




†  Ioachim  B|C|UANUL,  

Episcop-vvicar  al
Arhiepiscopiei  Romanului  

[i  Bac\ului
~n mijlocul Postului Mare, Biserica propune

spre venerare Crucea lui Hristos, care, `n proce-
siune liturgic\, este a[ezat\, solemn, `n mijlocul
Bisericii, spre `nchinarea credincio[ilor, pentru
ca, mistic, ea s\ devin\ interioar\ fiec\rui suflet
`n parte. 

Crucea cea de via]\ d\t\toare
Sfânta Cruce, imaginea ei, ne este a[a de fa-

miliar\, `ncât, uneori, prezen]a sa se banalizeaz\,
uitându-i-se `ntreita semnifica]ie sacr\. Purt\m o
cruce la piept din vremea botezului, ne `nsem-
n\m cu ea - din p\cate uneori robotizat, ca o

simpl\ fluturare a mâinii - seara [i diminea]a,
peste zi, la slujbele Bisericii; `n sens material, ea
este semnul care str\juie[te pe turlele bisericilor,
ocrote[te somnul de sub glie al mo[ilor [i str\-
mo[ilor; este a[ezat\ la r\spântiile drumurilor, `n
casele credincio[ilor. Crucea este semnul Fiului
Omului, cel mai r\spândit, [i care a fost adoptat
de Biseric\ ca simbol [i emblem\ a cre[tinilor. 

~n duminica a treia din Postul Mare,
Biserica ne `ntreab\ dac\ [tim s\ tr\im misterul
crucii, atunci când ne afl\m `n fa]a ei. Oare,
atunci când ne `nsemn\m cu semnul crucii,
`n]elegem c\ `mplinim, de fapt, o m\rturisire de
credin]\, iar când privim procesiunea cu Sfânta
Cruce con[tientiz\m necesitatea implic\rii noas-
tre efective, `n sensul unei contemporaneiz\ri a
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~n paginile care urmeaz\,
vom continua s\ prezent\m
c=teva `nv\]\turi despre
Postul Mare, prin care s\-i
ajut\m pe cre[tinii afla]i `n
perioada Postului Mare, `n
demersurile de `ndreptare [i
`n\l]are spiritual\. 
Continu\m editorialul din
num\rul precedent, cu
scurte medita]ii le ultimele
trei duminici din Postul
Mare: Duminica Sfintei
Cruci, Duminica Sf=ntului
Ioan Sc\rarul [i Duminica
Sfintei Cuvioase Maria
Egipteanca. Ad\ug\m, de
asemenea, un eseu la S=m-
b\ta lui Laz\r, zi care
`ncheie perioada de 40 de
zile a Postului Mare.

Fiecare zi, o treapt\ 
spre `ndumnezeire



patimilor, scuip\rilor, b\t\ilor, r\stignirii Mân-
tuitorului nostru Iisus Hristos pe Golgota?

Evanghelia acestei duminici ne `ndeamn\ s\
descoperim [i, mai curând, s\ tr\im misterul
Crucii lui Hristos. Textul luat din Evanghelia
Sfântului Marcu (8, 34-38) are un con]inut enig-
matic [i, `n acela[i timp, bulverseaz\, fiind foarte
dificil de ̀ n]eles, chiar [i pentru hermeneu]ii biblici:
„Cel ce voie[te s\ vin\ dup\ Mine, s\ se lepede de
sine, s\-[i ia crucea [i s\-Mi urmeze Mie“ (Marcu
8, 34). Textul ne las\ s\ `n]elegem c\ pentru a de-
veni ucenic, prieten [i casnic al Mântuitorului
Iisus Hristos, trebuie s\ `mplinim trei sfaturi
evanghelice: renun]area sau lep\darea de sine,
luarea crucii [i urmarea lui Hristos. Hristos nu
oblig\ pe nimeni. El propune calea ca pe un sfat.
Sfatul nu este lege decât din momentul `n care l-ai
adoptat `n mod deliberat, ca norm\ de via]\.

~n Simon trebuie s\ 
nereg\sim fiecare

S\ `ncerc\m o succint\ l\murire a celor trei
sfaturi:

1. Lep\darea de sine. Pentru a putea urma lui
Hristos, El ne propune s\ renun]\m la ceva, la
sinele propriu, la ego-ul care sintetizeaz\ toate
impulsurile autosuficien]ei, str\in primirii iubirii
[i `mp\rt\[irii ei. Acestui sine, Dumnezeu `i

r\mâne necunoscut [i nu se poate reg\si `n dia-
log interpersonal nici cu El [i nici cu aproapele.
De aceea, numai renun]area, lep\darea de sine, ~l
poate aduce pe Dumnezeu `n centrul fiin]ei
umane, acolo unde a fost dintru `nceput. Deci,
sfatul lui Hristos nu `nseamn\ s\ renun]i la tre-
cutul t\u, la istoria ta, la educa]ia ta, la familia ta
sau la altceva ce este util pentru binele personal
[i cel ob[tesc. Lep\darea despre care vorbe[te
Hristos este renun]are la egoismul t\u, la avari]ia
ta, la mândria ta diabolic\, la cupiditate [i vani-
tate, la osândirea aproapelui etc. Renun]area la
toate aceste p\cate proprii `nseamn\ a te d\rui
total lui Hristos, adic\ a-L recunoa[te ca Domn [i
Dumnezeu al lumii, Cel Care ghideaz\ existen]a
noastr\ spre `mplinirea a tot lucrul bun, Cel Care
inspir\ gândurile noastre, lumineaz\ fiin]a noas-
tr\ cu roua harului S\u. Lep\darea de sine mai
`nseamn\ a imita pe Hristos, „Care S-a smerit pe
Sine, chip de rob luând, f\cându-Se servitorul
tuturor, ascult\tor f\cându-Se pân\ la moarte, [i
moarte pe Cruce“ (cf. Filipeni II, 7-8).

2. Dac\ aceasta `nseamn\ lep\darea de sine,
atunci a lua Crucea `nseamn\ a primi crucea, nu
cea pe care am alege-o noi, ci pe cea pe care Hris-
tos o pune pe umerii no[tri. ~n acest sens, Crucea
are un `n]eles mai tainic, simbolizând ansamblul
tuturor condi]iilor existen]iale corelate cu darurile
sau talan]ii d\rui]i fiec\ruia de Dumnezeu. A-]i
lua crucea necazurilor, bolilor, suferin]elor fizice

[i psihice etc. `nseamn\ a te accepta a[a cum e[ti.
Acceptarea crucii nu `nseamn\ a dezn\d\jdui, a
muri sub greutatea ei, ci a [ti c\ Hristos este Cel
ce poart\, `n cele mai grele momente, crucea
noastr\, deoarece crucea suferin]elor, ̀ n fond, este
crucea pe care El o purta pe Golgota, adaptat\ fie-
c\ruia dintre noi. El, pe drumul Golgotei, `n fapt,
nu purta crucea Sa, ci `ntreaga suferin]\ a oame-
nilor, a p\catelor noastre, a nedrept\]ilor noastre.
Crucea d\ sens vie]ilor noastre, pentru c\ purtând-o,
greutatea ei nu desfigureaz\, ci transfigureaz\.

3. Deci, dup\ lep\darea de sine [i luarea
crucii, trebuie s\ pornim pe calea pe care ne-a in-
dicat-o Hristos, urmându-L. Este imaginea dru-
mului calvarului. Dup\ ce Hristos i-a dat crucea
lui Simon din Cirene, El mergea `nainte, iar
acesta ~l urma. Simon este paradigma fiin]ei
umane care urmeaz\ pe Hristos. ~n Simon trebuie
s\ fim prezen]i cu to]ii pentru a-L urma pe Hristos
necondi]ionat, f\r\ s\ cârtim cânt\rind greutatea
crucii primite, ci t\cu]i, lini[ti]i, s\ ne purt\m `ntru
r\bdare crucea pân\ pe Golgota, acolo unde vom
`ntrez\ri ridicându-se Soarele ~nvierii. 

S\ fim `n permanent\ 
stare de jertf\

Urmarea lui Hristos este o experien]\ aparte,
ce presupune parcurgerea drumului suferin]ei

martie 2010

EEDDIITTOORRIIAALL
AA-]]ii  lluuaa  ccrruucceeaa  nneeccaazzuurriilloorr,,  bboolliilloorr,,  
ssuuffeerriinn]]eelloorr  ffiizziiccee  [[ii  ppssiihhiiccee  `̀nnsseeaammnn\\  

aa  ttee  aacccceeppttaa  aa[[aa  ccuumm  ee[[ttii..

Cronica RomanuluiCronica Romanului4
Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului



5anul II (X) nr. 3

pân\ la r\stignire. Dac\ `n epoca primar\ a
cre[tinismului aceast\ cale era parcurs\ `n tota-
litate [i cu bucurie, pentru noi, cei de ast\zi,
acest drum este cu atât mai lung, cu cât
Dumnezeu nu mai este un partener de dialog [i
tat\ iubitor, ci un principiu teologic supus re-
flec]iei mentale. Cu toate acestea, putem face
din fiecare zi a vie]ii noastre o scar\ c\tre cer, un
urcu[ c\tre `nviere, practicând virtu]ile [i elim-
inând din via]a noastr\ povara grea a p\catelor.

~n fiecare diminea]\, atunci când ne ridic\m
din somnul de noapte, s\ fim con[tien]i c\ tre-
buie s\ `nfrunt\m cu stoicism greutatea zilei,
adic\ a `ndatoririlor jurnaliere, pe care trebuie
s\ le `mplinim. Fiecare zi s\ fie prilej al `ndum-
nezeirii, nu o pierdere de timp. ~n acest spirit al
sacrificiului, al jertfelniciei [i al con[tiin]ei c\
trebuie s\ fim `n permanent\ stare de jertf\,
fiecare zi este o urcare c\tre lumina cea
ne`nserat\ a ~mp\r\]iei lui Dumnezeu.

A[adar, `n aceast\ duminic\, a treia din post,
noi, contemplând Sfânta Cruce, trebuie s\ ve-
dem pe Hristos jertfindu-{i Trupul, dar [i pe
Acela[i Hristos, Care zice lui Toma dup\
~nviere: „Adu degetul t\u `ncoace [i vezi r\nile
Mele [i adu mâna ta [i o pune `n coasta Mea [i
nu fi necredincios, ci credincios“(Ioan 20, 27).
Evanghelia mântuirii, pe care ne-a predicat-o
Hristos, nu trebuie redus\ la o simpl\ idee
`n]eleapt\, ci ea este o revelare a `ntregului plan
de mântuire adus lumii de El. Nu trebuie s\ ve-
dem doar lumina suav\ a `nvierii, lumina ta-
boric\, reducând patima [i r\stignirea lui
Hristos, ci pe toate, `n integralitatea lor. Hristos
sufer\ cu omul [i `n om, `ns\ aceast\ suferin]\,
dac\ El {i-a asumat-o, `n acela[i timp a [i
`nvins-o prin `nviere. ~n noaptea Pa[telui
cânt\m: „Ieri m-am r\stignit `mpreun\ cu Tine,
pe cruce, azi m\ ridic `mpreun\ cu Tine, `nviind
Tu“(Canonul ~nvierii).

Pentru o mam\ neconsolat\, care `[i vede
un copil bolnav sau mort, un tân\r care-[i vede
so]ia moart\ `ntr-un accident de circula]ie sau
cel ce-[i vede copiii murind de foame sau de
boal\, sau `n `nchisori, este o suferin]\, o cruce.
Pentru credin]a lor curat\, Hristos sufer\
`mpreun\ cu ei, u[ur=ndu-le povara. 

S\ avem credin]a c\ Dumnezeu [tie s\
`ncheie orice lucru `n chip frumos! 

S\ ne deschid\ Dumnezeu ochii cugetului
pentru a putea vedea misterul profund al cru-
cilor noastre [i a `n]elege c\ suferin]a nu desfi-
gureaz\, ci transfigureaz\.

***

Trepte din scara c\tre cer
~n cea de-a patra duminic\ a Postului Mare,

se face pomenirea Sfântului Ioan Sc\rarul, care a

scris una dintre cele mai remarcabile opere as-
cetice, numit\ Scara virtu]ilor. Via]a omului
este comparat\, asemuit\ cu o scar\ al c\rei cap\t
se afl\ pe p\mânt [i care se ridic\ `nspre profun-
zimile lui Dumnezeu. ~n cre[terea sa, omul are
un `nceput biologic [i fiin]ial, dar nu are sfâr[it,
pentru c\, tinzând c\tre asem\narea cu Creatorul
s\u, Acesta fiind ve[nic, [i urcu[ul omului pe
scara valorilor trebuie s\ fie ve[nic, niciodat\
cunoscând pe Creator `n ceea ce este El `n fiin]a
Sa. Sfântul Ioan Sc\rarul a contemplat acest
urcu[ [i ne-a ar\tat metodele prin care putem
urca ne`ncetat, epectazic, c\tre Dumnezeu.

Sfântul Ioan, a[a cum citim `n via]a lui, s-a
retras `n Pustiul Sinai, la poalele muntelui pe
care Dumnezeu S-a ar\tat lui Moise. Locuind
`ntr-o pe[ter\, petrecea toate zilele rugându-se,
lucrând [i se gândea la destinul oamenilor aces-
tei lumi de[arte, la suferin]ele lor, la r\ul care
domina lumea. ~n timpul acela, ca [i ast\zi,
pelerini temerari – singuri sau `n grup – urcau
pe munte, la locul unde Moise a primit tablele
legii. Aceast\ ascensiune a pelerinilor a devenit
pentru Sfântul Ioan simbolul vie]ii noastre
umane, modelul vie]ii spirituale, cre[tine. Cel
ce a unit cerul cu p\mântul, la plinirea vremii, a
fost Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos, Fiul cel
ve[nic, Care a coborât la noi ca pe o scar\, care
a fost Sfânta Fecioar\ Maria, N\sc\toare de
Dumnezeu. Deci cerescul nu mai este departe
de p\mântesc, nici separat de el, pentru c\ e-
xist\ o scar\ pe care accedem c\tre ~mp\r\]ia lui
Dumnezeu, prin Hristos, Care a unit `n
Persoana Sa divinitatea cu umanitatea.

Observând urcu[ul pelerinilor pe munte, el a
`n]eles c\ niciodat\ nu trebuie s\ te opre[ti din
urcare, odat\ ce ai `nceput ascensiunea pe scara
cerului. A mai `n]eles, [i aceasta o descoperim
citind opera sa, c\ scara cerului este cu totul
aparte, diferit\ de orice alt\ scar\. Când urc\m
pe o scar\ obi[nuit\, cu o greutate `n spate, ne
putem opri pentru a ne odihni pe o treapt\. Pe
scara cerului, adic\ a virtu]ilor, dac\ te opre[ti
nu r\mâi pe aceea[i treapt\, ci aluneci `n jos. Pe

scara cerului nu trebuie s\ te opre[ti niciodat\.
Omul de rug\ciune [i cel care `mpline[te vir-
tu]ile [tie acest lucru. Spre exemplu, celui care
se roag\ ne`ncetat, dac\ se opre[te pentru un an-
umit timp, `i este foarte dificil s\ revin\ la starea
de dinainte. A[a [i sufletul care tinde spre ase-
m\narea cu Dumnezeu: dac\ se opre[te s\ zboa-
re, cade imediat, c\ci for]ele malefice `l atrag. 

„Cred, Doamne, 
ajut\ necredin]ei mele“

Mai este un lucru deosebit pe scara virtu]i-
lor sau a cerului – acela de a `mplini permanent
virtu]ile. A urca pe scara cerului nu `nseamn\ a
`mplini o virtute [i apoi a o p\r\si pentru a trece
la `mplinirea alteia, ci a continua s\ le `mpli-
ne[ti pe toate deodat\, potrivit darului primit, a-
dic\ a sta pe toate treptele sc\rii `n acela[i timp.

A[adar, cuvântul de ordine din aceast\ du-
minic\ este urm\torul: „Tot `nainte pe scara
cerului“! Uni]i `ntr-un cuget, ca [i grupul de
pelerini care merge s\ se adape din izvoarele
harului din diferite p\r]i, tot a[a [i pe noi,
cre[tinii, cu mic cu mare, indiferent ce respon-
sabilitate avem `n ordinea uman\, Biserica ne
adun\ [i ne `ndeamn\ s\ urc\m pe scara cerului
c\tre ~mp\r\]ia lui Dumnezeu. Bine`n]eles c\
putem avea dificult\]i `n urcare, c\ci scara nu
este o punte pe care treci dintr-o parte `n alta, `n
plan orizontal; scara urc\ pe vertical\, iar `n ur-
care ai mai mult\ nevoie de for]\ [i echilibru
pentru a nu te descump\ni [i c\dea. Trebuie
doar s\ ne angaj\m cu toat\ fiin]a `n urcare, c\ci
sprijin va veni din partea Mântuitorului [i a
celor care au urcat deja pe aceast\ scar\, sfin]ii
[i drep]ii Bisericii. To]i ne vor sprijini, dac\-i
chem\m `n ajutor. Apoi, trebuie s\ mai [tim c\
virtu]ile pe care le `mplinim nu sunt altceva
decât ni[te puteri (virtute, `n sens etimologic
mai larg `nseamn\ b\rb\]ie, putere spiritual\),
care se adaug\ fiin]ei noastre [i care o
propulseaz\ pe alte trepte, de unde orizontul se
deschide [i putem descoperi alte valori [i alte
sensuri ale existen]ei `n Hristos.

Nu trebuie s\ facem abstrac]ie [i de peri-
colele care ne pasc `n aceast\ urcare. Unii
dezn\d\jduiesc, al]ii cad, al]ii se risipesc `n
c\dere. Pentru ce se `ntâmpl\ astfel? R\spunsul
este dat de Evanghelia care se cite[te la Sfânta
Liturghie, `n aceast\ zi de duminic\ (Marcu 9,
17-31) `n care se vorbe[te despre vindecarea fi-
ului lunatic, adus de tat\l s\u la Iisus. Hristos
`ntreab\ pe p\rintele fiului bolnav: „De po]i
crede, toate sunt cu putin]\ credinciosului“
(Marcu 9, 23), iar r\spunsul a fost ca o strigare
din suflet: „Cred, Doamne, ajut\ necredin]ei
mele“ (Marcu 9, 24). Atunci Hristos vindec\
copilul. Asemenea [i noi, cei care urc\m pe
scara cerului. Atâta vreme cât credin]a, n\de-
jdea [i dragostea nu sl\besc, Dumnezeu ne vine
`n ajutor [i spore[te puterile noastre. ~ndoirea

Miniatur\ dintr-un 
manuscris rusesc din anul 1560
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noastr\, pu]ina credin]\, murmurul nostru, câr-
tirea [i toate celelalte ispite produse de diavol,
`n vremea ostenelii urcu[ului, resping mâna
venerabil\ a lui Dumnezeu, Cel Care ne ajut\.
S\ nu fie! S\ avem credin]\ c\ Dumnezeu este
cu noi, iar atunci când puterile noastre sl\besc,
ne ia `n bra]e ca pe ni[te copii neputincio[i [i ne
repune pe drumul pe care ni l-a indicat.

Doamne, fii cu noi pururea!

***

Rug\ciunea trebuie 
cur\]at\ de utilitarism

A cincea duminic\ din Postul Mare, este
dedicat\ de Biseric\ Sfintei Maria Egipteanca,
cea mai mare ascet\ cunoscut\ `n Biserica
cre[tin\. Via]a ei este binecunoscut\ ast\zi [i
este la `ndemâna oricui s\ o citeasc\. Ceea ce
este important este mesajul pe care ni-l trans-
mite, citind [i urm\rind via]a acestei mari sfinte
a Bisericii.

Era o mare p\c\toas\, o prostituat\ care tr\ia
`ntr-un important ora[ al desfrâului din Egipt.
Dumnezeu, Care a venit s\ scoat\ umanitatea
din robia p\catului [i a mor]ii spirituale, a dat
dovad\, prin ea, c\ omul se poate schimba, prin
metanoia, [i poate ajunge asemenea `ngerilor. 

Pe scurt, via]a ei o putem cuprinde `n trei
p\r]i: starea de p\cat sau c\derea, starea de
poc\in]\ sau purificarea [i starea de poc\in]\
permanent\ sau iluminarea. 

Punctul forte al vie]ii ei a fost venirea `n
sine, convertirea, mutatio mentis. Acest lucru s-a
produs atunci când voia s\ intre pentru a se
`nchina lemnului Sfintei Cruci a Mântuitorului
Hristos, `n Biserica din Ierusalim. O for]\ exte-
rioar\ ei o oprea s\ `nainteze. Era semnul
chem\rii la o alt\ stare a vie]ii.

De ce tocmai ea [i nu al]ii, care erau poate
tot atât de p\c\to[i? Pentru ce eu sau tu nu sun-
tem opri]i, când voim s\ intr\m `n Sfânta
Sfintelor unei biserici sau `ntr-un loc sacru pen-

tru a s\ruta o icoan\ f\c\toare de minuni sau
moa[tele unui sfânt? Dac\ reflect\m bine, `n
toat\ sinceritatea, [i noi ar trebui s\ fim opri]i de
o for]\ nev\zut\ atunci când am vrea s\
`naint\m spre ceva sfânt cu o con[tiin]\
`nc\rcat\ de f\r\delegi.

Autorul inspirat, Patriarhul Sofronie al
Ierusalimului, care a scris via]a Mariei
Egipteanca, nu ne d\ un r\spuns la aceast\
`ntrebare logic\, dar pe acesta `l putem deduce
din context. Aceast\ femeie, destr\b\lat\ ini]ial,
a fost aleas\ pentru c\ numai Dumnezeu [tia c\
are un suflet mare. 

Am putea pune `ntrebarea [i despre Sfânta
Fecioar\ Maria; de ce ea [i nu alt\ fecioar\ a fost
aleas\ pentru a dialoga cu cerul. Dumnezeu are
planul S\u pentru lume, El [tie adâncurile sufle-
tului, El ne alege din pântecele maicii noastre
pentru a `mplini `ntru El binele. El ne-a l\sat
liberi, `ns\, s\ urm\m acest plan, pentru c\ nu este
predestina]ie absolut\ `n planul lui Dumnezeu. El
[tie toate, dar nu intervine `n via]a omului pentru

c\ i-ar ̀ ngr\di libertatea. El doar insufl\ pe fiecare
s\ `mplineasc\ binele. ~ns\ pe unii `i alege `n mod
special, ca s\ ̀ mplineasc\ planul S\u pentru lume.
A[a au fost ale[i Fecioara, apostolii, sfin]ii
Bisericii [i deci [i Sfânta Maria Egipteanca. {i
Sfântul Apostol Pavel, spre exemplu, marele
prigonitor al cre[tinilor a devenit apostolul nea-
murilor [i cel mai fervent apostol al lui Hristos,
dup\ un moment anume: `nt=lnirea cu Hristos pe
Calea Damascului. 

Cel mai mare p\c\tos, 
poate deveni un sfânt

Sfânta Maria Egipteanca a fost aleas\ de
Dumnezeu pentru a ne ar\ta cum omul, din cel
mai mare p\c\tos, poate deveni un sfânt.
Biserica, `ntr-unul din imnele sale, cânt\:
„Mare este puterea Crucii Tale, Doamne, c\ s-
a `nfipt `n loc [i lucreaz\ `n lume. {i a f\cut din
pescari apostoli [i din p\gâni mucenici, ca s\
se roage pentru sufletele noastre“. 

Sunt foarte mul]i `n ultimul timp care escamoteaz\ divinitatea
Mântuitorului, ca ecou al vocii Marelui Inchizitor dostoievskian, an-
cora]i `n Umanism plat [i Existen]ialism fad, spunând: prea mult\ in-
justi]ie, nedreptate, violen]\, r\u `n lume; copii handicapa]i, fl\mânzi,
abandona]i, bolnavi de boli incurabile [i necunoscute. Unde este
Dumnezeu? El nu exist\, c\ci dac\ ar exista ar disp\rea toate acestea,
c\ci ar lua `n propriile mâini destinul acestor neferici]i.

Existen]ialismul ateu, prelu=nd fragmentar o afirma]ie a filosofului
german Friedrich Nietzsche, p\rintele ateismului modern, a lansat ideea
c\ Dumnezeu a murit, iar cel ce `mp\r\]e[te acum este supraomul, care

vine din neant [i sf=r[e[te `n el. Unde a ajuns lumea guvernat\ de super-
man? Iat\ finalitatea unei astfel de gândiri nebune despre filosofia supra-
omului! S\ privim doar fresca secolului al XX-lea: r\zboi planetar, des-
po]i [i tirani capabili s\ extermine `ntreaga popula]ie a planetei; gulaguri,
deport\ri, azile pline de psihopa]i [i oligofreni, s\li de tortur\, `nchisori
traumatizante, terorism, bomb\ nuclear\, arme din ce `n ce mai sofis-
ticate pentru distrugere `n mas\, nihilism, putrefac]ie cultural\ [i spiritu-
al\, invidie, ur\ de ras\, crize de tot felul, inversarea valorilor morale etc. 

Nihili[tii vor un Dumnezeu care s\ schimbe aceast\ fresc\
macabr\ [i plin\ de himere. Dumnezeu este atotputernic [i ar putea

Nu Dumnezeu este cauza suferin]ei, ci r\ul



Mântuitorul a ales-o pe Sfânta Maria
Egipteanca [i a oprit-o `naintea Crucii Sale pen-
tru a trezi `n ea con[tiin]a de sine, apoi
con[tiin]a p\catului [i con[tiin]a prezen]ei lui
Dumnezeu. Dup\ trezirea con[tiin]ei, `ncep
treptele urcu[ului.

Ea voia s\ intre `n Sfântul Mormânt `n
starea ei p\c\toas\ `n aparen]\, `ns\ curat\ `n
profunzimi. Ea nu cerea nimic lui Dumnezeu;
dorea doar s\ vad\ locul unde S-a r\stignit
Hristos. F\r\ `ndoial\ c\ erau poate sute sau mii
de pelerini care [i ei intrau, dar fiecare cu
scopul s\u: unii se rugau pentru s\n\tatea lor,
al]ii pentru dobândirea de bog\]ii, bani, avere,
pentru un succes oarecare. Maria nu cerea
nimic, doar voia s\ se apropie de Crucea
Domnului. Tocmai aceast\ dorin]\, simpl\ `n
aparen]\, i-a fost refuzat\, ceea ce i-a produs o

mare durere. O astfel de experien]\ poate s\ ne
intrige. Dac\ Hristos este Cel ce ne-a zis:
„Cere]i [i vi se va da, bate]i [i vi se va deschide,
c\uta]i [i ve]i afla“ (Matei 7,7 ), atunci de ce nu
ne d\, fie chiar [i un lucru simplu [i ne`nsemnat.
Explica]ia ni se d\ `n evanghelia zilei (Marcu
10, 32-45), cu fra]ii lui Zevedeu, care cereau
emfatic s\ fie unul de-a dreapta [i altul de-a
stânga, `n ~mp\r\]ia lui Dumnezeu, [i c\rora
Hristos le spune: „nu [ti]i ce cere]i“. Deci, noi
nu trebuie s\ cerem ca Hristos s\ fie de partea
noastr\, ci s\ ne rug\m ca noi s\ fim de partea
Lui. Iar pentru acest fapt Dumnezeu are
metodele Sale: pe unii `i cheam\ mai repede, pe
al]ii dup\ o osteneal\ mai mare. 

Pentru a se apropia de Mântuitorul, de locul
cel sfânt al Lui, Mariei i-au trebuit 47 de ani de
jertf\ [i ascez\ `n Pustia Iordanului. Iat\ cum

Dumnezeu ne preg\te[te calea fiec\ruia, depinde
`nc\ o dat\ de noi, dac\ voim s\ fim `n compania
Lui sau nu. Obstacolul a fost, pentru Maria Egip-
teanca, un impuls pentru a porni pe calea poc\in-
]ei, a smereniei, a urcu[ului duhovnicesc.

Sfânt\ Maria, roag\-te lui Hristos pentru
noi, p\c\to[ii!

***

Dumnezeu se face p\rta[
suferin]elor noastre

Postul Mare se `ncheie cu Sâmb\ta lui
Laz\r, când se aminte[te de minunea pe care a
f\cut-o Hristos `nainte de patima Sa mântuitoa-
re, considerat\ cea mai mare minune a Sa, care
este, `n acela[i timp, [i garan]ia `nvierii noastre.

La Sfânta Liturghie din aceast\ zi, se is-
torise[te `ntreg evenimentul `nvierii lui Laz\r
din mor]i, descris `n detaliu de Sfântul Evan-
ghelist Ioan, `n capitolul al 11-lea (1-45). Peri-
copa evanghelic\ ne propune spre medita]ie `n-
v\]\turi soteriologice [i eshatologice de o mare
profunzime [i complexitate.

Deoarece `n medita]iile anterioare am vorbit
mai mult despre poc\in]\, reconciliere [i mân-
tuire, vom r\mâne fideli aceluia[i ton elegiac,
specific st\rii de poc\in]\ continu\ cerut\ de pe-
rioada P\resimilor, transfiguratoare [i nu des-
figuratoare.

~n versetul 35 al capitolului al 11-lea, se re-
lateaz\ faptul c\, `n fa]a mormântului prietenu-
lui S\u Laz\r, Iisus a plâns: „{i a l\crimat
Iisus“. Ca orice om, `n fa]a mul]imii `ntristate [i
a bunului s\u prieten pus de patru zile `n mor-
mânt, Iisus S-a `ntristat [i a plâns. Este semnul
c\ `n El, de[i locuia toat\ plin\tatea dum-
nezeirii, dispozi]iile naturale (afectele fizice)
erau active. ~ntrupându-Se, a devenit asemenea
nou\, vulnerabil, sensibil `n a-{i arat\ compasi-
unea fa]\ de suferinzi. Cre[tinismul, de altfel,
este singura religie `n care Dumnezeu Se face
Persoan\ pentru a `mp\rt\[i [i primi suferin]a

NNooii  nnuu  ttrreebbuuiiee  ss\\  cceerreemm  ccaa  HHrriissttooss  
ss\\  ffiiee  ddee  ppaarrtteeaa  nnooaassttrr\\,,  ccii  ss\\  nnee  rruugg\\mm  

ccaa  nnooii  ss\\  ffiimm  ddee  ppaarrtteeaa  LLuuii..
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schimba toate, dar ar anihila libertatea omului c\ruia i-a dat p\mân-
tul ca un paradis, unde s\ se organizeze singur, `n manier\ uman\.
Nu trebuie s\ spunem c\ Dumnezeu `ng\duie suferin]a. El ~nsu[i {i-
o asum\ `n mod voit. S\ ne amintim c\ atunci când Iisus era `n
Gr\dina Ghetsimani [i când unul dintre ucenici a scos sabia [i a
lovit, t\ind urechea unui slujitor al puterii, El i-a zis: „~ntoarce
sabia ta la locul ei, c\ to]i cei ce scot sabia, de sabie vor pieri“
(Luca 26, 52). Apoi continu\: „Sau ]i se pare c\ nu pot s\ rog pe
Tat\l Meu [i s\-Mi trimit\ acum mai mult de dou\sprezece legiuni
de `ngeri?“ (Matei, 26,53). Dar acestea se fac pentru a se `mplini
Scriptura: „Bate-voi p\storul [i se vor risipi oile turmei“ (Matei 26,
31). Deci, Iisus nu uzeaz\ de atotputernicia Sa, „ci Se smere[te pe
Sine, ascult\tor f\cându-Se pân\ la moarte [i `nc\ moarte de cruce“

(Filipeni 2, 8). Dumnezeu este atotputernic, dar nu-L for]eaz\ pe om
s\-L iubeasc\, El acceptând s\ sufere mai departe din cauza
neputin]ei omului de a r\spunde iubirii Lui. 

~n fa]a acestei suferin]e pe care {i-o asum\, Iisus plânge, l\crimeaz\.
El vars\ lacrimi pentru suferin]a uman\, suferin]\ care nu s-a produs din
cauza Lui. Nu Dumnezeu este cauza suferin]ei, ci r\ul, care nu are nicio
leg\tur\ cu Dumnezeu. Un sfânt aproape contemporan, care a tr\it ̀ n plin\
epoc\ a modernismului steril (sf. Siluan de Athos), contemplând fresca
sinistr\ a umanit\rii, ne d\ un sfat extraordinar: }ine mintea ta `n iad [i nu
dezn\d\jdui.

Hristos [tie c\ dup\ suferin]\ vine transfigurarea, c\ci cel ce r\bd\
pân\ la sfâr[it acela se va mântui, adic\ va vedea ~nvierea lui Hristos [i
se va face p\rta[ al acestei ~nvieri. 

Primul mormânt al lui Laz\r din Betania (imaginea din st=nga) a r\mas un loc
de pelerinaj pân\ `n zilele noastre. Al doilea mormânt, din insula Cipru, a fost

descoperit `n Kittium `n jurul anilor 890 d.Hr., cu moa[tele Sf. Lazar [i
purtând inscrip]ia „Laz\r, prietenul lui Hristos.“ Peste acest mormânt a fost

construit\ o biseric\ `nchinat\ Sfântului Laz\r, primul episcop al Ciprului



PPeelleerriinnaajjuull  nnoossttrruu  ppee  aacceesstt  pp\\mmâânntt  eessttee  uunn
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creaturii, `n dialog interpersonal. Dumnezeu se
face p\rta[ suferin]elor noastre.

Existen]a noastr\ p\mânteasc\
este un amestec 
de moarte [i `nviere

Moartea nu-i ceva care `ncheie via]a
noastr\ terestr\, ci este o realitate care exist\ `n
noi [i `n jurul nostru. Tot Sfântul Pavel zice c\
„Noi murim `n fiecare zi“ (I Corinteni 15, 31).
Fiecare moarte este urmat\ de o `nviere sau de
o rena[tere. Altfel spus, orice moarte pre-
supune o nou\ form\ de via]\. Chiar [i exis-
ten]a noastr\ p\mânteasc\ este un amestec de
moarte [i `nviere. 

Pelerinajul nostru pe acest p\mânt este un
pa[te ne`ncetat, adic\ o trecere permanent\ prin

moarte la o nou\ form\ de via]\. Spre exemplu,
`ntre na[terea noastr\ ini]ial\ [i adormirea fi-
nal\, via]a noastr\ este constituit\ din moarte [i
`nviere. Urm\ri]i ciclul vie]ii noastre biologice.
De fiecare dat\ când adormim `n timpul som-
nului din noapte, aceast\ dispozi]ie natural\
`nseamn\ o pregustare a mor]ii; dar fiecare
trezire din somnul nop]ii, diminea]a, `nseamn\
o `nviere din mor]i. ~n una din rug\ciunile de
sear\ zicem: „St\pâne, Iubitorule de oameni, au
doar nu-mi va fi patul acesta groap\? Sau `nc\
vei mai lumina cu ziua tic\losul meu suflet?
Iat\, groapa-mi zace `nainte [i iat\, moartea-mi
st\ `nainte...“ De asemenea, o rug\ciune din
spiritualitatea iudaic\ spune: „Binecuvântat
e[ti, Doamne, Creatorul Universului, c\ci
recreezi lumea `n fiecare diminea]\...“ A[a va fi
[i cu somnul final. Adormim `ntru Domnul [i ne
trezim la o alt\ form\ de via]\, str\in\ sensi-
bilit\]ilor noastre de pe p\mânt. 

Tot modelul acesta de moarte [i `nviere,
pu]in diferit, `l observ\m [i `n procesul nostru de
cre[tere biologic\. Trecerea de la starea de prunc
la copil, de la copil la adolescent, de la adoles-
cent la adult, de la adult la b\trân ̀ nseamn\ o tre-
cere prin moarte la o alt\ etap\ a vie]ii p\mân-
tene. Nu ne mai `ntoarcem niciodat\ la starea de
dinainte; am murit fa]\ de acea etap\ a vie]ii.
B\trâne]ea nu este un sfâr[it al etapelor vie]ii, ci
o `mplinire a persoanei, iar moartea nu este o fa-
talitate, ci o trecere, un pa[te c\tre o nou\ form\
de via]\, superioar\ celei trecute. A[adar,
moartea nu are un caracter distructiv, ci unul
constructiv. Dup\ moarte vine `nvierea, [tiind c\
„prin Hristos `nviat via]a st\pâne[te [i niciun
mort nu mai este `n mormânt“. 

Moartea ca instrument al
restaur\rii noastre fiin]iale

Cu toate acestea, moartea biologic\ este
sim]it\ ca anormal\, tragic\ [i monstruoas\.
Indiferent de realismul nostru `n abordarea fe-
nomenului, ea na[te dezolare [i indignare. L-am
v\zut pe Hristos plângând `n fa]a mormântului
lui Laz\r. Sfântul Pavel consider\ moartea un
du[man care va fi `nvins (cf. I Corinteni 15, 26),
ceea ce `nseamn\ c\ fenomenul nu face parte
din planul lui Dumnezeu. Totu[i, ea este o ex-
presie a smereniei, a milei [i a compasiunii lui
Dumnezeu pentru om. Ce-ar fi dac\ am tr\i la
infinit `n aceast\ lume coruptibil\ [i de[art\!?
Sensul existen]ei ar fi teribil [i insuportabil. De
aceea, Dumnezeu a l\sat acest „tunel de
sc\pare“, numit „moarte“, ca s\ se plineasc\
toate, dup\ planul S\u. Fenomenul nu face
altceva decât s\ desfac\ sufletul de trupul
coruptibil, pentru ca, dup\ un timp oarecare, s\
se reuneasc\ `ntr-o alt\ stare [i cu alte atribute,
devenind acel trup spiritualizat ca al lui Hristos,
dup\ ~nviere. Cunoa[tem acest lucru `nc\ de la
Ieremia profetul, care a v\zut aceast\ lucrare a
lui Dumnezeu [i a spus: „«Scoal\ [i intr\ `n casa
olarului, [i acolo `]i voi vesti cuvintele Mele!»
{i am intrat eu `n casa olarului [i iat\ acesta lu-
cra cu roata [i vasul pe care-l f\cea olarul din lut
s-a stricat `n mâna lui; dar olarul a f\cut dintr-`n-
sul alt vas, cum a crezut c\-i mai bine s\-l fac\“
(Ieremia 18, 2-3).

Prin urmare, Olarul dumnezeiesc, pe noi,
vasul acesta de p\mânt, stricat prin p\cat, `l
sparge, pentru a-l reface, dându-i m\re]ia pri-
mordial\, cea a lui Adam `nainte de c\dere,
când acesta avea posibilitatea s\ nu moar\. Deci
Dumnezeu folose[te moartea ca un instrument
al restaur\rii noastre fiin]iale. Totodat\, moartea
nu `nseamn\ desp\r]ire, c\ci ne vom re`ntâlni
atât cu trupul pe care l-am avut dintru `nceput,
cât [i cu cei pe care i-am cunoscut `n via]a pe
care am tr\it-o pe p\mânt. 

Cu astfel de gânduri, s\ `ncheiem asceza
postului [i s\ ne preg\tim de lumina ~nvierii. 



~n cadrul [edin]ei Sfântului Sinod din
data de 11 februarie 2010 s-au analizat,
`ntre altele, prevederile Statutului BOR
privind alegerea membrilor Adun\rii
eparhiale, c=t [i situa]ia [i statutul cleri-
cilor divor]a]i sau rec\s\tori]i, adopt=nd
m\suri cu caracter unitar [i obligatoriu
`n toate eparhiile Patriarhiei Rom=ne.

~n cadrul [edin]ei Sfântului Sinod din data
de 11 februarie 2010, s-a discutat asupra art. 91
alin. 4 din „Statutul pentru Organizarea [i
func]ionarea Bisericii Ortodoxe Române“ care
prevede: „membrii Adun\rii eparhiale, clerici [i
mireni, se aleg pe termen de patru ani. Ei pot fi
ale[i pentru cel mult dou\ mandate“.

Specific\ri privind alegerea
membrilor Adun\rii eparhiale

}in=nd cont de faptul c\ alegerea `n calitatea
de membrii ai adun\rilor eparhiale constituie o
chemare la lucrarea misionar\ [i nu este un
drept [i un privilegiu, Sf=ntul Sinod al BOR a
decis limitarea alegerii ca membru `n Adunarea
eparhial\ pentru cel mult dou\ mandate. Astfel
se asigur\ chemarea unor noi membri `n adun\-
rile eparhiale, urm\rindu-se at=t bunul mers al
vie]ii [i activit\]ii biserice[ti, c=t [i dinamizarea
lucr\rii misionare a tuturor membrilor Bisericii. 

Sf=ntul Sinod a dispus ca, la alegerile pentru
Adunarea eparhial\ - care vor avea loc, `n cadrul
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, `n data de
15 aprilie 2010 -, s\ nu mai fie ale[i to]i aceia care
au de]inut dou\ mandate, indiferent de legislatur\
[i de form\, consecutiv\ sau neconsecutiv\.

Func]ii incompatibile
concomitent

Totodat\, Centrelor eparhiale din cuprinsul
Patriarhiei Române, li s-a recomandat ca, `n
contextul art. 199 din „Statutul pentru Organiza-
rea [i func]ionarea Bisericii Ortodoxe Române“,
nimeni s\ nu fie, `n acela[i timp: membru al
Consiliului eparhial [i al Consistoriului eparhial;
vicar administrativ eparhial, consilier eparhial,
inspector eparhial, secretar eparhial, protopop [i
membru ales al Adun\rii eparhiale; vicar admi-
nistrativ eparhial, consilier eparhial, inspector
eparhial, secretar eparhial, protopop [i membru
al consistoriilor biserice[ti. De asemenea, nu pot
fi ale[i membri ai Consistoriului disciplinar pro-
topopesc, ai Consistoriului eparhial [i ai
Consistoriului mitropolitan cei ce sunt `nrudi]i
`ntre ei sau cu Chiriarhul respectiv, pân\ la al pa-
trulea grad de sânge [i al doilea de cuscrie. ~n
acela[i context, s-a precizat c\ nimeni nu poate

fi salariat `n administra]ia [i controlul bisericesc
eparhial [i, `n acela[i timp, membru `n organis-
mele biserice[ti de disciplin\.

S-a stabilit, tot cu acest prilej, ca, `n cazul
protoiereilor care de]in [i oficiul de paroh [i al e-
xarhilor de mân\stiri care sunt [i stare]i, inspec-
]ia activit\]ii desf\[urat\ la parohie [i m\n\stire
s\ fie f\cut\ de personal abilitat de la centrul
eparhial (inspector sau consilier de resort), ur-
mând ca protoiereii care de]in [i oficiul de paroh
s\ primeasc\ o singur\ indemniza]ie de condu-
cere, prin renun]area la cea mai mic\ dintre ele. 

Statutul preo]ilor divor]a]i 
sau rec\s\tori]i

~n cadrul aceleia[i [edin]e de lucru, Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a analizat
situa]ia clericilor divor]a]i sau rec\s\tori]i. ~n lu-
mina prevederilor canonice, Sf=ntul Sinod a ho-
t\r=t c\ to]i Chiriarhii au ̀ ndatorirea de a respecta
cu stricte]e prevederile canonice, statutare [i reg-
ulamentare biserice[ti, care nu admit rec\s\tori-
rea clericilor sub nicio form\. De la data
adopt\rii [i comunic\rii hot\rârii sinodale nr.
1092 din 24.02.2010, nu este `ng\duit niciunui
Chiriarh s\ aplice vreo form\ de pogor\mânt,
clericii divor]a]i sau divor]a]i [i rec\s\tori]i ur-
mând a fi sanc]iona]i cu pedeapsa depunerii din
treapt\ sau caterisirea. Aceea[i m\sur\ se va
aplica [i `n cazul preo]ilor v\duvi [i rec\s\tori]i.

~n scopul `nt\ririi stabilit\]ii familiei cre[ti-
ne, a sporirii disciplinei [i moralit\]ii clerului,
precum [i a diminu\rii cazurilor care influen-
]eaz\ `n mod negativ via]a bisericeasc\, membrii
Sfântului Sinod au hot\rât c\ to]i clericii di-
vor]a]i sau divor]a]i [i rec\s\tori]i nu pot ocupa

posturi de conducere `n administra]ia bise-
riceasc\ (protopopiat, eparhie, Patriarhie), nu
pot ocupa postul de preot paroh [i, `n mod spe-
cial `n mediul rural, nu pot promova la parohii
de categorie superioar\, nu pot primi ranguri
biserice[ti, nu pot fi `ncadra]i `n `nv\]\mântul
teologic preuniversitar sau universitar [i nu pot
s\vâr[i singuri Taina Cununiei, ci doar `n sobor
cu al]i preo]i (excep]ie, parohii rurale izolate, `n
care nu exist\ posibilitatea form\rii soborului de
preo]i).

Episcopul locului, dup\ examinarea atent\ a
fiec\rui caz de cleric divor]at, poate hot\r`
folosirea unui preot aflat `n aceast\ situa]ie `n
`nv\]\m=ntul teologic, administra]ia bisericeas-
c\, activit\]i filantropice sau culturale.

Toate centrele eparhiale din ]ar\ au primit
sarcina elabor\rii listelor complete cu preo]ii
care cad sub inciden]a Hotarârii Sfântului
Sinod nr. 1092/24.02.2010, comunicând c\tre
Patriarhie numele [i prenumele, data na[terii,
anul [i motivele divor]ului, pedeapsa aplicat\ de
centrul eparhial, data rec\s\toririi pe baza actu-
lui de stare civil\ [i situa]ia actual\ a preotului. 

~n consecin]\, Sectorul administrativ-bis-
ericesc al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
a fost mandatat s\ prezinte tuturor preo]ilor din
eparhie Hotarârea Sfântului Sinod nr. 1092/24.
02.2010, `n cadrul [edin]elor protopope[ti tri-
mestriale, `n scopul prevenirii unor astfel de
situa]ii nedorite de indisciplin\. Totodat\, pu]in-
ele cazuri de preo]i din eparhie care cad sub in-
ciden]a hot\rârii men]ionate mai sus, vor fi con-
vocate `n cel mai scurt timp la Centrul eparhial,
pentru a-[i l\muri situa]ia [i a se lua m\surile ce
se impun. (Pr. Dan Alexandru ANTOCE,
Consilier administrativ-bisericesc)
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Clarific\ri administrative `n urma [edin]elor sinodale
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La Roman [i Bac\u, `ntre prezen-
]ele devenite fire[ti `n ultimii ani,
se afl\ [i Preasfin]itul Ioachim B\-
c\uanul, Episcop-vicar al Arhie-
piscopiei Romanului [i Bac\ului.
Particip\ la toate sfin]irile, fie de
biserici, fie de a[ez\minte cultu-
rale ori sociale. De asemenea, se
afl\ mereu printre participan]ii la
manifest\rile culturale din Roman
[i Bac\u. Un chip ajuns familiar
pentru roma[cani [i b\c\uani. Un
ierarh, a c\rui via]\ confirm\
voca]ia sacerdotal\. 

N\scut la 29 martie 1954, la St\ni]a, jude]ul
Neam], Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul (la
botez Ilie Giosanu) este al treilea copil, din cei
opt, ai familiei Anica [i Nicolae Giosanu. 

Copil fiind, construiam
bisericu]e din nisip 

Amintirile din perioada copil\riei sunt `nc\
intense. La rug\mintea noastr\, Preasfin]ia Sa a
rememorat c=teva dintre amintirile cele mai
fericite din acea perioad\. „Nu pot uita mo-
mentele `n care mergeam pe malul Siretului [i
construiam bisericu]e din nisip. ~mi amintesc, de
asemenea, de figurile `nv\]\torilor, a p\storului
de suflete din sat, precum [i a unui unchi de-al
meu, dasc\l la biseric\, dasc\l `n sensul de di-
dasc\l, erudit, de la care am `nv\]at foarte multe
[i mi-a c\l\uzit pa[ii [i m-a `ndrumat c\tre
Seminar“, ne poveste[te Preasfin]itul Ioachim. 

~n m\n\stire 
de peste patru decenii

Copil\ria n-a durat prea mult, c\ci, la doar
14 ani, a intrat ca frate la M\n\stirea Sih\stria.
„Pe atunci la m\n\stire era o via]\ foarte strict\.
La Sih\stria erau mul]i b\tr=ni, aduna]i de
regimul comunist (de la 50 de ani `n sus) cu
via]\ sf=nt\. ~i v\d parc\ [i acum `n fa]a ochilor
pe p\rintele Ioil, p\rintele Cleopa, p\rintele
Paisie sau p\rintele Petroniu T\nase, de care
m-am legat suflete[te [i care m-a preg\tit s\ dau
examen la Seminarul de la Neam]“, [i-a amintit
episcopul de la Roman.

~n anul 1970, Ilie Giosanu a intrat ca elev la
Seminarul Teologic de la Neam]. „M-am adap-

tat la austeritatea [i asceza de la Neam], unde
eram seminarist. Nu mi-a fost greu, deoarece `n
acea perioad\, respectiv anii 1970-1972 ,am
fost crescut de m\n\stirea Sih\stria“. Aici nu
era deloc u[or pentru un frate de doar 16 ani, cu
aspira]ii duhovnice[ti. „C=nd veneau comuni[tii
`n inspec]ie, fugeam `n p\dure. ~n urma Decre-
tului 410, la Sih\stria veneau deseori inspec]ii
pentru a se verifica dac\ nu sunt cumva tineri
admi[i `n m\n\stire. Era renumitul tovar\[ Vasi-
lescu, care cerceta fiecare ungher din m\n\stire. 

Stare]ul Caliopie, un om plin de curaj, a
primit pe cei tineri, pentru c\ ajutau bolnavii.
~ns\, p\rintele Caliopie ne-a pov\]uit ca «atunci
c=nd vine `mputernicitul, voi s\ pleca]i». A[a s-a
f\cut c\, ori de c=te ori era inspec]ie, un b\tr=n
d\dea [ase lovituri de clopot [i cei tineri plecam
`n p\dure sau la Piciorul Crucii, la st=n\. Nu de
pu]ine ori, iarna, se `nt=mpla s\ dormim `n f=n
c=te 2-3 nop]i, p=n\ c=nd pleca „`mputernici-
tul“, [i-a amintit PS Episcop Ioachim.

Seminarist la Neam],
ierodiacon la Ia[i

Dup\ ce a absolvit, `n anul 1975, Seminarul
Teologic de la Neam], Ilie Giosanu a fost ad-
mis, `n urma examenului, la Facultatea de
Teologie din Bucure[ti. ~ns\, conform legilor de
atunci, cei intra]i la facultate trebuia s\ fac\,
`nainte de `nceperea cursurilor universitare, nou\
luni de armat\. Dup\ armat\ au urmat anii de

Facultate la Bucure[ti. A absolvit facultatea `n
anul 1980, cu licen]a la Catedra de ~ndrum\ri Mi-
sionare, cu tema „Sabatul la cultele neoprotes-
tante [i Biserica Ortodox\“. ~n acela[i an, Ilie
Giosanu a fost tuns `n monahism la m\n\stirea
Bistri]a, na[ fiindu-i p\rintele Ioanichie B\lan.
Atunci a primit [i numele de Ioachim. 

Anul 1985 a fost unul de turnur\ pentru
c\lug\rul Ioachim. „~n acel an, vrednicul de
pomenire patriarh Teoctist, pe atunci mitropolit
al Moldovei [i Sucevei, m-a chemat la Centrul
eparhial din Ia[i“. ~ntre 1985-1986, a slujit ca
diacon la Catedrala mitropolitan\ [i a fost se-
cretar al mitropolitului Moldovei. 

~n anul 1990, c=nd Preafericitul Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne, a ajuns
`n scaunul arhieresc de la Ia[i, protosinghelul
Ioachim Giosanu a primit `ndrumarea [i
binecuv=ntarea de a pleca la studii `n Fran]a. 

~nt=i slavona, apoi franceza
„C=nd am ajuns la Paris, imediat dup\

schimb\rile politice din 1989, am sim]it c\ am
intrat `n alt\ lume. Nu mi-a fost deloc u[or.
Imagina]i-v\ un c\lug\r venit din mijlocul Car-
pa]ilor `n centrul Parisului“, ne-a povestit Prea-
sfin]itul Ioachim. „A fost un ̀ nceput cu multe di-
ficult\]i pentru mine. Nu g\seam niciunde o at-
mosfer\ duhovniceasc\ precum cea de aici. S\
v\ dau un singur exemplu: prima Sf=nt\ Litur-
ghie am oficiat-o `ntr-o cript\ a unei biserici

„Dumnezeu este omniprezent, atât `n mijlocul
Carpa]ilor, cât [i `n centrul Parisului“

PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul, r\sfoind printre amintiri
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catolice, cu doar trei enoria[i, `n limba slavon\.
C=nd am v\zut c\ nu e nimic ca acas\, unde bi-
sericile sunt pline, dup\ Liturghie primul g=nd
care mi-a venit a fost: «Ce-ai gre[it tu, de-ai
ajuns aici?». Era o lupt\ puternic\ `n sufletul
meu, `ns\, `ncet mi-am revenit [i, tot atunci, m-am
l\murit: am f\cut ascultare. Atunci am realizat
c\ Dumnezeu este omniprezent, at=t `n mijlocul
Carpa]ilor, c=t [i `n centrul Parisului. Evident c\,
pentru a putea sluji acolo, a trebuit s\ stau toat\
noaptea s\ `nv\] ecteniile [i rug\ciunile `n limba
slavon\. Era chiar o situa]ie amuzant\: `n loc s\
`nv\] limba francez\, a trebuit s\ m\ aplec asu-
pra celei slavone, deoarece [i la „Saint Serge“
s-a p\strat slujba `n slavon\“. 

„Am devenit mai ortodox 
la Paris“

Ca [i c=nd chestiunile de limb\ nu ar fi fost
suficiente, Preasfin]itul Ioachim s-a aflat la
Paris `n perioada R\zboiului din Golf. „Era o
fr\m=ntare teribil\ pe str\zile pariziene. Eu
mergem `mbr\cat `n hainele consacrate `n mo-
nahismul rom=nesc, adic\ `n negru. ~ntr-o zi,
c=nd veneam de la cursuri de la Institut,
`mbr\cat `n ve[minte [i av=nd culionul pe cap,
m-am trezit atacat de c=]iva arabi, care m-au
confundat cu un evreu. M-au b\tut at=t de tare
,`nc=t mi-au rupt dou\ coaste. M-am `ntristat
foarte tare, c\ci ajunsesem s\ simt c\, `n loc s\
ajung `n Parisul luminilor, am ajuns `n Vestul
s\lbatic. ~ns\, toate cele petrecute `n acea pe-
rioad\ m-au ajutat `n timp s\-mi dezvolt [i s\-mi
structurez mai bine identitatea. Pot s\ m\rturi-
sesc, poate paradoxal, c\ am devenit mai orto-

dox la Paris, unde `nt=lne[ti o lume pestri]\, o
lume `n care `nve]i s\ deschizi ochii [i `ncerci s\
nu te pierzi, pe tine [i propria-]i identitate. Dup\
cei 10 ani petrecu]i `n Fran]a, am venit `napoi `n
]ar\ `nt\rit“ a apreciat Preasfin]itul Ioachim. 

Primul doctorat despre 
opera p\rintelui St\niloae 

La Institutul „Saint Serge“ din Paris [i-a
`nceput doctoratul `n Teologie, av=nd ca
`ndrum\tori pe reputa]ii teologi Olivier Cle-
ment [i Boris Bobrinskoy. Dup\ patru ani, `n
1994, a sus]inut teza de doctorat `n limba fran-
cez\, cu tema „~ndumnezeirea omului `n g=ndi-
rea p\rintelui Dumitru St\niloae“. A fost prima
lucrare de doctorat despre marele teolog rom=n,
`ntocmit\ `nc\ din timpul vie]ii acestuia. 

„~mi amintesc cu mult\ bucurie c=nd am fost
acas\ la P\rintele St\niloae [i i-am spus c\ doresc
s\ `ntocmesc o lucrare despre el. M-a privit cu
ochii `ntredeschi[i [i mi-a zis «l\sa]i-m\ mai `nt=i
s\ mor [i apoi scrie]i despre mine c=t vre]i» C=nd
i-am r\spuns care este subiectul pe care `l voi
trata, imediat a acceptat [i mi-a dat c=teva idei
care m-au ajutat s\-mi constitui planul lucr\rii“, a
povestit PS Episcop Ioachim. 

„Am ̀ nt=lnit ̀ n Fran]a o diaspora rom=neasc\
foarte divizat\ [i am `ncercat s\ `i apropii, s\ `i
unesc `n jurul Bisericii. ~ns\, cea mai important\
realizare din acea perioad\ a fost crearea primei
m\n\stiri rom=ne[ti `n Occidentul secularizat, la
Rosiers, cu hramul „Buna Vestire“. Am creat
acest l\ca[ de rug\ciune [i medita]ie `ntr-o cas\
primit\, prin testament, din partea unui aviator,
Marian Chapy. Era un om extraordinar, care, `n
tinere]e, f\cuse parte din aceea[i escadril\ cu
marele scriitor Saint Exupery. Mergeam adesea
la el acas\ [i `l ascultam cu `nc=ntare cum vorbea
despre autorul „Citadelei“ [i `mi dep\na amintiri
care l-au legat de-a lungul expedi]iilor de
Antoine de Saint Exupery“, ne-a povestit PS
Episcop Ioachim B\c\uanul. 

~n tot timpul petrecut la Paris, actualul
Episcop-vicar de la Roman a organizat multe
activit\]i pastoral-misioanare [i culturale. 

Cunoscut ca un pasionat al muzicii bizan-
tine, celor care trec pragul Catedralei arhiepis-
copale din Roman le amintim c\ nu trebuie s\
se mire dac\ `l vor vedea pe Preasfin]ia Sa
c=nt=nd la stran\. {i `n Fran]a a avut astfel de
preocup\ri, finaliz=nd prin a pune pe muzic\
bizantin\ rom=neasc\ Sf=nta Liturghie a
Sf=ntului Ioan Gur\ de Aur `n limba francez\.
Tot `n capitala Fran]ei, Preasfin]itul Episcop
Ioachim a oficiat [i primul botez `n incinta
Ambasadei Rom=ne din Paris. 

Un deceniu de arhierie
La data de 21 iunie 1998, de S\rb\toarea

Tuturor Sfin]ilor Atonului, hramul M\n\stirii
Bucium, dup\ oficierea Sfintei Liturghii, a fost
hirotesit arhimandrit de c\tre PF P\rinte Daniel,
pe atunci mitropolitul Moldovei [i Bucovinei. ~n
acela[i an, 1998, Sf=ntul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Rom=ne l-a ales pe stare]ul m\n\stirii
„Buna Vestire“ din Rosiers, Arhiereu-vicar al
Episcopiei Romanului. „~n acel an eram angajat
`n numeroase proiecte sociale, eclesiale [i ecu-
menice, [i nu am putut veni pentru hirotonie dec=t
`n anul 2000, c=nd, pe 1 mai, am fost primul epis-
cop al Bisericii Ortodoxe Rom=ne hirotonit `n
mileniul III“, a afirmat Preasfin]itul Ioachim. 

Cu o activitate misionar\ intens\ la nivel lo-
cal, `n anii de slujire arhiereasc\ `n calitate de
arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, Preasfin-
]itul Ioachim B\c\uanul, fire optimist\, vede lu-
crurile merg=nd spre bine. „Sunt un om optimist
[i v\d societatea `ntr-o perspectiv\ prosper\. }ara
noastr\ a ie[it din perioade mult mai critice dec=t
cea pe care o travers\m acum. Cred c\ va fi o re-
vigorare a vie]ii materiale, `ns\ mi-e team\ c\ a-
ceast\ situa]ie va putea genera o criz\ spiritual\.
Din fericire, deocamdat\ nu au ap\rut astfel de
semne“. (pr. Constantin GHERASIM)

Lucrarea de doctorat a PS Episcop-
vicar Ioachim B\c\uanul este prima de

acest fel, av=nd ca subiect opera
P\rintelui St\niloae, fiind scris\ chiar
`n timpul vie]ii marelui teolog rom=n
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Funda]ia „Episcop Melchise-
dec“ a ob]inut acreditarea unor
servicii sociale reprezentate de
un ansamblu complex de
m\suri [i ac]iuni realizate
pentru a r\spunde nevoilor
individuale, familiale sau de
grup, `n vederea prevenirii [i
dep\[irii unor situa]ii de
dificultate, vulnerabilitate sau
dependen]\ pentru prezervarea
autonomiei [i protec]iei per-
soanei, pentru prevenirea
marginaliz\rii [i excluziunii
sociale, pentru promovarea
incluziunii sociale [i `n scopul
cre[terii calit\]ii vie]ii.

Unul dintre proiectele importante pe care
Funda]ia le va implementa, `ncepând din acest
an, const\ `n organizarea unui Centru de zi pen-
tru copiii proveni]i din familii `n dificultate. ~n
vederea acestui scop, mai `ntâi vor fi reabilitate
[i modernizate dou\ cl\diri, care vor deservi
Centru de zi pentru copii, urm\rindu-se apoi
echiparea [i dotarea cl\dirilor respective cu
echipamente [i facilit\]i specifice serviciilor
care urmeaz\ a fi oferite, precum [i achizi]io-
narea de echipamente [i programe informatice,
`n vederea implement\rii programelor pentru
serviciile sociale.

Serviciile Centrului de zi vor fi organizate [i
furnizate dup\ nevoile grupului ]int\ selectat
(pre[colarii) [i ale fiec\rui individ `n parte.

Dorin]\ [i necesitate
Decizia de a `nfiin]a un astfel de Centru are

la baz\ mai multe motive. ~n primul rând, Fun-
da]ia urm\re[te `mplinirea dorin]ei testamen-
tare a marelui episcop Melchisedec {tef\nes-
cu. Apoi, `n ora[ul Roman, nu func]ioneaz\ un
Centru de zi care s\ aib\ drept grup ]int\ pre-
[colarii care provin din familii aflate `n difi-
cultate. Este important s\ men]ion\m c\, din
cauza dezvolt\rii economice lente a ora[ului
Roman, popula]ia, `n mare parte, se afl\ `n di-
ficultatea de a g\si un loc de munc\ [i, astfel,
`ntre]inerea copiilor, ca de altfel, a `ntregii fa-
milii, este tot mai grea.

Prin furnizarea acestui serviciu social, Fun-
da]ia „Episcop Melchisedec“ urm\re[te s\ aduc\
un adaos `n procesul educa]ional cre[tin ortodox
de calitate, `n care s\ se `mpleteasc\ armonios
deprinderea aptitudinilor intelectuale [i practice,
cu formarea caracterului dup\ principiile mo-
ralei cre[tine. De asemenea, se vor oferi copiilor
pre[colari servicii de `ngrijire, dup\ terminarea
orelor de la gr\dini]\, programe educative, asis-
ten]\ socio-pedagogic\, spiritual\, psihologic\,
logopedie, activit\]i recreative [.a..

Printre obiectivele ce se urm\resc prin acest
proiect, amintim furnizarea de servicii educa-
]ionale specializate informale [i non-formale,
care s\ amelioreze comportamentul de adapta-
re [colar\, asigurarea unui cadru protejat de pe-
trecere a timpului liber [i implicarea `n preve-
nirea neglij\rii copilului [i apari]iei proble-
melor de adaptare [colar\, urm\rindu-se inte-
grarea mai rapid\ `n programul [colar, prin
cre[terea adaptabilit\]ii la acest tip de mediu [i
cre[terea gradului de accesibilitate al familiilor
care doresc alternative mai bune pentru `ngri-
jirea [i educarea copiilor.

Con[tientizarea nevoii 
copilului de a fi asistat

De asemenea, copiii beneficiari ai acestui
serviciu vor fi stimula]i s\-[i dezvolte abilit\]ile
de comunicare, prin activit\]ile comune recre-
ative. De asemenea, `n acest cadru se vor pune

bazele [i se va pro-
ceda la aprofunda-
rea unei limbi str\-
ine. Pre[colarii vor
fi implica]i `n ac-
tivit\]i care s\ per-
mit\ dezvoltarea a-
bilit\]ilor individu-
ale creative [i psi-
homotorii, `n ca-
drul cluburilor de
art\ (pictur\, mode-
laj, desen etc.). Per-
sonalul abilitat va
observa [i `nregis-
tra evolu]ia com-

portamentului fiec\rui
copil la activit\]ile zilnice [i de club, asigur=nd
transmiterea acestor informa]ii p\rin]ilor. 

~n acela[i timp, se va pune accent pe `nsu[i-
rea [i respectarea normelor de igien\ personal\,
dar [i pe formarea unui comportament alimen-
tar s\n\tos, prin respectarea orelor de mas\,
centrul oferind micul dejun, o mas\ cald\ la
prânz [i o gustare dup\-amiaza.

Prin realizarea unei campanii de informare
[i promovare a proiectului, urm\rim sensibi-
lizarea comunit\]ii fa]\ de problematica nevoii
copilului de a fi asistat `n a-[i forma deprinderi
dezirabile de petrecere a timpului liber, de a
`nv\]a, de a se comporta, de a se integra `n grup
[i de a accepta diversitatea.

Schimbarea percep]iei comunit\]ii asupra
problemelor [colarului din familia prea ocu-
pat\, aflat `n situa]ia riscant\ de a fi neglijat [i
ameliorarea intensit\]ii factorilor care generea-
z\ aceste situa]ii sunt alte obiective importante
pe care Funda]ia „Episcop Melchisedec“ dore[-
te s\ le `ndeplineasc\ prin intermediul acestui
Centru de zi.

Beneficiarii acestor servicii vor fi aproxi-
mativ 60 de pre[colari, care vor fi `mp\r]i]i `n
patru grupe (câte 15 elevi `n fiecare grup\), co-
pii ce provin din familii aflate `n dificultate fi-
nanciar\ sau `n alte situa]ii de risc social.

~ndeplinind toate aceste obiective enumer-
ate mai sus, Funda]ia „Episcop Melchisedec“
va contribui `n mod concret [i va aduce un aport
important la evolu]ia procesului educa]ional
roma[can, organizând un program normal de
via]\ pentru acei copii care, din diferite motive,
nu se pot bucura de el, sperând c\, `n acest fel,
`[i va aduce aportul la formarea unei societ\]i
s\n\toase din punct de vedere spiritual [i in-
telectual. (Arhid. Adrian CIOBANU)

FFuunnddaa]]iiaa  „„EEppiissccoopp  MMeellcchhiisseeddeecc““::  

Pentru copii, spre binele `ntregii comunit\]i
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Din cuvintele Evangheliei lui Hristos `nv\-
]\m s\ ne d\ruim `ntreaga noastr\ fiin]\ pentru
slujirea aproapelui. Asta `ncerc\m s\ punem `n
practic\ prin organizarea unei ample ac]iuni so-
cio-culturale ce s-a desf\[urat anul acesta `n
s\pt\m=na m\r]i[orului, `n ziua de 8 martie.

Desf\[urarea ac]iunii „Inimi pentru inimi“
este un mic g=nd dintr-un amplu proiect,
`nceput `n 2009, care are la baz\ o gam\ diver-
sificat\ de ac]iuni, ce urmeaz\ a se desf\[ura pe
o perioad\ de 3 ani, `ncheindu-se cu `nfiin]area
unui muzeu s\tesc.

„Zestrea satului meu“ - numele proiectului
mare - are un grup numeros de colaboratori,
printre care: Gr\dini]a Luizi C\lug\ra, Colegiul

Na]ional „{tefan cel Mare“ - Bac\u, Biserica
Ortodox\ „Izvorul T\m\duirii“, Biserica Ro-
mano-catolic\ „~n\l]area Sfintei Cruci“, Pri-
m\ria Luizi C\lug\ra, Muzeul „Iulian Anto-
nescu“- Bac\u [.a..

~n data de 8 martie 2010, am continuat ceea
ce am `nceput `n anul 2009, c=nd, `mpreun\ cu
un grup de elevi ai Colegiului Na]ional „{tefan
cel Mare“ [i Gr\dini]a Luizi C\lug\ra, am f\cut
mici bucurii b\tr=nilor afla]i `n c\minul de
b\tr=ni din Bac\u.

Anul acesta, ne-am g=ndit s\ invit\m buni-
cile de la acela[i c\min, de ziua femeii, `n noua
[i frumoasa incint\ a Gr\dini]ei din Luiza
C\lug\ra. Aici, grupa mare, coordonat\ de c\tre

doamna educatoare Felicea Anton, `mpreun\
cu un grup de elevi de la Colegiul Na]ional
„{tefan cel Mare“, coordona]i la r=ndul lor de
c\tre domnii profesori Andrei Dimofte [i
Dumitru Chiuc, au prezentat un spectacol de 8
martie - „De ziua ta, m\mico“ -, `n cadrul c\ruia
au umplut de bucurie inima oaspe]ilor,
d\ruindu-le cadouri [i flori.

A[a pot `n]elege copii no[tri ce `nseamn\
„apostolat social“, f\cut `n Duhul lui Hristos,
Cel ve[nic viu, Care este izvor de crea]ie [i de
`nnoire a vie]ii. Pe aceast\ cale, vrem s\ mul-
]umim partenerilor no[tri [i celor care au crezut
de cuviin]\ s\ ne ajute `n `mplinirea g=ndului
nostru de a face fericite inimile b\tr=nelor `n-
singurate. (Educatoare Felicea ANTON)

Din inimi de copii, pentru inimi de bunici

{coala General\ Nr. 5
„Ghi]\ Mocanu“ din munici-
piul One[ti a g\zduit sâm-
b\t\, 13 martie, a [asea edi-
]ie a Concursului interdisci-
plinar jude]ean „Un copil
bun pentru o lume mai
bun\“. Elevii claselor a III-a
[i a IV-a de la toate [colile
din jude]ul Bac\u au sus]i-
nut câte o prob\ la discipli-
nele Religie, Educa]ie civic\
[i Desen artistic. 

Cu binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepis-
copiei Romanului [i Bac\ului, 290 de copii din
clasele a III-a [i a IV-a de la [colile din jude]ul
Bac\u au participat [i anul acesta la Concursul
interdisciplinar jude]ean „Un copil bun pentru o
lume mai bun\“. Competi]ia, g\zduit\ de {coala
„Ghi]\ Mocanu“ din One[ti, s-a desf\[urat sub
patronajul spiritual al Arhiepiscopiei Romanu-
lui [i Bac\ului [i al Inspectoratului {colar Jude-
]ean (ISJ) Bac\u. Concursul s-a desf\[urat `n
prezen]a prof. Irina Leonte, inspector [colar de
specialitate la disciplina Religie, `n cadrul ISJ
Bac\u, prof. Gabriela Fornica Livada, direc-
torul {colii „Ghi]\ Mocanu“, [i a prof. de
Religie Otilia Bârg\oanu, consilier educativ `n
cadrul {colii „Ghi]\ Mocanu“ [i coordonatorul
concursului. Elevii participan]i au fost orga-
niza]i pe trei echipe de câte trei elevi. 

Fiecare copil a primit un dar
„Concursul organizat `n [coala noastr\

const\ `n participarea elevilor claselor a III-a
[i a IV-a, care coopereaz\ `n vederea realiz\rii
unui portofoliu. Acesta a cuprins: fi[e de lucru
la Religie [i Educa]ie civic\, rezolvate de elevi
`n timpul celor 90 de minute destinat concursu-
lui, un desen `n acuarel\, dup\ o tem\ impus\.
Elevii participan]i au fost selecta]i de `nv\]\tor
[i profesorul de Religie“, a declarat prof. Otilia
B`rg\oanu, coordonatorul acestui concurs.

Echipele au avut câte un nume: „Serafimii“,
„Pelerinii“, „Heruvimii“, „Arhanghelii“ etc. Sco-
pul concursului a fost aprofundarea cuno[tin]elor
de Religie, Educa]ie civic\ [i Desen artistic, apli-
carea cuno[tin]elor `nv\]ate, rezolvarea unor
situa]ii-problem\, `n]elegerea normelor [i valo-
rilor morale care c\l\uzesc via]a [i activitatea oa-
menilor `n comunitate [i ini]ierea micilor [colari

`n practicarea unui comportament civic [i tole-
rant. Fiecare copil participant a primit un dar, care
a constat `ntr-o carte cu pove[ti, o iconi]\, o pr\ji-
tur\ [i o cruciuli]\ lucrat\ de elevii de la „Ghi]\
Mocanu“. „Copiii au fost bucuro[i de organiza-
rea concursului. Elevii de clasa a IV-a, care au
deja experien]\, erau emo]iona]i `n privin]a su-
biectele pe care urmau s\ le primeasc\, pentru c\
doreau s\ realizeze compuneri frumoase, `n care
s\-[i expun\ ideile [i `nv\]\turile primite la clas\
[i `n familie. {i cei din clasa a III-a au a[teptat cu
emo]ie concursul, dar, când au ap\rut surprizele
[i au v\zut cum au fost a[tepta]i de gazde, s-au
sim]it ca la o petrecere de 1 Iunie“, ne-a relatat
prof. Otilia Bârg\oanu. Elevii de la clasa a III-a
au primit urm\toarele premii: zece premii I, 13
premii II, [ase premii III, trei men]iuni [i 12 pre-
mii de participare. Elevii de clasa a IV-a au primit
19 premii I, 16 premii II, [ase premii III [i cinci
men]iuni. (www.ziarullumina.ro)

Copiii buni pot face lumea mai bun\
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Conferin]e administrative
`n Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului

Preo]ii din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului au participat, `n pe-
rioada 11-18 martie, la conferin]ele semestriale cu tema „Activitatea
administrativ\ a preotului paroh `n lumina noilor hot\râri sinodale“.
{edin]ele au fost prezidate de Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Epis-
cop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, al\turi de care s-au
aflat [i c=]iva dintre consilierii eparhiali. 

~n ziua de 11 martie, la Protopopiatul One[ti, preo]ii parohi au fost
prezen]i la prima conferin]\ administrativ\ din anul 2010. Seria
conferin]elor a continuat `n ziua de 15 martie `n Protopopiatul Bac\u -
Nord, pe 16 martie la Protopopiatul Bac\u - Sud, iar pe 17 martie la
Protopopiatul Moine[ti. Seria acestor `ntruniri s-a `ncheiat `n ziua de 18
martie, la Protopopiatul Roman. Printre subiectele abordate s-au aflat cele
legate de alegerile pentru Adunarea eparhial\, dar [i formularea unor con-
cluzii `n leg\tur\ cu alegerile desf\[urate pentru consiliile parohiale. S-a
mai discutat [i despre implementarea programului informatic de contabili-
tate parohial\, despre inventarierea bunurilor biserice[ti. De asemenea, au
avut loc dezbateri privind noile hot\râri ale Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române cu privire la luarea unor m\suri pastorale unitare, pri-
vind ̀ nt\rirea institu]iei familiei preotului ortodox. (pr. Ctin GHERASIM)

Satul P=nce[ti - Sascut r\m=ne una dintre
comunit\]ile cre[tin-ortodoxe care, `n
ciuda provoc\rilor vremurilor, se str\duie
s\ p\streze duhul adev\rului statornicit
aici de `nainta[i, `ncep=nd cu veacul al
XVII-lea. Aici este una dintre bisericile a
c\rei piatr\ de temelie a fost pus\ de eru-
ditul ierarh Melchisedec {tef\nescu,
p\rintele autocefaliei Bisericii Ortodoxe
Rom=ne, [i pe care a sfin]it-o, `n anul
1908, fiul acestor meleaguri, episcopul
Teodosie Atanasiu.

~n biserica din P=nce[ti a slujit duminic\, 7
martie, Preasfin]itul Episcop Ioachim B\c\uanul,

al\turi de un sobor de [apte preo]i. C=teva sute de
credincio[i au venit la slujba arhiereasc\ oficiat\
`n sf=ntul l\ca[ cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului“. ~n cuv=ntul de `nv\]\tur\ rostit cu
acest prilej, PS Episcop Ioachim B\c\uanul a t=l-
cuit semnifica]iile Evengheliei din Duminica Sfin-
tei Cruci [i a amintit de vrednicul de pomenire
ierarh Teodosie Atanasiu, cel care, ̀ n preajma Pri-
mului R\zboi Mondial, `i `mb\rb\ta pe rom=nii
pleca]i pe frontul de lupt\, [i, mai apoi, `n clipele
de r\gaz, traducea din scrierile sfin]ilor p\rin]i.

Sutele de credincio[i prezen]i la biseric\ au
asistat [i la hirotonia - pe seama parohiei Bere[ti-
Sascut - a unui t=n\r teolog, profesor de religie `n
zon\, Ionu] Miron, care, `naintea ceremoniei

specifice, a f\cut un jur\m=nt de ascultare [i
supunere fa]\ de legile biserice[ti. La sf=r[itul slu-
jbei, a ]inut un cuv=nt pr. Vasile Radu, protopopul
de Bac\u Sud, cel care a slujit `n anii tinere]ii pe
aceste meleaguri. Cunosc\tor al dragostei de
Dumnezeu a oamenilor din zon\, p\rintele Radu
a explicat importan]a hirotoniei [i rostul unui
preot `ntr-o comunitate ce p\streaz\ leg\tura spi-
ritual\ [i canonic\ cu Biserica Ortodox\.
Ceremonia religioas\ din duminica Sfintei Cruci
a fost `ncheiat\ de preotul paroh Ioan Negoi]\,
care a mul]umit PS Episcop Ioachim pentru
prezen]a `n r=ndul cre[tinilor din P=nce[ti, pentru
frumoasele cuvinte rostite [i pentru binecuv=n-
tarea arhiereasc\ adresat\ credincio[ilor din
aceast\ zon\ a Bac\ului. (pr. Ctin GHERASIM)

Comuniune [i rug\ciune `n satul Pânce[ti - Sascut

Credincio[ii din
P=nce[ti-

Sascut [i-au
`nt=mpinat ier-

arhul cu p=inea
dragostei 

[i florile re-
cuno[tin]ei, ca

unii ce au
p\strat din

mo[i str\mo[i
frumoasa

tradi]ie a comu-
niunii `n duh 
[i rug\ciune 

cu cel h\r\zit
s\ le fie p\stor
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Se `mplinesc anul acesta 1685
de ani de la Primul Sinod Ecu-
menic (Niceea - 325). Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a hot\rât ca anul 2010
s\ fie „Anul Simbolului de
credin]\“ - `n amintirea `ntoc-
mirii, sub inspira]ia Duhului
Sfânt, de c\tre cei 318 p\rin]i
participan]i, a primelor 12
articole din M\rturisirea
noastr\ de credin]\.

Crezul este un act simbolic de manifestare a iu-
birii, un act demonstrativ de m\rturisire a dreptei
credin]e, este cea mai concis\ [i exact\ expresie e-
xistent\ a doctrinei fundamentale, a credin]ei noas-
tre ortodoxe. Con]ine 12 articole, primele 7, alc\tu-
ite de cei 318 p\rin]i, participan]i la Sinodul I Ecu-
menic (Niceea 325), iar ultimele 5, alc\tuite de cei
150 de p\rin]i participan]i la Sinodul al II-lea
Ecumenic (Constantinopol 381) - lucrare sfânt\,
s\vâr[it\ sub inspira]ie divin\, ca r\spuns la ereziile
care tulburau via]a Bisericii `n primele veacuri
cre[tine [i ca norm\ [i form\ de m\rturisire a
Adev\rului.

Importan]a credin]ei 
[i a m\rturisirii ei

Cuvântul „Crez“, provine de la latinescul:
„Credo“- care `nseamn\: „Eu cred“. 

Este important s\ vedem cum, de fiecare dat\,
Mântuitorul Iisus Hristos a cercetat credin]a celor
ce se apropiau, sau erau adu[i aproape de El, spre
vindecare, pentru ca, din cele ce urmeaz\, s\
`n]elegem cât de important\ este credin]a [i cât de
important\ este, `n egal\ m\sur\, m\rturisirea ei.

„Miluie[te-ne pe noi, Fiule al lui David“
(Matei 9, 27) - strigau Mântuitorului cei doi orbi;
ei v\zuser\ ceea ce nu puteau vedea ceilal]i.
„Fiule al lui David“ `nsemna recunoa[terea [i
m\rturisirea lui Iisus ca fiind Mesia. Hristos le-a
cercetat credin]a: „Crede]i c\ pot s\ fac Eu
aceasta?“, „Da, Doamne!“, au r\spuns ei [i vinde-
carea a venit de la Domnul `nso]it\ de cuvintele:
„Dup\ credin]a voastr\, fie vou\!“ (Matei 9, 29). 

„Fiule al lui David, miluie[te-m\!“ - striga
Bartimeu orbul, fiul lui Timeu. Domnul i-a cerc-
etat credin]a [i i-a r\spuns: „Mergi, credin]a ta te-
a mântuit.“ (Marcu 10, 52).

„Crezi tu `n Fiul lui Dumnezeu?“ - a `ntre-
bat Iisus pe orbul din na[tere, ce fusese vindecat.
„Dar cine este, Doamne, ca s\ cred `n El?“, a `ntre-
bat cel care, pentru prima dat\, vedea lumea creat\

de Domnul [i, dup\ ce a aflat, a zis: „Cred,
Doamne. {i s-a `nchinat Lui“. (Ioan 9, 38).

„De po]i crede, toate sunt cu putin]\ celui
ce crede“, a spus Mântuitorul celui care venise s\
cear\ vindecare fiului s\u. „Cred, Doamne! Ajut\
necredin]ei mele.“, a fost m\rturisirea ce a adus
vindecare.

Femeia din Canaan suferea mai mult decât
fiica ei „chinuit\ de demon“ (Matei 15, 22). {tia
Mântuitorul cât de mare este credin]a ei, [tia c\ va
r\mâne statornic\ `n m\rturisirea acestei credin]e [i,
pentru ca cei de fa]\ s\ vad\ [i s\ `n]eleag\, i-a pus
credin]a la `ncercare. Neclintit\ `n credin]a sa,
atunci când a auzit: „Nu este bine s\ iei pâinea fiilor
[i s\ o arunci câinilor.“, femeia a r\spuns „Da,
Doamne, dar [i câinii m\nânc\ din f\râmiturile care
cad de la masa st\pânilor lor.“ - [i mul]i dintre mar-
torii de atunci au ̀ n]eles, ceea ce era de ̀ n]eles, când
Mântuitorul a continuat: „O, femeie, mare este
credin]a ta; fie ]ie dup\ cum voie[ti.“ (Matei 15, 22-
28; Marcu 7, 25-30). 

„Du-te, fie ]ie dup\ cum ai crezut.“ - a
r\spuns Domnul suta[ului care venise s\ cear\
vindecare pentru ordonan]a sa. „{i s-a `ns\n\to[it
sluga lui `n ceasul acela.“ (Matei 8, 13).

„{i v\zând Iisus credin]a lor“, a celor patru
ce purtau pe prietenul lor aflat `n neputin]\, „i-a
zis sl\b\nogului: Fiule, iertate `]i sunt p\catele
tale!“ (Marcu 2, 5).

A c\zut cu fa]a la p\mânt [i a m\rturisit fe-
meia care s-a atins de haina Mântuitorului. A zis
Domnul: „Fiic\, credin]a ta te-a mântuit…“
(Marcu 5, 34).

S-a interesat slujitorul regesc `n care ceas
s-a vindecat de friguri fiul s\u [i a aflat cum a
primit copilul vindecare `n ceasul `n care Domnul
a zis: „Mergi, fiul t\u tr\ie[te.“… „[i a crezut el [i
toat\ casa lui“. (Ioan 4, 47-54).

Iubire, credin]\ [i fapt\
Ace[tia to]i au crezut. Prin credin]\ [i fapt\ au

primit vindecare. Credem, iar credin]a noastr\
izvor\[te din [i prin iubire, fapt\. ~ntreaga noastr\
existen]\ trebuie s\ devin\ m\rturie a existen]ei
lui Dumnezeu [i m\rturisire a dreptei credin]e.

Credin]a, ca virtute teologic\, este cea care ne
define[te `n raport cu Dumnezeu, este cea care ne
ofer\ valoare nepieritoare. Cel care crede are pe
Hristos `n sine, `n calitate de cale spre tot mai
mult\ via]\, `n drumul spre unirea cu via]a Lui.
Credin]a izvor\[te fapta cea bun\ [i amândou\,
`nnobilate de har, ca expresie a iubirii divine,
transform\ existen]a uman\ `n m\rturie a mân-
tuirii subiective. Credin]a este, deci, fundament al
adev\ratei m\rturisiri .

„Cu fric\ de Dumnezeu -(`nceput al `n]elepci-
unii)- cu credin]\ [i cu dragoste…“ suntem che-
ma]i s\ ne apropiem de Domnul [i, odat\ ajun[i

aproape de `ntâlnirea cu El `n form\ euharistic\,
m\rturisim zicând : „Cred, Doamne, [i m\rturi-
sesc c\ Tu e[ti cu adev\rat…“.

M\rturisirea credin]ei 
`n secolul al XXI-lea

Tr\im `ntr-o lume tulburat\ de p\cat. Ne `nsin-
gur\m [i uit\m c\, mai mult dec=t oricând, trebuie
s\ m\rturisim. Nu avem voie s\ ne ̀ ndoim, nu avem
voie s\ ne `nfrico[\m de valurile mari, amenin]\-
toare ce se ridic\ `n jurul nostru. Mai mult ca ori-
când trebuie s\ zicem: „Eu cred!“ O nou\ provocare
a secolului al XXI-lea - „Eu cred!“ - a primit demult
[i trebuie s\ reprimeasc\ forma: „Cred `ntr-Unul
Dumnezeu…“. Ne-am n\scut ̀ n „baia celei de a do-
ua na[teri“, dup\ ce de trei ori s-au lep\dat p\rin]ii
no[tri spirituali de satana [i tot de trei ori au m\rtu-
risit pentru noi, zicând: „Cred…“, au continuat s\
m\rturiseasc\, pân\ când, lumina]i de Domnul [i
ajuta]i de cei apropia]i, am ajuns s\ m\rturisim `n
Casa Domnului, `n comuniune cu ceilal]i veni]i la
rug\ciune. Ne m\sur\m via]a nu `n ani, luni, s\pt\-
mâni sau ceasuri, ci `n Sfinte Liturghii - `n fiecare
dintre ele, `n genunchi, m\rturisim [i spunem:
„Cred…“, pentru c\ am aflat c\ Domnul caut\ c\tre
inima omului, acolo unde se p\streaz\ credin]a. 

Nu este altul mai frumos tratat de dogmatic\,
decât Simbolul de credin]\. Nu este alt\ form\
mai accesibil\ de m\rturisire a apartenen]ei noas-
tre la comuniunea celor ce au fost, dar, [i a celor
ce sunt [i vor fi, m\rturisitori „`ntr-Una, Sfânt\,
Soborniceasc\ [i Apostoleasc\ Biseric\“. Cuvin-
tele: „U[ile, u[ile…“, nu se mai adreseaz\ ostia-
rilor din vremea cea de demult, ci fiec\ruia dintre
noi. Deschidem u[a sufletului, primim [i m\rtu-
risim pe Domnul `n drumul nostru spre ~nviere.
(Pr. Alexandru ZAMFIR)

„Cred, Doamne, [i m\rturisesc“
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Liturghia Darurilor mai `nainte
sfin]ite este o parte important\
a spiritualit\]ii liturgice
ortodoxe. Perioada Postului
Mare, cu slujbele ei lungi [i
pline de sobrietate, cu dimen-
siunea ei profund peniten]ial\
exprimat\ printr-o bogat\ im-
nografie [i ilustrat\ cu pildele
marilor p\c\to[i care s-au `n-
tors c\tre Dumnezeu cu poc\-
in]\, este solemnizat\ de Litur-
ghia Darurilor mai `nainte
sfin]ite, `n cadrul c\reia sunt
„r\spl\ti]i“ to]i cei ce-[i asum\
osteneala aspr\ a ajun\rii [i
st\ruie s\-[i preschimbe foamea
trupeasc\ `n foame spiritual\.

Practica din Postul Mare, de a ajuna toat\
ziua `n zilele de peste s\pt\mân\ (luni – vineri),
a determinat Biserica s\ elaboreze rânduieli
canonice care prescriu `ncetarea s\vâr[irii
Sfintei Liturghii pentru ca prin primirea Sfintei
~mp\rt\[anii s\ nu se `ntrerup\ pravila ajun\rii
(a postului total). Astfel, canonul 49 al Sino-
dului din Laodiceea, ]inut `ntre anii 364 - 383,
stabilea urm\toarele: „Nu se cuvine a jertfi pâi-
ne (a s\vâr[i Sfânta Liturghie – n.n.) `n timpul
Patruzecimii decât numai `n zilele de sâmb\t\ [i
duminic\“.1

O slujb\ de `mp\rt\[ire
solemn\ a credincio[ilor

Ritualul `mp\rt\[irii din aceste zile nelitur-
gice, destul de simplu la `nceput, a fost `nconju-
rat, treptat, de o solemnitate din ce `n ce mai ac-
centuat\, `mbog\]it\ cu elemente ce apar]in Ve-
cerniei, `n special `n prima parte a ei, iar `n partea
a doua, cu elemente ce apar]in Liturghiei Sfân-
tului Ioan Gur\ de Aur [i a Sfântului Vasile cel
Mare. A[a s-a n\scut ceea ce numim ast\zi Litur-
ghia Darurilor mai `nainte sfin]ite. Ea nu este,
`ns\, Vecernie, chiar dac\ `mprumut\ elemente
din rânduiala acesteia, [i nici Liturghie, deoarece
nu are epiclez\. Ea este, a[a cum inspirat s-a spus,
o slujb\ de `mp\rt\[ire solemn\ a credincio[ilor.2

De la Sfântul Simeon al Tesalonicului afl\m
faptul c\, `n vechime, Liturghia Darurilor se s\-
vâr[ea `n afara Postului Mare, `n zilele de mier-
curi [i vineri `n s\pt\mâna brânzei [i `n Sfânta [i
Marea Vineri, despre care Sfântul Simeon spu-

nea c\ `n aceast\ zi se oficia Liturghia Daruri-
lor, pentru c\ P\rin]ii Bisericii doreau s\ vad\
tainic pe Domnul `n toate zilele vie]ii lor.3

Liturghia Darurilor - sintez\
liturgic\ a perioadei Triodului

Pentru a fi `n]eleas\ `n structura ei actual\,
Liturghia Darurilor mai `nainte sfin]ite, nu
poate fi abordat\ independent de contextul care
a creat-o ci doar `n strâns\ rela]ie cu temele fun-
damentale ale perioadei Postului Mare, con]in-
ute `n Triod. Liturghia Darurilor mai `nainte
sfin]ite este o sintez\ a Postului Mare, iar prin
solemnizarea momentului `mp\rt\[irii, care se
petrece `n cadrul ei, `ns\[i perioada Triodului
spore[te `n solemnitate.

De[i am fi tenta]i s\ afirm\m c\ prima tem\
fundamental\ a perioadei Triodului este poc\in-
]a, `n realitate, lucrurile stau altfel. Perioada
liturgic\ a Postului Mare apare ini]ial ca o pe-
rioad\ de intens\ preg\tire a catehumenilor `n
vederea primirii Botezului `n noaptea de Pa[ti.
De aceea prima tem\ central\ a perioadei Tri-
odului este Botezul. Preg\tirea `n vederea Bote-
zului const\, pentru catehumeni [i comunitate,
nu numai din p\zirea unui post, „ci [i dintr-un
ansamblu de practici ascetice pe care Triodul le
mo[tene[te `n mod direct“.4 ~n actualitate, ace-
ea[i tem\ aminte[te fiec\ruia dintre noi f\g\du-
in]ele f\cute la Botez, de a ne lep\da de Satana
[i de a ne uni cu Hristos [i de a face lucr\toare [i
roditoare darurile primite prin Sfântul Botez.

Slujbele Postului Mare,
adev\rate cateheze 
pre-baptismale

Ca tem\ fundamental\ a `ntregii perioade a
Triodului, tema Botezului este scoas\ `n evi-

den]\ printr-o serie de elemente intrate `n com-
ponen]a slujbelor din Triod. Semnificativ\ `n
acest sens este S\pt\mâna alb\ sau a Brânzei [i,
de asemenea, mul]imea lecturilor biblice, atât
din Vechiul cât [i din Noul Testament, care fac
din slujbele Postului Mare adev\rate cateheze
pre-baptismale adresate candida]ilor la Botez.

Referitor la S\pt\mâna alb\, se [tie c\, `n
vechime, `n perioada catehumenatului, `n
aceast\ s\pt\mân\ se f\cea `nscrierea sau `nreg-
istrarea catehumenilor care urmau s\ primeasc\
Botezul `n noaptea de Pa[ti. Aceast\ `nscriere
las\ loc „introducerii lor progresive `n via]a
Bisericii prin intermediul unor ritualuri speciale
care comportau exorcisme, rug\ciuni [i ex-
plic\ri ale Sfintei Scripturi“.5

Aceste preocup\ri pentru formarea spiri-
tual\ [i pentru instruirea `n tainele credin]ei a
candida]ilor la Botez au devenit p\r]i constitu-
tive ale Liturghiei Darurilor. Ea nu este numai
slujb\ solemn\ de `mp\rt\[ire a celor care au
primit deja Botezul, ci [i ajutor duhovnicesc dat
celor ce urmeaz\ s\ primeasc\ Botezul. Astfel,
din miercurea ~njum\t\]irii Postului, Liturghie-
rul prevede o ectenie special\ pentru cei care se
preg\tesc pentru „sfânta luminare“. ~n aceast\
ectenie, Biserica se roag\ lui Dumnezeu „s\-i
`nt\reasc\ [i s\ le dea putere, s\-i lumineze cu
lumina cuno[tin]ei [i a dreptei credin]e, s\-i
`nvredniceasc\ de baia na[terii de a doua, de
iertarea p\catelor [i de ve[mântul nestric\ciunii
(cerere ce se reg\se[te `ntocmai `n rânduiala
Sfântului Botez), s\-i nasc\ pe dân[ii din nou
prin ap\ [i prin Duh…“.6

De asemenea, catisma [i cele dou\ paremii
pe care le citim ori de câte ori s\vâr[im Litur-
ghia Darurilor [i care fac parte din programul
catehetic de preg\tire a candida]ilor la Botez,
confer\ acesteia un profund con]inut baptismal
[i caracter de rug\ciune special\ pentru can-
dida]ii la Botez, `nscriindu-se astfel `n tematica

Specificul Liturghiei `n Postul Mare
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fundamental\ a Triodului [i ap\rându-ne, toto-
dat\, ca o sintez\ a acestuia.

~nnoirea Botezului 
prin lacrimile poc\in]ei

A doua tem\ fundamental\ a Triodului
este tema poc\in]ei, care este `n strâns\ leg\tur\
cu prima sau, altfel spus, tema re`nnoirii
Botezului prin lacrimile poc\in]ei.

Metanoia sau poc\in]a este inima spirituali-
t\]ii Triodului, fiindc\ ea este „`mp\r\teasa vir-
tu]ilor“. Grupa de tropare: „U[ile poc\in]ei…“,
„C\r\rile mântuirii…“ [i „La mul]imea faptelor
mele cele rele…“, care inaugureaz\ perioada
Triodului, anun]\ poc\in]a ca tem\ fundamen-
tal\ a acestuia.

~ncepând din a doua duminic\ a perioadei
preg\titoare, cea a Fiului risipitor, continuând
cu duminica a treia [i a patra `n care ne amintim
de izgonirea lui Adam din rai [i ~nfrico[\toarea
Judecat\, dar mai ales canonul Sfântului Andrei
Criteanul, citit de dou\ ori `n timpul Postului
Mare, cu stihul „Miluie[te-m\ Dumnezeule, mi-
luie[te-m\“, luat din psalmul 50, psalm de poc\-
in]\, ca s\ nu mai vorbim de marile exemple de
poc\in]\ pe care ni le ofer\ Cuvioasa Maria
Egipteanca [i femeia p\c\toas\, care este tema
Deniei de mar]i din S\pt\mâna Patimilor, fac
din Postul Mare [i din Triod o adev\rat\ [coal\
a poc\in]ei spre care fiecare cre[tin trebuie s\
mearg\ `n fiecare an pentru a adânci
credin]a sa, pentru a-[i reexamina via]a
[i, pe cât posibil, pentru a [i-o schimba.

Spiritul peniten]ial al imnografiei
Postului Mare este preluat [i de rug\ciu-
nile din Liturghia Darurilor mai `nainte
sfin]ite. Astfel, rug\ciunea `ntâi pentru
credincio[i din rânduiala acestei Litur-
ghii se aseam\n\ mult cu imnele Triodu-
lui: „Dumnezeule cel mare [i l\udat… li-
bereaz\ toate sim]irile noastre din amor-
]irea patimilor, punându-le lor pov\]uitor
bun cugetul cel din\untru; [i ochiul s\ fie
ferit de toat\ vederea cea viclean\, auzul
nestr\b\tut de cuvinte de[arte, iar limba
curat\ de vorbe necuviincioase…“.7

Acelea[i idei se reiau `n rug\ciunea din
timpul ecteniei de dup\ Vohodul Mare.
Toate elementele liturgico-tipiconale [i
`ntreaga imnografie care are con]inut
peniten]ial dobândesc sens `n noaptea de
~nviere. Când cânt\m: „Ieri m-am `ngro-
pat cu Tine, Hristoase, ast\zi `nviez
`mpreun\ cu Tine, `nviind Tu; r\stignitu-
m-am ieri `mpreun\ cu Tine, ~nsu]i m\
pream\re[te, Mântuitorule, `ntru `mp\r\-
]ia Ta“, se explic\, `n sintez\, tema Bote-
zului, v\zut ca r\stignire, `ngropare [i `n-
viere cu Hristos [i de asemenea tema
„celui de-al doilea“ botez v\zut ca r\stig-
nire pentru p\cat [i `nviere cu Hristos, ca
rod al poc\in]ei.8

Bucuria de a resim]i 
dorul dup\ Dumnezeu

Cea de-a treia tem\ fundamental\ a
Triodului graviteaz\ `n jurul ideii de lumin\ [i
este reflectat\, dup\ cum vom vedea, din plin,
de Liturghia Darurilor mai `nainte sfin]ite.

Triste]ea Postului Mare nu este ap\s\toare,
ci una luminoas\ [i plin\ de bucurie. „Sufletul
meu Te-a dorit noaptea, `naintea zorilor, Dum-
nezeule, c\ci `nv\]\turile Tale lumin\ sunt pe
p\mânt!“, cu alte cuvinte, triste]ea exilului meu,
triste]ea de a fi risipit via]a mea, dar [i lumina
str\lucitoare a prezen]ei lui Dumnezeu [i a
iert\rii Sale, bucuria de a resim]i din nou dorul
dup\ Dumnezeu, pacea reg\sirii autentice. ~n
imnele Triodului Dumnezeu este numit „D\t\-
torul de lumin\“, iar cei ce postesc [i se poc\-
iesc primesc lumina ca vestire a `nvierii Dom-
nului [i ca pregustare din lumina ~nvierii Lui.

~n s\pt\mâna Sfintelor Patimi, ideea de lu-
min\ este exprimat\ mult mai pregnant. Lumi-
nânda primelor trei zile din aceast\ s\pt\mân\
con]ine dou\ referiri la lumin\: „C\mara Ta,
Mântuitorul meu, o v\d `mpodobit\, [i `mbr\-
c\minte nu am, ca s\ intru `ntr-`nsa. Lumineaz\-
mi haina sufletului meu, D\t\torule de lumin\ [i
m\ mântuie[te“. Se poate observa cu u[urin]\
asem\narea acestui text cu cel al troparului cân-
tat la ie[irea din baia Botezului: „D\-mi mie
hain\ luminoas\, Cel ce te `mbraci cu lumina ca
[i cu o hain\…“. Asem\narea se datoreaz\ fap-

tului c\ ambele au ap\rut `n cadrul perioadei
liturgice prepascale, care, la origini, a avut
con]inut baptismal. Ideea de lumin\ este reluat\
`n troparul zilei de joi, din S\pt\mâna Patimilor,
`ns\ cu alt `n]eles: „Când m\ri]ii ucenici la
sp\larea cinei s-au luminat, atunci Iuda cel r\u
credincios, cu iubirea de argint `mboln\vindu-
se s-a `ntunecat…“. Aici luminarea are sensul
de cunoa[tere, `n]elep]ire, iar necunoa[terea es-
te stare de `ntuneric [i r\t\cire.

„Ritualul luminii“
Tema luminii este exprimat\ profund [i `n

rânduiala Liturghiei Darurilor mai `nainte
sfin]ite. Mai `ntâi, aceast\ tem\ apare la Vohod,
care are `n centru imnul „Lumin\ lin\“, apoi
imediat dup\ citirea primei paremii, când are
loc ritualul binecuvânt\rii credincio[ilor cu lu-
mânarea aprins\ [i rostirea formulei: „Lumina
lui Hristos lumineaz\ tuturor!“.

Acest „dublu ritual al luminii“ are un pro-
fund caracter hristocentric, fiind `n ton cu `n-
treaga imnografie a Triodului, care are `n cen-
tru pe Hristos Cel r\stignit [i `nviat. De aseme-
nea, acest ritual anticipeaz\ bucuria pascal\.
Lucrul acesta se vede [i mai mult din practica
ierusalimitean\ a Liturghiei Darurilor, unde
preotul nu lua lumina aprins\ din fa]a Sfintelor
U[i, a[a cum se prevede `n Liturghierul nostru
actual, ci ie[ea din interiorul Altarului cu lumâ-
narea aprins\, `ntocmai ca `n noaptea Sfintelor

Pa[ti, fiind `n felul acesta o „fulgerare a
luminii ~nvierii“.9

Liturghia Darurilor mai `nainte sfin-
]ite, `n procesul ei de formare, generali-
zare [i uniformizare, a cunoscut acelea[i
fr\mânt\ri pe care le-a cunoscut `ntregul
cult divin ortodox. Plecând de la forme
foarte simple, trecând printr-un proces
`ndelungat de dezvoltare a p\r]ilor prin-
cipale componente, ast\zi Liturghia
Darurilor are o structur\ bine definit\ [i
un loc important `n cadrul rug\ciunii
publice ortodoxe, dând Postului Mare,
perioad\ la care a fost restrâns\ s\vâr[i-
rea ei `n prezent, o solemnitate plin\ de
sobrietate care, de altfel, caracterizeaz\
`ntreaga perioad\ prepascal\. (Pr. Asist.
Drd. Costel MARE{)

1 Arhidiacon Prof. Dr. Ioan Floca, Canoanele
Bisericii. Note [i comentarii, Buc., 1991, p. 214 

2 Ibidem, p. 13
3 Sf. Simeon Arhiep. Tesalonicului, R\spunsuri

la întreb\rile unui arhiereu, vol. II, Ed.
Arhiepiscopiei Sucevei [i R\d\u]ilor, 2003, p. 236

4 Makarios Simonopetritul, Triodul explicat.
Mistagogia timpului liturgic, Ed. Deisis, Sibiu,
2003, p. 30

5 Al. Schmeman, Din ap\ [i din Duh, Ed.
Symbol, Buc., 1992, p. 12

6 Liturghier, Ed. I.B.M.B.O.R., Buc., 2000, p.
279

7 Liturghier, p. 281
8 Pr. Prof. Dr. Viorel Sava, op. cit., p. 23-26
9 Makarios Simonopetritul, op. cit., p. 220

Sfântul Grigore dictând, imagine din Antifonarul 
de la St. Gallen. Liturghia Darurilor 

mai `nainte sfin]ite este atribuit\ Sf=ntului
Grigorie cel Mare, papa Romei, numit [i Dialogul
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Cea mai timpurie dintre
s\rb\torile actuale mariale
este s\rb\toarea Bunavestire,
Ziua Salut\rii sau Blagove[tenia.
~nc\ din secolul al IV-lea s-a
zidit la Nazaret o biseric\ pe
locul unde fusese casa `n care
Maria a primit de la `nger
vestea cea bun\. 

Bunavestire este traducerea grecescului
evanghelion [i se refer\ la evenimentul biblic
prezentat de evanghelistul Luca (1, 26-38), `n
care arhanghelul Gavriil anun]\ Fecioarei
alegerea ei dintre toate femeile pentru a mijloci
na[terea lui Mesia [i a descoperi umanit\]ii [i
`ntregii crea]ii: „taina cea din veac ascuns\ [i de
`ngeri ne[tiut\“. ~ntruparea este o hot\râre din
veci a Treimii, care s-a `mplinit `n Iisus Hristos,
o tain\ a iubirii dumnezeie[ti, care trebuie pus\
`n raport cu libertatea uman\. Nicolae Cabasila
subliniaz\ faptul c\ `n persoana Fecioarei,
omenirea [i-a dat consim]\mântul ca Logosul s\
Se fac\ trup [i s\ locuiasc\ `ntre oameni. 

O tain\ a iubirii dumnezeie[ti
Ca spa]iu calendaristic, Bunavestire acup\

un loc privilegiat `n interiorul Postului Mare,
motiv=ndu-[i prezen]a nu doar ca simplu rezul-
tat al rela]iei cu s\rb\toarea Cr\ciunului, ci mai
ales prin complexitatea valen]elor simbolice.
Evanghelion `nsumeaz\ un complex simbolic
ce este `n acela[i timp un efect `n oglind\ al mo-
mentului ispitirii relatat de cartea Facerea.
~ncercând o comprimare a timpului [i o a[ezare
a celor dou\ evenimente fa]\ `n fa]\, vom de-
scoperi o palet\ de antinomii ce pot fi tot atâtea
c\i de `n]elegere a tainei `ntrup\rii kenotice a
Fiului [i sugestia restaur\rii umanit\]ii (Adam
cel vechi-Adam cel nou, Eva-Fecioara, dia-
volul-arhanghelul Gavriil). Motiva]ia prezen]ei
s\rb\torii `n aceast\ perioad\ este tocmai subli-
nierea `n]elegerii postului ca o permanent\ stare
de remodelare a propriei fiin]e dup\ chipul lui
Hristos `nviat. Taina cea din veac ascuns\ este
taina `ntrup\rii [i cuprinde `n sine sensul tuturor
simbolurilor [i enigmelor Scripturii, ca [i sensul
ascuns al `ntregii crea]ii sensibile [i inteligibile
(Maxim M\rturisitorul). Cuvintele simbol [i
diavol provin din aceea[i r\d\cin\, dar au sens
opus: diavolul desparte, izoleaz\, iar simbolul
reune[te, restabile[te comuniunea. Cei doi ter-
meni sunt familiari ascetului, de aceea prezen]a
acestei s\rb\tori `n P\resimi motiveaz\ necesi-
tatea dorin]ei de unitate integratoare a lui, cu
Dumnezeu. 

Postul Mare, guvernat de
s\rb\toarea Buneivestiri

Cea mai rezumativ\ definire a Postului este
`nfrânarea. Cu toate acestea, postirea nu
alunec\ spre o stare general\ de imobilitate
spiritual\, similar\ st\rilor specifice practicilor
orientale, ci este animat\ de un dinamism com-
plex, ce presupune o `ntrep\trundere sinergic\
psiho-somatic\ pe de o parte, iar pe de alt\ parte
[i `n acela[i timp, o conlucrare teandric\. Este
cunoscut faptul c\ experien]a postirii are im-
plicit asimilat\ ideea de ascenden]\, urcu[,
fiecare perioad\ de post fiind asem\nat\ cu ur-
carea treptelor unei sc\ri sau escaladarea unui
munte. Acest lucru, cu atât mai mult cu cât
Postul Mare posed\ intrinsec aceste trep-
te–repere liturgico-calendaristice, pe care cre[-
tinul trebuie s\ le experieze `n urcu[ul mistic
specific. Ideea este `nt\rit\ [i de prezen]a s\rb\-
toreasc\ a Maicii `n P\resimi, ca scar\ pe care
Dumnezeu coboar\ spre om, pentru ca apoi
omul s\ poat\ accede epectazic spre Dumnezeu,
de la microcosmos spre microtheos. (...)

De multe ori, ]inerea Postului Mare poate
deveni descurajant\ pentru cei care doresc ex-
perierea lui, datorit\ lungimii [i asprimii [i ar
putea fi calificat ca un post al celor ini]ia]i,
putând, `n acela[i timp, l\sa impresia unei expe-
rien]e care s\ stea sub semnul `ntrist\rii. ~ns\ ca
orice form\ sau timp al postirii specifice spiritu-
alit\]ii ortodoxe, [i acest post trebuie s\ fie ani-
mat de sentimentul bucuriei, acesta fiind mo-
tivul pentru care liturgi[tii [i tradi]ia patristic\ au
hot\rât a[ezarea celor dou\ s\rb\tori de-a lungul
perioadei sale. Postul Mare este guvernat de s\r-
b\toarea Buneivestiri. Aparent ar putea fi inex-
plicabil\ prezen]a acestei s\rb\tori `n perioada
P\resimilor. Ar fi logic ca ea s\ fie prezent\ `n
Postul Cr\ciunului, avându-se `n vedere core-
sponden]ele teologico-liturgice care o leag\ de
s\rb\toarea Na[terii Domnului. A[a se explic\
faptul c\ pân\ `n secolul al V-lea, Bunavestire
era serbat\ `n ziua de 5 ianuarie, adic\ `n ajunul
Bobotezei [i a Cr\ciunului (pân\ ̀ n secolul al V-lea,
Cr\ciunul se serba odat\ cu Boboteaza). Dup\
generalizarea serb\rii Cr\ciunului la data de 25
decembrie `ns\, se definitiveaz\ ca dat\ a
serb\rii Buneivestiri ziua de 25 martie. 

Orice efort ascetic preg\te[te
omul pentru `ndumnezeire

Postul Mare st\ sub semnul `nvierii
Domnului din mor]i. Dezideratul [i speran]a
cele mai intime ale celui ce trece prin P\resimi
este primirea darului ~nvierii `n ~mp\r\]ia
cerurilor. Chiar dac\ ~nvierea a fost un eveni-
ment unic, consemnat istoric [i va fi pentru noi
o certitudine `n Eshaton, ea este, de asemenea,

o constant\ metafizic\ ce ne invit\ la o continu\
`mpropriere a darurilor `nvierii ca rena[tere.
~nvierea este ridicare din moarte, o `nvingere a
mor]ii, adic\ o re-na[tere. Leg\tura strâns\ din-
tre `nviere [i na[tere se g\se[te `n Evanghelion,
iar a[ezarea Buneivestiri `n Postul Mare
`ndeamn\ tocmai la o rena[tere spiritual\ a celui
care are nevoie de schimbare. Aceste perma-
nente rena[teri spirituale au darul de a ne cur\]i
[i a ne apropia din ce `n ce mai mult de
asem\narea cu Cel Care ne-a n\scut la o via]\
nou\ prin botez, a[a cum trupul Fecioarei Maria
este rezultatul procesului mesianic de preg\tire
a genera]iilor vetero-testamentare, `n vederea
asum\rii firii umane din el, de c\tre Fiul.

~n acela[i timp, postirea st\ sub semnul as-
cult\rii, rela]ia dintre ele fiind cea de comple-
mentaritate. Cel ce poste[te arat\ de fapt c\
dore[te s\ ias\ de sub influen]a nefast\ a r\ului, a
p\catului, dore[te o eliberare [i `n acela[i timp
restaurarea sa fiin]ial\ [i repunerea `n demnitatea
de fiu ascult\tor fa]\ de Tat\l. Fecioara Maria
reprezint\ din aceast\ perspectiv\ exemplul cel
mai elocvent, ea fiind cea care corecteaz\ neas-
cultarea Evei prin cuvintele: „iat\ roaba
Domnului“ (ecce ancilla Domini). Vladimir
Lossky spune c\ `n persoana Fecioarei, omenirea
[i-a dat consim]\mântul ca Logosul s\ se fac\
trup, „dac\ voin]a lui Dumnezeu a fost singur\ la
crearea omului, ea nu-l poate mântui f\r\ conlu-
crarea voin]ei omene[ti“. 

Bunavestire este o constant\ ce graviteaz\
`ntre limitele Postului Mare tocmai pentru a

Bun\-vestirea Postului Mare

Bunavestire, fresc\ din Catedrala
arhiepiscopal\ „Sf. Cuvioas\

Parascheva“ din Roman
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`nt\ri ideea c\ taina dumnezeiasc\ cea din veac
ascuns\ se reveleaz\ umanit\]ii prin Fecioara
Maria [i c\ orice efort ascetic preg\te[te omul
pentru `ndumnezeire. Troparul „Taina cea din
veac ascuns\“ subliniaz\ perspectiva `ndum-
nezeirii omului, aceasta este vestea cea bun\,
nu doar c\ Fiul Se face om, ci mai ales c\ omul
are [ansa restaur\rii, de „a deveni prin partici-
pare ceea ce Hristos este dup\ fire“ (Maxim
M\rturisitorul).

Hristos Cel ~nviat 
Se poate na[te `n noi

Bunavestire cuprinde `n sine semin]ele unei
noi crea]ii, ce vorbe[te de un nou Adam [i de
Eva cea nou\ [i care ofer\ perspectiva imaginii
unei lumi noi sau a `mp\r\]iei lui Dumnezeu.
Leg\tura cu Postul Mare rezid\ tot `n ideea de
schimbare sau renun]are la omul vechi, lumea
veche, moartea p\catului [i `mbr\]i[area omului
nou, dup\ chipul lui Adam cel Nou.

Na[terea [i rena[terea nu pot decurge decât
din principiul generator care este maternitatea.
Maternitatea spiritual\ este pus\ `n leg\tur\ cu
eclesiologia. Prin botez, devenim ipostas ecle-
sial, vindecând r\nile provocate de p\cat `n
umanitate, iar `n acest efort integrator al firii
umane [i comuniunii de persoane, un rol deter-
minant `l are postul. El are rolul de a rea[eza `n
integritatea lor unitar\ toate energiile fiin]ei
umane, iar acestea nu pot fi definite decât ca
rezultat al unei rena[teri. A[adar, maternitatea
Maicii Domnului, ce face posibil\ na[terea lui
Hristos ca om, maternitatea Bisericii, ce ne na[te
la o via]\ nou\ `n Hristos, ca fii ai lui Dumnezeu
[i experien]a postului, care mortific\ tendin]ele
omului vechi pentru a da posibilitatea na[terii
celui nou, sunt `ntr-o strâns\ leg\tur\. Rela]ia
dintre aceast\ s\rb\toare [i cel care purcede pe
calea postului este tot rezultatul ideii de materni-
tate spiritual\. Ceea ce s-a realizat `n Fecioara
Maria, ca fapt istoric, prin `ntrupare (concep]ia [i
na[terea), se realizeaz\, ̀ ntr-o perspectiv\ duhov-
niceasc\, `n fiin]a fiec\rui postitor preg\tit pentru
primirea acestui dar. Hristos nu Se poate na[te `n
noi decât prin Duhul Sfânt. Dumnezeu fecun-
deaz\ prin Duhul S\u firea noastr\ [i rode[te `n
ea prezen]a Sa, care conducem prin eforturi as-
cetice cur\]itoare, la na[terea lui Hristos ̀ n noi, ̀ n
chip euharistic, f\cându-ne teofori. Perspectiva
s\rb\torii ~nvierii a[ezat\ la cap\tul postului d\
sens acestei asocieri [i `mpline[te dialogul `nge-
rului cu Fecioara, ar\tând finalitatea chenozei
hristice, care este `ncep\tura `nvierii noastre. A-
[ezarea s\rb\torii `n acest post justific\ na[terea
`n noi a lui Hristos `nviat.

Puritatea devine paradigm\
pentru cel care poste[te

Necesitatea unit\]ii organice existente `ntre
Postul Mare [i s\rb\toarea Buneivestiri se reg\-

se[te [i `n ideea de renun]are. Pentru pelerinul
Postului Mare, reprezentativ\ este latura spiri-
tual\, duhovniceasc\ a renun]\rii la voia proprie [i
la impulsurile egocentriste [i asumarea respon-
sabil\ a jertfirii de sine, animat de taina iubirii
pentru aproapele. Aceast\ atitudine smerit\ nu se
putea reg\si decât `n imaginea sublim\ a paradig-
mei mariale. Fecioara prime[te vestea arhanghe-
lului [i `[i asum\ rolul de n\sc\toare, chiar dac\
„nu [tie de b\rbat“. Din acest r\spuns se na[te [i
ideea de puritate, care `nv\luie `ntreg tabloul.
Mesagerul bunelor vestiri este arhanghelul
Gavriil, care, tocmai pentru a-i sublinia inocen]a
[i cur\]ia firii, ̀ ntâmpin\ pe Fecioar\ cu floarea de
crin; la fel, cea care prime[te vestea [i a c\rei
esen]\ este, dup\ Sfin]ii P\rin]i, fecioria (Grigorie
Palama). Puritatea devine paradigm\ pentru cel
care poste[te. Postitorul, prin excelen]\, este Ioan
Botez\torul, arhetipul monahilor, adic\ al celor
care prin ascez\ urm\resc desp\timirea. Ei sunt
`ngeri `n trup. Postul Mare ofer\ perspectiva

desp\timirii [i mai exact a spiritualiz\rii trupului
celui ce prive[te spre Hristos `nviat, trecând de la
catharsisul ascetic, la cel ontologic.

Bunavestire, de[i este o s\rb\toare cu dat\
fix\, are o mi[care tipiconal\ oscilatorie, da-
torit\ modalit\]ii de stabilire a datei pascale de
c\tre p\rin]ii Sinodului I ecumenic, `n func]ie
de echinoc]iul de prim\var\. Din aceast\ per-
spectiv\, s\rb\toarea ~nvierii este cea care se
mi[c\ dinamic spre Bunavestire, ar\tând astfel
finalitatea vestirii `ntrup\rii. Bunavestire anim\
perioada de poc\in]\, vestea na[terii eliber\rii
din robia p\catului [i a mor]ii, iar aceast\ elibe-
rare are cuprins\ `n ea [i ideea ~nvierii, ca `ntr-o
s\mân]\. Venirea `ngerului nu este doar o mi-
nune `n sine, ci aceast\ `ntâlnire [i acceptul
Fecioarei cuprind to]i germenii mântuirii
umanit\]ii. Este prezentarea planului de mân-
tuire [i revelarea lui Dumnezeu ca Treime de
Persoane distincte, dar nu separate. (Pr.
Valentin B|LTOI, Parohia Icu[e[ti)

„Trebuie s\ reg\sim sensul Crucii ca biruin]\ asupra mor]ii spirituale, 
biruin]\ a iubirii“ (Pr. Dumitru St\niloae)
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Ostenelile duhovnice[ti ale
Marelui Post constituie o
adevarat\ „Liturghie a
poc\in]ei“ , `n care aducem
jertf\ `ns\[i fiin]a noastr\, pe
care Dumnezeu, primind-o, o
t\m\duie[te, o `nduhovnice[te,
`n cadrul acestei Litughii de
poc\in]\, cu epicleza ei care
este rug\ciunea Sf. Efrem Sirul:
„Doamne [i St\p=nul vie]ii
mele…“. ~n acela[i sens, de
mare eficien]\ spiritual\
pentru bunul cre[tin este [i
Canonul Sfântului Andrei
Criteanul, un mare `ndrum\tor
duhovnicesc [i „tr\itor al lucru-
rilor lui Dumnezeu“.

Sf=ntul Andrei Criteanul s-a n\scut `n prea-
jma anului 660, `n cetatea Damasc (Siria),
`ntr-o familie de cre[tini ortodoc[i, evla-
vio[i. A fost educat `n spiritul Evangheliei
lui Hristos, care duce la adev\rata mân-
tuire. R\mas, se pare, orfan de ambii
p\rin]i, pe la vârsta de 14-15 ani, ajunge la
M\n\stirea Sfântului Mormânt al Dom-
nului din Ierusalim. Aici a meditat adânc
la patimile [i jertfa lui Hristos, `ntrebân-
du-se dac\ oamenii sunt vrednici de o ase-
menea „pogorâre“ (smerire) a lui Dumne-
zeu. Pentru calit\]ile sale meditative [i
via]a smerit\ este remarcat de Sfântul
Teodor, Patriarhul Ierusalimului, care l-a
hirotonit diacon.

Pild\ de munc\, via]\
curat\ [i bun\ p\storire

~n vremea aceea, Biserica se confrunta
cu o grav\ abatere de la via]a `n Hristos.
Aceasta era erezia monotelit\ sau mono-
energismul, care sus]inea eronat c\ `n
Persoana lui Iisus Hristos, Fiul lui Dum-
nezeu `ntrupat s-a „impus [i a existat,
deci, numai voin]a [i lucrarea Sa Dumne-
zeiasc\.“ Desigur, nu acesta este adev\rul!
Dimpotriv\, conform temeiurilor din
Sfânta Evanghelie, `n Iisus Hristos sunt
dou\ naturi (firi) - dumnezeiasc\ [i ome-

neasc\ -, cu dou\ voin]e [i dou\ lucr\ri, core-
spunz\toare dualit\]ii firilor. Conform acestei
dogme de credin]\, lucr\rile lui Hristos sunt te-
andrice [i, pentru aceasta, ele sunt mântuitoare
pentru om. Marele ap\r\tor al acestui adev\r de
baz\ al credin]ei noastre a fost Sfântul Maxim
M\rturisitorul († 686), contemporan cu Sfântul
Andrei Criteanul. 

Dogma despre dou\ voin]e [i dou\ lucr\ri
teandrice ale lui Hristos a fost dezb\tut\ [i pro-
mulgat\ oficial la Sinodul al IV-lea ecumenic.
Acest sobor a toat\ lumea cre[tin\ s-a ]inut la
Constantinopol, `ntre 680-681, pe când `mp\rat
al Bizan]ului era Constantin Pogonat (668-
685). Patriarhul de la Locurile Sfinte l-a trimis
pe Sfântul Andrei la acest sinod, cu m\rturisirea
de credin]\ a Bisericii Ierusalimului, care cu-
prindea adev\rul despre cele dou\ voin]e din
Persoana lui Hristos. 

Sfântul Andrei r\mâne la Contantinopol,
unde, pentru `n]elepciunea [i bun\tatea sa, pri-
me[te `n grij\ un azil de b\trâni [i unul de or-
fani. Nu mult dup\ aceea, pe la anul 700, a fost
hirotonit episcop de Gortina, `n Creta, purtând
apelativul „Criteanul“, pân\ atunci fusese numit
„Ierusalimiteanul“.

Ca ierarh, a `nnoit bisericile [i a zidit din te-
melie `n cinstea Preacuratei N\sc\toare de Dum-
nezeu, biserica Vlaherne, din Constantinopol. A
ferit poporul dreptcredincios de concep]iile ereti-
cilor, mai ales `mpotriva iconocla[tilor care rene-
gau cultul sfintelor icoane. A fost, a[adar, un mare
ap\r\tor al icoanei lui Hristos. 

Tr\ind cu mult\ fric\ de Dumnezeu, Sfântul
Andrei a fost pild\ de munc\ `n Biseric\, de via]\
curat\ [i de bun\ p\storire. Dumnezeu l-a chemat
la cele ve[nice pe Andrei `n ziua de 4 iulie a anu-
lui 723, pe când se afla `n insula Melitene.

Predicator `nzestrat cu har divin
Sfântul Andrei Criteanul a l\sat mo[tenire

tezaurului patristic al Bisericii o bogat\ oper\ `n
proz\ [i `n versuri. A scris 24 de predici, dintre
care 8 sunt panegirice pentru Sfânta Fecioar\
Maria. Predica de la Buna Vestire este de o rar\
frumuse]e, ca [i a doua dintre cele trei dedicate
Adormirii Maicii Domnului. 

Predicator `nzestrat cu har divin, Sfântul
Andrei este [i autorul idiomelelor din con]inu-

tul „canoanelor“ de la slujba Utreniei din
s\rb\torile Bisericii. Sfântul Andrei Cri-
teanul a fost contemporan [i cu Sfântul
Ioan Damaschin, mort `n 749, considerat
„creatorul canoanelor“. La rândul s\u,
Sfântul Andrei este autor de canoane,
cânt\ri biserice[ti. Dac\ la Sfântul Ioan
Damaschin g\sim canoane din 8-9 buc\]i
poetice, Sfântul Andrei le compune din
ode mai lungi, având canoane la ~nvierea
lui Laz\r, la Duminica Mironosi]elor, la
Na[terea Maicii Domnului, la Z\mislirea
Sfintei Ana.

Opera celebr\ a Sfântului Andrei
Criteanul este Canonul cel Mare de
Poc\in]\, care se cite[te `n biserici `n
prima [i a cincea s\pt\mân\ din Postul
Mare. Este un vast poem de 250 de
strofe, remarcabil prin profunzimea
evlaviei [i a poc\in]ei. Tot de la el ne-a
r\mas [i un mic poem de 128 de versuri
`n stil trimetric iambic, ce constituie
adeziunea sa la Sinodul al VI-lea ecu-
menic din Constantinopol.

Reactualizând via]a [i opera Sfântului
Andrei Criteanul, s\ ne `nt\rim `n credin]\
[i dragoste fa]\ de Dumnezeu [i Sfânta Sa
Biseric\, `naintând duhovnice[te spre lu-
minata s\rb\toare a ~nvierii Domnului!
(Pr. Prof. Dr. Constantin LEONTE)

FFIILLEE  DDEE  SSIINNAAXXAARR

Sfântul Andrei Criteanul - 
`ndrum\tor duhovnicesc `n Postul Mare
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Sfântul Simeon Noul Teolog s-a n\scut `n anul
949 la Galata, `n Paflagonia, primind la botez nu-
mele Gheorghe. P\rin]ii s\i se numeau Vasile [i
Teofania. De mic copil, a fost trimis de p\rin]ii lui
la Constantinopol, ca s\ `nve]e [tiin]ele. 

Expresia luminii dumnezeie[ti
De[i era `nc\ prea tân\r, a f\cut o prim\ `ncer-

care de a intra la M\n\stirea Studion, unde l-a `n-
t=lnit pe Simeon Evlaviosul, care-i devine p\rinte
duhovnicesc. Sub influen]a lecturilor c\r]ilor du-
hovnice[ti, `ndeosebi a „Vie]ilor Sfin]ilor“, resimte
adânc dorin]a de poc\in]\. Cite[te „Scara“ Sf. Ioan
Sc\rarul [i `[i spore[te nevoin]ele, `ncât rug\ciunea
pe care o practica acum era foarte intens\.

~ntr-o noapte, rugându-se, a v\zut o lumin\
str\lucitoare care a venit din cer peste dânsul [i a
luminat tot locul, `ncât s-a luminat ca ziua [i de
acea lumin\ s-a luminat [i el. ~n timpul uneia din-
tre aceste rug\ciuni de noapte, a avut Simeon pri-
ma vedere mistic\. 

De[i avusese aceste descoperiri, Simeon se
`ntoarce la via]a lumeasc\ de mai `nainte. Abia la
vârsta de 27 de ani, intr\ ca `ncep\tor la M\n\sti-
rea Studion, unde Egumenul Petru `l `ncredin]eaz\
p\rintelui s\u duhovnicesc, Simeon Evlaviosul. 

~n timpul petrecut la Studion, Simeon se `n-
vrednice[te de vederea luminii dumnezeie[ti, care
`l umple „nu numai de smerenie [i de str\pungere,

ci [i de `n]elepciunea de sus prin care devine el
`nsu[i `nv\]\tor duhovnicesc“.

Gospodarul isihast
El intr\ ca `ncep\tor `n mica m\n\stire vecin\ -

a Sfântului Mamas din Constantinopol - unde este
tuns ̀ n monahism cu numele Simeon, r\mân=nd sub
c\l\uzirea duhovniceasc\ a lui Simeon Evlaviosul.

Este hirotonit preot, sim]ind pogorârea Du-
hului Sfânt asupra lui [i, `n aceast\ stare de sim-
]ire, s\vâr[ea Sf. Liturghie cu lacrimi.

La vârsta de 31 de ani, el a fost ales stare] de
c\lug\rii de la Sf. Mamas. ~n aceast\ calitate, Sf.
Simeon se dovede[te un bun `ndrum\tor pentru
monahi, prin catehezele pe care le rostea zilnic,
dar [i un bun gospodar, c\ci renoveaz\ cl\dirile ru-
inate ale m\n\stirii. Acum are parte de o nou\ ex-
perien]\ a luminii dumnezeie[ti [i prime[te darul
cuvânt\rii [i al `nv\]\turii sub insuflarea c\ruia
compune „Imnele iubirii dumnezeie[ti“, Discur-
suri teologice [i etice, cateheze [i scrisori.

Bucuria exilului 
din Paraclisul Sf. Marina

Disputa dintre Simeon [i {tefan de Nicomidia,
datorat\ cultului pentru duhovnicul s\u, este rezu-
mat\ `n Imnul 21. Nichita istorise[te c\ Simeon,
`ntorcându-se, `ncepu s\ scrie r\spunsul [i „inspi-

rat de focul dumne-
zeiesc `[i `ntocme[te
lucrarea `n versuri li-
bere, asemenea poe]i-
lor, `ntr-o pies\ bine
[lefuit\“ [i o trimite
mitropolitului {te-
fan. Conflictul din-
tre Simeon [i {te-
fan dureaz\ aproa-
pe 6 ani, iar pe 3
ianuarie 1009, Si-
meon este exilat
din m\n\stirea sa.
Apoi, Sf. Simeon
este exilat la Chry-
sopolis (Scutari),
pe malul r\s\ri-
tean al Bosforului,
`ntr-un loc numit
Palukiton, unde se
`n\l]a un loca[ de
rug\ciune `nchinat
Sf. Marina. Aici, `m-
preun\ cu ucenicii
care l-au urmat `n
exil, r\mâne pân\ la
sfâr[itul vie]ii, in-
tensific=ndu-[i via]a
contemplativ\ [i
mistic\.

Dup\ 13 ani de via]\ `n exil, Simeon moare la
12 martie 1022, spunând de mai `nainte, dup\ cum
arat\ Nichita, ziua mor]ii sale.

Programul duhovnicesc al
Sfântului Simeon Noul Teolog

Sfântul Nechita Stithatul, ucenicul apropiat [i
biograful Sfântului Simeon, ne descrie `n am\nunt
nevoin]ele duhovnice[ti ale acestuia. Se `mp\rt\[ea
zilnic cu Sfintele Taine [i consuma numai verde]uri
[i semin]e. Toat\ ziua [i-o petrecea `nchis `n chilia
sa, unde se ruga cu lacrimi, adâncit ̀ n contempla]ie. 

Catehezele
Sfântul Simeon Noul Teolog a c\utat s\ aduc\

un plus vie]ii duhovnice[ti a monahilor pe care `i
c\l\uzea. De aceea, `n perioada st\re]iei la Sfântul
Mamas, a rostit numeroase cateheze care aveau `n
centru vie]uirea monahal\.

Sfântul Simeon folose[te cuvinte mi[c\toare cu
accente foarte personale. „Bun lucru este poc\in]a [i
folosul pe care ea `l aduce“, spune `ntr-una dintre ca-
teheze. De asemenea, sfântul subliniaz\ c\ poc\in]a
este necesar\ tuturor. (Prof. Otilia-Anuca B+R-
G|OANU, {coala „Ghi]\ Mocanu“ - One[ti)

S\rb\toarea Sf=ntului Simeon Noul Teolog, din ziua de 12 martie, `nseamn\
[i hramul bisericii din M\n\stirea Ca[in, singura biseric\ din Rom=nia
`nchinat\ acestui sf=nt. ~n cinstea ocrotitorului acestui l\ca[ de cult, `n
noiembrie anul trecut, la M\n\stirea Ca[in a fost organizat Simpozionul cu
tema „Imnele iubirii dumnezeie[ti ale Sf=ntului Simeon Noul Teolog - 1.000 de
ani de la compunerea lor“. ~n paginile ce urmeaz\, vom prezenta fragmente
din c=teva dintre referatele sus]inute `n acest context, referate ce vor fi
publicate, integral, `ntr-un volum dedicat Sf=ntului Simeon Noul Teolog.

Sfântul Simeon Noul Teolog - o via]\
`nchinat\ iubirii [i luminii lui Hristos

Cu prilejul hramului, la Biserica `nchinat\ Sf=ntului Simeon Noul Teolog 
din comuna b\c\uan\ M\n\stirea Ca[in, a fost oficiat\ Sfânta Liturghie 

a Darurilor mai ~nainte Sfin]ite, cu participarea multor credincio[i
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~n scrierile Sf. Simeon
Noul Teolog, prin grija
interpretului, afli de la
bun `nceput men]iona-
t\ o anume justificare
a vorbirii antinomice.
Aceasta ar fi necesar\
ori de câte ori cineva
constat\ `n]elegerea
complet neadecvat\ de
unii oameni a celor
`nf\]i[ate `n Sfintele
Scripturi. 
A[a s-a `ntâmplat, de exemplu,

`n leg\tur\ cu ~n\l]\rea Domnului la
cer. Probabil c\ prin aceast\
`n]elegere neadecvat\ s-a n\scut o
variant\ nou\, `n mediul cre[tin, a
ceea ce s-a numit alt\dat\ Deus ab-
sconditus. Câteva fragmente invo-
cate de p\rintele Dumitru St\niloae,
spre a ilustra `nv\]\tura Sf. Simeon
despre lumina dumnezeiasc\, sunt
elocvente `n aceast\ privin]\.

„Nu socoti]i, o, voi, cei f\r\ de
minte, c\ Domnul [i Dumnezeul
cel `n\l]at, intrând (`n cer), s-a as-
cuns `n `ntuneric, ci este `n slava
Sa, `n dumnezeirea care umple toate
[i e mai presus de toate, `n care era [i
`nainte de aceea“ (~ntâia cuvântare moral\,
`n Filocalia, VI, p. 162). „{i ca s\ nu b\-
nuie[ti ca unul ce [ezi `n `ntuneric (Matei
IV, 16), c\ [i Acela s-a ascuns, a[ezându-se
`n `ntuneric, proorocul David a spus: „~n
jurul Lui, cortul Lui“ (Ps. XVIII, 12). E
cort ceea ce nume[te Pavel Lumin\. C\ci
spune: „Cel ce locuie[te `n lumina neapro-
piat\“ (I Tim., IV, 6). Dar pentru a `n]elege
aceast\ lumin\, e nevoie ca noi `n[ine s\
devenim loca[uri ale luminii. {i dac\ a pus
negura [i `ntunericul ascunzi[ al tainelor
Lui, e nevoie de prea mult\ lumin\ de la
Prea Sfântul Duh spre `n]elegerea tainelor
ascunse, cum cercetezi cele ce nu po]i s\ le
afli, odat\ ce nu te-ai f\cut loca[ul luminii
dumnezeie[ti, fiind `nc\ nedes\vâr[it [i ne-
luminat?“ (op. cit., `n Filocalia VI, p. 108;
Ps. XVII, 11)1. 

Rela]ia omului cu Dumnezeu
urmeaz\ o logic\ antinomic\

Câteva expresii antinomice sunt u[or de
sesizat `n aceste secven]e: `ntunericul ca
slav\ dumnezeiasc\, „lumin\ neapropiat\“,
`ntunericul ca „ascunzi[ al tainelor Lui“ (a-
vând nevoie spre a fi accesibil „de prea mult\
lumin\ de la Prea Sfântul Duh“) etc.

Astfel de antinomii nu urmeaz\ a fi clar-
ificate logic, nici printr-o dialectic\ transcen-
dental\ de felul celei kantiene. Dimpotriv\,
ele pot fi „v\zute“ `n natura lor spiritual\, pot
fi tr\ite sau experiate ca atare2. Mintea omu-
lui va recunoa[te puterea lui Dumnezeu ca
deopotriv\ criptic\ [i fanic\, ascuns\ [i de-
schis\ `n afar\ prin lucr\rile sale3. Rela]ia
omului cu Dumnezeu urmeaz\ tocmai
aceast\ logic\ mai aparte, antinomic\. Astfel,
via]a oamenilor este „o preg\tire pentru
unirea `n iubire `ntre ei [i cu Sfânta Treime `n

via]a viitoare“, `ns\ e vorba de o
„unire neconfundat\“4. Iar cel care
caut\ s\ vorbeasc\ „spre lauda [i
slava Celui ce este peste toate“, cum
spune Sf. Simeon, va vorbi atunci
despre cele inefabile (Imnul 1).
Focul divin de la care se `mp\rt\[e[-
te i se ofer\ `ntreg, dar nu se `mparte
(„C\ci te aprinzi de la foc [i iei focul
`ntreg,/ dar acela r\mâne ne`mp\r]it,
ne`mpu]inat `n ceea ce era“). ~n
acest sens, economia sa difer\ esen-
]ial de cea a focului material („Ceea
ce se `mp\rt\[e[te de focul material,
se desparte de el/ [i trece `n multe
sfe[nice,/ dar acela fiind foc duhov-
nicesc, e de ne`mp\r]it/ [i cu totul de
neseparat [i de net\iat./ C\ci `mp\r-
t\[indu-se, nu se `mparte, ci r\mâne
ne`mp\r]it/ [i se afl\ `n mine,/ r\sare
`n mine, dinl\untrul nevrednicei
mele inimi,/ cu soarele, sau cu dis-
cul soarelui,/ ar\tându-se `n form\
de sfer\, `n chip luminos, c\ci e ca o
flac\r\“)5. ~ntr-un alt loc ni se spune
c\ „Soarele neapropiat“ va lumina
`n fiecare din cei sfin]i. Va lumina
„`n mijlocul lor“, `ncât fiecare se va
lumina „pe m\sura credin]ei, fapte-
lor, n\dejdii [i iubirii,/ cur\]irii [i lu-
min\rii din Duhul T\u“. Cum spune
interpretul, „persoana lui Hristos
este fiecare [i `n fiecare din aces-
tea“6. Nu se identific\ `n fiin]a sa cu
nici o alt\ persoan\, nici nu se `m-
parte. Unirea cu lumina divin\ este

tr\it\ de fiecare `n chip distinct, „dar `n
comuniune iubitoare, a[a cum sunt unite [i pe
p\mânt persoanele care se iubesc“7. Ajunge
s\ vad\ lumina divin\ cel care este v\zut de
aceasta („Deci, cei care, precum s-a zis, nu
v\d lumina Ta,/ nu sunt nici v\zu]i de Tine,/
ci sunt desp\r]i]i de vederea prea bun\ a Ta,/
sunt lipsi]i de bun\t\]i“). La fel, ajunge s\
iubeasc\ aceast\ lumin\ cel care este iubit de
ea. Paradoxul pascalian de mai târziu („nu
Te-a[ fi c\utat de nu Te-a[ fi g\sit“) `[i afl\ o
surs\ `n literatura patristic\ de acest gen.

Experien]a extazului este 
prin excelen]\ antinomic\

Ultima parte a Imnului 1 este o admirabil\
`n[iruire de antinomii (sau de paradoxuri,
dac\ accept\m aici sinonimia celor doi ter-
meni). S\ vedem mai `ntâi acest mers al cu-
vântului de laud\ din paradox `n paradox. 

Enun]uri antinomice `n Imnele
Sf. Simeon Noul Teolog
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„C\ci nu va fi sfâr[it al `naint\rii lor `n
veci./ Pentru c\ stabilitatea cre[terii spre ]inta
f\r\ de sfâr[it/ va consta `n cuprinderea
necuprinsului/ {i `i va s\tura Cel de care nu
se poate nimeni s\tura./ Plin\tatea lui [i slava
luminii/ va consta `n `naintarea `ntr-un abis [i
`ntr-un `nceput f\r\ sfâr[it./ {i precum având
pe Hristos ca Acela ce a luat chip `n\untrul
lor./ ~i stau al\turi Celui ce lumineaz\ `n chip
neapropiat,/ a[a sfâr[itul se face `n ei
`nceputul slavei/ [i – ca s\-]i fac ideea mai
clar\ –/ `n sfâr[it vor avea `nceputul [i `n
`nceput sfâr[itul./ ~n]elege prin aceasta
supraplin\tatea care nu mai are nevoie de
adaos./ Dar la sfâr[itul a ceea ce-i f\r\ sfâr[it
nu ajung cei ce alearg\./ C\ci dac\ va trece a-
cest cer v\zut/ [i p\mântul [i toate cele de pe
p\mânt, / gânde[te-te la ceea ce am spus, / se
va ar\ta locul, unde vei afla sfâr[itul
(des\vâr[itul). / Nu vorbesc de cel corporal,
ci prin minte / vei putea `n]elege plenitudinea
lumii necorporale. / {i aceasta nu e lumea, ci
un aer cum a fost `nainte. / Dar nici aer, ci un
spa]iu negr\it pe care-l numesc Totul. / El
este un abis f\r\ sfâr[it `ntru totul, / `ntreg `n
toate privin]ele, `n toate p\r]ile“. 

Ce anume ne spune p\rintele Dumitru
St\niloae cu privire la aceast\ viziune asupra
`naint\rii `n via]a spiritual\ ? „Se dezvolt\
paradoxurile Sf. Grigorie de Nyssa: stabili-
tatea mobil\, mi[carea stabil\. Cel ajuns `n
Hristos va experia stabilitatea `n cre[tere
prin faptul c\ va tr\i cuprinderea necuprin-
sului, s\turarea de Cel de care nu se poate
nimeni s\tura, deci nici el. Curgând `n gura
mea apa f\r\ sfâr[it a unui râu, m\ [i satur,
dar [i voiesc s\ beau continuu. Tr\iesc s\tu-
rarea neoprit\, cre[terea care e `n acela[i
timp vârful cre[terii. Sau tr\iesc continuu
momentul culminant al cre[terii continue“8.
~n Imnul 2 vor fi reluate unele
din aceste paradoxuri [i vor fi
numite acele experien]e care
sunt locul lor privile-
giat. Experien]a
extazului, de e-
xemplu, este
prin excelen-
]\ antino-
mic\: „[i-
mi ies din
m i n e
`n]ele-

gându-m\ pe mine / ce-am devenit, din ce-
am fost, o, minune!“9. La fel va spune [i de-
spre experien]a iubirii celor divine, sau de-
spre cunoa[terea lor ca atare („lumina Sfintei
Treimi, / `mp\r]it\ `ntreit `n chip ne`mp\r]it, /
care este una `n trei Persoane, / cunoscut\ `n
chip necunoscut, atât cât voie[te Ea“)10. 

Paradoxul marcheaz\ via]a 
celui preg\tit s\ urmeze 
cu adev\rat calea Domnului

~n definitiv, via]a omului care se
`mp\rt\[e[te de lumina Sfintei Treimi, a[a
cum este cea a monahului, face loc `n cuprin-
sul ei unor paradoxuri de-a dreptul abisale.
Este ceea ce afl\m, de pild\, `n Imnul 3, de-
dicat vie]ii monahului. „Sl\vit fiind, i se pare
c\ e mereu mai s\rac, / {i f\cut de Dumnezeu
mai propriu Lui, i se pare c\ e mai str\in. / O,
minune, cu totul str\in\ [i negr\it\! / Datorit\
bog\]iei nesfâr[ite sunt s\rac / [i având mult,
socotesc c\ n-am nimic / [i spun: `nsetez din
pricina mul]imii apei / [i cine `mi va da ceea
ce am din bel[ug / [i unde voi afla ceea ce e
`n\untrul meu, / dar cum voi apuca ceea ce
este `n\untrul meu / [i `nafara lumii, c\ci nu
se vede deloc?“. Comentariul p\rintelui
Dumitru St\niloae este laconic [i limpede `n
acest loc. „Cu cât e mai sl\vit cineva de Dum-
nezeu, cu atât vede mai clar slava nesfâr[it\ a
lui Dumnezeu, iar `n compara]ie cu ea, se
vede pe sine mai s\rac `n slav\. Cu cât e f\cut
mai intim lui Dumnezeu, cu atât se simte mai
deosebit de Dumnezeu cel nesfâr[it [i simte
neputin]a exprim\rii minunii Lui“11. A[adar,
un paradox aparent straniu, `ns\ minunat `n
con]inutul s\u, cuprinde de la un cap\t la al-
tul via]a celui care este preg\tit s\ urmeze cu

adev\rat calea Domnului. (Prof. Univ. Dr.
{tefan AFLOROAEI, Facultatea de
Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza“ Ia[i)

1 Ibidem, p. 317.
2 Ibidem, p. 318. Este imediat invocat\ o surs\

important\ a acestor antinomii, anume scrierile
Sfântului Dionisie Areopagitul (p. 319).

3 Ibidem, p. 319.
4 Ibidem, p. 320.
5 P\rintele Dumitru St\niloae ofer\ o inter-

pretare acestor enun]uri antinomice ale Sf.
Simeon. „Tot chipul luminos al Soarelui Hristos
apare în mine, din\untrul inimii mele. El e
poten]ial în mine de la botez, ca [i în to]i cei
boteza]i. Dar dac\ bat la u[a inimii mele prin
rug\ciunea c\tre Hristos, El deschide aceste u[i,
care au devenit u[ile loca[ului S\u [i mi se arat\ în-
treg. Hristos e prin lumina Lui în to]i. C\ci lumina
se întinde în to]i. ªi lumina e lumina fe]ei Lui, nu e
o lumin\ f\r\ caracter personal“ (nota 4, p. 330). 

A[a cum [tim, Constantin Noica revine la
aceast\ logic\ antinomic\ atunci când vorbe[te de-
spre fiin]a celor ce sunt, cea care se distribuie f\r\
s\ se împart\.

6 Ibidem, nota 14, p. 334. La nota 20, p. 335,
adaug\ un lucru esen]ial în aceast\ chestiune.
„Ipostasul dumnezeiesc atotcuprinz\tor, Creatorul
fiec\rui om, poate lua chipul fiec\ruia; se arat\ în
fiecare, dar nu se limiteaz\ în nici unul. E întreg în
to]i, cum e persoana omului întreag\ în fiecare
sim]ire a lui, sau în fiecare om iubit de el“.

7 Ibidem, nota 15, p. 335.
8 Ibidem, nota 23, p. 336. Adaug\ imediat alte

moduri în care se face prezent paradoxul ca atare.
„Sfântul va tr\i în Hristos o plenitudine, care nu va
fi decât o înaintare în abisul nesfâr[it, p\rându-i c\
e mereu la început. Ajunge s\ te sim]i în acest abis,
ca s\ ai [i plenitudinea [i înaintarea f\r\ de sfâr[it,
dar [i sentimentul c\ e[ti mereu la început în
înaintarea în el“ (nota 24, p. 336). 

9 Sf. Simeon Noul Teolog, op. cit., p. 338.
10 Ibidem, p. 341.
11 Dumitru St\niloae, op. cit., notele 41 [i 42,

p. 343.
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Sfântul Simeon `[i `ncepe discursul descri-
ind o experien]\ personal\ con[tient\ de unire
nemijlocit\ cu Dumnezeu, pe care o nume[te
experien]\ a Luminii. Desigur c\ un asemenea
fel de exprimare a creat o dificultate contempo-
ranilor s\i. Obi[nui]i cu `n]elegerea legalist\ [i
minimalismul pietist, mul]i dintre contempo-
ranii s\i pur [i simplu nu au putut s\ `ncadreze
afirma]iile simeoniene ca ]inând de autenticul
spirit al Ortodoxiei. (...) 

O provocare pentru 
formalismul legalist-moralist

Riscul [i pericolul major care se iveau `n so-
cietatea bizantin\ a zorilor mileniului doi era
formalismul legalist-moralist, [i, cu siguran]\,
discursul Sfântului Simeon s-a aflat la antipo-
dul acestei tendin]e. De aceea, putem spune c\
dificultatea pe care a adus-o pentru contempo-
ranii lui Simeon un text de felul Imnelor iubirii
dumnezeie[ti era imposibilitatea de `ncadrare a
sa `n comoditatea discursului formalist. Felul `n
care Simeon a vorbit despre Dumnezeu [i ex-
perierea Sa de c\tre om poate cu deplin\tate
primi numele de a-tipic, de ceea ce nu era `n ti-
piconalitatea formalismului epocii de `nceput
de mileniu doi. (...) 

Simeon dac\ scrie, o face dintr-o alt\ nevoie
[i pentru o alt\ ra]iune. Aceast\ ra]iune, acest
motiv al scrisului se limpeze[te treptat, chiar
pentru autorul s\u, pe m\sura s\vâr[irii sale. E
imperiosul `ndemn de a nu t\inui o comoar\ fa]\
de ceilal]i, fa]\ de fra]i, `ns\, pân\ la urm\, chiar
aceast\ Comoar\ se arat\ pe Sine, prin cel ce se
consider\ prea nevrednic a se face prilejul aces-
tei ar\t\ri. Este o situa]ie special\ a scrisului
provenit\ dintr-o situa]ie aparte a felului `n care
autorul `[i recunoa[te, sau, mai bine spus, ezit\
s\ `[i recunoasc\ situa]ia de autor. Aceasta `n
condi]ia paradoxal\ `n care rezultatul este un
text ce dovede[te un caracter extrem de perso-
nal. Insisten]a Sfântului Simeon este `ns\ c\ a-
cest mesaj nu este excep]ional [i nu se adresea-
z\ celor excep]ionali. (...) 

O lectur\ dificil\ 
pentru cititorul modern

Textul simeonian este excep]ional atât pentru
cititorii de `nceput de mileniu doi, c=t [i pentru
cei din zorii mileniului trei, pentru c\ avertizeaz\
asupra unei alte `n]elegerii a naturii adev\rului [i
mai ales a felului `n care acesta poate fi livrat. {i
la `nceput de mileniu trei, a-l recepta pe Sfântul
Simeon implic\ o dificultate. O bun\ dificultate,
la fel cum a fost [i la `nceput de mileniu doi. (...) 

Cu ce putin]e interpretative ar putea omul
modern s\ se adreseze scrierilor simeoniene?
Ceea ce i-a pus la dispozi]ie epoca modern\ nu
prea `i este de folos. Dificultatea ivit\ poate
`nsemna pur [i simplu o respingere, o clasifi-
care mai degrab\ `n categoria bizarului a unui
text care este prea `nc\rcat de un mod direct [i
personal al unei experien]e cu o miz\ atât de ra-
dical\. Dac\ este s\ ne `ndrept\m ast\zi aten]ia
asupra felului `n care sunt scrise Imnele iubirii
dumnezeie[ti, ce putem spune? Un discurs ne-
discursiv `n versuri care nu au rim\. Atât `n pri-
vin]a con]inutului, cât [i `n cea a formei, se i-

vesc dificult\]i [i nedumeriri. Dar oare nu cum-
va este `n inten]ia `ns\[i a autorului acestui text
aceast\ situa]ie care se `nf\]i[eaz\ ca stranie
pentru noi modernii? ~n privin]a con]inutului,
repro[ul modernului este legat mai ales de ne-
sistematicitate, de nepunere `ntr-o ordine, in-
diferent care ar fi aceea. Asta dac\ preten]ia tex-
tului este legat\ de adev\r sau de cale de atin-
gere a acestuia. Lucrurile par [i mai complicate
atunci când o asemenea preten]ie de adev\r este
expus\ `n ceva ce se `nf\]i[eaz\ a fi versuri. (...) 

O lectur\ care te expune
Pentru simplul cititor, ca [i pentru exeget,

`ntâlnirea cu versurile imnelor aduce o situa]ie
`n prim\ instan]\ dezarmant\. Asta pentru c\
textul imnelor nu poate fi interogat cu instru-
mentele noastre intelectuale uzuale, cele furni-
zate de orizontul nostru cultural modern, ori cu
cele proprii investiga]iei specializate a interpre-
tului. (...) Tot ceea ce ar ]ine de o lectur\ activ\
ar trebui s\ fie abandonat `n favoarea unei alte
atitudini fa]\ de text, `n care s\ te la[i deschis `n
fa]a lui. S\ la[i s\ se produc\ `n tine ceva `n urma
experien]ei lecturii, ceva ce nu mai este o sum\
de idei sau reprezent\ri noi. E mai greu s\ g\se[ti
nume pentru o asemenea experien]\, tocmai pen-
tru c\ ea te petrece, se produce cu atât mai mult
cu cât e[ti capabil s\ te deschizi la ea `n buna
abandonare a filtrelor tale critice. Nu este impli-
cat\ aici o abandonare o ra]iunii, ci o alt\ folosire
a ei. S-ar putea spune c\ excep]ional `n Imnele
iubirii dumnezeie[ti, este c\ acestea mai degrab\
te expun, te pun `ntr-o situa]ie special\ de ex-
periere. Este cu siguran]\ semnul prin care acest
mare text al Sfântului Simeon Noul Teolog, de la
a c\rui scriere se `mpline[te o mie de ani, se
dovede[te a fi una dintre cele mai veritabile ex-
presii ale spiritului R\s\ritului cre[tin. (Conf.
Univ. Dr. Dan CHI}OIU, Facultatea de
Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza“ Ia[i)

Experiere [i expresie 
`n Imnele iubirii dumnezeie[ti

A `ncerca o analiz\, o interpretare, sau chiar [i o simpl\ expunere a
scrierilor Sfântului Simeon, cel numit Noul Teolog, nu este nici pe departe
ceva facil. {i asta e mai cu seam\ valabil pentru Imnele iubirii
dumnezeie[ti, acest text simeonian excep]ional nu doar `n contextul
spiritualit\]ii bizantine, ci [i al literaturii universale.(...) Ar fi la
`ndemân\ situarea unui asemenea text `n rândul poeziei mistice, `ns\ acest
apelativ de Teolog al Bisericii, pe care R\s\ritul cre[tin `n dou\ milenii l-a
mai acordat doar pentru Ioan Evanghelistul [i pentru Grigorie de Nazianz,
nu las\ câmp deschis unui asemenea gen de evaluare.
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Sf. Grigorie Palama a ar\tat - prin exemplul
Taborului - faptul c\ lumina dumnezeiasc\ este
altceva decât un simbol al „teologiei negative“
intelectuale. ~n fapt, [i Sf. Maxim afirm\ c\ Fiul
lui Dumnezeu „prin `ns\[i lucrarea Sa dum-
nezeiasc\ `n trup, {i-a ar\tat pe Tabor semnele
v\dite ale infinit\]ii Sale near\tate“1. (...)

Lumina de pe Tabor - o coborâre
spre noi a dumnezeirii

Lumina de pe Tabor - oricât de covâr[itoare
este - reprezint\ numai o coborâre spre noi a dum-
nezeirii, mai presus de orice minte, sim]ire, cu-
no[tin]\ [i fiin]\2. ~n coborârea Lui la noi, Dum-
nezeu ne comunic\, `n moduri corespunz\toare,
ceva din ceea ce El este de fapt, conducându-ne
pe noi spre st\ri tot mai corespunz\toare Lui3. (...)

Vederea necuprinderii lui Dumnezeu este, `n
acela[i timp, o mi[care continu\ la un grad mai
mare de vedere [i tr\ire a necuprinderii lui Dum-
nezeu. Astfel c\ ea nu este o simpl\ „teologie ne-
gativ\“, resemnat\ la aceea[i con[tiin]\ a necu-
noa[terii totale a unui Dumnezeu `n afara oric\rei
experien]e a Lui. Vederea sau experien]a necu-
prinderii lui Dumnezeu este, `n acela[i timp, o ̀ nse-
tare de a vedea sau a cuprinde [i mai mult din ea4.

Dumnezeu - o tain\ 
din care iradiaz\ lumin\

Sfântul Simeon Noul Teolog este cel care a
exprimat foarte sugestiv acest paradox:

„Când sunt s\tul, atunci fl\mânzesc [i când
sunt s\rac, atunci sunt bogat [i când beau,
atunci `nsetez. (...) totu[i `nsetez pururea s\
beau, trecând peste orice sete. (...) `]i spun c\
totdeauna `nsetez, de[i este `n gura mea apa,
curgând, ]â[nind, rev\rsându-se totdeauna peste
margini. Dar v\zând adâncurile (abisurile), so-
cotesc c\ nu beau nimic, dorind s\ am totul“5.

(...) ~n aspira]ia sa c\tre Dumnezeu, Binele
absolut - Care e comuniune interpersonal\ de
suprem\ des\vâr[ire `n iubire -, omul poate
ajunge pe trepte tot mai `nalte, dar, cu toate aces-
tea, omul nu se poate identifica cu Dumnezeu, [i
Dumnezeu r\mâne `n veci o tain\ pentru el, dar
o tain\ din care iradiaz\ tot mai mult\ lumin\, tot
mai mult\ iubire [i via]\ tr\it\ de c\tre om6.

Schimbarea la Fa]\7 este un eveniment f\r\
precedent, deoarece lumina taboric\ nu era slava
- shekinah pe care a v\zut-o Moise când fa]a lui
a devenit luminoas\ [i o putea vedea `n acest fel
[i poporul, nici ousia lui Dumnezeu, de-a pu-
rurea tainic\, ci morphe Theou8. Apostolii nu-L
mai v\d `n morphe doulu9, ca pân\ atunci, ci au
privilegiul s\-L vad\ `n forma Sa dumnezeiasc\,
de care nu S-a desp\r]it niciodat\ [i nici nu se
putea desp\r]i, fiind Dumnezeu adev\rat, iar
morphe Theou ]ine intim de, este inseparabil de
fiin]a Sa dumnezeiasc\10. (...)

Apostolii pe Tabor, afla]i `n extaz, sunt
cople[i]i de Hristos care „str\luce[te pe munte [i
se face mai luminos ca soarele, ar\tând `n chip
tainic viitorul“11. (...)

Hristos, izvorul m=ntuirii
Lumina care va iradia din Hristos `n veacul

viitor, umplându-i pe to]i de lumin\, sau
f\cându-i pe to]i lumin\, nu va anula trupurile,
`ns\ aceast\ lumin\, `n care ei se v\d, va face s\
nu se mai simt\ spa]iul. Trupurile `nviate, fiind
cu totul transparente [i f\r\ necesit\]i de hran\ [i
tendin]e spre alte pl\ceri, nu vor mai fi o piedic\
`n calea unei „interioriz\ri reciproce“ a tuturor
`n iubire, a[a cum se exprima Pr. D. St\niloae12.

Rolul hot\râtor `n unirea final\ [i etern\ a
tuturor `l are Hristos, c\ci lumina bun\t\]ii Lui,
umplându-i la fel pe to]i, `i face [i pe ei
apropia]i [i uni]i prin comunicare (Ioan 17, 21).
De aceea, El este cu adev\rat izvorul mântuirii
sau al fericirii eterne, sau Mântuitorul tuturor.
C\ci e Ipostasul dumnezeiesc, Care, ca atare,
ne-a creat pe to]i, ne sus]ine pe to]i [i ne d\ tu-
turor, prin trupul asumat, puterea mântuitoare
a[ezat\ `n firea Lui dumnezeiasc\.

Unind pe oameni cu Sine, prin umanitatea
Sa ridicat\ la generozitatea nem\rginit\, Hristos
une[te cu Sine pe to]i [i ca Fiu al Tat\lui [i, prin
aceasta, `i face pe to]i uni]i [i cu Tat\l, `n Duhul
Sfânt. Astfel, Dumnezeu cel `n Treime Se face
totul `n toate, f\r\ s\ le desfiin]eze, pentru c\ le
iube[te pe toate13. (Drd. Daniel JUGRIN)

1 Citat în Ibidem.
2 N. 129, D. St\niloae, în: Sf. Maxim, Ambigua,

trad. rom. cit., p. 126.
3 D. St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\,

vol. I, EIBMBOR, Bucure[ti, 19962, p. 106.
4 N. 68, D. St\niloae, în: Sf. Grigorie de Nyssa,

Via]a lui Moise, trad. Pr. Ioan Buga, PSB 29, EIBM-
BOR, Bucure[ti, 1982, p. 92.

5 Imnul 23 (Z. 41), în: D. St\niloae, Studii de
teologie dogmatic\, p. 470-471.

6 D. St\niloae, Chipul nemuritor al lui Dumne-
zeu, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1987, p. 176.

7 Matei 17, 2; cf. Marcu 9, 2-3.
8 Filipeni 2, 6.
9 Filipeni 2, 7.
10 N. Mosoiu, Taina prezen]ei lui Dumnezeu în

via]a uman\, Ed. Paralela 45, Pite[ti, 20022, p. 205.
11 Sf. Grigorie de Nazianz, Oratio 29, 19; cf. Gré-

goire de Nazianze, Discours 27-31 (Sources Chré-
tiennes 250), introd., texte crit., trad. et notes P. Gal-
lay, Paris, 1978, p. 218.

12 D. St\niloae, Iisus Hristos lumina lumii [i în-
dumnezeitorul omului, Ed. Anastasia, Bucure[ti,
1993, p. 207.

13 Idem, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, p. 208.

Lumina taboric\ - 
simbol al teologiei apofatice

Privit\ ca `ntreg, istoria se mi[c\ `ntre idol, simbol [i icoan\, fiecare
din acestea exprimând un anumit raport al ei cu Dumnezeu: idolul -
un raport negativ, iluzoriu, de `nstr\inare de Dumnezeu -, simbolul
[i icoana - etapa de preg\tire, respectiv cea de realizare a mântuirii.
Idolul, simbolul [i icoana corespund celor trei etape: p\gânismului,
Vechiului Testament [i Noului Testament. 
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O privire obiectiv\ asu-
pra vie]ii, gândirii [i
spiritualit\]ii Sfântului
Simeon Noul Teolog, nu
poate fi realizat\, f\-
când abstrac]ie de
via]a, educa]ia [i perso-
nalitatea Sfântului Si-
meon Evlaviosul. 

A[a cum reiese din opera Sfântului
Simeon Noul Teolog [i a lui Nichita
Stithatul, Sfântul Simeon Evlaviosul nu
era un om „ini]iat `n `nv\]\tura literelor“1.
Dar, simplul fapt c\ Sfântul Simeon
Evlaviosul a putut s\-i dea ucenicului s\u,
Sfântul Simeon Noul Teolog, o carte
scris\ de Sfântul Marcu Ascetul ne arat\
c\ el [tia s\ citeasc\ [i c\ acea carte era
proprietatea lui2. ~n plus, Sfântul Simeon
Evlaviosul era autorul cel pu]in al unei
opere, ceea ce demonstreaz\ c\ el era ca-
pabil s\ se exprime corect `n scris3. Mai
mult de atât, opera lui ̀ l arat\ capabil s\ se
exprime `ntr-o limb\ care la sfâr[itul se-
colului al X-lea nu era accesibil\ decât
pentru cineva care a avut cel pu]in o e-
duca]ie elementar\, aceasta fiind limba
greac\4. Probabil [i Sfântul Simeon Evla-
viosul era un autodidact, studiind la fel ca
Sfântul Simeon Noul Teolog Sfânta Scriptur\ [i
operele Sfin]ilor P\rin]i, aceasta fiind una dintre
asem\n\rile dintre cei doi. 

Sfântul Simeon Evlaviosul era un p\rinte
duhovnicesc experimentat, care `i c\l\uzea pe
ucenicii s\i `n urcu[ul duhovnicesc spre des\-
vâr[irea moral\ bazându-se, `n primul rând, pe
propria lui experien]\ mistic\ [i de aceea exer-
cita o atrac]ie irezistibil\ pentru cei care erau
sinceri `n c\utarea lor. Printre alte harisme ale
Duhului Sfânt, Sfântul Simeon Evlaviosul avea
darul clarviziunii. ~n ce prive[te nebunia pentru
Hristos, `n cazul Sfântului Simeon Evlaviosul,
nu exist\ dovezi clare `n opera Sfântului
Simeon Noul Teolog sau `n opera lui Nichita
Stithatul cum c\ el ar fi ac]ionat asemenea unui
nebun pentru Hristos. 

Continuitate [i anticipare
Dac\ elenismul [i scriitorii necre[tini nu au

influen]at opera Sfântului Simeon Noul Teolog,

`n schimb Sfin]ii P\rin]i l-au influen]at `ntr-un
mod evident. El se refer\ de multe ori `n operele
sale la Sfin]ii P\rin]i, `n special la Sfântul Gri-
gorie de Nazianz, care pare a fi scriitorul lui fa-
vorit, la Sfântul Ioan Gur\ de Aur [i la Sfântul
Vasile cel Mare. Au mai fost g\site [i unele in-
fluen]e din operele sfin]ilor: Grigorie de Nyssa,
Maxim M\rturisitorul, Dionisie Areopagitul
etc. Totu[i nici unul dintre ace[tia din urm\ nu
este citat de Sfântul Simeon Noul Teolog `n
mod direct5. 

~n ceea ce prive[te literatura hagiografic\, Sfân-
tul Simeon Noul Teolog o cuno[tea destul de bi-
ne, iar modul cum se refer\ la acest gen de literatu-
r\ ne face s\ b\nuim c\ ar fi avut acces la acest gen
de c\r]i atât el, cât [i monahii c\rora se adresa6. 

Simeon a fost catalogat adeseori ca repre-
zentant de seam\ al tradi]iei isihaste din
Bizan], urmând pe aceea[i linie cu Evagrie
Ponticul [i Macarie Egipteanul, [i anticipându-l
pe Grigorie Palamas. Aceast\ clasificare, `ns\,
trebuie acceptat\ cu rezerve, deoarece Simeon
nu face nicio men]iune anume despre rug\ciu-

nea min]ii, nici nu insist\ asupra terme-
nilor „ousia“, sau „energeia“, el urm\-
rind asemeni tuturor profe]ilor s\ dea
expresie tr\irii cre[tine, f\r\ vreo pre-
ocupare hot\rât\ pentru o terminologie
precis\. E lesne astfel, a-l descoperi `n
dezacord cu orice tradi]ie fixat\, sau cu
oricare sistem teologic. Cu toate aces-
tea, identificarea credin]ei cre[tine cu o
tr\ire con[tient\ a lui Dumnezeu, `ntâl-
nit\ la Sfântul Macarie Egipteanul sau
Diadoh al Foticeii, va constitui profe]ia
Sfântului Simeon Noul Teolog pentru
Bizan]ul medieval.

Numai Duhul este criteriul
suprem al adev\rului

~n mijlocul unei societ\]i bizantine
tradi]ionaliste, Sfântul Simeon r\mâne
un caz unic de mistic\ personal\, dar [i
ca o important\ m\rturie privind in-
evitabila tensiune din cre[tinism, `ntre
toate formele de `nchistare [i libertate
ale duhului. El nu s-a ar\tat a fi direct
preocupat de ra]ionalizare. Scopul s\u
este s\ afirme  c\  tensiunea dintre in-
stitu]ie [i eveniment este inerent\ `nse[i
existen]ei Bisericii `n istorie7.

Biserica l-a canonizat pe Sfântul
Simeon Noul Teolog, iar genera]ii de
cre[tini r\s\riteni au v\zut `n el pe cel mai

mare mistic din Evul Mediu. Procedând
astfel, cre[tinismul bizantin a recunoscut c\ `n
Biseric\, numai Duhul este criteriul suprem al
adev\rului [i singura autoritate ultimativ\8. (Pr.
Sorin MARI{, Parohia M\gire[ti)

1 Monah Pimen Vlad, „Sfântul Munte Athos
Gr\dina Maicii Domnului“, Editura Bunavestire,
Bac\u, f.a., p.11. 

2 Sfântul Simeon Noul Teolog, op. cit., p.113. 
3 Ibidem, p.240. 
4 „Un grand mystique byzantine. Vie de Syméon

le Nouveau Théologien (949-1022)“ par Nicétas
Stéthatos, `n „Orientalia Christiana“, XII, nr. 45,
Roma, 1928 (presc. Vie), p.99. 

5 H.J.M. Turner, „St. Symeon the New
Theologian and Spiritual Fatherhood“, E.J. Brill,
Leiden. New York. Kobenhavn. Köln, 1990, p.61. 

6 Hilarion Alfeyev, op. cit., p.129. 
7 H.J. Turner M., op. cit., p.51.  
9 John Meyendorf, Teologia bizantin\.Tendin]e

istorice [i teme doctrinare, Traducere din limba en-
glez\ de Preot conf. dr. Alexandru Stan, Editura
Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucure[ti, 1996, p.102.

Repere contextuale ale gândirii 
Sfântului Simeon Noul Teolog
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