
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“…nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celui ce a venit la tine cu 

credinţă, ci pun mâna Ta cea puternică si tare, ce se află în această Sfântă 

Evanghelie…” 

Cu voia lui Dumnezeu, duminica 15.08.2010, de praznicul Adormirii 

Maicii Domnului, la biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Dealul Babii, am 

adus laudă şi mulţumire lui Dumnezeu prin rugăciune săvârşind Sfânta Taină a 

Maslului.    

„Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage 

pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Şi rugăciunea 

credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îI va ridica, şi de va fi făcut păcate 

se vor ierta lui” (Iacov 5;13-15). Alături de mine, Pr. Mănăsuc Zgîrcea au slujit Pr. 

Florin Vâlcea de la Parohia Reea - Protopopiatul Haţeg, Pr. Alin Opârlesc - Parohia 

Haţeg, Pr. Eugen Nălboc - Parohia Vulcan I, Pr. Mircea Braicău - Parohia Vulcan 

Coroieşti.    

Maslul este socotit ca o taină rânduită spre curăţirea sufletului de patimi şi 

deopotrivă, spre vindecarea trupului. Prin ea se vădeşte importanţa pe care Biserica 

o dă unirii dintre suflet şi trup. Lucrarea Sfântului Duh în om nu s-ar putea împlini 

fără o deschidere a sufletului bolnavului spre credinţă şi căinţă. Şi în vreme ce la 

taina botezului sau a pocăinţei, credinciosul face o mărturisire de credinţă, arătând 

prin aceasta şi căinţă de păcatele sale, la taina sfântului maslu, însuşi faptul că cel 

bolnav cheamă preoţii să se roage pentru el arată smerenia sa şi credinţa lui în 

lucrarea lui Dumnezeu prin această taină.    

După cum mărturiseşte Sfântul Apostol Pavel despre creştini: ,,Voi sunteţi 

biserica Dumnezeului celui viu” (II Corinteni 6, 16) şi tot el îndeamnă: ,,Deci aceste 

făgăduinţe având, iubiţilor, să ne curăţim pre noi de toată spurcăciunea trupului şi 

a duhului, făcând sfinţenie întru frica lui Dumnezeu” (II Corinteni 7,1), creştinul are 

nevoie atât de curăţirea sufletului de păcate şi patimi, cât şi de tămăduirea trupului 

de boli, acestea fiind o consecinţă a stăruirii omului în păcate şi a îndepărtării sale 

de Dumnezeu.  

Mulţumim lui Dumnezeu pentru bucuria pe care am trăit-o împreună, 
pentru toate binefacerile revărsate asupra noastră, pentru cele ştiute şi pentru cele 

neştiute, pentru cele arătate şi pentru cele nearătate, rugând pe Tată, Fiul şi Sfântul 

Duh să reverse asupra noastră sănătate, pace bucurie şi buna înţelegere. Amin.

  

† Pr. Mănăsuc ZGÎRCEA
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                 Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Duminica Românilor migranţi (22 august 2010)                

CÂND NE AFLĂM ÎN STRĂINĂTATE SĂ NU NE ÎNSTRĂINĂM DE NOI ÎNŞINE! 
 

A devenit deja o tradiţie ca prima duminică după sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului (15 
august 2010) să fie dedicată românilor migranţi, potrivit Hotărârii Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, prin care se arată preţuirea şi grija spirituală a ierarhilor Bisericii noastre faţă de fiii şi fiicele 
duhovniceşti, plecaţi din diferite motive în afara graniţelor ţării.     

Este evident faptul că, după anul 1989, un număr impresionant de români au emigrat către alte 
ţări europene sau continente mai îndepărtate. Se constată însă că românul adevărat când se află în alte 
ţări, chiar dacă este mai împlinit din punct de vedere material, trăieşte permanent cu dorul de casă, de 
neam şi de tradiţiile strămoşeşti, care s-au imprimat adânc în fiinţa sa.    

Ţinând seama de nevoile spirituale ale românilor de pretutindeni, Patriarhia Română a înfiinţat 
mai multe eparhii şi numeroase parohii pentru românii ortodocşi care păstrează cu fidelitate comuniunea 
lor cu Biserica mamă, iar Centrul de presă Basilica oferă aproape zilnic informaţii privind viaţa românilor 
din diaspora, considerând astfel că, prin credinţă şi rugăciune, prin comuniune şi solidaritate frăţească, 
greutăţile inerente ale acestei vieţi vor fi trecute mai uşor, iar bucuriile vor fi mai intense. Cunoscând 
faptul că este foarte greu să trăieşti departe de ţară şi, în special, de cei dragi (soţ sau soţie, copii, părinţi, 
fraţi, surori, bunici), Biserica Ortodoxă Română se roagă pentru poporul român de pretutindeni şi 
îndeamnă la rugăciune, la comuniune şi conlucrare frăţească pe toţi românii ortodocşi aflaţi în diaspora. 
Mulţumim tuturor românilor din diaspora care au contribuit în diferite forme la ajutorarea sinistraţilor 
afectaţi de inundaţiile recente din România.        

Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să dăruiască sănătate şi mântuire, bucurie şi mult ajutor 
tuturor românilor emigranţi, iar şederea şi activitatea lor în străinătate să se împlinească în bună 
înţelegere cu cetăţenii ţărilor în care se află acum, păstrând, totodată, credinţa ortodoxă şi identitatea 
românească, pentru a nu se înstrăina spiritual de ei înşişi şi de poporul român.  

Cu aleasă preţuire şi părinteşti binecuvântări,  
† P.F. Daniel  

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române  

Pentru construirea noii biserici din Vulcan, având hramul „Naşterea Maicii Domnului”, 
puteţi fi alături de noi prin orice donaţii şi sponsorizări. 

Parohia Ortodoxă Română Vulcan Centrul Vechi, Vulcan, Bulevardul Mihai Viteazu, Nr.24, 
Bl.17, Sc.E, Ap.3, jud. Hunedoara, Telefon: 0762/606.125; Cod Fiscal: 25852180,  

Cont bancar: RO92BRDE220SV39726772200. 

Bunul Dumnezeu să-şi reverse asupra noastră plinătatea darurilor Sale cele bogate! 
 

“Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8,12) 
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PENTRU CONSTRUCŢIA BISERICII 
 

MURGU MARICICA - 150 LEI  DASCĂLU STANA - 100 LEI  NEAG  OTILIA 

MARIA - 100 LEI  VERESS RODICA - 50 LEI  MIHUŢ MĂRIOARA - 100 LEI 

 SIMION ELISABETA - 100 LEI  COROIAN MARIA - 150 LEI  GEORGESCU 

ION ŞI VIORICA - 500 LEI  DANCĂ IOSIF - 50 LEI  PAVELENCO 

CONSTANTIN - 100 LEI  PAHONE CULINA - 50 LEI  VOITEC MIHAI - 50 LEI 

 MITRIN CONSTANTIN - 100 LEI  PLUGARU MARIA - 50 LEI  PASCU 

IORDACHE - 50 LEI  ACOSMOLESEI MIHAI - 50 LEI  DULGHERU PETRU - 

100 LEI.  COLECTĂ ANGHEL MIHAIL, BÂLDEA FLORIAN - 1780 LEI   

COLECTĂ TĂBĂCARU MARIA, BORDEIANU DOINA, TUFAN MARICICA - 900 

LEI  COLECTĂ CHIRCU GEORGETA, MURGU MARICICA, ANGHEL 

ANTOANELA - 645 LEI  COLECTĂ FÂNARIU JAN, CIOBANU OVIDIU - 1796 

LEI. 

Bunul Dumnezeu  

să vă răsplătească tuturor şi să vă  ajute! 
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SITUAŢIA CONSTRUCŢIEI NOII BISERICI 
În luna iunie a anului trecut, am început demersurile pentru a ridica un nou 

locaş de cult pe dealul de lângă primăria Municipiului Vulcan. Până în momentul de 

faţă Primăria Vulcan,în urma notei de fundamentare întocmită de Dl. Epitrop Marin 

Coltescu, a atribuit o parcelă de 1800 m
2
 cu titlu de folosinţă gratuită pentru parohia 

noastră. Pentru acest teren s-a întocmit P.U.Z - planul urbanistic total şi s-au obţinut 

toate avizele necesare: Mediu, Gaz, Enel, Apaserv, Telefonie. Menţionez că aceste avize 

şi P.U.Z-ul au costat 7400 lei.      

În această săptămână parohia a achitat suma de 1747 lei,taxă de racordare-

branşare curent electric către Enel Distribuţie Banat. A fost montat contorul 

electric,branşamentul făcându-se de la Primăria Vulcan de către firma SCORPION 

Prest Impex Petroşani,iar derularea şi pozarea subterană a cablului electric se va face 

cu aceiaşi firmă un preţ estimativ fiind în jurul sumei de 6000 lei care va trebui achitat 

de parohie.       

Proiectul în sine (arhitectură + proiectare + deviz şi studiu de fezabilitate), se 

întocmeşte de Arh. Borca Vlad din Deva. Preţul negociat a fost de 10.065 Euro. Din 

această sumă am plătit 5000 lei în avans.    

Paşii care îi vom urma vor fi: 

- delimitarea căilor de acces, prin îndreptare cu un excavator a zonei din spatele 

garajelor de pe strada Platoului. 

- aducerea unui buldozer care va reface diferenţa de nivel a dealului (aprox. 9 m). 

- încheierea unui contract cu Dl. Ing. Epure Ştefan,care va asigura asistenţa tehnică ca 

diriginte de şantier.  

- Dl. Arhitect Vlad Borca a întocmit proiectul pentru construcţia unui paraclis 14,50 

m/4,70 m, urmând ca în şedinţă de Consiliu Parohial să stabilim natura construcţiei 

Lemn-B.C.A. Ataşez planurile Paraclisului. 

 

 

P L E D O A R I E  

pentru lectură 
Îmi asum încă de la bun început posibilitatea zădărniciei unui 

astfel de gest de a invita la lectură. Şi totuşi motivele care îmi susţin 

demersul sunt de bun simţ. 

Mai întâi actul lecturii trebuie văzut ca mijlocire între experienţa 

lectorului şi experienţa livrescă. Dincolo de funcţia cathartică, lectura 

dezvăluie experienţe şi modele sau antimodele umane care, asumate 

conştient şi responsabil, pot fi motorul activităţii de disciplinare, 

cultivare, civilizare şi moralizare a omului. Altfel spus, lectura implică 

educaţie, adică formare a individului pentru el însuși şi pentru societate. 

Pe de altă parte, noi, oameni ai postmodernităţii vom urma 

„spiritul veacului”. Suntem obișnuiți să fim în tendinţe, să respirăm noile 

schimbări ale societăţii şi să ni le asumăm pentru a nu fi depăşiţi de 

timpul în care trăim. Societatea românească a probat o mulţime de 

modalităţi de a ieşi în evidenţă. În perioada postdecembristă, modalitatea 

de existenţă guvernată de mirajul lui „a avea” a devenit un ideal. 

Respectul părea a decurge din statutul social „construit”, însă realitatea 

e alta. „A avea” (bani, influenţă etc.) nu poate suplini în vremuri 

contradictorii pe „a şti”. A cunoaşte, a învăţa, a deveni om cu un anumit 

nivel de cultură care să-ţi facă cinste în societate sunt deja idealurile 

postmodernităţii. Viaţa e un lung şir de alegeri: ţine de opţiunea fiecăruia 

ce vrea să facă cu propriul viitor: să se integreze societăţii şi să 

dovedească faptul că existenţa sa nu este un simplu accident, ci este un 

destin sau să rămână în afara istoriei umanităţii, înmulţind numărul 

anonimilor fără chip. 

Pentru oricare din argumente aţi opta, un lucru e cert: „suntem 

ceea ce citim”, după cum spunea Sanda Cordoş. Dacă însă nu citim, ce 

suntem? 

Marinela PÎRVULESCU @ www.energeticnr1.com, Târgu Jiu 

 

 
Recomandarea noastră 

D A N   P U R I C 

Cine suntem (Editura Platytera)  

Despre omul frumos (Editura Compania Dan Puric) 
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        Cuvântul Sfântului Vasile cel Mare       . 
 
Cel ce primind zece talanți, va ținea unul sau doi, dar pe ceilalți ii 

leapăda, nu se dovedește a avea dreapta înțelegere, ca unul ce da înapoi pe cei 
mai mulți talanți; si, chiar mai puţini talanți de ar lepăda, tot greșește.  

Ba, se osândește chiar si acela căruia i s-a încredințat de cineva, chiar un 
singur talant si îl dă înapoi, deplin si întreg, precum îl luase; deci, se osândește, 
pentru lipsa de casting cu talantul dat. Caci, cel ce a cinstit pe tatăl său, zece ani, 
iar, pe urma îl lovește, pe el, numai o data, acela nu se numără, nici nu se 
cinstește, ca un recunoscător, ci se osândește, ca un ucigător de tată. Mergând, 
dar, a zis Domnul, învățați toate neamurile, spunându-le lor nu ca pe unele să le 
păzească, iar de altele sa nu se îngrijească, ci să păzească toate cate v-am 
poruncit vouă şi Apostolul scrie: "Nedând nici o sminteala intru nimic, ca sa nu 
fie slujirea voastră defăimată, ci în toate înfățișându-ne pe noi înșine, ca slujitori 
ai lui Dumnezeu." (II Cor. 6, 3-4).  

Pentru ca, daca nu toate ne-ar fi fost de folos, spre cunoștința mântuirii, 
apoi, nu s-ar fi scris toate poruncile, nici nu ne-ar fi spus ca este nevoie sa se 
păzească toate. Ce folos îmi este mie din isprăvi, atâta vreme cât, de voi numi 
nebun pe un frate, mă fac vinovat de gheenă? Ce folos îmi este a fi slobod de 
multe patimi, dar numai de una as fi ținut în robie? Fiindcă, cel ce face păcatul, 
rob este păcatului.  

Iar, de ar zice cineva: Oare, mulțimea creștinilor, care nu păzesc toate 
poruncile, nu au nici un folos din păzirea numai a unora? La aceasta, bine este să 
pomenim pe fericitul Petru, care, după atât de multe fapte dumnezeiești, numai 
pentru că nu voia să păzească o singură porunca, a auzit pe Domnul zicându-i: 
"Daca nu te voi spăla, nu ai parte de Mine" (Ioan, 13,8). Dar, ar mai zice cineva, 
ca scris este: "Oricine va chema numele Domnului, se va mântui." (Rom.10,13).  

Drept aceea, destula este si singura chemarea numelui Dumnezeului 
nostru, ca să mântuiască pe cel ce Îl cheamă. Deci, să audă şi acela pe Apostolul, 
zicând, iarăși: "Dar cum vor chema numele Aceluia, in Care încă nu am crezut? 
(Rom.10, 14). Sau, deși crezi, sa auzi pe Domnul, Care "Nu oricine Îmi zice 
Doamne, Doamne, va intra in Împărăția Cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, 
Celui din Ceruri." (Matei 7,21). Iar unii, chiar crezând că fac voia lui Dumnezeu, 
dar nu cum voiește Dumnezeu, nici după înțelegerea dragostei dumnezeiești, 
pentru aceasta nu au sporire la sârguința lor, după glasul însuși al Domnului 
nostru Iisus Hristos, Care a zis ca fac acestea," ca sa arate oamenilor; adevărat 
grăiesc vouă, şi-au luat plata lor." (Matei 6,5). Căci a lepăda ceva din cele 
poruncite, nu este fără de primejdie. Dumnezeului nostru, slavă! Amin. 
 

 

Apostolul Matia s-a născut în Betleem din tribul lui Iuda. Încă din copilărie, el a studiat Legea lui 
Dumnezeu sub supravegherea lui Simeon Purtătorul de Dumnezeu.  
Atunci când Domnul nostru Iisus Hristos s-a arătat lumii, Sfântul Matia a crezut că El este Mesia şi l-a urmat 
apoi cu perseverenţă, fiind numărat printre cei Şaptezeci de Apostoli, pe care Domnul "i-a trimis doi câte doi 
înaintea feţei Sale" (Luca 10:1).  

După Înălţarea Mântuitorului, Sfântul Matia a fost ales de ceilalţi să îl înlocuiască pe Iuda 
Iscarioteanul printre cei Doisprezece Apostoli (Fapte 1:15-26). După Pogorârea Duhului Sfânt, Apostolul 
Matia a propovăduit Evanghelia în Ierusalim şi în Iudeea împreună cu ceilalţi Apostoli (Fapte 6:2, 8:14). Din 
Ierusalim, el a mers împreună cu Apostolii Petru şi Andrei în Antiohia Siriană şi apoi în oraşele Tianum şi 
Sinope din Capadocia. Aici, Apostolul Matia a fost întemniţat, scăpând în mod miraculos cu ajutorul Sfântului 
Andrei Întâiul Chemat.  

Apostolul Matia a călătorit apoi spre Amasea, un oraş aflat pe malul mării. În timpul călătoriei de trei 
ani a Apostolului Andrei, Sfântul Matia a fost cu el în Edessa şi Sebasta. În conformitate cu Sfânta Tradiţie a 
Bisericii, el a propovăduit în Pontine Etiopia (în prezent vestul Georgiei) şi în Macedonia. El a fost frecvent, în 
acea perioadă, în pericol de moarte, dar Domnul l-a apărat pentru a propovădui Evanghelia.  

O dată, păgânii l-au forţat să bea o fiertură otrăvitoare. El a băut-o şi nu numai că nu l-a afectat ci 
chiar a vindecat câţiva prizonieri care fuseseră orbiţi cu această fiertură. Când Sfântul Matia a ieşit din 
temniţă, păgânii l-au căutat în zadar, pentru că pentru ei devenise invizibil. Altă dată, când păgânii s-au 
înfuriat şi vroiau să-l omoare, pământul s-a deschis şi i-a înghiţit.  

Apostolul Matia s-a reîntors în Iudeea unde a continuat să-i lumineze pe compatrioţii săi cu lumina 
învăţăturilor lui Iisus Hristos. El a făcut minuni mari în Numele lui Iisus Hristos şi a convertit mulţime mare 
la credinţa creştină.  

Marele preot evreu Anania îl ura pe Hristos şi, mai înainte, îl condamnase pe Apostolul Iacov, Fratele 
Domnului să fie azvârlit de pe înălţimile Templului iar acum a ordonat ca Apostolul Matia să fie arestat şi 
adus în faţa Sinedriului din Ierusalim.  

Anania cel lipsit de evlavie a rostit o cuvântare în care l-a blasfemiat pe Domnul. Folosind profeţiile 
din Vechiul Testament, Apostolul Matia a demonstrat că Iisus Hristos este Adevăratul Dumnezeu, Mesia cel 
promis, Fiul lui Dumnezeu, Consubstanţial şi Coetern cu Dumnezeu Tatăl. După aceste cuvinte, Apostolul 
Matia a fost condamnat la moarte de către Sinedriu şi lapidat.  

Când Sfântul Matia era deja mort, evreii, pentru a-şi ascunde fărădelegea, i-au tăiat capul ca unui 
duşman la Cezarului. (Conform unor istorici, Apostolul Matia a fost crucificat şi spun că el a murit în Colchis) 
Apostolul Matia a primit cununa muceniciei în anul 63.  

Moaștele apostolului Matia au fost aduse prin grija împărătesei Elena Augusta, mama împăratului 
Constantin cel Mare, la Trier. Moaștele au fost mutate în anul 1127 în abația benedictină Sankt Matthias din 
Trier, unde se găsesc până în prezent. Este singurul mormânt al unui apostol la nord de munții Alpi. 

 

 POMENIREA SFÂNTULUI APOSTOL MATIA (9 august)    
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Alt Cuvânt al Sfântului Vasile cel Mare (11 august) 
Cum voi fi împreună cu Iov, eu, care n-am primit, cu mulțumire, necazul 

ce mi s-a întâmplat? Cum voi fi împreună cu David, eu, care n-am avut ca el, 
îndelunga răbdare, împotriva vrăjmașului? Cum, iarăși, voi fi cu Daniil, eu, cel ce 
n-am căutat pe Dumnezeu, cu înfrânarea cea de-a pururea şi cu rugăciunea cea 
iubitoare de osteneală? Cum voi fi cu fiecare dintre Sfinți, eu, cel ce n-am 
umblat pe urmele lor? Cine este atât de nesocotit cârmuitor de nevoințe, ca să 
încununeze pe cel biruitor, la fel cu acela care nu s-a nevoit nicidecum? Care 
cârmuitor, la împărțirea dobânzilor cheamă pe cei care nici nu s-au arătat la 
război, răsplătindu-i ca pe cei ce au biruit? Bun este Dumnezeu, dar este şi 
drept. Si El va da celui drept răsplătirea, cea după vrednicie, precum este scris: 
"Fa bine Doamne, celor buni si celor drepți cu inima; iar pe cei ce se abat pe cai 
nedrepte, Domnul ii va duce cu cei ce lucrează fărădelegi" (Ps.124,5). Este 
milostiv, dar si drept judecător. El iubește milostenia, dar şi dreapta judecată. 
Drept aceia, zice: "Mila şi judecata voi cânta Ţie, Doamne." Știi doar, a cui este 
mila. Fericiți, zice Domnul, cei milostivi, ca aceia se vor milui. Vezi, dar, ca El, cu 
socotința, primește milostenia. Că nu fără dreptate miluiește şi nici nu judeca 
fără milostenie. Că nemilostivă este judecata, pentru cel ce n-a făcut milă. Că 
milostiv şi drept este Domnul.  

Drept aceea, să nu-L cunoașteți pe Domnul numai pe jumătate. Cel ce 
face sa răsară soarele, Acela osândește şi la pierderea vederii. Cel ce dă ploaie, 
Acela plouă şi cu foc. Acelea, de mai înainte sunt semnele bunătății, acestea, 
semnele dreptăţii. Pentru acelea, să-L iubim, pentru acestea, să ne temem.  

Iar, după învârtoșata şi nepocăită inimă a ta, îţi aduni, ție însuti, mânie 
pentru ziua mâniei. Ca nu pot sa se mântuiască cei ce nu fac fapte bune, după 
poruncile lui Dumnezeu. Iar, a trece cu vederea ceva din cele poruncite, nu este 
fără de primejdie. Amară este cârmuirea, fiindcă ea ne așează pe noi, ca pe niște 
judecători ai întemeietorilor legii, ca, pe unii, să-i rânduim după lege, iar, pe 
alții, să-i slobozim. Adaugă, la grija ta, şi sfatul acesta de obște, trăirea 
nevoitorilor Ortodoxiei, pe care o cinstim, ca pe o ajutătoare la păzirea 
poruncilor Evangheliei, ca să nu piardă nimic din cele poruncite.  

Căci, se cade, ca desăvârșit să fie omul lui Dumnezeu, precum este scris, 
ca, prin toate poruncile, să se desăvârșească măsura creșterii lui Hristos în noi. 
Drept aceea, şi în dumnezeiasca Lege scrie: Deşi viţa cea vătămată este curată, 
nu este, însă, primită ca jertfa lui Dumnezeu. Deci, numai cu osteneala se va afla 
măsura împlinirii, după făgăduința Domnului nostru Iisus Hristos, prin 
învățătura şi povățuirea Sfântului Duh. Așa, şi nouă, asemenea, nevoință ne 
trebuie, când ne lenevim, spre îndreptare şi petrecem, fără strădanii, la păzirea 
celor date nouă, spre împlinire. Drept aceea, a zis Domnul: "Cuvântul pe care L-
am grăit, acela vă va judeca pe voi în ziua cea de apoi." Ca sluga, care nu ştie 
voia stăpânului său, şi face cele vrednice de bătaie, se va bate mai puţin, dar cel 
ce a ştiut şi n-a făcut, acela se va bate mult. Să ne sârguim, deci, acum, spre 
lucrarea cuvântului celui fără de prihană, ca roditoare să ne fie nouă învățătura. 
Şi, aşa, luând aminte cu trezire la cele grăite în Scripturi, să ne sârguim a scoate 
la lucrare şi sporire dumnezeieştile cuvinte. Că nu ştim în care zi sau ceas va 
veni Domnul nostru.  
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● 

  Adormirea a Maicii Domnului este unul din Praznicele Împărăteşti ale 

Bisericii Ortodoxe, sărbătorită în 15 august. Această sărbătoare comemorează 

moartea, învierea şi slăvirea Maicii Mântuitorului. Sărbătoarea mărturiseşte că 

Maica Domnului "a fost luată" de Dumnezeu în împărăţia cerească al lui Hristos, în 

deplinătatea vieţii ei sufleteşti şi trupeşti. Sărbătoarea ortodoxă a Adormirii Maicii 

Domnului este foarte apropiată de ceea ce romano-catolicii numesc Înălţarea 

Fecioarei. În conformitate cu Sfânta Tradiţie, Maica Domnului a murit ca orice 

fiinţă omenească, "adormind," aşa cum indică şi numele sărbătorii. Ea a murit aşa 

cum mor toţi oamenii, nu în mod "voluntar" ca Fiul ei, ci prin necesitatea naturii ei 

umane muritoare care este indisolubil legată de stricăciunea acestei lumi.   

Apostolii au fost aduşi în mod miraculos la acest eveniment şi au fost cu 

toţii prezenţi, cu excepţia Sfântului Toma, atunci când Maica Domnului a trecut 

din această viaţă. Apoi, ea a fost înmormântată. Apostolul Toma a ajuns câteva zile 

mai târziu; dorind să o vadă încă o dată, i-a convins pe ceilalţi să deschidă 

mormântul Maicii Domnului. Atunci Apostolii au descoperit că trupul Ei nu mai 

era în mormânt. Acest moment este pentru noi pârga (primul rod) al Învierii de 

obşte, a credincioşilor, care va avea loc după A Doua Venire a lui Hristos.  

Praznicul poartă numele de Adormirea Maicii Domnului, pomenind 

trecerea ei din această viaţă, cuvântul "Adormire" traducând grecescul Koimisis, 

care înseamnă adormirea întru moarte (de aici vine cuvântul cimitir). Biserica 

Romano-Catolică preferă să se refere la acest eveniment ca Înălţarea 

("asumpţiunea", după o traducere calchiată pe termenul latinesc folosit, 

Assumptio) întrucât, ţinând seama de dispariţia trupului Maicii Domnului din 

mormânt, consideră că Ea a fost înălţată cu trupul la Cer. Totuşi folosirea 

termenului Înălţare, acelaşi ca pentru Înălţarea Domnului eludează faptul că ea a 

murit ca toţi oamenii, având nevoie să fie şi ea mântuită de Fiul ei, ca orice om. 

La fel ca şi în cazul naşterii Sfintei Fecioare, sau în cazul Intrării în 

Biserică, nici pentru Adormirea Maicii Domnului nu există referinţe istorice sau 

biblice pentru această sărbătoare. Biserica Ortodoxă propovăduieşte că Maica 

Domnului este fără de păcat, dar şi că Fecioara Maria a avut nevoie cu adevărat să 

fie mântuită de Hristos - mântuită din încercări, suferinţe şi moarte din lumea 

aceasta. Ea a murit cu adevărat şi apoi a fost luată la Cer de Fiul ei, ca Maică a 

Vieţii, şi ia deja parte la viaţa fără de sfârşit din Împărăţia Cerurilor. Această viaţă 

în rai este pregătită şi promisă tuturor care "ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi îl 

păstrează" (Luca 11,27-28).  

Sărbătoarea este precedată de 14 zile de post strict, cu dezlegare la 

untdelemn şi vin sâmbăta şi duminica şi cu excepţia Schimbării la Faţă (6 august), 

când este dezlegare la peşte, indiferent în ce zi ar cădea. În zilele de peste 

săptămână din post, se slujeşte ori Paraclisul Mare al Maicii Domnului (slujbă de 

implorare) ori Al doilea paraclis al Maicii Domnului. Dacă ziua praznicului cade 

miercuri sau vineri, se dezleagă la peşte. În seara sărbătorii se slujeşte o Vecernie 

care cuprinde trei citiri din Vechiul Testament care au înţelesul în Noul Testament:  

- În Facerea 28,10-17, Scara lui Iacov care uneşte cerul cu pământul, 

simbolizează unirea lui Dumnezeu cu omul, unire realizată pe deplin şi perfect în 

Maria Născătoarea (Purtătoarea) de Dumnezeu."Ce minunat este acest loc! Aceasta 

este casa lui Dumnezeu şi poarta raiului!" . 

 - În Ezechiel 43,27-44,4 este descrisă viziunea cu Templul cu uşa spre 

Răsărit, întotdeauna închisă şi plină de slava lui Dumnezeu, care o simbolizează pe 

Maica Domnului. 

 - Pentru textul din Proverbe 9,1-11, Maria este cu "casa" pe care 

Înţelepciunea Divină şi-a zidit-o sieşi.   

Atunci când se slujeşte Utrenia, în dimineaţa sărbătorii, se citeşte din Luca 

1,39-49, 56. Acest text este citit la toate sărbătorile Maicii Domnului şi conţine 

Spusele Maicii Domnului: "Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul. Şi s-a 

bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, Că a căutat spre smerenia 

roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile..." În unele bisericii 

există obiceiul de a se binecuvânta flori în ziua acestei sărbători, dar înainte de 

Sfânta Liturghie.    

La Liturghie, se citeşte din Apostol de la Filipeni 2,5-11, unde se vorbeşte 

despre "Gândul acesta să fie în voi care era şi în Hristos Iisus, care 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, făcându-Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare aflându-Se ca 

un om, S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte pe 

cruce. Pentru aceea, şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui nume, care este 

mai presus de orice nume; ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al 

celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt. Şi să mărturisească toată 

limba că Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu-Tatăl." 

Citirea din Sfânta Evanghelie este luată din Luca 10,38-42 şi 11,27-28, 

citite împreună; Şi aceste texte sunt citite întotdeauna la sărbătorile închinate 

Maicii Domnului. În acest text, Domnul spune, "binecuvântaţi sunt aceia care aud 

cuvântul Domnului şi îl păzesc!" Praznicul Adormirii Maicii Domnului este unul 

din cele mai îndrăgite sărbători pentru credincioşii ortodocşi români, mai ales 

datorită evlaviei deosebite a românilor faţă de Născătoarea de Dumnezeu. Un 

foarte mare număr de biserici şi de mănăstiri poartă acest hram. În multe locuri, cu 

această ocazie se organizează pelerinaje la mănăstirile care îşi sărbătoresc astfel 

ocrotitoarea. Sate şi comunităţi întregi vin împreună în aceste pelerinaje.    
 

"Credincioşii vin încă din preziua Praznicului, în 14 septembrie şi participă 

la slujbe, care în multe locuri au un fast deosebit. Astfel, slujba Vecerniei se 

prelungeşte cu o Priveghere care în unele locuri durează până foarte târziu în 

noapte sau chiar toată noaptea.   

La slujba de înainteprăznuire se mai cântă în multe biserici şi mănăstiri din 

România şi Prohodul Maicii Domnului, o cântare special alcătuită pentru noaptea 

dinaintea praznicului, construită după modelul Prohodului Domnului şi pusă pe 

linia melodică a celor trei stări ale acestuia.   

În pauzele dintre slujbe, credincioşii cântă, în unele locuri, şi alte cântări 

(extra-liturgice) închinate Maicii Domnului, numite în Ardeal pricesne, care 

exprimă grija Născătoarei de Dumnezeu pentru oameni, precum şi afecţiunea 

profundă a credincioşilor faţă de Cea pe care o numesc Măicuţa Domnului. Unele 

dintre acestea sunt de o surprinzătoare familiaritate: "Am venit, Măicuţă, să te mai 

vedem / şi să-ţi spunem dorul pe care-l avem..."   

Poate cel mai cunoscut pelerinaj de Adormirea Maicii Domnului este, în 

România, cel de la Mănăstirea Nicula, păstrătoarea unei cunoscute Icoane făcătoare 

de minuni a Maicii Domnului. Aici credincioşii se adună cu sutele de mii. Foarte 

mulţi, în semn de evlavie faţă de Maica Domnului, al cărei ajutor îl cer şi îl 

primesc, fac, la vremea praznicului, înconjurul bisericii (o dată sau de trei ori) în 

genunchi, aşteptând apoi cu răbdare ore şi chiar zile la rând pentru a ajunge să se 

închine Icoanei Maicii Domnului.  

În afara slujbelor, în ziua praznicului se organizează în multe locuri, pe 

lângă mănăstiri sau şi în oraşe, târguri şi serbări populare.  

Imnografie 

Tropar (Glasul 1)  

„Întru naştere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu 

Născătoare. Sculatu-te-ai la viaţă, fiind Maica Vieţii, şi cu rugăciunile tale, 

izbăveşti din moarte sufletele noastre.” 

Condac (Glasul 2) 

„Pe Născătoarea de Dumnezeu, cea întru rugăciuni neadormită şi întru folosinţe 

de nădejde neschimbată mormântul şi moartea nu au ţinut-o. Căci, ca pe Maica 

Vieţii, la viaţă a mutat-o ,Cel ce S-a sălăşluit în pântecele ei cel pururea 

fecioresc.” 

 

Prof. Steliana PÂRLEA 
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  Lumina nematerială, necreată şi situată în afara timpului, aceasta era 

Împărăţia lui Dumnezeu venit întru puterea Duhului Sfânt, după cum Domnul 

promisese Apostolilor Săi. Întrevăzută atunci pentru o clipă, această lumină va 

deveni moştenirea veşnică a aleşilor în Împărăţie, când Hristos va veni din nou, 

strălucind în toată scânteierea slavei Sale. Va reveni învăluit în lumină, în această 

lumină care a strălucit în Tabor şi care a ţâşnit din mormânt în ziua Învierii Sale, 

şi care, răspândindu-se asupra sufletului şi trupului celor aleşi, îi va face să 

strălucească şi pe ei "precum soarele" (cf. Matei 13:43).  

"Dumnezeu este lumină, iar vederea Sa este lumină" (Sfântul Simeon 

Noul Teolog, Discurs Etic V, 276). Asemeni Apostolilor în vârful Taborului, 

numeroşi Sfinţi au fost martorii acestei revelări a lui Dumnezeu în lumină. Totuşi 

lumina nu este pentru ei doar un subiect de contemplaţie, ci şi harul 

îndumnezeitor care le permite sa "vadă" pe Dumnezeu, astfel încât se confirmă 

cuvintele Psalmistului : "întru lumina Ta vom vedea lumină" (Psalmii 35:10).  

În mijlocul acestei slăvite privelişti se arătară - alături de Domnul - 

Moise şi Ilie, doi mari profeţi din Vechiul Testament, reprezentând respectiv 

Legea şi Proorocii, care îl mărturiseau ca stăpân al celor vii şi al celor morţi 

(Moise a murit înainte de a intra în Pământul Făgăduinţei iar Ilie a fost dus într-

un loc tainic fără să cunoască moartea). Şi vorbeau cu El, în lumină, despre 

Exodul pe care avea să îl înfăptuiască la Ierusalim, adică Patimile Sale, căci prin 

Patimi şi prin Cruce această slăvire trebuia să fie dată oamenilor.   

Ieşiţi afară din ei înşişi, răpiţi în contemplarea luminii dumnezeieşti, 

Apostolii erau copleşiţi ca de un somn şi "neştiind ce zice, Petru îi spuse lui Iisus: 

Stăpâne, ce bine ar fi să rămânem aici; dacă vrei vom face trei corturi: unul 

pentru tine, unul pentru Moise si unul pentru Ilie". Întorcându-şi apostolul de la 

aceasta dorinţă prea omenească, ce consta în a se mulţumi de bucuria 

pământească a luminii, Domnul le arată atunci un "cort" mai bun şi un lăcaş cu 

mult mai înalt pentru a sălăşlui în el slava Sa. Un nor luminos veni să îi acopere 

cu umbra Sa, iar glasul Tatălui Se făcu auzit în mijlocul acestui nor, mărturisind 

pe Domnul: "Acesta este Fiul Meu prea-iubit, în care am bine-plăcut; ascultaţi de 

El". Acest nor era harul Duhului înfierii şi, la fel ca şi la Botezul Său în Iordan, 

glasul Tatălui mărturisea pe Fiul şi arăta că cele trei entităţi ale Sfintei Treimi, 

întotdeauna unite, participă la Mântuirea omului.  

Lumina lui Dumnezeu, care permisese mai întâi Apostolilor să îl "vadă" 

pe Hristos, îi ridică la o stare superioară viziunii şi cunoştinţei omeneşti când ea 

străluci mai puternic. Ieşiţi în afară de tot ce este vizibil şi chiar din ei înşişi, ei 

pătrunseră atunci în întunericul supra-luminos, în care Dumnezeu petrece 

(Psalmii 17:12) şi "închizând uşa simţurilor lor", ei primiră revelaţia Tainei 

Treimii, care este mai presus de orice afirmaţie şi de orice tăgăduire (Teologia 

mistică a Sfântului Dionisie Areopagitul a fost aplicată Tainei Schimbării la Faţă 

în principal de către Sf. Grigore Palama).  

Încă insuficient pregătiţi revelaţiei unor asemenea taine, căci nu 

trecuseră încă prin încercarea Crucii, Apostolii se înspăimântară cumplit. Dar 

când îşi ridicară capetele, îl văzură pe Iisus, singur, redevenit ca mai înainte, Care 

se apropie de ei şi îi linişti. Apoi, coborând din munte, El le ceru să nu vorbească 

nimănui de cele ce văzuseră, până când Fiul Omului nu se va scula din morţi. 

Sărbătoarea Schimbării la Faţă este deci prin excelenţă aceea a îndumnezeirii 

naturii noastre omeneşti şi a participării trupului nostru trecător la bunurile 

veşnice, care sunt mai presus de fire. Înainte chiar de a îndeplini Mântuirea 

noastră prin Patimile Sale, Mântuitorul arată atunci că scopul venirii Sale în lume 

era tocmai să aducă pe tot omul la contemplaţia slavei Sale dumnezeieşti. Din 

acest motiv sărbătoarea Schimbării la Faţă i-a atras în mod deosebit pe călugări, 

care şi-au închinat întreaga viaţă căutării acestei lumini.  

Numeroase Mănăstiri au fost închinate acestei Sărbători, mai ales după 

controversa isihastă din secolul XIV, despre natura luminii din Tabor şi despre 

contemplaţie. De notat de asemenea că, după o tradiţie care circula pe vremea 

iconoclasmului, prima Icoană, scrisă de înşişi Apostolii, a fost aceea a Schimbării 

la Faţă. E vorba desigur mai puţin de un fapt istoric cât de o interpretare 

simbolică, prezentând legătura intimă întreţinută de tradiţia Bisericii între arta 

Icoanei şi această Sărbătoare a vederii lui Hristos întru slavă.  

PRĂZNUIREA SĂRBĂTORII. În seara de dinaintea sărbătorii se ţine 

Vecernia Mare iar a doua zi dimineaţa se slujeşte Sfânta Liturghie a Sfântului 

Ioan Gură de Aur, precedată, de obicei, de Utrenie. Slujba Vecerniei cuprinde 

citiri din: Ieşirea 24:12-18, 33:11-23, 34:4-6, 8; I Regi 19:3-9, 11-13, 15-16. 

Utrenia cuprinde citiri din: Luca 9:28-36, iar Sfânta Liturghie din: II Petru 1:10-

19; Matei 17:1-9.   

Se crede că Schimbarea la Faţă a Mântuitorului a avut loc în timpul 

festivalului evreiesc Booths şi astfel prăznuirea acesteia în Biserica Creştină 

devine împlinirea prin Noul Testament a sărbătorii Vechiul Testament. În 

prezent, prăznuirea are loc în 6 august, cu patruzeci de zile înainte de Înălţarea 

Sfintei Cruci. Aşa cum Ptru, Iacov şi Ioan au văzut transfigurarea înainte de 

răstignire astfel încât ei să afle cine este cel care va suferi pentru ei, Biserica 

leagă aceste două praznice pentru a-i ajuta pe credincioşi să înţeleagă misiunea 

Mântuitorului şi faptul că suferinţa Lui a fost voluntară şi pe deplin acceptată.   

Pe vremuri, sărbătoarea Schimbării la Faţă se situa în Postul Mare, dar a 

fost considerată o sărbătoare prea veselă pentru perioada respectivă. Sfântul 

Grigorie Palama, un mare propovăduitor al înţelesurilor Schimbării la Faţă este 

prăznuit în zilele noastre într-una din Duminicile Postului Mare.  

TRADIŢII. În Grecia şi Romania, anotimpul recoltelor începe, în mod 

tradiţional, în ziua Schimbării la Faţă. Strugurii, în special, nu se mâncau înainte 

de 6 august. În unele parohii, primii struguri sunt aduşi la biserică pentru a fi 

binecuvântaţi şi împărţiţi enoriaşilor. 

IMNOGRAFIE.  

Tropar (Glasul 7)  

Schimbatu-Te-ai la faţă, în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând 

ucenicilor Tăi slava Ta, pe cât li se putea; strălucească şi nouă, păcătoşilor, 

lumina Ta cea pururea fiitoare, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, 

Dătătorule de lumină, slavă Ţie. 

Condac (Glasul 7)  

În munte, Te-ai schimbat la faţă, Hristoase Dumnezeule, şi pe cât au cuprins 

ucenicii Tăi slava Ta, au înţeles că, daca Te vor vedea răstignit, să cunoască 

Patima cea de bunăvoie şi lumii să propovăduiască, că Tu eşti cu adevărat raza 

Tatălui. 

Prof. Monica ZGÎRCEA 

Schimbarea la Faţă a Mântuitorului este unul din Praznicele împărăteşti ale Bisericii 

Ortodoxe, sărbătorită la 6 august.  Iisus Hristos împreună cu cei trei ucenici, Apostolii Petru, Iacov şi 

Ioan au mers pe Muntele Tabor unde, în timp ce Îl priveau, Mântuitorul a început să strălucească 

foarte puternic. În timpul acestei străluciri, au venit Ilie şi Moise şi au vorbit cu El. Ucenicii au fost 

foarte uimiţi şi înspăimântaţi. Această întâmplare dezvăluie divinitatea lui Iisus Hristos, înainte de 

Patimile Sale, astfel încât ucenicii să înţeleagă, după Înălţarea Sa, că El este cu adevărat Fiul lui 

Dumnezeu Tatăl şi că Patimile Sale au fost acceptate cu bună ştiinţă (Marcu 9:2-9). De asemenea, ne 

arată posibilitatea propriei noastre îndumnezeiri.   

Această întâmplare a subiectul unei dispute între Sfântul Grigorie Palama şi Varlaam de 

Calabria. Varlaam credea că lumina strălucirii lui Iisus era lumină creată, în timp ce Grigorie Palama 

susţinea că ucenicilor le-a fost dat harul de a percepe lumina necreată a lui Dumnezeu. Acest fapt 

susţine argumentul lui Grigorie, mai larg, cum că noi nu-l putem cunoaşte pe Dumnezeu în esenţa 

Sa, dar Îl putem cunoaşte în energiile Sale, pe măsură ce El Însuşi se revelează.  

Menţiuni ale Schimbării la Faţă se găsesc în Sfânta Scriptură: Matei 17:1-8, Marcu 9:2-9, 

Luca 9:28-36, şi II Petru 1:16-19.  

SEMNIFICAŢIA TEOLOGICĂ. La şase zile după ce a spus ucenicilor Săi: "Sunt unii din 

cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind întru 

putere" (Matei 16, 28; Marcu 9, 1), Iisus îi luă pe Apostolii Săi preferaţi: Petru, Iacov şi Ioan; 

ducându-i deoparte, urcă pe un munte înalt - muntele Taborului în Galileea - ca să se roage. Se 

cuvenea într-adevăr ca cei care aveau să asiste la suferinţa Sa la Ghetsimani şi care aveau să fie 

martorii cei mai importanţi ai Patimilor Sale, să fie pregătiţi pentru această încercare prin priveliştea 

slăvirii Sale: Petru, pentru că tocmai îşi mărturisise credinţa în dumnezeirea Sa; Iacov, căci a fost 

primul care a murit pentru Hristos; şi Ioan care mărturisi din experienţa sa slava dumnezeiască, 

făcând să răsune ca "fiu al tunetului" teologia Cuvântului întrupat.  

El îi urcă pe munte, ca simbol al înălţării spirituale care, din virtute în virtute, duce la 

dragoste, virtute supremă care deschide calea contemplării dumnezeieşti. Această înălţare era de fapt 

esenţa întregii vieţi a Domnului care, fiind înveşmântat cu slăbiciunea noastră, ne-a deschis drumul 

către Tatăl, învăţându-ne că isihia (liniştirea) este mama rugăciunii, iar rugăciunea este cea care arată 

către noi slava lui Dumnezeu.  

"Şi pe când se ruga, deodată, faţa Sa deveni o alta, Se schimbă şi sclipi ca soarele, în timp ce hainele 

sale deveniră strălucitoare, de un alb scânteietor, cum nu poate înălbi pe pământ înălbitorul" (Marcu 

9, 3). Cuvântul lui Dumnezeu întrupat îşi arăta astfel strălucirea naturală a slavei dumnezeieşti, pe 

care o avea în El însuşi şi pe care o păstrase după Întruparea Sa, dar care rămânea ascunsă sub 

acoperământul trupului. Încă de la zămislirea Sa în pântecele Fecioarei, într-adevăr, dumnezeirea S-a 

unit cu natura trupească iar slava divină a devenit, în mod ipostatic, slava trupului asumat. Ceea ce 

Hristos le arăta Apostolilor Săi în vârful muntelui nu era deci o privelişte nouă, ci manifestarea 

strălucită în El a îndumnezeirii naturii omeneşti - inclusiv trupul - şi a unirii Sale cu splendoarea 

dumnezeiască.  

Spre deosebire de faţa lui Moise care strălucise de o slavă venită din afara după revelaţia din 

Muntele Sinai (cf. Exod 34, 29), faţa lui Hristos apăru pe muntele Taborului ca un izvor de lumină, 

izvor al vieţii dumnezeieşti făcută accesibilă omului şi care se răspândea şi pe "veşmintele" Sale, 

adică asupra lumii din afară dar şi pe lucrurile făcute de activitatea şi civilizaţia omenească.  

"El s-a schimbat la Faţă, ne confirmă Sfântul Ioan Damaschin, nu asumând ceea ce El nu 

era ci arătându-le Apostolilor Săi ceea ce El era, deschizându-le ochii şi, din orbi cum erau, făcându-i 

văzători" (Sfântul Ioan Damaschin, Predică la Schimbarea la Faţă, 12 - PG 96, 564). Hristos 

deschise ochii Apostolilor Săi iar aceştia, cu o privire transfigurată de puterea Duhului Sfânt, văzură 

lumina dumnezeiască indisociabil unită cu trupul Sau. Fură deci ei înşişi schimbaţi la faţă şi primiră 

prin rugăciune puterea de a vedea şi cunoaște schimbarea survenită în natura noastră datorate unirii 

sale cu Cuvântul (Sf. Grigore Palama). 

"Precum soarele pentru cele ale simţurilor, aşa este Dumnezeu pentru cele ale sufletului" 

(Sf. Grigore Teologul), de aceea autorii Evangheliilor spun că faţa Dumnezeului-Om, care este 

"lumina cea adevărată Care luminează pe tot omul care vine în lume" (Ioan 1, 9), sclipea ca soarele. 

Dar această lumină era în fapt incomparabil superioară oricărei lumini a simţurilor şi, incapabili să îi 

mai suporte strălucirea inaccesibilă, Apostolii căzură la pământ.  

 
 5 

http://ro.orthodoxwiki.org/Simeon_Noul_Teolog
http://ro.orthodoxwiki.org/Simeon_Noul_Teolog
http://ro.orthodoxwiki.org/Sfin%C5%A3i
http://ro.orthodoxwiki.org/Vechiul_Testament
http://ro.orthodoxwiki.org/Prooroc
http://ro.orthodoxwiki.org/Cruce
http://ro.orthodoxwiki.org/Dionisie_Areopagitul
http://ro.orthodoxwiki.org/Grigore_Palama
http://ro.orthodoxwiki.org/Isihasm
http://ro.orthodoxwiki.org/Biserica
http://ro.orthodoxwiki.org/Icoan%C4%83
http://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=Vecernia_Mare&action=edit
http://ro.orthodoxwiki.org/Sf%C3%A2nta_Liturghie
http://ro.orthodoxwiki.org/Ioan_Gur%C4%83_de_Aur
http://ro.orthodoxwiki.org/Utrenie
http://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=Ie%C5%9Firea&action=edit
http://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=I_Regi&action=edit
http://ro.orthodoxwiki.org/Evanghelia_dup%C4%83_Luca
http://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=II_Petru&action=edit
http://ro.orthodoxwiki.org/Evanghelia_dup%C4%83_Matei
http://ro.orthodoxwiki.org/Noul_Testament
http://ro.orthodoxwiki.org/Vechiul_Testament
http://ro.orthodoxwiki.org/%C3%8En%C4%83l%C5%A3area_Sfintei_Cruci
http://ro.orthodoxwiki.org/%C3%8En%C4%83l%C5%A3area_Sfintei_Cruci
http://ro.orthodoxwiki.org/Postul_Mare
http://ro.orthodoxwiki.org/Grigorie_Palama
http://ro.orthodoxwiki.org/Tropar
http://ro.orthodoxwiki.org/Condac
http://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=R%C4%83stignirea_Domnului&action=edit
http://ro.orthodoxwiki.org/Praznice_%C3%8Emp%C4%83r%C4%83te%C5%9Fti
http://ro.orthodoxwiki.org/Biserica_Ortodox%C4%83
http://ro.orthodoxwiki.org/Biserica_Ortodox%C4%83
http://ro.orthodoxwiki.org/6_august
http://ro.orthodoxwiki.org/Iisus_Hristos
http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Petru
http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Iacov_%28fiul_lui_Zevedei%29
http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Ioan
http://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=Muntele_Tabor&action=edit
http://ro.orthodoxwiki.org/Ilie_Tesviteanul
http://ro.orthodoxwiki.org/Moise
http://ro.orthodoxwiki.org/Dumnezeu_Tat%C4%83l
http://ro.orthodoxwiki.org/Evanghelia_dup%C4%83_Marcu
http://ro.orthodoxwiki.org/%C3%8Endumnezeire
http://ro.orthodoxwiki.org/Grigorie_Palama
http://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=Varlaam_de_Calabria&action=edit
http://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=Varlaam_de_Calabria&action=edit
http://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=Har&action=edit
http://ro.orthodoxwiki.org/Sf%C3%A2nta_Scriptur%C4%83
http://ro.orthodoxwiki.org/Evanghelia_dup%C4%83_Matei
http://ro.orthodoxwiki.org/Evanghelia_dup%C4%83_Marcu
http://ro.orthodoxwiki.org/Evanghelia_dup%C4%83_Luca
http://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=II_Petru&action=edit
http://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=%C3%8Emp%C4%83r%C4%83%C5%A3ia_lui_Dumnezeu&action=edit
http://ro.orthodoxwiki.org/Apostoli
http://ro.orthodoxwiki.org/Maica_Domnului
http://ro.orthodoxwiki.org/Ioan_Damaschin
http://ro.orthodoxwiki.org/Duhul_Sf%C3%A2nt
http://ro.orthodoxwiki.org/Grigore_Palama
http://ro.orthodoxwiki.org/Grigore_Teologul


 

  

 

 

 

 

 

 
 
          

 

 

  

 7. SINODUL VII ECUMENIC DE LA NICEEA  

(septembrie-octombrie 787) este convocat de împărăteasa Irina (780-790), 

regenta lui Constantin al VI-lea (771-797), pentru a se pronunța în legătură cu cultul 

icoanelor. Leon al III-lea Isaurul (717-741) publică un edict în 727, prin care interzice 

cultul icoanelor şi reprezentarea picturală în general, considerând aceasta drept idolatrie. 

Împăratul numește un patriarh iconoclast, iar împotriva papei Grigorie al III-lea (731-

741) care excomunicase pe iconoclaști, trece sub jurisdicția Constantinopolului provincia 

Iliriei. Succesorul său, Constantin al V-lea Copronim (741-775) convoacă un sinod în 

754 la Constantinopol, care condamnă cultul icoanelor şi excomunică pe toţi anti-

iconoclaştii, inclusiv pe Ioan Damaschinul, apărătorul cel mai aprig al venerării 

icoanelor. Împărăteasa Irina, cu sprijinul patriarhului Tarasie şi cu acordul papei Adrian I 

(771-795), convoacă un alt sinod, tot la Niceea (350 de părinți) sinod care anulează 

deciziile celui din 754 şi care formulează învățătura că obiectul venerării este persoana 

reprezentată pe icoană, făcând o distincţie între adorare (latreia) care este rezervată 

numai lui Dumnezeu şi cinstire (proskynesis) ce se cuvine sfinților (v. ICOANA). 

Sinodul n-a fost acceptat de către Bisericile din imperiul lui Carol cel Mare (Germania, 

Franța, Spania). Sinodul de la Frankfurt (794) şi „Cărţile caroline”se pronunţă împotriva 

cultului icoanelor.  
Cu toată opoziţia patriarhului Nichifor, a lui Teodor Studitul şi a călugărilor în 

general, iconoclasmul persistă datorită persecuției declanşate de împărații bizantini. De 

abia sub împărăteasa Teodora cultul icoanelor a fost restabilit (842), fapt în amintirea 

căruia s-a instituit sărbătoarea Ortodoxiei, in prima Duminica a postului Paștelui. 

Iconoclasmul este ultima erezie care a făcut obiectul unui sinod ecumenic. 

Biserica ortodoxă recunoaște numai șapte sinoade ecumenice. Este adevărat că 

un sinod ținut la Constantinopol (879-880), la care participă delegaţii papei Ioan al VIII-

lea (872-882), încearcă să restaureze comuniunea dintre Orient şi Occident, atât de mult 

zdruncinată datorită ambiţiei papilor de a fi consideraţi de orientali ca instanţă de apel. 

Sinodul recunoaşte pe Fotie (820-891) ca patriarh (Fotie înlocuise pe Ignatie in 858, dar 

nu a fost recunoscut de papa Nicolae I (858-867) si fusese apoi condamnat de sinodul din 

Constantinopol (869-870), convocat de Vasile I Macedoneanul (867-886); la rândul său 

Fotie depusese pe papa, criticând aspru activitatea misionarilor catolici în Bulgaria – a 

cărei populaţie fusese convertită de Bizanţ in 864 -, pe care ii acuza de erezie). Sinodul 

se pronunță împotriva adaosului „Filioque” şi recunoaște egalitatea dintre Roma şi 

Constantinopol, desigur Roma având „oarecare întâietate” . Unii susțin că recunoașterea 

acestui sinod ca sinod de reconciliere ar fi de o mare valoare practică în vederea 

reducerii schismei. Punctul de plecare al schismei din 1054 se află în tendinţa papilor de 

a aşeza Orientul sub autoritatea lor directă, lăsând răsăritenilor impresia că autonomia lor 

este contestată. Din punct de vedere teologic, separarea a fost provocată de Filioque, aşa 

cum arată patriarhul Fotie în tratatul său „Despre Duhul Sfânt”, în care condamnă pe 

latini ca eretici. 

Importanţa sinoadelor ecumenice rezidă în faptul că: a) prin conținutul lor 

dogmatic, ele constituie legătura de unitate cea mai solidă între toate Bisericile locale, în 

primul mileniu creştin; b) ele au impus autoritatea şi metoda colegială, conciliară, care a 

menținut şi slujit ideea ecumenică; c) sinoadele au redresat sau reconstituit unitatea 

vizibilă a creștinismului, de aceea unirea Bisericilor trebuie să facă obiectul unui acord 

ecumenic. 

Prof. Maria PLIC, Şcoala Generală Nr.4 – Vulcan 

expresie a universalităţii  

Bisericii (continuare din numerele anterioare) 

 6. SINODUL VI ECUMENIC DE LA CONSTANTINOPOL –  

 I Trulan (noiembrie 680 – septembrie 681)   
Convocat de împăratul Constantin al IV-lea Pogonatul (Bărbosul)  (648-685), s-a 

reunit in sala Cupolei (trullos) a palatului, pentru a formula credința adevărată faţă de erezia 

monotelismului (thelisisi = voinţă). Erezia a fost pusa in circulatie de împăratul Heraclius 

(610-641), într-o mărturisire de credința publicată în 638, „Ektesis”, compusă de patriarhul 

Serghie si acceptata de papa Honorius (625-638) Pentru imparatul Heraclius (610-641) 

importanta era buna înțelegere, având in vedere ca printre preocupările lui principale se numără 

şi campania împotriva perșilor şi ofensiva pentru recucerirea provinciilor pierdute în timpul 

domniei regelui Chosroe II. În decursul luptelor, împăratului i-a fost dat să constate o totală 

lipsă de loialitate a maselor monofizite faţă de Imperiu, socotit duşmanul ereziei lor. Împotriva 

acestei concepţii trebuia găsit un remediu.   

De aceea politica bisericeasca inaugurata de Heraclius a fost concentrata în găsirea 

unui compromis dogmatic cu ajutorul căruia nădăjduia să câștige Imperiului pe monofiziți, 

consolidând provinciile recucerite de la perși. Sugestia dată împăratului de câțiva monofiziți, 

ca atât ei cat si monofiziții moderați ar fi gata să primească hotărârile Sinodului de la Calcedon 

în cazul ca Biserica greceasca ar accepta învățătura că în Hristos sunt două naturi, dar nu şi 

două voinţe şi două energii, a socotit-o Heraclius că puntea de unire între dogma ortodoxă şi 

monofizism. Învățătura ca Hristos are două naturi, deşi după întrupare are numai o voinţă 

(monotelism) sau o singură energie (monoenergism), putea să atragă pe monofiziții moderați, 

dar ea contravenea Calcedonului. Imparatul Constans al II-lea pentru a ajunge la un 

compromis, emite  in septembrie 648 a emis un edict dogmatic, "Typos". Prin publicarea 

noului edict dogmatic, s-a interzis, sub cele mai aspre sancțiuni ale legilor de stat, orice fel de 

discuții cu privire la una sau doua energii, precum si referitor la una sau doua voințe in 

persoana Mântuitorului.
1
 

  În aceste condiții, ortodoxia este apărată, cu prețul martiriului, de papa Martin I († 655 

în exil în Crimeea) şi de sfântul Maxim Mărturisitorul. Sinodul, în prezenţa împăratului şi a 

legaţilor papei Agathon (678-681), condamnă pe Sergie şi respinge scrisorile lui Honorius către 

Serghie, acuzându-l de a fi monotelit. După alegerea lui Sofronie ca patriarh al Ierusalimului, 

erezia monotelită a fost condamnată la sinodul de la Ierusalim (634). Sinodul  VI recunoaște, în 

acord cu învățătura Sfinţilor Părinți, ca in Hristos exista doua voințe naturale şi două lucrări 

naturale, firea omenească având voinţa ei proprie, care se supune de bunăvoie voinţei 

dumnezeieşti, fiind pe deplin îndumnezeită. Sinodul face un rezumat al dogmelor promulgate 

de sinoadele precedente, un fel de redefinire a doctrinei despre persoana Fiului lui Dumnezeu.  

Deoarece sinoadele din 553 şi 680-681 nu s-au ocupat cu problemele disciplinare, 

imparatul Justinian II (685-695; 705-711), convoacă în 692, în aceeaşi sală a palatului (in 

trullo), un sinod general "al doilea Sinod trulan", cu scopul de a decreta canoane, în 

completarea celor două concilii precedente, al cincilea şi al şaselea, (de unde denumirea de 

synodus quinisextus). Sinodul confirmă canonul 28 de la Calcedon, se pronunţă pentru 

căsătoria preoţilor înainte de hirotonie, critică unele obiceiuri ale Bisericii Apusene, stabilind 

împărtășirea sub ambele forme (pâine şi vin) şi folosirea pâinii dospite (artos) la Euharistie. 

Din cauza ca acest sinod a confirmat pentru a treia oară drepturile patriarhului de 

Constantinopol şi a condamnat unele practici şi obiceiuri ale Bisericii Romane, teologii latini 

nu l-au recunoscut ca ecumenic. 
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IMNUL BIRUINŢEI  

 

Chinuiți şi-nfometați  

Înfruntam urgii,  

Stăm crucificați,  

Transformați în torţe vii.  

 

Se smulge neamul din suferință,  

Nădejdea şi-o ridică la Cruce,  

Mihai Arhanghelul azi îl duce  

Năvalnic spre marea biruinţă.  

 

Din zbuciumul şi suferința noastră  

Se-nalţă-n zarea albastră  

Ca o catapeteasmă-n sărbătoare  

Imnul biruinței legionare.  

 

 

 
 

Valeriu Gafencu  
"Sfântul închisorilor" 

 
 

 

MI-S OCHII TRIŞTI  
 

Mi-s ochii triști şi fruntea obosită  

De-atâta priveghere şi-așteptare,  

Mi-e inima bolnavă, istovită,  

De grea şi îndelungă alergare  

Şi plânge ca o pasăre rănită.  

 

Când ochii mi-i închid şi cat în mine  

Puteri să sui Golgota până sus,  

O voce, un ecou din adâncime  

Îmi spune blând: Viaţa e Iisus,  

Mărgăritarul prețios e-n tine.  

 

Privesc la dimineața minunată  

A Învierii Tale din mormânt,  

Ca Magdalena, ca si altădată,  

Îngenunchez 'naintea Ta plângând  

Şi-s fericit şi plâng cu Tine-n gând.  

 

 
Valeriu Gafencu  

"Sfântul închisorilor" 
 
 

 
 

 

 

Valeriu Gafencu înainte de a fi arestat 

            P o e z i e   c r e ş t i n ă             



 

   

 

  †

 

                                                              29 AUGUST                                                               . 
  La data de 29 august, se prăznuieşte Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul (în 

ebraică (airahaZ iul luif naoI ,ayiraḫaZ neb nanaḥoY iroenu ,nanaḥoY ,יוחנן. Este o sărbătoare a tristeţii, pentru 

că  în această zi a avut loc sfârşitul martiric al Sfântului Ioan Botezătorul, cu prilejul unui ospăţ împărătesc; 

de aceea se prăznuieşte cu post, în orice zi a săptămânii s-ar întâmpla să cadă. 

 Biserica ortodoxă, serbează de obicei ziua morții Sfinților, adică data trecerii lor spre cele 

cereşti, ca ziua lor de naştere. Numai Maica Domnului şi Sfântul Ioan Botezătorul fac excepţie de la această 

regulă. În cinstea Sfântului, Biserica a închinat şase sărbători: - 23 septembrie Zămislirea Lui; - 24 iunie 

Naşterea Sa; - 7 ianuarie Soborul Lui; - 29 august Tăierea Capului; - 24 februarie Întâia şi a doua aflare a 

Capului; - 25 mai A treia aflare a Capului Său. 

Din Evanghelie aflăm că pe vremea tetrarhului Galileii, Irod Antipa, Ioan Botezătorul este prins 

şi întemniţat, la îndemnul femeii sale. Aceasta îl ura şi vroia să-l omoare deoarece Proorocul o ponegrise în 

public pentru fapta sa şi îi reproşase lui Irod, în numele Domnului, că nu îi era îngăduit să ia de soţie pe 

femeia fratelui său Filip. Această căsătorie era contrarie şi leviratului, pentru că Filip trăia, iar Irodiada avea 

pe Salomeea făcută cu Filip – deci nu era legitimă…” Sfântul Ioan nu se temea să-i certe pe cei care trăiau în 

păcat, astfel devenise o persoană incomodă, datorită faptului că atrăsese, în repetate rânduri, atenţia regelui 

asupra desfrâului de la curtea regală şi, în principal, asupra conduitei sale imorale privind căsătoria cu 

cumnata sa, prin cuvinte: „Nu ţi se cuvine să o ai de soţie” (Matei 14, 4). Aceste cuvinte erau o formă blândă 

de mustrare, întrucât ele descriau într-o manieră elegantă, foarte multe păcate grave pe care le făcuse 

Irodiada.  

În aceste condiţii, regele, la fel de diplomat, a recurs la o practică, actuală şi în zilele noastre, l-a 

închis pe Sfântul Ioan Botezătorul în temniţa din cetatea Macherus. Această măsură a regelui avea un dublu 

scop: mai întâi era înlăturată sursa mustrărilor care puteau lua proporţii înspăimântătoare în sânul unui popor 

zelos cum era cel evreu şi, în al doilea rând, această era menită să dea un exemplu celor care ar mai fi avut 

curajul să amintească în public de desfrâul existent la curte. Episodul este uitat până în ziua în care regele îşi 

serbează ziua de naştere, în apropierea Paştilor, acesta i-a invitat pe notabilii regatului său la un mare ospăţ, în 

timpul căruia toţi s-au dedat îmbuibării şi beţiei. Salomeea fata Irodiadei, dansa cu voluptate în faţa mesenilor 

acestui banchet al slavei deşarte, şi ea a plăcut privirii desfrânate a tatălui său care în acele momente, mai 

mult decât „bine dispus”, era atât de încântat de dansul fiicei sale vitrege, încât îi promite acesteia orice va 

cere, până la jumătate din regatul său. (Marcu 6, 23) Tânăra copilă cere sfatul mamei sale, Irodiada, care i-a 

zis: „Capul lui Ioan Botezătorul”(Marcu 6, 24). 

 De fapt, această ofertă de a-i dărui jumătate din avere, era o minciună, pentru că Salomeea era 

minoră şi, în consecinţă, nu putea guverna singură, în al doilea rând, era fiica nelegitimă, a lui Irod care ar fi 

domnit în continuare fără nici un fel de probleme. Aceste lucruri par să explice foarte clar de ce a promis Irod 

cu atâta lejeritate, daruri nefireşti şi, mai ales, de ce Salomeea a simţit nevoia să ceară sfatul mamei sale. În 

momentul în care Salomeea înfăţişează regelui dorinţa sa de a avea pe tipsie Capul lui Ioan Botezătorul. 

(Matei 14, 8), acesta se întristează (Matei 14, 9) şi nu numai datorită presiunii pe care o exercitau cei de faţă, 

martori la jurământul său, el este de acord cu această cerere. Astfel, deşi Irod îl socotea pe Ioan Botezătorul 

un bărbat drept şi sfânt, totodată cinstit şi iubit de popor, ordonă Tăierea Capului Său, şi sub presiunea  

şiretlicului pus la cale de soţia sa.  

Ambii evanghelişti, Matei şi Marcu, introduc această pericopă cu aceleaşi cuvinte care semnalează că 

Irod, Îl confunda pe Mântuitorul Iisus Hristos cu Ioan care ar fi înviat din morţi, deducem că predica Sfântului 

Ioan Botezătorul transformase, într-o măsură destul de mare, sufletul acestui rege desfrânat. Irod în adâncul 

fiinţei sale, îşi dăduse seama, în urma cuvintelor rostite de către Ioan prin puterea Duhului Sfânt, că ceea ce 

făcuse nu era drept nici înaintea lui Dumnezeu, nici înaintea fratelui său şi nici înaintea oamenilor. Irodiada 

observase acest lucru şi îi era teamă că regele, în urma mustrărilor de conştiinţă, să n-o repudieze. În acest 

caz, ea şi fiica sa erau în pericol nu numai de a rămâne pe drumuri, ci chiar de a fi ucise cu pietre de popor, 

pentru desfrânare. Deci, atâta vreme cât trăia, Sfântul Ioan reprezenta pentru regină un pericol permanent, 

astfel că ea a privit jurământul regelui ca singura şansă de a scăpa de o astfel de ameninţare. De aceea, 

moartea Sfântului Ioan Botezătorul a însemnat pentru ea o uşurare şi garanţia că va duce o viaţă fericită de 

acum încolo, bizuindu-se pe influenţa pe care i-o asigurau farmecele personale asupra regelui şi graţiile în 

care se afla fiica sa în faţa acestuia. Astfel, seria fărădelegilor era totală: o regină care îşi dezonorase familia 

printr-un incest, îşi necinstise soţul printr-un crunt adulter, îşi pângărise sufletul prin desfrânare, impusese 

uciderea unui sfânt care ar fi putut întoarce pe mulţi alţi rătăciţi pe calea cea dreaptă.  

Trupul Sfântul Ioan Botezătorului este dat de către Irod, ucenicilor, deoarece se temea că ar 

putea învia le-a dat doar trupul, iar aceştia l-au îngropat în Sevastia, însa capul său este îngropat de către 

Irodiada în curtea sa, la mare adâncime. Potrivit tradiţiei, Sfânta Ioana femeia dregătorului lui Irod a luat 

capul Sfântului Ioan Botezătorul din curtea Irodiadei şi l-a îngropat la Ierusalim, în muntele Eleonului, într-un 

vas de lut (aceasta e socotită cea dintâi aflare a Sfântului Cap). Capul Sfântul Ioan Botezătorului a fost 

prezent aici pânǎ în vremea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, când prin doi monahi, Cinstitul Cap a  

ajuns apoi în Emesa, Siria la un olar. În anul 453, episcopul Uranie al Emesei, l-a aşezat în Biserica din 

această cetate (aceasta este socotită a doua aflare a Capului). În vremea luptei împotriva Sfintelor Icoane, 

Capul Sfântul Ioan Botezătorului  a fost îngropat la Comane, de unde a fost dus la Constantinopol, de către 

Sfântul Ignatie (860), în vremea Împaratului Mihail (aceasta este cea de-a treia şi cea din urmǎ  aflare a 

Sfântului Cap). În timpul cruciadelor, latinii au luat din Constantinopol, în anul 1204, o parte din Sfântul Cap 

şi l-au dus într-o bisericǎ din Amiens, Franţa, unde se află şi astăzi. 

 Prin viaţa, precum şi prin moartea sa, rămâne de asemenea pentru toţi Creştinii un Profet şi un 

stăpânitor al vieţii spirituale. Prin comportamentul său, el îi învaţă să lupte până la moarte împotriva 

păcatului, nu numai pentru respectul dreptăţii şi ascultarea Legii lui Dumnezeu, dar şi pentru a înainta în 

virtute şi curăţia inimii. Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul este ultima mare sărbătoare din anul 

bisericesc care se încheie pe data de 31 august. Pe 1 septembrie începe un nou an bisericesc. 

Sfântul Prooroc Ioan Botezătorului a iubit viaţa pusnicească şi astfel s-a învrednicit a primi haina 

îngereascǎ, „fiind înger în trup sau om îngeresc” a gătit calea Domnului propovǎduind lumii venirea Mielului 

lui Dumnezeu zicând: „Eu trebuie să mă micşorez, iar El trebuie să crească.” 

 

Troparul la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul 

 

„Pomenirea dreptului cu laude, iar ţie destul îţi este mărturia Domnului, Înaintemergătorule, că 
te-ai arătat cu adevărat şi decât proorocii mai cinstit, că şi a boteza în repejuni pe Cel propovăduit te-ai 

învrednicit. Drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, bine ai vestit şi celor din iad pe 

Dumnezeu Cel ce S-a arătat în trup, pe Cel ce a ridicat păcatele lumii şi ne-a dăruit nouă mare mila.” 
 

                                                                                                     Silvia Vicol 
 

 

 
 

SFÂNTUL ALEXANDRU (30 AUGUST) 
Arhiepiscopul Constantinopolului 

 

 
De origine modestă şi lipsit de știința cărților, dar prin virtuțile şi 

harismele sale apostolice, sfântul Alexandru s-a aflat demn să-l slujească pe 

sfântul Mitrofan (cf. 4 iunie), Arhiepiscop al Bizanțului, în calitate de preot al 

episcopului, iar mai târziu (314) ca episcop ajutător. După victoria sfântului 

Constantin asupra lui Licinius, împăratul a organizat o întâlnire oratorică între 

Alexandru şi ritorii păgâni din Bizanț, care s-au văzut înfrânți nu de discursul 

sfântului, ci de o minune ce a săvârșit-o. Cum sfântul arhiepiscop Mitrofan era 

prea bolnav şi prea bătrân ca să mai poată participa la primul Sinod Ecumenic de 

la Niceea (anul 325), l-a trimis pe Alexandru sa prezideze in locul lui. După 

închiderea lucrărilor Sinodului, împăratul Constantin a cerut la toți Purtatorii-de-

Dumnezeu Părinți ce au strălucit în timpul lucrărilor să vină la Constantinopol 

(oraș pe care tocmai şi l-a ales drept cetate imperială) ca să-l binecuvânteze. Un 

înger al Domnului i-a apărut în acele zile Sfântului Mitrofan, descoperindu-i că 

avea să-şi încredințeze Domnului sufletul său în zece zile, şi ca să-l lase pe 

fericitul Alexandru arhiepiscop în locul lui. Părinții episcopi care se aflau la 

Constantinopol în acele zile s-au bucurat de această veste şi, după ce au slujit 

slujba de înmormântare a Sfântului Mitrofan l-au înscăunat în mod solemn pe 

sfântul Alexandru ca prim Episcop al noii capitale a Imperiului. În urma 

Sinodului de la Niceea, Sfântul Alexandru, care avea deja aproape 70 de ani, a 

continuat sa apare Credința Ortodoxă în faţa intrigilor lui Arie şi a acoliţilor săi. 

Unii au spus chiar ca sfântul Alexandru ar fi făcut mai multe călătorii apostolice 

în Tracia, Macedonia, Tesalia şi în insulele greceşti pentru a predica credinţa 

Sinodului ortodox de la Niceea.  

Convocat la Nicomidia pentru ca să-şi explice credinţa, Arie (Arius) a 

reuşit să-l înşele pe împărat semnând o mărturisire de credință în care se 

mulţumea să spună că Fiul lui Dumnezeu este născut înainte de toţi vecii. 

Profitând deci de această mărturisire de credință, Arie a cerut atunci reintegrarea 

sa în Biserică. Sub presiunea lui Eusebiu de Nicomidia, împăratul a primit 

favorabil cererea sa şi a cerut Episcopilor reuniţi la sinodul din Tir să o 

examineze (335). Acest sinod, compus in principal din partizani de-ai lui Arie, s-

a întors cu răutate împotriva Sfântului Atanasie cel Mare (prăznuit la 18 ianuarie 

împreuna cu Sfântul Chiril, amândoi arhiepiscopi ai Alexandriei, si la 2 mai - 

aducerea moaștelor), pe care l-au tratat de vrăjitor, de brută şi de semănător de 

discordie. Luând cunoștință de toate acestea, sfântul Atanasie s-a îmbarcat în 

secret pe o corabie cu destinația Constantinopol, unde a încercat în zadar să 

vorbească cu împăratul, în timp ce sinodul de la Tir îl condamna la exil în Treves 

(orașul german Trier de azi). Arius a încercat sa revină la Alexandria, însă la 

această veste o răzmeriţă a izbucnit în oraş contra lui, astfel încât împăratul l-a 

chemat la Constantinopol ca să se împărtășească cu sfântul Alexandru. Eusebiu 

de Nicomidia şi ai săi au făcut tot felul de presiuni asupra sfântului arhiepiscop 

ca să slujească o Sfânta Liturghie în care să se împărtășească cu Arie ereticul. 

Atunci sfântul Alexandru s-a retras în biserica Sfânta Irina şi, îngenunchind în 

faţa sfântului jertfelnic, s-a rugat zi şi noapte cu aceste cuvinte: "Doamne, dacă 

Arie trebuie să fie împăcat cu Biserica, atunci slobozeşte pe robul tău cu pace. 

Dar dacă ai milă de Biserica Ta şi nu vrei ca moştenirea Ta să se facă de ruşine, 

atunci ia-l pe Arie, pentru ca oamenii să nu ia erezia drept Adevărata Credinţă".   

Sâmbăta, cu o zi înainte de duminica în care ar fi trebuit să se petreacă 

această slujbă, pe când se găsea în piaţa lângă coloana de porfiră ridicată de 

Constantin, Arie a fost brusc chemat de nevoile firești, şi pe când era la closet, 

maţele au crăpat în el, şi acolo a şi murit, în locul în care-şi fac oamenii nevoile 

firii, lipsindu-se astfel şi de împărtășanie şi de viaţă. Când a aflat această veste, 

Sfântul Alexandru a dat slavă lui Dumnezeu, nu pentru moartea aceluia, ci pentru 

că Domnul şi-a arătat încă o dată puterea Sa peste dorinţa mai-marilor lumii 

acesteia. Totuși, cu aceasta tulburările nu au luat sfârșit, şi sfântul Alexandru a 

trebuit să continue să lupte pentru Ortodoxie. A adormit în pace câteva luni după 

moartea Sfântului Constantin (337), la vârsta de 98 de ani, lăsând în scaunul de 

la Constantinopol pe Sfântul Pavel (prăznuit la 6 noiembrie).  
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A IERTA 

 un privilegiu  
Dacă Dumnezeu ne-ar judeca pe noi – oamenii – după dreptate, 

ar fi jale mare pe pământ. Mai mult ca sigur, omenirea ar fi fost de 
mult pierdută.  

Dar, spre „norocul” nostru, Dumnezeu nu ne judecă după 
dreptate, nu ne judecă după meritele noastre, ci după mare mila Lui. 
Milostiv, ne iartă şi ne dă şansa să ne ridicăm din nou. Şansa de a nu  
ne considera niciodată pierduţi, de a ne mântui chiar şi în ultimele 
clipe de viaţă. Chiar şi atunci putem cere iertare. Chiar şi cetatea 
Sodoma ar fi fost salvată, la rugăciunea lui Avraam, dacă s-ar fi aflat 
în ea măcar 10 oameni drepţi. 

„Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm 
greşiţilor noştri”. Iată ce mare privilegiu ne conferă această 
rugăciune! Iată cât de uşor este (în aparenţă) să obţinem iertarea 
greşelilor noastre! În realitate, însă, acest privilegiu aduce cu el şi o 
mare răspundere. Nu este atât de simplu şi de uşor să iertăm, pe cât 
pare. În viaţa de zi cu zi, reuşim destul de greu să ne deosebim de 
datornicul nemilostiv care, după ce a fost iertat de împărat pentru o 
datorie de 10.000 de talanţi, l-a aruncat în închisoare pe un datornic 
al său pentru doar 100 de dinari (1 talant = 600 dinari). 

Aţi întâlnit, sunt convins – destul de des, expresia: „Iert, dar nu 
uit”! Cred că, din punct de vedere creştinesc, această expresie este 
doar o modalitate de a-ţi linişti conştiinţa, poate chiar o formă de 
ipocrizie, fără a rezolva problema în esenţa ei. Adică, te minţi pe tine 
însuţi că ai iertat pe cineva fără să fi făcut aceasta cu adevărat. 

Cărţile de psihologie descriu un fenomen psihic prin care dirijăm 
amintirile şi sentimentele neplăcute în subconştientul nostru, deci în 
afara zonei conştiinţei noastre. Fenomenul se numeşte refulare şi 
este o formă de apărare împotriva gândurilor negative care ne 
marchează viaţa. 

De multe ori, când vi s-a întâmplat vreun necaz, aţi fost sfătuiţi 
să nu vă mai gândiţi la acel necaz şi să încercaţi să vă gândiţi la 
altceva, mai plăcut. Când aţi urmat sfatul respectiv, aţi refulat, aţi 
trimis sentimentele negative în subconştient. Dar asta nu înseamnă 
că au dispărut. Dispar doar atunci când le uitaţi definitiv! 

Până la uitarea definitivă, însă, ele sunt menţinute în 
subconştient cu consum de energie psihică. Efortul autoimpus de a nu 
le vedea, de a nu le simţi, este uneori foarte mare, funcţie de 
intensitatea lor, de tăria cu care te-au afectat acele sentimente 
neplăcute. Sigur că, incomparabil mai uşor treci peste supărarea 
pricinuită de un copil care a spart o vază, decât peste supărarea 
pricinuită de trădarea partenerului de viaţă, spre exemplu. 

Dacă ierţi, dar nu uiţi, înseamnă că nu ai iertat. Însemnă că 
păstrezi resentimentele în subconştient, că ele pot apărea oricând şi 
că se pot manifesta în cele mai nepotrivite moduri. Cu consecinţe mai 
grave decât dacă „greşeala” ar fi fost sancţionată pe loc, la producerea 
ei. 

Imaginaţi-vă următoarea situaţie: aţi greşit unui prieten foarte 
bun. Vă pare nespus de rău şi îi cereţi iertare. El, deşi s-a supărat 
foarte tare, spune că v-a iertat. Viaţa reintră în normal, dar, după 
câţiva ani, vă reproşează greşeala din trecut. 

Bine, veţi fi îndreptăţit să-i amintiţi, dar atunci ai spus că m-ai 
iertat! Te-am iertat, dar nu am uitat! – va zice, de acum, fostul prieten. 

Nu-i aşa că această declaraţie va întuneca toate bucuriile trăite 
împreună până atunci, că va anula multe din aprecierile pe care vi le-
a făcut între timp? Ce vă mai poate convinge că amintirea acelei 
greşeli nu l-a urmărit obsesiv toată această perioadă de timp în care 
aţi crezut că v-a iertat şi că prietenia a putut continua? 

Să ne gândim mai mult ce înseamnă iertare atunci când spunem 
rugăciunea „Tatăl nostru”. Tocmai pentru marea răspundere care 
însoţeşte privilegiul nostru de a-i putea ierta pe ceilalţi.  

Şi să nu uitaţi că a ierta cu adevărat înseamnă a uita. Restul sunt 
poveşti de adormit conştiinţa. 

 

Ioan Dorel Şchiopu 
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     Îndreptându-se spre casă, un ţăran a găsit la 

marginea drumului, pe câmp, un sac plin cu porumb. 

Uitându-se el de jur-împrejur, s-a hotărât să-1 ia acasă, 

fiindcă i-ar fi prins tare bine şi oricum nu-1 vedea nimeni. 

S-a mai uitat o dată înainte, înapoi, în dreapta şi în 

stânga şi s-a aplecat să ia sacul. 

         Dar, deodată, s-a oprit, amintindu-şi că  într-o  sin-

gură direcţie nu s-a uitat: în sus. Privind cerul, lăsă acolo 

sacul şi, zâmbind, îşi continuă liniştit drumul spre casă, 

spunând:  

      -  Mulţumesc, Doamne,   că  mi-ai   dat gândul cel  

bun.  E drept că aş avea mare nevoie de  un  sac  cu   

porumb, dar mai mult am nevoie de   un   cuget   curat   şi 

liniştit.   Cu   siguranţă   că vreun vecin din sat nu a putut 

duce prea mult deodată şi se va întoarce după sac. Dacă 

l-aş fi luat nu m-ar fi văzut nici un om, dar m-ar fi văzut 

Dumnezeu. 

   “Mă străduiesc să am un cuget curat înaintea lui 

Dumnezeu şi înaintea oamenilor!" 

 

LA UŞA MILOSTIVIRII  
 

Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ 

(Hozevitul)  

 

Preasfântă Maică şi Fecioară,  

Nădejdea sufletului meu,  

Tu eşti a mea mijlocitoare  

La Milostivul Dumnezeu.  

 

De n-ar avea la ceruri lumea  

Rudenie de pe pământ,  

Atunci ar fi pustie viaţa,  

Asemenea unui mormânt.  

 

De nu erai Tu primăvară  

A veacului înţelenit,  

Ar fi rămas de-a pururi iarnă,  

Şi soarele n-ar fi zâmbit.  

 

De n-ai fi revărsat Tu zorii,  

Peste pământul adormit,  

Atuncea umbra cea de moarte  

Ar fi rămas fără sfârşit.  

 

Iar astăzi, Preacurată Maică,  

Când toţi ne-am abătut la rău,  

De nu te vei ruga fierbinte  

Ne părăseşte Fiul Tău.  

 

Trimite semn de pocăinţă  

Norodului nedumerit  

Şi adă iarăşi la credinţă  

Pe sufletul cel rătăcit.  

 

Dezleagă, Preacurată Maică,  

Cătuşele celor robiţi  

Şi dăruieşte-le răbdare,  

Creştinilor năpăstuiţi! 

 

 

 

RĂMAS BUN  
 

Valeriu Gafencu,   

"Sfântul închisorilor" 
 

 

Sângerând de răni adânci,  

De zile fără soare,  

De râni ascunse şi puroi,  

Cu oasele slabe şi moi,  

Stau ghemuit în pat şi mă gândesc  

Că în curând am să vă părăsesc,  

Prieteni dragi.  

 

Nu plângeți că mă duc de lângă voi  

Şi c-o să fiu zvârlit ca un gunoi  

Cu hoţii în același cimitir,  

Căci crezul pentru care m-am jertfit  

Cerea o viață grea şi-o moarte de martir.  

 

Luându-L pe Iisus de Împărat,  

Năvalnic am intrat pe poarta strâmtă  

Luându-mă cu diavolul la trântă  

Şi ani de-a rându-ntr-una m-am luptat  

Să devin altul,  

Un erou,  

Om nou.  

Şi-am vrut  

Neamul să-l mut  

De-aici, de jos,  

La Domnul Iisus Hristos.  

Nu vă-nfricaţi de cei ce-n temniţi vă închid  

Şi nici de cei ce trupul vi-l ucid.  

De Cel ce viața-ţi scoate din robie  

Şi fericirea-ţi dă în veşnicie,  

De El să-ţi fie frică, turma mică.  

Acum, când văd cât sunt de păcătos,  

De mic şi de neputincios,  

Că am nevoie multă de-ndurare,  

De dragoste, de milă, de iertare,  

Că numai Dumnezeu le poate toate  

Şi lumea din robie El o scoate,  

Devin copil supus,  

Sunt umilit  

Şi-s fericit.  

Din cerul tău înalt şi prea ales,  

Părinte, când mă vei lua la Tine,  

Prietenilor mei de pe pământ  

Redă-le, Tu, în alb veşmânt  

Un suflet care i-a iubit şi i-a-nţeles.  
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