a zis Samuel către Saul: «De ce dar n-ai ascultat tu de
cuvântul Domnului, şi te-ai repezit să strângi pradă şi ai făcut
ce este rău în faţa Domnului?». Şi a zis Saul către Samuel:
«Pentru că am ascultat de glasul poporului. Am păcătuit, prin
aceea că am călcat cuvântul Domnului şi îndrumarea ta; că
m-am temut de popor şi am ascultat de glasul lor»” (I Regi
15,10-11; 15,19-20 şi 15,24). Din cele prezentate până acum
constatăm că fiii lui Israel nu mai voiau să primească porunci
direct de la Dumnezeu, ci preferau să stea sub ascultarea unui
rege, asemenea neamurilor învecinate, iar regele, la rândul
lui, nu împlinea poruncile primite de la Dumnezeu, căci se
temea de popor, după cum singur a mărturisit Saul. Se ajunsese,
practic, într-un cerc vicios, în care nici evreii, nici monarhul lor
nu mai ascultau de Dumnezeu. În această situaţie Samuel i-a
spus lui Saul: „De vreme ce tu ai lepădat cuvântul Domnului,
şi Domnul te va lepăda pe tine, să nu mai fii rege peste Israel”
(I Regi 15, 26). Astfel, în lupta de la Ghelboa „filistenii i-au
învăluit pe Saul şi pe fiii săi; şi i-au ucis filistenii pe Ionatan,
pe Aminadab şi pe Melchişua, fiii lui Saul. Lupta împotriva
lui Saul devenise crâncenă; au dat de el săgetători cu arcul
şi l-au rănit sub coaste. Atunci Saul i-a zis scutierului său:
«Scoate-ţi sabia şi străpunge-mă cu ea, ca să nu vină aceşti
netăiaţi-împrejur şi să mă străpungă să-şi bată joc de mine!».
Dar scutierul n-a vrut, căci se temea foarte; aşa că Saul şi-a
luat sabia şi s-a aruncat în ea. Iar scutierul, văzând că Saul
era mort, s-a aruncat şi el în sabia lui şi a murit cu el. Aşa a
murit Saul, şi cei trei fii ai săi şi scutierul său, toţi în aceeaşi
zi deodată” (I Regi 31,2-6).
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Prin lepădarea lui Saul de către Dumnezeu şi moartea
acestuia constatăm încă intervenţia directă a Domnului în
viaţa poporului ales.
Lui Saul i-a urmat la tron David, iar acestuia Solomon, fiul
său, instituindu-se prin aceasta monarhia dinastică în Israel. Cei
doi regi, în pofida scăderilor personale, au fost bineplăcuţi lui
Dumnezeu. David a fost proroc inspirat şi autor al cărţii Psalmilor,
iar Solomon a ridicat renumitul templu din Ierusalim şi a scris
cartea Proverbelor, Ecclesiastul şi „Cântarea Cântărilor”.
Solomon era foarte vestit în toată lumea de atunci pentru
înţelepciunea şi bogăţia lui. Despre opulenţa în care trăia acesta
se relatează în Vechiul Testament: „Hrana zilnică a curţii lui
Solomon era: treizeci de core făină de grâu şi şaizeci core de
alte preparate de făină; zece viţei îngrăşaţi, douăzeci de boi
din păşune şi o sută de oi, afară de cerbi, căprioare şi păsări
îndopate. Toate vasele de băut ale regelui Solomon erau de aur;
lighenele lui tot de aur şi toate vasele din casa Pădurea Libanului
erau de aur curat; de argint nu era nimic făcut; argintul nu
valora în zilele lui Solomon. Şi a făcut regele Solomon ca argintul
şi aurul să fie în Ierusalim la preţ ca pietrele de rând, iar cedrii,
prin mulţimea lor, ajunseseră la preţ ca smochinii cei sălbatici
care cresc mulţime prin locurile joase” (III Regi 4,22-23; 10,21
şi 2 Paralipomena 1,15).
Pentru zidirea templului din Ierusalim şi pentru a trăi în
opulenţă, Solomon a pus biruri foarte grele asupra poporului,
atrăgându-şi prin aceasta duşmani. Unul dintre aceştia a
fost generalul Ieroboam, care s-a refugiat în Egipt, de unde
întreprindea acţiuni de sabotare a curţii regale de la Ierusalim.
În anul 933 î.d.Hr. Solomon a murit, iar poporul a răsuflat
uşurat. La conducerea regatului a urmat Roboam, fiul său. Bătrânii
poporului s-au prezentat la tânărul rege şi i-au cerut să uşureze
birurile excesive puse de tatăl lui asupra evreilor. Roboam s-a
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consultat cu sfetnicii săi, care erau toţi de vârsta lui, însă aceştia
doreau să se desfăteze într-o viaţă de lux, de aceea l-au sfătuit să
nu-şi plece urechea la cererile poporului. Când bătrânii au venit
după un răspuns, Roboam le-a zis: „Tatăl meu a pus jug greu
peste voi; eu însă şi mai greu voi face jugul vostru; tatăl meu v-a
pedepsit cu bice, eu însă vă voi pedepsi cu scorpioane” (III Regi
12,14). În această situaţie zece dintre cele douăsprezece seminţii
ale lui Israel s-au declarat împotriva domniei lui Roboam
şi s-au desprins de el. Şi-au întemeiat un regat propriu în
Nord, cu capitala la Samaria, sub conducerea lui Ieroboam, fostul
general al lui Solomon. Noul regat s-a numit Israel sau Efraim.
Între cele două regate au existat în permanenţă tensiuni.
Din această scindare a fiilor lui Israel remarcăm faptul că
monarhia nu le-a fost de bun augur.
Regatul de Nord a durat din anul 933 până în 722, când
a fost invadat de asirienii conduşi de regele Sargon al II-lea şi
desfiinţat. Populaţia a fost dusă în exil pe întinsele teritorii ale
Imperiului Asirian şi împrăştiată printre neamurile păgâne de
acolo, de unde nu s-a mai întors niciodată.
Regatul de Sud a dăinuit ceva mai mult decât cel din Nord.
A fost cucerit în 586 î.d.Hr. de babilonienii lui Nabucodonosor.
Robia babilonică a durat până în anul 538 î.d.Hr., când Cyrus,
regele perşilor, cuceritorul Babilonului, a dat un edict, prin care
permitea populaţiilor din imperiu să revină în ţările lor.
În anul 332 î.d.Hr. Alexandru cel Mare a cucerit micul regat
evreiesc, care după moartea sa a devenit un câmp permanent de
luptă între Egiptul Ptolemeilor şi Siria Seleucizilor, fiind în final
cucerit de către sirieni.
În urma unei revolte împotriva Seleucizilor, Macabeii,
o renumită familie din Iudeea, a creat, în jurul anului 164
î.d.Hr., un stat evreiesc independent, cunoscut drept Regatul
Hasmonean al Iudeii.
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În anul 64 î.d.Hr. generalul roman Pompei a cucerit acest
regat, iar în consecinţă, din anul 37 î.d.Hr., la conducerea lui au
fost impuşi Irodienii, care erau vasali Romei.
În anul 66 d.Hr. a izbucnit o puternică revoltă a iudeilor,
care a durat patru ani, sfârşind prin cucerirea cetăţii Masada
de către romani şi pustiirea Ierusalimului, dimpreună cu
distrugerea templului.
Între anii 132-135 d.Hr. a avut loc o nouă revoltă iudaică, în
urma căreia evreii au fost expulzaţi din Ierusalim, împrăştiindu-se
în toată lumea cunoscută atunci.
În 1948 a fost creat statul Israel modern, care este o
republică parlamentară, cu alegeri democratice din patru în patru
ani, iar evrei din toate colţurile lumii s-au stabilit aici.
În prezentarea noastră am luat ca exemplu evreii, deoarece
ei constituie poporul ales al lui Dumnezeu, iar din succinta
expunere a istoriei lor am constatat cum au ajuns în decursul
timpului de la teocraţie la monarhie, apoi la democraţie.
Regalitatea a avut o conotaţie şi un rol negativ la evrei,
pentru că ei erau poporul ales al lui Dumnezeu, care le purta
în permanenţă de grijă, prin intervenţii directe. Abando
nându-L pe Domnul, pentru a copia modelul popoarelor
vecine păgâne şi idolatre, fiii lui Israel au fost la rândul lor
părăsiţi de Dumnezeu.
Din istoria omenirii însă s-a constatat că nu orice monarhie
a fost urâtă în ochii lui Dumnezeu. Astfel, după ce a ajuns
împărat al Romei, Constantin cel Mare a pus capăt persecuţiilor
anticreştine prin decretul de toleranţă de la Milan din anul 313.
De asemenea, a instituit duminica drept zi săptămânală de odihnă
pentru creştini. A luat măsuri de protecţie şi ajutor pentru săraci,
orfani, văduve şi bolnavi. A acordat Bisericii dreptul de a elibera
sclavii. A interzis pedepsele contrare spiritului creştin, precum
răstignirea, zdrobirea picioarelor, arderea cu fierul înroşit în
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foc etc. A oferit Bisericii sume importante de bani din vistieria
statului pentru ridicarea de lăcaşuri sfinte şi pentru întreţinerea
clerului. A bătut monedă cu monogramă creştină. A mutat
capitala Imperiului de la Roma, oraş păgân, la Constantinopol.
A convocat Sinodul I Ecumenic de la Niceea, în 325, prin care
a pus capăt ereziei ariene.
Împăratul Teodosie cel Mare (379-395) a impus,
în anul 380, creştinismul ca religie oficială a Imperiului,
interzicând păgânismul.
Din vremea împăratului Justinian al II-lea (685-695 şi 705711) monedele aveau pe avers imaginea lui Hristos cu inscripţia:
„Avtocrator avtocratoron” (Αυτοκράτωρ αυτοκρατώρων), adică
„Împăratul împăraţilor”, iar pe revers chipul împăratului cu
inscripţia: „dulos Hristu” (Δούλος Χριστού), care se traduce
prin „robul lui Hristos”. Ideea subliniată este aceea că Domnul
Hristos este împăratul absolut, iar bazileul domneşte ca rob şi
locţiitor al Lui.
Sub alţi împăraţi bizantini, jurământul militar nu se mai
depunea pe persoana împăratului, ca şi în vechime, ci pe icoana
Domnului Hristos.
Vulturul bicefal era semnul simfoniei bizantine, arătând
relaţia dintre Biserică şi stat, între care nu exista nici o separaţie.
Sfântul Apostol Pavel a afirmat că „nu este stăpânire decât
de la Dumnezeu; iar cele ce sunt, de la Dumnezeu sunt rânduite”
(Romani 13,1), de aceea orice monarh creştin este dator să fie un
rob al lui Dumnezeu şi un protector al Bisericii. Relaţia specială
dintre un împărat sau rege creştin şi Biserică se vede în aceea că
este uns sau încoronat în această funcţie de mai marii Bisericii,
are, sau trebuie să aibă, un duhovnic şi este sfătuit în permanenţă
de oamenii Bisericii.
Vom prezenta în acest sens exemplul Sfântului domnitor
Ştefan cel Mare. Acesta a fost uns domn al Moldovei de
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mitropolitul Teoctist la locul numit „Direptate”, avea ca duhovnic
pe renumitul Daniil Sihastrul şi i-a avut sfetnici apropiaţi pe
mitropoliţii Teoctist I (1452-1478) şi Gheorghe (1478-1508).
Ştefan cel Mare a fost un domnitor creştin model. El s-a
autointitulat în permanenţă „din mila lui Dumnezeu domn al Ţării
Moldovei”. În numeroasele lupte purtate cu turcii el era nu doar
apărătorul gliei străbune, ci al creştinătăţii, motiv pentru care
papa Sixt al IV-lea l-a numit „atletul lui Hristos”.
Domnitorul moldovean şi-a manifestat dragostea faţă de
Biserică prin zidirea de biserici şi mănăstiri, prin împodobirea
unora cu picturi interioare şi exterioare, prin înzestrarea lor cu
toate cele necesare desfăşurării cultului, prin numeroasele danii
făcute, precum şi prin miluirea celor sărmani şi a oştenilor lui.
În Marea Britanie monarhul este protectorul şi şeful suprem
al Bisericii şi în zilele noastre.
Cel mai răspândit regim politic actual la nivel mondial este
cel democratic. Ce este de fapt democraţia?
Termenul grecesc „democratia” (δημοκρατία) este format
din cuvintele „demos” (δήμος), care înseamnă „popor”, şi
„cratos” (κράτος), adică „putere”, deci „democraţie” se traduce
prin „puterea poporului”, în sensul că oamenii din popor iau parte
la conducerea acestuia. Abraham Lincoln, preşedintele Statelor
Unite ale Americii între 1861 şi 1865, a afirmat că democraţia
este „guvernarea poporului de către popor şi pentru popor”.
Democraţia a apărut în Atena în secolul al VI-lea î.d.Hr.
ca reacţie împotriva tiraniei. Acest regim politic se defineşte
în prezent prin: separaţia puterilor (legislativă, executivă şi
judecătorească) în stat, alegeri libere, pluralism, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, guvernarea majorităţii şi
protecţia minorităţilor.
Spre deosebire de teocraţie şi monarhia creştină, a căror
legi aveau ca sursă voia lui Dumnezeu exprimată prin porunci,
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legislaţia sistemului democratic este impusă de voinţa majorităţii
cetăţenilor. În măsura în care această voinţă este conformă cu
poruncile lui Dumnezeu, acel regim democratic este bun. Dacă
poruncile lui Dumnezeu sunt nesocotite, acea guvernare nu
poate fi bună. Prorocul Isaia a scris în acest sens: „Vai celor ce
numesc răul bine şi binele, rău, celor ce fac întunericul lumină
şi lumina, întuneric” (Isaia 5,20), iar Mântuitorul a afirmat: „Cel
ce nu este cu Mine este împotriva Mea, iar cel ce nu adună cu
Mine, risipeşte” (Matei 12,30).
Omul este creat de Dumnezeu din nimic şi atunci când vrea
să-şi împlinească voia lui proprie şi nu voia lui Dumnezeu, tinde
spre neant, spre abis, numai legătura cu Dumnezeu îl menţine
şi îl promovează în viaţă. De aceea, când omul vrea să devină
autonom, să se guverneze după legi făcute de el şi nu după legile
sădite de Dumnezeu în el, merge spre autodistrugere. În ascultare
de Dumnezeu însă, omul se întăreşte în existenţă şi în iubire, se
apropie tot mai mult de izvorul existenţei şi al iubirii.
Din nefericire, în ultimii ani suntem martorii faptului că
legile unor state democratice cu populaţie creştină încalcă în mod
flagrant poruncile lui Dumnezeu.
Faptul că în constituţia Uniunii Europene nu sunt menţio
nate rădăcinile creştine ale acestui continent, care constituie fer
mentul formării lui, reprezintă o tăinuire inexplicabilă a unui
adevăr evident, care ridică serioase semne de întrebare.
În legislaţia unor ţări din Europa, dar şi de pe alte conti
nente, homosexualitatea este dezincriminată. Păcatul contra firii
însă este extrem de urât înaintea lui Dumnezeu, pentru că El a
creat firea omului bună. În consecinţă, această aberaţie nu este
doar anticreştină, ci împotriva firii create de Dumnezeu. Sfântul
Apostol Pavel i-a scris lui Timotei că „sodomiţii se împotrivesc
învăţăturii celei sănătoase” (I Timotei 1,10), iar în epistola către
corinteni a atras luarea aminte că „sodomiţii nu vor moşteni
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împărăţia lui Dumnezeu” (I Corinteni 6,9). În Vechiul Testament
Dumnezeu a poruncit poporului ales prin Moise: „Să nu te culci
cu bărbat ca şi cum te-ai culca cu o femeie; aceasta-i urâciune”
(Levitic 18,22), iar în altă parte a spus: „De se va culca cineva
cu bărbat ca şi cum s-ar culca cu o femeie, amândoi au săvârşit
urâciune, şi să fie omorâţi, că vinovaţi sunt” (Levitic 20,13).
În cele ce urmează vom relata două întâmplări din
Vechiul Testament care arată cât de urât era păcatul contra firii
oamenilor cu gândire normală şi sănătoasă. Astfel, în cartea
Judecătorilor citim că un bărbat cu ţiitoarea lui au fost găzduiţi
în Ghibeea de un om în vârstă, dar „bărbaţii cetăţii, oameni
desfrânaţi, au înconjurat casa şi au bătut la uşă şi au zis către
bătrân, stăpânul casei: «Scoate-l pe omul care a intrat în casa
ta, ca să-l cunoaştem». Atunci a ieşit la ei stăpânul casei şi le-a
zis: «Nu, fraţilor, nu faceţi rău, de vreme ce acest om a intrat
în casa mea; să nu faceţi nebunia aceasta! Iată, eu am o fată
fecioară, iar el are o ţiitoare; le voi scoate afară, umiliţi-le şi
faceţi cu ele după cum vă taie pofta; dar cu acest bărbat să nu
faceţi o astfel de faptă nebunească!». Oamenii însă n-au vrut
să-l asculte; atunci bărbatul a luat-o pe ţiitoarea lui şi a scoso afară; iar aceia au cunoscut-o şi şi-au bătut joc de ea toată
noaptea, până dimineaţa, şi i-au dat drumul când se lumina
de ziuă. Iar spre ziuă a venit femeia şi s-a prăbuşit la uşa
casei omului unde era bărbatul ei, până s-a luminat. Şi dacă
s-a luminat de ziuă, bărbatul ei a deschis uşa casei şi a ieşit
ca să plece în drumul său; iată însă că femeia lui, ţiitoarea,
zăcea prăbuşită la uşa casei, cu mâinile pe prag. Iar el i-a
zis: «Scoală-te, să mergem!». Dar ea nu i-a răspuns pentru
că murise. Iar el a luat-o şi a pus-o pe asin şi, ridicându-se,
s-a dus la casa lui. Şi dacă a intrat în casă, a luat un cuţit şi,
apucându-şi ţiitoarea, a tăiat-o în douăsprezece bucăţi, pe care
le-a trimis în toate hotarele lui Israel. Şi a fost că tot cel ce
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vedea acestea zicea: «Aşa ceva nu s-a petrecut şi nici nu s-a
văzut din ziua în care fiii lui Israel au ieşit din ţara Egiptului
şi până în ziua de azi». Iar oamenilor trimişi din partea sa le
dăduse poruncă, zicându-le: «Aşa să spuneţi la tot Israelul:
A mai fost oare cândva asemenea cu aceasta? Luaţi seama la
aceasta, sfătuiţi-vă şi hotărâţi!»” (Judecători 19,22-30).
Cartea Facerii ne prezintă un exemplu asemănător. Citim
aici că doi îngeri sub chipul unor bărbaţi au intrat în casa lui
Lot din Sodoma. „Dar mai înainte ca ei să se fi culcat, oamenii
cetăţii, sodomiţii, de la tânăr până la bătrân, tot poporul până la
unul, au înconjurat casa şi l-au chemat afară pe Lot şi i-au zis:
«Unde sunt bărbaţii care-au venit la tine-asupra nopţii? Adu-ni-i
afară, ca să-i cunoaştem!». Lot a ieşit la ei în faţa uşii, a închis
uşa după el şi le-a zis: «Nu, fraţilor, vă rog, să nu faceţi nici un
rău! Iată, eu am două fete care n-au cunoscut bărbat; vi le-aduc
să faceţi cu ele ce vă place, numai acelor oameni să nu le faceţi
nimic, de vreme ce-au intrat sub acoperişul casei mele!». Dar ei
au zis către el: «Dă-te la o parte! Eşti un venetic, şi-acum faci pe
judecătorul? Ţie-ţi vom face mai rău decât lor!». Şi s-au năpustit
asupra lui Lot şi s-au apropiat de uşă s-o spargă. Dar oamenii
care găzduiau în casa lui Lot şi-au întins mâna, l-au tras pe Lot
în casă şi au încuiat uşa; iar pe oamenii care erau la uşa casei
i-au lovit cu orbire, de la mic până la mare, aşa că s-au lăsat
păgubaşi să mai caute uşa” (Facere 19,4-11).
În cartea Genezei ne este prezentată şi pedeapsa cumplită
a lui Dumnezeu adusă asupra cetăţilor Sodoma şi Gomora
pentru păcatul contra firii care se practica acolo. Astfel, citim
aici că „Domnul a zis: «Mare este strigarea împotriva Sodomei
şi Gomorei, şi mari, fără margini sunt păcatele lor». Atunci
Domnul a făcut să plouă peste Sodoma şi Gomora pucioasă şi
foc de la Domnul, din cer, şi a nimicit cetăţile acestea şi toate
împrejurimile şi pe toţi locuitorii cetăţilor şi tot ce odrăslea
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din pământ. Iar dis-de-dimineaţă a alergat Avraam la locul
unde stătuse în faţa Domnului şi, privind spre Sodoma şi
Gomora şi spre toate împrejurimile lor, iată c-a văzut fumegarea
pământului ridicându-se ca fumul unui cuptor” (Facere 18,20;
19,24-25 şi 19,27-28).
Locuitorii Sodomei şi Gomorei nu erau evrei sau creştini ca
să fi primit de la Dumnezeu porunca de a se feri de păcatul contra
firii, cu toate acestea au fost cumplit pedepsiţi de Domnul pentru
că erau creaţia Lui, iar Sfântul Apostol Pavel a scis „că păgânii,
care nu au lege, din fire fac cele ale legii, aceştia, neavând lege,
îşi sunt loruşi lege, ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor,
prin mărturia conştiinţei şi prin judecăţile lor, care îi învinovăţesc
sau chiar îi apără” (Romani 2,14-15).
Considerăm că locuitorii cetăţilor Sodoma şi Gomora nu
aveau vreo lege scrisă căreia să se supună, de vreme ce patriarhul
Avraam a trăit cu mult timp înainte de a fi apărut codul regelui
Hammurabi al Babilonului, una dintre cele mai vechi culegeri
de legi din lume. Unele ţări democratice de astăzi însă prin lege
dezincriminează homosexualitatea, iar trist este că locuitorii
acestora sunt creştini.
Legislaţia anumitor state le permite oamenilor de acelaşi
sex să se căsătorească. Deosebit de grav este faptul că aceste
lucruri se întâmplă în ţări creştine, iar această anomalie se
încearcă să fie introdusă şi în constituţia ţării noastre.
Această stricăciune morală şi acest atentat grav la adresa
familiei se răspândeşte cu foarte mare repeziciune în lumea
de astăzi, încât nu mai trebuie să treacă perioade îndelungate
de timp pentru ca o astfel de lege să fie adoptată, nici nu sunt
prea greu de convins persoanele cu putere de decizie să şi-o
schimbe. Vom da ca exemplu cazul fostului preşedinte al Statelor
Unite ale Americii, Bill Clinton, renumit pe plan mondial
pentru „moralitatea” sa, care a cerut la începutul anului 2013
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Curţii Supreme din S.U.A. să abroge o lege, pe care chiar el o
promulgase în 1996, în calitate de preşedinte, şi care defineşte
căsătoria ca fiind o uniune între un bărbat şi o femeie, calificând-o
în prezent drept „discriminatorie”.
Din nefericire urâciunea pustiirii nu se limitează la legile
civile, ci chiar unele culte creştine căsătoresc religios astfel
de cupluri. Aceleaşi denominaţiuni au preoţi şi chiar episcopi
homosexuali, iar unii dintre ei sunt căsătoriţi religios cu parteneri
de acelaşi sex. Aici se împlinesc cuvintele Sfântului Apostol Pavel,
care a scris „că va veni o vreme când oamenii nu vor mai suferi
învăţătura cea sănătoasă, ci - dornici să-ţi desfăteze auzul - îşi
vor îngrămădi învăţători după poftele lor şi îşi vor întoarce auzul
de la adevăr şi se vor abate către basme” (II Timotei 4,3-4).
În unele ţări, aceste cupluri bizare au dreptul legal de a
adopta copii. Oare ce exemplu sunt cei doi aşa-zişi taţi sau cele
două pretinse mame pentru aceşti copii şi ce fel de educaţie le
pot oferi acestora?
Dacă legile unei ţări creştine încalcă poruncile lui
Dumnezeu, acolo nu se mai poate vorbi despre democraţie, ci
despre demonocraţie, pentru că nu oamenii din popor conduc, ci
demonii care îi stăpânesc prin păcate strigătoare la cer.
Când sunt propuse şi adoptate tot felul de legi nefireşti,
promotorii lor pretind că apără drepturile omului şi luptă
împotriva discriminării. Conform acestor principii, se va ajunge
la o dictatură a minorităţilor asupra majorităţii, încât nu ne
vom mai putea cinsti nici eroii. Astfel, nu vom mai omagia
personalitatea lui Ştefan cel Mare şi a altor voievozi, pentru a
nu-i supăra pe turci, pe care i-au înfrânt în lupte. Nu vom mai
putea vorbi despre marele revoluţionar Avram Iancu, pentru a
nu-i deranja pe unguri. Vom ajunge în cele din urmă să nu-L
mai slăvim pe Dumnezeu şi să nu-i cinstim pe sfinţi, pentru a
nu-l supăra pe diavol.
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Sfântul Apostol Pavel i-a atras luarea aminte lui Timotei,
căruia i-a scris: „Pe aceasta s-o ştii, că în zilele din urmă vor
veni vremuri grele” (II Timotei 3,1). Sfântul Antonie cel Mare a
scris şi el că „va veni vremea ca oamenii să înnebunească şi când
vor vedea pe cineva că nu înnebuneşte se vor ridica asupra lui,
zicându-i că el este nebun, pentru că nu este asemenea lor”.
Din nefericire, constatăm că lumea în care trăim se
îndreaptă cu paşi tot mai repezi spre împlinirea acestor profeţii
sumbre, fapt care, inevitabil, va provoca mânia lui Dumnezeu,
atrăgându-i pedeapsa nimicitoare.
Pe parcursul acestei expuneri am remarcat că la începutul
creaţiei omul stăpânea asupra lumii văzute în baza chipului lui
Dumnezeu cu care a fost înzestrat, dar la sfârşitul lumii va fi
el stăpânit de mari păcate, încât putem repeta cu amărăciune
la adresa lui cuvintele rostite de Domnul Hristos despre Iuda
Iscarioteanul, apostolul vânzător, „bine era de omul acela dacă
nu s-ar fi născut” (Matei 26,24).
Vă mulţumesc.
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Săptămâna la creştini
Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit
Ambrozie de Helsinki,
Preacucernici şi Preacuvioşi Părinţi,
iubiţi credincioşi,
Prin purtarea de grijă a Bunului Dumnezeu în urmă
cu o lună Episcopia noastră a fost binecuvântată de prezenţa
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, care a venit la noi pentru a sfinţi paraclisul Sediului
Eparhial al Episcopiei noastre, precum şi biserica cu hramurile
„Sfântul Proroc Daniel” şi „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”
din Jibou, aceasta fiind prima vizită a unui Patriarh al României
pe meleaguri sălăjene.
În aceste zile ne bucurăm de prezenţa în Episcopia Sălajului
a unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe a Finlandei, condusă de
Înaltpreasfinţitul Părinte Ambrozie, Mitropolit de Helsinki, un
vechi prieten de-al meu. Cu acest prilej le adresez oaspeţilor
noştri din străinătate călduroasa urare: „Bine aţi venit în biserica
«Sfântul Ierarh Nicolae» din Zalău!”.
Nu consider deloc întâmplătoare această vizită tocmai în
biserica „Sfântul Nicolae” din municipiul nostru, de vreme ce
Finlanda îşi sărbătoreşte ziua naţională în 6 decembrie, când
întreaga creştinătate îl prăznuieşte pe Sfânt Ierarh Nicolae, unul
dintre cei mai îndrăgiţi sfinţi ai Bisericii.
Cuvânt rostit în ziua de 13 octombrie 2013 în biserica „Sfântul Ierarh
Nicolae” din Zalău.
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Întrucât astăzi este duminică sau „ziua Domnului”, iar
marea majoritate a credincioşilor consideră că aceasta este ultima
zi a săptămânii, în cele ce urmează voi vorbi despre unitatea de
timp numită „săptămână” şi despre zilele acesteia.
Modelul săptămânii, de şapte zile, este preluat din cartea
Facerii a Vechiului Testament, unde citim că Dumnezeu a creat
lumea în şase zile, iar în cea de-a şaptea s-a odihnit (Facere 2,2).
În limba greacă săptămâna este numită „εβδομάδα” (evdomada),
ceea ce înseamnă „grup de şapte” sau „unitate de şapte”.
La evrei, prima zi a săptămânii este duminica. Astfel, citim
în Sfânta Scriptură că după răstignirea, moartea şi îngroparea
trupului Domnului Hristos, „de îndată ce a trecut ziua sâmbetei,
Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob, şi Salomeea au
cumpărat miresme, ca să vină să ungă trupul lui Iisus. Şi foarte
de dimineaţă, în prima zi a săptămânii, pe când răsărea soarele,
au venit la mormânt” (Matei 16,1-2).
La greci, duminica este tot prima zi a săptămânii. Chiar şi
denumirile celorlalte zile arată acest lucru, în sensul că ziua de
luni este numită „δευτέρα” (devtera), care înseamnă „a doua”,
pentru că este cea de-a doua zi a săptămânii, după duminică.
Marţi poartă denumirea de „τρίτη” (triti), adică „a treia”. Miercuri
se numeşte „τετάρτη” (tetarti), care se traduce prin „a patra”,
iar joi este „πέμπτη” (pempti), adică „a cincea”, indicând fără
echivoc faptul că ele urmează într-o ordine strict cronologică
după duminică, prima zi a săptămânii.
La popoarele de limba engleză săptămâna începe cu ziua
de Sunday, care este duminica.
Din exemplele prezentate până acum am constatat că
duminica a ajuns, în mod impropriu, să fie socotită de către unii
oameni drept ultima zi a săptămânii.
Denumirile zilelor săptămânii în limba română au fost
preluate din latină, unde fiecare zi era numită după un corp
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ceresc, care, în mitologia vremii, reprezenta şi o zeitate păgână.
Astfel, duminica era „dies Solis”, adică „ziua soarelui” şi a
zeului „Sol”, identificat uneori cu „Apollo”, care auzea şi
vedea totul. După încreştinarea Imperiului Roman, această zi
s-a numit „dies Dominica”, adică „ziua Domnului”. Luni era
„dies Lunae”, adică „ziua Lunii” şi a zeiţei satelitului natural al
pământului. Marţi era „dies Martis” - „ziua planetei Marte” şi a
zeului războiului. Miercuri era „dies Mercurii” - „ziua planetei
Mercur” şi a zeului comerţului şi al hoţilor, care era socotit
mesagerul zeilor. Joi era „dies Iovis” - „ziua planetei Jupiter”
şi a zeului fulgerului şi al tunetului, care era considerat tatăl
zeilor. Vineri era „dies Veneris” - „ziua planetei Venus” şi a
zeiţei vegetaţiei şi a primăverii, iar mai târziu a dragostei şi a
frumuseţii. Sâmbătă era „dies Saturni” - „ziua planetei Saturn”
şi a zeului agriculturii.
Chiar dacă poporul nostru a preluat denumirile zilelor
săptămânii din limba latină, cu mici modificări fonetice, Biserica
Ortodoxă a creat ziua liturgică, cu conţinut creştin.
În acest sens, la sfintele slujbe săvârşite în Biserica noastră
Domnul Hristos este pomenit în fiecare zi a săptămânii, căci
conform celor afirmate de Sfântul Apostol Petru, „întru nimeni
altul nu este mântuirea, căci sub cer nu este dat între oameni
nici un alt nume întru care noi trebuie să ne mântuim” (Faptele
Apostolilor 4,12).
Pentru rolul Maicii Domnului de scară între cer şi pământ
sau de vas ales oferit de omenire pentru venirea în lume a Fiului
lui Dumnezeu, precum şi pentru faptul că ea este „mai cinstită
decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii”,
Sfânta Fecioară Maria este, de asemenea, pomenită la sfintele
slujbe din fiecare zi a săptămânii.
După ce a înviat din morţi, Domnul Hristos le-a poruncit
Sfinţilor Săi Apostoli: „Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile,
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botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit Eu vouă”
(Matei 28,19-20). Ţinând cont de această activitate de pro
povăduire între neamurile de atunci a cuvântului lui Dumnezeu,
Sfântul Apostol Pavel a scris că „în tot pământul a ieşit vestirea
lor şi la marginile lumii cuvintele lor” (Romani 10,18). Pentru
rolul lor important în istoria mântuirii lumii, Sfinţii Apostoli sunt
pomeniţi de trei ori pe săptămână, la sfintele slujbe săvârşite
duminica, joia şi sâmbăta.
Formula de pomenire a Domnului Hristos, a Maicii Dom
nului şi a Sfinţilor Apostoli este următoarea: „Hristos, Adevăratul
nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Sale Maici, ale
Sfinţilor, slăviţior şi întru tot lăudaţilor Apostoli”.
Termenul „Κύριος” (Kirios) din limba greacă se traduce
în româneşte prin „Domn”. Întrucât Domnul nostru Iisus Hristos
a înviat din morţi duminica, grecii numesc această zi „κυριακή”
(kiriaki), adică „ziua Domnului” sau „ziua domnească”.
Latinii numeau în vechime duminica „dies Solis”, adică
„ziua soarelui”, după astrul zilei, iar în limba engleză şi astăzi
duminica îşi păstrează denumirea de „Sunday” - „ziua soarelui”.
Şi în Biserica Ortodoxă această zi este dedicată soarelui, însă
nu stelei din sistemul nostru solar, ci Domnului Hristos, pe
care inspirat, prorocul Maleahi L-a numit „Soarele dreptăţii”
(Maleahi 3,20).
Sfântul Ioan Evanghelistul a scris despre Fiul lui
Dumnezeu că „toate printr-Însul s-au făcut şi fără El nimic
nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut” (Ioan 1,3). De vreme ce în
fiecare zi a săptămânii, de luni până sâmbătă, pomenim îngeri
sau oameni, care au fost creaţi de Dumnezeu şi au ajuns la
sfinţenie, este normal ca duminica, prima zi a săptămânii, să fie
dedicată lui Dumnezeu Fiul, prin care a fost creată lumea şi care
este izvorul sfinţeniei.
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Întrucât duminica este închinată învierii Domnului Hristos,
formula de pomenire a Mântuitorului din această zi este: „Cel ce
a înviat din morţi, Hristos, Adevăratul nostru Dumnezeu”.
Prin firea lor, îngerii ne sunt superiori nouă, oamenilor, şi
ei au fost creaţi de Dumnezeu înaintea noastră, pentru că în ziua
a patra a creaţiei au fost aduse în existenţă stelele, iar Dumnezeu
a grăit prin gura lui Iov că atunci „când s-au făcut stelele, M-au
lăudat cu glas mare toţi îngerii Mei” (Iov 38,7). Din acest motiv
ziua de luni, care urmează imediat după ziua Domnului, a fost
dedicată de Biserică sfinţilor îngeri sau puterilor îngereşti, care
sunt pomeniţi cu formula: „Cu ocrotirile cinstitelor şi cereştilor
netrupeşti puteri”.
Cei mai vechi sfinţi din calendarul creştin sunt drepţii
şi prorocii Vechiului Testament. Întrucât Domnul Hristos a
afirmat: „Adevăr vă grăiesc: Între cei născuţi din femei nu s-a
ridicat unul mai mare decât Ioan Botezătorul” (Matei 11,11),
Biserica a dedicat ziua de marţi Sfântului Ioan Botezătorul şi
Înaintemergătorul Domnului Hristos, iar prin el şi celorlalţi
proroci, el fiind cel mai mare dintre aceştia şi singurul care
L-a văzut pe Mântuitorul în viaţa pământească. Formula de
pomenire este: „Pentru rugăciunile cinstitului, slăvitului Proroc,
Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, Ioan”.
Mântuitorul a spus: „Mai mare iubire decât aceasta nimeni
nu are: să-şi pună cineva viaţa pentru prietenii săi” (Ioan 15,13).
Domnul Hristos nu doar a rostit aceste cuvinte, ci le-a împlinit,
jertfindu-Se pentru noi şi a noastră mântuire.
În miercurea din „Săptămâna patimilor”, Iuda L-a vândut
pe Mântuitorul pentru treizeci de arginţi, ceea ce a dus la
arestarea, condamnarea, răstignirea şi moartea Acestuia cu trupul
pe cruce. Întrucât crucea este altarul pe care Domnul Hristos
S-a jertfit pentru omenire, dar apoi a înviat, în fiecare duminică
dimineaţa la slujba utreniei cântăm: „Învierea lui Hristos văzând,
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să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, Unuia Celui fără de
păcat. Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfânta Învierea
Ta o lăudăm şi o slăvim; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de
Tine pe altul nu ştim, numele Tău numim. Veniţi toţi credincioşii
să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin
Cruce, bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe
Domnul, lăudăm Învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi,
cu moartea pe moarte a călcat”.
În amintirea vinderii Mântuitorului de către Iuda, care a
dus la răstignirea Sa pe cruce, noi postim miercurea, iar această
zi este închinată Sfintei Cruci, rostindu-se formula: „Cu puterea
cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci”.
În joia din „Săptămâna patimilor” a avut loc cina cea de
taină, când, în prezenţa Sfinţilor Apostoli, Domnul nostru Iisus
Hristos a instituit Sfânta Euharistie. Din acest motiv la slujbele
din această zi sunt pomeniţi Sfinţii Apostoli.
Joia este închinată şi Sfântului Ierarh Nicolae, unul dintre
cei mai îndrăgiţi sfinţi ai Bisericii. Viaţa acestuia este prezentată
pe scurt în troparul Sfântului: „Îndreptător al credinţei şi chip al
blândeţii, învăţător al înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale,
adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele
înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Nicolae, roagă
pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre”.
Sfântul Nicolae este reprezentantul tuturor ierarhilor
şi al slujitorilor Bisericii Domnului Hristos, din orice treaptă
sacerdotală, care au ajuns la sfinţenie. Pomenirea lui se face cu
formula: „Pentru rugăciunile celui întru sfinţi Părintele nostru
Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni”.
În vinerea din „Săptămâna patimilor” Domnul Hristos a
fost judecat, condamnat la moarte, batjocorit, răstignit şi a murit
cu trupul pe cruce, pentru noi şi a noastră mântuire, de aceea
vinerea postim, iar această zi a fost închinată de Biserică Sfintei
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Cruci, ca şi ziua de miercuri, cu aceeaşi formulă de pomenire:
„Cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci”.
Sâmbăta în limba greacă este numită „σάββατο” (savato),
termen preluat din limba ebraică, ce înseamnă „odihnă”.
Dumnezeu a creat lumea în şase zile. Cartea Facerii din
Vechiul Testament expune în amănunt fiecare zi a creaţiei. Noi
vom prezenta încheierea acesteia: „Şi a sfârşit Dumnezeu în
ziua a şasea lucrarea Sa, pe care a făcut-o; iar în ziua a şaptea
S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut. Şi a
binecuvântat Dumnezeu ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că
într-însa S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut şi
le-a pus în rânduială” (Fac. 2,2-3).
După cum Dumnezeu S-a odihnit în urma creării lumii şi a
celor din ea, tot aşa a rânduit şi omului noaptea pentru somn, prin
care trupul acestuia se reface după o zi de muncă şi i-a dedicat o
zi de odihnă pe săptămână. Când Moise a primit de la Dumnezeu
în Muntele Sinai Legea Vechiului Testament, printre cele zece
porunci era şi aceea a cinstirii zilei de odihnă: „Adu-ţi aminte de
ziua odihnei, ca să o sfinţeşti. Şase zile să lucrezi; în ele fă-ţi toate
treburile, dar ziua a şaptea este odihna Domnului, Dumnezeului
tău; în ea să nu faci nici o muncă, nici tu, nici fiul tău, nici fiica
ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău,
nici orice dobitoc al tău, nici străinul ce poposeşte la tine, fiindcă
în şase zile a făcut Domnul Dumnezeu cerul şi pământul, marea
şi toate cele ce sunt într-însele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit.
De aceea a binecuvântat Domnul Dumnezeu ziua a şaptea şi a
sfinţit-o” (Ieşire 20,8-11).
Evreii aveau nişte legi foarte stricte în ceea ce priveşte
ziua de odihnă. Printre altele, în această zi un om nu avea voie să
străbată o distanţă mai mare de două mii de coţi. Această distanţă
a fost stabilită prin calcularea spaţiului de la cortul mărturiei până
la marginea taberei evreilor, aşa încât cei care locuiau cel mai
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departe de cortul sfânt să nu depăşească două mii de coţi până
la acesta şi înapoi.
Conform poruncii lui Dumnezeu din Vechiul Testament
şi creştinii au o zi de odihnă săptămânală, însă aceasta nu este
sâmbăta, ca la evrei, ci duminica, întrucât în această zi a înviat
Mântuitorul din morţi şi tot în aceasta a avut loc pogorârea
Sfântului Duh, de aceea Sfântul Apostol Pavel le-a scris evreilor
că „poporului lui Dumnezeu i s-a lăsat o altă sărbătoare de
odihnă” (Evrei 4,9).
Centrul istoriei lumii sau punctul ei de referinţă este
Mântuitorul lumii, iar nu crearea acesteia, şi aşa cum anii se
numără înainte şi după naşterea Domnului Hristos, iar nu de la
facerea lumii, tot aşa ziua de odihnă săptămânală a creştinilor
are ca bază şi punct de pornire învierea Domnului Hristos, iar
nu crearea lumii.
Sâmbăta, ultima zi a săptămânii, a fost închinată de Sfânta
Biserică tuturor mucenicilor care au suferit moarte martirică
pentru credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos, călugărilor
cu viaţă sfântă, precum şi înaintaşilor noştri care au ajuns să
realizeze sfinţenia. Toţi aceştia sunt pomeniţi cu formula: „Pentru
rugăciunile sfinţilor, slăviţilor buni biruitori Mucenici, ale
preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţi ai noştri”.
Pe lângă sfinţii fiecărei zi a săptămânii, la sfintele slujbe
sunt pomeniţi zilnic: sfântul sau sfinţii ocrotitori ai bisericii în
care se săvârşeşte sfânta slujbă şi sfântul pomenit în calendar
în ziua respectivă, iar dacă se oficiază Sfânta şi Dumnezeiasca
Liturghie, şi numele Sfântului care a alcătuit-o.
Sfântul Apostol Pavel ne-a atras atenţia: „Luaţi bine
seama cum umblaţi: nu ca nişte neînţelepţi, ci precum cei
înţelepţi, răscumpărând vremea, căci zilele sunt rele” (Efeseni
5,15-16). Ţinând cont de acest îndemn, fiecare zi din viaţa
creştinilor trebuie să fie un popas duhovnicesc şi un urcuş
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permanent spre dobândirea împărăţiei lui Dumnezeu, având ca
ocrotitori şi modele vrednice de urmat sfântul al cărui nume îl
purtăm de la botez, sfântul din ziua respectivă a săptămânii, cât
şi pe cei din calendar.
Ne bucurăm că avem în mijlocul nostru oaspeţi din
Biserica Ortodoxă a Finlandei, în frunte cu Înaltpreasfinţitul
Părinte Mitropolit Ambrozie de Helsinki, cărora le mulţumesc
pentru dragostea arătată şi pentru efortul depus de a fi în aceste
zile împreună cu noi.
Îl felicit călduros pe Părintele Consilier Ionuţ Pop, parohul
dumneavoastră, pentru activitatea de excepţie desfăşurată la
Centrul Eparhial al Episcopiei noastre, dar şi în această parohie.
Le mulţumesc părinţilor împreună slujitori care şi-au lăsat
propriile biserici pentru a fi astăzi împreună cu noi, pentru că au
îmbogăţit şi înfrumuseţat slujba Sfintei Liturghii.
Vă mulţumesc tuturor credincioşilor pentru că aţi luat
parte la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie de astăzi. Bunul
Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă răsplătească şi să vă aibă
pururea în paza Lui.
Amin
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Personalităţi de excepţie,
cârmuitori ai poporului român
Preacucernici Părinţi, distinse oficialităţi,
iubiţi credincioşi,
Sfântul Apostol Pavel le adresează tuturor creştinilor
îndemnul: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au
grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum
şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evrei 13,7).
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, l-am prăznuit ieri pe
Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României,
sărbătoarea lui constituind ziua unităţii spirituale a poporului
român, căci prin activitatea acestui sfânt şi a altor propovăduitori
ai cuvântului lui Dumnezeu pe meleagurile noastre s-a încreştinat
poporul nostru. Astăzi serbăm ziua unităţii naţionale a României,
prin alipirea Transilvaniei cu patria mamă în 1918.
Întrucât aceste două zile sunt atât de importante pentru
poporul şi ţara noastră, în cele ce urmează voi vorbi despre
personalităţile de excepţie ale neamului nostru, sfinţi, precum
şi mari conducători de oşti şi ţară, căci numai datorită purtării
de grijă a lui Dumnezeu şi prin strădaniile lor neobosite suntem
păstrători ai credinţei celei adevărate şi mântuitoare şi comunicăm
astăzi între noi în dulcele grai românesc, fără a ne teme că vom fi
prigoniţi pentru aceasta, cum din nefericire de prea multe ori s-a
întâmplat în trecutul zbuciumat al poporului nostru.
Cuvânt rostit în ziua de 1 decembrie 2013 în catedrala episcopală
„Înălţarea Domnului” din Zalău.
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Prin răspândirea Evangheliei împărăţiei lui Dumnezeu de
către Sfântul Apostol Andrei în „Scythia Minor” sau Dobrogea
de astăzi, s-a început creştinarea poporului român, roadele
activităţii celui dintâi Apostol şi ale altor propovăduitori, dar şi
ale slujitorilor sfintelor altare de la noi, văzându-se în timp.
În cei aproape două mii de ani de creştinism ai poporului
nostru s-au ridicat sfinţi din toate provinciile româneşti şi din
toate păturile sociale, dintre care unii ne sunt cunoscuţi, iar
alţii necunoscuţi, însă toţi se bucură de cinstire în împărăţia lui
Dumnezeu, de aceea Biserica noastră a închinat cea de-a doua
duminică după Rusalii tuturor sfinţilor români.
De câţiva ani încoace numele sfinţilor români au fost trecute
în calendarul creştin cu culoare albastră, încât pe calendarul de
perete se poate vedea dintr-o singură privire că nu există lună
în care să nu fie prăznuit cel puţin un sfânt de la noi, uneori mai
mulţi într-o săptămână, sau chiar în aceeaşi zi.
În continuare îi voi enumera pe cei mai cunoscuţi sfinţi
ai poporului român, începând cu ziua de 1 septembrie, în care
debutează anul nou bisericesc. În 1 septembrie îl sărbătorim pe
Sfântul Cuvios Dionisie cel Smerit, autorul cronologiei creştine,
în 26 septembrie îl pomenim pe Sfântul Voievod Neagoe Basarab,
iar în 27 septembrie pe Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul,
Mitropolitul Ţării Româneşti. În 14 octombrie o avem pe Sfânta
Cuvioasă Paraschiva de la Iaşi. În 12 noiembrie sunt prăznuiţi
Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din
Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra şi Vasile din Telciu.
În 20 noiembrie este pomenit Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul,
iar în 30 noiembrie Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul
Transilvaniei. În 7 decembrie o sărbătorim pe Sfânta Muceniţă
Filofteia de la Curtea de Argeş, în 18 decembrie pe Sfântul Cuvios
Daniil Sihastrul, iar în 26 decembrie pe Sfântul Cuvios Nicodim
cel Sfinţit de la Tismana. În 25 ianuarie este prăznuit Sfântul Ierarh
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Bretanion, Episcopul Tomisului. În 29 februarie sunt pomeniţi
Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman din Dobrogea. În 26
martie îi avem pe Sfinţii Mucenici Montanus preotul şi soţia sa,
Maxima. În 14 aprilie îl sărbătorim pe Sfântul Ierarh Pahomie
de la Gledin, Episcopul Romanului, iar în 24 aprilie pe Sfinţii
Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Simion Ştefan, Mitropoliţii
Transilvaniei, precum şi pe Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din
Maramureş. În 12 mai este pomenit Sfântul Ioan Valahul. În 2 iunie
îl sărbătorim pe Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava,
în 24 iunie pe Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana, iar în 30 iunie
pe Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeţ. În 2 iulie este prăznuit
Sfântul Voievod Ştefan cel Mare. În 5 August este pomenit Sfântul
Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ, cunoscut şi sub numele de Ioan
Hozevitul, în 7 august Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, iar în
16 august Sfinţii Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru
fii ai săi Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache.
Domnul Hristos a spus: „Ce-i foloseşte omului să câştige
lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea
omul în schimb pentru sufletul său?” (Marcu 8,36-37). Părintele
Arsenie Boca a afirmat şi el: „Toate diamantele lumii sunt gunoi
faţă de valoarea unei clipe în lumina dumnezeiască”. Pornind
de la aceste cuvinte, conştientizăm faptul că sfinţii constituie
cel mai preţios tezaur al unui popor şi al întregii omeniri, pentru
că ei au înălţat firea omenească până la realizarea asemănării
cu Dumnezeu, iar din împărăţia cerurilor mijlocesc pururea
înaintea lui Dumnezeu pentru lumea întreagă, revărsând daruri
îmbelşugate asupra oamenilor şi ferindu-i de rău, fără a se limita
doar la popoarele din care fac parte.
Pe lângă sfinţii români, care au luminat şi binecuvântat
poporul din care s-au născut, Dumnezeu a rânduit oameni aleşi
să conducă destinele neamului nostru. După întemeierea Ţării
Româneşti de către Basarab I (1310-1352), la cârma acesteia
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s-au evidenţiat domnitori precum: Vlad Ţepeş (1448; 14561462 şi 1476-1477), Neagoe Basarab (1511-1521), Radu de la
Afumaţi (în mai multe rânduri), Matei Basarab (1632-1654) şi
Şerban Cantacuzino (1679-1688).
După întemeierea Ţării Moldovei de către Bogdan I (13631367), dintre domnitorii acesteia s-au distins: Alexandru cel Bun
(1400-1432), Petru Rareş (1527-1538 şi 1541-1546) şi Vasile
Lupu (1634-1653).
La cumpăna dintre veacuri însă, Dumnezeu a ridicat
personalităţi de excepţie la cârma neamului românesc. La
sfârşitul secolului al XIV-lea s-a remarcat Mircea cel Bătrân,
domnul Ţării Româneşti (1386-1418). La finele veacului următor
s-a evidenţiat Ştefan cel Mare, domnitorul Moldovei (14571504). Un secol mai târziu s-a distins Mihai Viteazul, domnul
Ţării Româneşti (1593-1601), primul unificator al celor trei
provincii româneşti, iar la sfârşitul secolului al XVII-lea s-a
impus Constantin Brâncoveanu, domnitorul Ţării Româneşti
(1688-1714). Toţi aceşti mari conducători ai poporului au fost
oameni cu frica lui Dumnezeu, iar Ştefan cel Mare şi Constantin
Brâncoveanu au ajuns în ceata sfinţilor.
La sfârşitul secolului al XVIII-lea nu am avut parte de
mari cârmuitori, pentru că destinele poporului român s-au aflat
în mâinile unor domnitori străini. În urma războiului ruso-turc
din 1710-1711, în timpul căruia domnitorul Moldovei, Dimitrie
Cantemir, s-a aliat cu Rusia, care a fost înfrântă, domnitorul a
fost silit să plece în exil, iar turcii au hotărât să nu mai permită
alegerea de domni pământeni în această ţară, ci au trecut la
numirea unor domnitori străini de neam, direct de către Poarta
Otomană. Acelaşi lucru s-a petrecut la scurt timp şi în Ţara
Românească, după ce domnitorul Ştefan Cantacuzino s-a aliat
cu comandantul militar habsburgic, prinţul Eugeniu de Savoia,
la începutul războiului Ligii Sfinte. În această situaţie, Moldova
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a fost condusă de domnitori fanarioţi între anii 1711-1821, iar
Ţara Românească între 1716-1821.
De apreciat însă este faptul că turcii, care erau musulmani,
nu au impus pe tronurile celor două ţări domnitori aparţinători
religiei islamice, ci creştini ortodocşi, membri ai familiilor
aristocratice greceşti din cartierul Fanar al Constantinopolului,
unde se află şi sediul Patriarhiei Ecumenice.
Domnitorii fanarioţi obţineau funcţia în schimbul unui
plocon consistent. Odată numiţi, aceştia erau însoţiţi la Iaşi
sau Bucureşti de o suită formată din familia proprie, favoriţi
şi creditori, de la care împrumutaseră banii oferiţi ca plocon.
Domnitorul şi însoţitorii urmăreau să-şi recupereze cât mai
repede cu putinţă investiţia făcută cu prilejul numirii şi în plus să
strângă suficienţi bani cât să trăiască îndestulat după încheierea
scurtului mandat domnesc.
În Moldova şi Ţara Românească au fost numiţi în total 31
de domnitori fanariţi, din 11 familii diferite. Unii dintre aceştia
au ocupat pe rând atât scaunul domnesc de la Iaşi, cât şi cel de la
Bucureşti. În timp ce domnul de la Bucureşti plătea mită pentru
a evita mutarea sa la Iaşi, domnitorul Moldovei folosea aceeaşi
metodă pentru a ocupa tronul Ţării Româneşti, considerată mai
bogată. Recordul în acest sens îl deţine Constantin Mavrocordat,
care a fost de şase ori domn al Ţării Româneşti şi de patru ori
domnitor al Moldovei.
Cu toate că domnitorii fanarioţi erau puşi pe căpătuială, unii
dintre ei au fost oameni de cultură, care au impus reforme pentru
bunul mers al ţării în care domneau.
În urma revoluţiei lui Tudor Vladimirescu din 1821, turcii
au renunţat să mai impună domnitori fanarioţi în ţările române.
Astfel, primul domn pământean al Moldovei, de după epoca
fanariotă, a fost Ioniţă Sandu Sturza (1822-1828), iar în Ţara
Românească, Grigore al IV-lea Ghica (1822-1828).
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În anul 1859 a avut loc unirea Moldovei cu Ţara
Românească, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza (18591866). În urma abdicării forţate a acestuia, prinţul german Carol de
Hohenzollern-Sigmaringen a fost proclamat principe (1866-1881),
apoi rege al României (1881-1914), punându-se, prin aceasta,
bazele dinastiei de Hohenzollern pe tronul de la Bucureşti.
La sfârşitul secolului al XIX-lea, în timpul domniei
lui Carol I, în urma războiului din 1877-1878, s-a dobândit
independenţa României faţă de Poarta Otomană, iar la începutul
veacului al XX-lea, în 1918, sub regele Ferdinand I (1914-1927),
s-a unit Transilvania cu România. Aceste importante evenimente
naţionale au marcat şi viaţa Bisericii, pentru că în anul 1885
s-a obţinut autocefalia Bisericii Ortodoxe Române din partea
Patriarhiei Ecumenice, iar în 1925 Biserica noastră a fost ridicată
la rang de Patriarhie.
Datorită vitregiilor vremurilor, până în 1918, Transilvania
s-a aflat în permanenţă sub diverşi stăpânitori străini, încât
conducătorii acesteia nu au fost români. Excepţie o constituie
Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei (1441-1456) şi
regent al Ungariei (1446-1452), precum şi Matei Corvin, regele
Ungariei (1458-14900, care însă s-au identificat cu stăpânitorii.
Cu toate acestea, dintre românii iluştri care au influenţat istoria
Ardealului îi amintim pe Horea, Cloşca şi Crişan, conducătorii
răscoalei ţărăneşti din 1784, pe marele mitropolit Andrei
Şaguna (1808-1873), care este trecut în rândul sfinţilor, şi pe
revoluţionarul Avram Iancu (1824-1872).
După căderea regimului comunist din ţara noastră, de
la sfârşitul secolului trecut, poporul român îşi tot aşteaptă
conducătorul carismatic, care însă întârzie să apară. De aici
constatăm cu durere cât de mult alterează o guvernare fără
Dumnezeu fiinţa unui popor, de vreme ce noi încă mai culegem
roadele conducerii ateiste de aproape 50 de ani a ţării noastre.
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Această realitate nu face decât să confirme renumita
afirmaţie a lui Andre Malraux, că „secolul al XXI-lea va fi
religios sau nu va fi deloc”, pentru că oamenii din lumea
aceasta se împart în cei cu credinţă în Dumnezeu, care Îi
împlinesc voia exprimată în porunci şi cei care o încalcă. O
a treia categorie nu există, pentru că în cartea Apocalipsei
citim despre omul căldicel: „Îţi ştiu faptele: tu nu eşti nici
rece, nici fierbinte. O, de-ai fi rece sau fierbinte! Aşa, pentru
că eşti căldicel, nici fierbinte, nici rece, am să te vărs din
gura Mea” (Apocalipsa 3,15-16). Deşi oamenilor păcătoşi li
se pare că trăiesc, iar unii dintre ei au impresia că se bucură
de viaţă din plin, în realitate ei sunt morţi din punct de vedere
spiritual, pentru că unui astfel de om Dumnezeu îi spune cu
amărăciune: „Îţi ştiu faptele, că-ţi merge numele că trăieşti,
dar eşti mort” (Apocalipsa 3,1).
Dacă vrem să avem oameni de nădejde şi conducători buni
ai neamului nostru, să ne creştem copiii în frica lui Dumnezeu,
pentru că „frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii”
(Pildele lui Solomon 1,7). Dumnezeu îi îngăduie pe cârmuitorii
care încalcă poruncile Lui, dar nu la nesfârşit. Există exemple
nenumărate în acest sens, dintre care voi prezenta doar două.
Saul, primul rege al evreilor, după ce a condus o vreme poporul
ales, s-a abătut de la calea lui Dumnezeu. Prorocul Samuel i-a
spus acestuia: „De vreme ce tu ai lepădat cuvântul Domnului, şi
Domnul te va lepăda pe tine, să nu mai fii rege în Israel” (I Regi
15,26). La scurt timp Saul a fost ucis în lupta de la Ghelboa,
împreună cu cei trei fii ai săi (I Regi 31,6).
Împăratul Iulian Apostatul a condus Imperiul Bizantin
între 361-363, fiind creştin convertit la păgânism, care a
persecutat Biserica lui Hristos. La vârsta de 31 de ani, aflat pe
patul de moarte, i-a adresat Mântuitorului celebrele cuvinte:
„Ai învins Galileene!”.
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Întrucât după această slujbă vom vernisa bustul părintelui
Arsenie Boca din curtea catedralei, voi vorbi despre acest călugăr
de excepţie al Bisericii noastre, despre care mulţi dintre cei care
l-au cunoscut afirmă că a fost binecuvântat de Dumnezeu cu
multe daruri duhovniceşti, printre care cel al înainte vederii şi al
tămăduirii celor aflaţi în suferinţă.
Noi ştim că „toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit
de sus este, pogorându-se de la Părintele luminilor” (Iacob 1,17).
Chiar dacă Dumnezeu oferă fiecărui om unul sau mai mulţi talanţi
„şi El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni
şi face să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi” (Matei
5,45), darurile Sale cele duhovniceşti le împărtăşeşte numai
celor cu viaţă curată şi bineplăcuţi Lui, care se străduiesc în
dobândirea acestora. Dumnezeu însă oferă darurile Sale oamenilor
aleşi pentru folosul duhovnicesc al turmei Sale cuvântătoare.
Sfântul Apostol Pavel a scris în acest sens: „Iar în ceea ce
priveşte darurile duhovniceşti, nu vreau, fraţilor, ca voi să fiţi în
necunoştinţă. Sunt felurimi de daruri duhovniceşti, dar e Acelaşi
Duh; şi sunt felurimi de slujiri, dar e Acelaşi Domn; şi felurimi
de lucrări sunt, dar Acelaşi Dumnezeu este Cel care pe toate în
toţi le lucrează. Şi arătarea Duhului i se dă fiecăruia spre folosul
tuturor. Unuia i se dă prin Duhul cuvânt de înţelepciune; iar
altuia, cuvânt de cunoaştere, potrivit Aceluiaşi Duh; şi unuia întrAcelaşi Duh i se dă credinţă; iar altuia, darurile vindecărilor,
într-Acelaşi Duh; unuia, faceri de minuni; iar altuia, profeţie;
unuia, deosebirea duhurilor; iar altuia, felurimea limbilor; iar
altuia, tălmăcirea limbilor. Şi pe toate acestea Unul şi Acelaşi
Duh le lucrează, fiecăruia în parte împărţindu-i după cum vrea
El. Că după cum trupul este unul şi are multe mădulare, dar toate
mădularele trupului, deşi multe, sunt un trup, aşa-i şi cu Hristos.
Pentru că noi toţi într-un Duh ne-am botezat, pentru ca să fim
un singur trup, fie iudei, fie elini, fie robi, fie liberi, şi toţi la un
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Duh ne-am adăpat. Că nici trupul nu este un singur mădular,
ci multe. Dacă piciorul ar zice: Pentru că nu sunt mână, eu nu
sunt din trup, asta nu înseamnă că el nu este din trup; şi dacă
urechea ar zice: Pentru că nu sunt ochi, eu nu sunt din trup, asta
nu înseamnă că ea nu este din trup. Şi dacă întregul trup ar fi
ochi, unde-ar fi auzul? Şi dacă ar fi pe de-a-ntregul auz, unde-ar
fi mirosul? Dar aşa cum este, Dumnezeu a pus mădularele în
trup, pe fiecare din ele, aşa cum a vrut El. Dacă ele toate ar fi un
singur mădular, unde-ar fi trupul? Dar aşa cum este, sunt multe
mădulare, dar un singur trup. Şi nu poate ochiul să-i zică mâinii:
N-am nevoie de tine; sau, tot aşa, capul să le zică picioarelor:
N-am nevoie de voi! Dimpotrivă, cu mult mai mult: mădularele
trupului socotite a fi mai slabe, ele sunt mai trebuincioase; şi pe
cele ce ni se par că sunt mai de necinste ale trupului, pe acelea cu
mai multă cinstire le încingem, şi cele necuviincioase ale noastre
au parte de mai multă cuviinţă, de care cele cuviincioase ale
noastre nu au nevoie. Dar Dumnezeu a întocmit astfel trupul,
dând mai multă cinstire celui căruia îi lipseşte, ca să nu fie
dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească deopotrivă
unele de altele. Şi dacă un mădular suferă, toate mădularele
suferă cu el; şi dacă un mădular este slăvit, toate mădularele se
bucură cu el. Iar voi sunteţi trupul lui Hristos, şi mădulare fiecare
în parte. Şi pe unii i-a pus Dumnezeu în Biserică: întâi, apostoli;
al doilea, profeţi; al treilea, învăţători. Apoi sunt minunile, apoi
darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurimea limbilor”
(I Corinteni 12,1; 4-12 şi 27-28).
Dumnezeu oferă daruri duhovniceşti mai puţine sau mai
multe, într-o măsură mai mică sau mai mare, în funcţie de vrednicia
celui care le primeşte şi de trebuinţele duhovniceşti ale poporului
dreptcredincios. Cu toate acestea, Dumnezeu rămâne „Vistierul
bunătăţilor”, iar omul duhovnicesc doar se împărtăşeşte din
darurile dumnezeieşti, cât îi este de folos lui şi celor care apelează
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la ajutorul lui. Bunăoară, un om care are darul înainte vederii nu
cunoaşte întreaga viaţă a celui aflat în faţa sa, pentru că el nu este
atoateştiutor, asemenea lui Dumnezeu, ci lui i se descoperă de sus
anumite crâmpeie din viaţa interlocutorului, pentru ca, în funcţie
de acelea, să-i împărtăşească cuvânt de folos.
De asemenea, unii sfinţi ai Bisericii au primit darul
tămăduirii celor bolnavi, dar atunci când ei înşişi erau încercaţi
de suferinţă nu se puteau vindeca singuri. În cartea Faptele
Apostolilor citim că pe când Sfântul Apostol Pavel se găsea în
Malta, „tatăl lui Publius zăcea în pat, cuprins de friguri şi de
dizenterie; la care intrând Pavel şi rugându-se, şi-a pus mâinile
peste el şi l-a vindecat. Şi dacă s-a petrecut aceasta, veneau
la el şi ceilalţi din insulă care aveau boli, şi se vindecau”
(Faptele Apostolilor 28,8-9). Cu toate acestea, Apostolul
neamurilor mărturiseşte: „Şi pentru ca să nu mă trufesc cu
bogăţia descoperirilor, datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, un înger
al Satanei să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru
aceasta de trei ori L-am rugat pe Domnul, ca să-l îndepărteze de
la mine; şi mi-a zis: De-ajuns îţi este harul Meu, căci puterea Mea
întru slăbiciune se desăvârşeşte!” (II Corinteni 12,7-9).
Asemenea Sfântului Apostol Pavel şi părintele Arsenie Boca
a avut o cruntă şi îndelungată suferinţă, care a durat treizeci de ani,
până la mutarea sa din această viaţă. Autorităţile comuniste din
ţara noastră erau deranjate de activitatea şi popularitatea tot mai
crescândă a părintelui Arsenie, încât din anul 1959 i-au interzis să
mai poarte straie preoţeşti şi să săvârşească cele sfinte.
Ştiindu-se urmărit pas cu pas de oamenii regimului, câtă
vreme a pictat altarul bisericii „Sfântul Elefterie” din Bucureşti,
părintele Arsenie a purtat un ecuson pe care scria „nu răspund
la întrebări”. Vă puteţi închipui câtă suferinţă i-a cauzat această
situaţie? El, la care apelaseră mii sau zeci de mii de oameni
cu probleme de tot felul, nu mai avea dreptul să răspundă la
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întrebări. Drama era accentuată de faptul că părintele cunoştea,
prin descoperire de sus, problema sau necazul celui care îi cerea
ajutorul, avea şi răspunsul, însă vrăjmaşul diavol şi oamenii care
îl supravegheau nu îl lăsau să-şi facă lucrarea duhovnicească, la
care fusese chemat de Dumnezeu.
Părintele Arsenie Boca s-a mutat la Domnul în ziua de
28 noiembrie 1989, la vârsta de 79 de ani. Dacă mai trăia trei
săptămâni, ar fi prins revoluţia şi toate interdicţiile i s-ar fi ridicat,
însă nu a mai apucat. De ce s-a întâmplat acest lucru? Nu cunoaştem
noi tainele lui Dumnezeu, care a afirmat prin gura prorocului Isaia
„că gândurile Mele nu sunt ca gândurile voastre, nici căile Mele
precum căile voastre” (Isaia 55,8). Apostolul neamurilor a scris şi el
admirativ în acest sens: „O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii şi al
ştiinţei lui Dumnezeu! Cât sunt căile Lui de necercetat şi judecăţile
Sale de nepătruns!” (Romani 11,33).
Multă lume se întreabă de ce părintele Arsenie nu a fost
trecut în rândul sfinţilor. Trebuie să cunoaştem faptul că Biserica
nu a primit de la Dumnezeu puterea sau mandatul de a declara
sfinţi, ci în momentul canonizării ea doar recunoaşte faptul că o
persoană a dobândit sfinţenia, ca dar de la Dumnezeu. De vreme
ce sfinţenia este unul dintre atributele lui Dumnezeu, când vorbim
despre ea păşim pe tărâmul tainelor Sale celor nepătrunse.
Spre deosebire de lumea secularizată care şi-a pierdut
răbdarea, în care totul se calculează la minut şi poate chiar la
secundă, Biserica este trupul tainic al lui Hristos, care „este
Acelaşi, ieri şi azi şi în veci” (Evrei 13,8) de aceea în Biserică
vorbim mereu de „vecii vecilor”, iar unii sfinţi au ajuns să fie
trecuţi în calendarul creştin la câteva sute de ani după mutarea
lor din această viaţă, fără ca acest fapt să le tulbure fericirea
din împărăţia cerurilor.
Pe alţi sfinţi Dumnezeu îi descoperă lumii, păstrându-le
totuşi numele în anonimat, cum este cazul călugărului cu viaţă
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sfântă de la Mănăstirea Neamţ. În luna mai a anului 1986, în
plină perioadă comunistă, la această mănăstire a început să se
ridice din senin o porţiune din aleea pavată cu lespezi groase de
piatră, ce leagă turnul clopotniţei de biserica mănăstirii. După ce
pământul s-a tot ridicat încet-încet, încât a ajuns de vreo două
palme, părinţii de aici au săpat sub alee, unde la o adâncime de
un metru şi jumătate au găsit sfintele moaşte ale unui călugăr
ce se nevoise în această mănăstire. Întrucât nimeni nu ştie cine
a fost acest călugăr, a fost numit „Sfântul necunoscut de la
Neamţ”, iar sfintele lui moaşte au fost aşezate spre închinare în
biserica mănăstirii.
Unii călugări cu viaţă curată, care au fost binecuvântaţi
de Dumnezeu cu mari daruri, după mutarea lor la Domnul se
pot bucura de o anumită cinstire în această lume şi pot ajunge
chiar sfinţi în împărăţia cerurilor, însă Dumnezeu, în planul
Său, nu vrea să descopere acest lucru celor de pe pământ atât
cât va dura lumea.
Cunoscând toate acestea, trebuie să fim conştienţi că
indiferent dacă Dumnezeu i-a împărtăşit sau nu, părintelui
Arsenie Boca darul sfinţeniei, aceasta nu ne ajută pe noi, nici nu
ne încurcă în lucrarea propriei noastre mântuiri.
În cazul în care părintele Arsenie nu a primit de la
Dumnezeu darul sfinţeniei, cu siguranţă are alte daruri, pe care
tot Dumnezeu i le-a împărtăşit, despre care atâţia oameni dau
mărturie că le-au fost de folos. De aceea cei care au evlavie
la părintele Arsenie îi pot cere ajutorul, fără să greşească,
pentru că în ultimă instanţă tot lui Dumnezeu se roagă, căci
altfel s-ar asemăna păgânilor, despre care Sfântul Apostol
Pavel a scris că „s-au închinat şi i-au slujit făpturii în locul
Făcătorului” (Romani 1,25).
De asemenea, fie că părintele Arsenie Boca este sfânt,
fie că nu este, cu siguranţă că se numără în categoria marilor
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călugări ai neamului nostru, alături de părinţii Paisie Olaru, Ilie
Cleopa, Arsenie Papacioc, Iustin Pârvu şi alţii. Unde se găsesc
sufletele acestora după mutarea lor din viaţa pământească şi
trecătoare nu ne priveşte pe noi, ci pe Dumnezeu. Noi vom
putea afla cu certitudine în ce loc se află toţi aceştia numai
dacă Dumnezeu va voi vreodată să ne descopere aceasta în
chip vădit. Deocamdată însă nu a sosit momentul să cunoaştem
acest lucru, ceea ce nu scade cu nimic valoarea acestor mari
părinţi ai Bisericii noastre.
Revenind la conducătorii poporului român şi ţinând cont de
rolul de excepţie jucat de unii dintre aceştia în decursul istoriei
noastre zbuciumate, să ne rugăm Bunului Dumnezeu să le ierte
păcatele, căci prin ostenelile lor noi am moştenit o ţară în care ne
putem manifesta liber ca români şi creştini dreptmăritori.
Având mereu în faţa ochilor noştri duhovniceşti
numeroasele exemple de sfinţi şi mari călugări ridicaţi din
sânul poporului român, să le urmăm îndemnurile şi pilda vieţii,
împlinind poruncile lui Dumnezeu, pentru a putea ajunge şi noi
acolo unde sunt ei, pentru că „pe cele ce ochiul nu le-a văzut şi
urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, pe acelea
le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El” (I Corinteni 2,9).
Amin
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Timpul şi însemnătatea lui
Preacucernice Părinte Consilier,
Preacucernici Părinţi,
iubiţi credincioşi,
„Cu mâine zilele-ţi adaogi, / Cu ieri viaţa ta o scazi, / Şi ai
cu toate astea-n faţă / De-a pururi ziua cea de azi”.
Mi-am început cuvântarea de astăzi cu renumitele versuri
ale poetului Mihai Eminescu care arată trecerea noastră prin
această lume, fără ca noi să conştientizăm prea des că suntem
trecători, din pricină că avem mereu în faţă o zi de azi şi nume
roase planuri de viitor. Psalmistul David a scris despre vremelnicia
omului pe acest pământ memorabilele cuvinte: „Omul: ca iarba
sunt zilele lui; ca floarea câmpului, aşa va înflori; că vânt a trecut
peste el şi nu va mai fi, şi nici locul nu i se va mai cunoaşte”
(Psalmul 102,15-16).
Întrucât ne aflăm în ziua de Anul Nou, un popas însemnat
în trecerea timpului pentru fiecare dintre noi, în cuvântul meu de
astăzi voi vorbi despre timp.
Conform Dicţionarului Explicativ al limbii române
„timpul este dimensiunea Universului după care se ordonează
succesiunea ireversibilă a fenomenelor”.
În Sfânta Scriptură nu este menţionată în mod expres
crearea timpului de către Dumnezeu, însă primele cuvinte din
Biblie sunt: „La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul”
(Facere 1,1). Complementul temporal „la început” sau „întru
Cuvânt rostit în ziua de 1 ianuarie 2014 în biserica „Sfântul Ierarh
Nicolae” din Zalău.
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început” folosit aici denotă nu doar începutul lumii, ci şi
al timpului, pentru că Dumnezeu a creat timpul deodată cu
pământul, căci altfel timpul nu avea în ce să îşi arate scurgerea
sa, iar pământul în afara timpului ar fi fost veşnic.
La fel ca şi lumea, timpul a fost creat de Dumnezeu
din nimic.
Unii susţinători ai renumitei teorii ştiinţifice a „big bangului” pretindeau că universul material a apărut în urma unei mari
explozii, negând faptul că spaţiul şi timpul îşi au începutul din
nimic. Reputatul savant contemporan Stephen Hawking însă
a oferit dovada ştiinţifică a faptului că spaţiul şi timpul au un
început şi au apărut din nimic, confirmând prin aceasta afirmaţiile
Sfintei Scripturi şi învăţătura Sfinţilor Părinţi ai Bisericii.
Dumnezeu, Creatorul lumii şi al timpului, este veşnic.
În Sfânta Scriptură citim că „o singură zi înaintea Domnului
este ca o mie de ani, şi o mie de ani ca o singură zi” (II Petru
3,8). Psalmistul I se adresează lui Dumnezeu: „Mai înainte de
a se fi făcut munţii şi de a se fi plăsmuit pământul şi lumea lui,
din veşnicie până în veşnicie eşti Tu. Că o mie de ani în ochii
Tăi, Doamne, sunt ca ziua de ieri care a trecut şi cât o strajă în
noapte. Întru început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat, şi
cerurile sunt lucrul mâinilor Tale; ele vor pieri, dar Tu rămâi şi
toate ca o haină se vor învechi; ca pe un veşmânt le vei împătura
şi se vor schimba, dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor sfârşi”
(Psalmul 89,2; 89,4 şi 101,25-27).
De vreme ce Dumnezeu este veşnic este impropriu să
spunem că El exista înainte de crearea lumii, pentru că toate
adverbele temporale, precum: „înainte”, „deodată”, „după o
vreme” etc., definesc categorii ale timpului, ori Dumnezeu, care
este creatorul timpului, nu se supune acestuia.
De asemenea, este nepotrivit să spunem că existenţa
lui Dumnezeu este un prezent continuu sau perpetuu, pentru
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că „trecutul”, „prezentul” şi „viitorul” sunt tot categorii ale
timpului, cărora Dumnezeu nu se supune. Cel mai corect este să
spunem că Dumnezeu este atemporal, adică în afara timpului sau
mai presus de acesta, pentru că, raportat la Dumnezeu, timpul
nu are însemnătate.
În cartea Facerii citim că „la început a făcut Dumnezeu
cerul şi pământul” (Facere 1,1). Sfinţii Părinţi ai Bisericii înţeleg
prin „cer” universul spiritual, al îngerilor, iar prin „pământ”
lumea materială. Deşi îngerii au fost aduşi în existenţă după
crearea timpului, în lumea lor acesta nu există, ei fiind fiinţe
spirituale, lipsite de trup. Sfântul Apostol Pavel a scris în acest
sens că „cele ce se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt
veşnice” (II Corinteni 4,18).
Nu tot ceea ce este veşnic însă este şi fără de început, pentru
că îngerii sunt veşnici, dar nu împreună veşnici cu Dumnezeu,
de vreme ce au fost creaţi de Acesta la un moment dat. Puterile
cereşti sunt nemuritoare şi veşnice prin voia lui Dumnezeu, care
le menţine în existenţă prin harul Său.
Cartea Facerii din Vechiul Testament ne prezintă cu lux
de amănunte crearea lumii de către Dumnezeu în şapte zile.
Citim aici că „Dumnezeu a zis: «Să fie întru tăria cerului
luminători care să lumineze pământul, să despartă ziua de
noapte şi să fie ei spre semne şi spre anotimpuri şi spre zile şi
spre ani, şi să fie ei întru tăria cerului luminători să lumineze
pământul!». Şi a fost aşa: Dumnezeu i-a făcut pe cei doi
luminători mari: luminătorul cel mai mare spre stăpânirea zilei
şi luminătorul cel mai mic spre stăpânirea nopţii, şi stelele.
Şi le-a pus Dumnezeu întru tăria cerului, ca să lumineze
pământul, să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina
de întuneric. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a fost seară
şi a fost dimineaţă: ziua a patra” (Facere 1,14-19). De vreme
ce Dumnezeu a adus în existenţă soarele, luna şi stelele doar
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în cea de-a patra zi a creaţiei, iar o zi reprezintă pentru noi un
interval de douăzeci şi patru de ore, în care pământul efectuează
o mişcare de rotaţie în jurul axei sale, nu putem şti câte ore
au avut primele patru zile de la facerea lumii. Din acest motiv
Sfinţii Părinţi ai Bisericii consideră că zilele menţionate în
cartea Facerii erau de fapt ere.
După ce l-a creat pe Adam şi l-a aşezat în Grădina din
Eden Dumnezeu i-a poruncit, zicând: „Din toţi pomii raiului
poţi să mănânci, dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului
să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri
negreşit!” (Facere 2,16-17). Astfel, omul avea în rai posibilitatea
de a trăi veşnic, fără să guste moartea. De vreme ce Sfânta
Scriptură nu menţionează perioada petrecută de protopărinţii
Adam şi Eva în rai, Sfinţii Părinţi ne învaţă că noi putem calcula
timpul abia după căderea primilor oameni în păcat şi alungarea
acestora din rai.
Prima menţiune din paginile Sfintei Scripturi despre
vârsta unui om apare la naşterea lui Set, unde citim că „Adam a
trăit două sute treizeci de ani şi atunci i s-a născut un fiu după
asemănarea sa şi după chipul său şi i-a pus numele Set” (Facere
5,3). Din moment ce moartea este consecinţa păcatului, înaintea
săvârşirii acestuia nu exista nici îmbătrânirea, iar trecerea
timpului nu îl afecta în nici un fel pe omul paradisiac, de aceea
anii lui Adam se numără de la alungarea lui din rai, iar nu de la
crearea acestuia de către Dumnezeu în ziua a şasea.
Timpul a fost creat de Dumnezeu o dată cu lumea materială
şi se va sfârşi o dată cu ea, căci la a doua venire în lume a Fiului
lui Dumnezeu, în calitate de Judecător al acesteia, citim în Sfânta
Scriptură că va fi „un cer nou şi un pământ nou” (Apocalipsă
21,1) şi se va intra în viaţa de veci sau în eternitate.
De vreme ce trupul omului a fost plămădit de Dumnezeu
din pământ, în cea de-a şasea zi a creaţiei, el conţine în sine
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elementele acestuia, de aceea câtă vreme trăieşte în lume omul
se supune stihiilor acestei lumi, implicit şi timpului, care a fost
legat de Dumnezeu în mod inseparabil de lumea materială.
Cu toate acestea, sfârşitul lumii şi al timpului nu înseamnă şi
sfârşitul omului. Dacă moartea este una dintre consecinţele
căderii în păcat a omului paradisiac, care a fost ispitit de
către diavol în grădina Edenului, în urma activităţii publice a
Mântuitorului, încheiate prin moartea Sa cu trupul pe cruce,
„Hristos a înviat din morţi, fiind începătură a învierii celor
adormiţi, ca să fie El Cel dintâi întru toate” (I Corinteni 15,20
şi Coloseni 1,18). De aceea Mântuitorul a afirmat: „Eu sunt
învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va
trăi” (Ioan 11,25). Învierea înseamnă transcenderea spaţiului
şi a timpului, deci depăşirea condiţiei umane de la crearea sa,
acesta fiind marele dar pe care Dumnezeu îl va oferi tuturor
oamenilor la sfârşitul lumii.
În Antichitate, fiecare popor avea propriul lui calendar.
Astfel, evreii numărau anii de la facerea lumii, grecii de la
începerea olimpiadelor, romanii de la zidirea Romei şi exemplele
ar putea continua. Dacă cineva era interesat de vreun eveniment
întâmplat în vreun popor, trebuia să aibă date precise despre
calendarul acelui popor, să preia informaţia sau evenimentul care
îl interesa, să transcrie calcularea anilor după calendarul său şi
apoi putea corela datele dintre cele două calendare. Acest sistem
era foarte greoi. Cel care a rezolvat problema a fost Dionisie
Exiguul, un călugăr străromân originar din Dobrogea, care a
trăit între anii 470-545. Acesta a stabilit cronologia erei creştine,
luând ca punct de referinţă anul naşterii Mântuitorului, Care stă
pe culmea istoriei, încât de la el încoace o lume întreagă numără
anii înainte şi după Hristos.
Oamenii Bisericii nu au găsit doar soluţii de numărare
a anilor, ci inspiraţi de Dumnezeu, au încreştinat şi timpul.
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Astfel, anul bisericesc nu începe la 1 ianuarie ca şi cel civil, ci
la 1 septembrie, pentru că, după tradiţia moştenită din Legea
Veche, în această zi s-a început crearea lumii. De asemenea,
se consideră că tot în această zi Mântuitorul şi-ar fi debutat
activitatea Sa publică, când după ispitirea de către diavolul în
pustia Carantaniei şi biruirea acestuia „a venit în Nazaret, unde
fusese crescut; şi după obiceiul Său a intrat în ziua sâmbetei în
sinagogă şi S-a ridicat să citească. Şi I s-a dat cartea profetului
Isaia. Şi deschizând El cartea, a găsit locul unde era scris:
Duhul Domnului este peste Mine, pentru că El M-a uns; El M-a
trimis să le binevestesc săracilor, să-i vindec pe cei zdrobiţi la
inimă, robilor să le vestesc libertate şi orbilor vedere, pe cei
asupriţi să-i trimit în libertate şi să vestesc anul bineprimit al
Domnului” (Luca 4,16-19).
Ca mijloc de comemorare a vieţii şi activităţii Domnului
nostru Iisus Hristos de mântuire a lumii, anul bisericesc are
în centrul său sărbătoarea Sfintelor Paşti şi este împărţit în
trei perioade, numite după cartea principală de slujbă folosită
în fiecare din aceste perioade. Astfel, avem perioada triodului
(înaintea Sfintelor Paşti), a penticostarului (care începe la
praznicul Învierii Domnului Hristos din morţi) şi a octoihului
(după Sfintele Paşti). Fiecare din aceste perioade cuprinde un
anumit număr de săptămâni. Perioada triodului durează de la
Duminica vameşului şi a fariseului (cu trei săptămâni înainte de
începutul postului Sfintelor Paşti) până la Duminica Sfintelor Paşti
(zece săptămâni). Perioada penticostarului ţine de la Duminica
Sfintelor Paşti până la Duminica I-a după Rusalii sau a Tuturor
Sfinţilor (opt săptămâni). Perioada octoihului durează tot restul
anului bisericesc, adică de la sfârşitul perioadei penticostarului
până la începutul perioadei triodului, fiind cea mai lungă din
decursul anului bisericesc. Durata ei este între 26 şi 40 de
săptămâni, în funcţie de data celebrării Sfintelor Paşti.
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Perioada octoihului comemorează şi sărbătoreşte evenimen
tele dinainte de întruparea Fiului lui Dumnezeu, până în ajunul
mântuitoarelor Sale patimi. Cu alte cuvinte, ne prezintă în faţa
ochilor noştri duhovniceşti activitatea profetică a Domnului Hristos
sau învăţătura Lui cea dumnezeiască propovăduită lumii.
Perioada triodului ne înfăţişează slujirea arhierească a
Mântuitorului, realizată mai ales prin jertfa Sa pe Cruce.
Perioada penticostarului ne prezintă demnitatea împără
tească a Domnului Hristos, de la învierea Sa din morţi şi înăl
ţarea cu trupul la cer până la pogorârea Sfântului Duh şi înte
meierea Bisericii.
Prin urmare, în decursul fiecărui an bisericesc ni se prezintă
şi actualizează întreaga viaţă şi activitate a Domnului Hristos, în
toate cele trei aspecte ale misiunii Sale: de învăţător, de arhiereu
şi de împărat sau biruitor asupra păcatului şi a morţii.
Spre deosebire de ziua astronomică, ziua bisericească sau
liturgică nu începe după miezul nopţii sau la răsăritul soarelui, ci
seara, conform referatului din cartea Facerii „Şi a fost seară şi a
fost dimineaţă: ziua întâi, ziua a doua etc.” (Facere 1,5).
Prima dintre laudele bisericeşti zilnice este vecernia,
care este urmată într-o ordine foarte strictă de celelalte laude,
precum miezonoptica, ceasurile, utrenia etc. De asemenea, Sfânta
Liturghie nu se săvârşeşte înainte de a se lumina de ziuă, nici
după amiaza, cu excepţiile de rigoare.
Azi-noapte a fost revelionul, prilej cu care poporul nostru
are obiceiul de a petrece. Cuvântul românesc „revelion” a fost
preluat din limba franceză, de la verbul „reveiller”, care înseamnă
„a se trezi”, „a se deştepta”. La rândul său, acest termen este
traducerea latinescului „exvigilare”, care mai are şi sensul de „a
veghea”, pentru că, în primele veacuri de după Hristos, creştinii
petreceau noaptea de la cumpăna dintre ani, însă nu ca astăzi, ci
în rugăciune şi priveghere.
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Anul Nou trebuie să fie pentru fiecare dintre noi un
moment de bilanţ, în urma căruia să avem dorinţa sinceră de
a repeta şi spori binele făcut în anul care tocmai s-a încheiat şi
de a împuţina sau chiar elimina în noul an, pe cât posibil, răul
săvârşit până acum.
Fie că omul ţine cont de timp ori nu, acesta trece, de aceea
trebuie utilizat cu folos, căci odată pierdut, nu mai revine.
Timpul întrebuinţat bine este o binecuvântare, căci prin el
ne câştigăm loc în împărăţia cea veşnică a lui Dumnezeu, alături
de sfinţi. Utilizat în mod necorespunzător însă poate fi un adevărat
blestem, căci pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp
petrecută în păcat osânda este veşnică. Chiar dacă unora li se
pare nedrept acest lucru, trebuie să conştientizăm faptul că ceea
ce face omul o viaţă ar face şi dacă ar trăi o veşnicie, de aceea pe
bună dreptate răsplata este eternă.
Sunt unii oameni care au dorinţa sinceră de a săvârşi
anumite fapte bune, iar prin aceasta să împlinească voia lui
Dumnezeu, însă amână acest lucru la nesfârşit. Alţii au săvârşit
tot felul de păcate în viaţă şi vor sincer să se căiască, dar
tot lasă de pe o zi pe alta. Aceşti oameni trebuie să ştie că
drumul spre iad este pavat cu intenţii bune. Simpla dorinţă a
omului nu este suficientă, ci gândul bun trebuie întotdeauna
materializat, altfel rămâne doar o idee sau un plan frumos
nerealizat. Vă voi da un exemplu din Pateric în acest sens:
„Un călugăr l-a întrebat pe avva Pimen: «Avvo, au fost doi
oameni: unul călugăr şi altul mirean. Monahul s-a gândit
seara ca dimineaţa să părăsească mănăstirea, iar mireanul
s-a hotărât seara ca dimineaţa următoare să se călugărească,
însă amândoi au murit în noaptea aceea. Oare ce li s-a socotit
lor?». Bătrânul a răspuns: «Călugărul a murit călugăr, iar
mireanul mirean, căci în ce s-au aflat în aceea s-au dus din
această viaţă»”.
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Ţinând cont de cele expuse până acum, să conştientizăm
faptul că timpul nu este doar o unitate de măsură, ci o realitate
care nu cruţă pe nimeni, de aceea să îl utilizăm cu folos, pentru
că cei ce avem de câştigat suntem fiecare dintre noi.
Mă bucur să ne reîntâlnim în biserica „Sfântul Ierarh
Nicolae” din Zalău, unde, de câte ori vin, este lume multă şi o
atmosferă plăcută de rugăciune, ceea ce arată vrednicia părintelui
paroh Ionuţ Pop, dar şi credincioşia dumneavoastră.
Cu prilejul Anului Nou şi a sărbătorilor de iarnă vă adresez
tuturor urarea de „La mulţi ani!”, în speranţa că Dumnezeu ne va
ajuta să fie şi buni.
Amin
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Sfântul Apostol Toma
Preacucernice Părinte Vicar,
Preacucernici Părinţi membri ai
Permanenţei Consiliului Eparhial,
Preacucernici Părinţi Protopopi,
Preacucernici Părinţi, iubiţi credincioşi,
Hristos a înviat!
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu ne-am întâlnit din nou, la ceas
de rugăciune, în frumoasa biserică a parohiei dumneavoastră. Cu
toate că ocrotitorul acesteia este Sfântul Ierarh Nicolae, piatra de
temelie a sfântului lăcaş am sfinţit-o în ziua de 26 aprilie 2009, în
duminica Tomii, deci ieri s-au împlinit cinci ani de la acest important
eveniment bisericesc pentru această zonă a oraşului nostru.
Întrucât astăzi ne găsim în duminica Tomii, în cele ce
urmează voi vorbi despre viaţa acestui Sfânt al Bisericii.
Sfântul Apostol Toma s-a născut în cetatea Paneada din
Galileea şi era pescar. Numele de „Toma” se traduce din limba
ebraică prin „Geamănul”, de aceea în Sfânta Scriptură acesta este
menţionat drept „Toma, cel numit Geamănul” (Ioan 21,2).
Cu toate că nici unul dintre cei patru evanghelişti nu
aminteşte chemarea la apostolie a lui Toma de către Mântuitorul,
el a făcut parte din colegiul apostolic. În Sfânta Evanghelie după
Matei citim că „numele celor doisprezece Apostoli sunt acestea:
Întâi Simon, cel numit Petru, apoi Andrei, fratele lui; Iacob
Cuvânt rostit în ziua de 27 aprilie 2014 în biserica „Sfântul Ierarh
Nicolae” din Zalău.
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al lui Zevedeu şi Ioan, fratele lui; Filip şi Bartolomeu, Toma
şi Matei vameşul, Iacob al lui Alfeu şi Levi ce se zice Tadeu;
Simon Canaaneanul şi Iuda Iscarioteanul, cel ce L-a şi vândut
pe Iisus” (Matei 10,2-4).
În timpul activităţii publice a Domnului Hristos, Apostolul
Toma a luat cuvântul doar de două ori. Cu câteva zile înainte
ca Mântuitorul să fi fost vândut de Iuda, „arhiereii şi fariseii
dăduseră porunci că, dacă va şti cineva unde este, să dea de ştire,
ca să-L prindă. Şi, după aceasta, Iisus umbla prin Galileea; că nu
voia să umble prin Iudeea, deoarece iudeii căutau să-L omoare”
(Ioan 11,57 şi 7,1). În pofida acestui fapt, în momentul în care
Lazăr a murit, Mântuitorul „le-a zis ucenicilor: «Să mergem iarăşi
în Iudeea». Ucenicii I-au zis: «Învăţătorule, mai acum căutau
iudeii să Te ucidă cu pietre, şi Tu din nou Te duci acolo?». Atunci
Toma, cel numit Geamănul, le-a zis celorlalţi ucenici: «Să mergem
şi noi să murim cu El!»” (Ioan 11,7-8 şi 11,16). Din îndemnul
Sfântului Toma adresat celorlalţi Apostoli înţelegem că era un om
plin de curaj, gata oricând să moară pentru Învăţătorul său.
Apostolul Toma a luat cuvântul pentru cea de-a doua oară
în timpul cuvântării de despărţire rostite de Domnul Hristos,
Care le-a spus Sfinţilor Săi Apostoli: „În casa Tatălui Meu multe
locaşuri sunt. Eu Mă duc să vă pregătesc loc. Şi de vreme ce Mă
voi duce şi vă voi pregăti loc, iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine,
pentru ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi. Voi ştiţi şi unde Mă duc
Eu, şi calea. Toma I-a zis: «Doamne, nu ştim unde Te duci; iar
calea, cum o putem şti?». Iisus i-a zis: «Eu sunt Calea, Adevărul
şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Dacă M-aţi fi
cunoscut pe Mine, şi pe Tatăl Meu L-aţi fi cunoscut; dar de acum
Îl cunoaşteţi, şi L-aţi şi văzut»” (Ioan 14,2-7).
Întâmplarea care l-a făcut faimos pe Apostolul Toma în
toată lumea s-a petrecut abia după învierea Domnului Hristos din
morţi. În acest sens citim în Sfânta Evanghelie după Ioan că „în
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ziua cea dintâi a săptămânii, atunci când s-a înserat, şi uşile fiind
încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus
şi a stat în mijloc şi le-a zis: «Pace vouă!». Şi zicând acestea, le-a
arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe
Domnul. Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul,
nu era cu ei când a venit Iisus. Deci i-au zis lui ceilalţi ucenici:
«Am văzut pe Domnul!». Dar el le-a zis: «Dacă nu voi vedea, în
mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în
semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu
voi crede»” (Ioan 20,19-20 şi 20,24-25).
Această afirmaţie l-a făcut pe Apostol să fie cunoscut între
toţi creştinii drept „Toma necredinciosul”.
În aceeaşi zi în care Apostolul Toma şi-a manifestat îndoiala
în ceea ce priveşte învierea Domnului Hristos din morţi, el
şi-a dovedit şi curajul care îl însufleţea, pentru că în timp ce
toţi ceilalţi Apostoli stăteau cu uşile încuiate de frica iudeilor,
el nu era împreună cu ei. Sfânta Scriptură nu menţionează unde
se găsea Toma în acel moment, nici motivul pentru care nu era
împreună cu ceilalţi Apostoli, însă din atitudinea sa înţelegem că
nu era un om fricos.
Cu toate că Toma este numit „necredinciosul”, nici unul
dintre ceilalţi Apostoli nu a crezut în învierea Domnului Hristos
înainte de a-L vedea. Sfântul Evanghelist Marcu relatează
în acest sens că „după ce a înviat Iisus, în ziua cea dintâi a
săptămânii, El i S-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care
scosese şapte demoni. Mergând aceea, le-a dat de veste celor ce
fuseseră cu El şi care se tânguiau şi plângeau. Dar ei, auzind că
El este viu şi că a fost văzut de ea, n-au crezut” (Marcu 16,9-11).
Sfântul Evanghelist Luca scrie şi el că femeile mironosiţe le-au
vestit Sfinţilor Apostoli că Mântuitorul înviase din morţi, „dar
aceste cuvinte au părut înaintea lor ca o scrânteală şi nu le-au
crezut” (Luca 24,11).
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Ba mai mult, Sfinţii Apostoli L-au văzut pe Domnul Hristos
înviat din morţi şi nu le venea să creadă, pentru că tot Sfântul
Luca consemnează că „El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: «Pace
vouă!». Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că
văd un duh. Şi El le-a zis: «De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se
ridică astfel de gânduri în inimile voastre? Vedeţi mâinile Mele
şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi că
duhul nu are carne şi oase aşa cum Mă vedeţi pe Mine că am». Şi
zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele. Şi lor, celor încă
necrezând de bucurie şi minunându-se, El le-a zis: «Aveţi aici ceva
de mâncare?». Iar ei I-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un
fagure de miere. Şi, luând, a mâncat în faţa lor” (Luca 24,36-43).
Văzând teama Apostolilor, care izvora din necredinţă,
Domnul Hristos i-a poftit să Îi atingă trupul, această invitaţie
nefiind altceva decât răspunsul la solicitarea lui Toma, care însă
ceruse acest lucru înainte de a-L vedea pe Mântuitorul înviat.
În plus, pentru a-i încredinţa pe deplin pe Apostolii Săi că
înviase cu trupul din morţi, Domnul Hristos a mâncat în faţa lor
o bucată de peşte fript şi dintr-un fagure de miere, ceea ce Toma
nu ar fi îndrăznit să ceară niciodată.
Deşi este numit „Toma necredinciosul”, Apostolul nu L-a
vândut pe Domnul Hristos, cum a făcut Iuda, nici nu s-a lepădat
de Acesta, asemenea lui Petru. Nu a crezut că Mântuitorul a
înviat cu trupul din morţi, dar nici ceilalţi Apostoli nu au crezut.
Necredinţa sau îndoiala lui Toma arată slăbiciunea firii umane, iar
faptul că Apostolul a dorit să atingă mâinile şi coasta lui Hristos
Cel înviat dovedeşte, sau mai degrabă confirmă, curiozitatea
fiinţei omeneşti în legătură cu realităţile mai presus de fire.
Poetul Tudor Arghezi a descris foarte expresiv dorinţa
omului de a-L cunoaşte pe Dumnezeu prin mijloace empirice,
în poemul: „Psalm VI”, unde a scris: „Vreau să Te pipăi şi să
urlu: «Este!»”.
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Toma a fost sincer şi curajos, pentru că a afirmat ceea ce
gândeau şi alţii, dar se temeau să destăinuie celor din jur.
În Sfânta Evanghelie după Ioan citim că „după opt zile,
ucenicii lui Iisus erau iarăşi înăuntru, şi Toma, împreună cu ei.
Şi a venit Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis:
Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi
mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi
necredincios ci credincios. A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul
meu şi Dumnezeul meu! Iisus I-a zis: Pentru că M-ai văzut ai
crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!” (Ioan 20,26-29).
La o săptămână după învierea Sa din morţi, Domnul Hristos
S-a arătat din nou Sfinţilor Apostoli, iar de această dată Toma
era împreună cu ei. După salutul „Pace vouă!”, Mântuitorul l-a
invitat pe Toma să-I atingă mâinile şi coasta, arătându-i pe de o
parte că ştia prea bine ce a afirmat înaintea celorlalţi Apostoli,
fără să fi vorbit cu vreunul dintre ei, iar, pe de altă parte, pentru
a-l încredinţa pe deplin că înviase cu trupul din morţi.
După învierea Sa din morţi Domnul Hristos l-a invitat pe
Apostolul Toma, dar şi pe ceilalţi Apostoli, să Îl atingă şi a mâncat
în faţa lor, dovedindu-şi prin aceasta marea Lui smerenie.
Sfânta Tradiţie consemnează faptul că, la îndemnul
Mântuitorului, Toma I-a atins mâinile şi coasta, iar prin aceasta a
încredinţat o lume întreagă că Domnul Hristos a înviat cu acelaşi
trup cu care a vieţuit în lume şi cu care a pătimit, care deşi era
înduhovnicit, purta semnele cuielor şi al suliţei.
Cu toate că dintre toţi Apostolii numai Toma a avut
privilegiul de a-L atinge pe Domnul Hristos după înviere,
experienţa lui nu este unică, pentru că în ziua învierii Sale din
morţi, Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iacob, „pe când
mergeau să-i vestească pe ucenici, iată Iisus le-a întâmpinat,
zicând: «Bucuraţi-vă!». Iar ele, apropiindu-se, I-au cuprins
picioarele şi I s-au închinat” (Matei 28,9).
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Domnul Hristos l-a mustrat pe Toma, întrucât credinţa nu
vine din vedere şi pipăire, ci din interiorul omului, din inima lui.
A crede nu se poate confunda cu a vedea sau a constata. Aceeaşi
greşeală au făcut-o şi conducătorii poporului ales la răstignirea
Domnului Hristos, când au afirmat despre Acesta: „Dacă este
împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce, ca să vedem
şi să credem” (Matei 27,42 şi Marcu 15, 32). Dacă vezi, nu-ţi
mai rămâne decât să constaţi şi să accepţi. Conform definiţiei
Sfântului Apostol Pavel, „credinţa este încredinţarea celor
nădăjduite, dovedirea celor nevăzute” (Evrei 11,1), pentru că ea
este mai presus de ceea ce se vede, depăşind limitele văzului, ale
celorlalte simţuri umane, chiar şi ale raţiunii, nu ca una ce este
iraţională, ci supraraţională. Astfel, credinţa ne duce dincolo de
simţuri şi întrece limitele minţii omeneşti, implicând o încredere
deplină a credinciosului în ceea ce crede.
Deci credinţa este o pregustare a unor realităţi făgăduite
sau dorite şi o vedere duhovnicească a unor realităţi spirituale,
nevăzute cu ochii trupeşti. Prin urmare, credinţa este o relaţie sau
o legătură vie cu Dumnezeu, Care ne dăruieşte în arvună bucuria
comuniunii cu El şi cu Sfinţii din împărăţia cerurilor.
Apostolul neamurilor a scris: „credinţa vine din ceea ce se
aude, iar ceea ce se aude vine prin cuvântul lui Hristos” (Romani
10,17). De aici înţelegem că factorii externi au şi ei un rol, în
sensul că stimulează şi întăresc credinţa, însă aceasta vine din
lăuntrul omului, de aceea Sfântul Apostol Petru ne-a îndemnat:
„Credeţi în Dumnezeu fără să-L vedeţi şi vă veţi bucura cu o
bucurie de negrăit şi preamărită” (I Petru 1,8).
Toma a fost mustrat de Domnul Hristos pentru necredinţa
lui, dar în schimb a fost răsplătit pe deplin.
După ce L-a atins pe Mântuitorul, Apostolul Toma a fost
copleşit şi cuprins de ruşine pentru că nu crezuse în învierea Lui
din morţi, încât a îngăimat: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”.
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Sfinţii Părinţi ai Bisericii spun că această afirmaţie a
Apostolului Toma se referă la cele două firi ale Domnului
Hristos, cea omenească şi cea dumnezeiască, pentru că aşa cum
a afirmat Sfântul Apostol Pavel, „întru El locuieşte trupeşte toată
plinătatea dumnezeirii” (Coloseni 2,9).
Din experienţa lui Toma, constatăm că firea omenească,
pe care Fiul lui Dumnezeu şi-a asumat-o la întrupare, nu a
fost absorbită de cea dumnezeiască, pentru că natura umană
nu este desfiinţată prin înviere, ci ea a fost înduhovnicită şi
transfigurată. Aşadar, arătarea către Toma a pus în lumină
existenţa celor două firi în Hristos.
Din cuvintele Apostolului Toma constatăm că acesta nu
şi-a mărturisit credinţa în învierea Mântuitorului din morţi, pe
care o negase înaintea celorlalţi Apostoli, ci în dumnezeirea
Lui, care însă implică biruirea morţii, pe care numai Dumnezeu
o poate face, după cum a afirmat Sfântul Apostol Petru la
pogorârea Sfântului Duh, că „Dumnezeu L-a înviat pe Iisus”
(Faptele Apostolilor 2,32).
Astfel, Apostolul „Toma s-a atins de trupul material,
văzut şi limitat al lui Hristos, dar a mărturisit pe Dumnezeu Cel
nematerial, nevăzut şi nemărginit. El s-a atins de semnele Crucii
şi a mărturisit slava Învierii. S-a atins de semnele suferinţei
şi ale morţii trecătoare, dar a mărturisit puterea Învierii şi a
vieţii veşnice. S-a atins de semnele lăsate în trupul lui Hristos
de păcatele oamenilor (trădare, invidie, ură şi violenţă), dar a
mărturisit puterea iubirii lui Dumnezeu mai tare decât păcatul
şi moartea. S-a atins de semnele istoriei păcătoase care ucide,
dar a mărturisit veşnicia iubirii milostive a lui Dumnezeu care
dăruieşte viaţă”.
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Hristos Cel înviat
- Vindecătorul nostru, Pastorală de Sfintele Paşti 2012, Editura Basilica, p. 2.
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În urma mărturisirii Apostolului Toma, Mântuitorul i-a
spus: „Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut
şi au crezut!”, adăugând încă o fericire la cele nouă enunţate în
predica Sa de pe munte (Matei 5,1-12). Din cuvintele Domnului
Hristos realizăm încă o dată importanţa credinţei, care nu este
o vedere fizică, trupească, prin simţuri, ci una duhovnicească, o
cunoaştere a realităţilor spirituale nevăzute şi nepieritoare.
După ce L-a atins pe Domnul Hristos, Apostolul Toma a
dat cea mai credibilă mărturie despre învierea Lui din morţi. În
acest chip s-a propovăduit cu mai multă tărie faptul că Fiul lui
Dumnezeu, făcut om pentru noi şi a noastră mântuire, a înviat cu
acelaşi trup cu care a vieţuit şi a pătimit pe cruce.
Dacă Apostolii, care timp de trei ani şi jumătate au stat
în permanenţă în preajma Mântuitorului lumii, pe Care L-au
ascultat de nenumărate ori propovăduind Evanghelia împărăţiei
lui Dumnezeu şi pe Care L-au văzut săvârşind numeroase minuni,
dar despre Care totuşi s-au îndoit că a înviat din morţi, cum ar fi
putut crede acest lucru unii oamenii care s-au născut cu o sută sau
o mie de ani după Domnul Hristos şi care nu au avut ocazia să Îl
întâlnească niciodată? De aici tragem concluzia că Biserica avea
nevoie de Apostolul Toma şi de experienţa trăită de el.
Din această cauză, Mântuitorul nu i s-a arătat doar lui
Toma singur, ci când toţi Apostolii erau împreună, încât să vadă
şi ei cum acesta Îi atinge mâinile şi coasta, pentru a fi pe deplin
încredinţaţi că El înviase cu trupul din morţi.
Din moment ce zece Apostoli ai Mântuitorului nu au fost în
stare să îl convingă pe Toma, unul dintre ei, că Domnul Hristos
înviase cu trupul din morţi, cum ar fi reuşit oricare dintre Apostoli
să-i înduplece pe păgâni să creadă acest lucru? De aici înţelegem
că Sfinţii Apostoli aveau nevoie să fie întăriţi de Dumnezeu în
misiunea lor şi, tocmai din acest motiv, Mântuitorul le-a spus:
„Voi să rămâneţi în cetatea Ierusalimului până ce vă veţi îmbrăca
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cu putere de sus. Iar putere veţi primi prin venirea peste voi a
Sfântului Duh şi-Mi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată
Iudeea şi în Samaria şi până la marginea pământului” (Luca
24,49 şi Faptele Apostolilor 1,8).
Observăm de aici că slujitorii lui Dumnezeu trebuie
să parcurgă mai multe etape în formarea lor. Cea dintâi este
chemarea la slujire din partea lui Dumnezeu, pentru că aşa cum
a remarcat Sfântul Apostol Pavel: „Nimeni nu-şi ia singur cinstea
aceasta, ci numai cel chemat de Dumnezeu, precum Aaron” (Evrei
5,4). Mântuitorul le-a spus Sfinţilor Apostoli în acest sens: „Nu
voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit
să mergeţi şi roadă să aduceţi şi roada voastră să rămână”
(Ioan 15,16). Întrucât Sfântul Pavel nu făcea parte dintre cei
doisprezece Apostoli, le-a scris romanilor că el este „rob al lui
Iisus Hristos, chemat de El Apostol, rânduit pentru vestirea
Evangheliei lui Dumnezeu” (Romani 1,1). Aceleaşi cuvinte le-a
scris Apostolul neamurilor şi corintenilor (I Corinteni 1,1), dar
şi galatenilor (Galateni 1,15).
Cea de-a doua etapă în formarea slujitorilor lui
Dumnezeu este instruirea acestora, după cum şi Sfinţii
Apostoli au fost învăţaţi şi povăţuiţi de Domnul Hristos timp
de trei ani şi jumătate.
A treia etapă este îmbrăcarea cu putere de sus, pe care
slujitorii lui Dumnezeu o primesc prin taina hirotoniei.
Cea de-a patra, şi ultima etapă, este trimiterea la misiune
a slujitorilor lui Dumnezeu, după cum şi Domnul Hristos le-a
spus Sfinţilor Apostoli şi urmaşilor acestora, episcopi şi preoţi:
„Datu-Mi-s-a toată puterea în cer şi pe pământ. Drept aceea,
mergeţi şi învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească
toate câte v-am poruncit Eu vouă. Şi iată, Eu cu voi sunt în toate
zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28,18-20).
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Cunoscând aceste etape, pe care trebuie să le parcurgă
toţi slujitorii lui Dumnezeu, înţelegem că nu oricine poate
face misiune în numele lui Dumnezeu. Voi relata în acest
sens o întâmplare consemnată în Cartea Faptele Apostolilor
din Noul Testament: „Dumnezeu făcea prin mâinile lui Pavel
minuni nemaiîntâlnite, încât basmale sau şorţuri de pe trupul
său erau aduse peste cei bolnavi şi bolile se îndepărtau de
ei, iar duhurile cele rele ieşeau din ei. Şi au încercat unii
dintre iudeii care cutreierau lumea, scoţând demoni, să cheme
numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând:
«Vă jur pe Iisus pe care-L propovăduieşte Pavel!». Iar cei ce
făceau aceasta erau cei şapte fii ai lui Scheva, arhiereu iudeu.
Şi răspunzând duhul cel rău, le-a zis: «Pe Iisus Îl cunosc,
şi pe Pavel îl ştiu, dar voi cine sunteţi?». Şi sărind asupra
lor omul în care era duhul cel rău, i-a biruit şi într-atâta i-a
copleşit, încât ei au fugit goi şi răniţi din casa aceea” (Faptele
Apostolilor 19,11-16).
Din această cauză Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan a
scris că în cele duhovniceşti „un om nu poate să ia nimic dacă
nu i s-a dat din cer” (Ioan 3,27).
Domnul nostru Iisus Hristos l-a invitat pe Toma să-L atingă
pentru a-i încredinţa peste veacuri pe oameni că El a înviat cu
trupul din morţi, „fiind începătură a învierii celor adormiţi,
pentru că Dumnezeu, Cel ce L-a înviat pe Domnul, ne va învia şi
pe noi prin puterea Sa” (I Corinteni 15,20 şi 6,14).
În momentul învierii Sale din morţi Domnul Hristos
S-ar fi putut înălţa cu trupul la cer, însă cunoscând slăbiciunea
firii omeneşti, a petrecut timp de patruzeci de zile pe pământ,
arătându-Se femeilor mironosiţe, Sfinţilor Săi Apostoli, precum
şi altor persoane, „după care S-a arătat în acelaşi timp la peste
cinci sute de fraţi” (I Corinteni 15,6), pentru a le dovedi că a
înviat din morţi.
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În urma întâlnirii dintre Mântuitorul şi Apostolul Toma
înţelegem importanţa arătărilor Acestuia după înviere.
După înălţarea Domnului Hristos cu trupul la cer şi
pogorârea Sfântului Duh, Sfinţii Apostoli au aruncat sorţi, pentru
a şti fiecare dintre ei unde îl trimite Dumnezeu să propovăduiască
Evanghelia împărăţiei cerurilor. Apostolului Toma i-a fost rânduit
să răspândească învăţătura cea mântuitoare la parţi, mezi, perşi,
hircani şi până în India, având de străbătut cel mai vast teritoriu
dintre toţi Apostolii.
Mâhnindu-se că a fost trimis atât de departe, la nişte
popoare barbare, Apostolul s-a temut, însă Domnul Hristos
i-a apărut în vis, întărindu-l, să nu se teamă şi făgăduindu-i
că va fi cu el.
Din rânduială dumnezeiască, regele indian Gondofornes,
vrând să-şi construiască un palat frumos, cum nu mai era altul în
regatul său, a trimis în Imperiul Roman un negustor, pe nume Avan,
pentru a căuta un meşter iscusit, care să-i zidească acel palat.
Ajungând în Cezareea Palestinei, capitala Iudeei de atunci,
şi reşedinţa procuratorilor romani ai provinciei, Avan s-a întâlnit
cu Sfântul Apostol Toma, care i-a spus că este priceput în
ridicarea de palate. Auzind aceasta Avan s-a bucurat, iar cei doi
s-au îmbarcat pe o corabie, pentru a călători spre India.
Ajungând în cetatea Andrapole, Sfântul Toma şi Avan
au trebuit să schimbe corabia. Într-una din zilele în care se
găseau acolo, cei doi au auzit muzică de petrecere, pentru că
guvernatorul cetăţii, care era un om bogat, îşi mărita una dintre
fiice. Guvernatorul şi-a trimis slujitorii în toată cetatea, pentru
a chema la nuntă deopotrivă pe cei bogaţi şi pe cei săraci,
chiar şi pe străini, vestindu-le că cel ce nu va voi să vină, va
fi supus judecăţii guvernatorului. Auzind aceasta, Toma şi
Avan nu au vrut să atragă mânia guvernatorului asupra lor,
încât s-au dus la nuntă.
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Apostolul s-a aşezat la masă în locul cel mai retras şi nu
mânca, nici nu bea nimic, ci numai lua seama la ceilalţi nuntaşi
cum se veseleau. Dar cei care stăteau lângă el l-au întrebat:
„Pentru ce ai venit la nuntă, dacă nu mănânci nimic, nici nu bei?”.
Toma le-a răspuns: „Eu nu am venit aici nici pentru mâncare,
nici pentru băutură, ci pentru a împlini voia guvernatorului, căci
slujitorii săi au spus că cel care nu va veni la nuntă va fi supus
judecăţii guvernatorului”.
Paharnicul care turna vin la masă, apropiindu-se de Apostol
şi văzându-l că este trist, i-a dat o palmă, zicându-i: „Dacă ai venit
la nuntă nu sta posomorât, ci bucură-te şi veseleşte-te, împreună
cu ceilalţi oaspeţi”. Sfântul i-a zis în limba aramaică celui care
l-a lovit: „Dumnezeu să-ţi ierte păcatul în veacul viitor, dar în cel
de acum, mâna care s-a ridicat asupra mea, să o vezi mâncată de
câini, spre învăţătură de minte multora”.
După puţină vreme paharnicul a mers la o fântână din
apropiere, pentru a aduce oaspeţilor apă, ca să o amestece cu vin.
Dar ieşind o sălbăticiune din pădure l-a sfâşiat, iar acesta a murit.
Nişte câini au găsit trupul şi l-au rupt în bucăţi, iar unul dintre ei
i-a apucat cu gura mâna dreaptă, cea cu care paharnicul îl lovise
pe sfânt, şi a adus-o în locul în care se ţinea nunta.
Mirându-se toţi câţi erau acolo de vederea mâinii şi
întrebându-se a cui poate fi, o femeie de neam evreu, care
cânta la nuntă, le-a zis: „Mare taină ni s-a arătat nouă, astăzi,
pentru că Dumnezeu ne-a trimis un om al Lui ca să şadă
împreună cu noi la masă. Eu l-am văzut pe paharnicul care
turna vin cum i-a dat o palmă străinului, iar acesta i-a zis în
limba aramaică: «Dumnezeu să-ţi ierte păcatul în veacul viitor,
dar în cel de acum, mâna care s-a ridicat asupra mea, să o vezi
mâncată de câini, spre învăţătură de minte multora» şi aceasta
s-a împlinit, precum vedeţi cu toţii”. Atunci frică mare i-a
cuprins pe toţi mesenii.
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Auzind guvernatorul cetăţii ceea ce s-a întâmplat, după ce
a trecut nunta, l-a chemat pe Apostolul Toma la sine, zicân
du-i: „De vreme ce prin blestem ştii să pricinuieşti moarte,
arată-mi şi puterea rugăciunii tale, prin binecuvântarea fiicei
care mi s-a căsătorit astăzi”. Sfântul a acceptat rugămintea cu
bucurie şi, intrând în cămara cea de nuntă, i-a povăţuit pe tinerii
miri să urască dulceaţa poftei trupeşti, înduplecându-i să trăiască
în curăţie, pentru că Domnul Hristos le-a spus Sfinţilor Apostoli,
şi prin ei tuturor creştinilor: „Adevăr vă grăiesc: Nu este nici
unul care a lăsat casă sau femeie sau fraţi sau părinţi sau copii
pentru împărăţia lui Dumnezeu, care să nu primească cu mult
mai mult în vremea de acum, iar în veacul ce va să vină, viaţă
veşnică” (Luca 18,29-30). După ce s-a rugat pentru cei doi tineri,
Apostolul i-a binecuvântat şi s-a dus în drumul lui.
După ce mirii au adormit, Domnul Hristos le-a apărut în
vis, sub chipul Sfântului Apostol Toma şi i-a povăţuit cu multă
dragoste. Socotind mirele că cel ce le grăieşte este Sfântul Toma,
L-a întrebat: „Oare nu ai ieşit tu mai înainte de la noi? Cum de
te afli aici?”. Mântuitorul i-a răspuns: „Eu nu sunt Apostolul
Toma, ci fratele lui prin har, iar toţi cei ce se leapădă de lume
şi îmi urmează Mie, asemenea lui, vor fi nu doar fraţii Mei, în
veacul ce va să fie, ci şi moştenitori ai împărăţiei Mele. Deci
nu uitaţi ceea ce v-a povăţuit fratele Meu. De vă veţi păstra,
după sfatul lui, fecioria, veţi fi învredniciţi de cununile cele
nepieritoare din împărăţia cerurilor”.
Deşteptându-se din somn, cei doi miri s-au minunat de
vedenia pe care au avut-o, şi păstrând în inimile lor, ca pe un odor
de mare preţ, sfatul încredinţat lor de Mântuitorul, au petrecut
restul nopţii în rugăciune către Cel ce le-a apărut în vis.
A doua zi guvernatorul a intrat în odaia în care erau tinerii,
pe care i-a aflat şezând separat şi nedumerit fiind de aceasta, i-a
întrebat din ce pricină nu sunt împreună. Cei doi i-au răspuns: „Noi
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ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne învrednicească până la sfârşitul
vieţii să ne păstrăm fecioria, încât să ne bucurăm de cununile cele
nepieritoare din împărăţia cerurilor, după făgăduinţa Domnului,
Care ni S-a arătat azi noapte în vis sub chipul străinului care a luat
parte la nunta noastră, iar apoi ne-a povăţuit în cămara de nuntă”.
Înţelegând guvernatorul că străinul pe care l-a chemat în casă i-a
sfătuit pe cei doi miri să-şi păzească fecioria, s-a aprins de mânie
şi îndată şi-a trimis slujitorii ca să-l prindă şi să-l aducă la el, dar
aceştia nu l-au aflat, pentru că dis-de-dimineaţă Apostolul Toma şi
Avan porniseră cu corabia spre India.
După ce au ajuns în India, cei doi s-au înfăţişat înaintea
regelui Gondofornes, iar Avan i-a zis: „Iată, rege, că ţi-am adus
din Palestina un zidar foarte înţelept, care îţi va ridica palatul
pe care îl doreşti”. Văzându-l pe Toma, regele l-a întrebat cu ce
materiale ştie să lucreze, cu lemn sau cu piatră? Apostolul i-a
răspuns că din lemn ştie să facă pluguri, juguri, cârme şi vâsle,
iar din pietre zideşte coloane, temple şi palate. Auzind acestea,
Gondofornes l-a întrebat: „Îmi vei putea face mie un palat, după
voia mea, în locul pe care ţi-l voi arăta?”, iar Toma i-a confirmat.
După ce Apostolul s-a înţeles cu regele cum să fie palatul şi a
văzut locul unde trebuia acesta ridicat, Gondofornes a poruncit
să i se dea aurul necesar pentru începerea lucrării.
Toma l-a rugat însă pe rege să nu vină la palat până când
va fi gata, iar acesta a acceptat.
Apostolul a împărţit săracilor tot aurul primit, propovăduind
în acelaşi timp Evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu printre
locuitorii de acolo, cărora le-a hirotonit preoţi şi episcopi.
După o vreme regele l-a chemat pe Toma la el şi l-a întrebat
cum merg lucrările de ridicare ale palatului. Apostolul i-a răspuns
că fundaţia este gata, dar are nevoie de mai mult aur pentru zidirea
pereţilor. Gondofornes s-a bucurat şi a poruncit slujitorilor lui să
îi dea lui Toma aurul solicitat.
79

Primind aurul, Apostolul l-a împărţit celor lipsiţi, iar el şi-a
continuat cu multă râvnă activitatea de răspândire a cuvântului
lui Dumnezeu printre localnici.
Trecând vremea, regele l-a chemat din nou pe Sfântul
Toma la el, întrebându-l cum avansează lucrările de ridicare
ale palatului. Apostolul l-a înştiinţat pe Gondofornes că numai
acoperişul a mai rămas de făcut. Auzind aceasta, regele s-a bucurat
şi i-a dat lui Toma cât aur îi trebuia, poruncindu-i ca acoperişul să
fie frumos, cum nu este altul în regatul său. Apostolul a luat aurul,
iar după ce a ieşit de la rege şi-a ridicat ochii şi mâinile spre cer,
zicând: „Îţi mulţumesc Ţie, Doamne Dumnezeule, iubitorule de
oameni, că în diferite chipuri rânduieşti mântuirea oamenilor”.
Împărţind aurul săracilor, Sfântul s-a îndeletnicit în
continuare cu propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu.
După un timp regele a aflat că zidarul din Palestina nici
măcar nu a început să lucreze la ridicarea palatului, ci tot
aurul primit l-a împărţit nevoiaşilor, iar el străbate ţinutul de
la un capăt la altul, propovăduind un Dumnezeu necunoscut şi
săvârşind multe minuni.
Mâniindu-se foarte tare, regele şi-a trimis slujitorii ca să-l
prindă pe Toma, iar când acesta i-a fost adus înainte, l-a întrebat:
„Zidarule, mi-ai construit palatul pe care ţi-am poruncit să-l faci
şi pentru care ţi-am dat foarte mult aur?”. Apostolul i-a răspuns:
„Ţi-am ridicat un foarte frumos palat, după cum am învăţat eu să
lucrez, de la marele meşter Hristos”. Auzind acestea, Gondofornes
i-a zis: „Să mergem atunci împreună şi să vedem acest frumos
palat”. Toma însă i-a răspuns: „Nu poţi să vezi în această viaţă
palatul pe care ţi l-am făcut eu, ci numai când te vei muta din
lumea trecătoare, atunci îl vei putea vedea în împărăţia cerurilor
şi, sălăşluind în el, vei petrece acolo în veci, cu bucurie”. Socotind
că este luat în râs, regele s-a aprins de mânie şi a poruncit ca
Apostolul să fie aruncat în temniţă, împreună cu Avan, negustorul
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care l-a adus, iar amândoi să fie aspru pedepsiţi, jupuindu-li-se
pielea de vii, după care să fie aruncaţi în foc. Aflându-se în temniţă,
Avan îl ocăra pe Toma, zicând: „Tu şi pe mine şi pe rege ne-ai
înşelat, spunând că eşti zidar înţelept, iar acum ai pierdut şi aurul
regelui şi viaţa mea, căci iată, din pricina ta pătimesc şi voi muri
în chinuri groaznice, fiindcă regele este foarte supărat şi ne va
omorî pe amândoi”. Dar Apostolul, mângâindu-l, i-a zis: „Nu te
teme, că nu vom muri acum, ci vom fi vii, pentru că regele ne va
elibera pe amândoi din temniţă şi ne va ţine în mare cinste pentru
măreţul palat pe care i l-am zidit în împărăţia cerurilor”.
Aflând despre întâmplarea cu palatul, fratele lui Gondo
fornes s-a îmbolnăvit de inimă rea, şi i-a spus regelui: „Pentru
mâhnirea pe care ţi-a produs-o acest înşelător şi eu sunt supărat,
iar din această pricină m-am îmbolnăvit şi, iată, simt că sfârşitul
îmi este aproape”. Şi zicând acestea, îndată s-a stins din viaţă.
Regele, care îşi iubea foarte mult fratele, a fost cuprins
de jale şi a început să plângă nemângâiat. La porunca lui
Dumnezeu, un înger a luat sufletul celui care murise şi l-a
înălţat în lăcaşurile cereşti, unde i-a arătat multe palate
frumoase şi luminoase, dintre care unul era mai măreţ şi
mai luminos decât toate celelalte, a cărui frumuseţe este cu
neputinţă a o descrie în cuvinte omeneşti. Şi îngerul a zis către
suflet: „În care dintre aceste palate voieşti să vieţuieşti?”. Iar
sufletul, privind spre cel mai frumos palat, a zis: „De îmi este
îngăduit să petrec măcar într-un colţ al acestui palat, nimic
altceva nu mai poftesc”. Îngerul însă i-a răspuns: „În acest
palat nu poţi să vieţuieşti, pentru că este al fratelui tău, pe
care străinul Toma i l-a zidit cu aurul pe care l-a primit de
la el”. Atunci sufletul a zis: „Rogu-te, dă-mi voie să mă duc
la fratele meu pentru a cumpăra de la el acest palat, căci el
nu ştie cât este de frumos şi, după ce îl voi plăti, iarăşi mă
voi întoarce aici”. Atunci îngerul a întors sufletul în trup, iar
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mortul a înviat şi, deşteptându-se ca din somn, îi întreba pe
cei care erau de faţă unde îi este fratele şi îi ruga să îl cheme
pe rege să vină la el.
Auzind regele că fratele său a înviat, s-a bucurat foarte
mult şi degrabă a alergat la el, iar acesta i-a spus: „Ştiu bine,
frate, cât de mult mă iubeşti şi cum ai plâns pentru mine, iar de
ţi-ar fi fost cu putinţă să mă răscumperi de la moarte, ai fi dat
pentru mine chiar şi jumătate din regatul tău”. Regele i-a zis:
„Adevăr ai grăit, aşa este şi nu poate fi altfel”. Apoi fratele său
i-a spus: „Dacă mă iubeşti atât de mult, vreau să îmi oferi un
dar şi te rog să nu mă refuzi”. Regele a răspuns: „Tot ceea ce
am îţi dăruiesc ţie, iubitul meu frate”, întărindu-şi cu jurământ
făgăduinţa făcută. Atunci fratele cel înviat a zis: „Te rog să îmi
dăruieşti palatul tău din împărăţia cerurilor, iar eu îţi ofer în
schimb toată averea mea de pe pământ”. Auzind aceste cuvinte
regele a fost foarte surprins, încât a amuţit.
După un timp regele l-a întrebat pe fratele său: „Cum de am
eu un palat în cer?”, iar cel care fusese mort i-a zis: „Cu adevărat
ai un palat în împărăţia cerurilor cum nici nu-ţi închipui şi cum
nu există vreunul pe pământ, iar acest frumos palat ţi l-a zidit ţie
Toma, pe care tu îl ţii în temniţă. Eu l-am văzut şi m-am minunat
de frumuseţea lui nespusă şi am cerut să vieţuiesc măcar într-un
colţ al lui, dar nu mi s-a dat voie. Îngerul care m-a purtat pe mine
prin lăcaşurile cereşti mi-a spus că eu nu pot să petrec în acest
palat, pentru că este al tău şi ţi l-a ridicat străinul Toma. Atunci eu
l-am rugat pe înger să îmi dea voie să mă întorc pe pământ şi să
cumpăr de la tine acel palat, deci dacă mă iubeşti, dă-mi-l mie, şi
tu ia în schimb toată averea mea”. Auzind aceste cuvinte, regele
s-a bucurat de două lucruri, pentru revenirea la viaţă a fratelui său
şi pentru palatul care i s-a zidit în cer şi i-a zis fratelui său: „Iubite
frate, m-am jurat ţie să-ţi dăruiesc orice este sub stăpânirea mea
pe pământ, dar palatul din cer nu ţi l-am făgăduit, dar dacă vei
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voi, avem pe lângă noi acelaşi zidar, care poate să-ţi ridice şi ţie
un astfel de palat în împărăţia cerurilor”.
Zicând acestea, regele şi-a trimis îndată slujitorii în temniţă,
ca să-i scoată de acolo pe Sfântul Toma şi pe Avan, negustorul
care l-a adus pe acesta în regatul său. Şi, alergând în întâmpinarea
Apostolului, Gondofornes a căzut la picioarele lui, cerându-şi
iertare. Mulţumind lui Dumnezeu, Sfântul Toma a început
să-i înveţe pe amândoi fraţii credinţa în Domnul Hristos, iar
ei, smerindu-se, au ascultat cu bucurie cuvintele lui. Petrecând
o vreme cu ei, Apostolul i-a botezat şi i-a învăţat toată credinţa
creştinească, apoi s-a dus prin cetăţile şi satele dimprejur,
propovăduind Evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu.
Iar cei doi fraţi, prin multe fapte de milostenie, şi-au zidit
palate nepieritoare în împărăţia cerurilor.
Regele Gondofornes a făcut parte din dinastia indo-partă,
a cărei stăpânire se întindea asupra teritoriilor din Afganistan,
Seistan, Sind şi Punjab, şi a domnit în Punjabul de Apus, între
anii 20-40 d.Hr. Descoperirile de la Taxila, unde s-au găsit
monezi cu chipul acestui rege, confirmă veridicitatea istoriei
Sfântului Apostol Toma, care l-a vizitat pe Gondofornes în
jurul anului 40 d.Hr.
Mergând vestea că Sfântul Toma propovăduieşte Evanghelia
împărăţiei lui Dumnezeu în India, cei doi miri din Andrapole pe
care i-a sfătuit să îşi păstreze fecioria au venit la el, iar Apostolul
i-a învăţat tainele credinţei creştine, după care i-a botezat.
Revenind în ţara lor, cei doi au început să răspândească
învăţătura cea mântuitoare a Domnului Hristos printre localnici,
aducându-l la credinţa cea adevărată şi pe guvernatorul din
Andrapole, care a crezut din toată inima în Mântuitorul lumii.
După o vreme tânărul, care se numea Dionisie, a ajuns
episcop, iar mireasa lui cea nenuntită, pe nume Pelaghia, a suferit
moarte martirică pentru credinţa în Domnul Hristos.
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Pe când Apostolul Toma propovăduia Evanghelia
împărăţiei lui Dumnezeu în India a sosit vremea ca Maica
Domnului să se mute din această viaţă. Fiind înştiinţaţi de
Dumnezeu despre aceasta, toţi Apostolii au venit la Ierusalim.
După ce Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi-a luat rămas bun
de la ei şi de la creştinii care erau de faţă, i-a binecuvântat pe toţi
şi a adormit. Cu întristare mare, dar într-un alai impresionant,
trupul Sfintei Fecioare Maria a fost aşezat într-un mormânt de
lângă grădina Ghetsimani.
Din rânduială dumnezeiască, Sfântul Apostol Toma a venit
la Ierusalim pe norii cerului, însă a ajuns doar la trei zile după ce
trupul Maicii Domnului fusese depus în mormânt.
Apostolul s-a întristat foarte mult pentru că nu a mai
văzut-o în viaţă pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pentru
a-şi lua rămas bun de la ea, şi nici nu a petrecut-o pe ultimul
drum, de aceea i-a rugat pe ceilalţi Apostoli să-i deschidă
mormântul, pentru a o vedea pentru ultima dată şi să se mângâie.
Deschizând mormântul, Sfinţii Apostoli n-au mai aflat acolo
trupul Sfintei Fecioare Maria, pentru că acesta fusese ridicat de
Fiul ei la cer. Din înaltul cerului, Maica Domnului i-a aruncat
Sfântului Apostol Toma acoperământul ei, ca o dovadă concretă
şi de netăgăduit că ea se află cu sufletul şi cu trupul, alături de
Fiul ei, în împărăţia lui Dumnezeu.
După ce a petrecut un timp cu ceilalţi Apostoli, întărindu-se
unii pe alţii în credinţă, Sfântul Toma a revenit în India.
Ajungând el la Meliapor, le-a vorbit locuitorilor cetăţii
despre Domnul Hristos, iar aceştia au crezut în El. Dorind să-I
înalţe biserică lui Dumnezeu, au vrut să folosească pentru aceasta
un lemn foarte mare, însă o mulţime mare de oameni nu a reuşit
să-l urnească din loc. Au adus atunci câţiva elefanţi, dar nici
aceştia nu au putut mişca lemnul. În această situaţie, Sfântul
Toma s-a rugat lui Dumnezeu şi, prinzând lemnul cel mare şi
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greu cu brâul său, l-a tras singur aproape doi kilometri, până la
locul unde urma să fie ridicată biserica. Văzând această minune,
cei care credeau deja în Domnul Hristos s-au întărit în credinţă,
iar dintre păgâni mulţi au cerut să fie botezaţi.
Pe când Sfântul Toma se afla într-o cetate, propovăduind
cuvântul Evangheliei, din ispita vrăjmaşului un preot idolatru
şi-a ucis singurul fiu şi pentru a scăpa nepedepsit, a dat vina
pe Apostol pentru uciderea tânărului. Auzind aceasta, locuitorii
cetăţii au pus mâna pe Sfântul Toma, şi l-au dus înaintea
judecătorului. Apostolul a mărturisit că este acuzat pe nedrept,
iar judecătorul a întrebat dacă se află în mulţime cineva care
poate da mărturie despre nevinovăţia străinului, însă nimeni
nu i-a luat apărarea. Atunci Apostolul l-a rugat pe judecător să
meargă împreună la locul unde era îngropat tânărul ucis, pentru
a afla ce s-a petrecut cu el. Ducându-se cu toţii la mormântul
aceluia, Toma şi-a ridicat ochii spre cer, şi după ce s-a rugat
lui Dumnezeu, a zis către cel mort: „În numele Domnului Iisus
Hristos, îţi poruncesc, tinere, să ne spui nouă cine te-a ucis?”. Şi
îndată mortul a grăit: „Tatăl meu m-a omorât”. Atunci mulţimile
au exclamat: „Mare este Dumnezeul cel propovăduit de Toma!”
şi l-au eliberat pe Apostol. De spaimă, preotul idolatru a căzut
singur în groapa săpată pentru Toma, care se afla lângă cea a
fiului său, şi a murit pe loc, iar mulţi dintre cei ce erau de faţă au
cerut să fie botezaţi de către Apostol.
După săvârşirea acestei minuni, Sfântul Toma s-a dus în
hotarele Calamidiei, unde stăpînea regele Muzdie, şi a început
să-L propovăduiască pe Hristos, iar mulţi dintre cei de acolo
au îmbrăţişat credinţa creştină. Printre cei care au crezut în
Domnul Hristos se număra şi o femeie de neam bun, cu numele
de Sindichia. Aceasta era rudenie cu Migdonia, cumnata regelui,
care auzind cele istorisite de Sindichia despre Apostolul Toma,
i-a zis: „Vreau şi eu să-l văd pe omul care vorbeşte despre
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Dumnezeul cel adevărat şi să-i ascult învăţătura”. Sindichia
i-a spus: „Dacă voieşti într-adevăr să-l vezi şi să-l asculţi pe
Apostolul lui Dumnezeu, schimbă-ţi hainele şi îmbracă-te ca
o femeie din popor, pentru a nu fi recunoscută şi apoi vino cu
mine”. Migdonia a făcut precum i s-a cerut şi mergând împreună
cu Sindichia, l-au aflat pe Apostolul Toma în mijlocul unei
mulţimi de oameni simpli şi săraci, cărora acesta le vorbea despre
Mântuitorul lumii. Alăturându-se şi ele acelor oameni, ascultau
învăţăturile Sfântului despre Domnul Hristos, despre judecata
Lui, precum şi despre împărăţia lui Dumnezeu şi despre iad.
Auzind toate acestea, Migdonia a fost pătrunsă la inimă şi
a crezut în Domnul Hristos. Apoi, întorcându-se acasă, se gândea
neîncetat la cuvintele Apostolului şi vorbea despre Mântuitorul
cu Sindichia, rudenia ei, şi se aprindea cu mai multă dragoste
către Fiul lui Dumnezeu întrupat. Iar din acel moment ea a
început a se îndepărta de cei necredincioşi, ca de nişte vrăjmaşi
ai lui Dumnezeu şi s-a ferit de discuţiile lor, de ospeţe şi de
toate desfătările lumeşti. De asemenea, Migdonia nu mai voia
să se apropie ca o soţie de bărbatul ei, încât a ajuns să aibă mare
supărare cu el. Carizie, soţul Migdoniei, era dregător la curtea
regală şi bun prieten al regelui Muzdie, pe care l-a rugat să o
trimită pe regina Tertiana, sora Migdoniei, la aceasta, pentru
a o îndupleca să nu se mai îndepărteze de el, ca soţie. Regina
s-a dus la sora ei şi a întrebat-o pentru ce nu i se mai supune
soţului. Migdonia i-a răspuns: „Pentru că este păgân şi vrăjmaş
al lui Dumnezeu, iar eu sunt roaba lui Iisus Hristos, adevăratul
Dumnezeu, şi nu voiesc să fiu întinată de acest om necredincios
şi necurat”. Tertiana a vrut să afle şi ea cine este Iisus Hristos,
iar Migdonia i-a vorbit despre propovăduirea Sfântului Apostol
Toma şi a învăţat-o despre adevărata credinţă în Dumnezeu.
Voind să cunoască mai cu de-amănuntul învăţătura Domnului
Hristos, Tertiana a dorit să-l vadă pe Apostolul Toma şi să-i
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asculte propovăduirea. Sfătuindu-se cu Migdonia, regina a trimis
în taină după Apostolul Toma, pe care l-a rugat să le vorbească
despre Mântuitorul lumii. Ascultând cuvintele Apostolului,
Tertiana a crezut în Iisus Hristos şi cele două femei au cerut să
fie botezate în numele Lui. După ce le-a curăţat prin apa sfântului
botez, Sfântul Toma le-a mai învăţat să păzească poruncile lui
Dumnezeu şi să facă fapte bune. Iar ele, punând în inimile lor
toate cele grăite de Apostol, au hotărât să-şi închine întreaga viaţă
lui Dumnezeu, trăind în curăţie, fără să se mai apropie de bărbaţii
lor, ca unii ce erau necredincioşi.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, Sfântul Toma a tămăduit
numeroşi bolnavi şi a săvârşit multe minuni în regatul lui Muzdie,
încât tot mai mulţi credeau în Domnul Hristos, nu numai din
poporul cel simplu, ci şi de la curtea regală. Chiar şi unul dintre
fiii regelui, pe nume Azan, a îmbrăţişat credinţa creştină şi a fost
botezat de Apostolul Toma.
Întorcându-se de la Migdonia, regina Tertiana îşi petrecea
zilele şi nopţile în rugăciune şi post şi nu se mai pleca dorinţei
bărbatului ei. Atunci regele, mirându-se de schimbarea soţiei
sale, i-a zis lui Carizie, prietenul său: „Voind să-ţi dobândesc pe
femeia ta, am pierdut-o şi pe a mea, care este acum mai rea decât
a ta”. Iar regele şi Carizie au cercetat cu de-amănuntul, pentru a
cunoaşte pricina înstrăinării soţiilor lor, şi au aflat că un străin,
pe nume Toma, care propovăduia credinţa în Iisus Hristos, le-a
întors pe cele două de la petrecerea împreună cu ei. De asemenea,
au mai aflat că şi Azan, fiul regelui, dar şi multe dintre căpetenii
şi dintre slugile casei regale şi din poporul cel simplu, în număr
foarte mare, credeau în Domnul Hristos, datorită propovăduirii
Apostolului Toma. Atunci regele s-a aprins de mânie asupra lui
Toma şi, prinzându-l, l-a aruncat în temniţă.
Când Apostolul a fost adus înaintea regelui, pentru a fi
judecat, acesta l-a întrebat: „Cine eşti tu, rob sau liber?”, iar Toma
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i-a răspuns: „Sunt robul Aceluia asupra căruia tu nu ai stăpânire”.
Regele i-a zis: „Văd că eşti rob viclean şi, fugind de la stăpânul
tău, ai venit pe pământul acesta ca să răzvrăteşti poporul şi să
ne întorci soţiile împotriva noastră. Spune-mi, deci, cine este
stăpânul tău?”. Apostolul i-a răspuns: „Stăpânul meu este Domnul
cerului şi al pământului, Dumnezeul şi Făcătorul a toată făptura,
Care m-a trimis să propovăduiesc numele Lui cel sfânt şi să-i
întorc pe oameni de la rătăcirea lor”. Regele i-a zis: „Renunţă la
vorbele tale cele viclene, amăgitorule, şi ascultă porunca mea:
După cum, prin amăgire, ai îndepărtat soţiile noastre ca să nu se
mai unească cu noi, tot aşa să le întorci înapoi la noi! Căci de
nu vei face aceasta, ca soţiile noastre să fie cu noi în dragostea
şi în unirea de mai înainte, te voi pedepsi cumplit”. Apostolul
i-a răspuns: „Nu se cade ca roabele lui Hristos să se unească cu
bogaţii cei fără de lege; nici nu este cu dreptate ca femeile cele
credincioase să fie necinstite de păgâni şi necredincioşi”.
Auzind acestea, regele Muzdie a poruncit slujitorilor lui să
aducă nişte plăci de fier înroşite în foc şi l-a silit pe Apostol să
stea cu picioarele goale pe ele. Când plăcile au fost aduse, deodată
a ieşit apă de sub ele şi le-a răcit. După aceea Apostolul a fost
aruncat într-un cuptor cu foc şi lăsat acolo toată noaptea, însă a
doua zi a ieşit de acolo viu şi nevătămat. Atunci Carizie l-a sfătuit
pe rege, zicându-i: „Porunceşte străinului să se închine şi să aducă
jertfă Soarelui, zeul nostru, pentru că în acest chip se va mânia pe
el Dumnezeul lui, care îl păzeşte nevătămat”. La porunca regelui,
Apostolul a fost dus înaintea idolului zeului Soare, pentru a i se
închina, însă când Toma s-a rugat adevăratului Dumnezeu idolul
s-a topit ca ceara în faţa Apostolului. Văzând această minune,
creştinii de la curtea regelui s-au bucurat şi mulţi dintre cei ce
erau de faţă, care nu auziseră despre Domnul Hristos, au crezut
în El. Atunci Muzdie, mâniindu-se mai tare, se gândea cum să-l
piardă pe Toma, dar temându-se de popor şi de slugile sale care
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îmbrăţişaseră credinţa creştină, a ieşit cu Apostolul din cetate, fiind
urmat de ostaşii săi, iar mulţimile adunate socoteau că regele vrea
să vadă o minune săvârşită de el. După ce au mers împreună o
bucată de drum, regele a pouncit la cinci dintre ostaşi să-l ducă pe
Toma în muntele din apropiere, unde să-l străpungă cu suliţele, iar
el s-a dus în cetatea Axium. Azan, fiul regelui, şi Sifor, un bărbat de
neam bun, care şi el fusese botezat de Apostol, înţelegând ceea ce
avea să se întâmple, au alergat după Sfântul Toma şi, ajungându-l
din urmă, plângeau pentru el. Apostolul le-a cerut ostaşilor să-i
îngăduie să se roage, şi înălţând rugăciuni către Dumnezeu, l-a
hirotonit preot pe Sifor şi diacon pe Azan, poruncindu-le să aibă
grijă de cei din cetate care credeau în Domnul Hristos şi să se
sârguiască mereu să sporească numărul lor.
Ajungând în muntele despre care le poruncise regele, cei
cinci ostaşi l-au străpuns toţi deodată cu suliţele pe Sfântul Toma,
care şi-a încredinţat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.
Sifor şi Azan au plâns mult pentru Toma şi i-au îngropat
trupul cu mare cinste. Pe când cei doi şedeau lângă mormântul
Apostolului şi se tânguiau, acesta li s-a arătat, poruncindu-le să
meargă în cetate şi să întărească în credinţă pe cei ce credeau în
Domnul Hristos. Împlinind porunca Sfântului Apostol Toma,
învăţătorul lor, Sifor şi Azan s-au dus în cetate, i-au mângâiat pe
creştinii de acolo pentru moartea Sfântului, şi au purtat grijă cu
înţelepciune de Biserica lui Hristos.
Regele Muzdie şi Carizie au încercat în zadar să se apropie
de Tertiana şi Migdonia, soţiile lor, dar nu au reuşit. Înţelegând
că acestea nu vor să li se supună cu nici un chip, le-au lăsat
să vieţuiască după voia lor, iar ele şi-au petrecut viaţa în post,
rugăciune şi fapte bune, slujind lui Dumnezeu ziua şi noaptea, şi
aducând mult folos Bisericii prin viaţa lor cea îmbunătăţită.
După câţiva ani de la martirizarea Sfântului Apostol Toma,
un diavol a pus stăpânire pe unul dintre fiii lui Muzdie, chinuindu-l
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cumplit, şi nimeni nu putea să-l alunge. Regele s-a mâhnit pentru
fiul său şi a hotărât să caute şi să găsească mormântul Sfântului
Apostol Toma, pentru a lua un os din moaştele lui, pe care să-l
lege de gâtul fiului său, ca să fugă demonul de la acesta, căci
auzise că Sfântul Toma a izgonit mulţime de diavoli.
Când regele voia să facă acest lucru, Sfântul Toma i s-a
arătat în vis, zicându-i: „Pe când eram în viaţă nu m-ai ascultat.
Oare acum, cauţi ajutor de la un mort? Dar dacă vei avea credinţă,
Domnul meu Iisus Hristos îţi va fi milostiv”.
Cuvintele Sfântului Apostol Toma l-au făcut pe rege să
dorească şi mai mult să-i găsească mormântul. Căutându-l în
muntele de lângă cetate, unde le poruncise ostaşilor să îl străpungă
cu suliţele, Muzdie a descoperit mormântul, dar moaştele sfântului
nu le-a aflat îngropate acolo, pentru că unii creştini evlavioşi din
cetate le-au luat pe ascuns şi le-au dus în Mesopotamia. Atunci
regele a luat pământ din mormântul Apostolului şi l-a pus pe
pieptul fiului său, zicând: „Doamne, Iisuse Hristoase, dacă îmi
vei tămădui fiul, prin rugăciunile Apostolului Tău, Toma, eu voi
crede în Tine”. Şi îndată duhul cel necurat a ieşit din fiul său, care
s-a făcut sănătos.
În urma acestei minuni Muzdie a crezut în Domnul Hristos
şi a fost botezat de preotul Sifor, împreună cu toţi dregătorii săi.
Convertirea regelui a provocat mare bucurie între creştinii din
regat, care au dărâmat toţi idolii, ridicând biserici în locul vechilor
temple păgâne, iar credinţa în Dumnezeul cel adevărat a sporit.
Pe locul în care a fost îngropat Sfântul Apostol Toma a fost
ridicată o biserică închinată acestuia.
După botez regele s-a căit pentru păcatele sale şi stăruia
necontenit în rugăciuni, iar preotul Sifor le zicea tuturor:
„Rugaţi-vă pentru regele nostru Muzdie, ca să câştige milă
de la Domnul nostru Iisus Hristos şi să primească iertare
pentru păcatele sale”.
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În călătoriile sale de răspândire a cuvântului lui
Dumnezeu, Sfântul Apostol Toma a parcurs în sens invers
drumul străbătut de cei trei magi, Gaşpar, Melchior şi Baltazar,
care au venit din Orientul Îndepărtat până în Betleemul Iudeii,
pentru a se închina Pruncului Iisus, Căruia I-au adus daruri de
aur, smirnă şi tămâie.
Conform tradiţiei bisericeşti şi informaţiilor istorice,
Sfântul Apostol Toma a propovăduit Evanghelia împărăţiei
lui Dumnezeu până în insula Taprobana (Sri Lanka ori
Sumatra de astăzi, ambele situate în Sud-Estul Indiei) şi a
fost martirizat la Calamina (Mylapore), lângă Madras, în
India, la o distanţă de aproximativ 5.000 de kilometri de
Ierusalim, de unde şi-a început activitatea de răspândire a
cuvântului lui Dumnezeu în lume.
În India există şi astăzi peştera în care Sfântul Toma şi-a
petrecut ultimii ani ai vieţii, precum şi stânca în care sunt imprimate
urmele mâinii şi ale piciorului Apostolului lui Hristos.
Muntele pe care a fost martirizat Sfântul Apostol Toma
poartă numele de „Muntele Sfântului Toma”.
Tot în India există o cruce de piatră, despre care se spune
că a fost cioplită de Sfântul Apostol Toma. Urmele de sânge de
pe aceasta nu dispar niciodată, oricât ar fi spălată şi curăţată,
iar în anumite momente crucea a sângerat în văzul tuturor
celor de faţă.
Sfântul Apostol Toma este pomenit în calendarul creştin în
ziua de 6 octombrie, când s-a mutat din această viaţă trecătoare
în împărăţia lui Dumnezeu, dar Biserica i-a dedicat şi prima
duminică după Paşti, în care Domnul Hristos Cel înviat i s-a
arătat şi l-a invitat să-I atingă mâinile şi coasta.
O parte din moaştele Sfântului Apostol Toma se păstrează
la Mănăstirea Filotheu din Sfântul Munte Athos, alta în biserica
închinată Sfântului Toma din Ortona, Italia, iar capul Apostolului
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se găseşte în Mănăstirea Sfântul Ioan Teologul din Insula
Patmos, în Grecia.
În icoane, Sfântul Toma este reprezentat în genunchi sau
în picioare, în faţa Mântuitorului, Căruia îi atinge coasta. Întrucât
Apostolul le-a zis lui Avan şi Gondofornes că este zidar, în
anumite icoane este înfăţişat cu o riglă şi un echer în mână.
În evul mediu Sfântul Apostol Toma era considerat patronul
arhitecţilor şi al breslelor zidarilor şi pietrarilor.
Sfântului Apostol Toma i-au fost atribuite mai multe
cărţi apocrife, în sensul că anumiţi autori, care au trăit câteva
secole mai târziu decât Apostolul lui Hristos, le-au pus în
circulaţie sub numele lui, pentru ca acestea să se bucure de
mai multă autoritate.
Cea mai cunoscută dintre aceste apocrife este „Evanghelia
după Toma”. Textul acestei cărţi a fost scris în limba greacă, în
jurul anului 150. Din textul original s-a păstrat un fragment, care a
fost descoperit la Oxyrhyncus, în Egiptul Superior. În anul 1945 a
fost descoperită la Nag Hammadi, tot în Egipt, versiunea integrală
a Evangheliei amintite, în traducere coptă. Această traducere a
fost realizată în jurul anului 400.
Altă scriere atribuită Apostolului care a propovăduit
Evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu în India este: „Cartea lui
Toma Atletul”. Aceasta a fost descoperită în 1945, în colecţia
de scrieri gnostice de la Nag Hammadi, în Egiptul Superior.
Existenţa acestei scrieri nu este atestată în literatura creştină
primară. Data apariţiei acestei cărţi este plasată în prima parte a
secolului al IV-lea.
Aceluiaşi Apostol i-a fost atribuită şi scrierea „Apocalipsa
lui Toma”, care a fost descoperită în secolul al XX-lea, şi care
înainte era cunoscută doar fragmentar.
O altă carte apocrifă apărută sub numele Apostolului socotit
necredincos este şi „Evanghelia copilăriei după Toma”.
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Preţuirea de care se bucură Sfântul Apostol Toma în lumea
creştină o constatăm în aceea că anumite localităţi şi insule îi
poartă numele. Astfel, un oraş „Sfântul Toma” există, după cum
era şi firesc, în Bangalore, India, altul în Statul Dakota de Nord,
din Statele Unite ale Americii, un oraş cu acelaşi nume întâlnim
în provincia Ontario, din Canada, iar în Grecia există mai multe
sate numite „Sfântul Toma”. O insulă din Marea Caraibelor,
care aparţine de Statele Unite ale Americii, se numeşte „Sfântul
Toma”, iar la aproximativ 250 de kilometri de coasta de Vest a
Africii, pe linia ecuatorului, în Golful Guineii, întâlnim insula Sao
Tome (Sfântul Toma), fostă colonie portugheză, a cărei capitală
poartă acelaşi nume.
De asemenea, mănăstiri închinate Sfântului Apostol Toma
există în Kappadu (India), Dublin (Irlanda), Brno (Cehia),
Oaxaca (Mexic) etc., numeroase biserici din întreaga lume îl au
ca protetor pe acest Apostol şi mulţi creştini îi poartă numele.
Cunoscând faptele minunate ale Sfântului Apostol Toma,
să îl avem ca model de vieţuire creştină şi să îl rugăm să
mijlocească pentru noi înaintea Bunului Dumnezeu, pentru a ne
ajuta să biruim ispitele şi încercările vieţii, ca să ajungem şi noi
în împărăţia cerurilor.
Iubiţi credincioşi,
Am revenit cu drag în biserica dumneavoastră şi mă bucur
să văd că lucrările de pictură au avansat, că s-a amenajat parcarea
laterală şi că s-a reuşit asfaltarea drumului din faţa bisericii. În
toate aceste frumoase realizări se vede hărnicia Părintelui Paroh
Ionuţ Pop şi jertfelnicia dumneavoastră, a credincioşilor din
această parohie, pentru care vă felicit din inimă. Fiţi convinşi
că dacă oferiţi pentru Biserica lui Dumnezeu, mai mult sau mai
puţin, fiecare după posibilităţi, nu faceţi altceva decât să vă gătiţi
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un locaş în împărăţia cerurilor, asemenea regelui Gondofornes,
despre care v-am vorbit, cu deosebirea că dumneavoastră sunteţi
conştienţi de importanţa donaţiilor pe care le faceţi. Bunul
Dumnezeu să vă răsplătească jertfa însutit şi înmiit, atât în această
viaţă, cât şi în veşnicie.
Întrucât familia Părintelui Paroh a sporit cu un membru,
în continuare vom săvârşi Taina Sfântului Botez pentru
pruncul Bogdan Nicolae, al cărui cel de-al doilea prenume a
fost preluat de la „Sfântul Nicolae”, ocrotitorul bisericii şi al
parohiei dumneavoastră.
În limba slavonă „Bogdan” înseamnă „darul lui Dumnezeu”
sau „dăruit de Dumnezeu”, echivalentul lui „Teodor” din limba
greacă, în timp ce „Nicolae” se traduce din greceşte prin: „victoria
poporului”. Dacă asociem cele două nume înţelegem că: „victoria
poporului este darul lui Dumnezeu”.
Bunul Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni şi să îşi
reverse asupra dumneavoastră darurile Sale cele îmbelşugate.
Amin
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Preasfânta Fecioară Maria,
Născătoarea de Dumnezeu
Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
distinse oficialităţi,
iubiţi credincioşi,
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu şi al Sfintei Fecioare Maria,
ne reîntâlnim la rugăciune sfântă de praznicul „Adormirii Maicii
Domnului” la Sfânta Mănăstire de la Strâmba, care are ca hram
această sărbătoare. Importanţa zilelor în care o prăznuim pe
pururea Fecioara Maria este sporită pentru noi, românii, prin
faptul că ţara noastră este socotită „Grădina Maicii Domnului”.
Dragostea şi cinstirea de care se bucură Sfânta Fecioară
Maria în sânul poporului nostru se evidenţiază în faptul că cel mai
răspândit nume feminin din ţara noastră este cel de Maria.
Evlavia deosebită pe care o au românii faţă de Maica
Domnului şi, în mod special, faţă de sărbătoarea închinată mutării
ei din această viaţă, se observă cu prisosinţă în aceea că, în afara
praznicului naşterii după trup a Domnului Hristos, căruia poporul
nostru dreptmăritor i-a dedicat nenumărate colinde, nici unei alte
sărbători din decursul anului bisericesc nu i-au fost consacrate
atâtea pricesne ca praznicului „Adormirii Maicii Domnului”.
De asemenea, cinstea de care are parte Sfânta Fecioară
Maria în poporul nostru se constată şi în numărul mare de
biserici şi mănăstiri închinate „adormirii Maicii Domnului”,
precum şi în frecvenţa în număr foarte mare a credincioşilor la
Cuvânt rostit în ziua de 15 august 2014 la Mănăstirea „Adormirea
Maicii Domnului” de la Strâmba.
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mănăstirile care au acest hram, cu prilejul sărbătoririi acestuia,
în special în Ardeal.
Dintre cele şapte mănăstiri şi schituri ale Episcopiei noastre,
patru au ca hram „adormirea Maicii Domnului”, iar cu ocazia
acestui praznic le trec pragul cei mai mulţi pelerini.
Ţinând cont de rolul de excepţie jucat de Sfânta Fecioară
Maria în opera de răscumpărare a lumii, în sensul că ea a fost
învrednicită de Dumnezeu să dea naştere Fiului Său făcut om,
Sfinţii Părinţi ai Bisericii noastre au rânduit ca la finalul fiecărei
ectenii de la sfintele slujbe să fie pomenită cu următoarea formulă:
„Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita, Stăpâna
noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria,
cu toţi sfinţii să o pomenim”.
În cele ce urmează voi explica fiecare dintre apelativele
atribuite de Biserică Maicii Domnului.
Primul dintre acestea este cel de: „Preasfânta”.
Îngerii din cer cântă cu glas neîncetat: „Sfânt, sfânt, sfânt
este Domnul Atotţiitorul, plin este tot pământul de slava Sa!”
(Isaia 6,3). Cu toate că sfinţenia este unul dintre atributele
lui Dumnezeu, încă din Vechiul Testament Domnul le-a spus
oamenilor: „Sfinţiţi-vă şi veţi fi sfinţi, pentru că Eu, Domnul
Dumnezeul vostru, sunt sfânt” (Levitic 11,44). Din acest îndemn
înţelegem că Dumnezeu vrea să le împărtăşească şi oamenilor
sfinţenia, însă pentru aceasta ei sunt datori să Îi împlinească
poruncile, ferindu-se de păcat şi împlinind cât mai multe fapte
bune, căci numai în acest mod ajung de la fiinţe create „după
chipul” lui Dumnezeu să realizeze şi „asemănarea” cu El.
Chipul lui Dumnezeu din om este un dar primit de sus, fără
nici un merit din partea omului, care poate fi transfigurat prin
fapte bune, dar şi desfigurat prin păcat.
Conform Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, chipul lui Dumnezeu
din om este asemănarea în potenţă, iar asemănarea cu Dumnezeu
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este chipul în actualitate. La sfinţi însă, chipul lui Dumnezeu şi
asemănarea cu El se identifică.
Prin strădanii proprii şi printr-o conlucrare permanentă
cu Dumnezeu, unii oameni au reuşit să realizeze asemănarea
cu Acesta şi să devină sfinţi. Întrucât sfinţenia este atributul lui
Dumnezeu, de care se împărtăşesc şi unii oameni, Biserica face
o distincţie clară între închinarea adusă lui Dumnezeu şi cea de
care au parte sfinţii.
De asemenea, dintre toţi sfinţii Bisericii s-a remarcat
Maica Domnului, care nu a primit numai anumite daruri de la
Dumnezeu, ci ea s-a învrednicit să nască pe Fiul lui Dumnezeu
făcut om, încât a ajuns să fie „mai cinstită decât heruvimii
şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii”. Nici un
om, în afară de Sfânta Fecioară Maria, nu a ajuns să fie mai
presus decât cetele îngereşti, de aceea ea este „preasfântă”, iar
închinarea adusă ei diferă de cinstirea de care au parte ceilalţi
sfinţi ai Bisericii.
Astfel, pe sfinţi îi cinstim sau îi venerăm, pe Maica
Domnului o preacinstim sau o supravenerăm, iar pe
Dumnezeu Îl adorăm.
Când vorbim despre cinstirea adusă sfinţilor noi trebuie
să ştim că nu îi venerăm pentru ei înşişi, de vreme ce sunt
fiinţe create, căci în acest fel am cădea în greşeala păgânilor,
„care s-au închinat şi i-au slujit făpturii în locul Făcătorului”
(Romani 1,25). Noi venerăm în sfinţi darurile supranaturale pe
care le-au primit de la Dumnezeu pentru vrednicia vieţii lor.
Astfel, cinstea acordată sfinţilor se îndreaptă şi trece la slava
lui Dumnezeu, Căruia sfinţii I-au bineplăcut prin credinţa şi
viaţa îmbunătăţită pe care au trăit-o. Într-o rugăciune a Bisericii
adresată lui Dumnezeu se spune: „Cinstim pe sfinţii Tăi, care
sunt chipul şi asemănarea Ta; iar pe ei cinstindu-i, pe Tine Te
cinstim şi Te mărim, ca pe chipul cel dintâi”.
97

În continuarea ecteniei Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
este numită: „curata”.
Neprihănirea Sfintei Fecioare Maria este dovada de necon
testat a eforturilor ei susţinute de a fi bineplăcută lui Dumnezeu.
La Bunavestire, Sfântul Arhanghel Gavriil i-a zis Sfintei
Fecioare: „Iată, vei lua în pântece şi vei naşte Fiu şi numele Lui
îl vei chema Iisus. Acesta mare va fi şi Fiul Celui-Preaînalt Se va
chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da tronul lui David, părintele
Său, şi va împărăţi peste casa lui Iacob în veci şi împărăţia
Lui nu va avea sfârşit». Şi a zis Maria către înger: «Cum va
fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?». Şi răspunzând
îngerul, i-a zis: «Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea
Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul Care Se va
naşte din tine Fiul lui Dumnezeu se va chema. Şi iată, Elisabeta,
rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei, şi aceasta este a
şasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic
nu este cu neputinţă»” (Luca 1,31-37).
Prin întrebarea adresată îngerului, Fecioara Maria arată că
îşi păstrase curăţia. Confirmarea acestui fapt o avem în atitudinea
dreptului Iosif, despre care Sfântul evanghelist Matei relatează:
„Maria, mama lui Iisus, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei
înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt.
Iar Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o dea în vileag,
a vrut s-o lase pe ascuns. Şi cugetând el acestea, iată îngerul
Domnului i s-a arătat în vis, grăind: «Iosife, fiul lui David, nu te
teme s-o iei pe Maria drept femeia ta, fiindcă ceea ce s-a zămislit
într-însa este de la Duhul Sfânt»” (Matei 1,18-20).
Pe lângă neprihănirea trupească a Sfintei Fecioare Maria,
despre care am vorbit deja, puritatea şi candoarea ei sufletească
sunt dovedite de faptul că ea nu şi-a întemeiat o familie, ci s-a
logodit cu dreptul Iosif, un om în vârstă, tocmai pentru a-şi putea
închina întreaga viaţă lui Dumnezeu.
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Prin răspunsul dat Sfintei Fecioare Maria, Sfântul Arhanghel
Gavriil a lămurit-o că nu trebuie să-şi încalce hotărârea de a trăi
în feciorie, pentru că zămislirea se va petrece prin pogorârea
Duhului Sfânt asupra ei şi prin umbrirea lui Dumnezeu, Celui
Preaînalt, iar Cel ce se va naşte din ea va fi Fiul lui Dumnezeu,
nu copilul unui bărbat.
Înţelegând minunea lui Dumnezeu despre care vorbea
arhanghelul, datorită căreia fecioria îi era neatinsă, „Maria a zis:
«Iată, roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!». Şi îngerul
a plecat de la dânsa” (Luca 1,38).
Sfânta Fecioară Maria este cea mai neprihănită femeie care
a trăit vreodată pe faţa pământului. Să avem convingerea fermă
că, dacă alta ar fi fost mai curată decât ea în istoria lumii, pe aceea
ar fi ales-o Dumnezeu de Maică a Fiului Său întrupat.
Următorul apelativ atribuit Sfintei Fecioare Maria este cel
de „preabinecuvântata”.
Ţinând cont de nenumăratele virtuţi ale Sfintei Fecioare
Maria, şi de planul Său de mântuire a lumii, Dumnezeu l-a
trimis pe Sfântul Arhanghel Gavriil în casa Sfintei Fecioare
din Nazaret, iar acesta i-a spus: „Bucură-te, ceea ce eşti
plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu
între femei!” (Luca 1,28). După ce a luat în pântece, Sfânta
Fecioară s-a dus la Elisabeta, rudenia sa. „Iar când a auzit
Elisabeta închinarea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei
şi s-a umplut Elisabeta de Duh Sfânt, şi a strigat cu glas mare
şi a zis: «Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat
este rodul pântecelui tău!»” (Luca 1,41,42). Din relatarea
Sfântului evanghelist Luca remarcăm faptul că Elisabeta a
numit-o „binecuvântată” pe Sfânta Fecioară Maria tot prin
inspiraţia Duhului Sfânt.
În urma naşterii Fiului lui Dumnezeu ca om, Maica
Domnului nu mai este doar binecuvântată, ci „preabinecuvântată”.
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O altă însuşire a Maicii Domnului pomenită în ecteniile
Bisericii este cea de „mărită”.
În cadrul discuţiei purtate de Sfânta Fecioară Maria cu
Elisabeta, pe când amândouă aveau în pântece, Maica Domnului
a afirmat: „Măreşte, suflete al meu, pe Domnul, şi să se bucure
duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că El a căutat spre
smerenia roabei Sale; că, iată, de acum mă vor ferici toate
neamurile; că mi-a făcut mie mărire Cel-Puternic” (Luca 1,4649). Sfânta Fecioară Maria era conştientă de faptul că prin
zămislirea Fiului lui Dumnezeu în pântecele ei Domnul i-a făcut
parte de mărire şi a mărturisit că datorită smereniei a fost cercetată
de Dumnezeu, motiv pentru care o vor ferici toate neamurile.
În continuare, Maica Domnului grăieşte: „Făcut-a faptă
tare cu braţul Său, Domnul, risipit-a pe cei mândri în cugetul
inimii lor; coborât-a pe cei puternici de pe tronuri şi i-a înălţat
pe cei smeriţi” (Luca 1,51-52). Prin aceste cuvinte Sfânta
Fecioară Maria evidenţiază importanţa smereniei şi arată cât
de primejdioasă este mândria. Şi Domnul Hristos a afirmat în
acest sens „că tot cel ce se înalţă pe sine va fi smerit, iar cel
ce se smereşte pe sine se va înălţa” (Luca 14,11), pentru că
„Dumnezeu le stă împotrivă celor mândri, dar celor smeriţi le
dă har” (Iacob 4,6).
Deşi smerenia Maicii Domnului nu este menţionată în
ectenie, întrucât ea însăşi a mărturisit că datorită acesteia i-a făcut
Dumnezeu mărire, am considerat necesar să vorbesc şi despre
această importantă virtute a Sfintei Fecioare Maria.
În continuarea ecteniilor rostite în Biserică Maica Domnului
este numită: „Stăpâna noastră”.
În Sfânta Scriptură citim că Dumnezeu este „Stăpânul
cerului şi al pământului, Ziditorul apelor, Împăratul întregii
făpturi” (Iudita 9,12). Domnul Hristos a afirmat despre relaţia
dintre Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul făcut om: „Toate
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câte le are Tatăl, ale Mele sunt” (Ioan 16,15). Întrucât Sfânta
Fecioară Maria s-a învrednicit să nască pe Fiul lui Dumnezeu
întrupat, care este „Stăpânul cerului şi al pământului, Ziditorul
apelor, Împăratul întregii făpturi”, pe bună dreptate ea poate fi
numită „Stăpâna noastră”.
Domnul nostru Iisus Hristos nu ne este Stăpân doar
în calitate de Fiu al lui Dumnezeu, ci şi de om, pentru că
opera de răscumpărare a lumii a realizat-o ca Fiu al lui
Dumnezeu întrupat.
În urma păcatului strămoşesc, toţi urmaşii protopărinţilor
Adam şi Eva au ajuns în robia diavolului, a păcatului şi a morţii,
din care ne-a eliberat Domnul Hristos. Sfântul Apostol Pavel
a scris în acest sens: „Nu ştiţi că trupul vostru este templu al
Duhului Sfânt, Cel ce este întru voi, Cel pe care de la Dumnezeu
Îl aveţi şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci cu preţ aţi fost
cumpăraţi!” (I Corinteni 6,19-20). Sfântul Apostol Petru indică
preţul răscumpărării noastre: „Nu cu lucruri stricăcioase, cu
argint sau cu aur aţi fost răscumpăraţi din deşarta voastră viaţă
moştenită de la părinţi, ci cu sângele cel scump, ca al unui miel
nevinovat şi neprihănit, al lui Hristos” (I Petru 1,18-19).
După cum orice rob este dator să-şi slujească stăpânul, noi
trebuie să împlinim poruncile Domnului Hristos, Care ne-a spus:
„Luaţi jugul Meu asupra voastră, că jugul Meu este bun şi povara
Mea este uşoară” (Matei 11,29-30).
Cea mai importantă calitate a Sfintei Fecioare Maria este
aceea de „Născătoare de Dumnezeu”.
La Bunavestire, Sfântul Arhanghel Gavriil i-a zis Sfintei
Fecioare Maria: „Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea
Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul Care Se va
naşte din tine Fiul lui Dumnezeu se va chema” (Luca 1,35).
Confirmarea faptului că Sfânta Fecioară Maria este
Născătoare de Dumnezeu o avem în afirmaţia Elisabetei, care sub
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inspiraţia Duhului Sfânt, i-a zis acesteia: „De unde mie aceasta,
să vină la mine maica Domnului meu?” (Luca 1,43).
Sunt unii rătăciţi de la dreapta credinţă care pretind că
Maica Domnului nu este Născătoare de Dumnezeu. Astfel de
oameni raţionează că Sfânta Fecioară Maria a născut pe Iisus
Hristos ca om, iar nu ca Dumnezeu. De vreme ce Fiul s-a născut
ca Dumnezeu din veci din Tatăl, iar ca om s-a născut la plinirea
vremii din Fecioara Maria, Maica Domnului nu poate fi numită
Născătoare de Dumnezeu. Ţinând cont şi de faptul că omul nu-L
poate naşte pe Dumnezeu, în nici un caz Sfânta Fecioară nu este
Născătoare de Dumnezeu.
Unor astfel de oameni Biserica le răspunde că Sfânta
Fecioară Maria nu a născut firea omenească sau natura umană
a lui Iisus Hristos. Leonid Uspensky a scris că „natura nu are
existenţă proprie, ci apare întotdeauna personalizată. Aşadar
natura nu există decât prin persoane, şi fiecare persoană îşi
posedă natura pe deplin. Fiecare dintre persoanele Sfintei Treimi
deţine deplinătatea naturii dumnezeieşti, aşa cum fiecare persoană
umană posedă plinătatea naturii umane. Natura este aceeaşi la toţi
oamenii, însă persoanele sunt nenumărate, fiecare dintre ele fiind
unică şi de neînlocuit”.
În momentul zămislirii în sânul preacurat al Sfintei
Fecioare Maria, Fiul lui Dumnezeu şi-a asumat în persoana Lui,
alături de firea dumnezeiască, natura omenească luată din Sfânta
Fecioară, iar El Se naşte din Preacurata ca persoană, iar nu ca
natură, pentru că întotdeauna natura este concretizată în ipostas.
Astfel în Iisus Hristos sunt două naturi sau firi (cea dumnezeiască
şi cea omenească), dar o singură persoană, aceea a Fiului lui
Dumnezeu făcut om, încât, pe drept cuvânt, Maica Domnului
este Născătoare de Dumnezeu.
Sfânta Fecioară Maria s-a învrednicit să nască pe Fiul lui
Dumnezeu făcut om pentru calităţile ei de excepţie, însă iniţiativa
102

acestui act grandios a aparţinut lui Dumnezeu, realizarea lui fiind
rodul conlucrării dintre Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria.
Cea din urmă însuşire a Maicii Domnului pomenită în
ectenie este „pururea fecioria” ei.
Aceasta se referă la faptul că ea a fost fecioară înainte de
naşterea Pruncului Iisus, în timpul naşterii, precum şi după naştere.
Până la bunavestire din Nazaret, meritul de a se fi păstrat
curată şi neprihănită este al Sfintei Fecioare Maria, însă din
momentul zămislirii Fiului lui Dumnezeu în pântecele ei, pururea
fecioria este lucrarea lui Dumnezeu.
Maica Domnului este singura fecioară din lume care a
născut Fiu. Axionul Naşterii Domnului glăsuieşte în acest sens:
„Străin lucru este mamelor fecioria, străină este şi fecioarelor
naşterea de fii. Iar întru tine, Născătoare de Dumnezeu, amândouă
s-au rânduit. Pentru aceasta, toate seminţiile pământului, pe tine,
neîncetat te mărim”.
Pururea fecioria Maicii Domnului a fost prorocită în
Vechiul Testament. Profetul Isaia a scris în acest sens: „Iată,
fecioara va purta în pântece şi va naşte fiu şi-L vor chema cu
numele de Emanuel” (Isaia 7,14), iar prorocul Iezechiel a scris
şi el: „Şi mi-a zis mie Domnul: «Uşa aceasta va fi încuiată;
ea nu se va deschide şi nici un om nu va trece prin ea, căci
Domnul, Dumnezeul lui Israel, va intra printr-însa, şi ea va fi
încuiată»” (Iezechiel 44,2).
În cartea Apocalipsei citim despre „o femeie înveşmântată
cu soarele; şi sub picioarele ei, luna; şi pe capul său, o cunună
din douăsprezece stele” (Apocalipsa 12,1). Sfinţii Părinţi ai
Bisericii afirmă că aici este vorba despre Maica Domnului.
Pururea fecioria Maicii Domnului este reprezentată în
icoanele Bisericii noastre prin cele trei stele de pe voalul sau
maforionul Născătoarei de Dumnezeu, de deasupra frunţii şi de
pe cei doi umeri.
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În urma enumerării calităţilor Pururea Fecioarei Maria, pe
care le-am explicat în cuvântul de astăzi, ecteniile Bisericii se
încheie cu îndemnul făcut tuturor credincioşilor, ca pe Maica
Domnului, „cu toţi sfinţii să o pomenim”.
Ţinând cont de meritele personale de excepţie ale
Sfintei Fecioare Maria şi de faptul că Fiul lui Dumnezeu
întrupat, prin care s-a realizat opera de mântuire a lumii, S-a
născut din pântecele ei preacurat, Maica Domnului a ajuns,
în împărăţia cerurilor, mai presus decât toţi sfinţii Bisericii
şi chiar decât puterile îngereşti, lângă tronul Sfintei Treimi.
Locul privilegiat ocupat de Maica Domnului în împărăţia
lui Dumnezeu a fost prorocit de psalmistul David, care s-a
adresat în acest sens, în duh, Domnului Hristos: „Stătut-a
împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită şi
prea înfrumuseţată” (Psalmul 44,11).
De vreme ce toţi sfinţii o supravenerează pe Maica
Domnului, iar acest act de preacinstire urcă la tronul Sfintei
Treimi, noi, toţi creştinii, suntem datori să o pomenim în
rugăciunile noastre pe Pururea Fecioara Maria, adică să ne
rugăm ei, dacă vrem ca şi ea să ne pomenească în rugăciunile
de mijlocire către Fiul său, Mântuitorul lumii şi Dreptul
Judecător, pentru că „mult poate rugăciunea Maicii spre
îmblânzirea Stăpânului”.
După ce am poposit asupra fiecăreia dintre însuşirile
Sfintei Fecioare Maria menţionate în ecteniile Bisericii noastre,
sunt dator să precizez faptul că ordinea în care acestea au fost
aşezate nu este una întâmplătoare, ci cea firească, în sensul
că ele au o înlănţuire logică şi cronologică, cele dintâi fiind o
condiţie pentru dobândirea celor de după ele. Aceste calităţi
excepţionale au implicat atât eforturi personale considerabile
şi permanente din partea Sfintei Fecioare, cât şi o conlucrare
strânsă cu Dumnezeu.
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Văzând din pruncia Fecioarei Maria strădaniile
neobosite ale acesteia de a vieţui după voia Lui, Dumnezeu
i-a oferit darul sfinţeniei. Întrucât a fost învrednicită să nască
pe Fiul lui Dumnezeu făcut om, Maica Domnului nu este doar
sfântă, ci „Preasfântă”.
Curăţia Sfintei Fecioare Maria, pomenită în ecteniile
Bisericii, ne indică dorul ei nestins de sfinţenie. Neprihănirea
însă a fost însoţită de alte virtuţi, asemenea celor ale fecioarelor
înţelepte din pilda rostită de Domnul Hristos, care au intrat la
nuntă cu mirele (Matei 25,1-12).
Datorită sfinţeniei vieţii şi a purităţii Fecioarei Maria
aceasta a ajuns să fie binecuvântată de Dumnezeu. În urma
naşterii Fiului lui Dumnezeu ca om, Maica Domnului nu este
doar binecuvântată, ci „preabinecuvântată”.
Numai pentru că a trăit o viaţă „preasfântă” şi „curată”,
şi pentru că a fost „preabinecuvântată” de Dumnezeu, Fecioara
Maria a ajuns să fie şi „mărită” de Acesta.
Datorită însuşirilor amintite în ectenie, dar şi nenumăratelor
ei virtuţi nemenţionate aici, Sfânta Fecioară Maria a fost
învrednicită de Dumnezeu să-L nască pe Fiul Său.
Dintre ultimele trei calităţi ale Sfintei Fecioare Maria,
pomenite în ecteniile Bisericii, una le-a generat pe celelalte două.
Astfel, numai pentru că a născut pe Fiul lui Dumnezeu întrupat
Maica Domnului este „Stăpâna noastră” şi tot datorită aceluiaşi
fapt putem vorbi despre „pururea fecioria ei”.
Dacă în decursul vieţii sale pământeşti Sfânta Fecioară
Maria s-a învrednicit să nască pe Fiul lui Dumnezeu făcut om,
când s-a mutat în împărăţia cerurilor cu sufletul şi cu trupul, ea a
fost îndumnezeită. Astfel, Domnul Hristos este Dumnezeu făcut
om, iar Maica Domnului este primul om îndumnezeit.
Sfânta Fecioară Maria este exemplu vrednic de urmat
pentru oamenii de toate vârstele. Pentru copii, fiindcă de
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la vârsta de trei ani a crescut la templul din Ierusalim, fiind
crescută şi educată în frica lui Dumnezeu. Pentru tineri, căci anii
adolescenţei şi ai tinereţii i-a trăit în curăţie, săvârşind numeroase
fapte bune. Pentru oamenii în vârstă, fiindcă în ultimii ani ai
vieţii şi-a sporit virtuţile, pregătindu-se tot mai intens pentru
împărăţia lui Dumnezeu.
Să urmăm, aşadar, pilda vieţii Sfintei Fecioare Maria,
ferindu-ne de păcat şi împlinind cât mai multe fapte bune, dar să
ne şi rugăm Maicii Domnului, pentru că ea are mai mare putere de
mijlocire pe lângă Fiul Său decât oricare alt sfânt al Bisericii.
Bunul Dumnezeu şi Măicuţa Sfântă să vă răsplătească
jertfa de a fi venit astăzi la Mănăstirea de la Strâmba şi să vă
poarte în permanenţă de grijă pe cărările vieţii.
Îl felicit călduros pe părintele stareţ Grighentie şi pe
ceilalţi vieţuitori ai mănăstirii pentru activitatea de excepţie
desfăşurată, rugându-L pe Bunul Dumnezeu să îşi reverse
darurile Sale cele îmbelşugate asupra tuturor, atât în această
viaţă, cât şi în veşnicie.
Amin
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Pilda samarineanului milostiv
Distinse domnule rector Schoenauer,
stimaţi reprezentanţi ai fundaţiei „Diakonia”,
Preacucernici şi Preacuvioşi Părinţi,
Preacuvioase Maici,
dragi invitaţi,
Mă bucur nespus de mult să ne reîntâlnim la Neuen
dettelsau, în cadrul celei de a treia conferinţe teologice organizate
de Episcopia Sălajului în colaborare cu fundaţia Diakonia din
Neuendettelsau, ale cărei baze le-a pus pastorul Wilhem Lohe în
urmă cu 160 de ani.
În cuvântul meu de astăzi voi vorbi despre una dintre cele
mai frumoase pilde pe care a rostit-o Domnul nostru Iisus Hristos,
în care ne prezintă slujirea dezinteresată a semenilor. Atunci
când un învăţător de lege L-a întrebat pe Mântuitorul cine este
aproapele său, Acesta a rostit parabola samarineanului milostiv,
pe care o voi explica în cele ce urmează.
„Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între
tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat,
lăsându-l aproape mort” (Luca 10,30).
Domnul Hristos îşi începe parabola prin afirmaţia că un
călător cobora de la Ierusalim la Ierihon. Omul pomenit aici
întruchipează neamul omenesc.


Conferinţă susţinută în 7 octombrie 2014 la Neuendettelsau, Ger
mania, în cadrul întâlnirii reprezentanţilor Episcopiei Sălajului cu cei ai
fundaţiei Diakonia din această localitate.

107

Ierusalimul este de peste trei mii de ani centrul vieţii
spirituale a iudeilor din întreaga lume, unde timp de câteva secole
a dăinuit renumitul templu evreiesc construit de regele Solomon.
Acest oraş se află la o altitudine medie de aproximativ 800 de metri
deasupra nivelului mării. Ierihonul este unul dintre cele mai vechi
cetăţi din lume, fiind situat în apropierea Mării Moarte, apărută în
urma pedepsei lui Dumnezeu pentru păcatele contra firii săvârşite
de locuitorii oraşelor Sodoma şi Gomora, căci „Domnul a făcut să
plouă peste Sodoma şi Gomora pucioasă şi foc din cer, şi a nimicit
cetăţile acestea şi toată Câmpia şi pe toţi locuitorii cetăţilor şi tot
ce odrăslea din pământ” (Facere 19,24-25). Ierihonul este situat
la aproximativ 250 de metri sub nivelul mării, fiind oraşul aflat
la cea mai joasă altitudine din lume. De la Ierusalim la Ierihon se
coboară atât din punct de vedere spiritual, cât şi fizic.
În această pildă, Ierusalimul simbolizează grădina cea din
Eden, din care au fost alungaţi protopărinţii noştri Adam şi Eva, în
urma păcatului strămoşesc. Drumul spre Ierihon reprezintă lumea
aceasta, iar călătoria ilustrează viaţa pământească a oamenilor.
Călătorul dintre cele două faimoase oraşe ale evreilor a
fost atacat de nişte tâlhari, despuiat de haine, deci deposedat de
bunuri şi agresat, apoi părăsit inconştient la marginea drumului,
mai mult mort decât viu. Acest om reprezintă neamul omenesc,
care în urma păcatului strămoşesc a fost dezbrăcat de slava pe
care protopărinţii Adam şi Eva o aveau în grădina din Eden.
În Sfânta Scriptură citim că după ce a creat lumea,
„Dumnezeu a privit toate câte a făcut şi iată că erau bune
foarte” (Facere 1,31), iar Adam şi Eva „erau amândoi goi şi
nu se ruşinau” (Facere 2, 25), pentru că „erau îmbrăcaţi cu
un acoperământ de lumină şi slavă, aşa cum poartă îngerii”.
Acest acoperământ constituia o împărtăşire văzută şi simţită de


Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, traducere de D. Popa şi D.
Florea, Editura Viaţă şi Sănătate, Bucureşti, 2006, p. 34.
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„harul, lumina şi slava lui Dumnezeu”, primite o dată cu tainica
„suflare de viaţă” (Facere 2,7).
După ce, la îndemnul diavolului, protopărinţii au călcat
porunca lui Dumnezeu şi au mâncat din rodul pomului oprit,
„amândurora li s-au deschis ochii şi au cunoscut că erau goi;
şi au cusut frunze de smochin şi şi-au făcut acoperăminte. Iar
când au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin
rai, în răcoarea serii, s-au ascuns Adam şi femeia lui de la
faţa Domnului Dumnezeu printre pomii raiului. Şi Domnul
Dumnezeu l-a chemat pe Adam şi i-a zis: «Adame, unde eşti?».
Acesta a răspuns: «Am auzit glasul Tău în rai şi m-am temut,
pentru că sunt gol, şi m-am ascuns». Şi i-a zis Dumnezeu:
«Cine ţi-a spus ţie că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul
din care Eu ţi-am poruncit să nu mănânci?»” (Facere 3,7-11).
Pierzând slava primită de la Dumnezeu la creare, Adam şi
Eva au constatat că erau goi trupeşte. Atunci „a făcut Domnul
Dumnezeu lui Adam şi femeii lui îmbrăcăminte de piele şi i-a
îmbrăcat” (Facere 3,21).
Prin căderea în păcat, din oameni duhovniceşti, Adam şi
Eva au devenit trupeşti, iar hainele de piele reprezintă tocmai
existenţa biologică, participarea omului „la viaţa animală”,
precum şi mortalitatea. Aceste veşminte nu au însă doar un
aspect negativ, ci arată şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru
menţinerea omului în existenţă într-un spaţiu străin şi ostil naturii
sale originare. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, în acest sens, că
Dumnezeu „şi-a arătat marea Lui milă faţă de protopărinţi şi i-a
miluit în căderea lor; căci văzându-i acoperiţi de multă ruşine


Panayotis Nellas, Omul - animal îndumnezeit, Studiu introductiv şi
traducere Diac. Ioan I. Ică Jr., Editura DEISIS, Sibiu, 1994, pag. 30.

Alain Besançon, Imaginea interzisă, Traducere din franceză de
Mona Antohi, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996, pag. 107.
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şi că nu ştiau ce să facă pentru a nu mai fi goi şi urâţi, le-a făcut
îmbrăcăminte de piele şi i-a îmbrăcat”.
În Sfânta Scriptură citim că, atunci când Moise a urcat în
Muntele Sinai pentru a primi de la Dumnezeu tablele legii, I-a
cerut insistent să-I arate slava Sa. Domnul însă i-a răspuns: „Eu
Îmi voi trece slava pe dinaintea ta. Faţa Mea însă nu vei putea
s-o vezi, că nu poate omul să-Mi vadă faţa şi să trăiască. Iată,
este un loc aici la Mine; şezi pe stâncă şi când va trece slava
Mea, Eu te voi pune în scobitura stâncii şi cu mâna Mea te voi
acoperi până ce voi trece; iar când Îmi voi lua mâna de pe tine,
tu Îmi vei vedea spatele, dar faţa Mea nu ţi se va arăta! Şi a stat
Moise înaintea Domnului patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi;
şi nici pâine n-a mâncat, nici apă n-a băut. Şi a scris pe table
cuvintele legământului: cele zece porunci. Iar când s-a coborât
Moise din munte, având în mâini cele două table ale legii, el nu
ştia că faţa sa strălucea, pentru că grăise Dumnezeu cu el. Dar
Aaron şi toţi bătrânii lui Israel, văzându-l pe Moise că are faţa
strălucitoare, s-au temut să se apropie de el. Atunci Moise i-a
chemat şi au venit la el Aaron şi toate căpeteniile obştii şi Moise
a grăit cu ei. După aceea s-au apropiat de el toţi fiii lui Israel,
iar el le-a spus tot ce-i poruncise Domnul în Muntele Sinai. Şi
când a încetat să le mai vorbească, el şi-a acoperit faţa cu un văl.
Şi când intra Moise în faţa Domnului ca să-i grăiască, atunci el
îşi ridica vălul până când ieşea; iar la ieşire le spunea fiilor lui
Israel cele ce-i poruncise Domnul. Fiii lui Israel vedeau că faţa
lui Moise strălucea; iar Moise îşi punea iar vălul pe faţă până
când intra din nou să vorbească cu Domnul” (Ieşire 33,19-23
şi 34,28-35). Renumitul teolog sârb Iustin Popovici afirmă că


Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, traducere, introducere,
indici şi note de Pr. D. Fecioru, în colecţia „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti” vol.
21, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1988, pag. 213.
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întrucât „Moise a grăit cu Dumnezeu şi a stat în ascultare de El, a
luat chipul slavei lui Adam din rai, de aceea faţa îi strălucea”.
Tâlharii pomeniţi în parabolă sunt diavolii, care sunt
morţi din punct de vedere spiritual şi vor să îi atragă în moarte
şi pe oameni. Înţeleptul Solomon a afirmat că „Dumnezeu
nu a făcut moartea, nici nu Se bucură de pieirea celor vii”
(Înţelepciunea lui Solomon 1,13), iar Mântuitorul ne-a atras
luarea aminte când a spus că „diavolul de la început a fost
ucigător de oameni” (Ioan 8,44).
Rănile pricinuite de tâlhari călătorului sunt păcatele
săvârşite de om la îndemnul diavolului, care îmbolnăvesc şi
mutilează fiinţa umană. Omul păcătos în loc să se asemene
cu Dumnezeu, care l-a creat, şi să se transfigureze, ia chipul
ispititorului, ale cărui îndemnuri le-a urmat, şi se desfigurează.
Voi relata în acest sens un exemplu grăitor şi renumit. Pe când
Leonardo da Vinci picta cina cea de taină, căuta diferite modele
pentru a reprezenta personajele din icoană. Pentru chipul
Mântuitorului l-a ales pe Pietro Bandinelli, un tânăr care cânta
în corul unei biserici din Roma şi care nu doar că avea o înfăţişare
nobilă, pe care se puteau citi puritatea şi bunătatea, dar acesta
şi trăia o viaţă bineplăcută lui Dumnezeu. După ce a lucrat
câţiva ani la tabloul său, pictorul a căutat vreme îndelungată să
găsească pe cineva cu un chip care să semene cu cel al lui Iuda
Iscarioteanul. Într-o zi a întâlnit pe străzile Romei un cerşetor pe
faţa căruia patimile brăzdaseră urme adânci şi i-a propus să-i fie
model pentru apostolul vânzător. Auzind aceste cuvinte, cerşetorul
a izbucnit în plâns, mărturisindu-i lui da Vinci că el este Pietro
Bandinelli, care în urmă cu câţiva ani îi servise de model pentru
Arhimandritul Iustin Popovici, Omul şi Dumnezeul-om, Studiu introductiv şi traducere: Pr, prof. Ioan Ică şi diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis,
Sibiu, 1997, p. 88.
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chipul Mântuitorului. Păcatul îi transformase acestuia înfăţişarea
pură de odinioară într-una schimonosită.
Domnul Hristos relatează mai departe: „Din întâmplare un
preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături. De
asemenea şi un levit, ajungând în acel loc şi văzând, a trecut pe
alături” (Luca 10,31-32).
Preotul Vechiului Testament şi levitul, rămaşi insensibili la
necazul trecătorului căzut între tâlhari, reprezintă Legea Veche
şi pe slujitorii ei, care nu au fost în stare să îl mântuiască pe
om din robia diavolului, păcatului şi a morţii şi să îl împace cu
Dumnezeu. Apostolul neamurilor a afirmat „că dacă testamentul
cel dintâi ar fi fost fără cusur, nu s-ar fi căutat loc pentru un al
doilea” (Evrei 8,7). Sfântul Evanghelist Ioan a scris şi el „că
legea prin Moise s-a dat, dar harul şi adevărul au venit prin
Iisus Hristos” (Ioan 1,17). Dovada faptului că Legea Veche a fost
nedesăvârşită o avem în aceea că ea se limita la un singur popor,
al cărui rol în istoria lumii a fost acela de a da naştere, din sânul
său, Mântuitorului lumii şi de a-I îmbrăţişa învăţătura. Astfel,
Vechiul Testament a avut doar un caracter pregătitor, de „călăuză
spre Hristos” (Galateni 3,24).
Văzând că evreii nu Îi acceptă învăţătura, Domnul Hristos
le-a atras luarea aminte încă din timpul activităţii Sale publice,
zicându-le: „Cel ce se leapădă de Mine se leapădă de Cel
ce M-a trimis pe Mine. Adevăr vă spun vouă, că mulţi de la
răsărit şi de la apus vor veni şi vor şedea la masă cu Avraam,
cu Isaac şi cu Iacob în împărăţia cerurilor, iar fiii împărăţiei
vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi
plângerea şi scrâşnirea dinţilor” (Luca 10,16 şi Matei 8,11-12).
După învierea Sa din morţi, Domnul Hristos le-a spus Sfinţilor
Săi Apostoli: „Datu-Mi-s-a toată puterea în cer şi pe pământ.
Drept aceea, mergeţi şi învăţaţi toate neamurile, botezându-le
în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le
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să păzească toate câte v-am poruncit Eu vouă. Cel ce va crede
şi se va boteza, se va mântui; dar cel ce nu va crede, se va
osândi” (Matei 28,18-20 şi Marcu 16,16). Astfel, în Vechiul
Testament, poporul ales a pregătit prima venire în lume a Fiului
lui Dumnezeu, în calitate de Mântuitor al acesteia, pe când
Sfânta Biserică, păstrătoarea învăţăturii Noului Testament, are
datoria de a pregăti toate popoarele pentru cea de-a doua venire
a Fiului lui Dumnezeu în lume, de această dată în calitate de
Judecător al acesteia.
Mântuitorul continuă relatarea: „Iar un samarinean,
mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă,
şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi
vin, şi, punându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a
purtat grijă de el” (Luca 10,33-34).
Domnul Hristos şi-a ales cu mult tact personajul pozitiv din
această parabolă, pentru că evreii îi desconsiderau pe samarineni.
De unde provenea aceasta? În anul 933 î. d. Hr. o parte din
poporul ales s-a rupt de regele Roboam, fiul lui Solomon, şi a
înfiinţat Regatul de Nord, cu capitala la Samaria. Acest regat a
fost invadat în anul 722 de asirienii conduşi de regele Sargon
al II-lea şi desfiinţat. Populaţia a fost dusă în exil pe întinsele
teritorii ale Imperiului Asirian şi împrăştiată printre neamurile
păgâne de acolo, de unde nu s-a mai întors niciodată. În locul
populaţiei deportate au fost aduşi păgâni din diverse locuri ale
Imperiului Asirian. Puţinii locuitori care au scăpat de exil s-au
amestecat cu păgânii aduşi aici şi au fost repede asimilaţi. Astfel
s-a născut poporul samarinean, cu care evreii din Regatul de Sud
au fost permanent în conflict.
Cea mai gravă problemă a samarinenilor în relaţia lor
cu evreii o constituia faptul că ei se considerau descendenţi ai
patriarhului Avraam şi cu toate că erau politeişti, se socoteau
păstrători ai legii lui Moise.
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Iudeii socoteau că simpla întâlnire cu un samarinean este
prilej de întinare, încât locuitorii din Galileea care călătoreau la
Ierusalim nu apucau drumul drept, prin Samaria, ci traversau
Iordanul şi mergeau până la Ierihon, de unde treceau râul în
Iudeea. Dacă totuşi se întâmpla ca un evreu să fie nevoit să
călătorească prin Samaria, la ieşirea din această provincie îşi
scutura picioarele, pentru ca nici praful de aici să nu îi rămână pe
încălţăminte. Astfel, înţelegem mirarea femeii samarinence de la
fântâna lui Iacov, căreia Mântuitorul i-a cerut să-i dea apă să bea,
şi care L-a întrebat contrariată: „Cum Tu, care eşti iudeu, ceri să
bei de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii
nu au amestec cu samarinenii” (Ioan 4,9).
Samarineanul milostiv din parabolă este nimeni altul
decât Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut om pentru a mântui
neamul omenesc din robia păcatului, pentru „că într-atât a
iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut
L-a dat, pentru ca tot cel ce crede într-Însul să nu piară, ci să
aibă viaţă veşnică. Că Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în
lume ca să judece lumea, ci pentru ca lumea să se mântuiască
printr-Însul” (Ioan 3,16-17).
Abaterea samarineanului din drumul său pentru a se
apleca asupra omului rănit ilustrează chenoza sau golirea Fiului
lui Dumnezeu de slava din împărăţia cerurilor pentru a Se face
om, căci „Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o ştirbire a fi El
întocmai cu Dumnezeu, Ci S-a deşertat pe Sine, chip de rob
luând, devenind asemenea oamenilor şi la înfăţişare aflându-Se
ca un om” (Filipeni 2,6-7).
Legarea rănilor celui agresat de tâlhari simbolizează
asumarea de către Fiul lui Dumnezeu a firii umane celei căzute
şi restaurarea ei din interior, prin întrupare, viaţa de ascultare,
moartea cu trupul pe cruce, învierea, înălţarea cu trupul la cer şi
şederea de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, prin care a dat celor ce
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cred în El puterea de a birui toate uneltirile vrăjmaşului, după cum
El Însuşi a mărturisit: „Iar celor ce vor crede, aceste semne le vor
urma: în numele Meu demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi,
şerpi vor lua în mână, şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea,
nu-i va vătăma; pe bolnavi îşi vor pune mâinile, şi aceia se vor
face bine” (Marcu 16,17-18). Această capacitate de a birui puterea
diavolului au dobândit-o ucenicii Mântuitorului încă din timpul
activităţii Sale publice, căci după ce i-a trimis la propovăduire,
„s-au întors cei şaptezeci cu bucurie şi I-au spus: «Doamne, şi
demonii ni se pleacă întru numele Tău». Şi le-a zis: «Iată, v-am
dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată
puterea vrăjmaşului, şi nimic nu vă va vătăma. Dar nu de aceasta
să vă bucuraţi, că duhurile vi se pleacă, ci bucuraţi-vă că numele
voastre sunt scrise în ceruri»” (Luca 10,17-20). Din cuvintele
Domnului Hristos constatăm că orice dar sau talant oferit de
Dumnezeu oamenilor în această viaţă este lipsit de finalitate dacă
nu este folosit pentru dobândirea împărăţiei cerurilor.
Despre tămăduirea sau restaurarea firii umane celei
căzute prin suferinţa Fiului lui Dumnezeu întrupat, a vorbit
prorocul Isaia, zicând că Acesta „era dispreţuit şi cel din urmă
dintre oameni; om al durerilor şi cunoscător al suferinţei,
unul înaintea căruia să-ţi acoperi faţa; dispreţuit şi nebăgat în
seamă. Dar El a luat asupră-Şi durerile noastre şi cu suferinţele
noastre S-a împovărat. Şi noi Îl socoteam pedepsit, bătut şi
chinuit de Dumnezeu, dar El fusese străpuns pentru păcatele
noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit
pentru mântuirea noastră şi prin rănile Lui noi toţi ne-am
vindecat” (Isaia 53,3-5). De asemenea, înaintea condamnării
Domnului Hristos la moarte prin răstignire, „Caiafa, care în
anul acela era arhiereu, le-a zis evreilor: «Nu ştiţi nimic; nici
nu gândiţi că de folos ne este să moară un om pentru popor, iar
nu tot neamul să piară». Dar pe aceasta n-a zis-o de la sine,
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ci, fiind arhiereu al acelui an, a profeţit că Iisus avea să moară
pentru neam” (Ioan 11,49-51).
Untdelemnul turnat pe rănile celui atacat de tâlhari
preînchipuie ungerea cu Sfântul şi Marele Mir din cadrul tainei
mirungerii, dar şi taina sfântului maslu, prin care cei bolnavi
sufleteşte şi trupeşte dobândesc vindecare, conform celor afirmate
de Sfântul Iacob: „Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii
Bisericii, şi ei să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în
numele Domnului; şi rugăciunea credinţei îl va mântui pe cel
bolnav, şi Domnul îl va ridica; şi de va fi făcut păcate, i se vor
ierta lui” (Iacob 5,14-15).
Vinul din parabolă aminteşte de sângele euharistic al Domnului
Hristos, care le-a spus evreilor: „Adevăr, adevăr vă spun: Dacă nu
veţi mânca Trupul Fiului Omului şi nu veţi bea Sângele Lui, nu veţi
avea viaţă întru voi. Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele
Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci Trupul
Meu este adevărată mâncare şi Sângele Meu adevărată băutură.
Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu rămâne întru Mine
şi Eu întru el. Aşa cum Tatăl Cel-Viu M-a trimis pe Mine şi Eu viez
prin Tatăl, tot astfel cel ce Mă mănâncă pe Mine va via prin Mine.
Aceasta este Pâinea Care S-a pogorât din cer; nu ca a părinţilor
voştri care au mâncat mană şi au murit: cel ce va mânca Pâinea
aceasta, viu va fi în veac” (Ioan 6,53-58).
Unii interpreţi ai Sfintei Scripturi afirmă că asinul de care
vorbeşte Domnul Hristos în această parabolă ar fi trupul Său, în
care şi-a asumat păcatele omenirii şi prin care a ridicat firea noastră
cea căzută, împăcând-o cu Dumnezeu Tatăl, fiindcă El era lipsit
de păcat. Nu putem separa însă sufletul de trupul Mântuitorului
în firea Sa umană, nici această natură de cea dumnezeiască în
persoana cea unică a Fiului lui Dumnezeu întrupat, pentru că aşa
cum a afirmat Sfântul Apostol Pavel, „întru El locuieşte trupeşte
toată plinătatea dumnezeirii” (Coloseni 2,9).
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Dacă samarineanul milostiv din parabolă reprezintă persoana
Domnului Hristos, asinul înfăţişează lucrarea Acestuia.
Cu toate că în persoana Fiului lui Dumnezeu făcut om erau
două firi, cea dumnezeiască şi cea omenească, acestea aveau
o singură lucrare, numită divino-umană sau teandrică, pentru
că Domnul Hristos săvârşea cele dumnezeieşti în trup, dar
avea manifestările noastre mai presus de noi, precum naşterea
din Fecioară, lipsa de păcat, grăirea cu puterea lui Dumnezeu,
umblarea pe apă şi cele asemenea. Prin trupul pătimitor din fire,
a făcut arătată puterea dumnezeiască suprainfinită, căci lucra
în chip unitar şi prin fiecare din cele făcute de El manifesta
deodată cu puterea dumnezeirii Sale, în chip nedespărţit,
lucrarea trupului propriu. „Nu lucra separat prin nici una din
cele două firi, căci nu se putea separa ca ipostas unificator
de nici una, ci adeverea prin fiecare pe cealaltă. Prin firea
omenească o făcea vădită pe cea dumnezeiască, deşi nu era nici
un gol în firea omenească prin care să răzbească descoperită
la vedere cea dumnezeiască”.
Casa de oaspeţi pomenită de Mântuitorul este Biserica.
Îngrijirea primită în casa de oaspeţi de către cel căzut
între tâlhari din partea samarineanului milostiv ilustrează
purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de oameni în Biserică,
fiindcă aşa cum a afirmat Sfântul Iacov, „toată darea cea bună
şi tot darul desăvârşit de sus este, pogorându-se de la Părintele
luminilor” (Iacob 1,17).
În încheierea parabolei, Mântuitorul spune: „Iar a doua zi,
scoţând doi dinari i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei
mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da” (Luca 10,35).


Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, Traducere din greceşte,
introducere şi note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1983, p. 61,
nota 17.
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Deşi samarineanul milostiv l-a îngrijit până a doua zi pe cel
rănit, acesta nu şi-a revenit, pentru că dacă o făcea, ar fi plecat
la casa lui. Prin faptul că binefăcătorul i-a dat gazdei doi dinari
pentru a purta în continuare de grijă celui suferind, avem dovada
că acesta era tot inconştient. Observăm de aici că prin repetarea
frecventă a păcatului acesta se întipăreşte în fiinţa noastră,
prinzând rădăcini adânci, încât recuperarea omului pătimaş
necesită eforturi mari şi timp îndelungat. Voi prezenta un exemplu
grăitor în acest sens. Într-o familie trăia un băiat foarte rău. După
ce acesta a crescut, ca să îl dezveţe de năravul său, tatăl acestuia
a început să bată câte un cui într-o uşă pentru fiecare faptă rea a
tânărului, iar seara îl ducea să îi arate uşa. Sătul să vadă cum de
la o zi la alta cuiele se tot înmulţeau, încât aproape nu mai aveau
loc în uşă, tânărul şi-a împuţinat răutăţile, iar de la o vreme s-a
cuminţit. Văzând tatăl băiatului că acesta şi-a venit în fire şi s-a
cuminţit, i-a spus că pentru fiecare faptă bună pe care o va săvârşi
poate să scoată câte un cui din uşă, ceea ce tânărul a şi făcut. După
o vreme toate cuiele din uşă au fost scoase, iar tânărul, plin de
satisfacţie, şi-a dus tatăl să îi arate uşa, iar acesta i-a zis: „Fiule,
în ultimul timp te-ai purtat bine, însă priveşte câte găuri sunt în
această uşă, care niciodată nu va mai fi ca atunci când era nouă.
Dacă înfigi într-un om un cuţit şi îl scoţi imediat, va rămâne o
rană. Indiferent cât de mult îţi regreţi fapta, chiar şi după ce rana
se va vindeca, va rămâne pentru totdeauna o cicatrice”.
La fel se întâmplă şi în viaţa duhovnicească. De câte
ori omul săvârşeşte un păcat acesta se imprimă în fiinţa lui
şi o degradează. De aceea, cei care consideră că prin simpla
mărturisire a păcatelor scapă definitiv de ele se înşală. Prin
spovedanie penitentul primeşte dezlegare şi iertare de păcate,
însă cu amintirea păcatelor şi cu obişnuinţa de a păcătui trebuie să
lupte timp îndelungat, poate chiar întreaga viaţă. Din viaţa Sfintei
Maria Egipteanca aflăm că după ce aceasta s-a retras în pustie a
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luptat timp de şaptesprezece ani cu patimile ca şi cu nişte fiare
sălbatice, până le-a biruit.
De asemenea, din faptul că samarineanul i-a dat gazdei
casei de oaspeţi doi dinari pentru a se îngriji de cel suferind
înţelegem că omul împătimit nu îşi poate purta singur de grijă din
punct de vedere duhovnicesc, nu se poate ridica de unul singur
din patima care îl stăpâneşte, ci are nevoie de ajutorul altcuiva.
Din acest motiv Sfântul Iacob a scris: „Mărturisiţi-vă aşadar unul
altuia păcatele şi rugaţi-vă unul pentru altul, ca să vă vindecaţi,
căci mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului” (Iacob 5,1617). Nu oricine însă are puterea de a ierta păcatele, ci numai
Sfinţii Apostoli şi succesorii acestora, cărora Domnul Hristos le-a
spus: „Aşa cum Tatăl M-a trimis pe Mine, tot astfel şi Eu vă trimit
pe voi. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: «Luaţi
Duh Sfânt, cărora le veţi ierta păcatele, li se vor ierta; cărora le
veţi ţine, ţinute vor fi»” (Ioan 20,21-23).
Cei doi dinari din parabolă reprezintă Vechiul şi Noul
Testament, pentru că ambele au jucat un rol în opera de
răscumpărare a lumii. Domnul Hristos le-a şi spus evreilor: „Să
nu socotiţi că am venit să stric Legea sau profeţii; n-am venit să
stric, ci să împlinesc” (Matei 5,17), iar Sfântul Pavel, vorbind
despre Legea Veche, a afirmat că „sfîrşitul Legii este Hristos, spre
îndreptarea a tot celui ce crede” (Romani 10, 4).
Plecarea samarineanului de la casa de oaspeţi arată că prin
înălţarea cu trupul la cer Domnul Hristos şi-a încheiat misiunea
pe pământ, însă aceasta va fi continuată de Sfinţii Apostoli, de
cei şaptezeci de ucenici, precum şi de urmaşii lor, cât va exista
lumea, de vreme ce, după învierea Sa din morţi, Mântuitorul le-a
spus Sfinţilor Apostoli, şi prin ei, succesorilor acestora: „Eu cu voi
sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28,20).
Gazda casei de oaspeţi din parabola rostită de Domnul
Hristos îi reprezintă pe slujitorii Bisericii.
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În faptul că hangiul a fost plătit pentru munca sa avem
dovada că slujitorii Bisericii trebuie să trăiască de la altar, după
cum a afirmat Sfântul Apostol Pavel: „Cine slujeşte vreodată în
oaste cu solda lui? Cine sădeşte vie şi nu mănâncă din roada ei?
Sau cine paşte o turmă şi nu mănâncă din laptele turmei? Oare
după judecata omenească spun eu acestea? Oare nu şi legea le
spune? Că scris este în legea lui Moise: Să nu legi gura boului
care treieră. Oare de boi Se îngrijeşte Dumnezeu, sau chiar de
dragul nostru o spune? Că de dragul nostru s-a scris: Cel ce ară
trebuie să are cu nădejde, şi cel ce treieră trebuie să treiere cu
nădejdea că-şi va avea partea lui. Dacă noi am semănat la voi pe
cele duhovniceşti, mare lucru este oare dacă pe cele pământeşti
ale voastre le vom secera? Oare nu ştiţi că cei ce săvârşesc cele
sfinte mănâncă de la templu? Că cei care-i slujesc altarului, de
la altar au parte? În acelaşi chip şi Domnul le-a poruncit celor
ce propovăduiesc Evanghelia, ca din Evanghelie să trăiască” (I
Corinteni 9,7-11 şi 13-14). În acelaşi timp însă, Sfântul Apostol
Petru le atrage luarea aminte slujitorilor Bisericii: „Păstoriţi turma
lui Dumnezeu ce vi s-a dat în seamă, veghind asupra ei nu de
nevoie, ci de bunăvoie, după Dumnezeu, nu pentru câştig ruşinos,
ci din tragere de inimă, nu ca şi cum aţi fi stăpânii celor ce v-au
căzut la sorţi, ci voi făcându-vă pilde ale turmei” (I Petru 5,2-3).
Promisiunea făcută de samarinean hangiului că la revenirea
sa îi va achita celelalte cheltuieli necesare îngrijirii omului căzut
între tâlhari reprezintă făgăduinţa Fiului lui Dumnezeu către
slujitorii Bisericii că la cea de-a doua Sa venire în lume îi va
răsplăti pentru împlinirea misiunii preoţeşti. Despre aceasta
Sfântul Apostol Petru le-a scris slujitorilor sfintelor altare: „Iar
când Se va arăta Mai-Marele păstorilor, veţi primi cununa cea
neveştejită a măririi” (I Petru 5,4).
În cadrul Sfintei Liturghii, în care este sfinţit sau hirotonit
un nou preot, după prefacerea cinstitelor daruri în trupul şi
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sângele Domnului Hristos, arhiereul îi încredinţează noului
hirotonit trupul Domnului sau agneţul, zicându-i: „Primeşte acest
Odor şi-L păstrează pe el până la a doua venire a Domnului
nostru Iisus Hristos, când are să-L ceară de la tine”. De vreme
ce Biserica este trupul tainic al Mântuitorului, pentru că aşa cum
a afirmat Sfântul Apostol Pavel: „Noi, cei mulţi, un trup suntem
în Hristos, şi fiecare ne suntem mădulare unii altora” (Romani
12,4-5), noului hirotonit i se încredinţează, de fapt, turma
cuvântătoare pe seama căreia a primit sfânta taină a preoţiei. Prin
cuvintele sale, arhiereul îl responsabilizează pe noul hirotonit de
grija faţă de păstoriţii sau fiii săi duhovniceşti, pentru ale căror
suflete va avea de dat seamă în faţa Domnului Hristos, Marele
Arhiereu, la judecata de apoi.
Prin pilda samarineanului milostiv Domnul Hristos îi învaţă
pe toţi cei ce cred în El să aibă milă faţă de aproapele aflat în nevoi,
indiferent de neamul din care acesta face parte sau de convingerile
lui religioase, pentru că nici samarineanul nu aparţinea aceluiaşi
popor ca evreul căzut între tâlhari, nici nu împărtăşea aceeaşi
credinţă, însă a făcut milă cu el. De asemenea, atunci când oferim
cuiva un ajutor, nu trebuie să ţinem cont de starea lui morală, pentru
că nici Dumnezeu, la plinirea vremii, nu a trimis pe Fiul Său în
lume să ne mântuiască pentru că noi am fi meritat, ci Şi-a arătat
„iubirea faţă de noi prin aceea că Hristos a murit pentru noi pe
când noi eram încă păcătoşi” (Romani 5,8).
Nu găsesc altă încheiere mai potrivită pentru cuvântul meu
decât să adresez tuturor celor de faţă îndemnul Domnului Hristos
făcut învăţătorului de Lege, după ce a rostit pilda samarineanului
milostiv: „Mergi de fă şi tu asemenea!” (Luca 10,37).
Vă mulţumesc.
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Icoana, caracteristică a spiritualităţii
ortodoxe
„Spiritualitatea creştină este conţinutul credinţei experiat în
trăirea lui vie”. Bogăţia şi frumuseţea neasemănată a spiritualităţii
ortodoxe le constatăm din nenumăratele ei particularităţi. Una
dintre acestea este şi icoana. „În sensul cel mai restrâns al
cuvântului, icoana este reprezentarea picturală a unui personaj
sfânt sau a unei scene sfinte, făcută de obicei pe o bucată de lemn,
pânză, metal, hârtie sau sticlă, ori chiar pe zidul bisericii”. „Icoana
indică coborârea lui Dumnezeu în lume şi participarea omului la
viaţa dumnezeiască”, de aceea „arta iconografică, fiind pusă în
slujba lui Dumnezeu, nu este o artă ca oricare alta”.
„Unii occidentali văd în icoană o operă de artă, pe care
o apreciază pentru înalta ei valoare estetică, dar prin aceasta
reduc icoana la nivelul unui tablou religios - în sensul romanocatolic - ceea ce ea nu este, de fapt. O asemenea confuzie
implică însăşi negarea specificităţii ei”. „Alţii găsesc în icoană


Acest cuvânt a fost publicat în volumul „Biserica în misiune;
Patriarhia Română la ceas aniversar”, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2005, pp. 264-277.

Preot Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în
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Pr. Prof. Ene Branişte, Teologia icoanelor, «Studii Teologice»,
1952, p. 178.

Leonid Uspensky, Teologia icoanei, Editura Anastasia, Bucureşti,
1994, p. 115.

Ibidem, p. 23.

Michel Quenot, Icoana fereastră spre Absolut, Traducere, prefaţă şi
note de Pr. dr. Vasile Răducă, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993, p. 11.
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o savoare exotică sau simt o irezistibilă atracţie pentru icoană,
cu toate că nu-şi explică de unde provine ea”. „A reduce icoana
la nivelul unei opere de artă înseamnă a o goli de funcţia ei
primordială. «Teologie în imagini», ea anunţă prin culori şi face
ceea ce Evanghelia proclamă prin cuvânt. Icoana este, aşadar,
unul din aspectele revelaţiei divine şi ale comuniunii noastre cu
Dumnezeu. Credincioşii ortodocşi adunaţi într-o biserică pentru
Liturghie stabilesc legătura cu Biserica cerească prin intermediul
rugăciunilor liturgice şi al icoanelor”.
„Importanţa icoanei în Ortodoxie se vede din aceea că nu
există rit liturgic fără icoană”. „Aşa cum nu se poate săvârşi Sfânta
Liturghie fără rugăciuni, la fel nu se poate săvârşi fără icoane.
Dacă în mod excepţional ea se săvârşeşte într-un alt loc decât în
biserică, trebuie să existe cel puţin un antimis, pe care este zugrăvită
înmormântarea Domnului Hristos, o icoană a Mântuitorului şi una
a Maicii Domnului, spre care privesc credincioşii”10.
„Icoana, obiect de cult şi operă de artă, este specifică
religiei creştine, şi mai precis, Bisericii Ortodoxe. De altfel,
numai în Biserica Ortodoxă se poate vorbi de un cult al icoanelor.
Dacă iudaismul a fost considerat o religie a cuvântului (prin care
Dumnezeu a vorbit poporului ales, l-a educat şi l-a pregătit pentru
venirea lui Mesia), iar elenismul o religie a imaginii (religie în
care, neexistând o revelaţie supranaturală, cultura cu elementele
ei vizuale a prevalat asupra religiei), creştinismul este deodată
o religie a Cuvântului întrupat şi a imaginii; este deodată cult şi
cultură”11. „În elenism, văzul predomină asupra auzului, pe când


Ibidem, p. 9.
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la evrei primează acesta din urmă. Israel este poporul cuvântului
şi al ascultatului. Însă acel «Ascultă Israele!» (Deuteronom
4,1; 5,1; 6,3 ş. a.), face loc în textele scripturistice mesianice
lui «Ridică ochii şi vezi!» (Facere 13,14; Isaia 60,4), pregătind
poporul pentru primirea revelaţiei dumnezeieşti atât prin auzire,
cât şi prin vedere”12, ceea ce se va întâmpla în Noul Testament,
unde Dumnezeu nu va grăi de undeva de la distanţă, ci va fi văzut
şi auzit de oameni. Văzul nu ia însă locul auzului, ci cele două
sunt complementare. „«Ceea ce cuvântul spune, imaginea ne
arată în tăcere, ceea ce am auzit spunându-se, am văzut», afirmă
Părinţii celui de-al şaptelea sinod ecumenic”13.
„Cuvântul prin care Dumnezeu vorbea poporului evreu în
Vechiul Testament a venit în istorie şi lumea a văzut slava Lui,
«slavă ca a Unuia-născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr» (Ioan
1,14). Mesajul lui Hristos se adresează astfel întregii personalităţi
umane. Toate facultăţile persoanei sunt solicitate spre receptarea
mesajului dumnezeiesc. Văzul, auzul, inima, puterea de judecată,
toate concură la receptarea nefragmentară a aceluiaşi adevăr.
Apostolii au propovăduit adevărul (Hristos) pe care l-au auzit
prin cuvânt, l-au văzut cu ochii lor, l-au atins cu mâinile lor, l-au
contemplat în toată frumuseţea Cuvântului vieţii (I Ioan 1)”14.
„Spre deosebire de Vechiul Testament, unde Dumnezeu
era nevăzut şi numai auzit, în Hristos, Dumnezeu s-a văzut în
trup, a dobândit o figură vizibilă şi, ca atare, reprezentabilă
iconografic”15. Astfel, „tot ceea ce aduce cuvântul evanghelic
12

Paul Evdochimov, Arta icoanei o teologie a frumuseţii, Traducere
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prin propovăduire la auz, aceea înfăţişează şi arată pictura în
mod tăcut ochilor”16.
„Sfântul Teodor Studitul afirmă că asemenea icoanei
Mântuitorului, Evanghelia este o icoană verbală, pentru că icoana
Domnului Hristos nu este altceva decât cuvântul dumnezeiesc
văzut, care ne conduce la credinţa în Domnul şi Dumnezeul
nostru Iisus Hristos”17. „Imaginile sfinte şi Evanghelia, amândouă
sunt expresii ale inexprimabilului, devenite posibile graţie
revelării lui Dumnezeu, a cărei împlinire a fost întruparea Fiului
lui Dumnezeu”18. „Aşa cum Domnul Hristos nu a poruncit
nicăieri să scriem nici măcar cel mai neînsemnat cuvânt despre
El şi activitatea Lui, însă chipul Său a fost conturat de Sfinţii Săi
Apostoli şi păstrat până astăzi, tot aşa, ceea ce este reprezentat
pe de o parte cu cerneală şi hârtie, este reprezentat în icoană prin
diverse culori sau printr-un alt material”19. „În ochii Bisericii,
icoana nu este o artă care ilustrează Sfânta Scriptură; ea este un
limbaj care îi corespunde, care îi este echivalent, corespunzând nu
literei biblice şi nici cărţii ca obiect, ci propovăduirii evanghelice,
adică tocmai cuprinsului Sfintei Scripturi, sensului ei, aşa cum
se întâmplă cu textele liturgice. De aceea în Biserică, icoana are
acelaşi rol ca şi Sfânta Scriptură, întrunind aceeaşi semnificaţie
liturgică, dogmatică şi educativă”20.
„Pentru Părinţii celui de-al VII-lea Sinod Ecumenic de
la Niceea, din anul 787, icoana stă pe aceeaşi treaptă cu Sfânta
16
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Evanghelie. Prin contemplarea icoanei, credincioşii ajung, la
fel ca şi prin ascultarea cuvântului, la întărirea credinţei”21.
„Cuvântul Evangheliei şi icoana ne descriu istoria mântuirii
noastre în Hristos, căci ceea ce Evanghelia relatează în cuvinte,
acelaşi lucru îl reprezintă icoana prin culori. Astfel, a auzi şi a
vedea merg împreună şi amândouă sunt conforme cu voinţa lui
Dumnezeu. Scenele din viaţa şi activitatea publică a Domnului
nostru Iisus Hristos, icoanele şi vieţile sfinţilor pictate pe pereţii
bisericilor, ne aduc aminte despre istoria mântuirii noastre şi
ne îndeamnă la imitarea sfinţilor zugrăviţi în icoane, ceea ce ne
conduce spre acelaşi scop, ca şi propovăduirea prin cuvântul
Sfintei Scripturi. Cele auzite cu urechile prin citire se transmit
duhului şi când vedem acelaşi lucru în icoană, tot în acelaşi fel
ne luminăm sufleteşte. Prin două lucruri aşezate împreună, şi
anume citirea şi reprezentarea iconografică, câştigăm o singură
cunoaştere: aceea că ne amintim de cele întâmplate”22.
„Pentru Biserica Ortodoxă, imaginea, asemenea cuvântului,
este un limbaj care-i exprimă dogmele şi învăţătura. Prin aceste
două mijloace, care se însoţesc unul pe celălalt şi se completează
reciproc, dobândim cunoaşterea aceloraşi realităţi”23. Sfinţii
Părinţi ne învaţă că „aşa cum venerăm Evanghelia şi icoana
este obiectul venerării noastre. Prin urmare, suntem datori
să venerăm în mod egal imaginea vizuală şi cea verbală a
Mântuitorului Hristos”24.
21
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„Icoana există mai întâi pentru că nu putem avea
întotdeauna în faţa ochilor originalul (pe Domnul Hristos, pe
Maica Domnului sau pe sfinţii Bisericii) şi de aceea trebuie să
ne mulţumim cu copia sau imaginea”25. „În al doilea rând, ea
este cerută de insuficienţele firii omeneşti: fiind o fiinţă limitată
în timp şi spaţiu, omul nu poate avea o cunoştinţă directă a celor
nevăzute, nici a celor trecute, a celor viitoare sau a celor depărtate
în spaţiu”26. „Din pricina acestor insuficienţe de cunoaştere a
fost descoperită icoana, care serveşte la ghidarea cunoştinţei şi
la revelarea şi arătarea celor ascunse”27. „De asemenea, omul
este înclinat din fire să-şi reprezinte în chip perceptibil (intuitiv)
sau sub forme văzute, pe cele nevăzute, sau lucrurile care nu
cad sub simţuri. Nevoia de a avea în faţă o icoană, decurge din
caracterul concret al sentimentului religios, care adesea nu se
mulţumeşte cu o simplă contemplaţie spirituală şi care caută să se
apropie de Dumnezeu în chip nemijlocit. Lucru firesc, căci omul
se compune din suflet şi trup, deci el vrea să vadă, să atingă cu
degetul, să sărute cu buzele. El vrea să-şi umple ochii sufletului
cu misterul care îl înconjoară”28. „Din acest punct de vedere,
icoana reprezintă modul cel mai bun de înţelegere a raportului
transcendent - imanent, într-o formă cât mai mulţumitoare şi mai
eficace. Ea constituie o îmbinare armonioasă între sacru şi profan
sub forma unei aşa numite «identităţi în diferenţă», adică într-o
formă materială ea exprimă realităţi ce trec dincolo de materie,
depăşind-o. Însăşi materia din care este făcută icoana, primeşte
25
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prin acţiunea harului dumnezeiesc, de la slujba de sfinţire a
acesteia, o anume transparenţă”29.
„La baza icoanei stă credinţa într-un plan mai presus de
natură şi voinţa de a trece peste natură, de a intra în legătură cu
transcendenţa divină. Icoana nu identifică planul naturii cu planul
divin, ci le deosebeşte cu desăvârşire. Închinătorul icoanei se
referă totdeauna la o realitate de dincolo de icoană. Închinarea
adusă icoanei trece la prototipul zugrăvit în ea”30.
„Părinţii sinodului VII ecumenic au afirmat că închinarea
acordată icoanei trece, urcă la persoana reprezentată sau la
prototip, la modelul viu al ei”31. „Cel ce venerează icoana,
venerează persoana pe care aceasta o înfăţişează”32, „iar nu
materia ei”33. „Închinarea nu se aduce substanţei icoanei, căci
acesta este un lucru absurd şi idolatru, propriu celor ce adoră
creatura în locul Creatorului, ci ea se aduce lui Hristos Cel
închinat în icoana lui Hristos, materia icoanei rămânând cu totul
în afara comuniunii de închinare cu Hristos Cel închinat în ea prin
asemănare, ceea ce este propriu ipostasului lui Hristos, care este
separat de materie, chiar dacă se vede în ea”34.
29
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„În sfintele icoane nu este cinstit semnificantul în calitate
de materie, ci semnificatul reprezentat. Legătura dintre icoană
şi prototipul său nu este aşadar, deloc tributară identităţii lor.
Această legătură decurge mai degrabă din reprezentarea persoanei
al cărei nume este de altfel, înscris pe icoană, aşa încât cinstea
acordată icoanei merge la modelul ei”35.
„Când credinciosul se roagă în faţa icoanei Mântuitorului,
nu se roagă ei, ci Domnului Hristos. Privind la ea, privirea lui
se îndreaptă spiritual spre Mântuitorul, aşa cum mama privind
fotografia fiului ei, vorbeşte cu el, deşi ea nu confundă fotografia
fiului ei cu fiul însuşi aflat departe. Ea uită de fotografie, aşa cum
credinciosul uită de icoană. Mama zâmbeşte fiului, iar credinciosul
se roagă Domnului Hristos, stând în faţa icoanei Lui şi privind
la ea. Icoana şi prototipul sunt cuprinse deodată prin simţire şi
gândire, fără să fie confundate; sau mai bine-zis, icoana este uitată,
iar credinciosul trăieşte propriu-zis relaţia cu prototipul”36.
„Icoana nu are existenţă proprie, ci ea numai ne face să
pătrundem în ceea ce este mai presus de ea, conducându-ne la cel
reprezentat în ea”37. „Când credinciosul se roagă în faţa icoanei
Mântuitorului, nu se roagă ei, ci Domnului Hristos. Privind la ea,
privirea lui se îndreaptă spiritual spre Hristos”38, „pentru că în
faţa icoanei lui Hristos credinciosul spune: «Doamne ajută-mi!»,
nu: «Icoană ajută-mi, mântuieşte-mă!», ceea ce ar fi idolatrie”39.
35
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„Contemplarea rugătoare trece astfel prin icoană şi nu se opreşte
decât la conţinutul viu pe care ea îl traduce”40.
„Conform învăţăturii Bisericii Ortodoxe, sensul ultim
al cinstirii icoanelor este tot Dumnezeu. Leontie, episcopul
Neapolei din Cipru (secolul al VII-lea) le spune iconoclaştilor:
«Atunci când îi vedeţi pe creştini închinându-se sfintelor
icoane, să ştiţi că ei se închină sfinţilor reprezentaţi în icoane,
iar nu lemnului. Pentru că dacă ar cinsti firea lemnului, negreşit
ar trebui să se închine şi pădurilor şi copacilor, după cum Israel
se închina odinioară acestora, zicând arborelui şi pietrei: «Tu
eşti Dumnezeul meu şi tu m-ai născut» (Ieremia 2,27). Dar
noi nu spunem aşa icoanelor sfinţilor, căci nu sunt dumnezeii
noştri, ci cărţi deschise spre aducerea aminte a lui Dumnezeu
şi spre cinstirea Lui, aşezate în Biserici în văzul tuturor şi
venerate. Cel care cinsteşte pe mucenic, cinsteşte pe Dumnezeu,
pentru care mucenicul a suferit mucenicia. Cel care se închină
Apostolului lui Hristos, se închină Celui care l-a trimis pe
Apostol la propovăduire în lume. Cel care se prosternă în faţa
Maicii lui Dumnezeu, este evident că aduce cinstire Fiului ei,
căci nu este alt Dumnezeu decât Unul singur, cel cunoscut şi
adorat în Treime»”41.
„Deşi închinarea adusă sfintelor icoane se referă în cele din
urmă tot la Dumnezeu, există totuşi o distincţie între închinăciunea
de adorare datorată lui Dumnezeu şi închinăciunea adusă «din
pricina lui Dumnezeu», Maicii Domnului, prietenilor şi slujitorilor
lui Dumnezeu, adică sfinţilor şi îngerilor, locurilor lui Dumnezeu
şi obiectelor închinate lui Dumnezeu. Nimănui nu trebuie să ne
închinăm ca lui Dumnezeu, decât singurului prin fire Dumnezeu.
Tuturor celorlalţi însă, «pentru Domnul» (I Petru 2,13), să le dăm
40
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închinăciunea cuvenită”42. „Natura sau caracterul cultului icoanelor
nu se confundă niciodată cu cinstirea pe care o dăm lui Dumnezeu.
Pe Dumnezeu Îl cinstim prin latrie sau adorare, iar icoanele sfinţilor
le cinstim prin simpla venerare sau cinstire relativă, pentru că stau
în relaţie cu prototipul la care se referă”43. Maicii Domnului, pentru
că s-a învrednicit să nască pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, îi aducem
supravenerare sau supracinstire.
„În icoana Domnului Hristos există o prezenţă reală a Lui.
Icoana este Hristos, dar nu prin unire ipostatică, ci relaţional,
în baza asemănării lor formale”44. „Icoana Domnului Hristos
participă la persoana lui Hristos, în calitatea ei de reprezentare a
lui Hristos”45. „Icoana nu preînchipuie, ci descoperă şi revelează
în măsura în care ea este părtaşă la Cel pe care-L descoperă, în
măsura în care ea însăşi este prezenţă şi participare”46. „Icoana
este, înainte de toate, întâlnire personală între credincios şi
Domnul Hristos, între credincios şi Maica Domnului sau sfântul
reprezentat în icoana căreia acesta i se închină”47. „Plămădită de
o credinţă care caută teofania sau descoperirea lui Dumnezeu,
icoana ne interpelează. Ea se descoperă în liniştea unei
întâlniri faţă-n faţă”48.
„Credincioşii ştiu că icoana nu le vorbeşte numai despre
Domnul Hristos şi nu le arată pe ce linie de înduhovnicire au să-şi
conducă viaţa lor, pentru a se face mai asemenea cu Hristos. Ei
42
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sunt convinşi în primul rând că prin icoană intră într-o comunicare
reală cu Domnul Hristos. De aceea problema cheie care se pune
pentru explicarea teologică a importanţei icoanei în ortodoxie,
este: ce legătură reală, vie şi prezentă există între persoana vie a
lui Hristos şi icoana Lui, mai bine-zis între Hristos şi credinciosul
care se roagă în faţa icoanei Lui? Şi în ce mod se stabileşte ea?
Cel mai uşor răspuns ar fi acela că orice cuvânt de rugăciune
adresat de credincios Domnului Hristos, are un răspuns de la
Hristos, odată ce Hristos este viu şi ca om. Căci nu este cuvânt
adresat de o persoană altei persoane, căruia acea persoană să nu
trebuiască să-i răspundă, în baza unităţii dialogic-ontologice ce
există între persoane”49.
Credinciosul nu se întâlneşte numai cu Domnul Hristos
rugându-se înaintea icoanei Lui, ci şi cu sfinţii la a căror icoană
se închină. „Icoanele servesc drept mijlocitoare între persoanele
reprezentate şi credincioşii care se roagă, adunându-i pe toţi în
comuniunea harului. Se stabileşte astfel un contact, o anumită
legătură între sfinţi şi credincioşi. În timpul Sfintei Liturghii într-o
biserică, adunarea credincioşilor intră, prin intermediul icoanelor
şi al rugăciunilor liturgice, în comuniune cu Biserica din ceruri,
cu care formează un ansamblu”50. „Harul Duhului Sfânt este cel
care face să apară sfinţenia atât a persoanei reprezentate, cât şi a
icoanei şi, tot prin Duhul Sfânt, se produce relaţia între credincios
şi sfântul reprezentat, prin intermediul icoanei acestuia”51.
„Desigur, icoana Domnului Hristos ori a unui sfânt nu are
o realitate proprie; în ea însăşi nu este decât o scândură; aceasta
tocmai pentru că îşi trage toată valoarea teofanică din participarea
sa la persoana reprezentată, cu ajutorul asemănării, pentru că nu
49
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poate închide nimic în ea însăşi, ci devine asemeni unui punct ce
radiază. Absenţa volumului exclude orice materializare; icoana
traduce o prezenţă energetică ce nu este nicidecum localizată, nici
închisă, ci care radiază în jurul centrului său”52.
„Prin icoană, Dumnezeu inundă lumea, prin care face
să curgă harul îndumnezeitor asemenea unor râuri minunate
ce potolesc setea celor cuprinşi de dorul după înălţimi du
hovniceşti şi aduc din nou dorul după noi orizonturi ale
contemplaţiei divine şi astfel iconografia este metafizica
existenţei concrete”53.
În ceea ce priveşte reprezentarea iconografică a sfinţilor,
„faţă de omul autonom în raport cu Dumnezeu, a omului
auto-repliat care a pierdut integritatea naturii sale, icoana ne
prezintă omul care a dobândit asemănarea lui Dumnezeu, care a
învins dezagregarea (din el însuşi, din umanitate şi din întreaga
creaţie văzută). Spre deosebire de omul mărunt, pierdut
într-o lume imensă şi ostilă, care şi-a pierdut comuniunea cu
restul creaţiei, în icoană admirăm un om măreţ într-o lume
comparativ mică, un om care şi-a recâştigat demnitatea
împărătească în cosmos şi a transformat supunerea faţă de
lume, în supunere faţă de Duhul care sălăşluieşte în el. În locul
spaimei pe care omul robit păcatului o inspiră creaţiei, icoana
arată împlinirea nădejdii acesteia, eliberarea ei «din robia
stricăciunii» (Romani 8,21)”54. „Omul reprezentat în icoană
este copleşit de har. Prin participarea sa la viaţa dumnezeiască,
el sfinţeşte spaţiul, timpul, tot ceea ce-l înconjoară. Eliberat
de patimi, el se înfăţişează în deplinătatea totală a naturii sale
pământeşti îndumnezeite. Îndumnezeirea sfântului se transmite,
52
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se propagă în jurul său şi de aceea noi vedem în icoană şi
cosmosul transfigurat”55.
„Lumea spirituală în care omul a devenit templu al lui
Dumnezeu ne este dezvăluită cu ajutorul culorilor, formelor şi
liniilor, cu ajutorul realismului simbolic, un limbaj pictural unic
în felul său. Ordinea şi pacea lăuntrică despre care vorbesc Sfinţii
Părinţi ne sunt transmise prin pacea şi armonia exterioară din
icoană: întregul trup al sfântului, toate detaliile, până şi părul sau
ridurile, chiar şi veşmintele şi tot ceea ce îl înconjoară, totul este
unificat şi condus către suprema armonie. Avem aici manifestarea
unei biruinţe asupra divizării şi a haosului interior din om şi,
prin om, manifestarea unei biruinţe asupra divizării şi a haosului
dinăuntrul umanităţii şi al lumii”56.
Ordinea şi pacea domină structura icoanei, care oferă
o imagine a lumii viitoare. Oamenii şi animalele, peisajul şi
arhitectura participă la armonia dumnezeiască. În icoană întreaga
lume văzută se transformă, devine chipul unităţii viitoare a
întregii făpturi din împărăţia lui Dumnezeu. Potrivit cu aceasta,
tot ceea ce se reprezintă în icoană, oglindeşte nu dezordinea lumii
noastre păcătoase, ci ordinea dumnezeiască, liniştea în care nu
domneşte logica pământească sau morala omenească, ci harul
dumnezeiesc. Aceasta este ordinea nouă, în făptura cea nouă.
„Tot ceea ce îl înconjoară pe sfânt capătă în icoană altă
înfăţişare. Lumea care îl înconjoară pe om, ca purtător şi vestitor
al revelaţiei dumnezeieşti, se transformă aici în imagine a lumii
viitoare, transfigurate şi înnoite. Totul îşi pierde aspectul obişnuit
de dezordine, toate intră într-o ordine armonioasă: oamenii,
peisajul, animalele, arhitectura. Tot ceea ce îl înconjoară pe
sfânt se supune, dimpreună cu acesta, unei ordini ritmice, totul
55
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reflectă prezenţa dumnezeiască, apropiindu-se şi apropiindu-ne
de Dumnezeu. Pământul, lumea vegetală şi cea animală sunt
reprezentate nu pentru a ne apropia de ceea ce vedem mereu în
jurul nostru, adică de lumea căzută în starea ei de stricăciune, ci
pentru a ne dezvălui participarea acestei lumi la îndumnezeirea
omului. Lucrarea sfinţeniei asupra întregii lumi create şi mai
ales asupra fiarelor sălbatice, este o trăsătură care caracterizează
adesea vieţile sfinţilor”57.
Conţinutul icoanei este acela al ansamblului celebrării
liturgice, este anticiparea cerului pe pământ, pentru că în
icoană noi vedem „împărăţia lui Dumnezeu venind întru
putere” (Marcu 9,1), lumea care se împărtăşeşte din veşnicie.
Această anticipare care se realizează întru mântuirea oamenilor,
este chiar menirea Bisericii în lume. Astfel, în icoană avem o
reprezentare sau un model al omenirii viitoare, al omenirii care
devine Biserică a lui Dumnezeu.
„Universul pe care ni-l arată icoana este acela în care
domnesc nu categoriile raţionale, nu morala umană, ci harul
dumnezeiesc. De aici, hieratismul icoanei, simplitatea, maiestatea
şi calmul ei; de aici, ritmul liniilor şi bucuria culorilor sale. În ea
se răsfrâng efortul ascezei şi bucuria izbânzii. Ea este suferinţa
care se transformă în bucuria Dumnezeului Celui viu, noua
ordine dinăuntrul unei creaţii înnoite”58.
Prezenţa dumnezeiască în creaţie implică o schimbare, o
transformare prin sfinţire sau o transfigurare a acestei creaţii în
profunzimea ei, atât în persoane, cât şi în cele ce le înconjoară.
Tocmai despre această transfigurare, care este anticiparea reală
a împărăţiei cereşti în lumea noastră, vorbesc toate icoanele;
este mesajul lor esenţial, ceea ce le distinge de orice altă pictură.
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Icoana se străduieşte să reprezinte, în stilul şi în forma sa,
transfigurarea trupului omenesc şi a tuturor celor ce-l înconjoară.
Icoana, am putea spune, este Evanghelia făcută vizibilă prin
transformările pe care sfinţenia le operează în lume.
„Icoana nu ne prezintă însă o lume extra-terestră, nici
una imaginară; ci ceea ce vedem în ea este chiar lumea noastră
terestră, dar restabilită în ordinea ei ierarhică, restaurată
în Dumnezeu, căci este pătrunsă de harul divin necreat”59.
Totuşi, spre deosebire de portret sau fotografie, icoana nu este
copia fidelă a unor realităţi din lumea aceasta, ci mai degrabă
imaginea, prototipul şi simbolul unei creaturi duhovniceşti
mântuite prin credinţa în întruparea Fiului lui Dumnezeu,
în care lumina perceptibilă, sensibilă, este reprezentată ca un
cosmos transfigurat, prin puterea harului Sfântului Duh. „Astfel,
raporturile dintre dimensiunile reale ale fiinţelor şi lucrurilor nu
intră deloc într-o icoană, deoarece ea nu copiază natura. Ea ne
face posibilă vederea oraşelor dintr-o perspectivă aeriană (în zbor
de pasăre) şi, în loc de peisaj, sugerează prezenţa schematică
a cosmosului, cel mai adesea cu ajutorul formelor geometrice,
gradenele suprapuse şi povârnite ale vreunei stânci tinzând spre
înalturi. Un joc suprarealist implică falsa siguranţă a arhitecturilor
acestei lumi; o abstracţie savantă eliberează de apăsare şi duce
la o figurare paradoxală a transfiguratului. Aceste forme ale unei
arhitecturi fanteziste sau ale unui cosmos schematizat, plante şi
animale stilizate potrivit cu esenţa lor paradisiacă, nu au valoare
în ele însele; ele adoptă atitudinile personajelor, le întăresc
semnificaţia şi vădesc supunere faţă de spiritul uman din planul
material interiorizat. Materia este plină de viaţă; este însă parcă
imobilizată, reculeasă, pentru a-şi pleca urechea revelaţiei”60.
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Dacă scopul vieţii religioase este ca, printr-un efort
continuu susţinut de harul divin, să ne facă părtaşi împărăţiei lui
Dumnezeu, icoana, în ultimă analiză, tinde să înfăţişeze tocmai
această împărăţie, care nu este alta, decât creaţia transfigurată prin
har şi readusă, ca şi omul, la strălucirea ei primordială.
Toate cele pictate în icoană s-au sfinţit şi pentru aceasta
caracterul lor este spiritual. Munţii, copacii, animalele,
construcţiile şi iarba pământului sunt luminate de harul divin.
În icoană toate sunt lumină dumnezeiască. Lumea din icoană nu
seamănă deci cu banalitatea cotidiană. Lumina divină pătrunde
pretutindeni şi de aceea, personajele sau obiectele nu sunt
luminate dintr-o parte sau alta, de către o sursă de lumină; ele
nu proiectează umbre, fiindcă aşa ceva nu există în împărăţia lui
Dumnezeu, unde toate se scaldă în lumină.
„Întrucât reprezintă lumea noastră, dar transfigurată, icoana
îl face pe privitor să ajungă la o altă viziune asupra lumii şi îl
invită să se transforme lăuntric, pentru a putea participa şi el la
lumea transfigurată, de care ia cunoştinţă din icoană61.
„Icoana desemnează sfinţenia în aşa fel încât aceasta nu
este nici subînţeleasă, nici supraadăugată de gândirea noastră,
ci vizibilă cu ochii trupeşti. Imagine a sanctificării omului, ea ne
arată realitatea dezvăluită cu prilejul schimbării la faţă a Domnului
nostru Iisus Hristos de pe Muntele Tabor, în prezenţa lui Petru,
Iacov şi Ioan, cei trei Sfinţi Apostoli ai Săi”62. „Icoana este aşadar,
simbolul şi realitatea prezenţei lui Dumnezeu, o imagine epifanică
în care invizibilul vine la noi prin vizibil şi deopotrivă un mijloc
ce ne ajută în procesul cunoaşterii lui Dumnezeu, deoarece sfinţii
care sunt reprezentaţi în icoane şi-au împropriat pe Dumnezeu
aşa de mult în fiinţa lor, încât ei sunt într-o legătură directă cu
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dătătorul harului. Sfinţii şi-au împropriat lumina dumnezeiască,
fiecare în persoana sa, arătându-ne în ei infinitatea lui Dumnezeu
imprimată în voia şi simţirea lor personală, în tensiunea lor după
desăvârşirea fără sfârşit. Astfel, icoanele sfinţilor devin canale
sau ferestre deschise care unesc imanentul cu transcendentul
şi care coboară eternitatea în timp, constituind pentru creştini
adevărate oaze spirituale, din care aceştia îşi hrănesc în chip
minunat dorul după infinit. Astfel, icoanele au un rol deosebit pe
drumul desăvârşirii creştinului, deoarece fiecare sfânt posedă pe
Dumnezeu imprimat şi trăit dinamic în sine, dar nu numai pentru
sine, ci şi pentru cei din jurul său”63.
„Icoanele sunt oglinzi în care se reflectă veşnicia, cheile
care ne descuie uşile lumii inteligibile, porţi sau ferestre deschise
spre acel cer şi pământ nou despre care ne vorbeşte Sfânta
Scriptură (Apocalipsa 21,1)”64. „Fiind o deschidere spre lumea
de dincolo, icoanele stau sub semnul eshatologiei, a «zilei a
opta», făcându-i pe credincioşii care se închină înaintea lor să
trăiască în chip analogic această zi, învăţându-i să se pregătească
pentru eternitate, sfinţindu-i şi îndreptându-i spre Bine şi
Frumos, oferindu-le un fel de drum spre Adevăr şi Viaţă, noţiuni
care nu-şi găsesc realitatea decât numai în prototip, Domnul
nostru Iisus Hristos”65.
Icoanele indică coborârea lui Dumnezeu în lume şi
participarea omului la viaţa dumnezeiască, deci realizarea
sfinţeniei, care trebuie să constituie un imbold perpetuu pentru
credincioşi, de a urma pilda celor reprezentaţi în icoane.
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„Mânca-v-ar raiul”
Nu cred să existe vreun creştin ortodox din România care
să nu fi auzit de Părintele Ilie Cleopa de la Sihăstria, iar cei ce
l-au întâlnit în timpul vieţii este imposibil să nu-şi amintească
celebrele cuvinte ale Preacuvioşiei Sale: „Mânca-v-ar raiul” şi
„De ce aţi venit la un hârb legat cu sârmă?”.
Fiind încă adolescent atunci când l-am văzut şi ascultat
pentru prima dată pe Părintele Cleopa, m-am tot întrebat ce
vrea să spună prin aceste cuvinte, până când am înţeles că în
prima expresie avea în minte faptul că „Dumnezeu voieşte ca toţi
oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină” (I
Timotei 2,4), iar Părintele îşi dorea din tot sufletul ca acest lucru
să se realizeze cu toţi cei care îi călcau pragul chiliei ori îi ascultau
cuvintele rostite de pe prispa acesteia. În cea de-a doua expresie
Părintele Cleopa, om duhovnicesc încărcat de ani şi trecut prin
încercările vieţii, se gândea la ceea ce a afirmat Sfântul Apostol
Pavel: „Pentru ca să nu mă trufesc cu bogăţia descoperirilor,
datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, un înger al Satanei să mă bată
peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori L-am
rugat pe Domnul, ca să-l îndepărteze de la mine; şi mi-a zis:
De-ajuns îţi este harul Meu, căci puterea Mea întru slăbiciune se
desăvârşeşte! Aşadar, foarte bucuros mă voi lăuda mai degrabă
întru slăbiciunile mele, pentru ca întru mine să locuiască puterea
lui Hristos. De aceea mă bucur în slăbiciuni, în defăimări, în


Acest cuvânt a fost publicat în volumul „Părintele Cleopa Ilie luminător de suflete pe calea mântuirii”, Editura Basilica, Bucureşti, 2013,
pp. 74-77.
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nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos; căci când sunt
slab, atunci sunt tare” (II Corinteni 12,7-10).
De trei ori am avut fericitul prilej de a mă afla în preajma
Părintelui Cleopa. Cu primele două ocazii, în calitate de elev
seminarist şi de student la teologie la Cluj Napoca, m-am
hrănit duhovniceşte din bogăţia şi profunzimea cuvântărilor
sale adresate numeroşilor pelerini aşezaţi pe băncuţele din faţa
chiliei Preacuvioşiei Sale, fiind uimit de memoria extraordinară
cu care l-a înzestrat Dumnezeu şi de nenumăratele citate pe
care le rostea din Sfânta Scriptură, din operele Sfinţilor Părinţi
şi din sfintele slujbe bisericeşti. Frazele rostite de Sfinţia Sa
curgeau lin, ca dintr-un izvor molcom, iar adevărurile de
credinţă adânci erau explicate pe înţelesul tuturor. Cunoscând
faptul că Părintele nu avea multă şcoală, nici nu absolvise studii
teologice, îi admiram numeroasele cunoştinţe teologice, vasta
cultură generală şi agerimea gândirii.
În cea de-a treia vizită, am avut şansa şi binecuvântarea
de a fi primit de Părintele Ilie Cleopa chiar în chilia Sfinţiei
Sale. În luna decembrie a anului 1994, pe când eram doctorand
la Facultatea de Teologie din Tesalonic, Grecia, l-am însoţit
într-un pelerinaj prin România pe părintele Ignatios Sennis,
un ieromonah de la mănăstirea Stavronikita din Sfântul Munte
Athos, care pe atunci era misionar la Calcutta, în India, unde
fusesem şi eu să predau religia în vara acelui an creştinilor de
acolo, precum şi hinduiştilor, budiştilor şi musulmanilor interesaţi
de a deveni creştini. Cu toate că părintele Ignatios era grec, iar la
vremea aceea se afla de nouă ani de zile în Asia, unde desfăşura
o frumoasă activitate misionară şi filantropică (întâi în Coreea
de Sud, apoi în India), auzise de faima Părintelui Cleopa şi ţinea
morţiş să îl vizităm la Sihăstria. Am ajuns la această mănăstire
dimineaţa şi am luat parte la Sfânta Liturghie, după care Părintele
Cleopa ne-a primit cu mult drag în chilia Sfinţiei Sale, care era
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extrem de modest mobilată, însă era plină de icoane şi de cărţi
şi se simţea acolo un duh puternic de rugăciune şi de nevoinţe
ascetice, încât i-am trecut pragul cu mare sfială. Cu acest prilej,
Părintele Cleopa ne-a adresat un scurt cuvânt de învăţătură plin de
înţelepciune şi de îndemnuri duhovniceşti, care ne-a impresionat
profund, însă în mod special pe ieromonahul grec, care îl întâlnea
pentru prima dată pe marele duhovnic român. Astăzi Părintele
Ignatios Sennis este Mitropolit în Madagascar.
În cele trei ocazii în care m-am aflat în preajma Părintelui
Ilie Cleopa am constatat marele respect pe care acesta îl avea faţă
de harul preoţiei. Indiferent cât ar fi fost de tânăr preotul din faţa
Preacuvioşiei Sale, îi săruta mâna cu multă evlavie.
Am admirat marea răbdare a Părintelui Cleopa faţă de toţi
cei care îi cereau sfatul, pentru că în permanenţă era asaltat de
grupuri mai mari sau mai mici de pelerini, cărora Sfinţia Sa le
adresa cuvinte de folos duhovnicesc, după care le răspundea la
diverse întrebări, iar pe foarte mulţi îi spovedea.
Îmi plăcea faptul că Părintele vorbea cu mult curaj. Celor
rătăciţi de la dreapta credinţă le dovedea cu exemple luate
din Sfânta Scriptură, din Sfânta Tradiţie şi uneori chiar prin
raţionamente logice că nu sunt pe calea cea bună. Nu-i menaja
deloc pentru că dorea să îi întoarcă la adevăr. În materie de
credinţă nu există rabat sau compromis, iar teama sau reţinerea
de a le atrage luarea aminte celor care riscă să-şi piardă sufletul
datorită abaterii de la credinţa cea adevărată, pentru a nu-i deranja,
intră în categoria păcatelor prin omisiune, prin neîmplinirea unei
datorii faţă de semenul nostru.
În Sfânta Scriptură citim că în ziua în care a înviat din
morţi, Domnul Hristos S-a arătat femeilor mironosiţe. În seara
aceleiaşi zile, doi ucenici, pe nume Luca şi Cleopa, „mergeau
la un sat care era departe de Ierusalim ca la şaizeci de stadii,
al cărui nume era Emaus. Şi ei vorbeau între ei despre toate
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întâmplările acestea. Şi a fost că în timp ce vorbeau şi se întrebau
între ei, Iisus Însuşi, apropiindu-Se, mergea împreună cu ei, dar
ochii lor erau ţinuţi ca să nu-L cunoască” (Luca 24,13-16).
Spre deosebire de cei doi ucenici din Noul Testament, Părintele
Cleopa, care poartă numele celui de-al doilea dintre ei, le-a
deschis multora ochii asupra persoanei şi activităţii Domnului
Hristos, prin care s-a realizat opera de răscumpărare a lumii.
Ţinând cont de scrierile şi de cuvântările adunate în
numeroase volume ale Părintelui Ilie Cleopa, un om cu şapte
clase, acesta poate fi socotit, pe bună dreptate, unul dintre teologii
de referinţă ai neamului nostru. Evagrie Ponticul a spus: „Dacă
eşti teolog, roagă-te cu adevărat; şi dacă te rogi cu adevărat,
eşti teolog”, de aceea, având în vedere cât s-a rugat cu adevărat
Părintele Cleopa pe parcursul întregii sale vieţi, dar în mod special
când era retras în munţi, Preacuvioşia Sa este, fără tăgadă, unul
dintre teologii de excepţie ai Bisericii noastre.
Având convingerea că rugăciunile şi cuvântările Părintelui
Ilie Cleopa au adus mult folos duhovnicesc, atât în poporul
nostru, cât şi la alte neamuri, dar vor mai aduce ani mulţi de acum
înainte, Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să îl numere pe robul Său,
Cleopa Arhimandritul, cu drepţii întru împărăţia Sa.
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Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei,
omul lui Dumnezeu
La începutul anilor 80 ai secolului trecut eram elev la
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj Napoca şi am auzit de
activitatea de excepţie desfăşurată la Turda de tânărul preot Ioan
Andreicuţ, însă nu am avut ocazia să-l cunosc personal.
Câţiva ani mai târziu, după ce părintele Ioan Andreicuţ s-a
mutat la Alba Iulia şi a ajuns vicar administrativ, a slujit într-o
zi în Biserica de Piatră din Târgu Mureş, de care eu aparţineam,
fiind târgumureşean. Atunci l-am văzut pentru prima dată şi l-am
ascultat predicând. Am rămas profund impresionat de cultura
teologică şi de cuminţenia de care dădea dovadă.
În anul 1990 părintele Ioan Andreicuţ s-a călugărit, primind
numele de Andrei şi a fost ales Episcop al Alba Iuliei. În această
perioadă eu eram student în anul I la Institutul Teologic din Sibiu.
Când au început demersurile de înfiinţare a Facultăţii de Teologie
din Cluj Napoca, în calitate de absolvent al Seminarului Teologic
din această localitate, de care eram legat sufleteşte, i-am cerut
binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Andrei de a mă transfera de
la Sibiu la Cluj Napoca. Mi-a aprobat cererea şi mi-a dat câteva
sfaturi duhovniceşti foarte frumoase şi deosebit de importante,
care mi-au prins bine în anii care au urmat.
Pe parcursul anilor de studiu l-am văzut slujind şi l-am auzit
predicând şi susţinând conferinţe de nenumărate ori, la Târgu
Mureş, Cluj Napoca şi Alba Iulia, precum şi în alte localităţi.
Pe lângă frumuseţea sfintelor slujbe şi profunzimea cuvântărilor


Cuvânt publicat în volumul „Părintele Mitropolit Andrei: Dialogul
vremii cu memoria”, Editura GEDO, Cluj-Napoca, 2014.
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duhovniceşti rostite, i-am admirat întotdeauna zâmbetul cald şi
blândeţea caracteristică. Sincer să fiu, eu nici nu mi l-aş putea
imagina altfel pe Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei.
După ce mi-am susţinut lucrarea de doctorat în Grecia,
am dat examen şi am fost admis ca preparator la Facultatea
de Teologie din Alba Iulia. Aici Înaltpreasfinţia Sa, în calitate
de Arhiepiscop, m-a primit foarte frumos şi m-a cazat câteva
zile într-una din camerele de oaspeţi de la Arhiepiscopie,
după care, cu multă bunăvoinţă, mi-a pus la dispoziţie un
apartament cu două camere în apropierea Arhiepiscopiei, în
care am locuit un an şi jumătate, cât timp mi-am desfăşurat
activitatea la Alba Iulia.
De pe când eram student oscilam între gândul de a-L sluji
pe Dumnezeu ca preot căsătorit sau fără familie. Nu pot ascunde
faptul că rolul decisiv în luarea hotărârii de a mă hirotoni preot
necăsătorit l-a avut Înalpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Andrei,
care are o mare putere de convingere.
Din momentul în care am fost hirotonit preot, pe seama
Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia, am ajuns să-l cunosc tot
mai bine şi să-l preţuiesc tot mai mult pe Înaltpreasfinţitul Părinte
Arhiepiscop Andrei, care are mare râvnă în slujirea lui Dumnezeu.
Săptămânal slujea de cel puţin trei ori în catedrală: miercuri şi
vineri seara la vecernie şi acatist, iar duminică la vecernie şi la
Paraclisul Maicii Domnului. De câte ori îi permitea timpul lua
parte la slujba vecerniei de sâmbătă seara, iar de regulă, prima
duminică din lună săvârşea Sfânta Liturghie tot în catedrală.
În calitate de Arhiepiscop la Alba Iulia a creat şi coordonat
unul dintre cele mai bine puse la punct sisteme de asistenţă
socială ale Bisericii din ţara noastră.
La Alba Iulia şi Cluj Napoca a ridicat în timp record cele
mai moderne sedii ale unor facultăţi de teologie din România,
dovedindu-şi pe deplin calităţile de inginer constructor.
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Am admirat întotdeauna calmul şi răbdarea
Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, precum şi căldura sufletească
pe care o degajă în permanenţă. Smerenia şi iubirea faţă de
semeni sunt alte două calităţi ale Înaltpreasfinţiei Sale, încât noi,
ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului îl
simţim ca pe un adevărat părinte.
Bunul Dumnezeu să-i dea putere de muncă, sănătate
deplină, viaţă îndelungată şi mult spor în conducerea turmei
cuvântătoare încredinţate spre păstorire!
Cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 65 de ani, îi
adresez din inimă urarea:
Întru mulţi şi binecuvântaţi ani, Înaltpreasfinţite Părinte
Mitropolit!
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Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Calinic
la ceas aniversar
Despre Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Calinic al
Argeşului şi Muscelului am auzit la începutul anilor 1980, după
ce am început cursurile Seminarului Teologic din Cluj Napoca, iar
Înaltpreasfinţia Sa ocupa funcţia de stareţ al Mănăstirii Cernica.
Atunci am aflat din mărturiile unor contemporani că pe
când Înaltpreasfinţia Sa era preot la Tioltiur, în judeţul Cluj
şi la Cufoaia, Borcut şi Inău în Maramureş era considerat un
adevărat făcător de minuni. Cel mai renumit era pentru faptul
că tinerii care nu se puteau căsători, dar apelau la rugăciunile
„călugărului” care slujea zilnic Sfânta Liturghie, la scurt timp
îşi găseau perechea. Eram foarte curios să-l întâlnesc pe acest
faimos slujitor al lui Dumnezeu, însă a trebuit să aştept câţiva
ani până acest lucru să se realizeze.
Tot în timpul anilor de Seminar am auzit că atunci când
Preacuviosul Părinte Calinic Argatu s-a întâlnit pentru prima
dată cu Părintele Ioan Robu, viitorul arhiepiscop romano-catolic
de Bucureşti, şi s-au prezentat unul celuilalt, ambii s-au amuzat
copios, înţelegând că s-a întâlnit „argatul” cu „robul”.
În toamna anului 1989, pe când eram student în anul I la
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, am avut ocazia
mult aşteptată de a-l vedea şi asculta pe Preasfinţitul Părinte
Calinic Argeşanul, pe atunci Arhiereu Vicar al Episcopiei
Râmnicului şi Argeşului, care la rugămintea Înaltpreasfinţitului


Cuvânt publicat în volumul „Calinic Arhiepiscopul, un ierarh
misionar, harnic şi cărturar, Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului,
Curtea de Argeş, 2014, pp. 210-213.
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Părinte Mitropolit Antonie al Ardealului a hirotonit un preot în
Paraclisul Institutului Teologic din Sibiu. Am rămas plăcut
impresionat de statura şi ţinuta ierarhului din faţa mea,
precum şi de frumoasele cuvinte pe care ni le-a adresat nouă,
studenţilor teologi.
După ce am fost ales şi hirotonit Arhiereu Vicar al
Episcopiei Oradiei, în anul 2000, l-am cunoscut îndeaproape
şi l-am admirat pe ierarhul şi omul de cultură Calinic Argatu,
care deşi afişează adeseori un chip foarte serios şi uneori chiar
o înfăţişare severă, ascunde în fapt un suflet de copil înzestrat
cu un bogat simţ al umorului, fiind cel mai glumeţ arhiereu pe
care l-am cunoscut.
Pe lângă întreaga activitate chiriarhală, care este foarte
complexă în vremurile pe care le trăim, şi a remarcabilelor
preocupări cărturăreşti, Înaltpreasfinţia Sa îşi găseşte timp în
agenda extrem de încărcată să se intereseze, la modul cel mai
serios, de soarta creştinilor ortodocşi din Albania, care au fost
cumplit persecutaţi în timpul regimului comunist.
L-am vizitat pe Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic de mai
multe ori la Curtea de Argeş, iar în ziua de 17 februarie 2001, cu
binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale, l-am hirotonit întru diacon,
în biserica Mănăstirii, pe tânărul teolog Gheorghe Grigore. Cu
acelaşi prilej, maicile de la Mănăstirea Robaia mi-au cusut, din
porunca Înaltpreasfinţiei Sale, un rând de veşminte arhiereşti.
Cu ocazia altei vizite la Curtea de Argeş, Înaltpreasfinţitul
Părinte Calinic mi-a oferit în dar o suprareverendă de iarnă în
stare perfectă, despre care mi-a spus că este veche de 80 de
ani, pe care o port şi astăzi, nefiind încă uzată. La bătrâneţe
sper să o las cadou unui ierarh mai tânăr decât mine, încât să
ajungă la 200 de ani.
Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic a fost prezent la
întronizarea mea din 13 aprilie 2008 ca Episcop al Sălajului,
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iar după ce a compus pe loc o poezie, pe care a rostit-o la agapa
frăţească de după slujbă, mi-a recomandat să ne urcăm în câte un
ATV cu primarul Zalăului pentru a vizita oraşul, din deal în vale,
ca să îl cunosc mai bine.
Vorbe de duh a rostit Înaltpreasfinţia Sa, în decursul anilor,
foarte multe, fiind mare meşter la „brodat cuvinte”. Voi relata
însă una singură. Când Preasfinţitul Părinte Sebastian al Slatinei
şi Romanaţilor a fost ales Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor, în cuvântul adresat Sfântului Sinod a mărturisit că se
apropie de slujirea arhierească „cu frică de Dumnezeu”. Întrucât
urma să fie Episcop Vicar al Preafericitului Părinte Teoctist,
Înaltpreasfinţitul Calinic i-a replicat: „De ce îţi este frică? Doar
Patriarhul nu-i dinozaur”.
Cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de şaptezeci de ani, îi
urez Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Calinic să aibă parte
de sănătate deplină, spor duhovnicesc, cât mai multe realizări
spre slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea oamenilor, iar Hristos
Domnul, Arhiereul cel veşnic, să îi facă parte de ani mulţi şi
rodnici în fruntea clerului, monahilor şi poporului dreptcredincios
din Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului!
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„Acesta este Fiul Meu Cel iubit
întru Care am binevoit”
În Sfânta Scriptură citim că „într-atât a iubit Dumnezeu
lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, pentru ca
tot cel ce crede într-Însul să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.
Pentru că Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să
judece lumea, ci pentru ca lumea să se mântuiască printr-Însul,
căci întru nimeni altul nu este mântuirea, căci sub cer nu este
dat între oameni nici un alt nume întru care noi trebuie să ne
mântuim” (Ioan 3,16-17 şi Faptele Apostolilor 4,12).
După ce Domnul Hristos a săvârşit mai multe minuni,
oamenii care erau de faţă au exclamat: „Aşa ceva niciodată nu
s-a arătat în Israel!” (Matei 9,33). Arhiereii şi fariseii şi-au
trimis slujitorii ca să-L prindă pe Mântuitorul, însă după ce
L-au auzit pe Acesta învăţând poporul, slujitorii s-au întors cu
mâinile goale, zicând plini de admiraţie: „Niciodată n-a vorbit
un om aşa cum vorbeşte omul acesta!” (Ioan 7,46). Din aceste
două afirmaţii înţelegem că minunile Domnului Hristos şi
învăţătura Sa cea dumnezeiască trezeau admiraţia celor de faţă,
determinându-i prin aceasta să accepte că El este Mântuitorul
lumii, Mesia cel făgăduit.
Sfântul Ioan evanghelistul a scris despre Domnul Hristos:
„Ceea ce era de la început, ceea ce noi am auzit, ceea ce cu ochii
noştri am văzut, ceea ce am privit şi ceea ce mâinile noastre au
pipăit despre Cuvântul Vieţii, şi viaţa s-a arătat, şi noi am văzut-o
şi mărturisim, şi vă vestim viaţa de veci care era la Tatăl şi care
ni s-a arătat nouă. Ceea ce am văzut şi ceea ce am auzit, aceea
vă vestim şi vouă, pentru ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi; iar
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părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său Iisus Hristos. Şi pe
acestea vi le scriem, pentru ca bucuria noastră să fie deplină.
Sunt încă şi multe altele pe care le-a făcut Iisus, care, dacă s-ar
fi scris una câte una, socotesc că lumea aceasta n-ar cuprinde
cărţile ce s-ar fi scris. Iar acestea s-au scris, pentru ca voi să
credeţi că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, viaţă
să aveţi întru numele Lui” (I Ioan 1,1-4; Ioan 21,25 şi 20,31).
În cele ce urmează nu voi prezenta minunile, nici învăţătura
Domnului Hristos, care obligă, într-un fel, la credinţa în El,
ci evenimentele din viaţa Lui dinaintea începerii activităţii
Sale publice, pentru că şi acestea dovedesc că El este Fiul lui
Dumnezeu întrupat, Mântuitorul lumii cel făgăduit.
Voi începe cu naşterea Pruncului Iisus în Betleemul
Iudeii, despre care Sfântul Evanghelist Luca relatează: „Iar
în zilele acelea a ieşit poruncă de la cezarul August să se
înscrie toată lumea. Această înscriere, cea dintâi, s-a făcut
pe când Quirinus guverna în Siria. Şi se duceau toţi să se
înscrie, fiecare în cetatea sa. Şi Iosif s-a suit şi el din Galileea,
din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David, care se
numeşte Betleem, pentru că el era din casa şi din seminţia
lui David, ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită
cu el, care era însărcinată. Iar pe când erau ei acolo, s-au
împlinit zilele ca ea să nască. Şi L-a născut pe Fiul ei Cel
Întâi-Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, fiindcă pentru
ei nu era loc la han. Şi în ţinutul acela erau păstori care
stăteau pe câmp şi-şi păzeau turma făcând noaptea de strajă.
Şi iată, îngerul Domnului a stat lângă ei şi slava Domnului
a strălucit împrejurul lor şi ei s-au înfricoşat cu frică mare.
Şi îngerul Domnului le-a zis: «Nu vă temeţi. Că, iată, vă
binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul;
că în cetatea lui David vi S-a născut azi Mântuitor, Care este
Hristos Domnul. Şi acesta vă va fi semnul: Veţi găsi un Prunc
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înfăşat şi culcat în iesle». Şi, deodată, laolaltă cu îngerul s-a
văzut mulţime de oaste cerească lăudându-L pe Dumnezeu şi
zicând: «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ
pace, între oameni bunăvoire!». Iar după ce îngerii au plecat
de la ei la cer, păstorii vorbeau unii către alţii: «Să mergem
dar până la Betleem şi să vedem lucrul acesta ce s-a făcut,
pe care Domnul ni l-a făcut nouă cunoscut». Şi, grăbindu-se,
au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc culcat în
iesle. Şi văzându-L, au vestit cuvântul ce li se grăise despre
Copilul Acesta. Şi toţi cei ce au auzit se mirau de cele ce le
spuneau păstorii” (Luca 2,1-18).
Deşi Dreptul Iosif şi Fecioara Maria locuiau în Nazaret,
unde a avut loc Bunavestire, datorită recensământului organizat
la porunca împăratului Octavian Augustus cei doi s-au deplasat
în Betleem, localitatea lor de baştină, iar Pruncul Iisus s-a născut
acolo, împlinindu-se prin aceasta prorocia lui Miheia din Vechiul
Testament: „Iar tu, Betleeme, casa Efratei, deşi eşti mic între
miile lui Iuda, din tine va ieşi Stăpânitor peste Israel, iar obârşia
Lui este dintru început, din zilele veşniciei” (Miheia 5,1).
Din faptul că îngerul Domnului a vestit naşterea
Mântuitorului lumii unor păstori de lângă Betleem, iar aceştia,
după ce L-au văzut pe Prunc, le-au făcut cunoscut acest lucru
tuturor celor pe care îi întâlneau, avem dovada clară că deşi
venirea în lume a lui Mesia s-a petrecut într-un mod extrem de
smerit, totuşi Dumnezeu nu a îngăduit ca naşterea Fiului Său ca
om să rămână necunoscută între evrei.
La opt zile după naşterea din Betleem a avut loc tăierea
împrejur a Fiului lui Dumnezeu făcut om şi punerea numelui de
Iisus. Despre aceasta, Sfântul evanghelist Luca scrie: „Şi când
s-au împlinit opt zile şi a fost să-L taie împrejur, I-au pus numele
Iisus, aşa după cum fusese numit de înger mai înainte de a Se fi
zămislit El în pântece” (Luca 2,21).
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Prin actul circumciziunii Pruncul Iisus s-a supus Legii
Vechiului Testament, acesta fiind semnul legământului dintre
Dumnezeu şi urmaşii lui Avraam, despre care citim în cartea
Facerii: „Iar când era Avraam de nouăzeci şi nouă de ani,
Domnul i S-a arătat lui Avram şi i-a zis: «Eu sunt Dumnezeul
tău; mergi în căile Mele şi fii desăvârşit şi voi încheia
legământul Meu între Mine şi tine şi te voi înmulţi foarte».
Legământul Meu îl voi pune între Mine şi tine şi seminţia ta
de după tine, întru tot neamul lor, legământ veşnic pentru
ca Eu să fiu Dumnezeul tău şi al urmaşilor tăi de după tine.
Şi-ţi voi da ţie şi seminţiei tale de după tine pământul în
care pribegeşti acum, tot pământul Canaanului, în stăpânire
veşnică, şi Eu le voi fi lor Dumnezeu. Şi i-a zis Dumnezeu lui
Avraam: «Iar tu să păzeşti legământul Meu, tu şi urmaşii tăi
de după tine întru tot neamul lor. Şi iată legământul pe care
voi îl veţi păzi între Mine şi tine şi urmaşii tăi de după tine
întru tot neamul lor: toţi cei de parte bărbătească ai voştri
vor fi tăiaţi împrejur. Vă veţi tăia împrejur şi acesta va fi
semnul legământului dintre Mine şi voi. În a opta zi de la
naştere să fie tăiat împrejur tot pruncul de parte bărbătească
întru tot neamul vostru; născut la voi în casă sau cumpărat
cu bani de la orice străin care nu-i din seminţia voastră,
cu tăiere împrejur va fi însemnat şi cel născut în casa ta, şi
cel cumpărat cu argintul tău; şi legământul Meu în carnea
voastră va fi legământ veşnic. Iar cel netăiat împrejur, cel de
parte bărbătească între voi care în ziua a opta nu va fi tăiat
împrejur, sufletul acela stârpit va fi din poporul său, pentru
că Mi-a călcat legământul»” (Facere 17,1-2 şi 7-14).
În limba ebraică numele de „Iisus” înseamnă „Dumnezeu
mântuieşte”. Sfântul arhanghel Gavriil i-a spus Sfintei Fecioare
Maria în momentul Buneivestiri: „Iată vei zămisli în pântece şi
vei naşte Fiu şi numele Lui îl vei chema Iisus. Acesta mare va
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fi şi Fiul Celui-Preaînalt Se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi
va da tronul lui David, părintele Său, şi va împărăţi peste casa
lui Iacob în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit” (Luca
1,31-33). Acelaşi arhanghel i-a spus însă şi Dreptului Iosif,
logodnicul Sfintei Fecioare Maria: „Iosife, fiul lui David, nu te
teme s-o iei pe Maria, logodnica ta, fiindcă ceea ce s-a zămislit
într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu, Căruia tu Îi
vei pune numele Iisus, căci El va mântui pe poporul Său de
păcatele lor” (Matei 1,20-21).
Următorul eveniment din viaţa Pruncului Iisus, petrecut
la foarte scurt după naşterea Sa în Betleem, este închinarea
celor trei magi: Gaşpar, Melchior şi Baltazar, prezentată de
către Sfântul evanghelist Matei: „Iar dacă în zilele regelui
Irod S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, iată magii de la
Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: «Unde este Cel ce
S-a născut rege al Iudeilor? Că în Răsărit I-am văzut steaua
şi am venit să I ne închinăm». Şi auzind acestea, regele Irod
s-a tulburat, şi tot Ierusalimul împreună cu el. Şi adunând pe
toţi arhiereii şi cărturarii poporului, i-a întrebat: «Unde este
să Se nască Hristos?». Iar ei i-au zis: «În Betleemul Iudeii,
că aşa este scris prin profetul: Şi tu, Betleeme din pământul
lui Iuda, nicicum nu eşti mai mic între căpeteniile lui Iuda,
căci din tine va ieşi Cârmuitorul Care-l va păstori pe poporul
Meu Israel». Atunci Irod i-a chemat în taină pe magi şi a
aflat limpede de la ei vremea când li se arătase steaua. Şi
trimiţându-i la Betleem, le-a zis: «Mergeţi şi cercetaţi cu
de-amănuntul despre Prunc şi dacă-L veţi afla, daţi-mi şi
mie de veste, pentru ca să vin şi eu şi să mă închin Lui». Iar
ei, ascultându-l pe rege, au plecat; şi iată, steaua pe care o
văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a
stat deasupra locului unde era Pruncul. Şi văzând ei steaua,
s-au bucurat cu bucurie mare foarte. Şi intrând în casă,
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L-au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Sa; şi căzând
la pământ, I s-au închinat; şi deschizându-şi vistieriile,
I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă. Dar luând prin vis
înştiinţare să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus
în ţara lor” (Matei 2,1-12).
Nu se cunoaşte, cu exactitate, la câte zile după naşterea
din Betleem a avut loc închinarea magilor. Cert este că, în acest
răstimp, afluxul de călători trecuse, iar Maica Domnului cu
Pruncul Iisus, precum şi dreptul Iosif, se mutaseră într-o casă de
oaspeţi, în care intrând magii, I-au oferit Fiului lui Dumnezeu
întrupat darurile lor.
Prezenţa celor trei magi din Răsărit în Betleemul Iudeii, la
foarte scurt timp după naşterea Pruncului Iisus, denotă faptul că
Dumnezeu a făcut cunoscută naşterea Fiului Său ca om nu doar
în sânul poporului ales, ci şi la alte neamuri. Cu siguranţă că după
plecarea lor din Betleem magii au vestit în sânul popoarelor din
care făceau parte naşterea lui Mesia, înaintea Sfinţilor Apostoli
trimişi la propovăduire de Domnul Hristos.
Închinarea magilor este dovada că lumea păgână Îl aştepta
pe Mântuitorul lumii şi era pregătită pentru venirea Lui.
De vreme ce Sfânta Fecioară Maria a zămislit în pântece
de la Duhul Sfânt, ea L-a născut pe Fiul lui Dumnezeu întrupat
fără durere, fiind fecioară înainte de naştere, în timpul acesteia,
precum şi după aceea. Din acest motiv Maica Domnului nu avea
nevoie să se refacă din punct de vedere trupesc în urma naşterii,
încât după ce ea, Dreptul Iosif şi Pruncul Iisus au fost înscrişi
pe listele recensământului, s-ar fi putut întoarce de îndată în
Nazaret, la casa şi la treburile lor. Ei au rămas însă în Betleemul
Iudeii pentru că doreau să se stabilească definitiv în localitatea
lor de baştină. Această intenţie este foarte clară la revenirea din
Egipt, când numai din pricina lui Arhelau, fiul regelui Irod, nu
s-au întors în Iudeea.
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Un alt episod important din pruncia Mântuitorului a fost
fuga în Egipt. Despre acesta citim în Evanghelia după Matei:
„Iar după ce au plecat magii, iată îngerul Domnului i se arătă
în vis lui Iosif, zicând: «Ridică-te, ia Pruncul şi pe maica Sa şi
fugi în Egipt şi stai acolo până când îţi voi spune eu, fiindcă Irod
vrea să caute Pruncul ca să-L omoare». Şi ridicându-se Iosif, i-a
luat în timpul nopţii pe Prunc şi pe maica Sa şi a plecat în Egipt.
Iar Irod, văzând că fusese amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi,
trimiţând, i-a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate
hotarele lui, de doi ani şi mai în jos, după timpul pe care îl aflase
de la magi. Atunci s-a plinit cuvântul spus prin Ieremia profetul:
Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă, Rahela îşi
plânge copiii şi nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai sunt”
(Matei 2,13-14 şi 16-18).
Fuga în Egipt a Fiului lui Dumnezeu întrupat, pentru a scăpa
de mânia regelui Irod, dovedeşte încă o dată marea Lui smerenie.
Peregrinările prin Egipt ale Dreptului Iosif, cu Fecioara
Maria şi Pruncul Iisus au fost de foarte scurtă durată, pentru că
îndată după ce vorbeşte despre uciderea pruncilor din Betleem
şi împrejurimi, Sfântul evanghelist Matei pomeneşte de
moartea regelui Irod, în urma căreia cei trei fugari au revenit
în Israel. Despre aceasta Sfântul evanghelist Matei relatează:
„După moartea lui Irod, iată îngerul Domnului i s-a arătat
în vis lui Iosif, în Egipt, zicându-i: «Ridică-te, ia Pruncul şi
pe maica Sa şi mergi în ţara lui Israel, căci au murit cei ce
căutau viaţa Pruncului». Iar el, ridicându-se, a luat Pruncul şi
pe maica Sa şi a venit în ţara lui Israel. Şi auzind că Arhelau
domneşte în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să
meargă acolo şi, luând poruncă prin vis, s-a dus în părţile
Galileii. Şi a venit şi a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să
se plinească ceea ce s-a spus prin profeţi, că Nazarinean Se
va chema” (Matei 2,19-23).
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Prin chemarea Pruncului Iisus din Egipt şi revenirea în
Israel s-a împlinit o profeţie făcută de prorocul Osea. Sfântul
evanghelist Matei a scris în acest sens că Dreptul Iosif, Fecioara
Maria şi Pruncul Iisus „au stat acolo până la moartea lui Irod,
ca să se plinească cuvântul spus de Domnul prin profetul ce zice:
Din Egipt L-am chemat pe Fiul Meu” (Matei 2,15).
Despre următorul eveniment din viaţa Pruncului Iisus
citim în Sfânta Evanghelie după Luca: „Şi când s-au împlinit
zilele curăţirii lor după legea lui Moise, L-au dus pe Iisus
la Ierusalim ca să-L pună înaintea Domnului, aşa cum
este scris în legea Domnului, că tot întâi-născutul de parte
bărbătească va fi închinat Domnului; şi ca să dea jertfă,
aşa cum s-a zis în legea Domnului, o pereche de turturele
sau doi pui de porumbel. Şi iată, era în Ierusalim un om
cu numele Simeon; şi omul acesta era drept şi temător de
Dumnezeu, aşteptând mângâierea lui Israel; şi Duhul Sfânt
era peste el. Şi i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va
vedea moartea până ce nu-L va vedea pe Hristosul Domnului.
Şi din îndemnul Duhului a venit la templu; şi când părinţii
L-au adus înlăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru
El după obiceiul legii, el L-a primit în braţele sale şi a
binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: «Acum slobozeşte în pace
pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, că văzură ochii
mei mântuirea Ta pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor
popoarelor, Lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă
poporului Tău Israel». Iar tatăl şi mama Sa se mirau de cele
ce se grăiau despre El. Şi i-a binecuvântat Simeon şi i-a zis
Mariei, mama Sa: «Iată, Acesta este pus spre căderea şi spre
ridicarea multora din Israel şi spre semn de împotrivire - şi
chiar prin sufletul tău va trece sabie - pentru ca gândurile
din multe inimi să se descopere». Şi era şi Ana prorociţa,
fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer; înaintată în zile multe,
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ea trăise cu bărbatul ei şapte ani după fecioria ei. Văduvă,
până la optzeci şi patru de ani, ea nu se depărta de templu,
noaptea şi ziua slujind în post şi rugăciuni. Şi venind şi ea
în chiar ceasul acela, Îi mulţumea lui Dumnezeu şi le grăia
despre El tuturor celor ce aşteptau mântuire în Ierusalim. Şi
când au săvârşit toate cele după legea Domnului, s-au întors
în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Iar Copilul creştea şi Se
întărea cu duhul, plin de înţelepciune; şi harul lui Dumnezeu
era peste El” (Luca 2,22-40).
Dumnezeu i-a poruncit lui Moise în Egipt, în urma celei
de a zecea plăgi, ca toţi întâi-născuţii de parte bărbătească
dintre fiii lui Israel să-I fie închinaţi Lui. Despre aceasta
citim în cartea Ieşirii din Vechiul Testament: „Domnul i-a grăit
lui Moise şi i-a zis: «Sfinţeşte-Mi pe tot întâiul-născut, pe cel
dintâi la sânul mamei între fiii lui Israel: de la om până la
dobitoc, că este al Meu!». Şi după ce Domnul, Dumnezeul
tău, te va duce în ţara Canaanului, aşa cum li S-a jurat El
părinţilor tăi, şi ţi-o va da ţie, atunci să-I osebeşti Domnului
pe tot întâi-născutul de parte bărbătească, şi tot ce se naşte
întâi din turmele sau din cirezile tale: partea bărbătească
să I-o închini Domnului. Pe tot întâi-născutul de la asină
să-l dai în schimbul unui miel; iar de nu-l vei schimba, săl răscumperi. Pe tot întâi-născutul din om, între fiii tăi, îl
vei răscumpăra. Iar dacă fiul tău te va întreba cândva,
zicând: Ce înseamnă aceasta? Tu să-i spui: Cu mână tare
ne-a scos Domnul din ţara Egiptului, din casa robiei. Când
faraon se încăpăţâna să nu ne lase să plecăm, Domnul i-a
ucis pe toţi întâii-născuţi în ţara Egiptului, de la întâinăscutul omului până la întâi-născutul dobitocului. Iată de
ce jertfesc eu Domnului pe tot întâi-născutul de parte băr
bătească, şi de ce pe tot întâi-născutul din fiii mei îl răs
cumpăr” (Ieşire 13,1-2 şi 11-15).
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Prin închinarea Pruncului Iisus lui Dumnezeu la templul
din Ierusalim, Acesta a dovedit încă o dată că se supune Legii
Vechiului Testament, motiv pentru care le va şi spune mai târziu
evreilor: „Să nu socotiţi că am venit să stric legea sau profeţii;
n-am venit să stric, ci să împlinesc” (Matei 5,17).
De asemenea, cu acest prilej Dreptul Simeon şi prorociţa
Ana au dat mărturie în templu, precum şi celor din Ierusalim, că
Pruncul Iisus este Mântuitorul lumii.
Ultima menţiune din paginile Sfintei Scripturi despre
Copilul Iisus o găsim la Sfântul evanghelist Luca. Acesta scrie
că „părinţii Lui Iisus mergeau în fiecare an la Ierusalim de
sărbătoarea Paştilor. Iar când era El de doisprezece ani, s-au
suit la Ierusalim după obiceiul sărbătorii. Şi dacă s-au sfârşit
zilele, în timp ce ei se întorceau, Copilul Iisus a rămas în
Ierusalim; şi părinţii Lui nu ştiau. Dar ei, socotind că El este
printre călători, au mers cale de o zi; şi L-au căutat printre
rude şi cunoscuţi. Şi, negăsindu-L, s-au întors la Ierusalim
căutându-L. Şi a fost că după trei zile L-au aflat în templu,
stând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi întrebându-i. Şi
toţi cei ce-L auzeau se minunau de priceperea şi de răspunsurile
Lui. Şi, văzându-L, au rămas uimiţi, iar mama Sa I-a zis:
«Fiule, de ce ne-ai făcut una ca asta? Iată, tatăl Tău şi eu
Te-am căutat îngrijoraţi». Şi El le-a zis: «Cum se face că Mă
căutaţi? Oare nu ştiaţi că întru cele ale Tatălui Meu trebuie să
fiu?». Şi ei n-au înţeles cuvântul pe care l-a grăit către ei. Şi
a coborât cu ei şi a venit în Nazaret şi le era supus. Iar mama
Sa păstra toate lucrurile acestea întru inima ei. Şi Iisus sporea
cu înţelepciunea şi cu vârsta, şi cu harul la Dumnezeu şi la
oameni” (Luca 2,41-52).
De vreme ce templul din Ierusalim era centrul vieţii
spirituale a evreilor, cu siguranţă că aici se găseau cei mai
renumiţi învăţători de lege şi rabini din tot Israelul, care s-au
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minunat de priceperea şi de răspunsurile Copilului Iisus, care
erau cu atât mai vrednice de admirat, cu cât El nu a fost niciodată
la şcoală. Despre aceasta citim în Evanghelia după Ioan, când
„la jumătatea sărbătorii corturilor Iisus S-a suit în templu şi
învăţa. Şi Iudeii se mirau, zicând: «Cum ştie acesta carte fără să
fi învăţat?». Atunci Iisus le-a răspuns, zicând: «Învăţătura Mea
nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis. De voieşte cineva să-I
facă voia, va cunoaşte despre învăţătura aceasta dacă ea este de
la Dumnezeu sau dacă Eu de la Mine Însumi grăiesc. Cel care
grăieşte de la sine îşi caută propria lui slavă; dar Cel Care caută
slava Celui ce L-a trimis, Acela este adevărat, şi nedreptate întrÎnsul nu se află»” (Ioan 7,14-18).
În timpul Mântuitorului exista la evrei obiceiul ca aceştia să
meargă să se închine la templul din Ierusalim. Şi astăzi, evreii din
lumea întreagă încearcă să ajungă cel puţin o dată în viaţă la Ierusalim,
de această dată nu la templu, care a fost distrus de romani în anul 70
d.Hr., ci la zidul plângerii, singurul loc rămas intact din acesta.
Şi noi, creştinii, avem tradiţia de a ne închina la locurile
noastre sfinte şi nu cred că există un credincios practicant care să
nu fi luat parte cel puţin o dată în viaţă la vreun pelerinaj la una
sau la mai multe mănăstiri. De asemenea, cu ocazia prăznuirii
sfinţilor cu moaşte de la noi din ţară, vin să se închine la acestea
numeroşi pelerini din toate colţurile ţării şi chiar din afara ei. Unii
aşteaptă în frig, ploaie sau caniculă şi câte zece sau douăsprezece
ore să le vină rîndul să se atingă de aceste sfinte moaşte. Foarte
mulţi creştini efectuează pelerinaje în Ţara Sfântă, în Grecia, în
Muntele Athos, în Egipt, în Rusia, dar şi în alte locuri sfinte.
Unii pelerini din Grecia care au ajuns în Ţara Sfântă
îşi trec pe pomelnic, alături de nume, denumirea de „hagiu”.
Acest termen vine de la cuvântul grecesc „aghios” (άγιος), care
înseamnă „sfânt”, şi indică faptul că persoana care s-a închinat la
locurile sfinte s-a încărcat oarecum de sfinţenia lor.
159

Şi musulmanii au tradiţia pelerinajelor. Unul dintre cei cinci
stâlpi ai credinţei islamice prevede faptul că orice mahomedan
care are posibilitate financiară şi o stare de sănătate bună este
obligat să efectueze măcar o dată în viaţă un pelerinaj la Mecca,
unde se află cel mai venerat sanctuar musulman, numit Kaaba.


Pe lângă pelerinajul la Mecca, ceilalţi patru stâlpi ai credinţei islamice
sau obligaţii fundamentale ale oricărui musulman sunt următoarele:
Mărturia de credinţă (shahada): „Nu există alt Dumnezeu în afară de
Allah, iar Mahomed este profetul său”.
Rugăciunea (salat). Musulmanii se roagă de cinci ori pe zi: în zori,
la amiază, spre sfârşitul amiezii, la apusul soarelui şi după apusul soarelui.
Rugăciunea se efectuează în direcţia Al-Kaaba de la Mecca. În această direcţie
sunt orientate moscheile, mormintele musulmanilor şi, pe cât posibil, casele
acestora. Pentru musulmanii aflaţi în călătorie, care nu pot şti cu exactitate
unde se află Kaaba, au fost create busole speciale, care indică direcţia Mecca
şi chiar covoraşe pentru rugăciune cu busolă încorporată.
Postul din luna Ramadan (sawn). Cea de-a noua lună din calendarul
islamic se numeşte Ramadan. În aceasta musulmanii comemorează perioada
în care profetul Mahomed a primit revelaţia coranică. Timp de aproximativ
30 de zile credincioşii islamici adulţi trebuie să postească din zori până după
apusul soarelui, abţinându-se de la mâncare, băutură şi fumat, iar cei căsătoriţi
să nu întreţină relaţii conjugale.
Dania obligatorie (zakatul). Un musulman care are o situaţie finan
ciară peste o anumită limită trebuie să doneze comunităţii 2,5% din banii
economisiţi pe parcursul unui an întreg. Zakatul se achită în ultima zi a
lunii Ramadan.
În conformitate cu prescripţiile Coranului, Surah Al-Taubah (Despre
pocăinţă) capitolul 9, versetul 60, aceşti bani sunt destinaţi celor foarte săraci,
celor nevoiaşi, celor care colectează zakatul pentru a-l distribui altora, celor
ale căror inimi se adună întru credinţă (această categorie este formată din
persoanele care s-au convertit la islamism ori au această intenţie), pentru
eliberarea robilor, pentru cei foarte îndatoraţi, pentru cauza lui Allah şi pentru
călătorii lipsiţi.
În ţările arabe foarte bogate, precum: Arabia Saudită, Emiratele Arabe
Unite, Qatar, etc. se întâlnesc destul de rar oameni săraci, încât dania colectată
este oferită musulmanilor din ţările cu un nivel scăzut de trai.

160

Oraşele Mecca şi Medina sunt cele mai sfinte locuri ale
musulmanilor din întreaga lume. Ambele se află în Arabia Saudită
şi pot fi vizitate numai de către mahomedani.
Musulmanul care a efectuat un pelerinaj la Mecca se
numeşte „hadji”, termen preluat din grecescul „hagiu”.
Un alt moment important din viaţa Domnului Hristos,
prin care şi-a inaugurat activitatea publică, este botezul Său în
râul Iordan de către Sfântul Ioan Botezătorul, care a avut loc la
aproximativ treizeci de ani de la naşterea Sa, pentru că Sfântul
evanghelist Luca scrie că „Iisus era ca de treizeci de ani când
şi-a început activitatea” (Luca 3,23). Despre acesta citim în
Sfânta Scriptură că „în zilele acelea a venit Ioan Botezătorul
propovăduind în pustia Iudeii şi zicând: «Pocăiţi-vă, că s-a
apropiat împărăţia cerurilor!». Şi ieşeau spre el tot ţinutul
Iudeii şi toţi cei din Ierusalim şi se botezau de către el în
râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. Şi a fost că după ce
s-a botezat tot poporul, a venit Iisus din Nazaretul Galileii la
Iordan, către Ioan, ca să fie botezat de către acesta. Ioan însă
Îl oprea, zicând: «Eu sunt cel ce are trebuinţă să fie botezat de
Tine, şi Tu vii la mine?». Şi răspunzând Iisus, i-a zis: «Lasă
acum, că astfel se cuvine ca noi să împlinim toată dreptatea».
Atunci L-a lăsat. Şi după ce a fost botezat Iisus, ieşind din
apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul ca un porumbel pogo
rându-Se peste El. Şi glas s-a făcut din ceruri: «Tu eşti Fiul
Meu Cel iubit, întru Tine am binevoit»” (Matei 3,1-2 şi 13-15;
Marcu 1,5 şi 9-11; Luca 3,21-22).
În Evanghelia după Matei citim că „după ce a fost botezat,
Iisus a ieşit îndată din apă, şi iată cerurile I s-au deschis; şi Ioan
a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se ca un porumbel şi
venind peste Dânsul. Şi iată, glas din ceruri grăind: «Acesta este
Fiul Meu Cel iubit întru Care am binevoit!»” (Matei 3,16-17).
Conform Sfântului evanghelist Matei nu doar Mântuitorul a văzut
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cerurile deschise şi Duhul Sfânt pogorându-Se ca un porumbel
peste El, ci şi Sfântul Ioan Botezătorul.
Sfântul Ioan Botezătorul, care a fost şi Înaintemergătorul
Domnului, le-a spus evreilor despre Mântuitorul: „Eu vă botez
cu apă spre pocăinţă, dar în mijlocul vostru Se află Acela pe
Care voi nu-L ştiţi, Cel ce vine după mine, Carele înaintea
mea S-a plinit şi Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua
încălţămintei. Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. A doua
zi L-a văzut Ioan pe Iisus venind către el şi a zis: «Iată Mielul lui
Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii! Acesta este Cel despre
Care eu spuneam: După mine vine un bărbat Care înaintea mea
S-a plinit, fiindcă mai înainte de mine era. Şi eu nu-L cunoşteam;
dar pentru ca El să-i fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu
botezând cu apă». Şi Ioan a mărturisit, zicând: «Am văzut Duhul
ca pe un porumbel din cer pogorându-Se şi cum a rămas peste
El. Şi eu nu-L cunoşteam, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă,
Acela mi-a zis: Cel peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi
rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt. Şi
eu am văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu»”
(Ioan 1,26-27; 29-34 şi Matei 3,11).
Domnul Hristos era Fiul lui Dumnezeu întrupat, încât
nu avea păcate pe care să le mărturisească şi pentru care să se
căiască. Însemnătatea botezului Său din râul Iordan a constat
în aceea că Dumnezeu Tatăl a grăit din cer că El este Fiul Lui,
Duhul Sfânt s-a pogorât şi a rămas peste El, iar Sfântul Ioan
Botezătorul, cu marea lui autoritate între evrei, a mărturisit că El
este Mântuitorul care va răscumpăra lumea din robia păcatului.
Îndată după ce Domnul Hristos a fost botezat de către
Sfântul Ioan Botezătorul „a fost dus de Duhul în pustie, ca
să fie ispitit de către diavolul. Şi postind El patruzeci de zile
şi patruzeci de nopţi, în cele din urmă a flămânzit. Şi apropiin
du-se Ispititorul, I-a zis: «Dacă eşti tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca
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pietrele acestea să se facă pâini». Iar El, răspunzând, i-a zis:
«Scris este: Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul
care iese din gura lui Dumnezeu». Atunci diavolul L-a dus în
Sfânta Cetate şi L-a pus pe aripa templului şi I-a zis: «Dacă eşti
Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că scris este: Îngerilor Săi le
va porunci pentru tine şi ei te vor ridica pe mâini, ca nu cumva
piciorul tău să ţi-l izbeşti de piatră». Iisus i-a zis: «Dar mai este
scris: Să nu-L ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău». Diavolul L-a
mai dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate împărăţiile
lumii şi slava lor şi I-a zis: «Pe acestea toate Ţi le voi da Ţie
dacă vei cădea înaintea mea şi mi Te vei închina». Atunci Iisus
i-a zis: «Mergi înapoia Mea, Satano, că scris este: Domnului
Dumnezeului tău să I te închini şi numai Lui să-I slujeşti!».
Atunci diavolul L-a lăsat; şi iată, îngerii s-au apropiat de El şi-I
slujeau” (Matei 4,1-11).
Sfântul Apostol Ioan a scris că „pentru aceasta S-a arătat
Fiul lui Dumnezeu în lume: ca să strice lucrurile diavolului” (I
Ioan 3,8). Cunoscând aceasta, vrăjmaşul, care este „stăpânitorul
lumii acesteia” (Ioan 12,31), L-a ispitit pe Domnul Hristos,
în ideea de a-L deturna de la misiunea de Mântuitor al lumii.
Diavolul ştia prea bine că nu poate face nimic împotriva lui
Dumnezeu, însă încerca să-L amăgească pe Omul Hristos, aşa
cum a făcut cu protopărinţii Adam şi Eva, care datorită acceptării
ispitei şi căderii în păcat au fost alungaţi din grădina Edenului.
Lupta diavolului împotriva Domnului Hristos nu a început
numai acum, ci imediat după naştere, când a încercat să-L piardă
prin regele Irod. De această dată însă a avut loc o confruntare
directă între Satana şi Mântuitorul matur.
După ce a respins cele trei ispite ale vrăjmaşului în pustia
Carantaniei, „Iisus S-a întors cu puterea Duhului în Galileea;
şi vestea despre El a ieşit în tot ţinutul dimprejur. Şi învăţa în
sinagogile lor, slăvit fiind de toţi. Şi a venit în Nazaret, unde
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fusese crescut; şi după obiceiul Său a intrat în ziua sâmbetei în
sinagogă şi S-a ridicat să citească. Şi I s-a dat cartea profetului
Isaia. Şi deschizând El cartea, a găsit locul unde era scris: Duhul
Domnului este peste Mine, pentru că El M-a uns; El M-a trimis
să le binevestesc săracilor, să-i vindec pe cei zdrobiţi la inimă,
robilor să le vestesc libertate şi orbilor vedere, pe cei asupriţi să-i
trimit în libertate şi să vestesc anul bineprimit al Domnului. Şi
închizând cartea şi dând-o slujitorului, a şezut; iar ochii tuturor
celor din sinagogă erau aţintiţi asupră-I. Şi a început să le spună:
«Astăzi s-a plinit această scriptură în urechile voastre». Şi toţi
Îl încuviinţau şi se mirau de cuvintele harului ce ieşeau din gura
Lui şi ziceau: «Nu este acesta oare fiul lui Iosif?». Şi El le-a
zis: «Fără îndoială că-Mi veţi spune zicala aceasta: Doctore,
vindecă-te pe tine însuţi! Pe toate câte-am auzit că s-au făcut în
Capernaum, fă-le şi aici, în patria ta?». Şi le-a zis: «Adevăr vă
spun Eu vouă că nici un profet nu este bineprimit în patria sa. Şi
adevăr vă spun că multe văduve erau în Israel în vremea lui Ilie,
când s-a închis cerul trei ani şi şase luni, încât foamete mare a
fost în tot pământul, şi la nici una din ele n-a fost trimis Ilie, ci
numai în Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă. Şi mulţi leproşi
erau în Israel în vremea profetului Elisei, dar nici unul dintre ei
nu s-a curăţit, ci numai Neeman Sirianul». Şi auzind acestea,
toţi cei din sinagogă s-au umplut de mânie. Şi sculându-se, L-au
scos afară din cetate şi L-au dus până pe sprânceana muntelui
pe care le era zidită cetatea, ca să-L arunce jos. Dar El, trecând
prin mijlocul lor, S-a dus şi S-a coborât la Capernaum, cetate a
Galileii” (Luca 4,14-31).
Sfântul evanghelist Matei scrie că „părăsind Iisus
Nazaretul, a venit şi a locuit în Capernaum, lângă mare, în
hotarele lui Zabulon şi ale lui Neftalim, ca să se plinească
ceea ce s-a spus prin Isaia profetul care zice: Pământul lui
Zabulon şi pământul lui Neftalim, spre calea mării, dincolo
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de Iordan, Galileea neamurilor; poporul ce stătea în întuneric
a văzut lumină mare, şi celor ce şedeau în latura şi în
umbra morţii lumină le-a răsărit. De atunci a început Iisus
să propovăduiască şi să zică: «Pocăiţi-vă, că s-a apropiat
împărăţia cerurilor!»” (Matei 4,13-17).
La botezul Domnului Hristos în râul Iordan, Duhul Sfânt
s-a pogorât ca un porumbel peste El şi a rămas asupra Lui, pentru
că, din relatările Sfintei Scripturi de după acesta, remarcăm că
Duhul L-a dus în pustie ca să fie ispitit de către diavolul, iar în
Galileea Mântuitorul s-a întors cu puterea Duhului.
La începutul activităţii Sale publice, Domnul Hristos s-a
stabilit în Capernaum, localitate situată pe malul Mării Galileii,
pentru că de aici putea porni în călătorii în Ţara Sfântă atât
pe uscat, cât şi pe apă şi tot aici şi-a ales şi primii Apostoli.
Sfântul evanghelist Matei relatează în acest sens că „pe când
umbla Iisus pe lângă Marea Galileii, a văzut doi fraţi, pe
Simon cel ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele său, care
aruncau mreaja în mare, că erau pescari, şi le-a zis: «Veniţi
după Mine şi vă voi face pescari de oameni!». Iar ei, îndată
lăsându-şi mrejele, au mers după El. De acolo, mergând mai
departe, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacob al lui Zevedeu şi pe
Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-şi
mrejele, şi i-a chemat. Iar ei, îndată lăsându-şi corabia şi pe
tatăl lor, au mers după El” (Matei 4,18-22).
În ceea ce îi priveşte pe Petru şi pe Andrei, cei dintâi
Apostoli ai Domnului Hristos, citim în paginile Sfintei
Scripturi că „Ioan Botezătorul stătea cu doi dintre ucenicii
săi; şi privindu-L pe Iisus, Care trecea, a zis: «Iată Mielul lui
Dumnezeu!». Şi cei doi ucenici l-au auzit când a spus acestea şi
I-au urmat lui Iisus. Iar Iisus, întorcându-Se şi văzându-i că-L
urmează, i-a întrebat: «Ce căutaţi?». Iar ei I-au zis: «Rabbi,
care se tâlcuieşte: Învăţătorule, unde locuieşti?». El le-a zis:
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«Veniţi şi veţi vedea». Au mers aşadar şi au văzut unde locuieşte;
şi au rămas la El în ziua aceea. Şi era ca la ceasul al zecelea.
Unul din cei doi care auziseră de la Ioan şi-I urmaseră lui Iisus
era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta l-a găsit întâi pe
Simon, fratele său, şi i-a zis: «Noi L-am aflat pe Mesia, ce se
tâlcuieşte: Hristos»; şi l-a adus la Iisus. Iisus, privind la el, i-a
zis: «Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chefa» ce se
tâlcuieşte: Petru” (Ioan 1,35-42).
Cu toate că după ce a fost botezat în râul Iordan Domnul
Hristos s-a întâlnit cu Andrei, unul dintre ucenicii Sfântului Ioan
Botezătorul şi cu Petru, fratele acestuia, nu înseamnă că cei
doi i-au devenit automat Apostoli, pentru că în cuvântarea de
despărţire Mântuitorul le-a spus Sfinţilor Săi Apostoli: „Nu voi
M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să
mergeţi şi roadă să aduceţi şi roada voastră să rămână, pentru ca
Tatăl să vă dea orice veţi cere întru numele Meu” (Ioan 15,16).
Sfintele Evanghelii nu relatează alegerea fiecărui Apostol
de către Mântuitorul, ci doar a unora dintre aceştia. Astfel, după
ce şi-a ales primii patru Apostoli şi a vindecat un paralitic în
Capernaum, „Iisus a văzut un om care şedea la vamă, cu numele
Matei, şi i-a zis: «Vino după Mine!». Şi, ridicându-se, a mers
după El. A doua zi Iisus a vrut să meargă în Galileea şi l-a
găsit pe Filip. Şi i-a zis Iisus: «Urmează-Mi!». Iar Filip era
din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru. Filip l-a
găsit pe Natanael şi i-a zis: «Noi L-am aflat pe Acela despre
Care au scris Moise în lege şi profeţii, pe Iisus, fiul lui Iosif
din Nazaret». Şi i-a zis Natanael: «Din Nazaret poate fi ceva
bun?». Filip i-a zis: «Vino şi vezi!». Iisus l-a văzut pe Natanael
venind către Dânsul şi a zis despre el: «Iată într-adevăr israelit
întru care nu este vicleşug!». Natanael I-a zis: «De unde mă
cunoşti?». A răspuns Iisus şi i-a zis: «Mai înainte ca Filip să te
fi chemat, te-am văzut când erai sub smochin». Răspunsu-I-a
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Natanael: «Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Regele
lui Israel!». Răspuns-a Iisus şi i-a zis: «Pentru că ţi-am spus
că te-am văzut sub smochin, de aceea crezi? Mai mari decât
acestea vei vedea»” (Matei 9,9 şi Ioan 1,43-50).
Numele celor doisprezece Apostoli ai Domnului Hristos
sunt acestea: „Întâi Simon, cel numit Petru, apoi Andrei, fratele
lui; Iacob al lui Zevedeu şi Ioan, fratele lui; Filip şi Bartolomeu,
Toma şi Matei vameşul, Iacob al lui Alfeu şi Levi ce se zice
Tadeu; Simon Canaaneanul şi Iuda Iscarioteanul, cel ce L-a şi
vândut” (Matei 10,2-4).
Din evenimentele vieţii Domnului Hristos, dinaintea
începerii activităţii Sale publice, prezentate până acum, am
constatat purtarea de grijă a lui Dumnezeu, prin îngerii Săi,
faţă de Pruncul Iisus, dar şi faptul că Dumnezeu Tatăl, sfinţii
îngeri şi oamenii cu care Acesta a intrat în contact au mărturisit,
prin descoperire de sus, că El este Fiul lui Dumnezeu întrupat,
Mântuitorul lumii.
Cunoscând toate acestea, să spunem şi noi asemenea
Sfântului Apostol Pavel: „O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii
şi al ştiinţei lui Dumnezeu! Cât sunt căile Lui de necercetat
şi judecăţile Sale de nepătruns! Căci cine a cunoscut gândul
Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui? Sau cine I-a dat Lui
primul ca să poată fi plătit în schimb? Pentru că din El şi
prin El şi întru El sunt toate, a Lui să fie slava în veci. Amin!”
(Romani 11,33-36).
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Intrarea triumfală a
Domnului Hristos în Ierusalim
Preacucernici Părinţi, iubiţi credincioşi,
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, sărbătorim împreună
măreţul praznic al intrării triumfale a Domnului Hristos în
Ierusalim. În urmă cu aproape două mii de ani, cu acest prilej,
mulţimile L-au întâmpinat pe Mântuitorul lumii cu cuvintele:
„Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului,
Împăratul lui Israel!” (Ioan 12,13).
Pe parcursul activităţii Sale publice Mântuitorul a fost
admirat, iubit, invidiat sau urât, în funcţie de interesele celor cu
care intra în contact. Astfel, cei care au luat tămăduire ori din
care Domnul Hristos a alungat demoni I-au fost recunoscători şi
doreau să-I urmeze, cum s-a întâmplat în ţinutul Gherghesenilor,
unde „bărbatul din care ieşiseră demonii Îl ruga să rămână cu
El” (Luca 8,38). După ce L-a văzut pe Mântuitorul săvârşind
mai multe minuni şi L-a ascultat vorbind despre împărăţia lui
Dumnezeu, „un cărturar I-a zis: «Învăţătorule, Te voi urma
oriunde vei merge»” (Matei 8,19).
Conducătorii poporului ales însă L-au urât pe Domnul
Hristos şi I-au dorit mereu moartea, întrucât îşi simţeau
ameninţată poziţia în societate din cauza Lui. În paginile Noului
Testament citim că „arhiereii şi cărturarii căutau cum să-L
piardă, căci se temeau de El” (Marcu 11,18). Sfântul Evanghelist
Marcu menţionează că „arhiereii şi cărturarii căutau cum
să-L prindă cu vicleşug, ca să-L omoare” (Marcu 14,1), iar în
Evanghelia după Luca citim că Mântuitorul „era zilnic învăţând
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în templu, iar arhiereii, cărturarii şi fruntaşii poporului căutau
să-L piardă; şi nu găseau ce să-I facă, fiindcă tot poporul se ţinea
de El, ascultându-L” (Luca 19,47-48).
Printre nenumăratele minuni săvârşite de Domnul Hristos,
în decursul activităţii Sale publice, se numără şi trei învieri
din morţi. Despre cea dintâi Sfântul Evanghelist Luca scrie că
după ce Mântuitorul S-a întors în Capernaum, „iată că a venit
un bărbat, al cărui nume era Iair; şi acesta era mai-marele
sinagogii. Şi căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să vină în
casa lui. Că numai o fiică avea, ca de doisprezece ani, şi aceea
era pe moarte. Şi pe când Iisus încă vorbea, a venit cineva de
la mai-marele sinagogii, zicând: «Fiica ta a murit; nu-L mai
supăra pe Învăţător». Iar Iisus, auzind, i-a răspuns: «Nu te
teme; tu crede numai, şi ea se va mântui». Şi venind în casă,
n-a lăsat pe nimeni să intre cu El, decât numai pe Petru şi pe
Ioan şi pe Iacob şi pe tatăl copilei şi pe mamă. Şi toţi plângeau
şi se tânguiau din pricina ei. Iar El a zis: «Nu plângeţi; n-a
murit, ci doarme». Şi ei Îl luau în râs, ştiind că ea a murit. Iar
El, apucând-o de mână, a strigat, zicând: «Copilă, scoală-te!».
Şi s-a întors duhul ei, şi ea în chiar clipa aceea a înviat; şi
El a poruncit să i se dea să mănânce. Şi părinţii ei au rămas
încremeniţi. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ceea ce
s-a petrecut” (Luca 8,41-42 şi 8,49-56).
Despre cea de-a doua înviere săvârşită de Domnul Hristos
citim că Acesta „S-a dus într-o cetate numită Nain; şi împreună cu
El mergeau ucenicii Săi şi mulţime multă. Iar când S-a apropiat
de porţile cetăţii, iată că scoteau un mort, singurul copil al mamei
sale; şi ea era văduvă; şi mulţime mare din cetate era cu ea. Şi
văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: «Nu plânge!».
Şi, apropiindu-Se, S-a atins de pat, iar cei care-l duceau s-au
oprit. Şi i-a zis: «Tinere, ţie-ţi spun: Scoală-te!». Şi s-a ridicat
mortul şi a început să vorbească; şi i l-a dat mamei sale. Şi frică
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i-a cuprins pe toţi şi-L slăveau pe Dumnezeu, zicând: «Mare
profet S-a ridicat între noi şi Dumnezeu Şi-a cercetat poporul».
Şi a ieşit cuvântul acesta despre El în toată Iudeea şi în tot ţinutul
dimprejur” (Luca 7,11-17).
Despre cea de-a treia înviere din morţi săvârşită de
Mântuitorul, Sfântul Evanghelist Ioan relatează că „era un
bolnav, Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei.
Iar Maria era aceea care L-a uns cu mir pe Domnul şi I-a şters
picioarele cu părul capului ei, al cărei frate, Lazăr, era bolnav.
Deci au trimis surorile la El, zicând: «Doamne, iată, cel pe
care-l iubeşti e bolnav». Iar Iisus, auzind, a zis: «Această boală
nu este spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, pentru ca
prin ea să Se slăvească Fiul lui Dumnezeu». Iar Iisus îi iubea
pe Marta şi pe sora ei şi pe Lazăr. Aşadar, când a auzit că
este bolnav, atunci a rămas două zile în locul unde era. Numai
după aceea le-a zis ucenicilor: «Să mergem iarăşi în Iudeea».
Ucenicii I-au zis: «Învăţătorule, mai acum căutau iudeii să
Te ucidă cu pietre, şi Tu din nou Te duci acolo?». A răspuns
Iisus: «Nu sunt oare douăsprezece ceasuri într-o zi? Dacă
umblă cineva ziua, nu se împiedică, pentru că vede lumina
acestei lumi; dar dacă umblă cineva noaptea, se împiedică,
pentru că lumina nu este întru el». Pe acestea le-a zis, şi apoi
le-a spus: «Lazăr, prietenul nostru, a adormit, dar Mă duc să-l
trezesc». Atunci I-au zis ucenicii: «Doamne, dacă a adormit, va
scăpa». Iisus însă vorbise despre moartea lui, dar ei credeau
că vorbeşte despre adormirea prin somn. Deci Iisus le-a spus
atunci limpede: «Lazăr a murit; şi Mă bucur pentru voi că Eu
n-am fost acolo, pentru ca voi să credeţi. Dar să mergem la el».
Atunci Toma, cel numit Geamănul, le-a zis celorlalţi ucenici:
«Să mergem şi noi să murim cu El!». Deci, când a venit Iisus,
l-a găsit că de-acum avea patru zile în mormânt. Iar Betania
era aproape de Ierusalim, ca la cincisprezece stadii. Şi mulţi
170

dintre iudei veniseră la Marta şi Maria ca să le aline pentru
fratele lor. Atunci Marta, de cum a auzit că vine Iisus, I-a ieşit în
întâmpinare; iar Maria şedea în casă. Şi a zis Marta către Iisus:
«Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Dar
eu ştiu încă de pe acum că orice vei cere Tu de la Dumnezeu,
Dumnezeu Îţi va da». Iisus i-a zis: «Fratele tău va învia». Marta
I-a zis: „Ştiu că va învia, la înviere, în ziua de apoi». Şi Iisus i-a
zis: «Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă
va muri, va trăi; şi tot cel ce trăieşte şi crede întru Mine, în veac
nu va muri! Crezi tu aceasta?». Zis-a Lui: «Da, Doamne. Eu am
crezut că Tu eşti Hristosul, Fiul Lui Dumnezeu, Cel ce a venit în
lume». Şi zicând aceasta, s-a dus şi a chemat-o pe Maria, sora
ei, spunându-i în taină: «Învăţătorul este aici şi te cheamă».
Aceea, de cum a auzit, s-a sculat degrabă şi a venit la El. Dar
Iisus încă nu venise în sat, ci era tot în locul unde Îl întâmpinase
Marta. Iar iudeii care erau cu ea în casă şi o alinau, văzând-o pe
Maria că s-a sculat degrabă şi a ieşit, au mers după ea, socotind
că se duce la mormânt ca să plângă acolo. Deci, Maria, când a
venit unde era Iisus şi L-a văzut, I-a căzut la picioare, zicându-I:
«Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit». Atunci
Iisus, când a văzut-o plângând, şi pe iudeii care veniseră cu
ea plângând, a suspinat cu duhul şi S-a tulburat întru Sine. Şi
a zis: «Unde l-aţi pus?». Zisu-I-au: «Doamne, vino şi vezi».
Iisus a lăcrimat. Atunci au zis iudeii: «Iată cât îl iubea!». Iar
unii din ei ziceau: «Oare el, care a deschis ochii orbului, nu
putea face ca şi acesta să nu moară?». Deci din nou suspinând
Iisus întru Sine, a mers la mormânt. Şi era o peşteră, şi o piatră
era aşezată pe ea. Iisus a zis: «Ridicaţi piatra!». Marta, sora
mortului, I-a zis: «Doamne, de acum miroase, că e a patra zi».
Iisus i-a zis: «Nu ţi-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava
lui Dumnezeu?». Au ridicat deci piatra, iar Iisus Şi-a ridicat
ochii în sus şi a zis: «Părinte, mulţumescu-Ţi că M-ai ascultat;
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Eu ştiam că Tu întotdeauna Mă asculţi, dar de dragul mulţimii
care stă împrejur am zis, ca să creadă că Tu M-ai trimis». Şi
zicând acestea, a strigat cu glas mare: «Lazăre, vino afară!». Şi
a ieşit mortul, legat la picioare şi la mâini cu fâşii de pânză; şi
faţa lui era înfăşurată cu mahramă. Iisus le-a zis: «Dezlegaţi-l
şi lăsaţi-l să meargă!»” (Ioan 11,1-44).
Din relatarea celor trei învieri din morţi am constatat că pe
fiica lui Iair Mântuitorul a înviat-o la foarte scurt timp după ce
aceasta murise, deci pe când sufletul abia îi părăsise trupul.
Întrucât Ţara Sfântă are o climă caldă, în timpul Domnului
Hristos, persoanele decedate erau înmormântate fie în ziua în
care au răposat, fie în cea următoare, pentru a nu intra trupurile
în descompunere. Astfel, înţelegem că tânărul din Nain a fost
înviat de Mântuitorul în ziua morţii sale ori a doua zi, pe
drumul spre mormânt.
Pe Lazăr însă, Domnul Hristos l-a înviat după ce fusese
mort şi îngropat timp de patru zile. Prin puterea Sa cea
dumnezeiască, Mântuitorul l-a readus la viaţă pe prietenul Său,
dar i-a tămăduit şi trupul de boala care îi cauzase decesul.
În urma acestei minuni impresionante „mulţi din iudeii care
veniseră la Maria şi au văzut ce făcuse Iisus, au crezut în El.
Dar unii din ei s-au dus la farisei şi le-au spus cele ce a făcut
Iisus. Atunci arhiereii şi fariseii au adunat sinedriul şi ziceau:
«Ce facem, că omul Acesta face multe minuni? Dacă-L vom lăsa
aşa, toţi vor crede în El şi vor veni romanii şi ne vor lua ţara şi
neamul»” (Ioan 11,45-48).
Acest raţionament al conducătorilor evreilor era total greşit,
de vreme ce Ţara Sfântă era deja provincie a Imperiului Roman
din anul 63 î.d.Hr, deci de aproape o sută de ani, iar poporul ales
plătea dări către vistieria imperială. În acest sens este demnă
de menţionat discuţia pe care a purtat-o Domnul Hristos cu
fariseii şi irodianii, care L-au întrebat: „«Învăţătorule, ştim că
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eşti adevărat şi întru adevăr înveţi calea lui Dumnezeu şi nu-Ţi
pasă de nimeni, pentru că Tu nu cauţi la faţa oamenilor. Spunene deci nouă: Ce părere ai, se cuvine să dăm dajdie cezarului,
sau nu?». Dar Iisus, cunoscându-le vicleşugul, le-a răspuns: «De
ce Mă ispitiţi, făţarnicilor? Arătaţi-Mi banul dajdiei». Iar ei I-au
adus un dinar. Şi Iisus le-a zis: «Ale cui sunt efigia şi inscripţia
de pe el?». Ei au zis: «Ale cezarului». Atunci El le-a zis: «Daţi-i
dar cezarului cele ce sunt ale cezarului şi lui Dumnezeu cele ce
sunt ale lui Dumnezeu!». Şi auzind ei acestea, s-au minunat; şi,
lăsându-L, s-au dus” (Matei 22,16-22). Domnul Hristos Însuşi
plătea birul respectiv, pentru că într-o zi, când Acesta a intrat
cu Sfinţii Apostoli în Capernaum, „s-au apropiat de Petru cei
ce strâng dajdia şi i-au zis: «Învăţătorul vostru nu plăteşte
dajdia?». «Ba da», a zis el. Şi intrând el în casă, Iisus i-a luat-o
înainte, zicând: «Ce părere ai, Simone, regii pământului de la
cine iau dajdie sau bir, de la fiii lor, sau de la străini?». El I-a
zis: «De la străini». Iar Iisus i-a zis: «Iată dar că fiii sunt scutiţi.
Dar ca să nu le fim lor piatră de poticnire, mergi la mare, aruncă
undiţa, ia peştele care va ieşi întâi şi, deschizându-i gura, vei
găsi un statir. Pe acela luându-l, dă-l lor, pentru Mine şi pentru
tine»” (Matei 17,24-27).
De asemenea, Mântuitorul nu era roman ori străin de
neam, încât, dacă ar fi crezut cineva în El, să fi fost ameninţată
fiinţa poporului ales. Din cele două genealogii ale Domnului
Hristos, prezentate în Sfânta Scriptură cu lux de amănunte
(Matei 1,1-17 şi Luca 3,23-38), cunoaştem faptul că Domnul
Hristos se trăgea tocmai din patriarhul Avraam, părintele
poporului ales, despre care Sfânta Scriptură face prima menţiune
că era evreu (Facere 14,13).
„Iar Caiafa, unul dintre ei, care în anul acela era arhiereu,
le-a zis celor din sinedriu: «Nu ştiţi nimic; nici nu gândiţi că de
folos ne este să moară un om pentru popor, iar nu tot neamul
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să piară». Dar pe aceasta n-a zis-o de la sine, ci, fiind arhiereu
al acelui an, a profeţit că Iisus avea să moară pentru neam, şi
nu numai pentru neam, ci şi ca să adune întru una pe fiii lui
Dumnezeu cei împrăştiaţi. Aşadar, din ziua aceea au pus la
cale să-L ucidă. De aceea Iisus nu mai umbla pe faţă printre
iudei, ci a plecat de acolo într-un ţinut aproape de pustie,
într-o cetate numită Efraim, şi acolo a rămas cu ucenicii Săi.
Iar Paştile iudeilor erau aproape şi mulţi din ţinutul acela s-au
suit la Ierusalim mai înainte de Paşti, ca să se curăţească. Deci
Îl căutau pe Iisus şi, pe când stăteau în templu, ziceau între ei:
«Ce părere aveţi? Oare nu va veni la sărbătoare?». Iar arhiereii
şi fariseii dăduseră porunci că, dacă va şti cineva unde este, să
dea de ştire, ca să-L prindă” (Ioan 11,49-57).
Motivul real al condamnării Domnului Hristos la moarte
de către conducătorii iudeilor era cunoscut de toată lumea, chiar
şi de către guvernatorul Ponţiu Pilat, care „ştia că din invidie i-L
dăduseră arhiereii în mână” (Marcu 15,10).
Răutatea arhiereilor însă nu s-a oprit la condamnarea
la moarte a Mântuitorului, căci, înainte cu o zi de intrarea Sa
triumfală în Ierusalim, Acesta a poposit în Betania, iar „mulţime
mare de iudei a aflat că El este acolo şi au venit nu numai
pentru Iisus, ci să-l vadă şi pe Lazăr pe care El îl înviase din
morţi. Iar arhiereii au pus la cale ca şi pe Lazăr să-l omoare,
căci din pricina lui mulţi dintre iudei mergeau şi credeau în
Iisus” (Ioan 12,9-11).
A doua zi după cina din Betania, Mântuitorul şi Sfinţii
Apostoli au pornit spre Ierusalim. „Şi când s-au apropiat de
Ierusalim, la Betfaghe, lângă Muntele Măslinilor, Iisus a trimis
pe doi din ucenicii Săi. Şi le-a zis: «Mergeţi în satul care este în
faţa voastră şi, intrând în el, îndată veţi afla un mânz legat, pe
care nici un om n-a şezut până acum. Dezlegaţi-l şi aduceţi-l. Iar
de vă va zice cineva: De ce faceţi aceasta? Spuneţi-i: Domnul
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are trebuinţă de el. Şi îndată îl va trimite aici». Deci s-au dus şi
au găsit mânzul legat la drum în faţa unei porţi şi l-au dezlegat.
Şi unii din cei ce şedeau acolo le-au zis: «Ce faceţi? De ce
dezlegaţi mânzul?». Iar ei le-au răspuns aşa cum le spusese
Iisus; şi aceia i-au lăsat. Şi au adus mânzul la Iisus şi şi-au pus
hainele pe mânz şi Iisus a şezut deasupra. Iar aceasta s-a făcut
ca să se plinească ceea ce s-a spus prin profetul ce zice: Spuneţi
fiicei Sionului: Iată, Împăratul tău vine la tine blând şi şezând
pe asină, şi pe mânz, fiul celei de sub jug. Pe acestea ucenicii
Săi nu le-au înţeles de la început; dar când S-a preamărit Iisus,
atunci şi-au adus ei aminte că acestea pentru El erau scrise şi
că pe acestea le-au făcut ei pentru El” (Marcu 11,1-7; Matei
21,4-5 şi Ioan 12,16).
Prin faptul că Fiul lui Dumnezeu, cea de-a doua persoană
a Sfintei Treimi, S-a făcut om la plinirea vremii, pentru noi şi
a noastră mântuire, El „S-a golit pe Sine luând chip de rob,
devenind asemenea oamenilor şi la înfăţişare aflându-Se ca un
om; S-a smerit pe Sine făcându-Se ascultător până la moarte, şi
încă moarte de cruce!” (Filipeni 2,7-8). Întrucât Domnul Hristos
a şezut pe mânzul asinei la intrarea Sa triumfală în Ierusalim a
dovedit că era smerit şi ca om, nu doar ca Fiu al lui Dumnezeu.
El de fapt le şi spusese evreilor în acest sens: „Învăţaţi de
la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă
sufletelor voastre. Căci jugul Meu este bun şi povara Mea este
uşoară” (Matei 11,29-30).
Chiar dacă asinul nu este falnic şi iute, precum calul ori
cămila, şi cu atât mai puţin în comparaţie cu elefantul, care este
animalul preferat de ceremonie în anumite ţări din Orientul
Îndepărtat, aceasta nu înseamnă că el este lipsit de calităţi.
În cele ce urmează voi prezenta o întâmplare din Vechiul
Testament care denotă valoarea de excepţie a acestuia: „Balaam
şi-a pus samarul pe asina sa şi s-a dus cu bătrânii Moabului.
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Dar se aprinsese mânia lui Dumnezeu pentru că s-a dus, iar
îngerul lui Dumnezeu s-a sculat ca să-l împiedice în timp ce
el şedea pe asina sa, însoţit de două slugi ale sale. Asina la văzut atunci pe îngerul lui Dumnezeu proptit în drum, cu
sabia ridicată în mână; asina s-a abătut din drum şi a luat-o
pe câmp; iar el îşi bătea asina cu toiagul, ca s-o întoarcă la
drum. Dar îngerul lui Dumnezeu a stat în drumeagul dintre
răzoarele viilor, cu gard într-o parte şi gard în cealaltă; iar
asina, văzându-l pe îngerul lui Dumnezeu, s-a tras către gard
şi i-a strâns lui Balaam piciorul în gard, iar el a început din
nou s-o bată. Îngerul lui Dumnezeu însă a mers mai departe şi
a stat la loc strâmt, unde nu era chip să te abaţi nici la dreapta,
nici la stânga. Iar asina, văzându-l pe îngerul lui Dumnezeu,
s-a culcat sub Balaam; şi s-a mâniat Balaam şi-şi bătea asina
cu toiagul. Dar Dumnezeu a deschis gura asinei, iar ea a zis
către Balaam: «Ce ţi-am făcut eu, de mă baţi acum pentru a
treia oară?». Iar Balaam a zis către asină: «Pentru că ţi-ai
râs de mine; de-aş fi avut cuţit în mână, pe loc te-aş fi ucis».
A zis asina către Balaam: «Au nu sunt eu asina ta, pe care-ai
umblat din tinereţile tale şi până în ziua de azi? Crezi oare că
din nesăbuinţă ţi-am făcut ţie asta?». Iar el a zis: «Nu». Atunci
Dumnezeu a deschis ochii lui Balaam, iar acesta l-a văzut pe
îngerul Domnului proptit în drum, cu sabia ridicată în mână; şi
s-a plecat şi s-a închinat în faţa lui. Iar îngerul lui Dumnezeu
i-a zis: «De ce ţi-ai bătut acum asina pentru a treia oară? Iată,
eu am ieşit să te împiedic, deoarece acest drum al tău nu-mi
este pe plac; şi asina, văzându-mă, de trei ori s-a abătut până
acum de dinainte-mi; dacă ea nu s-ar fi abătut, acum eu pe tine
te-aş fi ucis, iar pe ea aş fi cruţat-o»” (Numeri 22,21-33).
O tradiţie pioasă afirmă că asinul are pe spate o cruce de
când a şezut pe el Domnul Hristos, Cel e a purtat Crucea pentru
noi oamenii şi pentru a noastră mântuire.
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„Iar în timp ce Iisus mergea spre Ierusalim pe mânzul
asinei, ucenicii îşi aşterneau hainele în cale. Şi apropiindu-se
de panta Muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, bucu
rându-se, a început să laude pe Dumnezeu, cu glas mare, pentru
toate minunile pe care le văzuseră, zicând: «Binecuvântat
este Împăratul care vine întru numele Domnului! Pace în cer
şi slavă întru cei de sus». Şi unii farisei din mulţime I-au zis:
«Învăţătorule, ceartă-ţi ucenicii». Şi El, răspunzând, a zis: «V-o
spun Eu vouă: Dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga». Şi când
S-a apropiat şi a văzut cetatea, a plâns pentru ea, zicând: «Dacă
cel puţin acum, în această zi a ta, ai fi cunoscut şi tu cele ce sunt
spre pacea ta! Dar acum s-au ascuns de ochii tăi. Că peste tine
vor veni zile când duşmanii tăi vor săpa şanţ în jurul tău şi te vor
împresura şi din toate părţile te vor strâmtora şi una cu pământul
te vor face, pe tine şi pe fiii tăi care sunt în tine, şi nu vor lăsa în
tine piatră pe piatră, pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării
tale»” (Luca 19,36-44).
„Iar marea mulţime care venise la sărbătoare, auzind
că Iisus vine în Ierusalim, au luat ramuri de finic şi au ieşit
în întâmpinarea Lui şi strigau: «Osana! Binecuvântat este
Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel!». Şi
mulţi îşi aşterneau hainele în cale, iar alţii aşterneau ramuri
tăiate din câmp. Iar cei ce mergeau înainte şi cei ce veneau
în urmă strigau: «Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru
numele Domnului! Binecuvântată este împărăţia care vine,
a părintelui nostru David! Osana întru cei de sus!»” (Ioan
12,12-13 şi Marcu 11,8-10).
Evreii L-au întâmpinat pe Mântuitorul la intrarea sa
triumfală în Ierusalim cu un text din Cartea psalmilor, pe care
îl rosteau în timpul sărbătorii corturilor: „O, Doamne, Te rog,
mântuieşte! O, Doamne, Te rog, adu belşug! Binecuvântat este
cel ce vine întru numele Domnului” (Psalmul 117,25-26).
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Termenul „osana” a fost preluat din limba ebraică, de la
„oşia-na” sau „osia-na”, şi înseamnă „mântuieşte!”. Cu trecerea
timpului şi-a schimbat sensul, fiind tradus prin: „laudă”,
„slavă” sau „mărire”.
Mulţimile din Evanghelie însă au modificat puţin textul
din psalmi. Astfel, dacă pe drumul spre Ierusalim Apostolii Îl
aclamau pe Mântuitorul drept „Împăratul care vine întru numele
Domnului” (Luca 19,38), după intrarea în Sfânta Cetate evreii
Îl ovaţionau ca „împăratul lui Israel” (Ioan 12,13) şi vorbeau
despre „împărăţia lui David” (Marcu 11,10), adică mulţimile
spuneau ceea ce voiau ele să fie Domnul Hristos, iar nu ceea ce
era El în realitate.
Cert este că Mântuitorul se trăgea din neamul lui David,
iar numele Său era asociat cu cel al acestui rege. Astfel, „în
timp ce Se apropia El de Ierihon, un orb şedea cerşind la
marginea drumului. Şi auzind el mulţimea trecând, întreba ce
este aceasta. Şi i-au spus că trece Iisus Nazarineanul. Şi el
a strigat, zicând: «Iisuse, Fiul lui David, miluieşte-mă!». Şi
cei ce mergeau înainte îl certau ca să tacă, dar el cu atât mai
mult striga: «Fiule al lui David, miluieşte-mă!»” (Luca 18,3539). Chiar şi străinii de neam din Israel cunoşteau descendenţa
Domnului Hristos din cel de-al doilea rege al iudeilor, pentru că
atunci când a ajuns în părţile Tirului şi ale Sidonului „o femeie
canaaneeancă din hotarele acelea striga, zicând: «Miluieşte-mă,
Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de
demon»” (Matei 15,22).
Întrucât Domnul Hristos se trăgea din neamul lui David,
iar acum intra în Ierusalim, cetatea acestui rege, după mult
trâmbiţata înviere a lui Lazăr din morţi, mulţimile erau
entuziasmate, încât L-au primit ca pe un împărat, având
în minte şi făgăduinţa făcută de Dumnezeu lui David, prin
prorocul Natan: „Şi fi-va că după ce zilele tale se vor plini
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şi tu vei dormi împreună cu părinţii tăi, Eu îl voi ridica pe
urmaşul tău de după tine, din chiar coapsa ta, şi voi rândui
regatul său. Acesta-i va zidi casă numelui Meu, iar Eu îi voi
întări tronul până în veac. Eu Îi voi fi Lui Tată, iar El Îmi va
fi Mie fiu. Casa Lui va fi neclintită, regatul Său va rămâne
veşnic înaintea Mea, iar tronul Său în veac va fi întărit” (II
Regi 7,12-14 şi 7,16).
Confuzia pe care evreii o făceau în privinţa Domnului
Hristos şi a profeţiei despre El, era aceea că ei aşteptau un Mesia
pământesc, care să-i elibereze de sub jugul roman, iar nu Unul
care să le deschidă împărăţia cerurilor. Şi Sfinţii Apostoli ai
Mântuitorului aveau aceeaşi mentalitate, pentru că după învierea
Lui din morţi, „ei, adunându-se, L-au întrebat, zicând: «Doamne,
oare în acest timp vei aşeza Tu la loc împărăţia lui Israel?»”
(Faptele Apostolilor 1,6).
Domnul Hristos a fost întâmpinat în Ierusalim ca un
împărat, cu toate că El nu afirmase niciodată despre Sine acest
lucru. Întrucât conducătorii iudeilor I-au adus această acuză
înaintea lui Ponţiu Pilat (Luca 23,2), guvernatorul L-a întrebat
pe Mântuitorul dacă este împărat. La această întrebare El a
răspuns: „«Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă
împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi
luptat ca să nu le fiu predat iudeilor. Dar împărăţia Mea nu
este de aici». Atunci Pilat I-a zis: «Aşadar, eşti Tu împărat?».
Răspuns-a Iisus: «Tu o spui, că Eu sunt împărat»” (Ioan 18,3637). Din cuvintele Mântuitorului înţelegem că El este într-adevăr
împărat, însă nu unul lumesc.
Deşi conducătorii evreilor L-au acuzat pe Domnul Hristos
în faţa lui Ponţiu Pilat că s-a autoproclamat împărat şi au cerut
să fie condamnat la moarte pentru aceasta, lui Iuda i-au plătit
ca să-L vândă pe Mântuitorul lumii doar treizeci de arginţi,
preţul unui rob.
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Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan menţionează faptul
că „mulţimea care era cu Iisus când l-a strigat pe Lazăr din
mormânt şi l-a înviat din morţi dădea mărturie despre aceasta;
şi de aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, pentru că auzise că
El a făcut această minune. Şi intrând El în Ierusalim, toată
cetatea s-a cutremurat, zicând: «Cine este Acesta?». Iar
mulţimile ziceau: «Acesta este Iisus, profetul din Nazaretul
Galileii!». Şi cu toate că atâtea minuni a făcut El în faţa
lor, ei tot nu credeau într-Însul. Ca să se plinească cuvântul
profetului Isaia, pe care l-a zis: Doamne, cine i-a dat crezare
auzului nostru? Şi cui i s-a descoperit braţul Domnului? De
aceea nu puteau să creadă, că a mai zis Isaia: El ochii lor
i-a orbit şi inima lor a împietrit-o, pentru ca ei cu ochii să nu
vadă şi cu inima să nu înţeleagă, ca nu cumva ei să-şi revină
şi Eu să-i vindec. Pe acestea le-a zis Isaia când I-a văzut slava
şi a grăit despre El. Totuşi, şi dintre căpetenii mulţi au crezut
într-Însul, dar n-o mărturiseau din pricina fariseilor, ca să nu
fie izgoniţi din sinagogă; căci ei au iubit slava oamenilor mai
mult decât slava lui Dumnezeu. Iar Iisus a strigat şi a zis: «Cel
ce crede în Mine, nu în Mine crede, ci în Cel ce M-a trimis pe
Mine. Şi cel ce Mă vede pe Mine Îl vede pe Cel ce M-a trimis
pe Mine. Eu, Lumină am venit în lume, pentru ca tot cel ce
crede în Mine să nu rămână în întuneric. Şi dacă aude cineva
cuvintele Mele şi nu le păzeşte, Eu nu-l judec; că n-am venit
să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce se leapădă
de Mine şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine să-l judece:
cuvântul pe care Eu l-am grăit, acela îl va judeca în ziua de
apoi; pentru că Eu nu de la Mine am grăit, ci Tatăl, Cel ce
M-a trimis, El Mi-a poruncit ce să spun şi ce să grăiesc. Şi
ştiu că porunca Lui este viaţă veşnică. Aşadar, ceea ce grăiesc
Eu: precum Mi-a spus Mie Tatăl, aşa grăiesc»” (Ioan 12,1718 şi 37-50; Matei 21,10-11).
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„Şi erau nişte elini, din cei ce se suiseră la sărbătoare să
se închine. Deci aceştia au venit la Filip, care era din Betsaida
Galileii, şi l-au rugat, zicând: «Doamne, vrem să-L vedem pe
Iisus». Filip a venit şi i-a spus lui Andrei; şi Andrei şi Filip au
venit şi I-au spus lui Iisus. Iar Iisus le-a răspuns, zicând: «A
venit ceasul ca Fiul Omului să fie preamărit. Adevăr, adevăr
vă spun: Dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare,
rămâne singur; dar dacă moare, aduce roadă multă. Cel ce-şi
iubeşte viaţa, o va pierde; dar cel ce-şi urăşte viaţa în lumea
aceasta, o va păstra pentru viaţa veşnică. Dacă-Mi slujeşte
cineva, să-Mi urmeze; şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul
Meu. Dacă-Mi slujeşte cineva, Tatăl Meu îl va cinsti. Acum
sufletul Meu e tulburat, şi ce voi zice? Izbăveşte-Mă, Părinte,
de ceasul acesta? Dar Eu pentru aceasta am venit în ceasul
acesta! Părinte, preamăreşte-Ţi numele!». Atunci a venit glas
din cer, zicând: «L-am şi preamărit, şi iarăşi îl voi preamări!».
Iar mulţimea care sta şi care auzise, zicea: «Tunet a fost!».
Alţii ziceau: «Înger I-a grăit!». Iisus, răspunzând, a zis: «Nu
pentru Mine a fost glasul acesta, ci pentru voi. Acum este
judecata acestei lumi; acum stăpânitorul lumii acesteia va fi
aruncat afară. Iar Eu, când mă voi înălţa de pe pământ, pe
toţi îi voi trage la Mine». Iar pe aceasta o zicea arătând cu
ce moarte avea să moară. I-a răspuns deci mulţimea: «Noi
am auzit din lege că Hristosul rămâne în veac; cum de zici
Tu că Fiul Omului trebuie să se înalţe? Cine este acesta,
Fiul Omului?». Atunci le-a zis Iisus: «Încă puţină vreme
Lumina este cu voi. Umblaţi cât aveţi Lumina, ca să nu vă
cuprindă întunericul. Şi cel ce umblă în întuneric nu ştie
unde merge. Cât aveţi Lumina, credeţi în Lumină, ca să fiţi
fii ai Luminii»” (Ioan 12,20-36).
„Şi a intrat Iisus în templu şi i-a dat afară pe toţi cei
ce vindeau şi cumpărau în templu şi a răsturnat mesele
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schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce vindeau porumbei
şi le-a zis: «Scris este: Casa Mea, casă de rugăciune se va
chema; dar voi aţi făcut-o peşteră de tâlhari». Şi au venit
la El în templu orbi şi şchiopi şi i-a vindecat. Şi văzând
arhiereii şi cărturarii lucrurile minunate pe care le-a făcut şi
pe copiii care strigau în templu şi ziceau: «Osana Fiului lui
David!», s-au mâniat şi I-au zis: «Tu auzi ce zic aceştia?»
Iar Iisus le-a zis: «Da. Oare niciodată n-aţi citit că din
gura pruncilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit laudă?». Şi,
lăsându-i, a ieşit afară din cetate, la Betania, şi a rămas
acolo peste noapte” (Matei 21,12-17).
Din cele prezentate până acum am văzut că Mântuitorul
a fost întâmpinat de mulţimi ca un împărat, la intrarea Sa în
Ierusalim, pentru că acestea aflaseră că Domnul Hristos L-a înviat
pe prietenul Său Lazăr, mort de patru zile, în apropierea Cetăţii
Sfinte, la Betania.
Valoarea acestei excepţionale primiri a Domnului Hristos
în Ierusalim a fost sporită şi de faptul că ea nu a fost pregătită din
timp şi organizată minuţios, ci ea a fost spontană.
Primirea aceasta fastuoasă a Mântuitorului de către
mulţimile de oameni, cu osanale, cu ramuri de finic şi cu haine
aşternute în faţa asinului pe care şedea, i-a speriat de-a dreptul
pe conducătorii evreilor, care îşi simţeau ameninţată poziţia
şi îşi vedeau periclitate privilegiile în societate, încât i-au
făcut să dorească cu şi mai multă înverşunare moartea „fiului
teslarului din Nazaret” (Matei 13,55), cum Îl numeau ei pe
Domnul Hristos.
În momentul intrării triumfale a Domnului Hristos în
Ierusalim, Sfinţii Apostoli se simţeau ca nişte dregători plini
de slavă în preajma împăratului lor, aclamat de mulţimi. Din
această cauză Mântuitorul le-a atras luarea aminte peste câteva
zile, la cina cea de taină, zicându-le: „Împăraţii neamurilor
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domnesc peste ele şi cei mari ai lor le stăpânesc; dar între
voi să nu fie aşa, ci cel ce va vrea să fie mare între voi, să fie
slujitorul vostru, şi cel ce va vrea să fie întâiul între voi, să le
fie tuturor slugă; că nici Fiul Omului n-a venit să I se slujească,
ci să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi”
(Luca 22,25 şi Marcu 10,42-45).
Mântuitorul le-a adresat aceste cuvinte Sfinţilor Săi Apostoli
după ce le-a spălat tuturor picioarele, inclusiv lui Iuda, despre
care ştia prea bine că Îl vânduse căpeteniilor iudeilor.
Domnul Hristos, Care fusese întâmpinat de mulţimi ca
un împărat, era însă trist, pentru că ştia prea bine cât este
de trecătoare slava acestei lumi, fiindcă mulţimea care în
acel moment Îl aclama cu entuziasm, peste doar câteva zile
va striga plină de ură în faţa lui Ponţiu Pilat: „Răstigneşte-L!
Răstigneşte-L!” (Luca 23,21).
Sfântul proroc Zaharia a profeţit despre intrarea triumfală
a Domnului Hristos în Ierusalim, zicând: „Bucură-te foarte, fiica
Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci iată, Împăratul tău
vine la tine drept şi biruitor, smerit şi călare pe asin, pe mânzul
asinei” (Zaharia 9,9). Din aceste cuvinte inspirate de Dumnezeu
şi scrise cu mai bine de cinci sute de ani înainte ca evenimentul
descris să fi avut loc, vedem că Mântuitorul a intrat în Cetatea
Sfântă smerit, dar drept şi biruitor.
Mesajul intrării triumfale a Domnului Hristos în Ierusalim
este acela că El merge spre patimă, însă nu silit şi înfrânt, ci
de bunăvoie, ca un biruitor, după cum va dovedi în mai multe
rânduri pe parcursul săptămânii care va urma. De aceea,
Mântuitorul le-a şi spus Sfinţilor Apostoli în cuvântarea de
despărţire: „În lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi! Eu am
biruit lumea!” (Ioan 16,33).
Praznicul de astăzi ne învaţă să nu căutăm slava acestei
lumi şi să fim smeriţi, asemenea Domnului Hristos, pentru că
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aşa cum a remarcat Sfântul Apostol Petru, „Dumnezeu le stă
împotrivă celor mândri, dar celor smeriţi le dă har” (I Petru
5,5). Sfântul Apostol Ioan a scris şi el că „lumea trece, şi pofta
ei; dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac” (I Ioan
2,17), încât noi, creştinii, suntem datori să ne înstrăinăm de
lumea cea deşartă, a păcatelor, şi să împlinim voia lui Dumnezeu
exprimată prin porunci.
Deosebit de important însă este să fim consecvenţi în ceea
ce priveşte săvârşirea de fapte bune, pentru a nu ne asemăna
mulţimii din Evanghelie. Adică, să nu fim astăzi împlinitori
ai poruncilor lui Dumnezeu, iar mâine următori ai ispitelor
vrăjmaşului, ci să fim statornici pe cărarea virtuţilor, care duce
spre Împărăţia lui Dumnezeu, fiindcă Domnul Hristos ne-a
îndemnat: „Intraţi pe poarta cea strâmtă; că largă este poarta
şi lat este drumul ce duce la pieire şi mulţi sunt cei ce intră prin
el; şi strâmtă este poarta şi îngust este drumul ce duce la viaţă
şi puţini sunt cei ce îl află” (Matei 7,13-14).
Amin
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Parabola celor zece fecioare
Preacucernici Părinţi, iubiţi credincioşi,
În decursul activităţii Sale publice Domnul Hristos a
rostit numeroase pilde sau parabole. Acestea nu exprimă fapte
reale petrecute cândva într-un loc anume, ci sunt nişte istorioare
imaginare, cu ajutorul cărora Mântuitorul le-a făcut cunoscute
ascultătorilor Săi anumite învăţături sau adevăruri de credinţă
adânci, pe care ar fi fost mai greu să le înţeleagă dacă nu erau
relatate sub forma unor întâmplări luate din viaţa de zi cu zi a
oamenilor din vremea aceea.
Dintre acestea voi aminti: pilda semănătorului, a fiului
risipitor, a samarineanului milostiv, a bogatului nemilostiv şi a
săracului Lazăr, a talanţilor, a celor doi datornici, a lucrătorilor
viei, a neghinei, a bogatului căruia i-a rodit ţarina, a celor
poftiţi la cină, a nunţii fiului de împărat, a oii celei rătăcite, a
drahmei celei pierdute, a judecătorului nedrept, a grăuntelui
de muştar, a năvodului, a smochinului neroditor şi exemplele
ar putea continua.
În cele ce urmează, voi prezenta şi voi explica una dintre
cele mai cunoscute pilde rostite de Domnul Hristos. Este vorba
despre parabola celor zece fecioare, care a fost rânduită de
Biserică să se citească la slujba Deniei din Sfânta şi Marea zi de
Marţi (luni seara) din Săptămâna Mare.
În Evanghelia după Matei citim că „Împărăţia cerurilor se
va asemăna cu zece fecioare care, luându-şi candelele, au ieşit
întru întâmpinarea mirelui. Cinci însă dintre ele erau nebune şi
cinci înţelepte. Cele nebune, luându-şi candelele, n-au luat cu
185

ele şi untdelemn. Iar cele înţelepte, odată cu candelele şi-au luat
şi untdelemn în vase. Dar întârziind mirele, au aţipit toate şi au
adormit. Iar la miezul nopţii s-a făcut strigare: Iată, vine mirele!
Ieşiţi întru întâmpinarea lui! Atunci s-au deşteptat toate acele
fecioare şi şi-au împodobit candelele. Iar cele nebune le-au
zis celor înţelepte: Daţi-ne din untdelemnul vostru, că nouă
ni se sting candelele. Dar cele înţelepte le-au răspuns, zicând:
Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă şi nici vouă. Mai
bine mergeţi la cei ce vând şi cumpăraţi-vă. Deci, plecând ele să
cumpere, a venit mirele, iar cele ce erau gata au intrat cu el la
nuntă şi uşa s-a închis. Mai pe urmă au sosit şi celelalte fecioare,
zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne! Iar el, răspunzând,
le-a zis: Adevăr vă spun, nu vă cunosc pe voi! Drept aceea,
privegheaţi, că nu ştiţi ziua şi nici ceasul în care va veni Fiul
Omului” (Matei 25,1-13).
Înainte de a explica pilda celor zece fecioare trebuie să
menţionez faptul că întrucât este vorba despre o parabolă, aceasta
poate fi interpretată în mai multe feluri.
În această pildă Domnul Hristos vorbeşte despre împărăţia
cerurilor, pe care o aseamănă cu zece fecioare.
În timpul activităţii Sale publice Mântuitorul a vorbit
mereu despre împărăţia cea cerească. Astfel, în capitolul 13
al Evangheliei după Matei găsim şapte pilde despre această
împărăţie, pe care o mai întâlnim în Sfânta Scriptură şi sub
denumirile de „împărăţia lui Dumnezeu” (Luca 17,21), „sânul
lui Avraam” (Luca 16,22) şi „rai” (Luca 23,43). Din informaţiile
furnizate de Cartea Facerii ştim că locul în care a fost aşezat
omul după crearea lui de către Dumnezeu se numea „Eden” sau
„grădina Edenului” (Facere 2,8), iar în termeni populari raiul mai
este numit şi „paradis”.
Cei mai mulţi oameni au impresia că împărăţia cerurilor
se află în văzduh, undeva deasupra pământului. Mântuitorul
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însă le-a spus ascultătorilor Săi: „S-a apropiat de voi împărăţia
lui Dumnezeu” (Luca 10,9). „Iată a ajuns la voi împărăţia lui
Dumnezeu” (Mat 12,28), pentru ca în cele din urmă să le zică:
„Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru” (Luca 17,21).
Până la judecata de apoi împărăţia cerurilor este o realitate
spirituală, în care pe lângă Dumnezeu se află îngerii şi sufletele
oamenilor care au bineplăcut lui Dumnezeu. După cea de-a doua
venire a Domnului Hristos, când morţii vor învia, va fi „un cer
nou şi un pământ nou; fiindcă cerul cel dintâi şi pământul cel
dintâi au trecut” (Apocalipsa 21,1).
Mântuitorul a spus că împărăţia lui Dumnezeu „nu va veni
în chip văzut şi nici nu vor zice: Iat-o aici sau acolo” (Luca
17,20-21), pentru că în funcţie de faptele oamenilor, aceasta
începe pe pământ, la fel ca şi iadul, căci cine Îl are pe Dumnezeu
în această viaţă, va fi cu El şi în veşnicie, iar cel care este
departe de Dumnezeu în această viaţă, nu va putea fi cu El în
veşnicie. Din acest motiv s-a spus că unii oameni au două raiuri,
iar alţii două iaduri, în sensul că cei care împlinesc poruncile
lui Dumnezeu trăiesc pe pământ ca în rai, iar după trecerea din
această viaţă se mută în împărăţia cerurilor, pe când oamenii
foarte păcătoşi, care încalcă mereu poruncile lui Dumnezeu şi nu
se căiesc pentru faptele lor, trăiesc pe pământ ca în iad, iar după
mutarea lor din această viaţă vor fi osândiţi să ardă în „gheenă,
în focul cel nestins, unde viermele lor nu moare şi focul nu se
stinge” (Marcu 9,43-44).
Ca exemplu de vieţuire pe pământ ca în rai voi prezenta
mărturia Sfântului Apostol Pavel: „M-am răstignit împreună cu
Hristos; şi nu eu sunt cel ce mai trăiesc, ci Hristos este Cel ce
trăieşte în mine. Ceea ce trăiesc eu acum în trup, trăiesc întru
credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Cel ce m-a iubit şi pe Sine Însuşi
S-a dat pentru mine. De aceea pentru mine a trăi este Hristos
şi a muri este câştig. Dar dacă a trăi în trup înseamnă a-i da
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lucrării mele roadă, atunci nu ştiu ce voi alege. Sunt strâns din
două părţi: am dorinţa să mă despart de trup şi să fiu împreună
cu Hristos, că este cu mult mai bine; dar să zăbovesc în trup
este mai de trebuinţă, de dragul vostru. Şi încredinţat fiind eu de
aceasta, ştiu că voi rămâne şi că voi petrece cu voi cu toţi, spre
propăşirea voastră şi spre bucuria credinţei, pentru ca lauda
voastră întru mine să prisosească în Hristos Iisus prin revenirea
mea la voi” (Galateni 2,20 şi Filipeni 1,21-26).
În cele ce urmează voi relata mărturia unui pelerin rus, care
după ce a început să rostească rugăciunea lui Iisus, s-a simţit pe
pământ ca în rai: „Când începeam să spun rugăciunea, mi se umplea
sufletul de bucurie şi deveneam mai uşor. Odată, dis-de-dimineaţă,
parcă m-a deşteptat rugăciunea. Am început să citesc rugăciunile de
dimineaţă, dar limba nu le rostea uşor, şi toată dorinţa mea tindea
de la sine să zică rugăciunea lui Iisus. Când am început-o, câtă
uşurinţă, câtă bucurie am simţit, iar limba şi gura parcă o rosteau
fără să le silesc! Am petrecut ziua în bucurie de parcă lepădasem
toate celelalte, parcă nu eram pe pământ. În somn, adesea visam că
rostesc rugăciunea. Iar ziua, dacă mi se întâmpla să mă întâlnesc cu
cineva, îmi era atât de drag, ca şi când mi-ar fi fost rudă. Gândurile
mi s-au liniştit cu totul, de la sine, şi nu mă mai gândeam la nimic
altceva în afară de rugăciune, spre care mintea începea să plece
ascultând-o; inima începea din când în când, tot de la sine, să
simtă un fel de plăcere şi o anumită căldură. Când se întâmpla să
merg la biserică, slujbele lungi din mănăstiri mi se păreau scurte,
nemaifiind, ca înainte, obositoare, peste puterile mele. Singuraticul
meu bordei mi se înfăţişa ca un preafrumos palat şi nu ştiam cum
să-I mulţumesc lui Dumnezeu. Chemarea numelui lui Iisus Hristos
mă veselea pe cale şi mi se părea că toţi oamenii au devenit mai
buni faţă de mine, parcă toţi începuseră să mă iubească. De atunci
călătoresc săvârşind neîncetat rugăciunea lui Iisus, lucrul cel mai
de preţ şi mai mângâietor din tot ceea ce am pe lume. Uneori merg
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până la şaptezeci de verste pe zi, dar nu simt că merg, ci simt numai
rugăciunea. Când mă pătrunde frigul puternic spun mai cu stăruinţă
rugăciunea şi degrabă mă încălzesc. Dacă mă biruie foamea, chem
mai des numele lui Iisus Hristos şi nu mai am nevoie să mănânc.
Când mă îmbolnăvesc, sau mă dor picioarele ori spatele, iau aminte
la rugăciune şi nu mai simt durerea. Dacă mă supără cineva, este
destul să-mi aduc aminte de mângâierea rugăciunii lui Iisus, pentru
ca jignirea şi supărarea să treacă şi toate să fie uitate. Am devenit
parcă un alt om, nu mă îngrijesc de nimic, nu mă preocupă nimic
şi n-aş privi la nimic din cele lumeşti. Când am început să mă rog
cu inima, tot ce mă înconjura mi se arăta într-un chip fermecător:
pomii, pământul, văzduhul, lumina, toate parcă îmi vorbeau, zicând
că ele pentru om există, mărturisind dragostea lui Dumnezeu faţă de
om şi am înţeles că toate se roagă, că toate dau slavă lui Dumnezeu.
Am înţeles din toate acestea ceea ce Filocalia numeşte «cunoaşterea
graiurilor făpturii» şi am văzut mijlocul prin care se poate vorbi cu
făpturile lui Dumnezeu”.
Locul în care creştinii se simt pe pământ ca în împărăţia lui
Dumnezeu este Biserica, de aceea una dintre cântările bisericeşti
glăsuieşte: „În Biserica slavei tale stând, în cer ni se pare a sta,
Născătoare de Dumnezeu”.
Dacă nu am avut nefericita ocazie de a întâlni pe cineva
care trăieşte pe pământ ca în iad, să citim manifestările
demonizaţilor din Evanghelii (Matei 8,28-34; Marcu 5,1-13 etc.)
şi să ne închipuim cum este viaţa într-o puşcărie sau ocnă, într-un
lagăr de concentrare ori într-un război, unde oamenii se omoară
unii pe alţii, plini de ură, fără măcar să se cunoască.
În această pildă Domnul Hristos spune că „cele zece fecioare
şi-au luat candelele şi au ieşit întru întâmpinarea mirelui”.


Pelerinul rus, Traducere din limba rusă: Arhimandrit Paulin Lecca,
Editura Σοφία, 1998, pp. 17 ş. u.
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În Vechiul Testament întâlnim un fapt neobişnuit, când
Dumnezeu i-a poruncit profetului Osea să se căsătorească cu o
prostituată: „Şi a zis Domnul către Osea: «Du-te, ia-ţi o femeie
desfrânată şi să ai copii de desfrânată; căci ţara nu face decât
să se desfrâneze, abătându-se de la Domnul». Atunci el s-a dus
şi şi-a luat de soţie pe Gomer, fiica lui Diblaim. Şi ea a rămas
însărcinată şi i-a născut un fiu. Şi Domnul a zis către el: «Pune-i
numele Izreel; căci iată puţină vreme mai este şi Eu voi răzbuna
vărsările de sânge ale lui Izreel asupra casei lui Iehu şi voi face să
înceteze regatul casei lui Israel. Şi în ziua aceea voi sfărâma arcul
lui Israel în valea lui Izreel». Şi ea a rămas din nou însărcinată şi a
născut o fată. Şi i-a zis atunci Domnul: «Pune-i numele Lo-Ruhama
(Nemiluita), fiindcă Eu nu voi mai avea milă de casa lui Israel, ca
să-i iert păcatele. Voi avea însă milă de fiii lui Iuda şi-i voi mântui
întru Domnul, Dumnezeul lor; dar nu-i voi mântui cu arc, nici cu
sabie, nici cu război, nici cu care de luptă, nici cu cai şi nici cu
călăreţi». Şi ea a înţărcat-o pe Lo-Ruhama şi a rămas din nou
însărcinată şi a născut încă un fiu. Iar El i-a zis: «Pune-i numele
Lo-Ami (Nu este poporul Meu), fiindcă voi nu sunteţi poporul Meu,
iar Eu nu sunt Dumnezeul vostru»” (Osea 1,2-9).
După ce Gomer l-a născut pe cel de-al doilea fiu al lui
Osea, Dumnezeu i-a poruncit acestuia să se căsătorească cu încă
o femeie, tot de moravuri uşoare, după cum singur mărturiseşte:
„Şi mi-a zis Domnul: «Mai du-te şi iubeşte o femeie care iubeşte
lucrurile rele, o adulteră, aşa cum Dumnezeu îi iubeşte pe fiii lui
Israel în timp ce ei cată spre dumnezei străini şi se dau în vânt
după dulciuri cu stafide». Şi am cumpărat-o cu cincisprezece
arginţi, un omer de orz şi un nebel de vin. Şi i-am zis: Multe
zile vei şedea la mine în aşteptare: să nu desfrânezi, să nu fii a
altui bărbat, iar eu îţi voi fi la fel. Că multe zile vor şedea fiii
lui Israel în aşteptare, fără un rege, fără un principe, fără jertfă
şi fără altar şi fără preoţie şi fără Urim. Şi după aceasta se vor
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întoarce fiii lui Israel şi-L vor căuta pe Domnul, Dumnezeul lor,
şi pe David, regele lor; şi în zilele de apoi se vor minuna întru
Domnul şi întru bunătăţile Lui” (Osea 3,1-5).
Prorocului Osea i s-a poruncit să se căsătorească cu cele
două femei păcătoase pentru ca prin gestul lui să le arate evreilor,
care formau poporul ales, că Dumnezeu consideră închinarea la
dumnezei străini drept adulter.
Văzând Domnul Hristos atitudinea evreilor, care nu L-au
acceptat ca Mesia, le-a atras luarea aminte: „Vă spun Eu vouă
că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor şedea la masă
cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacob în împărăţia cerurilor, iar fiii
împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo
va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor” (Matei 8,11-12).
Întrucât noi, creştinii, nu ne închinăm la idoli, zei sau
dumnezei străini, deci Îi suntem fideli lui Dumnezeu, Care L-a
trimis în lume pe Fiul Său pentru noi şi a noastră mântuire, putem fi
consideraţi, pe bună dreptate, drept fecioarele din această parabolă.
La aceeaşi concluzie ne trimit şi candelele menţionate
aici, pentru că psalmistul David a afirmat: „Legea Ta este o
candelă pentru picioarele mele şi o lumină pentru cărările
mele” (Psalmul 118,105).
Sfântul Ioan Botezătorul a spus că „Legea prin Moise
s-a dat, dar harul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos”
(Ioan 1,17), iar Apostolul neamurilor a mărturisit că „dacă
Testamentul cel dintâi ar fi fost fără cusur, nu s-ar fi căutat
loc pentru un al doilea” (Evrei 8,7). Din aceste afirmaţii
înţelegem că Vechiul Testament a fost nedesăvârşit, el fiind
doar o „călăuză spre Hristos” (Galateni 3,24). De asemenea,
de vreme ce „sfârşitul Legii este Hristos, spre îndreptăţire
fiecăruia care crede” (Romani 10,4), iar evreii nu L-au
acceptat pe Domnul Hristos drept Mesia, înseamnă că ei au
căzut din chemarea de popor ales.
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După învierea Sa din morţi, Mântuitorul le-a poruncit
Sfinţilor Apostoli: „Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile,
botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit Eu vouă. Cel
ce va crede şi se va boteza, se va mântui; dar cel ce nu va crede,
se va osândi” (Matei 28,19-20 şi Marcu 16,16). Acelaşi lucru
i l-a spus Domnul Hristos şi lui Nicodim: „Adevăr, adevăr îţi
spun, de nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea
să intre în împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3,5). Întrucât nu toate
popoarele au acceptat învăţătura Mântuitorului, unele preferând
să se închine la diferiţi zei şi dumnezei, nici reprezentanţii altor
religii nu pot fi identificaţi cu fecioarele din parabolă.
Astfel, cele zece fecioare îi simbolizează pe creştini, pe
când evreii şi ceilalţi necreştini nici nu au fost invitaţi la nuntă,
adică nu vor avea acces în împărăţia cerurilor, pentru că Domnul
Hristos a spus foarte clar: „Cel ce nu este cu Mine este împotriva
Mea; şi cel ce nu adună cu Mine, risipeşte” (Luca 11,23). Sfântul
Ioan Botezătorul a afirmat şi el: „Cel ce crede în Fiul are viaţă
veşnică; iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea Viaţa, ci mânia
lui Dumnezeu rămâne peste el” (Ioan 3,36).
Mirele despre care se vorbeşte în pildă este Domnul Hristos
Însuşi. Acest lucru îl vedem din discuţia pe care Acesta a
purtat-o cu fariseii şi cărturarii, care I-au reproşat: „«Ucenicii
lui Ioan ţin posturi dese şi fac rugăciuni; tot aşa şi ai fariseilor;
dar ai Tăi mănâncă şi beau». Iar Iisus le-a zis: «Puteţi oare să-i
faceţi pe nuntaşi să postească în timp ce mirele este cu ei? Dar
vor veni zile când mirele se va lua de la ei; atunci, în acele zile,
vor posti»” (Luca 5,33-35).
Referindu-se la ospăţul din împărăţia lui Dumnezeu,
după ce a instituit Sfânta Euharistie, la cina cea de taină,
Mântuitorul le-a spus Sfinţilor Săi Apostoli: „Adevărat,
adevărat zic vouă, că nu voi mai bea de acum din acest rod
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al viţei până în ziua aceea, când îl voi bea cu voi, nou, în
Împărăţia Tatălui Meu” (Matei 26,29).
În relatarea parabolei Domnul Hristos menţionează că
„cinci dintre fecioare erau nebune şi cinci înţelepte”.
Cu toate că în limba română cinci dintre fecioare sunt
numite „nebune”, termenul folosit în textul original grecesc care
vorbeşte despre acestea este cel de „μωραί” (more), iar „μωρός”
(moros) nu înseamnă „dement”, „debil mintal”, „alienat” ori
„smintit”, ci „nesăbuit” sau „nesocotit”.
Termenul folosit în antiteză în originalul grecesc faţă de
fecioarele nebune, pentru a le desemna pe cele cinci fecioare
înţelepte, nu este cel de „σοφές” (sofes), cu toate că „σοφός”
(sofos) este cuvântul consacrat pentru „înţelept”, ci este utilizat
termenul de „φρόνιμοι” (fronimi), ori „φρόνιμος” (fronimos) care
s-ar traduce mai exact prin „chibzuit” sau „cuminte”.
În pofida acestei traduceri, sensul parabolei rostite de
Mântuitorul este limpede şi nealterat în limba română.
Continuându-şi relatarea, Domnul Hristos afirmă că
„fecioarele cele nebune, luându-şi candelele, n-au luat cu ele
şi untdelemn. Iar cele înţelepte, odată cu candelele şi-au luat şi
untdelemn în vase”.
Din această lămurire înţelegem în ce constă „nebunia”
unora dintre fecioare, precum şi „înţelepciunea” celorlalte.
Untdelemnul, despre care se vorbeşte aici, poate fi înţeles
în două feluri. Acesta simbolizează în primul rând învăţătura cea
adevărată a Domnului Hristos, propovăduită de Sfinţii Apostoli,
pe care o păstrează doar Biserica Ortodoxă, de vreme ce celelalte
culte creştine fie au adăugat la aceasta, fără să aibă vreo bază
scripturistică, fie au eliminat din ea, fără rost şi fără discernământ.
Moise a atras luarea aminte asupra acestui fapt: „Să nu adăugaţi
nimic la cuvântul pe care vi-l poruncesc eu, nici să lăsaţi ceva
din el; păziţi poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, pe care
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vi le poruncesc eu astăzi” (Deuteronom 4,2). Mântuitorul a spus
şi El: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor
trece, pentru că mai lesne este să treacă cerul şi pământul decât
să cadă o cirtă din Lege” (Matei 24,35 şi Luca 16,17).
De asemenea, untdelemnul din candelele celor cinci
fecioare înţelepte mai simbolizează faptele cele bune ale
creştinilor. Sfântul Apostol Pavel a scris că toţi creştinii sunt
datori să împlinească fapte bune, „fiindcă noi suntem făptura
lui Dumnezeu, zidiţi în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care
Dumnezeu le-a gătit mai înainte, pentru ca noi să umblăm
întru ele” (Efeseni 2,10),
Domnul Hristos Îşi continuă relatarea parabolei, spunând că
„mirele a întârziat, iar toate fecioarele au aţipit şi au adormit”.
Faptul că toate cele zece fecioare au aţipit şi au adormit, în
aşteptarea mirelui, are două înţelesuri. Pe de o parte, înseamnă
moartea trupului, care în limbaj liturgic este numită şi adormire
şi de care nu poate scăpa nimeni dintre oameni, pentru că „orice
trup se învecheşte ca o haină, că aceasta-i legea veşnică: cu
moarte să moară. Precum în frunzişul unui copac stufos unele
frunze cad, altele cresc, aşa-i cu generaţiile cărnii şi sângelui:
unele mor, altele se nasc” (Isus Sirah 14,17-18). Din acest motiv,
psalmistul întreabă retoric: „Cine este omul care va trăi şi nu va
vedea moartea?” (Psalmul 88,48).
Pe de altă parte, aţipirea şi adormirea celor zece fecioare
se referă la faptul că înaintea celei de a doua veniri a Domnului
Hristos, ca Judecător al lumii, creştinii vor trece printr-o perioadă
de inactivitate duhovnicească.
În Sfânta Evanghelie după Matei citim că după cina
cea de taină „Iisus a mers împreună cu ucenicii într-un loc
numit Ghetsimani şi le-a zis: «Şedeţi aici, până ce Mă voi duce
acolo ca să Mă rog». Şi luând cu Sine pe Petru şi pe cei doi
fii ai lui Zevedeu, a prins a se întrista şi a se mâhni. Atunci
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le-a zis: «Întristat de moarte Îmi este sufletul. Rămâneţi aici şi
privegheaţi împreună cu Mine». Şi mergând puţin mai înainte, a
căzut cu faţa la pământ, rugându-Se şi zicând: «Părintele Meu,
de este cu putinţă, treacă pe-alături de Mine paharul acesta!
Dar nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu». Şi a venit la ucenici
şi i-a găsit dormind şi i-a zis lui Petru: «Aşa, un ceas n-aţi
fost în stare să privegheaţi împreună cu Mine! Privegheaţi şi
vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită. Că duhul este osârduitor,
dar trupul, neputincios». Ducându-Se iarăşi, a doua oară, S-a
rugat, zicând: «Părintele Meu, de nu-i cu putinţă să treacă pealături de Mine acest pahar, ca să nu-l beau, facă-se voia Ta!».
Şi venind iarăşi, i-a aflat dormind, că le erau ochii îngreuiaţi.
Şi lăsându-i, iarăşi S-a dus şi S-a rugat a treia oară, spunând
aceleaşi cuvinte. Apoi a venit la ucenici şi le-a zis: «De-acum
dormiţi şi odihniţi-vă! Iată, ceasul s-a apropiat şi Fiul Omului
Se va da în mâinile păcătoşilor. Sculaţi-vă să mergem; iată,
s-a apropiat cel care Mă vinde»” (Matei 26,37-46). După
cum Sfinţii Apostoli Petru, Iacov şi Ioan au adormit cu trupul
în Grădina Ghetsimani, tot aşa vor adormi creştinii, însă din
punct de vedere spiritual, înaintea celei de a doua veniri în
lume a Domnului Hristos.
Sfântul Apostol Pavel i-a scris în acest sens lui Timotei: „Şi
pe aceasta s-o ştii, că în zilele din urmă vor veni vremuri grele.
Că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de arginţi, lăudăroşi,
trufaşi, blasfemiatori, neascultători de părinţi, nerecunoscători,
pângăritori, fără inimă, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi,
cruzi, duşmani ai binelui, trădători, obraznici, orbiţi de trufie,
iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având înfăţişarea
credinţei celei bune, dar tăgăduindu-i puterea” (II Timotei 3,1-5).
Vorbind despre oamenii de atunci, Mântuitorul a spus că „frate
pe frate va da la moarte, şi tată pe fiu; şi copiii se vor răzvrăti
împotriva părinţilor şi-i vor ucide” (Marcu 13,12).
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Unii Părinţi duhovniceşti ai Bisericii, care au primit de la
Dumnezeu darul înainte-vederii, au scris că în vremurile de pe
urmă se vor construi multe biserici şi se vor deschide mănăstiri
noi, iar cele vechi vor fi restaurate, toate bucurându-se de
o bunăstare materială fără precedent în istoria Bisericii.
Cupolele lăcaşurilor de cult, şi chiar ale clopotniţelor, vor
fi poleite cu aur, dar preoţii, întrucât vor proveni din rândul
oamenilor de atunci, nu se vor îngriji de sufletele credincioşilor
încredinţaţi spre păstorire, ci numai de bisericile din zid sau de
„cărămizile lui faraon”.
Domnul Hristos relatează în continuarea parabolei: „Iar
la miezul nopţii s-a făcut strigare: Iată, vine mirele! Ieşiţi întru
întâmpinarea lui!”.
De vreme ce mirele este Mântuitorul, sosirea Acestuia
pentru începerea nunţii este cea de-a doua venire a Sa în lume.
Despre aceasta citim în Sfânta Scriptură „că noi, cei vii, cei
rămaşi până la venirea Domnului, nu le-o vom lua înainte celor
adormiţi, dar toţi ne vom schimba, deodată, într-o clipire de
ochi, la trâmbiţa de apoi. Că la un semn poruncitor, la glasul
arhanghelului şi-n trâmbiţa lui Dumnezeu, Însuşi Domnul Se
va pogorî din cer, şi cei morţi întru Hristos vor învia întâi. Căci
trâmbiţa va suna şi morţii vor învia nestricăcioşi. Şi Domnul îi va
trimite pe îngerii Săi cu sunet mare de trâmbiţă, şi pe cei aleşi ai
Săi îi vor aduna din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor
până la marginile lor” (I Tesaloniceni 4,15-16; I Corinteni 15,5152 şi Matei 24,31). „Şi precum fulgerul iese de la răsărit şi se
arată până la apus, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului. Iar
soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina, stelele
vor cădea din cer şi puterile cerului se vor clătina. Atunci se va
arăta pe cer semnul Fiului Omului şi vor plânge toate seminţiile
pământului şi-L vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului,
cu putere şi cu slavă multă” (Matei 24,27 şi 24,29-30).
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În această pildă nu este menţionată mireasa alături de mire
pentru că Biserica este mireasa lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel
a scris în acest sens „că bărbatul îi este cap femeii, aşa cum şi
Hristos îi este cap Bisericii, El, Mântuitorul trupului. Bărbaţilor,
iubiţi pe femeile voastre aşa cum şi Hristos a iubit Biserica şi pe
Sine S-a dat pentru ea, ca s-o sfinţească, curăţind-o prin baie de
apă întru cuvânt, ca s-o înfăţişeze Sieşi Biserică slăvită, fără să
aibă pată sau zbârcitură sau altceva de acest fel, ci să fie sfântă
şi fără prihană. Aşa sunt datori bărbaţii să-şi iubească femeile,
ca pe propriile lor trupuri. Cel ce-şi iubeşte femeia, pe sine se
iubeşte. Că nimeni vreodată nu şi-a urât trupul; dimpotrivă,
fiecare îl hrăneşte şi-l încălzeşte, precum şi Hristos Biserica;
pentru că noi suntem mădulare ale trupului Său, din carnea Lui
şi din oasele Lui” (Efeseni 5,23 şi 5,25-30).
Mântuitorul continuă relatarea parabolei: „Atunci s-au
deşteptat toate acele fecioare şi şi-au împodobit candelele. Iar
cele nebune le-au zis celor înţelepte: Daţi-ne din untdelemnul
vostru, că nouă ni se sting candelele. Dar cele înţelepte le-au
răspuns, zicând: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă şi
nici vouă. Mai bine mergeţi la cei ce vând şi cumpăraţi-vă”.
Când s-a anunţat sosirea mirelui, toate fecioarele şi-au aprins
candelele. Abia atunci cele nebune au observat că nu aveau suficient
untdelemn, încât riscau să li se stingă candelele. Le-au cerut celorlalte
fecioare să le dea din untdelemnul lor, însă au fost refuzate pe bună
dreptate. Din cuvintele Domnului Hristos, puse în gura celor cinci
fecioare înţelepte, vedem foarte clar că nimeni nu poate face atât
de multe fapte bune încât să ofere din prisosul acestora şi altora.
Mântuitorul le-a spus în acest sens celor ce cred în El: „Aşa şi voi,
când veţi face toate cele poruncite vouă, să ziceţi: Suntem slugi
netrebnice, pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem” (Luca
17,10). În consecinţă, cei care susţin teoria meritelor prisositoare
ale sfinţilor, conform căreia aceştia au săvârşit mai multe fapte bune
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decât le erau necesare pentru a se mântui, iar prisosul acestora se
adună într-o vistierie a Bisericii, de unde episcopul Romei poate
acorda indulgenţe altor credincioşi, care nu au suficiente fapte bune
pentru a se mântui, este dovedită total nefondată şi falsă.
Cu toate că fecioarele înţelepte nu le puteau ajuta pe cele
nebune cu untdelemn din candelele lor, le-au dat un sfat bun,
trimiţându-le să şi-l procure de la cei care îl vindeau.
Acest îndemn al Domnului Hristos, pus în gura fecioarelor
înţelepte, arată că oamenii care pe parcursul vieţii lor, din diverse
motive, nu au săvârşit fapte bune, adică nu s-au rugat, nu au
postit, nu au fost smeriţi, nu au oferit ospitalitate străinilor, nu
au fost răbdători, nu i-au iertat pe semenii lor, nu şi-au iubit
aproapele etc., mai au totuşi o şansă, pentru că Dumnezeu „nu
vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă păcătosul din calea
lui şi să fie viu” (Iezechiel 33,11). Această şansă uriaşă este să
facă milostenie, pentru că beneficiarii ei sunt recunoscători şi se
roagă lui Dumnezeu pentru cei care i-au miluit. Din acest motiv
Sfântul Iacov a scris că „mila este biruitoare asupra judecăţii”
(Iacov 2,13), în sensul că un om lipsit de fapte bune ar trebui
osândit de Dumnezeu, însă pentru că a făcut fapte de milostenie
cu semenii săi, Dumnezeu nu îl va judeca după dreptate, ci cu
milă. Acest aspect l-a avut în vedere Mântuitorul când a spus:
„Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui” (Matei 5,7).
Fapte de milostenie se pot face cu oamenii nevoiaşi sau cu
cei aflaţi în orfelinate, azile de bătrâni, spitale ori în alte instituţii.
De asemenea, donaţii pot fi oferite bisericilor sau mănăstirilor,
pentru că la fiecare sfântă slujbă preoţii se roagă „pentru mila,
pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea şi iertarea
păcatelor robilor lui Dumnezeu ctitori şi binefăcători”.


Liturghier, tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
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Domnul Hristos spune în continuarea pildei că „plecând
fecioarele să cumpere untdelemn, a venit mirele, iar cele ce erau
gata au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis”.
La sosirea mirelui sau la cea de-a doua venire în lume
a Domnului Hristos Acesta va judeca toţi oamenii, iar cei
vrednici vor intra împreună cu El în împărăţia lui Dumnezeu.
Desfăşurarea judecăţii de apoi şi deschiderea porţilor raiului
pentru cei care merită acest lucru o citim în Evanghelia după
Matei: „Iar când va veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi
sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se
vor aduna în faţa Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii
de alţii precum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile
de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci Împăratul va
zice celor din dreapta Sa: «Veniţi, binecuvântaţii Părintelui
Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea
lumii. Că am flămânzit şi Mi-aţi dat să mănânc; am însetat
şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol, şi
M-aţi îmbrăcat; bolnav, şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost
şi aţi venit la Mine». Atunci Îi vor răspunde drepţii, zicând:
«Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau
însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi
Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am
văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine?». Şi răspun
zând Împăratul, le va zice: «Adevăr vă spun, întrucât aţi
făcut unuia dintre aceşti foarte mici fraţi ai Mei, Mie Mi-aţi
făcut»” (Matei 25,31-40).
Continuând relatarea parabolei, Mântuitorul spune că „după
ce fecioarele înţelepte au intrat la nuntă au sosit şi celelalte
fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne!” Iar mirele,
răspunzând, le-a zis: Adevăr vă spun, nu vă cunosc pe voi!”.
După ce fecioarele înţelepte au intrat cu mirele la nuntă,
respectiv creştinii care au săvârşit suficiente fapte bune au fost
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judecaţi şi au intrat în împărăţia cerurilor, au venit şi ceilalţi
creştini, care întârziaseră cu faptele bune, cerând să intre în rai. De
aici vedem că Dumnezeu îi primeşte şi în al unsprezecelea ceas pe
cei ce se întorc la El. Marea iubire şi milostivire a lui Dumnezeu
faţă de oameni o vedem ilustrată într-una din parabolele rostite
de Mântuitorul: „Asemănatu-s-a împărăţia cerurilor cu un om
stăpân de casă, care a ieşit dis-de-dimineaţă să tocmească
lucrători la via sa. Şi învoindu-se cu lucrătorii pentru un dinar
pe zi, i-a trimis în via sa. Şi ieşind pe la ceasul al treilea, a văzut
pe alţii stând în piaţă fără lucru. Şi le-a zis acelora: Mergeţi şi
voi în vie, şi vă voi da ceea ce va fi dreptul vostru. Iar ei s-au dus.
Ieşind el iarăşi pe la ceasul al şaselea şi al nouălea, a făcut tot
aşa. Ieşind pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alţii stând
fără lucru şi le-a zis: De ce aţi stat aici toată ziua fără lucru? Ei
i-au zis: Fiindcă nimeni nu ne-a tocmit. El le-a zis: Duceţi-vă şi
voi în vie şi veţi primi ceea ce va fi dreptul vostru. Făcându-se
seară, stăpânul viei i-a spus îngrijitorului: Cheamă-i pe lucrători
şi dă-le plata, începând cu cei de la urmă până la cei dintâi.
Venind cei din ceasul al unsprezecelea, au primit câte un dinar.
Şi venind cei dintâi, au socotit că vor lua mai mult, dar au primit
şi ei tot câte un dinar. Şi după ce au primit, cârteau împotriva
stăpânului casei, zicând: Aceştia de la urmă au lucrat un ceas şi
i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am dus greul zilei şi arşiţa. Iar
el, răspunzând, i-a zis unuia din ei: Prietene, nu-ţi fac nedreptate.
Oare nu pentru un dinar te-ai învoit cu mine? Ia-ţi ce este al tău
şi pleacă. Vreau eu ca acestuia de la urmă să-i dau cât şi ţie; oare
nu am dreptul să fac cu ale mele ce vreau eu? Sau ochiul tău este
rău pentru că eu sunt bun? Aşa vor fi cei de la urmă întâi şi cei
dintâi, la urmă” (Matei 20,1-16).
Inspirat din această parabolă, Sfântul Ioan Gură de Aur a
scris memorabilele cuvinte care se citesc la slujba din noaptea
Sfintelor Paşti: „De a lucrat cineva din ceasul cel dintâi, să-şi
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primească astăzi plata cea dreaptă. De a venit cineva după ceasul
al treilea, mulţumind să prăznuiască. De a ajuns cineva după
ceasul al şaselea, să nu se îndoiască, nicidecum, căci cu nimic
nu va fi păgubit. De a întârziat cineva până în ceasul al nouălea,
să se apropie, nicidecum îndoindu-se. De a ajuns cineva abia în
ceasul al unsprezecelea, să nu se teamă din pricina întârzierii,
căci darnic fiind Stăpânul, primeşte pe cel de pe urmă ca şi pe
cel dintâi, odihneşte pe cel din al unsprezecelea ceas ca şi pe cel
ce a lucrat din ceasul dintâi; şi pe cel de pe urmă miluieşte, şi
pe cel dintâi mângâie; şi aceluia plăteşte, şi acestuia dăruieşte;
şi faptele le primeşte; şi gândul îl ţine în seamă, şi lucrul îl
preţuieşte, şi voinţa o laudă”.
Din pilda lucrătorilor tocmiţi la vie, rostită de Mântuitorul,
şi din cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur înţelegem că omul
care nu a făcut fapte bune pe parcursul vieţii sale, dar începe să
le săvârşească la sfârşitul acesteia, este primit de Dumnezeu.
De asemenea, Dumnezeu primeşte şi pocăinţa oamenilor
din al unsprezecelea ceas sau de la sfârşitul vieţii. Voi relata în
acest sens o întâmplare din literatura duhovnicească. „Undeva
prin Ţara Sfântă, un călugăr a întâlnit într-o zi un om care
plângea cu amar. Văzându-l atât de abătut, l-a întrebat ce necaz
are. Călătorul i-a mărturisit că este un tâlhar, care după mulţi
ani de nelegiuiri şi-a dat seama că a păcătuit atât de mult, încât
Dumnezeu nu-l mai poate ierta şi a hotărât să-şi pună capăt
zilelor. Monahul i-a răspuns: «Dacă îţi iei singur viaţa îţi
mai agoniseşti un păcat foarte grav şi chiar vei pierde pentru
totdeauna posibilitatea iertării lui Dumnezeu». «Oricum pentru
mine e prea târziu. La cât am păcătuit nu mai am nici o nădejde»,
3
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a ripostat răufăcătorul. Avva însă i-a spus: «Dumnezeu te poate
ierta şi acum». Tâlharul a întrebat: «Dacă mă căiesc timp de
douăzeci de ani, pot primi iertarea lui Dumnezeu?». Călugărul
i-a răspuns: «Dacă te căieşti din inimă, nu ai nevoie de atâţia
ani». Răufăcătorul a întrebat: «Îmi sunt de ajuns zece ani de
penitenţă?». «Nici atât. Chiar mai puţin», a replicat omul lui
Dumnezeu. «Un an poate fi suficient?», a întrebat nelegiuitul.
«Şi mai puţin», i-a răspuns monahul. «O lună?», a îngăimat
tâlharul. «Şi mai puţin de-atât», a răspuns călugărul, care l-a
întrebat: «Ştii rugăciunea Tatăl nostru?». «Da, Părinte», a venit
răspunsul. «Atunci rosteşte-o acum, în faţa mea!». Răufăcătorul
a îngenuncheat cu ochii plini de lacrimi şi cu glas tremurător
a început să spună rugăciunea. Când a ajuns la cuvintele: «Şi
ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor
noştri», a căzut la pământ şi a murit pe loc. Monahul a rămas
surprins, însă şi-a dat seama că pentru acea căinţă scurtă, dar
deosebit de intensă, Dumnezeu i-a iertat toate păcatele”.
Dacă fecioarele cele nebune ar fi cumpărat untdelemn
pentru candele, sau mai bine zis dacă creştinii lipsiţi de fapte bune
ar fi făcut milostenie, nu ar fi existat niciun motiv să nu fie primiţi
în împărăţia cerurilor. Însă în parabolă se menţionează doar faptul
că aceste fecioare s-au întors, nu că au şi cumpărat untdelemn, de
aceea Domnul Hristos, în calitate de Judecător al lumii, nu le-a
permis acestor creştini accesul în împărăţia lui Dumnezeu.
Fecioarele nebune care nu au intrat în rai reprezintă două
categorii de creştini. Pe de o parte, pe cei aflaţi încă în viaţă la
judecata de apoi, care conştientizând că nu au fapte bune, au
încercat să facă milostenie cu semenii aflaţi în lipsuri, însă nu au
mai avut cu cine, pentru că sosise deja sfârşitul lumii.
Cea de-a doua categorie de creştini este formată din cei
răposaţi, care în decursul vieţii lor pământeşti nu au săvârşit
fapte bune. Aceştia sperau totuşi că după mutarea lor din viaţa
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cea trecătoare familia şi cunoscuţii rămaşi pe pământ vor
săvârşi slujbe de pomenire şi vor face milostenie în numele
lor, dar au constatat cu durere că acest lucru nu s-a întâmplat.
De aici înţelegem că lucrarea propriei mântuiri reprezintă
responsabilitatea fiecărui creştin în parte. Din acest motiv,
Mântuitorul a afirmat: „Trebuie să fac, până este ziuă, lucrările
Celui ce M-a trimis pe Mine; căci vine noaptea, când nimeni nu
poate să lucreze” (Ioan 9,4). Ziua de care vorbeşte aici Domnul
Hristos întruchipează viaţa, iar noaptea simbolizează moartea.
În Sfânta Evanghelie după Matei este înfăţişată sentinţa
finală, dată de Dumnezeu Judecătorul, la sfârşitul lumii, creştinilor
lipsiţi de fapte bune, cărora le va spune: „«Duceţi-vă de la Mine,
blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi
îngerilor lui. Că am flămânzit şi nu Mi-aţi dat să mănânc;
am însetat şi nu Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi nu M-aţi
primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu Maţi cercetat». Atunci vor răspunde şi ei, zicând: «Doamne, când
Te-am văzut flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav
sau în temniţă şi nu ţi-am slujit?». Atunci le va răspunde, zicând:
«Adevăr vă spun, întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti foarte
mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut». Şi vor merge aceştia la osânda
veşnică” (Matei 25,41-46).
În pilda rostită de Mântuitorul, constatăm că toate cele zece
fete, fie înţelepte, fie nebune, erau fecioare, deci nici una nu se
întinase cu păcatul, abătându-se de la calea lui Dumnezeu. Cu
toate acestea, cinci dintre ele au intrat la nuntă, adică în împărăţia
cerurilor, iar cinci au fost încuiate afară. Oare Dumnezeu a fost
nedrept cu ele? Cu siguranţă nu. Fecioria este o calitate foarte
importantă, adică a crede în Domnul Hristos este un lucru mare,
însă acesta nu este suficient pentru a ne mântui, ci creştinii sunt
datori să săvârşească fapte bune. Sfântul Iacov a scris în acest
sens: „Ce folos, fraţii mei, dacă cineva zice că are credinţă, dar
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fapte nu are? Oare poate credinţa să-l mântuiască? Dacă un frate
sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana zilnică şi cineva dintre voi
le-ar zice: Mergeţi în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă, dar fără
să le dea cele trebuincioase trupului, care-ar fi folosul? Aşa şi
credinţa: dacă nu are fapte, doar în ea însăşi e moartă. Dar va
zice cineva: Tu ai credinţă, iar eu am fapte; arată-mi credinţa ta
fără fapte, şi eu din faptele mele îţi voi arăta credinţa mea. Tu
crezi că unul este Dumnezeu? Bine faci; dar şi demonii cred şi se
cutremură. Dar vrei tu să înţelegi, omule nesocotit, că credinţa
fără fapte este moartă?” (Iacov 2,14-20).
Fecioarele care nu au intrat la nuntă cu mirele reprezintă
şi cultele creştine care s-au abătut de la învăţătura Domnului
Hristos, rătăcind calea spre împărăţia lui Dumnezeu.
Mântuitorul Hristos îşi încheie parabola zicând: „Drept
aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua şi nici ceasul în care va
veni Fiul Omului”.
Locul oamenilor nu este pe pământ, ci noi am fost alungaţi
aici în urma păcatului strămoşesc săvârşit de protopărinţii Adam
şi Eva în grădina Edenului, de aceea Sfântul Apostol Pavel a
afirmat că „noi nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe
aceea ce va să fie, pentru că cetatea noastră este în ceruri”
(Evrei 13,14 şi Filipeni 3,20). Întrucât mirele nu a primit la nuntă
fecioarele cele nebune, adică Dumnezeu Judecătorul le-a refuzat
creştinilor lipsiţi de fapte bune accesul în împărăţia cerurilor,
Domnul Hristos le atrage luarea aminte tuturor creştinilor aflaţi
pe pământ să fie mereu pregătiţi, pentru că nimeni nu ştie când va
avea loc cea de-a doua Sa venire în lume, pentru a nu fi încuiaţi
şi ei în afara împărăţiei lui Dumnezeu. Vorbind despre sfârşitul
lumii, cu altă ocazie Mântuitorul a afirmat „că de ziua şi de
ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri. Şi precum a
fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului; că
precum în zilele acelea de dinainte de potop oamenii mâncau şi
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beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în
corabie, şi n-au ştiut până ce a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot
aşa va fi şi venirea Fiului Omului. Şi cum a fost în zilele lui Lot:
locuitorii Sodomei mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau
şi zideau, dar în ziua când a ieşit Lot din Sodoma a plouat din
cer cu foc şi pucioasă şi i-a nimicit pe toţi. La fel va fi în ziua în
care Se va arăta Fiul Omului” (Matei 24,36-39 şi Luca 17,2830). Apoi Domnul Hristos adaugă: „De aceea şi voi fiţi gata, că
în ceasul în care nu gândiţi va veni Fiul Omului. Luaţi aminte
la voi înşivă, să nu vi se îngreuieze inimile de îmbuibare şi de
beţie şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să vină peste voi fără veste”
(Matei 24,44 şi Luca 21,34).
Momentul celei de-a doua veniri a Domnului Hristos în
lume este o taină pentru toţi oamenii, însă de vreme ce aceştia
nu îşi cunosc nici măcar propriul sfârşit, trebuie să fie pregătiţi în
permanenţă pentru a se înfăţişa înaintea Dreptului Judecător.
Cu toate că nimeni dintre oameni nu ştie când va avea
loc sfârşitul lumii, Sfânta Scriptură ne prezintă anumite semne
prevestitoare ale acestuia. Astfel, în Sfânta Evanghelie după Matei
citim că „şezând Iisus pe Muntele Măslinilor, s-au apropiat de El
ucenicii, doar între ei, şi I-au zis: «Spune-ne, care este semnul
venirii Tale şi al sfârşitului veacului?». Şi, răspunzând, Iisus
le-a zis: «Luaţi aminte să nu vă amăgească cineva. Că mulţi vor
veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, şi pe mulţi îi vor
amăgi. Atunci, de vă va spune cineva: Iată, aici este Hristos, sau
acolo, să nu-l credeţi. Că se vor scula hristoşi mincinoşi şi profeţi
mincinoşi şi vor face semne mari şi minuni, ca să-i amăgească,
de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi»” (Matei 24,3-5 şi 23-24).
Din nefericire, hristoşi mincinoşi şi falşi profeţi există tot
mai mulţi în ultimul timp, ceea ce dovedeşte că trăim vremurile
de pe urmă. În cele ce urmează voi vorbi doar despre patru dintre
aceştia: Mirza Ghulam Ahmad (1835–1908) s-a născut într-o
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familie de musulmani din India. Acesta s-a declarat Hristos
revenit pe pământ, dar şi Mahdi, un fel de Mesia al musulmanilor.
Nirmala Srivastava (1923–2011) s-a născut în India, dintr-un
tată hinduist şi o mamă creştină. Aceasta s-a autoproclamat
Mângâietorul făgăduit de Domnul Hristos sau Duhul Sfânt
întrupat. Ryuho Okawa, născut la 7 iulie 1956 în Japonia, pretinde
că are abilitatea de a comunica cu spiritele Domnului Hristos,
a lui Mahomed, Buddha şi Confucius şi este întruparea fiinţei
spirituale supreme, numită El Cantare. Jose Luis de Jesus Miranda
(1946-2013) s-a năcut în Puerto Rico. Acesta a declarat că este
omul Iisus Hristos, dar şi Antihristul, în acelaşi timp.
Mântuitorul le-a mai spus Sfinţilor Apostoli, şi celor ce
prin propovăduirea lor au crezut în El: „Veţi auzi de războaie şi
de zvonuri de războaie; luaţi seama să nu vă înspăimântaţi, căci
toate trebuie să fie, dar încă nu-i sfârşitul. Că neam peste neam se
va ridica şi împărăţie peste împărăţie, şi va fi foamete şi ciumă şi
cutremur mare pe-alocuri. Dar toate acestea sunt doar începutul
durerilor. Dar mai înainte de toate acestea îşi vor pune mâinile
pe voi şi vă vor prigoni, predându-vă sinagogilor şi temniţelor,
cu de-a sila ducându-vă la împăraţi şi la dregători din pricina
numelui Meu. Şi fi-va pentru voi aceasta prilej de mărturisire;
puneţi deci în inimile voastre să nu vă gândiţi de mai înainte ce
veţi răspunde; că Eu vă voi da gură, şi înţelepciune căreia toţi
potrivnicii voştri nu-i vor putea sta împotrivă, nici să-i răspundă.
Şi veţi fi predaţi şi de părinţi şi de fraţi şi de rudenii şi de prieteni;
şi vor ucide dintre voi, şi de toţi veţi fi urâţi din pricina numelui
Meu” (Matei 24,6-8 şi Luca 21,12-17).
Înaintea celei de a doua veniri în lume a Domnului
Hristos, Evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu va fi vestită la
toate popoarele. Mântuitorul a spus în acest sens: „Şi această
Evanghelie a împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, spre
mărturie la toate neamurile” (Matei 24,14).
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Semnul cel mai evident şi mai lesne de recunoscut al
apropierii iminente a sfârşitului lumii va fi cârmuirea lui Antihrist.
Utilizând textele Sfintei Scripturi care vorbesc despre
acest ultim conducător de pe pământ, înaintea sfârşitului lumii,
precum şi profeţiile unor Părinţi ai Bisericii în acest sens, în cele
ce urmează, voi încerca să alcătuiesc o descriere cât mai exactă a
lui Antihrist şi a perioadei în care acesta se va afla pe pământ.
În cartea Facerii citim că „Dan va judeca pe poporul său ca
pe una din seminţiile lui Israel. Dan va fi şarpe la drum, viperă la
potecă, înveninând piciorul calului ca să cadă călăreţul” (Facere
49,16-17). Pornind de la această profeţie Părinţii Bisericii susţin
că Antihrist va fi evreu, din seminţia lui Dan, şi că se va naşte în
Galileea, dintr-o femeie desfrânată. Din adolescenţă îi va uimi
pe toţi cu inteligenţa sa, mai ales după vârsta de doisprezece
ani, când plimbându-se prin grădină cu mama lui, i se va arăta
Satana, care îi va cere să intre în el. Auzind aceasta, băiatul se
va cutremura de spaimă, dar diavolul îi va spune: „Nu te teme
şi nu te înspăimânta, căci eu te voi înălţa pe tine”, iar băiatul
va fi de acord. Ca urmare a acestui fapt, Antihrist va dobândi
puteri de neimaginat, încât „va face semne mari, până la a face
ca foc să se coboare din cer pe pământ, înaintea oamenilor. Dar
arătarea aceluia va fi prin lucrarea Satanei, cu toată puterea şi
cu tot felul de semne şi minuni mincinoase” (Apocalipsa 13,13
şi II Tesaloniceni 2,9).
Cu trecerea anilor, Antihrist va fi tot mai renumit şi
apreciat între evrei, care datorită inteligenţei sale remarcabile
şi a falselor minuni îl vor alege să le fie conducător. În această
calitate va realiza visul de milenii al evreilor, rezidirea templului
din Ierusalim, şi se va strădui să câştige încrederea tuturor,
comportându-se ca un om cu frica lui Dumnezeu, plin de dragoste,
blând, drept, preocupat de soarta săracilor, încât nimeni nu va şti
că el este Antihrist.
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Dumnezeu însă îi va trimite pe pământ pe Enoh şi pe Ilie,
ca înaintemergători ai celei de a doua veniri în lume a Domnului
Hristos. Aceştia vor anunţa sfârşitul lumii, chemând popoarele la
pocăinţă, şi îl vor demasca pe Antihrist şi făţărnicia lui.
Despre venirea profetului Ilie în lume, la sfârşitul acesteia,
Dumnezeu a grăit prin gura lui Maleahi: „Iată, Eu vi-l voi trimite
pe Ilie prorocul mai înainte de a veni ziua Domnului cea mare şi
înfricoşătoare” (Maleahi 3,23).
Despre activitatea desfăşurată de Enoh şi Ilie, timp de trei
ani şi jumătate pe pământ, Dumnezeu ne descoperă în cartea
Apocalipsei: „Şi celor doi martori ai Mei le voi da putere şi ei vor
profeţi, îmbrăcaţi în sac, o mie două sute şaizeci de zile. Aceştia
sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice care stau înaintea
Domnului pământului. Şi dacă va vrea cineva să-i vatăme, foc le
iese din gură şi-i mistuie pe vrăjmaşi; şi dacă ar vrea cineva să-i
vatăme, tot aşa trebuie şi el ucis. Aceştia au puterea să închidă
cerul, pentru ca ploaia să nu plouă în zilele prorociei lor, şi putere
au peste ape să le schimbe în sânge şi să lovească pământul cu
orice fel de plagă, ori de câte ori vor voi” (Apocalipsa 11,3-6).
Minunile lui Enoh şi Ilie, mărturia acestora despre cea
de-a doua venire în lume a Domnului Hristos, dar mai ales
desconspirarea lui Antihrist vor trezi mânia acestuia, care îi va
omorî. Despre sfârşitul celor doi citim în cartea Apocalipsei: „Şi
când îşi vor isprăvi mărturia, fiara care se ridică din adânc va
face război cu ei şi-i va birui şi-i va omorî. Şi leşurile lor vor
zăcea în piaţa cetăţii celei mari, acolo unde a fost răstignit şi
Domnul lor. Şi timp de trei zile şi jumătate, oameni din popoare
şi din seminţii şi din limbi şi din neamuri le vor privi leşurile şi
nu vor îngădui ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Şi
cei ce locuiesc pe pământ se vor bucura şi se vor veseli şi îşi vor
trimite daruri unii altora, pentru că aceşti doi profeţi i-au chinuit
pe locuitorii pământului. Şi după cele trei zile şi jumătate, duh de
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viaţă de la Dumnezeu a intrat în ei şi au stat pe picioarele lor şi
frică mare a căzut peste cei ce se uitau la ei. Şi au auzit un glas
puternic din cer, zicându-le: «Suiţi-vă aici!» Şi s-au suit la cer
într-un nor; şi duşmanii lor au privit la ei. Şi în ceasul acela s-a
făcut cutremur mare şi a zecea parte din cetate s-a prăbuşit şi au
pierit în cutremur şapte mii de oameni, iar ceilalţi s-au înfricoşat
şi I-au dat slavă Dumnezeului Cerului” (Apocalipsa 11,7-13).
În urma minunilor săvârşite de Enoh şi Ilie, a propovă
duirii acestora despre cea de-a doua venire în lume a Domnului
Hristos, a învierii şi a înălţării lor la cer, la care va fi martoră o
lume întreagă, o parte dintre evrei se va converti la creştinism.
Despre aceasta citim în cartea profetului Isaia: „Şi va fi în ziua
aceea că rămăşiţa lui Israel nu se va mai aduna laolaltă,
iar cei mântuiţi ai lui Iacob nu vor nădăjdui în cei ce i-au
năpăstuit, ci vor nădăjdui în Dumnezeul cel sfânt al lui Israel,
întru adevăr, şi rămăşiţa din Israel se va întoarce la Dumnezeul
cel Puternic” (Isaia 10,20-21).
Sfântul Apostol Pavel a scris şi el că „lui Israel i s-a făcut
împietrire în parte, până ce va intra tot numărul neamurilor”
(Romani 11,25), adică evreii nu Îl vor accepta pe Domnul Hristos
ca Fiu al lui Dumnezeu şi Mesia cel făgăduit până când toate
popoarele vor recunoaşte aceasta. Apostolul neamurilor însă
precizează: „Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul
mării, doar rămăşiţa se va mântui” (Romani 9,27), în sensul că
numai o parte dintre evrei Îl va accepta pe Domnul Hristos.
Convertirea unora dintre evrei la creştinism va stârni ura
turbată a lui Antihrist faţă de toţi creştinii.
În timpul acela va fi un război nimicitor în lumea
întreagă, care va duce la o mare criză mondială. Cu inteligenţa
sa, Antihrist va concepe un plan pentru ieşirea din criză, care
va necesita aplicarea unor măsuri unitare pe tot globul, şi va
propune o conducere unică în întreaga lume. Cei mai mulţi
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oameni vor vedea în această guvernare mondială singura cale
cu putinţă pentru a ocoli noi războaie şi pentru a aduce omenirii
o epocă paşnică şi înfloritoare şi vor cere ca Antihrist să fie
conducătorul lumii.
Despre acel moment citim în cartea Apocalipsei că „zece
regi sunt împreună cu fiara. Aceştia au un singur gând şi tăria
şi puterea lor i-o dau fiarei” (Apocalipsa 17,12-13). Prorocul
Daniel a scris şi el că la sfârşitul lumii „se vor ridica zece
regi, iar după ei se va ridica un altul, care-i va întrece pe toţi
cei de dinainte cu răutăţile lui şi va subjuga trei regi” (Daniel
7,24). Din aceste profeţii înţelegem că zece conducători ai unor
ţări vor accepta de bunăvoie ca Antihrist să preia conducerea
întregii lumi, pe când trei vor refuza, însă Antihrist îi va
înfrânge prin puterea armelor.
După ce va deveni singurul conducător al lumii întregi,
Antihrist va convoca la Ierusalim o adunare generală a tuturor
religiilor, cu scopul de a le uni într-una singură, sub călăuzirea
sa ca unic îndrumător spiritual. Impresionaţi de calităţile sale
de excepţie, dar mai ales de minunile săvârşite, reprezentanţii
religiilor vor fi de acord cu aceasta. Atunci Antihrist, „omul
nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul, se va înălţa mai presus de
tot ce se numeşte Dumnezeu sau e făcut pentru închinare, aşa
încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine
drept dumnezeu” (II Tesaloniceni 2,3-4), pentru că va porunci
ca în toate bisericile, sinagogile, templele, moscheile, lăcaşurile
de cult şi casele de adunare din lume să-i fie aşezat chipul, iar
oamenii să-i aducă închinare ca lui Dumnezeu. De asemenea, va
fi interzisă oficierea oricărui serviciu religios, în afara celui în
cinstea lui Antihrist, încât Sfânta Liturghie şi celelalte slujbe ale
Bisericii nu se vor mai putea săvârşi.
În cartea Apocalipsei citim că „i se va insufla duh chipului
fiarei, pentru ca chipul fiarei să şi grăiască şi să facă în aşa
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fel ca toţi cei ce nu se vor închina chipului fiarei să fie ucişi”
(Apocalipsa 13,15). Părinţii Bisericii identifică acest idol sau
statuie vorbitoare a lui Antihrist cu „urâciunea pustiirii”, despre
care au profeţit Domnul Hristos şi prorocul Daniel. Mântuitorul
le-a atras luarea aminte oamenilor zilelor de pe urmă cu privire
la această acţiune a lui Antihrist: „Când veţi vedea ceea ce s-a
spus prin profetul Daniel, urâciunea pustiirii stând în locul
cel sfânt, atunci cei din Iudeea să fugă în munţi; cel ce va fi pe
casă să nu se coboare ca să-şi ia lucrurile din casă; iar cel din
ţarină să nu se întoarcă înapoi ca să-şi ia haina. Dar vai de cele
însărcinate şi de cele ce alăptează în zilele acelea! Rugaţi-vă însă
ca fuga voastră să nu fie iarna, nici sâmbăta. Că mare necaz va fi
atunci, cum n-a mai fost de la începutul lumii până acum, şi nici
nu va mai fi. Şi vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe
pământ spaimă întru neamuri şi nedumerire din pricina vuietului
mării şi-al valurilor. Şi oamenii îşi vor da duhul de frică şi de
aşteptarea celor ce vor să vină peste lume; că puterile cerurilor
se vor clătina” (Matei 24,15-21 şi Luca 21,25-26).
Transformarea Bisericii lui Dumnezeu, trupul tainic al lui
Hristos, într-un loc de închinare adusă lui Antihrist constituie o
„urâciune” înaintea lui Dumnezeu, iar aceasta pustieşte sufletele
oamenilor, care ajung să fie lipsite de prezenţa Duhului Sfânt.
Prorocul Daniel a profeţit că „de la vremea când va înceta
jertfa cea necontenită, când se va aşeza urâciunea pustirii: o
mie două sute şi nouăzeci de zile” va dura cârmuirea lui Antihrist
(Daniel 12,11). Despre aceasta citim şi în cartea Apocalipsei:
„Şi i s-a dat fiarei gură să grăiască vorbe mari şi blasfemii;
şi putere i s-a dat să lucreze timp de patruzeci şi două de luni.
Şi gura şi-a deschis-o spre blasfemii împotriva lui Dumnezeu,
să-I blasfemieze numele şi locuinţa, pe cei ce locuiesc în cer.
Şi i s-a dat să facă război asupra sfinţilor şi să-i biruie; şi i
s-a dat ei stăpânire peste toată seminţia şi poporul şi limba şi
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neamul. Şi i se vor închina ei toţi cei ce locuiesc pe pământ, ale
căror nume nu sunt de la întemeierea lumii scrise în cartea vieţii
Mielului înjunghiat” (Apocalipsa 13,5-8). Din cele două profeţii
menţionate înţelegem că guvernarea mondială a lui Antihrist va
dura timp de trei ani şi jumătate.
Întrucât puţinii creştini adevăraţi vor recunoaşte lucrarea
satanică a lui Antihrist şi vor refuza să i se închine, acesta va
declanşa o prigoană cruntă împotriva lor, aceasta fiind cea mai
cumplită persecuţie din istoria omenirii.
De asemenea, Antihrist va dori să deţină controlul complet
asupra tuturor oamenilor, „şi pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari,
şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei liberi şi pe robi îi va
face să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte,
încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără numai cel
ce are semnul: numele fiarei sau numărul numelui fiarei. Aici e
înţelepciunea! Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei;
că e număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase”
(Apocalipsa 13,16-18).
Unii interpreţi ai Sfintei Scripturi consideră că Antihrist
nu va fi om, ci un diavol cu chip de om. Acest text din cartea
Apocalipsei lămureşte fără echivoc faptul că ultimul conducător
de pe pământ va fi om, pentru că omul a fost adus în existenţă
de Dumnezeu în cea de-a şasea zi a creaţiei, de aceea şase este
numărul omului, iar această cifră repetată de trei ori, adică şase
sute şaizeci şi şase, ne-a fost descoperită ca reprezentând numărul
celui mai înverşunat duşman al Domnului Hristos din întregul
neam omenesc, care va fi Antihrist.
Cei ce vor accepta semnul lui Antihrist pe frunte sau pe
mâna dreaptă vor fi aspru pedepsiţi de Dumnezeu. Despre aceasta
citim în cartea Apocalipsei: „Dacă cineva i se închină fiarei şi
chipului ei şi-i primeşte semnul pe fruntea sau pe mâna lui, va
bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în
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cupa mâniei Sale, şi se va chinui în foc şi în pucioasă dinaintea
sfinţilor îngeri şi dinaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie
în vecii vecilor. Şi nici ziua şi nici noaptea nu au odihnă cei ce se
închină fiarei şi chipului ei, şi oricine primeşte semnul numelui
ei” (Apocalipsa 14,9-11).
Mânia lui Dumnezeu asupra celor ce se vor închina lui
Antihrist şi îi vor accepta semnul nu se va manifesta doar în viaţa
de apoi, ci şi în zilele vieţuirii lor pe pământ. La aceasta se vor
adăuga ispitele cumplite ale dracilor, care în vremurile de pe urmă
nu vor mai rămâne în iad, ci vor bântui toţi prin lume, cunoscând
prea bine că sfârşitul stăpânirii lor asupra acesteia este aproape.
Despre aceasta citim în cartea Apocalipsei: „Vai vouă, pământule
şi mare, căci diavolul a coborât la voi având mare mânie, fiindcă
el ştie că puţină vreme are” (Apocalipsa 12,12).
Pedepsele trimise de Dumnezeu asupra oamenilor păcătoşi
în timpul stăpânirii lui Antihrist pe pământ le prezintă Sfântul
Apostol Ioan în cartea Apocalipsei: „Şi-am auzit glas mare din
templu, zicându-le celor şapte îngeri: «Duceţi-vă şi vărsaţi pe
pământ cele şapte cupe ale mâniei lui Dumnezeu!». Şi s-a dus
cel dintâi şi şi-a vărsat cupa pe pământ. Şi s-a ivit o bubă rea
şi vătămătoare pe oamenii care aveau semnul fiarei şi care se
închinau chipului fiarei. Şi al doilea înger şi-a vărsat cupa în
mare; şi s-a făcut sânge ca al unui mort, şi toată suflarea vieţii
care este în mare a murit. Şi cel de al treilea şi-a vărsat cupa
în râuri şi în izvoarele apelor; şi ele s-au prefăcut în sânge. Şi
l-am auzit pe îngerul apelor, zicând: «Drept eşti Tu, Cel ce eşti
şi Cel ce erai, Sfinte, că ai judecat acestea; de vreme ce ei au
vărsat sângele sfinţilor şi profeţilor, tot sânge le-ai dat să bea.
Vrednici sunt!». Şi-am auzit zicându-se din altar: «Da, Doamne
Dumnezeule Atotţiitorule, adevărate şi drepte sunt judecăţile
Tale!». Şi al patrulea înger şi-a vărsat cupa în soare; şi i s-a dat
lui să-i dogorească pe oameni cu foc. Şi oamenii au fost dogorâţi
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cu mare arşiţă şi au hulit numele lui Dumnezeu Care are putere
peste plăgile acestea, şi nu s-au pocăit ca să-I dea slavă. Şi al
cincilea şi-a vărsat cupa pe scaunul fiarei; şi împărăţia ei s-a
întunecat şi oamenii îşi muşcau limbile de durere, şi din pricina
durerilor şi a bubelor lor L-au hulit pe Dumnezeul cerului, dar
de faptele lor nu s-au pocăit. Şi al şaselea înger şi-a vărsat cupa
peste râul cel mare, peste Eufrat, şi apa lui a secat ca să fie gătită
calea împăraţilor de la Soare-Răsare. Al şaptelea înger şi-a
vărsat cupa în văzduh; şi din templul cerului, de la tron, a ieşit
o voce mare, strigând: «S-a făcut!». Şi au fost fulgere şi vuiete
şi tunete şi s-a făcut cutremur mare, aşa cum de când e omul pe
pământ n-a mai fost un cutremur atât de mare. Şi cetatea cea
mare s-a rupt în trei părţi, şi cetăţile păgânilor s-au prăbuşit. Şi
de Babilonul cel mare s-a amintit înaintea lui Dumnezeu, pentru
ca El să-i dea paharul vinului aprinderii mâniei Lui. Şi toate
insulele au pierit şi munţii nu s-au mai aflat. Şi grindină mare ca
talantul s-a prăvălit din cer peste oameni. Şi oamenii L-au hulit
pe Dumnezeu din pricina plăgii cu grindină, căci mare era plaga
aceasta, foarte mare” (Apocalipsa 16,1-12 şi 16,17-21).
În Sfânta Scriptură citim că „Dumnezeu este milostiv şi
îndurat, şi îndelung răbdător şi mult milostiv şi-I pare rău de
ce este rău” (Ioil 2,13). Sfântul Apostol Petru a scris şi el că
„Dumnezeu rabdă îndelung, nevrând ca vreunul dintre oameni să
piară, ci ca toţi să ajungă la pocăinţă” (II Petru 3,9). Problema
oamenilor din timpul lui Antihrist, pe care o menţionează Sfântul
Apostol Ioan în cartea Apocalipsei, constă în faptul că în pofida
pedepselor repetate venite asupra lor din partea lui Dumnezeu,
pentru numeroasele păcate săvârşite, aceştia nu se vor căi şi nu
îşi vor schimba modul vieţuirii.
Căinţa sinceră pentru păcatele săvârşite nu se manifestă
doar prin simpla părere de rău sau regretul acestora, ci ea
trebuie să ducă la acţiuni concrete din partea omului, care să o
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dovedească pe deplin. În ceea ce îi priveşte pe necreştini, aceştia
sunt datori să primească învăţătura mântuitoare a Domnului
Hristos, adică să se boteze, şi să fie creştini practicanţi, nu doar
cu numele. În acest sens voi prezenta ceea ce s-a întâmplat
în Ierusalim, în ziua Cincizecimii, când în urma cuvântării
Sfântului Apostol Petru, cei prezenţi „au fost pătrunşi la inimă
şi au zis către Petru şi ceilalţi Apostoli: «Bărbaţi fraţi, ce să
facem?». Iar Petru le-a zis: «Pocăiţi-vă, şi fiecare din voi să
se boteze în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor
voastre; şi veţi primi darul Sfântului Duh». Drept aceea, cei ce
i-au primit cuvântul s-au botezat; şi în ziua aceea s-au adăugat
ca la trei mii de suflete. Şi stăruiau în învăţătura Apostolilor,
în părtăşie, în frângerea pâinii şi în rugăciuni” (Faptele
Apostolilor 2,37-38 şi 41-42).
Dacă vorbim despre creştinii care au rătăcit calea lui
Dumnezeu şi au ajuns în mocirla păcatului, aceştia trebuie să se
căiască şi să îşi mărturisească în faţa preotului duhovnic păcatele
săvârşite. Sfântul Apostol Ioan a scris în acest sens că „dacă ne
mărturisim păcatele noastre, Dumnezeu este credincios şi drept
ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de toată nedreptatea”
(I Ioan 1,9). Din nefericire, există unele culte creştine care au
desfiinţat Sfânta Taină a Spovedaniei, iar reprezentanţii acestora
afirmă că ei îşi mărturisesc păcatele înaintea lui Dumnezeu şi
obţin iertarea din partea Lui în mod nemijlocit. Sfântul Iacov
însă ne-a îndemnat foarte clar: „Mărturisiţi-vă unul altuia
păcatele” (Iacov 5,16). Aceasta nu înseamnă că orice creştin are
puterea de a ierta păcatele oamenilor, ci numai Sfinţii Apostoli
şi succesorii acestora, cărora Domnul Hristos le-a spus: „Aşa
cum Tatăl M-a trimis pe Mine, tot astfel 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, li se vor ierta; cărora le veţi ţine,
ţinute vor fi»” (Ioan 20,21-23).
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Părintele Ilie Cleopa le-a atras luarea aminte celor care nu
se spovedesc că în zadar îşi regretă păcatele săvârşite şi degeaba
plânge Maica Domnului şi se roagă Fiului ei pentru păcatele
nespovedite ale oamenilor, fiindcă acestea nu sunt iertate de
Dumnezeu Judecătorul.
Importanţa capitală a Sfintei Taine a Spovedaniei o
remarcăm în ultima stihiră a celui de-al doilea paraclis al
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, unde citim că Maica
Domnului a înviat o femeie moartă, care i se rugase mereu în
timpul vieţii, pentru ca aceasta să îşi poată mărturisi păcatul care
ar fi osândit-o la iad.
Dovada clară şi de necontestat a pocăinţei sincere este
nerepetarea păcatelor pe care le-am săvârşit până acum şi
revenirea la calea lui Dumnezeu. Aceasta o înţelegem din cu
vintele Sfântului Apostol Petru: „Pocăiţi-vă şi întoarceţi-vă, ca
să vi se şteargă păcatele” (Faptele Apostolilor 3,19). Acelaşi
Apostol a scris în cea de-a doua sa epistolă: „Cei care au
scăpat de întinăciunea lumii, prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi se încurcă din nou în păcate,
aceştia sunt nişte învinşi şi li s-au făcut cele de pe urmă mai rele
decât cele dintâi. Căci mai bine era pentru ei să nu fi cunoscut
calea dreptăţii, decât după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la
porunca sfântă, dată lor. Cu ei s-a întâmplat adevărul din zicală:
Câinele se întoarce la vărsătura lui şi porcul scăldat în noroiul
mocirlei lui” (II Petru 2,20-22).
Părăsirea unui păcat care ne-a stăpânit o vreme nu este
deloc uşoară, ci necesită din partea omului o luptă lăuntrică
permanentă, purtată pe parcursul întregii vieţi. Sfântul Apostol
Pavel a descris în mod magistral acest antagonism: „În mine,
adică în trupul meu, nu locuieşte ce e bun. Că a vrea binele


Acatistier, Editat şi tipărit la International Scorpion Printing House,
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se află în mine, dar pe a face nu-l aflu; căci nu fac binele pe
care-l vreau, ci răul pe care nu-l vreau, pe acela îl săvârşesc. Că
după omul cel lăuntric mă bucur de legea lui Dumnezeu; dar
în mădularele mele o altă lege văd că se luptă cu legea minţii
mele şi mă face rob legii păcatului, care este în mădularele mele.
Aşadar, cu mintea eu îi slujesc legii lui Dumnezeu, iar cu trupul,
legii păcatului” (Romani 7,18-19; 7,22-23 şi 7,25).
Scriitorul bisericesc Teognost a afirmat în capitolele
sale „Despre făptuire, contemplaţie şi preoţie”: „Noi nu vom fi
pedepsiţi şi osândiţi de Dumnezeu pentru că am păcătuit, odată
ce am primit o fire nestatornică şi schimbăcioasă. Ci, fiindcă
păcătuind, nu ne-am pocăit, nici nu ne-am întors de la calea cea
rea spre Domnul”.
De aici înţelegem că încercările şi necazurile trimise de
Dumnezeu asupra oamenilor pentru păcatele lor nu au un rol
pedepsitor, ci au menirea de a-i face să conştientizeze că au
rătăcit calea lui Dumnezeu, pentru a se îndrepta. În acest sens
voi prezenta un exemplu celebru din Vechiul Testament:
Primăvara „la vremea când regii se pornesc în războaie, regele
David l-a trimis pe Ioab, şi împreună cu el pe slujitorii lui şi
întregul Israel, şi i-au nimicit pe fiii lui Amon şi au împresurat
Raba; iar David a rămas în Ierusalim. Şi a fost că spre seară,
când David s-a ridicat din aşternutul său şi se plimba pe
acoperişul casei regale, a văzut de acolo, de pe acoperiş, o
femeie scăldându-se; iar femeia era foarte frumoasă la vedere.
Atunci David a trimis şi a cercetat să vadă cine este acea femeie.
Şi unul i-a spus: «Oare nu este aceasta Batşeba, fiica lui Eliam,
femeia lui Urie Heteul?». Iar David a trimis soli şi a luat-o; şi
a intrat la ea şi s-a culcat cu ea. Şi după ce ea s-a curăţit de
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necurăţia ei, s-a întors la casa sa. Femeia a zămislit; şi a trimis
şi i-a dat de ştire lui David, zicând: «Iată, eu sunt însărcinată».
Atunci David a trimis la Ioab, zicând: «Trimite-mi-l pe Urie
Heteul!». Iar Ioab l-a trimis pe Urie la David. Urie a sosit şi
s-a dus la el, iar David l-a întrebat despre ce face Ioab, ce face
poporul, cum merge războiul. Şi a zis David către Urie: «Du-te
la casa ta şi spală-ţi picioarele!». Iar Urie a ieşit din casa
regelui, în timp ce pe urma lui venea un mertic de la masa
regală. Urie a dormit la uşa casei regelui, laolaltă cu toţi
slujitorii stăpânului său, şi nu s-a dus la casa lui. Şi i s-a spus
lui David că Urie nu se dusese la casa lui. Atunci David a zis
către Urie: «Oare nu vii de pe drum? De ce nu te-ai dus la casa
ta?». Iar Urie a zis către David: «Chivotul şi Israel şi Iuda
locuiesc în corturi, stăpânul meu Ioab şi slujitorii stăpânului
meu îşi au tabăra pe pământ gol; cum să intru eu în casa mea şi
să mănânc şi să beau şi să mă culc cu femeia mea? Aşa cum
sufletul tău e viu, eu nu voi face aşa ceva!». Şi a zis David către
Urie: «Mai rămâi aici, astăzi, iar mâine o să-ţi dau drumul». Şi
a rămas Urie în Ierusalim, în ziua aceea şi în cea următoare.
Apoi David l-a poftit la el, iar acela a mâncat şi a băut în faţa
lui; şi l-a îmbătat, dar, când a venit seara, acela s-a dus să
doarmă în aşternutul lui, cu slujitorii stăpânului său, şi nu s-a
dus acasă la el. Şi dacă s-a făcut dimineaţă, David a făcut o
scrisoare către Ioab şi i-a trimis-o prin mâna lui Urie. Iar în
scrisoare se spunea: «Pune-l pe Urie în fruntea primei linii de
bătaie, apoi retrageţi-vă de dinapoia lui, în aşa fel încât el să fie
rănit şi să moară». Şi a fost că atunci când Ioab pusese cetatea
sub pândă, l-a pus pe Urie într-un loc unde ştia el că sunt ostaşi
mai viteji. Atunci ostaşii cetăţii au ieşit şi s-au bătut cu Ioab; şi
au căzut câţiva din popor, dintre oamenii lui David, şi a murit şi
Urie Heteul. Apoi Ioab a trimis şi l-a înştiinţat pe David despre
toate trebile războiului, aşa cum trebuiau ele spuse regelui. Şi
218

i-a poruncit solului, zicând: «După ce vei sfârşi cu toate trebile
războiului şi i le vei spune regelui, dacă el se va aprinde de
mânie şi-ţi va zice: De ce aţi mers atât de aproape de cetate ca
s-o loviţi? Oare nu ştiaţi că aceia vor săgeta de pe zid? Cine l-a
lovit pe Abimelec, fiul lui Ierubaal? Oare nu o femeie a aruncat
de pe zid asupră-i o piatră de râşniţă, şi el a murit la Teveţ? De
ce s-a apropiat el de zid? Atunci să zici: A murit şi slujitorul tău
Urie Heteul». Solul lui Ioab a mers la rege în Ierusalim şi a venit
şi i-a spus lui David tot ceea ce îi spusese Ioab, despre toate
trebile războiului. Iar David s-a mâniat foarte tare pe Ioab. Şi a
zis David către sol: «De ce v-aţi apropiat de cetate să vă luptaţi?
Oare nu ştiaţi că veţi fi răniţi de pe zid? Cine l-a lovit pe
Abimelec, fiul lui Ierubaal? Oare nu o femeie a aruncat de pe
zid asupră-i o piatră de râşniţă, şi el a murit la Teveţ? De ce
v-aţi apropiat de zid?». Şi a zis solul către David: «Oamenii
aceia au fost mai tari decât noi şi au ieşit la câmp împotriva
noastră, iar noi i-am gonit până la poarta cetăţii. Acolo arcaşii
au tras de pe zid asupra slujitorilor tăi şi au murit câţiva dintre
slujitorii regelui şi a murit şi slujitorul tău Urie Heteul». Şi a zis
David către sol: «Aşa să-i spui lui Ioab: Faptul acesta să nu te
tulbure, căci sabia ucide o dată într-un fel şi altă dată în alt fel.
Înteţeşte lupta împotriva cetăţii şi nimiceşte-o! Aşa să-l
încurajezi!». Şi dacă femeia lui Urie a auzit că Urie, bărbatul
ei, a murit, a plâns după bărbatul ei. Şi când s-a isprăvit vremea
jelitului, David a trimis şi a adus-o în casa lui; iar ea i-a devenit
soţie şi i-a născut un fiu. Dar fapta lui David s-a arătat rea în
ochii Domnului. Domnul l-a trimis atunci la David pe profetul
Natan. Acesta a intrat la el şi i-a zis: «Într-o cetate erau doi
oameni: unul bogat şi altul sărac. Cel bogat avea foarte multe
turme şi cirezi, iar cel sărac n-avea nimic, în afară de o mieluşea
mică, pe care o cumpărase şi pe care a ţinut-o şi a hrănit-o; şi
ea a crescut laolaltă cu el şi copiii lui: din pâinea lui mânca şi
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din paharul lui bea şi la sânul lui dormea şi-i era ca o fiică. La
omul bogat a poposit un călător, dar el nu s-a îndurat să ia din
turmele lui şi din cirezile lui ca să gătească pentru călătorul care
venise la el, ci a luat mieluşeaua omului sărac şi a gătit-o pentru
oaspetele său». Atunci David s-a mâniat cu mare aprindere
împotriva acelui om; şi a zis David către Natan: «Viu este
Domnul: vinovat de moarte este omul care a făcut aceasta; de
şapte ori va plăti mieluşeaua, de vreme ce a făcut o faptă ca
aceasta şi n-a avut milă!». Atunci Natan a zis către David: «Tu
eşti omul care a făcut aceasta! Aşa grăieşte Domnul, Dumnezeul
lui Israel: Eu sunt Cel ce te-a uns rege peste Israel; tot Eu sunt
Cel ce te-a scăpat din mâna lui Saul şi ţi-am dat casa domnului
tău şi pe femeile domnului tău la sânul tău şi ţi-am dat casa lui
Israel şi pe a lui Iuda; iar dacă aceasta e puţin, îţi voi da mai
mult. De ce ai nesocotit tu cuvântul Domnului, ca să faci ceea
ce e rău în ochii Lui? Pe Urie Heteul l-ai ucis cu sabia; i-ai luat
soţia ca să-ţi fie ţie femeie, iar pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui
Amon. Şi acum: Sabia nu se va îndepărta niciodată din casa ta,
de vreme ce tu M-ai nesocotit pe Mine şi ai luat-o pe soţia lui
Urie Heteul ca să-ţi fie ţie femeie. Aşa grăieşte Domnul: Iată,
Eu voi ridica împotrivă-ţi rău chiar din casa ta şi pe femeile tale
le voi lua de dinaintea ochilor tăi şi le voi da aproapelui tău, iar
el se va culca cu femeile tale la lumina zilei; căci tu ai făcut
această faptă pe ascuns, dar Eu voi face lucrul acesta în văzul
întregului Israel şi în faţa acestui soare». Atunci David a zis
către Natan: «Am păcătuit împotriva Domnului». Iar Natan a
zis către David: «Domnul ţi-a îndepărtat păcatul: nu vei muri.
Dar pentru că tu, prin fapta aceasta, le-ai dat vrăjmaşilor
Domnului pricină ca să-L hulească, fiul tău, care ţi s-a născut,
va muri negreşit». Natan s-a întors la casa sa. Iar Domnul a lovit
pruncul pe care femeia lui Urie Heteul i-l născuse lui David, iar
acela s-a îmbolnăvit. Şi David s-a rugat Domnulului pentru
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prunc. Şi a postit David cu post aspru şi a rămas toată noaptea
culcat pe pământ. Iar bătrânii casei sale s-au ridicat şi au venit
la el ca să-l scoale de pe pământ, dar el n-a vrut, şi nici n-a
mâncat pâine cu ei. Şi a fost că în ziua a şaptea a murit pruncul;
dar slujitorii lui David s-au temut să-i spună lui David că
pruncul murise; căci ziceau: «Noi i-am vorbit la vremea când
pruncul era încă viu, dar el nu ne-a ascultat; cum îi vom spune
oare acum că pruncul e mort? Căci asta îi va face şi mai rău».
David i-a văzut atunci pe slujitorii săi şoptind şi a înţeles că
pruncul murise. Şi a zis David către slujitorii săi: «A murit
pruncul?». Iar ei au zis: «A murit». Atunci David s-a ridicat de
pe pământ şi s-a spălat şi s-a uns şi şi-a schimbat hainele şi a
intrat în casa lui Dumnezeu şi I s-a închinat. Apoi a intrat în
casa lui şi a cerut pâine să mănânce; ei i-au pus pâine dinainte,
iar el a mâncat. Iar slujitorii săi i-au zis: «Ce înseamnă oare
aceasta, ce-ai făcut tu în legătură cu pruncul? În timp ce el încă
trăia, tu posteai şi privegheai, dar după ce a murit te-ai ridicat
şi ai mâncat şi ai băut». Iar David a zis: «Câtă vreme pruncul
încă trăia, am postit şi am plâns, căci ziceam: Cine ştie dacă
Domnul va avea milă de mine şi pruncul va trăi? Dar acum,
dacă a murit, la ce bun să mai postesc? Voi putea eu să-l mai
aduc înapoi? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va mai întoarce
la mine»” (II Regi 11,1-27 şi 12,1-23). Din relatarea scripturistică
am văzut păcatul lui David, dar şi căinţa lui, precum şi faptul că
primul lucru pe care l-a făcut după moartea pruncului a fost acela
că I s-a închinat lui Dumnezeu în templu. În urma mustrării
regelui de către Dumnezeu, prin gura prorocului Natan, acesta a
conştientizat gravitatea faptelor sale, pe care le-a regretat
profund, iar, în consecinţă, a compus renumitul Psalm 50.
Cu toate că pruncul născut de Batşeba a murit, căinţa
sinceră a regelui David a fost primită de Dumnezeu, încât el a
mai domnit vreme îndelungată peste poporul ales. Astfel, citim în
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Sfânta Scriptură a Vechiului Testament că „zilele în care David a
domnit peste Israel au fost patruzeci de ani; şapte ani a domnit în
Hebron şi treizeci şi trei de ani în Ierusalim” (III Regi, 2,11).
De asemenea, al doilea fiu al regelui David născut din
Batşeba, pe nume Solomon, i-a urmat acestuia la tron, deşi regele
a avut peste zece soţii, mai multe ţiitoare şi nouăsprezece fii,
întrucât în Vechiul Testament poligamia nu era considerată păcat.
Bunăoară, chiar despre regele Solomon citim în Sfânta Scriptură
că „era iubitor de femei, iar în afară de fiica lui faraon, el şi-a
luat multe femei străine: moabite, amonite, sirience, idumee,
hetite şi amonite, încât avea şapte sute de soţii şi trei sute de
ţiitoare” (III Regi 11,1 şi 11,3).


Pe lângă Batşeba, regele David a mai avut de soţii pe: Micol, fiica regelui Saul, predecesorul său la tron (I Regi 18,20-27), pe Abigail, fosta soţie
a lui Nabal (I Regi 25,1-42), pe Ahinoam (I Regi 25,43), pe Maaca, fiica lui
Talmai, regele Gheşurului (II Regi 3,3), pe Haghita (II Regi 3,4), pe Abital (II
Regi 3,4) şi pe Egla (II Regi 3,5), iar „David şi-a mai luat femei şi ţiitoare,
din Ierusalim, după ce a venit din Hebron” (II Regi 5,13).
De asemenea, pe când „regele David era bătrân şi îndelungat în zile,
slujitorii îl înveleau cu haine şi nu se încălzea. Iar slujitorii săi au zis: «Să se
caute pentru rege o tânără fecioară; ea îi va sta regelui aproape şi-i va ţine
de cald şi va dormi cu el, iar domnul nostru, regele, se va încălzi». Aşa că au
căutat o fată frumoasă prin toate hotarele lui Israel; şi au aflat-o pe Abişag
Şunamita şi au adus-o la rege. Fata era foarte frumoasă la chip şi-i ţinea
regelui de cald şi-i slujea, dar el n-a cunoscut-o” (III Regi 1,1-4).
În afară de Solomon, David a mai avut următorii fii şi fiice: Amnon
(II Regi 3,2), Chileab (II Regi 3,3), Abesalom (II Regi 3,3), Adonia (II Regi
3,4), Şefatia (II Regi 3,4), Itream (II Regi 3,5), Şamua (II Regi 5,14), Şobab
(II Regi 5,14), Natan (II Regi 5,14), Ibhar (II Regi 5,15), Elişua (II Regi
5,15), Nefeg (II Regi 5,15), Iafia (II Regi 5,15), Elişama (II Regi 5,16), Eliada
(II Regi 5,16), Elifelet (II Regi 5,16), Samae (II Regi 5,16), Iesivat (II Regi
5,16), Natan (II Regi 5,16), Galamaan, (II Regi 5,16), Ievaar (II Regi 5,16),
Teisus (II Regi 5,16), Elfalat (II Regi 5,16), Naged (II Regi 5,16), Nafec (II
Regi 5,16), Ionatan (II Regi 5,16), Leasamis (II Regi 5,16), Baalimat (II Regi
5,16) şi Elifaat (II Regi 5,16).
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În timpul lui Antihrist oamenii vor fi înspăimântaţi de
încercările şi necazurile care vor veni asupra lor, şi fiind lipsiţi
de credinţa în Dumnezeu, nu se vor căi, asemenea regelui
David, ci vor încerca să îşi ia viaţa. În acest sens, citim în cartea
Apocalipsei că „în zilele acelea oamenii vor căuta moartea şi
nu o vor afla; şi vor dori să moară şi moartea va fugi de ei”
(Apocalipsa 9,6). Părinţii Bisericii spun că în timpul lui Antihrist
oamenii vor încerca să îşi taie venele cu cuţitul, dar lama acestuia
se va îndoi, se vor spânzura, dar funia se va rupe, se vor împuşca,
dar gloanţele vor fi moi şi nu îi vor vătăma, se vor arunca în gol
de pe clădiri înalte şi vârfuri de stânci, dar nu vor muri, vor bea
băuturi otrăvitoare, dar acestea nu le vor curma zilele, vor sări în
apă adâncă, dar aceasta nu îi va înghiţi. Chiar dacă oamenii din
timpul lui Antihrist nu vor reuşi să îşi pună capăt zilelor, aceasta
nu înseamnă că încercările lor de a-şi lua viaţa, precum şi rănile
cauzate de acestea vor fi lipsite de durere.
În cele ce urmează, voi prezenta exemplul unui personaj
foarte renumit din Noul Testament, care a procedat asemenea
oamenilor din timpul lui Antihrist, însă el a reuşit să-şi ducă până
la capăt gândul cel păcătos. După ce Apostolul Iuda a văzut că
Domnul Hristos, pe care el Îl vânduse căpeteniilor evreilor, a fost
condamnat la moarte, „a fost cuprins de căinţă şi le-a înapoiat
arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de arginţi, zicând: «Am
greşit, vânzând sânge nevinovat». Iar ei i-au zis: «Ce ne priveşte
pe noi? Tu vei vedea!». Şi el, aruncând arginţii în templu, a
plecat de acolo; şi ducându-se, s-a spânzurat şi căzând, a plesnit
pe la mijloc şi toate măruntaiele i s-au vărsat” (Matei 27,3-5 şi
Faptele Apostolilor 1,18).
Păcatul lui Iuda de a-L vinde pe Mântuitorul lumii a fost
enorm, însă mai grav este că acesta şi-a pus singur capăt zilelor,
ratându-şi astfel şansa de a mai fi vreodată iertat de Dumnezeu. Să
fim convinşi că Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a poruncit:
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„Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă,
faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă
şi vă prigonesc” (Matei 5,44) l-ar fi iertat şi pe Iuda, apostolul
vânzător, dacă acesta I-ar fi cerut-o, de vreme ce, când era pe cruce,
s-a rugat pentru cei ce L-au răstignit, zicându-I lui Dumnezeu Tatăl:
„Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac!” (Luca 23,34).
Dacă diavolul însuşi s-ar smeri şi s-ar căi înaintea lui
Dumnezeu, ar fi iertat de păcatele sale şi şi-ar relua locul în ceata
îngerească, din care a căzut datorită mândriei. În acest sens există o
relatare în Vieţile Sfinţilor: „Un drac cu numele Zerefer a luat chip
de om, s-a dus la cuviosul Antonie cel Mare şi a început a plânge
şi a se tângui înaintea lui. Cuviosul l-a întrebat: «De ce plângi
şi te tânguieşti aşa, omule?». Iar diavolul cel viclean a răspuns:
«Eu, sfinte părinte, pentru mulţimea fărădelegilor mele nu sunt
om, ci diavol». Iar bătrânul l-a întrebat: «Şi ce voieşti ca să-ţi
fac ţie, frate?» (pentru că socotea cuviosul că acesta din multă
smerenie se numea pe sine diavol). Şi a zis diavolul: «Nimic altceva
nu îţi cer sfinte părinte, decât numai să te rogi lui Dumnezeu,
să-ţi arate Domnul dacă ar primi pocăinţa diavolului, sau nu
ar primi-o? Pentru că dacă acceptă pocăinţa aceluia, atunci o
primeşte şi pe a mea, căci am făcut fapte ca şi el». Bătrânul i-a
răspuns: «Voi face cum voieşti. Du-te acasă, iar mâine dimineaţă
să vii să-ţi spun ce mi-a descoperit Domnul». Diavolul a plecat,
iar noaptea bătrânul şi-a întins cuvioasele sale mâini către cer şi
s-a rugat lui Dumnezeu să-i descopere dacă l-ar ierta pe diavol, în
cazul în care acesta s-ar pocăi. Îndată un înger al Domnului i s-a
arătat şi i-a zis: «Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: De ce te rogi
pentru diavoli? Pentru că cel care a venit ieri la tine cu vicleşug
nu era om, ci diavol». Şi a zis bătrânul către înger: «De ce nu mi-a
descoperit Domnul Dumnezeu vicleşugul diavolului şi l-a ascuns
de mine?». Iar îngerul i-a răspuns: «Nu te tulbura de lucrul acesta,
căci este de la Dumnezeu, spre folosul celor ce păcătuiesc, ca să
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nu deznădăjduiască păcătoşii, ci să se pocăiască, cunoscând că
Preabunul Dumnezeu nu-şi întoarce faţa Sa de la nimeni, dacă se
întoarce prin pocăinţă la El. Drept aceea, când diavolul va veni la
tine şi te va întreba, să-i spui acestea: Să ştii că iubitorul de oameni
Dumnezeu niciodată nu-şi întoarce faţa de la cel ce se pocăieşte.
chiar diavol de ar fi şi iată, făgăduieşte să te ierte şi pe tine, numai
să împlineşti cele poruncite de El. Iar când te va întreba: Care sunt
cele poruncite de Domnul, să-i spui că astfel grăieşte Dumnezeu:
Te ştiu pe tine cine eşti şi de unde ai venit să mă ispiteşti, căci tu
ai răutatea cea veche şi nu poţi fi bunătate nouă, fiind de demult
începător al răului şi acum nu vei începe să faci binele. Căci după
ce te-ai deprins cu mândria, cum ai putere să te smereşti şi să te
pocăieşti? Dar ca să nu ai nici o scuză în ziua judecăţii, că ai
vrut să te pocăieşti, dar Domnul nu te-a iertat, iată ce trebuie să
faci şi Domnul te va ierta pe tine (dacă vei voi): Trei ani de zile
să stai într-un loc şi întorcându-te la răsărit ziua şi noaptea,
să strigi cu glas mare şi să zici: Dumnezeule, miluieşte-mă
pe mine răutatea cea veche. Aceasta să o zici de o sută de ori.
Apoi tot de o sută de ori să zici: Dumnezeule, mântuieşte-mă pe
mine înşelăciunea cea întunecată, şi să mai zici de o sută de ori:
Dumnezeule, miluieşte-mă pe mine, urâciunea pustiirii şi astfel
să strigi neîncetat către Dumnezeu, pentru că nu ai trup ca să te
osteneşti sau să slăbeşti. Şi după ce vei împlini acestea cu gând
smerit, atunci vei fi primit în starea ta cea dintâi şi te vei număra
cu îngerii lui Dumnezeu». Acestea zicând îngerul către cuviosul
Antonie, s-a depărtat de la el. A doua zi a venit diavolul şi a început
să se tânguiască de departe ca un om şi ajungând la bătrân i s-a
închinat. Bătrânul i-a zis: «M-am rugat lui Dumnezeu precum
ţi-am făgăduit şi Domnul mi-a spus că te iartă, dacă împlineşti
cele ce îţi porunceşte». Iar diavolul a zis: «Ce porunceşte Domnul
Dumnezeu să fac?». Bătrânul i-a zis: «Domnul îţi porunceşte aşa:
Să stai nemişcat trei ani într-un loc, privind spre răsărit şi să strigi
225

ziua şi noaptea de o sută de ori: Dumnezeule, miluieşte-mă pe mine
răutatea cea veche, apoi tot de o sută de ori să spui: Dumnezeule,
miluieşte-mă pe mine, înşelăciunea cea întunecată. Şi tot de o
sută de ori să zici: Dumnezeule. miluieşte-mă pe mine, urâciunea
pustiirii. Şi când vei împlini acestea, te vei număra cu îngerii lui
Dumnezeu, în aceeaşi stare în care ai fost la început». Iar Zerefer
lepădând îndată chipul înşelător al pocăinţei, a izbucnit în râs şi a
zis bătrânului: «O călugăre, dacă aş fi vrut să mă numesc răutate
veche, înşelăciune întunecată şi urâciune a pustiirii, de la început
aş fi făcut aceasta ca să mă mântuiesc. Acum să mă numesc răutate
veche? Să nu fie aceasta, pentru că eu fac isprăvi minunate şi toţi
se tem de mine şi mi se supun şi oare aş putea să mă numesc eu
singur înşelăciune întunecată sau urâciune a pustiirii? Nicidecum
călugăre, căci încă stăpânesc peste cei păcătoşi şi ei mă iubesc
pe mine; eu sunt în inimile lor şi ei umblă după voia mea; iar ca
să mă fac rob netrebnic şi prost prin pocăinţă, nu voiesc bătrâne
rău, nu, nu, să nu fie aceasta, ca adică din cinstea cea mare pe
care o am, să mă duc într-o necinste ca aceea?». Acestea zicând
şi răcnind, diavolul s-a făcut nevăzut. Iar bătrânul, sculându-se la
rugăciune, a mulţumit lui Dumnezeu, zicând: «Adevărat ai grăit,
Doamne Dumnezeule, că răutatea veche nu poate fi bunătate nouă
şi începătorul răutăţilor nu se face făcător de bunătăţi noi”.
Când în împărăţia cerurilor, numărul demonilor căzuţi din
ceata îngerească va fi plinit de cel al oamenilor cu viaţă sfântă,
atunci va avea loc cea de-a doua venire a Domnului Hristos în
lume. Iar în ziua aceea „soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai
da lumina. Şi stelele vor cădea din cer şi puterile cele din ceruri se
vor clătina. Şi atunci Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori,
cu putere multă şi cu slavă. Şi atunci pe îngerii Săi îi va trimite
şi pe aleşii Săi îi va aduna din cele patru vânturi, de la marginea


Vieţile Sfinţilor, Tipografia Gutemberg, Bucureşti, 1904, vol. 5, luna
ianuarie, pp. 811-815.
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pământului până la marginea cerului şi atunci va răsplăti fiecăruia
după faptele lui” (Marcu 13,24-27 şi Matei 16,27).
În urma celei de a doua veniri în lume a Domnului Hristos,
viaţa pe pământ va înceta să mai existe sub forma pe care o
cunoaştem noi astăzi. Oamenii care vor fi atunci în viaţă se
vor transforma, ca şi cum ar fi trecut prin moarte, cei morţi vor
învia, iar Dumnezeu Judecătorul îi va judeca pe toţi, răsplătind
fiecăruia după faptele lui. Atunci cei bineplăcuţi lui Dumnezeu
„vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor, unde pe cele
ce ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului
nu s-au suit, pe acelea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe
El” (Matei 13,43 şi I Corinteni 2,9). Antihrist va fi aruncat de viu
„în iezerul cel de foc, unde arde pucioasă” (Apocalipsa 19,20),
iar diavolii şi păcătoşii care au ascultat de ei, dar nu s-au căit
pentru faptele lor, vor fi aruncaţi „în cuptorul de foc. Acolo va fi
plângerea şi scrâşnirea dinţilor, unde viermele lor nu moare şi
focul nu se stinge” (Matei 13,42 şi Marcu 9,44).
În parabola celor zece fecioare rostită de Domnul Hristos am
văzut că toate fecioarele îl aşteptau pe mire şi doreau să intre cu
el la nuntă, însă numai cinci dintre ele s-au învrednicit de aceasta,
iar cinci au fost încuiate afară. Noi suntem creştini, iar Biserica
noastră păstrează învăţătura cea adevărată a Domnului Hristos,
încât suntem asemenea fecioarelor din această pildă. Întrucât ştim
prea bine că mirele, adică Domnul Hristos, va veni pentru a răsplăti
fiecăruia după faptele sale, atunci să ne străduim să fim fecioare
înţelepte, împlinindu-I poruncile, pentru că Mântuitorul a spus:
„Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este cel ce Mă
iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine, iubit va fi de Tatăl Meu şi-l
voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui” (Ioan 14,21).
Amin
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„Cât de minunate sunt lucrurile
Tale, Doamne!”
În Sfânta Scriptură citim că „la început a făcut Dumnezeu
cerul şi pământul. Şi a zis Dumnezeu: «Să fie întru tăria cerului
luminători care să lumineze pământul, să despartă ziua de
noapte şi să fie ei spre semne şi spre anotimpuri şi spre zile şi
spre ani, şi să fie ei întru tăria cerului luminători să lumineze
pământul!». Şi a fost aşa: Dumnezeu i-a făcut pe cei doi
luminători mari: luminătorul cel mai mare spre stăpânirea zilei
şi luminătorul cel mai mic spre stăpânirea nopţii, şi stelele.
Şi le-a pus Dumnezeu întru tăria cerului, ca să lumineze
pământul, să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina
de întuneric” (Facere 1,1 şi 14-18).
Pornind de la afirmaţiile din cartea Facerii referitoare la
crearea lumii, dar şi de la alte relatări ale Sfintei Scripturi, Sfinţii
Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, care a avut loc la Niceea, în
anul 325, au alcătuit Simbolul credinţei, care începe cu cuvintele:
„Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului
şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute”.
Pentru a ne face o idee despre ceea ce înseamnă lumea pe
care Dumnezeu a conceput-o, a creat-o din nimic şi o menţine în
existenţă, în cele ce urmează voi prezenta anumite informaţii luate
din astronomie, aceasta fiind „ştiinţa care se ocupă cu studiul
aştrilor, al sistemelor de aştri, al galaxiilor şi al Universului”,
spre deosebire de astrologie, care în antichitate şi în evul mediu


Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Dic
ţionarul Explicativ al Limbii Române, Univers Enciclopedic, Bucureşti,
1996, Ediţia a II-a, p. 66.
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era arta de a „prezice viitorul pe baza studierii poziţiei şi mişcării
aştrilor, a constelaţiilor sau a unor fenomene cereşti”.
Astfel, voi vorbi despre Pământ, Soare, Lună, planetele din
sistemul nostru solar, despre câteva stele, precum şi despre alte
subiecte legate de Univers.
De la început trebuie lămurit faptul că stelele sunt corpuri
cereşti care au căldură şi lumină proprie, pe când planetele
primesc căldura şi lumina de la stelele în jurul cărora gravitează,
iar strălucirea lor se datorează luminii pe care o primesc şi pe
care o reflectă.
În sistemul nostru solar, planetele primesc lumina şi căldura
de la Soare, în jurul căruia gravitează.
Pământul, „Planeta albastră” sau Terra este a cincea
planetă ca mărime din sistemul nostru solar şi a treia ca distanţă
de la Soare, având un diametru, pe la ecuator, de 12.756 de
kilometri şi o circumferinţă, tot pe la ecuator, de 40.075 de
kilometri. Pământul are o suprafaţă de 510.065.600 km², dintre
care 148.939.100 km², adică 29,2%, o reprezintă uscatul, iar
361.126.400 km², respectiv 70,8 %, este compus din apă.
În centrul Pământului se află miezul sau nucleul acestuia,
cu grosimea de aproximativ 3.400 de kilometri.
Stratul nucleului intern este situat chiar în centrul
Pământului, între adâncimea de 6371 şi 5100 de kilometri sub
nivelul mării. Nucleul Pământului este constituit dintr-un amestec
solid de fier şi nichel. Presiunea din acest strat atinge milioane de
bari şi temperaturi de la +4000°C la +5000°C.
Stratul nucleului extern al Pământului este situat între
adâncimile de 5100 şi 2900 de kilometri sub nivelul mării, fiind în
stare fluidă, şi este alcătuit dintr-un amestec de fier şi nichel topit,
care probabil conţine urme de sulf şi oxigen. Aici sunt temperaturi


Ibidem.
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de cca. +2900°C. Întrucât amestecul de fier şi nichel topit este
un bun conductor electric, sub acţiunea de rotaţie a Pământului
acesta creează câmpul magnetic terestru.
Stratul următor este numit „mantaua Pământului” şi are o
grosime de 2900 de kilometri.
Mantaua internă se întinde între adâncimea de 2900 şi
660 de kilometri, având o temperatură de cca. +2000°C. Acest
strat al Pământului este alcătuit din minerale bogate în silicaţi de
magneziu şi din oxizi metalici de magneziu şi fier.
Zona de trecere dintre mantaua internă şi mantaua externă a
Pământului este situată între adâncimile de 660 şi 410 kilometri.
Linia de delimitare a fazei de trecere este stabilită prin prezenţa
olivinei, mineralul principal din componenţa mantalei externe.
Această schimbare a mineralelor din structura straturilor
Pământului cauzează modificării ale densităţii acestuia, precum
şi a vitezei de propagare a undelor seismice.
Mantaua externă începe de la adâncimea de 410 kilometri
şi se întinde spre suprafaţă până la graniţa cu scoarţa terestră,
având în compoziţia sa peridotit, olivină şi piroxeni, dar şi
minerale din grupa granatelor. Acest strat cuprinde o zonă
numită „asthenosferă” (sfera moale), situată între adâncimile
de 210 şi 100 de kilometri, unde rocile topite au o consistenţă
moale, jucând un rol important de tampon în atenuarea vitezei de
propagare a undelor seismice. În acelaşi timp, consistenţa fluidvâscoasă a asthenosferei permite alunecarea lentă pe suprafaţa
sa a plăcilor tectonice.
Prin mişcările plăcilor în zonele de subducţiune acestea
se încalecă, iar cele aflate dedesubt ajung să fie scufundate în
„manta”, unde din pricina temperaturilor ridicate se retopesc.
„Crusta Pământului”, „litosfera” (sfera de piatră) sau
„scoarţa terestră” este un strat rigid, situat la suprafaţa Pământului,
cu o grosime între 30 şi 60 de kilometri. Litosfera este compusă
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în special din roci cristaline din grupa cuarţului, feldspatului
şi oxizilor metalici. Aici întâlnim şi elemente care nu există în
mantaua Pământului.
Crusta Pământului este alcătuită din două părţi mai
importante, foarte diferite între ele. „Scoarţa oceanică” sau marină
are o grosime între 5 şi 10 kilometri, fiind constituită din plăci
uriaşe rigide, care plutesc şi alunecă încet pe asthenosferă.
„Scoarţa continentală” este constituită din blocuri
separate numite continente. Asemenea scoarţei oceanice şi
aceste plăci plutesc pe suprafaţa asthenosferei. Locurile unde
se înalţă masive mari muntoase sunt scufundate prin greutatea
proprie mai adânc.
Hidrosfera este stratul de apă situat deasupra scoarţei
oceanice sau marine a Pământului.
Atmosfera este stratul gazos sau de aer al Pământului.
Aceasta este compusă 77% din azot, 21% oxigen, 1% argon,
0,962% apă sub formă de vapori, iar 0,038% dioxid de carbon.
Temperatura minimă la suprafaţa Pământului este de -88°C,
cea maximă de +58°C, iar media este de +14°C.
Pământul face o rotaţie completă în jurul axei sale în
aproximativ 24 de ore, cu o viteză de circa 460 metri/secundă.
Aceasta se numeşte mişcare de rotaţie.
Pământul face o rotaţie completă în jurul Soarelui în
aproximativ 365 de zile, cu o viteză medie de 29,79 kilometri/
secundă. Aceasta se numeşte mişcare de revoluţie.
Întrucât orbita Pământului în jurul Soarelui este în formă
de elipsă sau cerc turtit, distanţa dintre Pământ şi Soare nu este
una constantă. Astfel, Pământul se află cel mai aproape de Soare
la 147 milioane de kilometri, iar cel mai departe la 152 milioane
de kilometri, fiind a treia planetă ca distanţă faţă de Soare din
sistemul nostru solar.
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Viteza de deplasare a luminii este de aproximativ 300.000
kilometri/secundă, încât lumina Soarelui are nevoie de 8 minute
şi 20 de secunde ca să ajungă pe Pământ.
Soarele este steaua aflată în centrul sistemului nostru
solar, iar toate corpurile cereşti din acest sistem: planete,
asteroizi, meteoriţi, comete, precum şi cantităţile enorme de praf
interplanetar gravitează în jurul acestuia, care totuşi, prin mărimea
sa, conţine mai mult de 98% din masa întregului sistem solar.
De asemenea, întregul nostru sistem solar primeşte lumina
şi căldura de la Soare.
Diametrul Soarelui este de 1.391.000 de kilometri, fiind de
109 ori mai mare decât diametrul Pământului.
Masa Soarelui este alcătuită din hidrogen, în proporţie
de aproximativ 74%, heliu 25%, iar restul este constituit din
cantităţi mici de elemente mai grele. Datorită acestei compoziţii
şi a temperaturilor ridicate, pe Soare nu există o crustă (scoarţă)
solidă, şi nici materie în stare lichidă, toată materia solară fiind
în întregime în stare de plasmă şi gazoasă.
Nucleul Soarelui este regiunea situată în centrul acestuia,
care ocupă 20% din volumul lui, conţine jumătate din masa lui,
materia fiind foarte comprimată, şi are o rază de aproximativ
120.000 de kilometri. Aici temperatura este de +15 milioane
de grade Celsius, iar presiunea este de 100 de milioane de ori
mai mare decât cea din centrul Pământului. În aceste condiţii,
4 nuclee de hidrogen se unesc pentru a forma un nucleu de
heliu, proces numit fuziune nucleară. În fiecare secundă, 564 de
milioane de tone de hidrogen se transformă în aproape 560 de
milioane de tone de heliu, iar diferenţa de 4 milioane de tone pe
secundă se transformă în energie radiativă, generându-se astfel
neutrino şi radiaţie solară.
Stratul următor al Soarelui se numeşte „zona de radiaţie” şi
are o lăţime de aproximativ 380.000 de kilometri în care energia
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eliberată de nucleu sub formă de fotoni îşi caută drumul spre
suprafaţă. Deşi fotonii se deplasează cu viteza luminii, străbaterea
acestei regiuni poate dura milioane de ani, deoarece ei sunt
permanent absorbiţi şi emişi din nou de materia solară.
Energia emisă de nucleu ajunge apoi, sub formă de
căldură, în „zona de convecţie”, care are o lăţime de aproximativ
280.000 de kilometri, şi este transportată mai departe prin
curenţi. Gazul fierbinte se ridică la suprafaţă, unde se răceşte,
după care este absorbit în interior şi se înfierbântă din nou,
proces numit convecţie.
Lumina orbitoare a Soarelui provine de la învelişul cu
o grosime de aproximativ 250 de kilometri numit fotosferă
(sfera de lumină). Aceasta este cea care dă impresia că Soarele
are o margine bine delimitată. Temperatura fotosferei este de
aproximativ +5500°C. Văzută printr-un telescop puternic,
fotosfera apare ca o suprafaţă agitată pe care sunt răspândite
nişte granule strălucitoare, care au o temperatură cu circa
300°C mai ridicată decât cea a fotosferei. Fiecare granulă
este o bulă de gaz ieşită din zona de convecţie şi are mărimea
unei ţări ca Franţa. Granula apare, se transformă şi dispare în
aproximativ 10 minute.
Cromosfera şi coroana solară alcătuiesc învelişurile
exterioare ale Soarelui. Ele formează aşa-numita atmosferă solară.
În mod obişnuit acestea nu se pot observa, pentru că sunt mult
mai puţin luminoase decât fotosfera.
Cromosfera (sfera colorată) poate ajunge până la 5000 de
kilometri deasupra fotosferei. Temperatura ei este de +4500°C şi
creşte odată cu altitudinea, ajungând în partea superioară până la
+20.000°C. Fiind mai rece decât fotosfera ea poate fi observată
numai în timpul eclipselor totale de Soare, când discul solar
este acoperit de discul aparent al Lunii. Această regiune a fost
denumită cromosferă deoarece în timpul eclipselor se prezintă
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sub forma unui cerc de lumină roşiatică. Ea este acoperită de mici
jeturi de gaz foarte fierbinte numite spicule, care pot fi observate
la marginea discului solar. Spiculele se formează deasupra
granulelor care se sparg. Spiculele pot ajunge până la înălţimea
de 10.000 de kilometri, particulele constituente având viteza de
15-20 kilometri/secundă.
Coroana solară este stratul exterior al atmosferei solare şi
se întinde de la limita superioară a cromosferei până la distanţe
de ordinul milioanelor de kilometri, scăldând planetele cele mai
apropiate de Soare: Mercur, Venus, Pământ şi Marte. Fiind de
un milion de ori mai puţin strălucitoare decât fotosfera ea poate
fi observată numai în timpul eclipselor totale de Soare sau cu un
aparat special numit coronograf şi se prezintă sub forma unui
halou argintat mai mult sau mai puţin neregulat. Coroana este
formată din fâşii de gaz rarefiat care se răspândesc în spaţiu,
dând naştere unor particule încărcate electric, cunoscute sub
numele de vânt solar. Viteza materiei ionizate are câteva zeci de
kilometri pe secundă în vecinătatea Soarelui, dar creşte pe măsură
ce aceasta se îndepărtează, ajungând să măsoare aproximativ 350
de kilometri/secundă în vecinătatea Pământului.
Coroana solară este foarte rarefiată, însă temperatura ei
depăşeşte un milion de grade Celsius.
Pe alocuri, suprafaţa Soarelui prezintă nişte zone puţin mai
întunecate, numite pete solare. Câmpurile magnetice puternice
din aceste zone inhibă transportul energiei solare spre suprafaţa
stelei, deci petele solare sunt mai reci decât zonele învecinate.
Culoarea închisă a petelor se datorează faptului că există un efect
de contrast între strălucirea normală a fotosferei şi strălucirea
petelor, care au o temperatură de circa +4000°C.
Dimensiunile, aspectul şi poziţia petelor solare sunt
variabile în timp. Petele obişnuite au diametrul de circa 700015.000 de kilometri, dar uneori pot ajunge până la 50.000 de
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kilometri sau chiar mai mult. Cea mai mare pată solară a fost
observată în anul 1947, ea având diametrul de 230.000 de
kilometri. Pentru a putea fi văzută cu ochiul liber (cu măsurile
de protecţie corespunzătoare) diametrul lor trebuie să fie cel puţin
de 40.000 de kilometri.
Aceste pete durează între o oră şi o lună.
Soarele se roteşte în jurul axei sale o dată la aproximativ
27 de zile. Această mişcare de rotaţie a putut fi observată
datorită petelor solare. Deoarece Soarele este o minge de gaz,
aceasta nu se roteşte în mod rigid, cum fac planetele solide sau
sateliţii. De fapt, regiunile ecuatoriale ale Soarelui se rotesc mai
repede, în aproximativ 24 de zile, iar regiunile polare în mai
mult de 30 de zile.
Soarele orbitează în jurul centrului galaxiei noastre, Calea
Lactee, la o distanţă de 25-28 de mii de ani lumină de acesta,
realizând o revoluţie completă în circa 225-250 de milioane de
ani. Viteza orbitală este de 220 kilometri/secundă.
Luna este satelitul natural al Pământului.
Aceasta are diametrul de 3.473 de kilometri pe la ecuator,
fiind de 3 ori şi jumătate mai mică decât Pământul.
Luna se roteşte în jurul axei proprii în 29 de zile, 12 ore şi
44 de minute, cu o viteză de 16,09 kilometri/oră.
Luna efectuează o mişcare de revoluţie în jurul Pământului
în timp de 27 de zile, 7 ore, 43 de minute şi 11,47 secunde, cu o
viteză de 3.683 kilometri/oră.
Cu mult timp în urmă, faţa Lunii îndreptată spre Pământ a
fost lovită de un meteorit foarte mare, iar impactul, care a creat
un crater ce ocupă 16% din suprafaţa Lunii, a deplasat centrul
acesteia, încât o emisferă a satelitului nostru natural este mai grea,
iar una este mai uşoară. Forţa gravitaţională a Pământului este
de 6 ori mai mare decât cea a Lunii şi atrage întotdeauna cu faţa
spre el emisfera mai grea. Aceasta a făcut ca, în timp, mişcarea de
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rotaţie a Lunii în jurul propriei axe să încetinească, fiind aproape
sincronizată cu mişcarea de revoluţie în jurul Pământului, încât
Luna stă întotdeauna cu aceeaşi faţă îndreptată spre Pământ.
Distanţa minimă dintre Lună şi Pământ este de 356.400 de
kilometri, iar cea maximă de 406.700 de kilometri.
Distanţa dintre Soare şi Lună este, în medie, aceeaşi ca
şi cea dintre Soare şi Pământ. Cu toate acestea, temperaturile
care sunt înregistrate pe suprafaţa Lunii sunt destul de diferite
de cele pe care le ştim pe planeta noastră. Media este situată
în jurul valorii de -23°C, însă temperaturile minime sunt de
-230°C, în timp ce maximele sunt de până la +120°C. Principalul
motiv pentru această diferenţă imensă de temperatură este lipsa
atmosferei, datorită căreia nu există niciun filtru pentru razele
solare care lovesc satelitul nostru. Din aceeaşi cauză nu există
nici mase de aer cald şi rece care să circule şi să se amestece, ca
pe Pământ. Un al doilea motiv este lipsa oceanelor şi a mărilor,
care au un efect major în atenuarea climei Pământului. Un al
treilea motiv, deosebit de important, este durata zilei lunare, care
este de două săptămâni terestre, urmate de alte două săptămâni
de noapte. În această situaţie, o anumită regiune a Lunii este
scăldată de razele soarelui timp de două săptămâni, 24 de ore
din 24, după care rămâne în întuneric total pentru următoarele
două săptămâni.
Forţa de atracţie dintre Soare şi Pământ, dar şi dintre Lună
şi planeta noastră, produce mareea, datorită căreia nivelul apei
oceanelor şi al mărilor creşte sau descreşte. Fenomenul de creştere
este cunoscut sub denumirea de flux, iar cel de scădere sub
denumirea de reflux.
În sistemul nostru solar, în afara Pământului, mai există
încă opt planete. Cercetătorii susţin că planetele se formează din
gazul şi praful care rămân după formarea unei stele. Conform
acestei teorii, planetele sistemului nostru solar au luat naştere din
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nebuloasa solară sau norul de gaze şi praf rămase de la formarea
Soarelui. În apropierea acestuia, unde era mai cald, planetele sau format din aglomerarea unor blocuri de rocă. Astfel au luat
naştere planetele Mercur, Venus, Pământ şi Marte. În regiunile
îndepărtate, mai reci, centrul planetelor s-a format din roci
amestecate cu gheaţă. Acestea au atras, ulterior, mari cantităţi de
gaz din norul din care proveneau. Este cazul planetelor Jupiter,
Saturn, Uranus, Neptun şi Pluto.
Întrucât toate planetele din sistemul nostru solar gravitează în
jurul Soarelui pe o orbită în formă de elipsă sau cerc turtit, distanţa
faţă de acesta, dar şi faţă de Pământ, nu este una constantă.
Cea mai apropiată planetă de Soare este Mercur. Aceasta
are diametrul de 4.880 de kilometri pe la ecuator, deci este mai
mică de două ori şi jumătate decât Pământul.
Planeta Mercur se roteşte în jurul axei proprii în aproximativ
58 de zile terestre şi efectuează o mişcare de revoluţie în jurul
Soarelui în circa 88 de zile terestre.
Distanţa minimă a planetei Mercur faţă de Soare este
de 46 milioane de kilometri, iar cea maximă, de 70 milioane
de kilometri.
Când este cel mai aproape de Pământ, Mercur se află la 77
milioane de kilometri, iar când este cel mai departe se găseşte la
222 milioane de kilometri.
Temperatura medie la prânz pe această planetă este
de +420°C.
Venus este cel mai strălucitor corp ceresc văzut de pe
Pământ, după Soare şi Lună, motiv pentru care a fost supranumit
„Luceafărul” (purtătorul de lumină).
Venus are diametrul de 12.100 de kilometri pe la ecuator,
deci este cu ceva mai mic decât Pământul.
Rotaţia acestei planete în jurul propriei axe este foarte lentă,
de 243 de zile pământene, şi are loc de la vest la est, în sens
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invers faţă de rotaţia majorităţii planetelor din sistemul nostru
solar. Mişcarea de revoluţie a lui Venus în jurul Soarelui durează
225 de zile terestre, ceea ce face ca o zi pe această planetă să fie
mai lungă decât un an.
Întrucât Venus este planeta cu orbita cea mai rotundă din
sistemul nostru solar, când este cel mai aproape de Soare, aceasta
se găseşte la 107 milioane de kilometri, iar când este cel mai
departe se află la 109 milioane de kilometri.
Venus este cea mai apropiată planetă de Pământ. Distanţa
minimă a acesteia faţă de noi este de 38 milioane de kilometri,
iar cea maximă este de 261 milioane de kilometri.
Temperatura medie la prânz pe această planetă este
de +430°C.
Marte este, pornind dinspre Soare, a patra planetă a
sistemului nostru solar. Mai este numită şi „Planeta roşie” datorită
înfăţişării sale văzute de pe Pământ. Culoarea roşiatică se explică
prin prezenţa pe suprafaţa ei a oxidului de fier.
Marte este o planetă de tip terestru, cu o atmosferă subţire.
Pe Marte se găseşte cel mai înalt munte cunoscut al sistemului
nostru solar, numit Olympys, care are o altitudine de 26.000
de metri.
Planeta Marte are diametrul de 6.670 de kilometri pe la
ecuator, deci este aproape de două ori mai mică decât Pământul.
Marte se roteşte în jurul propriei axe în 24 de ore, 39 de
minute şi 35 de secunde şi efectuează o mişcare de revoluţie în
jurul Soarelui în 687 de zile terestre.
Distanţa minimă a planetei Marte faţă de Soare este de
205 milioane de kilometri, iar cea maximă este de 249 milioane
de kilometri.
Când este cel mai aproape de Pământ, Marte se află la
aproximativ 55 milioane de kilometri, iar când este cel mai
departe se găseşte la 401 milioane de kilometri.
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Temperatura medie la prânz pe această planetă este
de -23°C.
Marte are doi sateliţi mici şi diformi, numiţi Phobos
şi Deimos.
Cea mai mare planetă din sistemul nostru solar este Jupiter.
Aceasta are un diametru de 143.760 de kilometri pe la ecuator,
deci este de 11 ori şi ceva mai mare decât Pământul.
Jupiter se roteşte în jurul propriei axe în aproximativ 9 ore
şi 55 de minute terestre şi efectuează o mişcare de revoluţie în
jurul soarelui în circa 11 ani, 10 luni şi 10 zile pământeşti.
Distanţa minimă între Jupiter şi Soare este de 741 milioane
de kilometri, iar cea maximă de 817 milioane de kilometri.
Când este cel mai aproape de Pământ, Jupiter se află la
aproximativ 628 milioane de kilometri, iar când este cel mai
departe se găseşte la circa 968 milioane de kilometri.
Temperatura medie la prânz pe această planetă este
de -240°C.
Jupiter are 4 sateliţi mari, numiţi Io, Europa, Ganymede şi
Callisto şi încă 63 de sateliţi mici.
Planeta Saturn este cel mai interesant corp ceresc ce
se poate observa pe bolta cerească, datorită celor 4 inele
separate prin mici spaţii libere care o înconjoară şi dau un
aspect frumos planetei.
Diametrul acesteia este de 120.420 de kilometri pe
la ecuator, fiind de aproximativ 9 ori şi jumătate mai mare
decât Pământul.
Saturn se roteşte în jurul axei sale în aproximativ 10 ore şi
39 de minute şi efectuează o mişcare de revoluţie în jurul Soarelui
în aproape 30 de ani tereştri.
Distanţa minimă între Saturn şi Soare este de aproximativ
1,35 miliarde de kilometri, iar cea maximă este de circa 1,51
miliarde de kilometri. Când este cel mai aproape de Pământ, Saturn
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se găseşte la aproximativ 1,2 miliarde de kilometri, iar când este
cel mai departe se află la circa 1,67 miliarde de kilometri.
Temperatura medie la prânz pe această planetă este
de -300°C.
Saturn are 62 de sateliţi, dintre care doar 53 au nume.
A şaptea planetă de la Soare este Uranus.
Aceasta are diametrul de 51.120 de kilometri pe la ecuator,
deci este de 4 ori mai mare decât Pământul.
Planeta Uranus se învârte în jurul axei proprii în
aproximativ 17 ore şi 14 minute şi efectuează o mişcare de
revoluţie în jurul Soarelui în circa 84 de ani tereştri.
Distanţa minimă dintre planeta Uranus şi Soare este de circa
2,75 miliarde de kilometri, iar cea maximă este de aproximativ
3 miliarde de kilometri.
Când este cel mai aproape de Pământ, Uranus se găseşte
la aproximativ 2,57 miliarde de kilometri, iar când este cel mai
departe se află la circa 3,15 miliarde de kilometri.
Temperatura medie la prânz pe această planetă este
de -410°C.
Uranus are 27 de sateliţi, care au fost denumiţi după
personajele scrierilor lui William Shakespeare şi Alexander Pope.
Planeta Neptun are mai multe caracteristici foarte asemă
nătoare cu Uranus, cele două fiind socotite planete gemene.
Neptun este înconjurată de două inele late şi două înguste.
Această planetă are diametrul de 49.538 de kilometri pe la
ecuator, fiind aproape de 4 ori mai mare decât Pământul.
Planeta Neptun se învârte în jurul axei proprii în
aproximativ 16 ore şi efectuează o mişcare de revoluţie în jurul
Soarelui în circa 165 de ani tereştri.
Distanţa minimă dintre planeta Neptun şi Soare este de
aproximativ 4,45 miliarde de kilometri, iar cea maximă de circa
4,55 miliarde de kilometri.
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Când este cel mai aproape de Pământ, Neptun se găseşte
la aproximativ 4,301 miliarde de kilometri, iar când este cel mai
departe se află la circa 4,553 miliarde de kilometri.
Temperatura medie la prânz pe această planetă este
de -410°C.
Neptun are 13 sateliti: Naiad, Thalassa, Despina, Galatea,
Larissa, S/2004 N 1, Proteus, Triton, Nereid, Halimede, Sao,
Laomedeia, Psamathe şi Neso.
Cea de-a noua planetă a sistemului nostru solar este Pluto.
Aceasta este cea mai îndepărtata planetă de Soare, fiind un loc
întunecat şi îngheţat.
Unii cercetători consideră că Pluto a fost cândva un satelit
al planetei Neptun, dar a ieşit din câmpul gravitaţional al acesteia.
Pluto are diametrul de 2280 de kilometri pe la ecuator, fiind
de 5 ori şi jumătate mai mică decât Pământul.
Pluto se roteşte în jurul propriei axe în aproximativ 6
zile, 9 ore şi 17 minute, în sens invers mişcării Pământului şi
efectuează o mişcare de revoluţie în jurul Soarelui în circa 248
de ani tereştri.
Cea mai mică distanţă dintre planeta Pluto şi Soare este de
aproximativ 4,44 miliarde de kilometri, iar cea mai mare este de
circa 7,38 miliarde de kilometri.
Când este cel mai aproape de Pământ, Pluto se găseşte
la aproximativ 4,2 miliarde de kilometri, iar când este cel mai
departe se află la circa 7,5 miliarde de kilometri.
Temperatura medie la prânz pe această planetă este
de -446°C.
Pluto are cinci sateliţi: Charon, Styx, Nix, Kerberos
şi Hydra.
Pe lângă stele, planete şi sateliţi, în Univers există şi alte
corpuri cosmice. Dintre acestea „cometa” sau „steaua căzătoare”
este un „corp ceresc alcătuit dintr-un nucleu luminos înconjurat
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de gaze şi de pulberi, care, uneori, se prelungeşte sub forma
unei cozi îndreptate în sens opus Soarelui din cauza presiunii
luminii acestuia”.
Partea solidă a cometei este formată dintr-un nucleu mic,
întunecat, constituit din compuşi organici, precum monoxid de
carbon, metanol, etanol, cianură de hidrogen şi etan, dar şi din
gaz îngheţat, care are o temperatură de -270°C.
În cursul orbitelor lor eliptice în jurul Soarelui, cometele se
află mai departe sau mai aproape de acesta. Atunci când se găsesc
la distanţă mare faţă de Soare, nucleul acestora are temperaturi
extrem de scăzute, iar gazele se păstrează în stare solidă în
interiorul nucleului. În apropierea Soarelui, materia gazoasă a
cometelor se volatilizează, însă o parte din nucleu, protejat de un
strat de pulbere slab conducător de căldură, rămâne solid.
În jurul nucleului se formează un nor imens de gaz, numit
coamă, care se măreşte pe măsură ce cometa sa apropie de Soare.
Căldura Soarelui forţează nucleul de gheaţă să se topească, încât
apar jeturi de gaz şi praf, lungi de zeci de mii de kilometri.
Coama împreună cu nucleul constituie capul cometei.
Cozile cometelor pot fi formate din gaz şi din praf,
reprezentând alungirea coamei cometei în direcţia opusă Soarelui,
datorată presiunii luminii şi vântului solar.
Coada poate fi dreaptă sau curbă, unică sau multiplă.
De multe ori cometele prezintă două cozi, una alcătuită
din praf, iar alta formată din gaze. Coada formată din praf
devine vizibilă deoarece reflectă lumina solară, pe când coada
gazoasă este vizibilă datorită gazelor ionizate din care este
alcătuită. Particulele de praf dau aureolei cozii o culoare alb
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gălbuie, iar gazele ionizate conferă cozii o nuanţă albăstruie
sau verde.
După 100-200 de treceri prin apropierea Soarelui, cometa
îşi pierde gazele şi elementele uşoare volatile, rămânând în
final doar nucleul, care se transformă într-un asteroid. Când
dezintegrarea cometei survine brusc, asteroidul respectiv se
prăbuşeşte pe planeta cea mai apropiată sau pe Soare.
Cea mai cunoscută stea căzătoare este Cometa Halley, care
poate fi văzută aproximativ la fiecare 75-76 de ani. Din anul 240
î.d.Hr. şi până în prezent, cometa a fost observată de aproximativ
30 de ori, următoarea sa apariţie fiind în 28 iulie 2061.
În sistemul nostru solar, pe lângă corpurile cosmice
enumerate, mai există şi asteroizi. Aceştia sunt corpuri cereşti
de dimensiuni mai mici decât planetele sau sateliţii naturali ai
acestora, care gravitează în jurul Soarelui. Marea majoritate a
asteroizilor cunoscuţi se găseşte în principala centură de asteroizi,
între orbitele planetelor Marte şi Jupiter, unde s-a estimat existenţa
a peste 750.000 de asteroizi mai mari de 1 kilometru, precum şi
a milioane de asteroizi mai mici. Unii se găsesc în perechi coorbitare cunoscute şi ca sisteme binare, iar alţii au minisateliţi ce
orbitează în jurul lor.
Cei mai mari asteroizi cunoscuţi sunt Ceres, cu un
diametru mediu de 952 de kilometri, Pallas, cu un diametru
mediu de 545 de kilometri şi Vesta, cu un diametru mediu de
525 de kilometri.
Cei mai mici asteroizi se numesc meteoroizi. Aceştia au
luat naştere în urma coliziunii între asteroizii de dimensiuni mai
mari sau a dezintegrării cometelor şi sunt compuşi în general
din fier şi rocă.
Forţa gravitaţională a Pământului atrage meteoroizii aflaţi
în apropiere, iar aceştia intră în atmosferă cu o viteză între 15 şi
65 de kilometri/secundă, spre deosebire de cea mai rapidă armă,
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care lansează un glonţ cu o viteză de 1,5 kilometri/secundă.
În momentul contactului cu atmosfera terestră, din cauza
frecării cu aerul, meteoroizii se încălzesc atât de tare, încât se
aprind, formând o dâră luminoasă, cunoscută sub numele de
„meteor” sau „stea căzătoare”. De pe pământ se văd anual circa
4 miliarde de meteori.
Alteori meteoroizii explodează în atmosferă, producând o
lumină puternică, numită bolid.
Când meteoroizii sunt de dimensiuni mai mari, aceştia nu
ard complet în atmosferă, iar bucăţile rămase ajung pe suprafaţa
terestră, fiind numite meteoriţi.
Cel mai mare meteorit care a lovit vreodată suprafaţa
Pământului a făcut-o în urmă cu aproximativ două miliarde de
ani, creând un crater cu un diametru de peste 300 de kilometri,
la Vredefort, în Africa de Sud.
Al doilea meteorit ca dimensiuni care a căzut pe suprafaţa
Pământului a făcut-o cu aproximativ 1,85 miliarde de ani în
urmă, în regiunea Ontario din Canada. Întrucât craterul format
în urma impactului avea un diametru iniţial de 250 de kilometri,
se consideră că meteoritul care l-a creat avea un diametru de
10-15 kilometri.
Al treilea meteorit ca dimensiuni care a lovit Pământul a
făcut-o în urmă cu aproximativ 65 de milioane de ani. Întrucât
craterul format în urma impactului are 180 de kilometri în
diametru şi 20 de kilometri în adâncime, se consideră că
meteoritul care l-a creat avea un diametru de cel puţin 10
kilometri. Locul unde a căzut meteoritul se află în mare, nu
departe de coasta nordică a peninsulei Yucatan şi de oraşul
Chicxulub din Mexic. Craterul de sub apă a stat îngropat în
sedimente pietroase, din care cauză el nu a suferit erodări
naturale şi s-a păstrat foarte bine până în zilele noastre. Se
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crede că ciocnirea acestui meteorit de Pământ a fost cauza
dispariţiei dinozaurilor.
Cel mai mare meteorit care a lovit Pământul în epoca
modernă este cel căzut la 30 iunie 1908 la nord de râul Tunguska,
în Siberia centrală, din Rusia. Fenomenul Tunguska nu este încă
elucidat, negăsindu-se resturi din meteorit, şi nici urmele unui
crater. Cea mai răspândită teorie susţine că meteoritul a fost un
corp solid cu un diametru de circa 50 de metri, care a explodat la
aproximativ 6 kilometri deasupra solului, cu o forţă echivalentă
a circa 1000 de bombe atomice folosite la Hiroşima. Explozia
a distrus păduri pe o suprafaţă de circa 2000 de km², însă nu a
produs victime umane, deoarece zona este aproape pustie. În
prezent este cercetat micul lac Ceco din apropierea epicentrului
exploziei, care ar putea să fi luat naştere chiar în craterul căutat.
În decursul vremurilor, teritoriul actual al României a fost
lovit de mai mulţi meteoriţi, în următoarele localităţi:
Mădăraşul de Câmpie, judeţul Mureş, căzut la 4
septembrie 1852. Greutatea totală recuperată a meteoritului
cântăreşte 22,7 kilograme, iar bucăţi din acesta se păstrează în
49 de muzee din lume.
Ohaba, judeţul Alba, căzut la 15 octombrie 1857. Greutatea
totală recuperată a meteoritului cântăreşte 16,25 de kilograme
Grădinari, judeţul Caraş-Severin, căzut la 19 mai 1858.
Meteoritul cântăreşte 577 de grame.
Corneşti, judeţul Timiş, căzut la 31 martie 1875. Meteoritul
cântăreşte 552 de grame.
Cel mai mare meteorit descoperit pe teritoriul ţării noastre a
căzut în 3 februarie 1882 la Mociu, judeţul Cluj. Greutatea totală
recuperată a acestuia cântăreşte 300 de kilograme. Bucăţi din
meteorit se păstrează în 109 muzee din lume, iar 42 de kilograme
se găsesc la Muzeul de Mineralogie din Cluj Napoca.
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Şopot, judeţul Dolj, căzut la 27 aprilie 1927. Greutatea
totală recuperată a meteoritului cântăreşte 958 de grame.
Tăuţi, judeţul Bihor, căzut în august 1937. Greutatea totală
recuperată a meteoritului cântăreşte 21 de kilograme.
Pleşcoi, judeţul Buzău, căzut la 12 iunie 2008. Greutatea
totală recuperată a meteoritului cântăreşte 6,91 de kilograme.
La Suharău, judeţul Botoşani, se presupune că a căzut un
meteorit cu diametrul de 7 centimetri în 3 sau 5 mai 2011, în timpul
ploii de meteoriţi. Presupusul corp ceresc este încă în studiu.
În vara anului 2012 a fost descoperit un presupus meteorit
într-o peşteră de sub Cheile Caraşului, judeţul Caraş Severin,
care ar avea o vechime între 90 şi 160 de milioane de ani.
Specialiştii care au studiat roca au ajuns la concluzia că aceasta
a fost supusă unor temperaturi de trei ori mai mari decât lava de
pe Terra. Oamenii de ştiinţă susţin că, la sfârşitul erei Mezozoice,
un asteroid gigantic a lovit Pământul. Când a intrat în atmosferă
s-a fragmentat în mai multe bucăţi care au fost găsite în Golful
Mexic, în deşertul Sahara, Mongolia şi China. Se bănuia că o
parte din asteroid s-ar afla şi în Europa, dar până acum nu
s-au găsit rămăşiţe. Dacă se dovedeşte că roca respectică este de
natură extraterestră, acesta este cel mai mare meteorit descoperit
vreodată pe Pământ.
În continuare voi prezenta mai multe informaţii despre stele.
O stea este, în general, un anumit tip de corp ceresc din
cosmos, masiv şi strălucitor, adeseori de formă aproximativ
sferică, alcătuit din plasmă în oarecare echilibru hidrostatic, şi
care a produs în trecut sau încă mai produce şi astăzi energie pe
baza reacţiilor de fuziune atomică din interiorul său.
Pentru un observator terestru, stelele apar ca nişte puncte
de diverse culori, cu un diametru aparent egal, dar cu fluctuaţii
de luminozitate. Ochiul uman distinge pe cerul nocturn până la
circa 6000 de stele. Folosind un telescop se pot observa sute de
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mii de stele din Calea Lactee. Cu un radiotelescop se pot cerceta
chiar milioane de galaxii din Univers.
Stelele sunt compuse din plasmă, compoziţia lor fiind
formată în mare parte din nuclee de hidrogen şi heliu. În plasma
stelară se găsesc de asemenea şi cantităţi mici de oxigen, carbon,
neon şi azot. Stelele emană şi elemente în formă gazoasă, iar din
cauza fuziunilor atomice permanente apar în cosmos şi cantităţi
mici de elemente mai grele şi chiar metale.
Stelele sunt de culori diferite, de la roşu intens cu toate
nuanţele de portocaliu şi galben până la albastru şi alb, aceasta
depinzând direct de temperatura lor. Cele mai reci stele au culoarea
roşie, iar cele mai fierbinţi sunt albastre, temperatura lor la
suprafaţă depăşind uneori chiar 30.000°C, în timp ce temperatura
de suprafaţă a Soarelui nostru este de numai 6000°C.
Există şi unele sisteme stelare mai complexe, compuse din
două sau chiar mai multe stele apropiate între ele, care în general
se învârtesc unele în jurul altora, având orbite stabile, datorate
interdependenţei lor gravitaţionale.
Naşterea unei stele are loc în decursul a milioane de ani, pe
parcursul mai multor etape.
În spaţiu există nori imenşi de gaze şi pulbere, numiţi
nebuloase. Într-unii din ei materia este mai densă şi mai
concentrată, formând nori moleculari, numiţi aşa pentru că gazul
pe care îl conţin este prezent peste tot sub formă de molecule.
Aceştia sunt de dimensiuni atât de mari, încât durează zeci de ani
ca lumina să-i traverseze. Masa totală a unei nebuloase poate fi
de câteva sute de ori mai mare decât cea a Soarelui, iar materia
lor este foarte rece. Fiecare nor molecular se află într-un echilibru
fragil, care, sub efectul unei perturbaţii exterioare, se poate rupe.
În acest caz, o parte din nor se prăbuşeşte în sine sub propria sa
greutate, iar materia sa începe să se contracte, după care norul se
fragmentează în mici roiuri de materie.
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Părţile rezultate din fragmentarea norului molecular se
transformă treptat în globuri mai mari, întunecate, numite
globule. O globulă tipică este de mărimea sistemului nostru
solar şi are o masă de cel puţin 200 de ori mai mare decât
cea a Soarelui.
Globula este încă un obiect foarte rece şi întunecat. Cu
vremea, acesta devine mai dens şi mai cald, apoi se transformă
într-o protostea, care începe să strălucească, iar materia ei
continuă să se contracte. Protosteaua străluceşte, dar sclipirea
ei este neregulată, iar jeturi foarte rapide de gaze sunt emise în
direcţia polilor acesteia. Când temperatura din nucleu atinge
10 milioane de grade, se declanşează reacţiile nucleare, care
o transformă într-o stea. Timpul necesar pentru ca o protostea
să devină stea depinde de masa acesteia: 30 de milioane de ani
pentru o stea de dimensiunea Soarelui, iar pentru o stea de zece
ori mai masivă 300.000 de ani.
Când o stea şi-a consumat în timp cea mai mare parte din
hidrogenul din nucleu, miezul acesteia se contractă şi devine mai
fierbinte. Întrucât hidrogen există încă din abundenţă la marginea
stelei, unde continuă să se transforme în heliu, atmosfera stelei
este proiectată în spaţiu, formând în jurul ei o sferă de gaze în
expansiune, o nebuloasă. Astfel, steaua se măreşte, şi culoarea
acesteia tinde spre roşu, devenind o gigantică roşie. Diametrul
unei astfel de stele poate fi de 10 până la 100 de ori mai mare
decât cel al Soarelui nostru.
Cu timpul, în centrul acestei stele se declanşează noi reacţii
nucleare, iar heliul prezent în miezul acesteia se transformă în
carbon. Când se întâmplă aceasta, steaua se contractă din nou,
dar nu mai devine suficient de caldă pentru a declanşa noi reacţii
nucleare, încât ea devine o „pitică albă”, de mărime comparabilă
cu cea a Pământului, dar unde o cantitate de materie de mărimea
unui ou cântăreşte câteva tone. Această stea continuă să se
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răcească, iar strălucirea ei scade încetul cu încetul, până se stinge,
devenind o „pitică neagră”.
Stelele cele mai masive din Univers au în compoziţie şi
elemente chimice mai grele, cum ar fi fierul. Când acestea îşi
consumă hidrogenul din nucleu, atmosfera lor creşte şi devine
supragigantică, cu un diametru chiar şi de mii de ori mai mare
decât cel al Soarelui. Interiorul acestora este format dintro succesiune de straturi, din ce în ce mai puţin calde şi mai
puţin dense spre exterior, compuse din diferite gaze. Brusc, ele
explodează şi materia lor se împrăştie în spaţiu, iar steaua devine
de 10 miliarde de ori mai luminoasă decât Soarele. Acest fenomen
poartă numele de supernovă. După explozie, nu mai rămâne nimic
din stea, decât miezul. În funcţie de masa pe care o are, acesta
devine fie o „stea de neutroni”, fie o „gaură neagră”.
Miezul stelei explodate suferă o compresie fantastică,
încât atomii care îl formează sunt striviţi, iar fosta stea se
reduce la dimensiunea unei sfere cu diametrul de aproximativ
20 de kilometri, cântărind până la 500 de milioane de tone
pe centimetru cub.
Astronomii au numit aceste corpuri cereşti „stele neutronice”
sau „pulsari”. Aceştia se învârtesc foarte repede în jurul propriilor
lor axe, emiţând un fascicul de unde radio sau alte radiaţii.
Stelele neutronice sunt atât de mici şi atât de puţin
luminoase, încât pot trece neobservate. Cu toate acestea,
astronomii au putut identifica câteva astfel de stele, fiindcă acestea
emit radiaţii sub forma unor scurte impulsuri periodice.
Dacă miezul unei stele care a explodat este suficient de
greu, el se transformă într-un obiect chiar şi mai ciudat decât
o stea de neutroni: o „gaură neagră”, cu un diametru de numai
câţiva kilometri, dar de o densitate aproape inimaginabilă. Acest
obiect are o asemenea forţă de atracţie încât absoarbe tot ceea ce
trece pe lângă el, reţinându-şi chiar şi propria sa lumină. Găurile
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negre sunt deci invizibile, dar astronomii le pot totuşi detecta din
cauza perturbaţiilor pe care le produc în jurul lor.
Întrucât în cele ce urmează voi prezenta unele informaţii
despre anumite stele, care se află la distanţe imense faţă
de Pământ, voi utiliza conceptul de an-lumină. Cu toate că
anul este o unitate de măsură a timpului, prin anul-lumină se
măsoară spaţiul, acesta calculându-se prin distanţa pe care o
parcurge o rază de lumină prin vid, în timp de un an terestru,
ceea ce înseamnă 9.460.730.472.580,8 de kilometri, adică peste
9,4 bilioane de kilometri.
În privinţa informaţiilor despre stele (masă, diametru,
distanţă faţă de Pământ, luminozitate etc.) nu există un
consens unanim acceptat de către toţi specialiştii, încât acestea
lasă loc la interpretări.
Arcturus este cea mai strălucitoare stea din constelaţia
Bootes şi a treia ca strălucire pe cerul nopţii, după Sirius
şi Canopus, fiind localizată în Norul Local Interstelar, la
o distanţă de 36,71 de ani-lumină faţă de Pământ. Steaua
Arcturus este de 110 ori mai luminoasă decât Soarele, însă
puterea luminii sale este influenţată de faptul că lumina pe
care o emană este de tip infraroşu. Puterea totală de emisie
o întrece de 180 de ori în intensitate pe cea solară, însă are o
eficienţă mai mică, deoarece temperatura la suprafaţa stelei
este mai scăzută decât cea a Soarelui. Masa ei este de 3,4 ori
mai mare decât cea a Soarelui, iar diametrul de 31 de ori mai
mare decât cel al Soarelui.
Betelgeuse este o stea variabilă semiregulară, aflată
la aproximativ 427 de ani-lumină faţă de Pământ. Este cea
de-a doua stea ca strălucire din constelaţia Orion şi cea de-a
noua pe cerul nopţii. Luminozitatea sa este de 4520 până la
14.968 mai mare decât cea solară, de-a lungul unei perioade
de variabilitate de 2335 de zile. Betelgeuse are de 20 de ori
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masa Soarelui, iar diametrul său este de 662 de ori mai mare
decât al acestuia.
Antares, din constelaţia Scorpionului, este un supergigant
roşu, care ocupă locul al 16-lea în topul celor mai strălucitoare
stele şi se află la o distanţă de 600 de ani-lumină faţă de
sistemul nostru solar. Luminozitatea sa este de 10.000 de ori
mai puternică decât cea solară. Deoarece steaua radiază o parte
însemnată a spectrului său sub formă de infraroşii, luminozitatea
bolometrică este de 65.000 de ori mai mare decât cea a Soarelui.
Masa stelei este aproximată la a fi între de 15 şi 18 ori mai mare
decât cea solară, iar diametrul său este de 700 de ori mai mare
decât cel al Soarelui.
Steaua Pistol, din constelaţia Săgetător, este unul
dintre cei mai luminoşi aştri. Şi-a luat numele de la forma
nebuloasei Pistol, pe care o luminează. Această stea se găseşte
la aproximativ 25.000 de ani-lumină faţă de Pământ. Mărimea
ei îi permite să fie vizibilă cu ochiul liber, însă praful interstelar
împiedică acest lucru. Vântul stelar generat de steaua Pistol
este de 10 miliarde de ori mai puternic decat cel al Soarelui.
Luminozitatea sa este apreciată ca fiind de 1,7 milioane de ori
mai puternică decât cea solară, radiind în 20 de secunde aceeaşi
cantitate de energie pe care Soarele o produce într-un an. Masa
acestei stele este considerată a fi de 150 de ori mai mare decât
cea solară, iar diametrul său este de peste 150 de milioane de
kilometri, fiind mai mare decât orbita pe care Pământul o descrie
în jurul Soarelui.
VV Cephei este un sistem stelar binar localizat în
constelaţia Cepheu, aflată la o distanţă de aproximativ 3000 de
ani-lumină de Pământ. Supergigantica roşie, VV Cephei A, se
află alături de o pitică albastră, VV Cephei B, despre care însă
nu există foarte multe informaţii. Cele două stele se află într-o
interconexiune, iar materia pare să curgă dinspre prima către
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cea de-a doua. VV Cephei A este de 275.000 până la 575.000
de ori mai luminoasă decât Soarele, având un diametru de 1600
până la 1900 mai mare decât al acestuia. Luminozitatea stelei VV
Cephei B sugerează că ar avea masa între 25 şi 40 de ori mai mare
decât cea a Soarelui, însă oamenii de ştiinţă consideră că ar fi de
aproximativ de 100 de ori mai mare, prin urmare dimensiunea
exactă a acesteia a rămas necunoscută.
VY Canis Majoris este o stea roşie hipergigantică
localizată în constelaţia Canis Major. Este cea mai mare şi una
dintre cele mai strălucitoare stele cunoscute, care se află la
aproximativ 5000 de ani-lumină de Pământ. Observaţiile asupra
acesteia sunt de dată oarecum recentă, încât informaţiile sunt
controversate. Unii cercetători consideră că diametrul stelei este
de 1800 până la de 2100 de ori mai mare decât cel al Soarelui,
propulsând-o în fruntea topului celor mai mari stele cunoscute.
Circumferinţa lui VY Canis Majoris se estimează că este de
2600 de ori mai mare decât cea a Soarelui. Dacă lumina are
nevoie de 8 minute şi 20 de secunde pentru a ajunge de la
Soare pe Pământ, acesteia i-ar trebui mai mult de 8 ore pentru a
parcurge circumferinţa stelei VY Canis Majoris. În plan ipotetic,
dacă un om ar călători pe jos, cu o viteză de 5 kilometri pe oră,
timp de 8 ore pe zi, acesta ar înconjura Pământul în 2 ani şi 11
luni, Soarele în 310 ani şi 7 luni, iar steaua VY Canis Majoris
în 650.000 de ani.
O stea, împreună cu celelalte corpuri cereşti care gravitează
în jurul acesteia, formează un sistem solar, iar un număr mare de
sisteme solare alcătuiesc împreună o galaxie. Astfel, galaxia este
un sistem cu masă, unit de forţe gravitaţionale, alcătuit dintr-o
aglomeraţie de stele, praf şi gaz interstelar.
Mai multe galaxii grupate formează un cluster.
Oamenii de ştiinţă estimează că în Univers există aproxi
mativ 200 de miliarde de galaxii.
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Majoritatea galaxiilor au un diametru cuprins între
câteva zeci şi câteva sute de mii de ani-lumină şi sunt de
obicei separate una de alta prin distanţe de ordinul câtorva
milioane de ani-lumină. Unele galaxii mari cuprind în
structura lor complexă şi un număr de galaxii mai mici,
numite galaxii satelit.
Galaxiile mici pot conţine câteva sute de milioane de
stele, pe când cele mari sunt compuse din trilioane de stele, toate
orbitând în jurul unui centru de gravitaţie comun.
Galaxiile au trei forme: eliptică, spirală şi neregulată.
Galaxia noastră poartă denumirea de „Calea Lactee”,
ea are un diametru de peste 100.000 de ani-lumină şi conţine
aproximativ 200 de miliarde de stele.
Calea Lactee are patru componente principale: nucleul,
discul cu spirale, haloul şi roiurile globulare. Este posibil să existe
şi un halou exterior sau o coroană galactică. Discul Căii Lactee
se roteşte în jurul nucleului acesteia.
Calea Lactee are forma unei spirale uriaşe. Nucleul
şi roiurile globulare ale acesteia conţin multe stele bătrâne,
care s-au format din materia cosmică originară. Acestea sunt
concentrate în grupuri cu formă sferică. Braţele spiralei conţin
nebuloase, materie interstelară şi stele tinere ce iau naştere
permanent din această materie.
Vârsta celor mai vechi stele din Calea Lactee a fost
estimată la aproximativ 13,6 miliarde de ani, adică doar cu ceva
mai mică decât vârsta Universului, care se consideră că este de
13,7 miliarde de ani.
Întrucât galaxiile din Univers se află la distanţe enorme faţă
de Pământ, oamenii de ştiinţă nu au ajuns la un consens în ceea
ce priveşte distanţa acestora faţă de galaxia noastră, diametrul
lor, numărul de stele pe care le conţin, etc., încât informaţiile
furnizate lasă loc la interpretări.
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Galaxia învecinată nouă se numeşte Andromeda şi se
află la o distanţă de aproximativ 2,5 de milioane de anilumină faţă de galaxia noastră. Aceasta are un diametru de
peste 200.000 de ani-lumină şi conţine un număr de peste un
trilion de stele.
Cea mai îndepărtată galaxie de noi, cunoscută, se numeşte
MACS0647-JD, iar lumina ei a călătorit prin spaţiu timp de 13,3
miliarde de ani înainte de a ajunge pe Terra.
Calea Lactee face parte din clusterul numit „Grupul Local”,
format din 3 galaxii mari şi 30 de galaxii mai mici, fiind a doua
ca mărime, după galaxia Andromeda.
Andromeda şi Calea Lactee, cele două galaxii dominante
din Grupul Local, se atrag una spre cealaltă cu aproximativ
300.000 kilometri pe oră. În acelaşi timp, Grupul Local este
atras spre centrul clusterului Virgo cu 1,6 milioane de kilometri
pe oră. Împreună, toate aceste entităţi cosmice uriaşe sunt
atrase spre Marele Magnet, o masă gigantică situată la 250 de
milioane de ani-lumină de noi, cu o viteză de 22 de milioane
de kilometri pe oră.
Toate aceste informaţii nu le-am prezentat din dorinţa de a
alcătui un mic tratat de geologie şi astronomie, ci pentru a dovedi
înţelepciunea, atotputernicia şi măreţia lui Dumnezeu din lucrarea
Lui, pentru că „Dumnezeul nostru în cer şi pe pământ pe toate
câte le-a vrut le-a făcut” (Psalmul 113,11). De aceea psalmistul a
afirmat că „cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor
Lui o vesteşte tăria!” (Psalmul 18,1).
Dumnezeu a conceput această lume, a creat-o din nimic şi
o menţine în existenţă, revelându-Se prin ea, aşa cum meşterul se
face cunoscut prin operele sale. Această descoperire se numeşte
revelaţia naturală, căreia i se adaugă revelaţia supranaturală, iar
ştiinţa modernă dovedeşte şi confirmă cât de mare este Dumnezeu,
despre Care citim în Sfânta Scriptură: „Cine este Dumnezeu mare
254

ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu Carele faci minuni”
(Psalmul 76,13-14).
Sunt unii oameni care spun că dacă Îl vor vedea pe
Dumnezeu vor crede în El. Cunoscând imensitatea operei
lui Dumnezeu înţelegem într-o oarecare măsură cât de
mare este Acesta. Într-o carte de antropologie citim: „Deşi
limitată în raport cu Dumnezeu, lumea se află într-o continuă
desfăşurare, dezvoltare şi extensiune. Orice tentativă de a
cunoaşte limitele extensiunii ei este sortită eşecului, cu
toate că în calitatea ei de natură creată ea nu-şi va depăşi
niciodată limitele puse ei de Creator”. Dacă omul nu este în
stare, cu toată tehnologia perfomantă de astăzi, să vadă şi să
cunoască toată creaţia lui Dumnezeu, cum poate pretinde să
Îl vadă pe Dumnezeu Însuşi? Această pretenţie este absurdă,
necuviincioasă şi nesăbuită.
Marea majoritate a oamenilor consideră că împărăţia lui
Dumnezeu este în văzduh, undeva deasupra pământului. În urma
primului zbor al unui om în cosmos, care a fost efectuat de Iuri
Gagarin în ziua de 12 aprilie 1961, a fost alcătuită o anecdotă
în acest sens. După ce cosmonautul a revenit din spaţiu, în
cinstea primului zbor în cosmos a fost organizată o recepţie. La
începutul acesteia, Nikita Hruşciov, Prim-Secretarul Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice, l-a chemat deoparte pe cosmonaut
şi l-a întrebat: „Iuri, L-ai văzut pe Dumnezeu în spaţiu?”, iar
acesta a răspuns: „Da, domnule!”. În replică, Hruşciov l-a
sfătuit în şoaptă: „Bine, să nu mai spui nimănui”. La recepţia
respectivă a fost invitat şi Alexei I, Patriarhul Rusiei, care l-a
întrebat şi el pe Gagarin: „Fiule, L-ai văzut pe Dumnezeu în
spaţiu?”. Cosmonautul a răspuns după cum fusese sfătuit de Prim
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Secretarul Partidului: „Nu, Părinte!”. Auzind acestea, Patriarhul
i-a spus tot în şoaptă: „Bine, să nu mai spui nimănui”.
Moise, prin care Dumnezeu a revelat poporului ales Legea
Vechiului Testament, L-a rugat insistent să I se arate. Dumnezeu
însă i-a răspuns: „Faţa Mea nu vei putea s-o vezi; că nu va putea
omul să-Mi vadă faţa şi să trăiască” (Ieşire 33,20), de aceea
Sfântul evanghelist Ioan a afirmat că „pe Dumnezeu nimeni nu
L-a văzut vreodată” (I Ioan 4,12).
Acelaşi evanghelist relatează discuţia dintre Domnul Hristos
şi femeia samarineancă de la fântâna lui Iacov, în care Mântuitorul
i-a spus acesteia că „Dumnezeu este Duh” (Ioan 4,24). Omul se
poate întâlni cu Dumnezeu în rugăciune, însă nu Îl poate vedea,
pentru că ochii fizici nu pot percepe realităţile spirituale.
Am vorbit până acum doar despre o parte din creaţia lui
Dumnezeu, care este macrocosmosul. Dacă ne-am concentra
însă şi asupra microcosmosului, am descoperi un univers la fel
de fascinant, format din celule, cromozomi, atomi, electroni,
protoni, neutroni etc., care ne-ar arăta, la rândul lui, înţelepciunea,
atotputernicia şi măreţia lui Dumnezeu.
Dacă ne gândim însă şi la crearea vieţii pe pământ, care este
încă o minune dumnezeiască, ne lăsăm cuprinşi de o admiraţie de
negrăit faţă de Cel ce a adus toate în existenţă din nimic.
În pofida nenumăratelor argumente de necontestat despre
existenţa lui Dumnezeu, sunt unii oameni care pretind că viaţa
a apărut pe Pământ la voia întâmplării. Acestora, ilustrul savant
britanic, matematician şi astronom, Sir Frederick Hoyle (19152001), le-a răspuns că „probabilitatea ca o secvenţă moleculară
dintr-o celulă simplă să genereze viaţa este echivalentă cu
probabilitatea ca o tornadă să aibă loc într-un atelier cu piese
de avion, iar ca urmare, un avion Boeing 747 Jumbo Jet să se
asambleze singur”. Nu cred că este cazul să mai adaug ceva
pentru a întări această afirmaţie.
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De vreme ce am ajuns să vorbim despre viaţă, vreau să aduc
în discuţie şi întrebarea tot mai frecventă din zilele noastre: „Oare
există forme de viaţă inteligente în afara planetei noastre?”.
Specialiştii în astronomie au estimat la începutul anului
2014 că în Univers există câteva miliarde de planete de
dimensiunea pământului, aflate pe orbita unor stele similare
Soarelui din galaxia noastră, iar unele ar putea fi locuibile.
Guy Consolmagno, unul dintre cei doisprezece astronomi
ai Vaticanului, care este responsabil de colecţia de meteoriţi a
papei, a afirmat că „în Univers ar putea exista fiinţe extraterestre
şi este posibil să aibă suflet. Aş boteza un extraterestru, dacă aş
fi rugat”, a mai adăugat acesta.
Noi însă nu trebuie să mergem pe presupuneri în privinţa
existenţei vieţii extraterestre inteligente, de vreme ce Sfânta
Scriptură şi literatura duhovnicească abundă în informaţii despre
îngeri şi demoni, fiinţe care nu sunt alcătuite din materii terestre
şi care nu locuiesc pe planeta noastră.
În privinţa botezării unui extraterestru trebuie menţionat
faptul că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat pentru a-l răscumpăra
pe om din robia păcatului. După învierea Sa din morţi, Domnul
Hristos le-a spus Sfinţilor Apostoli: „Datu-Mi-s-a toată puterea
în cer şi pe pământ. Drept aceea, mergeţi şi învăţaţi toate
neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit
Eu vouă” (Matei 28,18-20).
Fiul lui Dumnezeu întrupat este Mântuitorul lumii,
căci „întru nimeni altul nu este mântuirea, căci sub cer
nu este dat între oameni nici un alt nume întru care noi
trebuie să ne mântuim” (Faptele Apostolilor 4,12), însă
El nu este Răscumpărătorul întregului Univers. Fiul lui
Dumnezeu s-a întrupat datorită păcatului strămoşesc
săvârşit de protopărinţii Adam şi Eva în grădina Edenului
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şi a păcatelor personale ale oamenilor. Dacă ar exista
extratereştri şi ar intra în contact cu noi, aceştia nu ar trebui
botezaţi, pentru că ei nu fac parte din neamul omenesc şi
nu au nici o legătură cu păcatele omenirii. Ipotetic vorbind,
dacă un înger i s-ar arăta unui om, cu un mesaj din partea
lui Dumnezeu, ar fi nefiresc ca urmaşul lui Adam să încerce
să îl convingă pe înger să se lase botezat.
După ce am vorbit despre o parte din creaţia lui Dumnezeu
ne-am dat seama cât de mare este Cel care le-a spus evreilor
prin Moise: „Eu sunt Dumnezeu şi în afară de Mine nu este
alt Dumnezeu” (Deuteronom 32,39). Acestuia să Îi grăim cu
toţii, plini de admiraţie: „Mare eşti Doamne şi minunate sunt
lucrurile Tale şi nici un cuvânt nu este îndeajuns spre lauda
minunilor Tale!”.

258

Cuprins
Cuvânt înainte .......................................................................

5

De la teocraţie la demo(no)craţie . ........................................ 11
Săptămâna la creştini ............................................................ 35
Personalităţi de excepţie, cârmuitori ai poporului român ..... 44
Timpul şi însemnătatea lui .................................................... 57
Sfântul Apostol Toma ........................................................... 66
Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu . ...... 95
Pilda samarineanului milostiv . ............................................. 107
Icoana, caracteristică a spiritualităţii ortodoxe ..................... 122
Mânca-v-ar raiul ................................................................... 139
Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, omul lui Dumnezeu .......... 143
Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Calinic
la ceas aniversar ............................................................. 146
Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru care am binevoit ......... 149
Intrarea triumfală a Domnului Hristos în Ierusalim . ............ 168
Parabola celor zece fecioare ................................................ 185
„Cât de minunate sunt lucrurile Tale, Doamne!” . ................ 228

259

