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“Răsărit-ai, Hristoase, din Fecioară, ca un soare 
înțelegător al dreptății...”
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„Astăzi Dumnezeu pe pământ a venit și omul la ceruri s-a suit...”

Praznicul Naşterii 
Domnului ne chea-

mă pe toţi la întâlnirea 
sfântă şi mântuitoare cu 
Însuşi Iisus Hristos, Cel 
care „plecând cerurile 
S-a pogorât și S-a sălăș-
luit în pântecele Fecioa-
rei, fără schimbare, ca 
într-Însul să înnoiască 
pe Adam cel stricat prin 
păcat” (stihira la Litie în 
25 decembrie). Fiul lui 
Dumnezeu Cel veşnic 
S-a pogorât din ceruri, 
„S-a întrupat de la Du-
hul Sfânt și din Maria 
Fecioara și S-a făcut om” 

(Crezul ortodox), pentru a dărui oamenilor iertarea păcatelor şi 
viaţa veşnică. Pe cât a coborât El la noi, pe atât ne-a deschis nouă 
drum ca să ne înălţăm spre El.
Sfântul Maxim Mărturisitorul († 662) spunea că „prin iubirea Sa 
mai presus de minte și nesfârșită pentru om, Dumnezeu a devenit cu 
adevărat și prin natură tocmai ceea ce iubea”, adică Om. Credem 
aşadar, că Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om pentru ca omul păcătos 
şi muritor să fie ridicat din păcat şi moarte, să devină sfânt şi să 
trăiască veşnic, deoarece el a fost dintru început creat după chipul 
lui Dumnezeu Cel Sfânt şi veşnic viu (Facere 1, 27).
Mântuitorul Hristos S-a făcut purtător de trup pământesc, ca pe 
noi, oamenii, să ne facă purtători de Duh Sfânt ceresc. El S-a fă-
cut Om, ca pe noi, oamenii, să ne îndumnezeiască prin har. Fiul 
preaslăvit al lui Dumnezeu S-a făcut Fiul smerit al Omului, ca pe 
noi, oamenii, să ne înalţe la demnitatea şi slava de fii duhovniceşti 
ai lui Dumnezeu, după cum spune Sfântul Apostol şi Evanghelist 
Ioan, prin cuvintele: „Şi celor câţi L-au primit, care cred în Numele 
Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu...” (Ioan 1, 12). 
Domnul Hristos a coborât din ceruri, S-a zămislit în pântecele unei 
Fecioare şi S-a născut într-o peşteră, în interiorul pământului, ca 
pe noi oamenii să ne înalţe prin har în interiorul Împărăţiei ceruri-
lor, în intimitatea iubirii Preasfintei Treimi.
Naşterea Domnului Iisus este sărbătoarea nădejdii şi a bucuriei, 
sărbătoarea pogorârii lui Dumnezeu la oameni, sărbătoarea comu-
niunii dintre cer şi pământ. Cântarea liturgică din biserică sublini-
ază bine acest adevăr de credinţă, zicând: „Cerul și pământul astăzi, 
după prooroci, să se veselească; îngerii cu oamenii duhovnicește să 
prăznuiască: Dumnezeu în trup S-a arătat” (stihiră la Litia Prazni-
cului). Aşadar, cerul şi pământul se unesc la Naşterea lui Hristos, 
slujitorii Tatălui din ceruri împreună glăsuiesc cu cei de pe pământ 
spre a mărturisi bucuria Întrupării Fiului lui Dumnezeu. Aceas-
tă bucurie este mărturisită şi în salutul îngerilor către pastorii din 
Betleem, ”Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace în-
tre oameni bunăvoire” (Luca 2, 14), adevărată vestire a păcii adusă 
pe pământ prin Întruparea Fiului lui Dumenzeu. 
Bucuria Praznicului trebuie să ne transforme şi pe noi. Sfântul Gri-
gorie Palama († 1359), într-o Omilie la Naşterea Domnului, spu-
nea: „Să ne împăcăm cu Dumnezeu făcând cele bineplăcute Lui...

înțelepțindu-ne, mărturisind adevărul, săvârșind toată fapta dreptă-
ții...să ne împăcăm și întru noi înșine, trupul supunându-se duhului, 
alegând petrecerea cea cu pricepere și lumea gândurilor cea dinlă-
untrul nostru să o avem mișcându-se frumos și în bună cuviință...
să facem pace unii cu alții, arătând milă unii față de alții, precum 
și Hristos numai din dragoste față de noi a avut milă și S-a pogorât 
printre noi”. 
Venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu nu este pentru noi creştinii 
doar o importantă filă de istorie a mântuirii omului, pe care o co-
memorăm anual încercând sentimente de bucurie, ci ea este o ac-
tualizare tainică a acestui eveniment deosebit al vieţii  şi iubirii lui 
Hristos. Noi ajungem la trăirea şi împărtăşirea reală de acest eve-
niment doar atunci când intrăm şi şedem cu El la Cina Euharistică 
a Sfintei Liturghii. Aceasta este perspectivă din care toţi Părinţii 
Bisericii au vorbit despre Întruparea Fiului lui Dumnezeu, încer-
când prin analogii să redea adâncimea tainei praznicului Naşterii 
Domnului, folosind expresii care înfățişează, prin contrast, necu-
prinsul cu mintea omenească al lucrării lui Dumnezeu în întreaga 
iconomie a Întrupării.  În acest sens cântăm cu bucurie la ceas de 
Praznic, împreună cu Sfântul Cosma Melodul († 787): „Taină străi-
nă și neobișnuită văd, Cer fiind peștera, scaun de heruvimi Fecioara, 
ieslea sălășluire, întru care S-a culcat Cel neîncăput, Hristos Dumne-
zeu, pe Care, lăudându-L, Îl slăvim!”(Canonul Naşterii Domnului). 
Hristos Domnul a venit în lume şi pentru a ne arăta tainele mari 
ale vieţii noastre, taine mari pe care le trăim, dar adesea nu le con-
ştientizăm a fi daruri cereşti ce trebuie întoarse, prin mulţumire şi 
recunoştinţă continuă Ziditorului.
Ca buni creştini, în viaţa noastră de fiecare zi şi mai ales în zilele 
de sărbătoare, să oferim celor din jurul nostru daruri şi semne ale 
bucuriei. Să ne străduim să aducem bucurie în casele şi în sufle-
tele în care se află tristeţe şi singurătate, boală şi sărăcie, suferinţă 
şi înstrăinare. Să răspundem iubirii nemărginite a lui Hristos, Cel 
Care a plecat cerurile şi S-a pogorât pentru mântuirea oamenilor, 
cu fapte ale iubirii noastre frăţeşti, ştiind că adevărata credinţă este 
„credinţa lucrătoare prin iubire” (Galateni 5, 6).
Naşterea Domnului este sărbătoarea coborârii lui Dumnezeu la 
noi, a locuirii lui Dumnezeu în şi printre oameni. Biserica ne în-
deamnă să ne bucurăm nu ca la un praznic omenesc, ci ca la unul 
dumnezeiesc, nu lumeşte, ci mai presus de lume, nu cu cele ale 
noastre, ci cu cele ale Stăpânului, nu în ospeţe şi necumpătări, ci în 
bucuria Duhului Sfânt, pentru ca Dumnezeiescul Prunc născut în 
ieslea Betleemului să Se nască pururi şi să crească în inimile noas-
tre prin împărtăşirea cu Sfintele Taine, prin paza sfintelor porunci, 
prin vieţuire curată şi bineplăcută lui Dumnezeu. 
Taina coborârii Fiului lui Dumnezeu în lume şi a apropierii Lui 
maxime de noi, oamenii, ne cheamă să ne ridicăm şi să ne apro-
piem şi noi de El, să-L întâmpinăm în viaţa noastră, prin dreaptă 
credinţă, prin rugăciune, prin iertare şi prin fapte bune. Aşadar, 
să-L întâmpinăm pe Hristos Domnul în sufletele şi în casele noas-
tre, să ne bucurăm de binecuvântarea şi lumina sărbătorii!

Pr. Romică-Nicolae Enoiu



SCRISOARE PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI 

HRISTOS  SE  NAȘTE - SĂ  CĂUTĂM  SĂ  TRĂIM  ÎN  
BUNĂTATEA  LUI  DUMNEZEU!

Către tot clerul, cinul monahal și poporul dreptslăvitor din întreaga Arhiepiscopie

„Nu vă temeți, căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi S-a 
născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Și acesta va fi semnul: Veți 
găsi un prunc înfășat, culcat în iesle. Și deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, mulțime de oaste 
cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, 
între oameni bunăvoire!”(Lc 2,10-14)

Preacucernice Părinte, Iubiți frați și surori,
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Marea Sărbătoare a Naşterii Domnului ne pune iar față în față 
cu bunătatea cea nespusă a lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu 

se naşte Prunc smerit în iesle, într-o lume dominată de păcat şi de 
moarte, pentru a ne redescoperi şi împărtăşi bunătatea dumneze-
iască față de tot omul ce vine în lume. Cerul se întâlneşte cu Pămân-
tul, Făcătorul cu creatura devine una, Dumnezeu se alătură omului 
pe pământ pentru a-l ajuta să îşi depăşească neputințele, egoismele, 
ura şi izolarea față de celălalt, şi să învingă mai apoi moartea cea atât 
de temută de tot omul. În marea Sa bunătate Dumnezeu trimite pe 
Fiul Său care „coboară la robi, devenind Rob, și își ia un chip străin, 
purtându-mă pe mine întreg în Sine cu cele ale mele, pentru ca să 
topească în Sine Însuși ceea ce este rău, ca focul ceara, sau ca soarele 
umezeala pământului și eu să mă împărtășesc de ale Lui, datorită 
amestecării Lui cu mine”, cu omenitatea mea (Sf. Grigorie de Nazi-
anz, cuv. 4, 6 pag 75 – trad. Pr. D. Stăniloae – PG 36, Or. 30, 6, col. 
109). Izvorul bunătății ni se descoperă prin Fiul Cel întrupat care ne 
arată prin Sine bunătatea absolută a Părintelui ceresc şi ne spune: 
„Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu” (Mt 19, 17). Bu-
nătatea lui Dumnezeu ni se arată întreagă în iubirea Lui pentru noi 
şi ne cheamă la bunătate şi pe noi oamenii, ca semn al credinței şi al 
dorinței noastre de a Îi semăna, de a fi ai Lui.
În viața noastră de zi cu zi vedem adesea cum un lucru bun sau o 
faptă bună a unui om generează unde de bunătate fără de sfârşit. 
Aceleaşi fapte bune le vor săvârşi şi alții, dacă le văd făcute de frații 
lor. Sursa bunătății este Hristos Cel născut în ieslea sărăcăcioasă, 
pe El Îl sărbătorim. Să ne păzim mintea şi inima pentru a nu cădea 
pradă astăzi tentației de „a prăznui Crăciunul fără Hristos”, dărui-
rea fără Dăruitorul Cel veşnic, aşa cum se întâmplă cu mulți dintre 
frații noştri şi cu mulți dintre noi. Toate să le facem în numele Lui 
şi să nu ne ruşinăm în fața oamenilor din cauza credinței noastre.
Cum ar arăta oare viața noastră dacă ne-am îndemna şi ne-am in-
spira întotdeauna unii pe alții la bunătate ? Și mai ales copiii noştri 
vor face în viața lor – în cele mai multe cazuri – ceea ce au văzut 
la părinții lor. „Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, 
încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru 
Cel din ceruri ” (Mt 5, 16), ne spune Hristos.
Domnul Hristos, prin viața şi faptele Lui printre noi oamenii, ne-a 
arătat calea spre Împărăție, spre poarta Raiului, dându-ne cheile 
pentru a o putea deschide noi înşine împreună cu El. Ne-a arătat 
mai multe chei, pe care El le-a dat fiecăruia dintre noi, folosindu-le 
El mai întâi, pentru a deschide inima noastră spre El Însuşi şi spre 

Părintele ceresc. Întru El, Fiul, Îl cunoaştem pe Tatăl: „aceasta este 
viața veșnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, 
și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan 17, 3). Cunoaşterea lui 
Dumnezeu este începutul, pentru că nu Îl putem iubi fără să Îl cu-
noaştem, însă cunoaşterea trebuie să fie dublată de faptele care de-
curg din ea: credința, nădejdea, dragostea, bunătatea, iertarea, bucu-
ria duhovnicească, îndelunga răbdare, pacea. Iată, una dintre aceste 
chei, care ne poate deschide poarta Împărăției lui Dumnezeu, Raiul, 
este bunătatea dublată de fapta bună. Zice Sfântul Apostol Petru: 
„puneți şi din partea voastră toată sârguința şi adăugați la credința 
voastră fapta bună, iar la fapta bună, cunoştința…” (II Petru 1, 5-8).
Iubiți frați și surori în Hristos,
Sfântul Marcu Ascetul spune că „Domnul e ascuns în poruncile Sale, 
și cei ce-L caută pe El Îl găsesc pe măsură ce le împlinesc”. Aşa este şi 
cu bunătatea, împlinindu-o, vedem pe Cel ce este Bunătatea Însăşi 
şi vedem ceea ce ne pregăteşte bunătatea trăită şi împlinită încă din 
această lume.
Într-o istorioară aflăm că „demult, demult, a trăit un prinț tare bogat, 
care era însă foarte zgârcit. Nu ar fi dat niciodată nimic cuiva. Doar 
că, într-o noapte, a visat că murise și ajunsese la poarta Raiului. Aco-
lo a fost întâmpinat de îngeri, care i-au spus :
- Vino cu noi să îți arătăm unde vei sta de acum încolo. Şi au mers 
ce au mers prin grădinile acelea minunate, până când, la un moment 
dat, au ajuns lângă un palat mare și frumos.
- Ah, a strigat tânărul prinț, aici voi sta?
- Nu, în nici un caz.
- Dar cine va sta aici?
- Aici va locui, după ce va muri, grădinarul tău.
- Cum se poate, el care nu are nimic, care e sărac lipit pământului, 
cum să merite el așa ceva?
- Ei, nu are grădinarul tău avere pe pământ, fiindcă tot ce câștigă 
împarte mereu cu cei mai sărmani decât el. Pe pământ nu strânge 
nimic fiindcă dăruiește, dar aici uite câte a strâns! Tot ce vezi aici este 
rodul bunătății lui.
- Bine, și atunci eu unde o să stau? a mai întrebat nemulțumit prințul.
- Uite acolo, în cocioaba aceea!
- Cum, în cocioaba aia?! Dar acolo sunt doar niște scânduri prăpădite 
care stau gata gata să cadă, cum să locuiesc în mizeria aceea? E drept 
așa ceva?
- Sigur că este drept, i-au răspuns îngerii. Ia gândește-te ce ai dăruit 
tu? Nimic! Ce ai fi vrut să apară aici? Dacă ai fi fost bun și darnic cum 
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este grădinarul tău, atunci ai fi avut și tu asemenea palate, poate chiar 
mai mult, dar așa…. Tot ce vezi acolo este rodul zgârceniei tale….
În clipa aceea tânărul prinț s-a trezit speriat din visul său. Din acea zi 
s-a schimbat. Nu a mai adunat comori pe pământ, ci în cer. Nu a mai 
strâns bogății peste bogății, la ce i-ar fi folosit mai târziu? Cu tot ce a 
avut i-a ajutat pe cei sărmani și, în acest fel, a strâns o avere mult mai 
de preț: recunoștința celor ajutați de el și binele făcut. A devenit bun și 
aceasta era averea pe care nimeni nu ar fi putut să i-o fure!”
Credem şi noi de multe ori că totul ni se cuvine, că tot ce avem ne 
aparține şi că nu datorăm nimănui nimic. Dar vedem cu adevărat că 
nu rămâne la sfârşitul zilelor noastre decât dragostea şi bunătatea, cu 
cele pe care le-am dăruit din dragoste şi bunătate, aşa cum cântăm în 
colindele atât de dragi nouă. Bunătatea şi dragostea L-au făcut pe Fiul 
lui Dumnezeu sărac pentru noi. Însă sărăcirea Lui înseamnă bogăția 
noastră astăzi, o moştenire veşnică. Sărăcirea noastră pentru El aici, 
înseamnă îmbogățirea noastră şi aici şi în Veşnicie. Bunătatea schimbă 
inima omului, o face luminoasă şi o curăță de gândurile cele rele.
Iubiți credincioşi şi credincioase,
Izvorul bunătății este Însuşi Dumnezeu, „toată darea cea bună şi 
tot darul desăvârşit” să îl căutăm la Cel ce pe toate ni le-a dat în 
bunătatea Sa. Să Îl chemam pe Hristos-Pruncul să se sălăşluiască şi 
în inima noastră, prin Duhul Sfânt, să facă din ea Betleem şi iesle 
cerească şi să ne rugăm să auzim când şi El ne cheamă pe nume şi 
ne spune : „Eu sunt părintele tău, Eu sunt fratele tău, Eu sunt mirele 
sufletului tău, Eu sunt scăparea ta, Eu sunt hrana ta, Eu sunt îm-

brăcămintea ta, Eu sunt rădăcina ta, Eu sunt sprijinul tău, Eu sunt 
tot ce-ți dorești tu. Când mă ai pe Mine nu-ți lipsește nimic. Eu sunt 
slujitorul tău, pentru că am venit să slujesc, nu să fiu slujit. Eu sunt 
prietenul tău și mădular al trupului tău și capul tău și fratele tău și 
sora ta și mama ta. Eu sunt toate pentru tine. Nu trebuie decât să stai 
lângă Mine. Pentru tine Eu M-am făcut sărac și pribeag, pentru tine 
am ridicat crucea și am coborât în mormânt, am venit pe pământ 
pentru tine, trimis de Tatăl, iar în cer Mă rog pentru tine Părintelui 
Meu. Ce vrei mai mult decât atât?” (Sfântul Ioan Gură de Aur).
Să avem parte cu toții de Sărbătoarea Naşterii Domnului plină de 
lumina dumnezeiască ca să putem primi în inimile noastre pacea 
şi bunăvoirea vestite de îngeri la ieslea din Betleem, care să ne ajute 
să cultivăm bunătatea, unitatea şi dragostea în familiile noastre şi 
în comunitățile noastre în care suntem fiecare, precum şi cu toți cei 
dragi, depăşind egoismul şi orice formă de izolare, încercând să ur-
măm în toate Domnului Hristos, Mântuitorul nostru!
Harul Domnului nostru Iisus Hristos, născut în ieslea Betleemu-
lui, să fie cu voi cu toți!

† Iosif
Arhiepiscop al Europei 
Occidentale şi Mitropolit al Europei Occidentale şi Meridionale

Paris, Praznicul Nașterii Domnului

Rugăciunea părintelui Sofronie de la Essex, ucenicul Sfântului Siluan Atonitul

Tu Doamne Cel Veşnic şi Făcătorule a 
toate, Care în bunătatea Ta cea nepă-

trunsă m-ai chemat în această viață, Care 
ai revărsat peste mine harul Botezului şi 
pecetea Duhului Sfânt, Care ai sădit în 
mine dorința de a Te căuta pe Tine, sin-
gurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugă-
ciunea mea.
N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici 

înțelepciune, nici tărie decât în Tine, Dumnezeule. Din pricina fă-
rădelegilor mele nu îndrăznesc să-mi ridic ochii mei spre Tine. Dar 
Tu ai spus ucenicilor Tăi: „Tot ce veți cere în rugăciune cu credință, 
veți primi” şi „Orice veți cere în numele Meu, voi face vouă”. De 
aceea, îndrăznesc să Te chem pe Tine. Curăță-mă de orice prihană 
a trupului şi a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Bine-
cuvântează această zi pe care mi-ai dat-o mie, slugii Tale nevred-
nice. Prin puterea binecuvântării Tale fă-mă să grăiesc şi să lucrez 
în toată vremea spre slava Ta cu duh curat, cu smerenie, răbdare, 
dragoste, blândețe, pace, curaj şi înțelepciune, dându-mi de-a pu-
rurea seama de prezența Ta. În necuprinsa Ta bunătate, Doamne 
Dumnezeule, arată-mi calea voii Tale, şi dă-mi să umblu în fața Ta 
fără de păcat. Tu Doamne, Căruia îi sunt deschise toate drumuri-
le, Tu ştii cele de care am nevoie. Cunoşti orbirea şi neştiința mea, 
cunoşti neputința şi stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea 
şi întristarea mea nu-Ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă 
rugăciunea mea şi prin Duhul Tău Cel Sfânt învață-mă calea în 
care să merg; iar atunci când voința mea ticăloasă mă va conduce 
pe alte cărări nu mă cruța, Doamne, ci sileşte-mă să mă întorc la 
Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce 

este bine. Păzeşte-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul; 
de orice fel de pornire ce nu găseşte bună plăcere înaintea Ta şi-l 
răneşte pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun şi cum tre-
buie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, insuflă-mi să tac în 
duh de pace în care să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. 
Aşează-mă în calea poruncilor Tale şi până la ultima mea răsuflare 
să nu mă laşi să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca po-
runcile Tale să fie singura lege a ființei mele pe acest pământ în veci.
Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Cruță-mă în întristarea şi ne-
norocirea mea şi nu ascunde calea mântuirii de la mine.
În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe şi mari. 
Dar îmi aduc pururea aminte de răutatea mea, de ticăloşia şi josni-
cia mea. Miluieşte-mă. Nu mă depărta de la Fața Ta din pricina ne-
vredniciei mele. Ci mai degrabă sporeşte în mine conştiința acestei 
nevrednicii şi dă-mi mie, celui mai rău dintre oameni, să Te iubesc 
pe Tine aşa cum ai poruncit: din toată inima mea şi din tot sufletul 
meu şi cu toată tăria mea: din toată ființa mea.
Da, Doamne, prin Duhul Tău Cel Sfânt, învață-mă dreapta jude-
cată şi cunoştință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra 
în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-Ți pot aduce 
căință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici pe 
când mintea mea e încă oarbă. Când Îți va bineplăcea să pui capăt 
vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să pot pregăti sufletul meu 
să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoşător 
şi dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățeşte-mă de toate gândurile 
tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine; şi dă-mi răspuns bun 
la scaunul Tău de judecată.
Doamne, în mare mila Ta şi necuprinsa Ta dragoste de oa-
meni, ascultă rugăciunea mea! Amin.

	



Biserica Ortodoxă comemorează pe toţi eroii, dar nu-i proclamă pe toţi sfinţi

Întrucât în presa din România se discută uneori 
despre canonizarea persoanelor care în timpul 

regimului comunist din țara noastră au suferit 
persecuții şi au pătimit moarte în închisorile co-
muniste, facem următoarele precizări:
Rolul canonizării de sfinți este acela de a mărturi-
si, de a întări şi de a transmite dreapta credință, în 
vederea călăuzirii credincioşilor pe calea mântui-
rii şi a dobândirii sfințeniei.
Una dintre condițiile esențiale pentru canonizarea 
sfinților este ortodoxia neîndoielnică a credinței 
acestora, păstrată până la moarte (cf. Apocalipsă 
2, 10). În acest sens, nu toți cei care au murit în 
închisori au murit pentru credința ortodoxă. Aşa-
dar, există o deosebire între un erou – care a sufe-
rit şi a murit pentru libertate sau pentru apărarea 
patriei – şi un sfânt – care a mărturisit credinţa 
până la sfârşitul vieţii.
Prin urmare, canonizarea de sfinți nu se face din 
rațiuni politice sau patriotice, ci din rațiuni ale tră-
irii și mărturisirii dreptei credințe atât în timp de pace, cât și în timp 
de prigoană.
Persoanele care, în timpul comunismului, au suferit pentru credință 
sunt permanent comemorate sau cinstite de Biserică prin pomenire 
la fiecare Sfântă Liturghie, când Biserica se roagă „pentru fericiții 
întru adormire eroii, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și 
din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în 
închisori pentru apărarea patriei și a credinţei ortodoxe strămoșești, 
pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului 
român”. În plus, există şi o zi de Comemorare a Deținuților Politici 
Anticomunişti, în data de 9 martie a fiecărui an, când Biserica face 
pomenirea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, şi Ziua naţională 
de cinstire a martirilor din temniţele comuniste (14 mai).
În mod special, persoanelor care au suferit prigoana comunistă, Pa-
triarhia Română le-a adus o intensă şi amplă cinstire în anul 2017, 
declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul 
comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în 
timpul comunismului. Astfel, în Actul Solemn Comemorativ al Sfân-
tului Sinod, proclamat în data de 27 octombrie 2017, se arată că 
„exemplul vieții lor plină de fapte de evlavie și fapte jertfelnice este un 
izvor permanent de lumină și înnoire pentru viaţa creștină de astăzi, 
iar comemorarea lor din acest an ne cheamă să fim mărturisitori ai 
credinţei ortodoxe, ctitori de lăcașuri sfinte și de cultură creștină, ne 
îndeamnă să avem în suflet iubire smerită și milostivă, precum și fap-
te demne de mărturisire a credinței creștine astăzi”.
În acelaşi context, Patriarhia Română a publicat volume semnifica-
tive dedicate celor care L-au mărturisit pe Hristos în temnițele co-
muniste (spre exemplu, Dicționarul clericilor și mirenilor ortodocși 
români mărturisitori în detenția comunistă (1945-1964), întocmit 
de Adrian Nicolae Petcu, volumul colectiv Patriarhul Justinian Ma-
rina și apărătorii Ortodoxiei în perioada comunistă etc.). De aseme-
nea, au fost puse în scenă spectacole şi piese de teatru cu tematică 
inspirată de suferința pătimitorilor din închisorile comuniste, au 
fost organizate simpozioane şi conferinţe, toate având un conținut 
menit să recupereze memorial statutul moral exemplar al luptăto-
rilor eroi români din istoria noastră recentă.

Totuşi, spre deosebire de eroii şi martirii patrioţi ai unor momente 
istorice, sfântul reprezintă un model constant şi luminos de credin-
ță statornică, pocăinţă sinceră şi viaţă sfântă. Prin urmare, procesul 
de canonizare, ca recunoaştere a sfinţeniei unei persoane, este unul 
anevoios şi îndelungat, întrucât trebuie să se ajungă la dovada certi-
tudinii dreptei credințe şi a sfințeniei vieții celui propus spre canoni-
zare, precum şi la dovada faptului că evlavia populară față de acesta 
nu este una superficială şi efemeră, ci una profundă şi îndelungată 
sau perenă, verificată în timp.
În concluzie, trebuie să pomenim constant pe toți eroii români, deși 
nu toţi sunt trecuți în calendar ca sfinţi. Însă, canonizarea de sfinți 
să nu se facă sub presiune de moment asupra Sfântului Sinod sau 
în grabă, ci în duh de răbdare, înţelepciune, documentare temeini-
că și discernământ, deoarece adevărata sfințenie este dăruită unor 
oameni smeriţi de Însuși Dumnezeu Cel Unul Sfânt, iar Biserica 
doar recunoaște și proclamă solemn această sfințenie dăruită unor 
oameni de Dumnezeu. În acest sens, la Duminica Tuturor Sfinților 
şi la Duminica Sfinților Români sunt cinstiți cu evlavie şi invocaţi 
în rugăciune atât sfinții cunoscuți, cât și cei necunoscuți, adică atât 
sfinţii canonizați (înscrişi în calendar), cât şi cei încă necanonizați 
de Biserică. Unii sfinţi au fost înscrişi în sinaxarul sau în calenda-
rul Bisericii la 10-20 de ani după moartea lor, iar alţii la un secol 
sau la mai multe secole după moarte, potrivit lucrării tainice a lui 
Dumnezeu. Aşadar, proclamarea de noi sfinţi de către Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române aduce bucurie credincioșilor, dacă este 
o lucrare documentată și luminată de rugăciune și smerenie, însă mai 
urgentă și mai necesară decât orice canonizare este cultivarea sfinţe-
niei în viaţa noastră personală, deoarece aceasta ne aduce mântuirea 
sau fericirea eternă (cf. Evrei 12, 14).

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

5



6

Generația „Eu”

Cuviosului părinte Serafim Rose, unul dintre marii apologeți ai 
Ortodoxiei, vorbeşte într-una dintre conferințele sale despre 

semnele vremii, despre sfârşitul înspre care se îndreaptă omenirea 
astăzi, despre greşelile părinților în educarea copiilor, dar mai ales 
despre ce înseamnă a fi ortodox şi cum ne putem salva în vremuri-
le acestea, cum să supraviețuim cu credința neschimbată şi astfel să 
câştigăm viața celeilalte lumi. Semnalul de alarmă tras de părinte la 
începutul anilor ‚80, când afirma „e mult mai târziu decât ne închi-
puim”, este din păcate unul real. El caracterizează lumea anilor ‚80 
ca fiind anormală, în care manifestări şi comportamente, ciudate şi 
nefireşti, sunt acceptate ca un fel de a fi. “Viața în lumea noastră con-
temporană a devenit extrem de artificială, de nesigură, de năucitoare.
[...]Viața noastră anor-
mală de astăzi poate fi 
caracterizată ca fiind 
răsfățată, ghiftuită. 
Din fragedă pruncie, 
copilul de azi este tra-
tat, ca o regulă gene-
rală, drept un mic zeu 
sau o zeiță în familie: 
toanele îi sunt asculta-
te, dorințele împlinite; 
este înconjurat de ju-
cării, distracții, plăceri; 
nu este educat şi cres-
cut conform princi-
piilor stricte ale com-
portamentului creştin, 
ci lăsat să se dezvolte 
aşa cum tind dorințele 
sale. Este suficient ca el 
să spună „Vreau asta!” 
sau „N-o s-o fac!”, pen-
tru ca părinții săi înda-
toritori să i se plece în faţă şi să îl lase să facă precum doreşte. Poate 
aceasta nu se întâmplă tot timpul în fiecare familie, dar se petrece 
suficient de des pentru a fi regula educației contemporane a copiilor, 
şi chiar şi cei mai bine intenționați părinți nu scapă pe deplin acestei 
influențe. Chiar dacă părinții încearcă să îşi crească copiii cu stric-
tețe, cei din jurul lor încearcă să facă altceva. Trebuie ca ei să ia în 
considerație acest lucru, atunci când îşi educă copilul. Când un astfel 
de copil devine adult, se înconjoară, în mod natural, cu aceleaşi lu-
cruri cu care a fost obişnuit din copilărie: plăceri, distracții şi jucării 
pentru cei mari. Viața lui devine o căutare continuă după distracție”. 
Greşelile în educarea şi creşterea copiilor existente în societatea de 
atunci s-au înmulțit odată cu dezvoltarea societății. Internetul, tele-
vizorul, conceptul de distracție, de relaxare, de trăire a prezentului, 
de confort, de exacerbare a ego-ului sunt ispite subtile, după cum le 
numeşte cuviosul părinte şi toate acestea reuşesc să ne domine pe un 
fond de lipsă de informație şi trăire cu adevărat creştină. Teme pre-
cum “distracție” şi “eu” erau pe vremea aceea doar începutul. Astăzi 

sunt subiecte pentru psihoterapeuți în tratarea copiilor “fără voință” 
ai mileniului trei, dar şi pentru adulți pierduți în căutarea plăcerilor, 
distracțiilor, de cele mai multe ori eşuați în depresii sau alte boli gra-
ve. Antidotul “nefirescului” care caracterizează viața azi este pe de 
o parte conştientizarea lumii în care trăim, a ispitelor cu care ne în-
fruntăm în mod direct şi realist, iar pe de altă parte a situației noastre 
ca şi creştini ortodocşi astăzi. Este clar că lumea ce ne înconjoară este 
o piedică reală în creşterea copilului în adevăratul duh al Ortodoxiei, 
spune părintele Serafim Rose. Părinții trebuie să verifice şi să corec-
teze în mod constant ce învață copiii la şcoală, ce muzică ascultă, ce 
filme vizionează şi astăzi mai nou ce site-uri de internet accesează. 
În mileniul trei lupta noastră împotriva duhului lumii trebuie să fie 

una conştientă şi con-
stantă, mai cu seamă 
când teoria genului 
tinde să fie introdusă 
în programele şcolare. 
Trăim în această lume, 
este un fapt dat. “Pen-
tru supraviețuirea ca şi 
creştini ortodocşi tre-
buie să fim îndeajuns 
de deştepți pentru a 
folosi orice este pozi-
tiv în lume spre folosul 
nostru.[...]Copilul care 
a fost educat cu litera-
tura, teatrul şi lirica de 
calitate şi a simțit efec-
tul lor în suflet, nu va 
ajunge cu uşurință un 
dependent de filmele 
şi programele de tele-
viziune contemporane 
şi de romanele ieftine 

care distrug sufletul şi îl îndepărtează de la calea creştină. Copilul 
care a învățat să vadă frumusețea în pictura şi sculptura clasică nu 
va fi târât cu uşurință de perversitatea artei contemporane sau atras 
de produsele stridente ale publicității moderne şi ale pornografiei. 
Copilul care cunoaşte câte ceva despre istoria lumii, mai ales din vre-
murile creştine, şi despre cum trăiau şi gândeau alți oameni, în ce 
erori şi capcane au căzut oamenii îndepărtându-se de Dumnezeu 
şi de poruncile Sale.” Prin urmare, în lupta noastră împotriva du-
hului acestei lumi, putem folosi cele mai bune lucruri pe care lumea 
are a ni le oferi cu scopul de a merge dincolo de ele; tot ceea ce este 
bun în lume, dacă suntem îndeajuns de înțelepți ca să vedem ce ne 
arată Dumnezeu.“Marea încercare a zilelor noastre este sa reuşim sa 
fim ortodocşi tot timpul, în fiecare zi, în fiecare moment al vieții, nu 
doar în vederile noastre strict religioase, ci în tot ceea ce facem şi 
spunem.”

Simona Blaja

Foto: Adrian Roșu 

Lasati copiii sa vina la Mine!,

) ) )



Copiii-n jurul Lui roiau,
Dar cei în vârstă-i dojeneau.
Mai ţii tu minte ce le-a spus

Celor în vârstă Iisus?

(„Lăsaţi copiii să vină la 
Mine,că a unora ca aceștia-
este Împărăţia cerurilor !”)

6.

A

B

1.

2.

3.

4.

5.

7.

Pierdut a fost şi s-a aflat.
Puneţi-i haină preafrumoasă!, po-

runcă tatăl său a dat când s-a întors 
acela-acasă… 

(fiul risipitor)

PRAZNICUL BUCURIEI

Descoperiţi pe verticala A-B denumirea populară 
a Praznicului Naşterii Domnului.

1. Cântec popular la Naşterea Domnului.
2. Împăratul care vroia uciderea Pruncului Iisus.
3. Maica Domnului se numeşte...
4. Magii de la Răsărit se mai numesc...
5. Pruncul Iisus a fost culcat în...
6. Evanghelistul care prezintă Naşterea Domnului.
7. Primii vestitori ai Naşterii Domnului.
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„Românul se îmbracă și locuiește în poezie, fără a părăsi realitatea”

Caracterizând satul românesc, filosoful Lucian Blaga spunea: 
„Veşnicia s-a născut la sat”. Pentru el, satul românesc este „sin-

gura prezenţă vie încă, deşi nemuritoare, nemuritoare, deşi aşa de 
terestră, este unanimul nostru înaintaş fără nume”. În istoria noas-
tră, satul a fost creator şi promotor de valori spirituale, culturale şi 
materiale. Lumea satului românesc este o lume cu totul deosebită, 
unde timpul şi spațiul capătă noi sensuri şi dimensiuni, unde oame-
nii se nasc, trăiesc şi mor într-o strânsă armonie cu Dumnezeu, cu 
semenii şi cu natura.
Născut deodată ca român şi creştin, poporul nostru nu are o tradiție 
de viață precreştină, cum există la alte neamuri. În toate formele 
sale de manifestare se resimte prezența credinței creştine. Aceas-
tă credință în Hristos i-a dat țăranului român o înțelegere largă a 
oamenilor, contrară închistării. Țăranul român disprețuieşte pe cel 
care este în judecățile sale fără măsură. Modul său de înțelegere îl 
face unic şi original.
Satul înseamnă comuniune, urbanul, anonimat
Sentimentul de cuviință sau bună-cuviință este unit cu moralitatea. 
Poporul român a văzut că omul nu este om decât în comuniune 
cu semenii săi. Tocmai de aceea, fiecare membru al comunității să-
teşti este preocupat să se afle în legătură cu vecinul său, iar numele 
lui să fie unul de cinste în rândul consătenilor săi. Satul românesc 
nu poate fi închipuit fără Biserică şi preot. Viața satului se prezintă 
şi astăzi, ca întotdeauna, fiind profund împletită cu viața Bisericii. 
Odată intrat în mijlocul păstoriților săi, preotul trebuie să ştie că 
intră într-o cultură şi civilizație pe care trebuie să le înțeleagă şi să 
le asimileze, dacă le-a pierdut sau nu le-a avut niciodată. Fără ele nu 
îşi poate desfăşura misiunea. Cultura şi civilizația țărănească au dat 
oameni de mare calitate sufletească.
La sate, oamenii sunt mai apropiați, mai buni, mai ospitalieri. Cu 
cât sunt mai străini de urbanul care aduce cu sine anonimatul celor 
care-l compun, cu atât ei sunt mai aproape de rădăcinile sufletului 
românesc. Relația cu Dumnezeu, cu semenii şi cu natura este dife-
rită de cea a celui care locuieşte la oraş.

Omul depărtat de biserica sa este considerat 
străin în sat şi orice locuitor al lui îl va privi 
cu reticență. Ceea ce poate primi este mila sau 
compătimirea, fiind considerat un nenorocit al 
sorții. Din aceasta se vede omenia românească, 
izvorâtă din spiritualitate ortodoxă româneas-
că, care caracterizează toate aspectele vieții 
românului. Pentru român, a fi om de omenie 
înseamnă a fi deplin şi adevărat, a realiza ade-
văratele calități de om.
Cine e harnic face rai din pământul său
Țăranul român vede prezența şi lucrarea lui 
Dumnezeu în toate. El se roagă lui Dumnezeu 
pentru cele din gospodăria lui. Vede pe Dum-
nezeu în taina naturii. Un peisaj frumos al na-
turii e pentru el un adevărat rai. Celebra baladă 
„Miorița” începe cu următoarele cuvinte: „Pe 
un picior de plai,/ Pe o gură de rai/ Iată vin în 
cale,/ Se cobor la vale...”. Părintele Paisie Ola-
ru de la Mănăstirea Sihăstria de Neamţ vorbea 
despre legătura dintre pământ şi rai că, dacă 
sfințim locul unde trăim pe pământ, putem 

spera să primim şi un loc în ceruri, un colţişor în rai.
Relația personală, caldă, umanizată, a țăranului român cu Dumne-
zeu este exprimată şi prin apelativele: Dumnezeu drăguțul, Măicuța 
Domnului. Comuniunea satului românesc, izvorâtă din credința în 
Dumnezeu, se manifestă prin participarea tuturor la datinile legate 
de evenimentele principale din viața fiecărei familii. Naşterea, căsă-
toria, dar şi moartea reprezintă momente speciale în care membrii sa-
tului românesc se reunesc într-o caldă unitate. Cântecul, jocul, portul, 
grija unora pentru alții demonstrează strânsa lor comuniune.
Generozitatea sufletului țăranului român a dat acestuia un simț al ar-
moniei, al unei frumuseți echilibrate şi larg cuprinzătoare. Acest lucru 
se vede în cântecul şi portul popular. Nici un alt popor nu are o pre-
zentare a vieții şi a naturii precum cea din portul şi cântecul românesc.
Geniul popular a creat proverbele, doinele, vorbele de duh, dansu-
rile, costumele. Toate acestea sunt bunuri materiale şi intelectuale 
pe care singur le-a creat sau cu care s-a născut, fiind înzestrat de 
Dumnezeu şi inspirat de natura în mijlocul căreia a crescut, pe care 
a observat-o, a iubit-o, i s-a adaptat cu pricepere, i-a furat tainele, 
culorile, liniile, melodiile.
Echilibrul spiritului românesc este vizibil în toate creațiile popula-
re româneşti: port, casa de locuit sau locaşul religios, sculptură şi 
pictură. Creația populară se străduieşte să exprime complexitatea 
sentimentelor şi a gândurilor umane, şi a impresiilor bogate ce i le 
face natura. Grația şi simplitatea creațiilor populare româneşti izvo-
răsc din însăşi viața satului românesc, din viața zilnică a țăranului 
român. Portul spiritualizează trupul, cântecul realizează o simbioză 
cu peisajul românesc, iar jocul este o bucurie gratuită, o comuniune, 
produsul unei inspirații personale şi comune de fiecare clipă.
Portul şi jocul formează împreună un tot unitar, marcat de armonie, 
strălucind în lumina soarelui, a soarelui interior, a veseliei şi a aten-
ției reciproce în comuniune.
Coloritul costumelor româneşti subliniază armonia sufletului său. 
Fiecare amănunt contribuie la ansamblul armonic al sufletului său. 

continuare  în pagina 9
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FRUMUSEȚEA, REPERUL EXISTENȚIAL PENTRU ȚĂRAN

Lumea satului este guvernată de legi care se cer 
respectate. Rânduiala ei originară este de sor-

ginte divină, frumoasă, „nu în înțelesul ştiințelor 
noastre fizice, ci mai sigur în sensul celor biolo-
gice şi morale”. Lumea este pe de o parte limita-
tă, în măsura pe care o cunoşti, pe de altă parte 
nesfârşită, prin faptul că depăşeşte puterile de 
cuprindere ale minții omeneşti. Cu alte cuvinte, 
cunoaşterea dă măsura sau nemăsura ei. Spațiul 
cuprinde nu numai lumea de aici, ci şi pe cea a 
transcendentului, nevăzută, o „lume de dincolo”, 
altfel organizată, „de necuprins cu mintea noas-
tră”. Lumea văzută este într-o relație continuă şi 
de taină cu o lume nevăzută: „Lumea nevăzută dă 
suflu cosmic şi mistic celei văzute, iar aceasta din 
urmă dă celeilalte consistență. De aceea poporul 
român trăieşte în cele mai mici lucruri un fel de 
sentiment al grandorii şi frumuseții cosmice”.
Frumusețea a devenit un reper existențial major 
în conştiința țăranului! Chiar dacă lumea este 
foarte mare, în concepția țăranului ea nu este fără 
sfârşit. Ernest Bernea observă că țăranul român 
nu are noțiunea de infinit. Spațiul este necuprins, dar nu infinit. 
Există o „margine a lumii”. Nici chiar moartea nu-l poartă pe om 
într-o lume infinită. Vidul nu apare în conştiința şi în reprezentări-
le țăranului român. Mai mult chiar, el are o repulsie pentru acesta. 
Omul dispune de două căi pentru un proces de cunoaştere a lumii. 
Una este cea a sentimentului, a unei intuiții interioare. Cealaltă este 
cea a gândirii, a reflecției. Cel mai adesea explicația țăranului asupra 
creării lumii este cea de sorginte biblică. În mai mică măsură, apar 
explicații care pun crearea lumii pe seama stihiilor, văzute uneori 
ca întunecoase, alteori ca luminoase. Putem vedea în ele o relicvă a 
acelui tohu-vabohu biblic de la începutul lumii. Există o ordine cos-
mică originară, caracterizată prin echilibru şi armonie. Acestea sunt 
cele care dau durabilitate lumii. Ernest Bernea: „Ordinea cosmică 
este un principiu al existenței pentru poporul român. Frumusețea 
aşezării lumii este frumusețea ordinii ce o stăpâneşte”. Cu alte cu-
vinte, o frumusețe interioară este cea care acreditează frumusețea 
exterioară. Oricum, de observat, din nou, preeminența frumuseții... 
Lumea țăranului, fie ea materială sau spirituală, este o lume în care 
natura este omniprezentă la nivelul cel mai intim, pe tot parcursul 

existenței, inclusiv prin mormânt. Cele ce țin de viața în lume au 
ritm, fiind într-o mişcare care presupune (re)generare şi creație. Ță-
ranul aderă la natură „nu numai din necesitate materială, ci şi din 
îndemn lăuntric, din nevoi metafizice şi estetice”. Și frumos spune 
Bernea: „Țăranul român cunoaşte fizic natura, dar o prelucrează 
metafizic, o transfigurează dăruindu-i frumusețe şi potențial”. Ati-
tudinea lui este una de respect şi acomodare. Nu se împotriveşte 
naturii, ci se foloseşte de ea conform legilor ei: „natură-cultură este 
pentru el un efort de continuare şi completare, nu de frângere şi 
înfruntare a datelor”.
Ceea ce face ca spațiul satului românesc tradițional să fie complex 
şi interesant este faptul că intervin elemente de natură spirituală ce 
aparțin unei alte viziuni şi mentalități decât aceea creată de ştiințele 
fizico-matematice. Este un spațiu care răspunde unor aspirații spiri-
tuale şi care beneficiază de o mare infuzie spirituală. Țăranul român 
vede relația dintre om şi spațiu ca pe una ce poate fi de rudenie 
spirituală.

Costion Nicolescu

Dacă întâlnirea între oameni este o sărbătoare a bucuriei, românul 
a simțit nevoia să accentueze prin portul său sărbătoarea şi bucuria 
întâlnirii. Incomparabila bogăție de motive şi culori, ca şi neobiş-
nuita sa armonie, distinge ethosul popular românesc de tonalitatea 
relativ simplă a celorlalte popoare.
Orice lucru ce aparține gospodăriei țăranului e un monument 
de artă populară
Casa de locuit este expresia aceluiaşi spirit de armonie şi de gra-
ție, a aceluiaşi spirit de sinteză între aspectul practic şi deschiderea 
spre orizontul de vis şi imaginație, spre orizontul de taină al exis-
tenței. „Românul se îmbracă şi locuieşte în poezie, fără a părăsi 
realitatea”, spunea părintele Dumitru Stăniloae.
Duhul de comuniune este vizibil şi în vechile biserici şi mânăstiri. 
Chiar dacă aceste locaşuri de cult ale noastre nu au aceleaşi dimensiuni 

ca domurile occidentale, ele păstrează duhul de comuniune între cre-
dincioşi. Dacă domurile occidentale sunt expresia măreției şi a grando-
rii, bisericuțele noastre sunt expresia delicateței, transparenței omului 
şi a fragilității operei sale în fața divinului. În toate creațiile artistice ro-
mâneşti – ecleziastice sau laice – există o grație, o poezie, o armonie, o 
gândire a omului care se îmbracă sau împodobeşte expresiv un lucru 
util pentru sine sau pentru comunitatea din care face parte.
În viața satului nu se manifestă nici dorințele de dominare, nici 
cele individualiste ale lumii orăşeneşti de factură modernă. Pre-
zența lui Dumnezeu îi uneşte pe toți în Liturghia duminicilor şi 
a sărbătorilor, rugându-se toți pentru toți. Ca urmare, ei ies din 
biserică într-o comuniune reîmprospătată, care-i fereşte de dispute 
şi îi uneşte cu Dumnezeu.
Adrian Ignat
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Mitropolitul Visarion Puiu (1879 - 1964) ierarh mărturisitor în vremuri grele

Anul acesta s-au împlinit 140 de ani de la naşterea şi 55 de ani de la tre-
cerea în veşnicie a Mitropolitului Visarion Puiu.

Viitorul ierarh s-a năs-
cut la 27 februarie 1879 
în târgul Paşcani, a ur-
mat Seminarul la Ro-
man şi Iaşi, iar studiile 
superioare le-a făcut la 
Facultatea de Teologie 
din Bucureşti, unde a 
obţinut titlul de licen-
ţiat în Teologie în anul 
1905. La 22 Decembrie 
1905, în Catedrala Epi-
scopiei din Roman, a 
intrat în tagma călugă-
rească, iar trei zile mai 
târziu a fost hiroto-
nit diacon pe seama 
Bisericii Ortodoxe 
Române din Paris. 
Dumnezeu a rânduit 
altfel, în loc să ajungă 
la Paris, a fost trimis 
la vestita Academie 

Teologică din Kiev, pentru doi ani, ca bursier al fondului episcopu-
lui Melchisedec din Roman. Întors în ţară a fost hirotonit preot în 
Catedrala Episcopiei din Galaţi, la 6 decembrie 1908, apoi ridicat 
la rangul de Arhimandrit la 1 Ianuarie 1909. La 1 Aprilie acelaşi an 
a fost numit Director al Seminarului din Galaţi şi Arhimandrit de 
Scaun al Eparhiei Dunării de Jos. La 1 Septembrie 1918 a fost trecut 
ca Director al Seminarului din Chişinău, iar la 1 Noiembrie acelaşi 
an a fost numit Exarh al Mânăstirilor din Basarabia. În sesiunea din 
17-30 Martie 1921 a fost ales Episcop al Argeşului. La 25 Martie a 
fost hirotonit arhiereu de Mitropolitul Primat al României Miron 
Cristea, în Catedrala Mitropolitană din Bucureşti şi tot în aceeaşi 
zi investit de Regele Ferdinand I, iar la 27 Martie instalat în scaunul 
episcopal de la Curtea de Argeş, unde a păstorit timp de doi ani. În 
28 februarie 1923, Congresul extraordinar al Bisericii basarabene, 
compus din clerici şi laici, a chemat cu unanimitate de voturi pe P.S. 
Visarion în scaunul de Episcop al Hotinului, unde a păstorit până 
în anul 1935 şi unde a avut o deosebită activitate bisericească, spiri-
tuală şi gospodărească, în calitate de ctitor al acestei episcopii. În 17 
Octombrie 1935, a fost ales Arhiepiscop de Cernăuţi şi Mitropolit 
al Bucovinei, unde a încurajat şi susţinut opere culturale în folosul 
românilor. În 1938 Mitropolitul Visarion este scos din scaunul de la 
Cernăuţi prin ordinul Regelui Carol al II-lea şi se retrage la Mănăs-
tirea Neamţ. Nu va rămâne prea mult la Neamţ, căci începând de la 
16 noiembrie 1942, Vlădica Visarion va conduce Misiunea Ortodoxă 
Română în Transnistria cu sediul la Odessa. Și aceasta slujire se în-
cheie brusc la 14 decembrie 1943, iar Mitropolitul Visarion va reveni 
la Mănăstirea Neamţ, iar în 1944 se va muta la Bucureşti. În timpul 
bombardamentelor asupra capitalei a plecat la mănăstirea Cernica, de 
unde în august 1944 va pleca la Zagreb (Croaţia) ca delegat al Patriar-
hiei Române la hirotonirea unui episcop ortodox. După această dată 
nu se va mai întoarce niciodată în ţara sa, presimţind parcă ce va urma.

De la Zagreb Mitropolitul Visarion va pleca la Viena pentru un con-
trol medical şi va rămâne în Austria până în toamna anului 1945, 
apoi a plecat în Italia, fiind găzduit de Institutul „Don Calabria” de 
la Mănăstirea Maguzzano până în iunie 1947, fiind ajutat de papa 
Pius al XII-lea şi de cardinalul Tisserand, pe care i-a vizitat în acel 
timp. Din Italia a plecat în Elveţia, locuind temporar la Sonvico-Lu-
gano, până în prima parte a anului 1949. Aici este convins de unii 
reprezentanţi ai comunităţii române din Paris să se mute în Franţa. 
Ajuns la Paris, Mitropolitul Visarion va înfiinţa prima Episcopie Or-
todoxă Română din Occident, pe care el însuşi o va conduce. Între 
timp în ţară, noul regim comunist a început cercetările pentru trimi-
terea în judecată a celor vinovaţi „de dezastrul ţării”. În luna mai 1945, 
la aşa zisul Tribunal al Poporului din Bucureşti, se afla un tabel cu 302 
persoane cercetate ca fiind „criminali de război”. La numărul 293 figu-
rează Visarion Puiu, mitropolit al Bucovinei, şef al Misiunii Ortodoxe 
din Transnistria. La 20 februarie 1946 a avut loc şedinţa publică de 
judecată, iar a doua zi s-a pronunţat sentinţa - condamnat la moarte.
Vlădica Visarion Puiu a deschis lista clericilor stigmatizați de re-
gimul totalitar ateu, instalat după 1945 în România, fiind singurul 
cleric condamnat la moarte de comunişti. Nu peste mult timp, nu-
meroşi episcopi s-au văzut îndepărtați din scaune şi trimişi în uitare 
şi ignoranță, dar nici un altul nu a primit o astfel de crudă înfierare. 
Dacă nu s-ar fi aflat în exil, mitropolitul ar fi sfârşit probabil răpus 
de gloanțe. Bunul Dumnezeu l-a salvat pe credinciosul Său rob, pre-
cum oarecând pe Iosif de prigoana fraților săi.
Mitropolitul Visarion a făcut recurs, demontând toate capetele de 
acuzare, dar acesta a fost respins. Mai mult, au fost făcute demer-
suri pentru extrădarea lui. Partea mult mai regretabilă a constituit-o 
apoi hotărârea Sfântului Sinod al B.O.R. din 28 februarie 1950, fiind 
caterisit ca unul ce era considerat trădător al „intereselor poporu-
lui”. După 40 de ani, la 25 septembrie 1990, Sinodul B.O.R., acelaşi 
care odinioară l-a condamnat, a anulat nedreapta hotărâre din 1950, 
ridicând pedeapsa caterisirii şi reabilitându-l.
Oriunde a slujit, activitatea vrednicului Mitropolit Visarion nu s-a 
rezumat la tărâmul eclesial, ci s-a extins, intensificându-se în plan 
cultural, educaţional, social sau economic. Aşa se face că el a acordat 
învăţământului o atenţie deosebită, conştient că numai prin educa-
ţie societatea poate evolua. În perioada păstoririi sale la Bălţi, acolo 
s-au întemeiat mai multe şcoli, unele dedicate exclusiv învăţămân-
tului monahal, deoarece acestea lipseau cu desăvârşire. Tot pe tărâm 
cultural se înscrie rodnica lui activitate cărturărească şi publicistică. 
Între anii 1923-1934 au apărut sub semnătura sa un număr de 14 
cărţi ori broşuri destinate susţinerii activităţii pastoral-misionare. 
Amintim doar câteva titluri: Spre unirea în Domnul, Glas în pustie I, 
Către întregul cler ortodox, Câteva povăţuiri creştineşti, Câteva po-
văţuiri creştineşti pentru săteni, În chestiunea căminurilor din Ieru-
salim, Glas în pustie II. La fel de atent s-a preocupat de revigorarea 
vieţii monahale prin reorganizarea sau înfiinţarea de numeroase 
mănăstiri şi schituri. Graţie spiritului său practic, s-a implicat, cu 
un vădit succes, în acţiuni sociale, caritabile, filantropice, ba chiar 
edilitar gospodăreşti.
Vlădica Visarion şi-a petrecut ultimii ani ai vieţii în nordul Franţei, 
în satul Viels Maison. În ziua de 10 august 1964 s-a mutat la Domnul, 
în vârstă de 86 de ani. A fost prohodit de doi preoţi ortodocşi ruşi, fi-
ind înmormântat în cimitirul catolic al satului. Ulterior, în 1992, a fost 

continuare  în pagina 11
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reînhumat în cimitirul Montparnasse din Paris, alături de alţi patru 
slujitori români. Pe lespedea de marmură, posteritatea a săpat un vers 
dintr-un psalm „La râul Vavilonului, acolo am șezut și am plâns”, ară-
tând parcă neliniştea şi tristeţea lui departe de pământul natal.
Considerăm că Mitropolitului Visarion Puiu reprezintă un dar, pe 
care Dumnezeu l-a făcut Ortodoxiei româneşti în vremuri grele, 
căci prin persoana acestui vrednic ierarh şi ales patriot Biserica şi 
ţara au fost slujite exemplar. Se cuvine reaşezată personalitatea sa 

acolo unde îi este locul, între marii luptători pentru binele Bisericii 
şi al neamului nostru românesc. 
Pr. Romică-Nicolae Enoiu

SĂRBĂTOAREA DARURILOR

Ne aflăm în plin Post al Naşterii Domnului şi deşi e o perioadă 
de post, de înfrânare şi de nevoință, după puterile fiecăruia, cei 

ce aşteaptă venirea Crăciunului trăiesc o mare bucurie şi o neobiş-
nuită senzație de împlinire. Sentimentul general care animă acest 
timp al postului este acela al unei negrăite veselii. De când mă ştiu, 
am asociat acest post cu copilăria, cu darurile, cu bucuria de a fi co-
pil, de a nu duce nici un fel de griji, de a trăi într-un continuu timp 
al sărbătorii. În mod sigur această percepție, pe care sunt convins 
că o are orice om, se datorează evenimentului cu implicații cosmice al 
Naşterii Domnului. Acest fapt, anume că Dumnezeu primeşte să Se facă 
Om sau, mai exact, Copil, socotesc că dă o notă aparte vârstei copilăriei, 
în care bucuria de a trăi este experiența dominantă. Această minune ui-
mitoare, a pogorârii lui Dumnezeu în lume şi a asumării trupului fragil 
şi delicat al copilului, face ca într-un anume fel să se transmită fiecărui 
copilaş, fără excepție, ceva din prezența nelumească şi mai presus de în-
țelegere a Copilului Hristos. O lume frumoasă şi iubitoare, cu totul dife-
rită de lumea şi de viața noastră cotidiană, transpare prin ochii copilului. 
Și, de aceea, simțim o inexplicabilă atracție față de fragilitatea copilului, 
care prin curăția şi prin apropierea lui mai mare de lumea dumnezeias-
că, ne schimbă şi ne face mai buni şi mai umani.
Poate că din această pricină le şi facem copiilor daruri, aşa cum 
nimănui altcuiva nu-i oferim, cu multă generozitate. Și nu cred că 
există pe lumea asta un om, oricât ar fi de împietrit sufleteşte, care să 
nu se fi apropiat, măcar o dată în viață, cu afecțiune față de un copil 
şi să nu-i fi făcut un dar, oricât de mărunt. Acest fapt mă face să cred 
că aplecarea aceasta de a dărui ceva copiilor ține de firea omului, iar 
nu de calcule meschine. Există chiar un model arhetipal al acestei 
dăruiri, în gestul faimoşilor magi de la Răsărit, care I s-au închi-
nat Pruncului Hristos cu daruri de preț! Iar noi, la rândul nostru, 
ne raportăm, poate chiar fără să conştientizăm pe deplin, la acest 
arhetip. Ce păcat, însă, că unii directori de conştiință, cunoscând 
această înclinație înnăscută a sufletului omenesc, o speculează fără 
milă, transformând frumusețea unui calități profund umane într-o 
psihoză, iar sentimentul afecțiunii şi al bucuriei, într-o isterie a ex-
citației simțurilor. Și observăm exemplificată această tristă realitate 
tocmai acum, în perioada pre-mergătoare Crăciunului. Goana după 
expunerea şi cumpărarea de cadouri, la care asistăm acum, nu mai 
are nici o legătură cu uimirea în fața chipului copilului prin care 
transpare Dumnezeu, Cel Ce „astăzi Se naşte”. Vedem cum s-a înche-
gat o adevărată industrie, întemeiată pe datele recente ale psihologiei, care 
exploatează sentimentele oamenilor. Iar aceasta, ca orice manipulare, de-
turnează adevăratele nevoi ale copiilor şi le transformă în dependențe 

profitabile. Majoritatea obiectelor-daruri care se perindă prin reclame 
şi standuri, nu reprezintă nimic altceva decât ambalaje strălucitoare în 
spatele cărora se ascunde contrafacerea, iar uneori chiar ceva mai rău. Și 
în fruntea tuturor acestor obiecte tronează, desigur, tabletele, consolele 
de jocuri şi telefoanele, interfețe magice prin care distrugem cu incon-
ştiență calitățile cele mai sublime ale copiilor noştri. Suntem, desigur, 
încredințați că le facem daruri excepționale când, de fapt, contribuim 
din plin la problemele de învățare, la neatențiile, la dependențele şi la 
viitoarele lor comportamente antisociale.
Ne aflăm încă în post, însă se apropie cu paşi repezi Naşterea Prun-
cului Iisus. El este în acelaşi timp Dăruitorul şi darul cel mai de preț 
pentru oameni, prin aceea că S-a născut să-i mântuiască pe oameni 
de păcat şi să le dăruiască Împărăția cerească. Noi, oamenii, avem 
aplecarea de a-L urma pe Domnul Hristos în admirabilul gest de 
a face daruri, mai cu seamă copiilor. Prin urmare, bine ar fi să le 
facem copiilor daruri utile, frumoase, formatoare, cu valoare netre-
cătoare, care să le păstreze inocența şi să-i ajute să rămână statornici 
în adevărul vieții şi să poată evita capcanele distructive ale falsului şi 
ale plăcerii facile a simțurilor, întinse astăzi nu doar în toate locurile 
văzute, ci mai ales în spațiile virtuale. Aici, în aceste zone, în care li-
bertatea se schimbă în dependență, s-au deportat de bună voie deja 
foarte mulți dintre copiii zilelor noastre. Să le facem, prin urmare, 
asemenea daruri prin care să-i readucem în lumea reală, în care şi 
pentru care S-a născut Pruncul Sfânt.

Nicușor Deciu



Doamne, Tu auzi rugăciunea mea, dar eu nu aud cuvântul Tău

Duhovnicia este duh, şi „Duh 
este Dumnezeu”. Și trebuie 

să găsim felul în care Dumnezeu 
acum poate să lucreze lucrarea 
de mântuire în fiecare suflet care 
vine către mine, păcătosul, şi pe 
care trebuie să-l aduc la Hristos. 
Și îmi vine un gând (vă spun că 
e o învălmăşeală de gânduri în 
mintea mea, dar poate mă va 
ajuta Dumnezeu să spun ce e 
esenţial): „către mine, păcătosul” 
am zis. De câţiva ani, mai ales de 
când sunt eu duhovnic, îmi vine 
gândul şi uimirea: de ce Dumne-
zeu a rânduit ca mântuirea oa-
menilor să depindă de păcătoşi 
ca mine? Nu zic că altul este pă-
cătos; mi-e ruşine să zic, şi totuşi 

ştim că nu este niciunul drept înaintea lui Dumnezeu. Și ştiu că şi fraţii şi 
părinţii mei, mai buni ca mine, au totuşi conştiinţa păcatului. Fiindcă văd că 
şi cei mai mari sfinţi se numesc pe ei înşişi cei mai mari păcătoşi.
Deci, de ce şi cum va putea face Dumnezeu mântuirea păcătoşilor prin alţi 
păcătoşi? Eu văd aici o taină mângâietoare, dacă Dumnezeu a îngăduit ca eu, 
păcătosul, să fiu duhovnic altora… Când nu eram duhovnic şi mă spove-
deam la oricine, nu mă gândeam – m-a ajutat Dumnezeu şi am trăit ce spu-
ne Biserica – dacă e păcătos sau nu, dacă e vrednic sau nu. Aveam încredere; 
nu ştiu dacă mai mult în Dumnezeu decât în om, dar nici nu-mi puneam 
problema. Aveam încredere în duhovnicie şi mă spovedeam la duhovnic.
Acum este rândul meu, şi tremur: cum, mântuirea unui suflet depinde 
de mine? Și atunci cum să fac să nu pierd un suflet pentru care S-a jert-
fit însuşi Dumnezeu? Mângâierea mea este că dacă Dumnezeu a rân-
duit că mântuirea omului păcătos să fie făcută prin păcătoşi, înseamnă 
că pot să zic: dar ce, păcătosul ăsta va fi împiedicat spre mântuire din 
cauza păcatului şi a neputinţei mele? Și sfârşesc zicând: anatema gân-
dului ăstuia! Erezie e gândul ăsta! Că altfel Dumnezeu nu ar fi făcut 
hirotonie şi hirotesie de oameni nevrednici precum sunt eu – dar pre-
cum se mărturiseau şi cei mai mari sfinţi, de-aia îndrăznesc să vorbesc 
aşa – decât dacă Dumnezeu ştie că poate să săvârşească mântuirea pă-
cătoşilor prin păcătoşi. Deci, să prindem curaj şi să ştim că lucrarea 
noastră este lucrare nu în puterea omului, ci în puterea lui Dumnezeu; 
şi puterea lui Dumnezeu să o căutăm, şi prin puterea lui Dumnezeu 
să încercăm să săvârşim aceasta mântuire înainte şi după toată lucra-
rea omenească. Înainte, adică: poate că toţi sunteţi hirotesiți de mult 
duhovnici şi aveţi experienţă mare, dar potenţial, unul sau doi dintre 
fraţii mei ar fi putut fi hirotesiți duminica asta – mai răsalaltăieri.
Ce experienţă ar putea avea aceştia până astăzi? Și totuşi, suntem duhov-
nici; de alaltăieri sau de mai mulţi ani, dar suntem duhovnici. Deci, pu-
terea lui Dumnezeu trebuie să o căutăm şi să vină înainte de formarea şi 
experienţa noastră. Experienţa şi formarea noastră sunt bune pentru îm-
bogăţirea şi a noastră şi a Bisericii şi pentru multe lucruri, fiindcă omul este 
şi el împreună lucrător cu Dumnezeu în mântuirea omului, dar până la 
urma doar puterea lui Dumnezeu este cea care mântuieşte, şi deci înainte 
de lucrarea omului şi, în sfârşit, după lucrarea omului, puterea lui Dumne-
zeu este cea care mântuieşte şi prin mine pe cei care vin către mine.
Cum putem intra noi în posesia puterii lui Dumnezeu, sau cum o pu-

tem noi invita în lucrarea noastră? Nici nu ştiu cum să exprim lucrul 
acesta, dar înţelegeţi ce vreau să spun: adică să nu fie duhovnicia lucra-
rea mea de om, ci să fie lucrarea dumnezeiască prin mine, omul. Cum 
spunea un preot ortodox de la Paris: Ce caut eu, ca duhovnic? Să fac pe 
ucenicul meu intru chipul şi asemănarea mea? Anatema!
Eu trebuie să intru – şi aici îl citez pe părintele nostru Sofronie – de-mi 
îngăduie Dumnezeu, în lucrarea Lui de mântuire şi a omului, persoa-
nă pe care a adus-o Dumnezeu către mine, şi a lui Adam, fiindcă „nici 
un om nu este o insulă”, cum spunea un predicator englez în secolul 
XVII-XVIII. Precum este Dumnezeu, unul în trei persoane, aşa şi noi, 
într-o mulţime de persoane un singur om. Deci „mare şi înfricoşată 
este taina mântuirii”, în care Dumnezeu ne invită pe noi, neputincioşii, 
noi înşine păcătoşi, să lucrăm împreună cu El.
Sfântul Apostol Pavel are un cuvânt foarte îndrăzneţ: „Să împlinesc ceea 
ce lipseşte jertfei lui Hristos”. Spre a nu face din duhovnicie o lucrare 
omenească, cred că noi, dacă vrem să fim astăzi duhovnici buni, tre-
buie să învăţăm taina rugăciunii. Prin rugăciune, să nu ne dezlipim de 
Dumnezeu; prin rugăciune, să primim în inimile noastre naşterea unui 
cuvânt. Adică Dumnezeu să nască în inimile noastre cuvânt pe care să îl 
dăm celui care îl caută – ori un cuvânt de îndrumare, dar chiar şi cuvân-
tul de rugăciune, adică nu cuvânt omenesc. Sfântul Serafim spune – şi 
Sfântul Siluan, şi el spune – că „atunci când vorbeam omeneşte puteam 
greşi”. Și Sfântul Siluan adăugă: „şi greşelile pot fi mici, dar ele pot fi şi 
mari”, fiindcă, aşa cum vorbeam adineauri, ce este mântuirea omului: 
îndumnezeirea omului, mântuirea Adamului întreg în fiecare persoană 
care se mântuieşte. Sfântul Siluan, într-o convorbire cu un alt nevoitor 
din Caucaz, Stratonic, spunea (era o întrebare retorică): „Părinte, cum 
vorbesc cei desăvârşiţi?” Și Stratonic n-a ştiut să răspundă.
Iar Sfântul Siluan i-a spus: „Cei desăvârşiţi nu vorbesc niciodată de la ei, ci 
întotdeauna vorbesc numai ce le dă Duhul”. Iată că, într-un fel, desăvârşirea 
– cel puţin la nivelul acesta -nu e aşa de grea. Nu noi trebuie să născocim 
desăvârşirea cuvântului, ci să o căutăm la Duhul. Spunând asta, chiar mă rog 
Domnului să ne dea El însuşi tuturor, nu numai duhovnicilor, dar şi fiecărui 
creştin care vorbeşte cu un alt creştin, cuvânt de mântuire, fiindcă – şi acesta 
e un lucru important, cred – mântuirea nu este ceva prescris într-o carte, un 
răspuns de tip „pagina 37, paragraful 3”; mântuirea este un cuvânt tainic, 
dumnezeiesc, pentru fiecare suflet care s-a născut în lume; iar pentru fiecare 
suflet, alt cuvânt. Vedeţi în Pateric cum vine un călugăr la un avva cutare şi 
cere cuvânt. Și avva zice: „Păstrează-ţi chilia. Mănâncă, bea, dormi, fă tot ce 
vrei, dar nu ieşi din chilie”. Altul are aceeaşi căutare: „Cum să mă mântuiesc, 
avva?” Și avva îi zice: „Păstrează postul până la ora 6:00”. Poate să iasă din 
chilie, poate să intre, să facă ce vrea, dar postul să-l păstreze. Altuia îi spu-
ne ceva despre gânduri, altuia îi spune alt lucru… Și, cum spunea părintele 
Sofronie, aici nu-i vorba de teologie, nu-i vorba de o doctrină scrisă într-o 
carte; e vorba de o strategie duhovnicească, unde duhovnicul înţelege fiindcă 
Duhul îi naşte cuvântul în inimă şi înţelege că strategia, pentru omul acesta, 
este punctul acela. Întăreşte-ţi armata în punctul acela; dacă în punctul acela 
tu reuşeşti, în rest o să-ţi fie relativ uşor. Mântuirea îţi e deja asigurată.
Dacă toate punctele le întăreşti, dar acolo este o spărtură mare în peretele cetăţii 
tale şi o laşi liberă, pe acolo năvălesc armatele vrăjmaşului şi nimic n-ai făcut cu 
mântuirea ta. Deci, este vorba de a găsi care este acea gaură în perete pe unde pot 
năvăli armatele.De aceea e nevoie să intrăm în lucrarea lui Dumnezeu, să căutăm 
cuvânt dumnezeiesc. De toate este nevoie, şi de psihologie, şi de pregătire; dar 
atâta timp cât n-o avem, cu frică şi cu cutremur să căutăm ca Dumnezeu să nască 
în inimile noastre acel cuvânt de duh şi de adevăr.
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Aş vrea să spun că duhovnicia nu este istorie, nici morală, nici psi-
hologie, nu este nici lucru trupesc, ci înglobează în ea toate acestea, 
dar este duh şi este adevăr – cuvintele Mântuitorului. Și iar cuvinte-
le Mântuitorului: este duh şi este viaţă, precum Mântuitorul spunea 
despre cuvântul pe care îl dădea Apostolilor. Or, acest cuvânt trebuie 
să-l căutăm în rugăciune: în rugăciune să se nască, în rugăciune să-l 
dăm şi în rugăciune să fie primit şi căutat de ucenicii noştri. Aş vrea 
să vă spun un lucru despre care ne-a vorbit mai desluşit părintele nos-
tru duhovnic Sofronie în ultima vreme şi pe care mai desluşit am înce-
put să-l înţeleg în ultima vreme, şi anume cum se poate ca duhovnicia 
sfinţiilor voastre să fie astăzi duhovnicie înaltă. Adică tot ce este lucrare 
omenească este o periferie sau un fundal, dar centrul duhovniciei este 
schimbul acesta în duh, care se face aşa: pregătiţi-i pe ucenicii sfinţiilor 
voastre să vină la spovedanie cu rugăciune. Rugăciune nu înseamnă 
nimic special; să citească ce scrie şi în cărţi, dar mai ales să-şi dea seama 
şi ei, şi noi, că dialogul nostru este cu Dumnezeu, şi nu cu omul.
Amintiţi-vă de cuvintele asemănătoare ale Sfântului Pavel, care atunci 
când L-a văzut pe Hristos, s-a dus în pustie, să se pocăiască. Și s-a întors în 
puterea duhului, oarecum ca şi Mântuitorul, după 40 de zile de pustie, ca 
să devină Apostolul neamurilor. Și Evanghelia lui nu de la om a luat-o, nici 
de om nu a fost dată, ci de la Hristos. Cu fiecare dintre noi, într-o anumită 

măsură şi într-un fel diferit în viaţa fiecăruia, se petrece în fond acelaşi lu-
cru. Ceea ce facem noi nu este de la om şi nu este primit de la om, în esenţă 
– multe primim de la om şi îmbogăţim lucrurile acestea, şi pe noi înşine, şi 
pe cei care vin la noi – ci este lucru dumnezeiesc. Deci, să vină ucenicul în 
rugăciune, în conversaţie cu Dumnezeu. Și conversaţia lui, ca ucenic, nu 
este cu mine; eu nu sunt un „guru”, eu sunt un duhovnic.
Iar un duhovnic nu ştiu cum să-l definesc, dar poate nici nu e ne-
voie; vom vorbi despre taina acestei lucrări în esenţa ei. Deci, uceni-
cul vorbeşte cu Dumnezeu: „Doamne, Tu auzi rugăciunea mea, dar 
eu nu aud cuvântul Tău”. Un exemplu mai uşor: „Nu ştiu pe ce cale 
să o iau în viaţă: să fac lucrul acesta sau să fac lucrul celălalt. Doamne, 
miluieşte-mă şi deschide-mi ochii. Mă duc la slujitorul Tău, Doamne, şi 
prin el să-mi dai cuvânt”. Slujitorul nu gândeşte în sensul omenesc. Aici e 
un lucru pe care trebuie să-l învăţăm: este gândire şi gândire. Bineînţeles 
că gândim, dar mai ales căutam prin rugăciune. Rugăciunea noastră, ca 
duhovnici, trebuie să fie în general şi o rugăciune zilnică; poate o stare de 
rugăciune în toată clipă, ca Dumnezeu să ne dea cuvânt. Nu eu să spun 
cuvânt în chipul şi asemănarea mea, ci – cum am mai auzit la un duhov-
nic -„Doamne, dă-mi măcar din greşeală să spun ce trebuie pentru sufle-
tul care vine la mine!” – adică neştiut mie.
Părintele Rafail Noica
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UNITATEA ROMÂNILOR

Savantul Simion Mehedinți spunea în lucrarea sa „Creş-
tinismul românesc” că ideea pe care se bazează credința 

noastră creştin-ortodoxă este aceea a lipsei de răzbunare. 
Lipsa răzbunării este primul pas spre desăvârşire. „Să nu ne 
răzbunați” a spus şi Mircea Vulcănescu în închisoarea de 
la Aiud înainte de a muri. Unitatea dată de lipsa răzbunării 
este menționată şi de preşedintele Academiei Române, aca-
demicianul Ioan-Aurel Pop, care afirma că „Unirea nu am 
făcut-o împotriva nimănui, ci doar pentru noi”. Unitatea 
noastră este dată şi de limbă. Constantin Rădulescu-Mo-
tru spunea cândva că limba este pentru cultură ceea ce este 
sângele pentru organism. Unitatea de limbă ne-a asigurat 
în istorie unitatea de conştiință. Unitatea ne este dată aşa-
dar de limbă, de mentalitate, de conştiință, de evoluție. Toate acestea 
nu s-au diminuat în timp şi nici n-au dispărut, ci, dimpotrivă, ele s-au 
accentuat. În ciuda discuțiilor şi a neînțelegerilor dintre noi, care lasă 
uneori impresia că ne aflăm într-un război perpetuu, al tuturor, al româ-
nilor împotriva românilor, suntem de o unitate impresionantă, sublimă, în 
momentele de criză. Fiind în adevărul credinței, care este adevărul iubirii, 
avem un fond bun pe care putem să construim, mai încet, mai greu, uneori 
mai şi dărâmăm, dar temeiul nu ni-l ia nimeni. Și tot Mircea Vulcănescu 
spune că „dacă cumva vreodată poporul român ar dispărea, ceea ce se va 
naşte pe acest pământ tot român se va chema”. Pentru că pe acest pământ 
s-a muncit, s-a plâns, s-a luptat, a curs mult sânge. Să ne gândim numai la 
bogăția portului nostru popular. Diversitatea lui coloristică este una care 
surprinde prin unitate. Diversitatea la români este una care trimite către 
unitate. De curând am căpătat o ie şi povesteam unei prietene cât de multe 
culori au țesăturile de pe ea. Prietena mi-a spus scurt: „Ah, trebuie să fie 
oribilă!” Însă, după ce a văzut-o, şi-a schimbat total părerea.
În zilele noastre, dar şi pe viitor, unitatea acestui neam va fi dată de 
Biserică. Singurul lucru care ne uneşte şi ne salvează acum este Bise-
rica. Gravurile din secolele trecute, care ne înfățişează imaginea ca-
pitalei, dar şi a principalelor oraşe româneşti, ne descoperă cum, pe 
lângă toate clădirile importante, peste acoperişurile lor apar crucile de 

pe turlele bisericilor. Astăzi lucrurile s-au schimbat, în sensul că avem 
alte provocări cărora trebuie să le facem față. Cine ne va da forța de 
a rezista? Eu cred că Biserica, forța Tradiției. Dacă nu ai Tradiție, eşti 
nimeni. Și să nu uităm un lucru: de curând a fost sfințită Catedrala 
Națională. Ea reprezintă expresia unității neamului nostru, de credin-
ță, de limbă, de mentalitate, de cultură, de istorie în fond. Ea trebuia 
să apară şi era necesar să vină chiar acum, în epoca globalizării. Ea se 
impune. De departe văzând-o, simți că trebuie să-ți faci evlavios cruce. 
Este un simbol al unității noastre de neam, pavăză şi înaintemergătoa-
re a poporului în vremurile tulburi. Credința noastră ortodoxă este 
una optimistă. Noi credem în bine. Acest bine depinde de ajutorul lui 
Dumnezeu, care întotdeauna vine, dar şi de deschiderea noastră.
În Rugăciunea Domnească noi ne rugăm aşa: „Facă-se voia Ta, precum în 
cer, aşa şi pe pământ”. Iată unitatea noastră. Voința lui Dumnezeu o săvâr-
şesc în ceruri îngerii, iar aici pe pământ o împlinesc oamenii. Îmi doresc 
foarte mult, şi ca mine gândesc aproape toți, ca această catedrală, care prin 
noutatea ei pe unii îi tulbură, să fie considerată ca un semn care uneşte tre-
cutul eroic cu prezentul, şi mai ales cu viitorul. Temelia ei este sub pământ, 
şi aceasta reprezintă trecutul, construcția este deasupra pământului, care 
constituie prezentul, iar cupolele exprimă viitorul, un viitor al luminii.
Elena Solunca Moise
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Întâlnire cu părintele Gabriel Bunge: “FIȚI SAREA PĂMÂNTULUI”

Părintele schimar-
himandrit Gabriel 

Bunge s-a născut în 
1940 in Köln, Germa-
nia. La vârsta de 22 de 
ani a devenit călugăr 
catolic într-o mănăstire 
benedictină din Belgia. 
A cunoscut ortodoxia 
în tinerețe, cu ocazia 
unei călătorii în Sfântul 
Munte și s-a apropiat 
de ea din ce în ce pe tot 
parcursul vieții. La vâr-
sta de 40 de ani s-a retras 
în sihăstrie în munții de 
deasupra Luganoului, 
unde locuiește până as-
tăzi. În anul 2009 s-a 
convertit la ortodoxie și 
a devenit ieromonah în 
cadrul Patriarhiei Mos-
covei. Întreaga sa viață 

și-a petrecut-o aplecat asupra scrierilor sfinților părinți din primele 
veacuri creștine. A tradus și tâlcuit multe din învățăturile lor, mai ales 
scrierile lui Evagrie Ponticul. Cărțile lui au făcut înconjurul lumii și se 
găsesc traduse și în limba română. Marele teolog viețuiește însă într-o 
desăvârșită simplitate, înconjurat de pădure, doi ucenici și un câine. 
Iar asupra Schitului Sfânta Cruce odihnește Duhul lui Dumnezeu.
În după-amiaza de 31 august 2019 părintele Gabriel şi-a deschis 
poarta schitului unui grup de tineri din asociația Nepsis Elvetia în-
soțiți de părintele Mihai Meseşan (Lugano), ucenicul său de mulți 
ani. Cu răbdare şi dragoste, părintele ne-a răspuns la întrebări şi 
ne-a dat povețe spre mântuire, privind cu mult realism şi cu multă 
înțelegere duhovnicească problemele generației şi lumii noastre.
Cum să ne păstrăm credința în lumea în care trăim?
Răspunsul ne stă deja la îndemână, ne-a arătat părintele: prin rugăciune 
şi Sfânta Liturghie, aşa cum au reuşit şi părinții sau bunicii noştri în co-
munism. Mai exact rugându-ne corect şi cunoscând (nu doar asistând 
la) Sfânta Liturghie. În perioada comunistă în România credința a su-
praviețuit în popor deoarece oamenii stăteau aproape de biserică şi bise-
ricile erau încă deschise. Aceasta este şi calea noastră în Occident: tinerii 
să cunoască slujbele bisericii şi să participe activ la ele în parohiile lor.
Dar ce înseamnă să ne rugăm corect?
Pe de o parte, conținutul rugăciunii este important; de pildă, folosind 
rugăciunile bisericii transmise din primele secole creştine, putem avea 
certitudinea că ne rugăm corect. Pe de altă parte, aşa cum simple vase 
de lut păstrează prețiosul lor conținut, vinul, aşa şi felul în care ne ru-
găm ține esența rugăciunii, comoara noastră.  Nu putem ajunge la 
rugăciune „stând tolăniți pe divan”, ci doar rugându-ne după tradiția 
bisericii şi înțelegându-i semnificația. Atunci când ne rugăm, trupul 
devine icoana sufletului: stă în picioare, cu fața spre răsărit, căci Hris-
tos este soarele dreptății. Aceasta este învățătura bisericii pe care părin-
tele Gabriel o tâlcuieşte şi în cartea sa „Practica rugăciunii personale”.
Cum putem să aflăm care este voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi?
Dumnezeu nu ne trimite voia Sa pe un bilețel, însă ea se manifestă în 
viața noastră. Sfântul Serafim de Sarov avea o „rețetă”: dacă aceeaşi 

dorință bună (nu egoistă!) se ridică de trei ori în inima mea, pot să sper 
că e de la Dumnezeu. Roagă-te să îți descopere Domnul dacă este de 
la El, iar apoi încearcă să urmezi acest gând – încearcă „uşa”. Dacă se 
deschide, să crezi că voia Domnului este. Dacă nu, poate nu este uşa 
ta sau poate nu acum, dar să nu forțezi. Însă important e să încercăm. 
„Dacă vei muri înainte de a muri, atunci nu vei mai muri atunci 
când vei muri”. Acest cuvânt inscripționat la intrarea mănăstirii Phi-
lotheou din Sfântul Munte ne arată şi ce înseamnă desăvârşirea în voia 
lui Dumnezeu: să ne tăiem propria noastră voie, să omorâm omul cel 
vechi din noi astfel încât Hristos să viețuiască în noi. Acolo unde ne 
aflăm şi simțim că avem dreptate, tocmai acolo să renunțăm la ceea ce 
dorim să facem.
Cum să luptăm cu mândria?
Aceasta este ultima luptă în urcuşul duhovnicesc, ne spune părinte-
le Gabriel, care a scris mult despre cele opt patimi sau duhuri, con-
form învățăturii Sfinților Părinți. Patimile sunt iraționale şi unele 
merg chiar împreună. Gânduri de mândrie vin foarte repede şi le 
avem în minte şi fără să ne dăm seama. Mândria este cea care ne 
spune că tot ceea ce am reuşit este datorat propriilor noastre forțe 
şi prin aceasta se ridică deasupra semenilor şi deasupra lui Dumne-
zeu. Nimeni nu îl poate ajuta pe un astfel de om pentru că în ochii 
lui toți ceilalți sunt proşti. Atunci când omul se lasă copleşit de mân-
drie Dumnezeu retrage mâna Sa protectoare iar omul fără ocrotirea 
divină se sparge. Să ne aducem aminte de toate păcatele noastre ca 
să nu ne mândrim. Părinții Pustiei, pentru a lupta cu mândria, ac-
ceptau să facă munci grele sau disprețuite - să îngrijească bolnavi, 
să se ocupe de gunoi, etc. Unii erau puşi în obezi sau stăteau izolați 
până ce înțelegeau deşertăciunea gândurilor de mândrie. Este foarte 
grea această vindecare - se poate realiza numai prin Dumnezeu. 
De aici vine și următoarea greutate: cum să nu ne mai judecăm 
aproapele?
Pur şi simplu să nu mai judecăm, vine răspunsul categoric al părin-
telui. Să nu mai dăm curs acestui tip de gânduri, ştiind că nu suntem 
noi în măsură a judeca pe alții. Nu suntem echipați pentru aceasta, 
nu avem toate informațiile, numai Dumnezeu ştie tot.
Cum să răspundem celor care ne ispitesc despre credința noas-
tră? Și cum să propovăduim Evanghelia împlinind porunca lui 
Hristos de a o duce până la capătul Pământului?
Eu răspund numai dacă sunt întrebat, ne învață părintele. Nu suntem 
însă obligați să răspundem sau să dăm curs acestui tip de provocări. Să 
nu ne lăsăm atraşi în discuții de oameni care trăiesc în cercul lor închis 
şi nu vor să cunoască altceva; nu trebuie să încercăm să-i convingem pe 
toți. Iisus vorbea şi în sinagogă pentru că exista dorința de a-L asculta. 
Dar în creştinism nu e ca în islam unde toată lumea trebuie convertită: 
ortodoxia nu face prozelitism. Și România este o țară creştină, dar nu 
înseamnă că toți românii sunt creştini. Hristos este cel care merge pe 
munte să caute oaia cea pierdută, nu noi. Scopul vieții noastre este să 
ne iubim aproapele. Noi trebuie să fim ca sarea pământului, cum ne-a 
învățat Mântuitorul. O mână de sare este de ajuns pentru a săra supa. 
Dar sarea trebuie să fie sare şi să nu-şi piardă din gust.
Cum putem trăi singurătatea ca pe o experiență ziditoare pentru 
suflet, fără a cădea în depresie?
Singurătatea (a te simți izolat) nu e acelaşi lucru cu însingurarea volun-
tară. Cei care se simt izolați şi spun că nu au nici un prieten ar trebui în 
primul rând să se întrebe: sunt eu prieten pentru cineva? Cei care spun 

continuare  în pagina 15
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că nu îi vizitează sau nu îi caută nimeni să se întrebe, dacă ei caută pe 
cineva. Să iasă, să caute, să ofere, să nu aştepte să primească. La vârsta 
noastră nu avem niciun motiv să fim singuri, să rămânem izolați.
Cum să ne creștem copiii în mijlocul tentațiilor din lumea de azi?
Nu e la fel să creşti copii într-un sat de munte din România şi în civiliza-
ția noastră. Copiii vor aparate tehnologice şi sunt mult mai multe tentații. 
Prin internet toată mizeria lumii poate ajunge pe ecranele copiilor. De 
exemplu, pornografia este un pericol mult subestimat, pe care nimeni nu 
vrea să-l recunoască, dar foarte răspândit chiar şi în  medii tradiționale, de 
la copiii saudiți la călugării creştini – diavolii sunt cei mai mari ecumenişti.
Să nu ne lăsăm copiii instrumentalizați de internet fiindcă în spatele 
lui se află forțe malefice, în spatele lucrurilor care ne ocupă timpul 
există intenții manipulatoare. Copiii trebuie să înțeleagă de la început 
că dându-şi datele, se predau în mâini străine. Să folosească mijloace-
le moderne cu multă prudență.
Singurul lucru pe care părinții îl pot face ca să îşi țină copiii la distanță 
de lucrurile negative este să le ofere alternative pozitive. Documentarele 
despre natură, istorie, ştiință, aventuri pot fi foarte frumoase şi captivante. 
Părintele aminteşte cu nostalgie despre bucuria descoperirii naturii pe 

care a cunoscut-o şi dumnealui în copilărie. Apoi ne mărturiseşte că la 
vârsta aceasta a ales să nu aibă acces la internet pentru a nu fi ispitit.
La urmă părintele Gabriel a ținut să ne şi încurajeze. Întrebat fiind 
despre paşapoartele biometrice care au semănat atâta nelinişte în 
urmă cu puțini ani, părintele ne-a atras atenția asupra unui lucru pe 
care prea lesne îl dăm uitării: darurile Sfântului Botez. Prin Sfânta 
Taină a Mirungerii noi toți am primit „pecetea darului Sfântului 
Duh” fiind însemnați pe tot trupul cu Sfântul şi Marele Mir. Să cre-
dem deci cu tărie că Sfântul Duh este asupra noastră şi ne apără iar 
pecetea cu care am fost însemnați nu poate fi stricată prin coduri ma-
tematice inscripționate în paşapoarte.
Am mai fi avut poate multe întrebări dacă nu ar fi sosit vremea Vecerniei. 
Părintele ne-a primit pe toți la slujbă în capela micuță a schitului şi ne-a 
rugat să dăm răspunsurile slujbei în limba română. La plecare ne-a bine-
cuvântat pe fiecare şi ne-a semnat câte o carte de-a dumnealui. Nu că am 
fi avut cum să uităm vreodată întâlnirea din seara aceea...

31 august 2019/18 august stil vechi - Schitul Sfânta Cruce, Roveredo, TI                    
Nepsis Elveția

PSIHOLOGIA PATRISTICĂ

Psihologia patristică reprezintă o nouă metodă de cunoaştere a omului, 
din perspectiva sa dihotomică, trup şi suflet. Deşi sintagma este nouă, 

domeniul de cercetare este mai vechi de două mii de ani, conform învățătu-
rii Bisericii noastre: „Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, 
a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie” 
(Facerea 2, 7). În ceea ce priveşte trupul, omul a fost zidit de Dumnezeu 
din ţărână, în timp ce sufletul a fost zidit „după chipul Său” (Facerea 1, 26).
Psihologia patristică a fost înființată în România de psihologul Simona 
Ciobanu, doctor în teologie al Universității Durham din Marea Brita-
nie, având teza de doctorat intitulată „Psychological and Spiritual Ill-
ness in the View of Modern Psychoterapy and the Philokalia. Anthro-
pological Foundation and Comparate Study”. Simona Ciobanu este şi 
fondatoarea Praxis, prima Asociație de psihologie patristică, asociație 
pentru o ştiință a sufletului întru tradiție, ale cărei cercetări se află sub 
ocrotirea Sfântului Cuvios Vasile de la Poiana Mărului.
Cercetarea este de natură interdisciplinară şi are ca studiu atât teologia 
patristică, cât şi psihologia, dând naştere unui nou domeniu de cunoaş-
tere a omului, respectiv psihologia patristică. Aceasta se bazează pe tex-
tul patristic exclusiv şi este susținută de două principii fundamentale: 
omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu şi Dumnezeu S-a întrupat 
şi a devenit Om, ca omul să devină asemenea lui Dumnezeu.
Cadrul antropologic în care operează psihologia patristică este hristologia. 
Aceasta are rolul de a defini omul aşa cum este el cu adevărat, prin realiza-
rea unui echilibru între psihologia cunoaşterii, ceea ce ştim despre om şi 
psihologia tainei, ceea ce nu ştim, studiind atât partea văzută, cât şi pe cea 
nevăzută, privind omul ca pe un întreg (trup şi suflet). Putem ajunge la 
taina din om printr-un alt tip de cunoaştere, respectiv prin iubire.
Teologia răspunde la întrebări generale, lecții fundamentale ale vieții, pe 
când psihologia patristică are o arie mai restrânsă, răspunzând la întrebări 
specifice despre situațiile concrete din viața cotidiană. Dacă la întrebarea ce 
este trupul avem nenumărate răspunsuri din diferite domenii de cercetare, 
la întrebarea ce este sufletul, doar teologia răspunde într-o oarecare măsură.
Psihologia patristică vine să umple acest gol şi îşi doreşte să răspundă întrebări-
lor legate de suflet, gen: cum se îmbolnăveşte sufletul?, cum se însănătoşeşte el?, 
ajutându-se de învățătura Sfinților Părinți. Conform cercetărilor, reiese faptul 
că boala este de fapt o stare de inexistență a lui Dumnezeu în omul bolnav.

Un exemplu de aplicare a psihologiei patristice este familia: cum vede 
psihologia patristică familia?
Familia contemporană are rostul de a respecta chipul lui Dumnezeu 
din fiecare membru al acesteia, dar şi al tuturor celor cu care intră în 
contact. Din cauza pervertirii naturii umane, a degradării ei de la căde-
re până în zilele noastre, mama nu mai ştie să respecte acest principiu 
al chipului lui Dumnezeu din ea şi astfel îl determină pe copil să ia 
chipul ei, transferând constrângerile față de lume în copil. Alăptarea 
copilului nu se mai face conform nevoilor lui, ci conform nevoilor 
mamei, ceea ce duce la o deformare a dezvoltării naturale a copilului. 
Cum trupul se dezvoltă conform unui ritm natural de creştere, la fel şi 
sufletul are ritmul lui de evoluție. În contextul nevoilor mamei, copilul 
se adaptează la aceasta ca la un principiu exterior. Copilul este în grija 
mamei, dar nu este al ei, este un dar de la Dumnezeu. În urma neres-
pectării acestui principiu, copilul devine ceea ce vrea mama şi nu ceea 
ce vrea Dumnezeu, ne explică psihologul Simona Ciobanu.
Ce soluții oferă psihologia patristică în astfel de cazuri? Este bine ca 
părinții să se pregătească sufleteşte pentru acest dar al lui Dumnezeu, 
să recunoască chipul lui Dumnezeu pentru ca ulterior să fie atenți şi 
să-l vadă şi în copilul lor pentru a determina o dezvoltare armonioasă 
a acestuia conform voii lui Dumnezeu, să fie membri activi ai Bisericii, 
să se spovedească şi să se împărtăşească cu Sfintele Taine.
Ca o concluzie, psihologia patristică este o metodă nouă de cunoaştere 
a cărei țintă se doreşte a fi mântuirea sufletului, cu ajutorul metodelor 
specifice de cercetare.
Mirela Cosma
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Privind asemănările dintre icoana Nașterii și cea a Învierii
Domnului, putem intui faptul că în spatele celor două
reprezentări iconografice se află o cunoaștere teologică mult
mai adâncă, aceea că cele două sărbători, Nașterea și Învierea
Domnului, se conțin una pe cealaltă1. Această înțelegere a
lucrurilor era demult întipărită în conștiința poporului român,
dovadă fiind numeroasele colinde popularede Crăciun, care,
surprinzător la prima vedere, fac referire la patimile
Domnului. Pentru exemplificare, voi folosi textul colindului
Taină minunată, cântat de maicile de la mănăstirea Diaconești:

Taină minunată, pe pământ se-arată.
Dai, Domnului, Doamne

În peștera strâmtă Serafimii cântă.
În leagăn pe fânu’, stă Hristos Preabunu’.
Vin păstori în noapte cu lână și lapte.

Pruncul blând privește, chipu-I se-adumbrește.
Că Pruncuțul știe cele ce-au să fie.
Vede lâna moale, pânză de-ngropare,
Peștera drept groapă cu leagăn de piatră.

Maica ce-L alintă o vede cernită.
Dar în neagra zare lumina răsare.

Din mormânt de stâncă viața se ridică.
Steaua-n cer lucește, Pruncul iar zâmbește.
Taină minunată pe pământ se-arată.

Acest colind reprezintă, practic, o lectură interpretativă a
icoaneiNașteriiDomnului,pecareodescriepunctcupunct,
creând  punți de  legătură  între  cele  două  momente din viața

1 Această idee este aprofundată în cartea teologului rus Paul Evdokimov
- Teologia icoanei, pe care se bazează, în mare parte, acest text.

Mântuitorului: Nașterea și Răstignirea Sa. Pruncul Hristos,
înfășat în același giulgiu alb de înmormântare pe care îl
vedem și în icoana Învierii, este așezat în ieslea în formă de
sicriu, în mijlocul unei peșteri întunecoase care
prefigurează mormântul Domnului. Astfel, lumina razei ce
coboară din mijlocul cerului și pătrunde în întunericul
dinlăuntrul peșterii proiectează viziunea pogorârii la iad a
lui Hristos, „Lumina cea adevărată”, care îl scoate pe om
din întunericul necunoașterii lui Dumnezeu. 

Imaginea este întărită de prezența lângă iesle a boului și a
asinului, care simbolizează poporul evreu, respectiv
neamurile păgâne, și fac trimitere la proorociile Vechiului
Testament despre venirea lui Mesia: „Boul își cunoaște
stăpânul și asinul ieslea domnului său, dar Israel nu Mă
cunoaste; poporul Meu nu Mă pricepe” (Isaia 1, 3). Și
iarăși: „Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină
mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină
le-a răsărit” (Matei 4, 16).

Reprezentarea luminii din icoana Nașterii sub forma unei
raze care se desparte în trei (simbolul Sfintei Treimi) are o
explicație istorică, aceea că, până în secolul al IV-lea,
Crăciunul și Boboteaza (Teofania, arătarea Treimii2) se
sărbătoreau în aceeași zi. Totodată, reprezentarea razei celei
în trei străluciri arată participarea Treimii „celei de o ființă
și nedespărțite” la iconomia mântuirii neamului omenesc -
acesta fiind și scopul tainic al întrupării Mântuitorului.
„Căci aşa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Unul-

2 Arătarea Sfintei Treimi la botezul Domnului: Hristos - Fiul lui
Dumnezeu întrupat, Duhul Sfânt în chip de porumbel deasupra
creștetului Său, și Dumnezeu Tatăl, prezent prin glasul care s-a auzit
din cer zicând „Acesta este Fiul meu preaiubit întru Care am
binevoit” (Matei 3, 17).
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Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce crede într-Însul să nu
piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16).

Lângă peșteră, îmbrăcată în purpură împărătească, este Maica
Domnului care parcă contemplă, detașată de restul
ansamblului, lucrarea divină de mântuire a oamenilor. „Iar
Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa” ne
spune Evanghelia (Luca 2, 19). Cele trei stele care apar 
reprezentate pe veșmântul său - pe cap și umeri - semnifică
pururea fecioria Maicii Domnului: dinaintea, din timpul și de
după nașterea lui Hristos. 

Toate celelalte elemente din icoană reflectă în continuare
tradiția dogmatică ortodoxă legată de Nașterea Domnului
nostru Iisus Hristos, și ne fac din nou trimitere la momente
următoare din viața Mântuitorului. Astfel, cei trei magi, care le
preînchipuie pe femeile purtătoare de mir, au  înainte vestit
„prin aur smirnă și tămâie, îngroparea cea de trei zile”
(Utrenia Soborului Maicii Domnului): „aur lămurit ca
Împăratului veacurilor, tămâie ca unui Dumnezeu al tuturor și
ca unui mort de trei zile, și smirnă ca unuia fără de moarte”
(Vecernia din ajunul Crăciunului).

Îngerii, în veșminte roșii - oglindire a Maiestății divine -, sunt
reprezentați în dublă ipostază: cei din stânga se îndreaptă spre
ceruri, aducând neîncetată cântare de laudă lui Dumnezeu
zicând: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ
pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2, 14), iar cel din dreapta
se apleacă spre oameni cu binecuvântare, spre a le vesti
păstorilor Nașterea Domnului. 

În partea de jos a icoanei sunt reprezentate două scene care fac
referire la întâmplări menţionateîn protoevanghelia lui Iacob
(ruda Domnului), care, deși nu a fost preluată în canonul
biblic, este atestată de faptul că mai multe elemente din aceasta
sunt păstrate în iconografia și în imnografia bizantină. În
partea stânga apare Iosif, pictat ca un bătrân cufundat în
adâncă meditație și cuprins de îndoieli. În fața lui se află
diavolul deghizat în păstor, care seamănă în gândul lui Iosif
îndoială cu privire la paternitatea Pruncului.  În partea dreaptă
este reprezentată scena spălării Pruncului de către moașele
Zelemi și Salomeea, scenă care o anticipează pe cea a
Botezului și a Morții spre Înviere: „Deci ne-am îngropat cu El,
în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din
morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea
vieţii” (Romani, 6, 4).

***
Această întrepătrundere de semnificații pe care o vedem în
icoana Nașterii Domnului străbate, de fapt, întreaga viață
liturgică a Bisericii noastre ortodoxe. Astfel, la fiecare Sfântă
Liturghie ni se pune înainte lucrarea mântuitoare a lui Hristos
în lume, de la Întruparea până la Jertfa Sa, sintetizată tainic în
cuvintele și cântările liturgice,  și în gesturile încărcare de
sensuri simbolice pe care preotul le săvârșește în timpul
slujbei.

Simbolismul Naşterii şi Jertfei Mântuitorului sunt cuprinse în
primul rând în rânduiala Proscomidiei3, în timpul căreia
preotul, în taină,  pregătește darurile de pâine şi vin aduse de
credincioşi la altar, care se prefac mai apoi, în timpul
Liturghiei, în Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus

3 Rânduială care se săvârșește de către preot înainte de începerea
Liturghiei într-un loc special pregătit în partea stângă a altarului numit
proscomidiar.

Hristos. În timpul Proscomidiei preotul scoate din prescură
și așează pe Sfântul Disc4 o bucată cubică, numită Agneț5,
care este însemnată cu inițialele IC XC NI KA (în limba
greacă însemnând Iisus Hristos biruiește), și care închipuie
Trupul Mântuitorului Hristos „ce se frânge pentru noi spre
iertarea păcatelor”. Simbolismul Jertfei Mântutorului este
întărit de cuvintele profetice ale proorocului Isaia care sunt
rostite de preot la tăierea Agneţului: „Ca un miel nevinovat
spre junghiere S-a adus. Şi ca o oaie, fără de glas împotriva
celui ce-o tunde, aşa nu şi-a deschis gura Sa” (Isaia 53, 7).
Apoipreotul străpunge Agnețul în părticica însemnată cu
IC cu copia6, amintind chipul în care a fost împuns
Mântuitorul în coastă, și rostește aceste cuvinte: „Şi unul
din ostaşi cu suliţa coasta Lui a împuns. Şi îndată a ieşit
sânge şi apă; şi cel ce a văzut a mărturisit şi adevărată este
mărturia lui“ (Ioan 19, 34). 

Rânduiala Proscomidiei continuă cu scoaterea de părticele
din celelalte prescuri7, pe care preotul le așează pe Sfântul
Disc lângă Sfântul Agneț, în semn de pomenire a Maicii
Domnului, a sfinților și a tuturor numelor aduse de
credincioși pe pomelnice la Sfântul Altar. La sfârșitul
Proscomidiei preotul așează deasupra Sfântului Disc un
obiect format din două arce de metal preţios unite în partea
de sus, numit “steluță”, al cărui rol este dea proteja
Cinstitele Daruri atunci când Sfântul Disc este acoperit cu
o bucată de ţesătură brodată8. Când preotul așează steluța
pe Sfântul Disc spuneaceste cuvinte: „Şi venind steaua, a
stătut deasupra, unde era aşezat Pruncul” (Matei 2, 9).
Astfel, proscomidiarul se transformă în mod simbolic în
peștera din Betleem, unde S-a născut Domnul nostru Iisus
Hristos (numele cetății Betleem însemnând chiar „Casa
Pâinii”), dar semnifică în același timp locul Răstignirii și
mormântul în care Hristos a fost pus. Continuând
dualitatea simbolică, Sfântul Disc închipuie totodată ieslea
și piatra mormântului, steluța aduce aminte de steaua care
s-a arătat magilor, iar copia simbolizează sulița cu care
Hristos a fost împuns9.

Cunoscând acum toate acestea, să mergem la sărbătoarea
Nașterii lui Hristos nu ca la o aniversare de fiecare an, ci
având conștiința faptului că Hristos se naște aici și acum,
„colea după deal “ sau „icea peste vale”  - cum zic colindele,
și să ne ascuțim simțurile duhovnicești ca să vestim tuturor,
ca unii ce au văzut cu ochii lor cerurile deschizându-se, că
Hristos Dumnezeu S-a întrupat, așa cum dau mărturie de
veacuri strămoșii noștri, prin colinde: „D-auzi gazdă ori n-
auzi toaca-n cer și slujba-n rai?”

Monica Drăgan, Zürich, octombrie 2019

4 Vas ca un taler pe care se aşează, în cadrul Proscomidiei, Agneţul şi
părticelelesau miridele care-l înconjoară.
5 Cuvântul agneț vine de la latinescul agnus, adică Miel, și îl
închipuie pe Mântuitorul, Care, prin asemănarea cu Mielul
înjunghiat de evrei la Paștele lor, a fost numit de către Sfântul Ioan
Botezătorul „Mielul lui Dumnezeu, Care ridică păcatele lumii” (Ioan
1, 29).
6 Un cuțitaș în formă de suliță.
7 În limbaj liturgic aceste părticele se numesc miride.
8 Acoperământul Sfântului Disc, pe care preotul îl poartă pe spate la
ieșirea cu Sfintele Daruri.
9 Toate aceste semnificații sunt descrise pe larg încartea “Explicarea
Dumnezeieștii Liturghii” de Nicolae Cabasila.
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Patriarhul Iustin Moisescu (1977-1986)

Acest al patrulea pa-
triarh al Bisericii 

noastre era muntean de 
neam, fiind născut la 5 
martie 1910 în comuna 
Albeşti, satul Cândeşti, 
din fostul judeţ Muscel 
– azi judeţul Argeş – ca 
fiu al Mariei şi al lui 
Ioan Moisescu, învăţă-
tor, erou din Războiul 
pentru întregirea Patri-
ei (1917).
Între anii 1916 şi 1921 
a urmat cursurile şcolii 
primare din sat şi apoi 
în toamna acestui din 
urmă an s-a înscris la 
Liceul „Dinicu Go-
lescu“ din Câmpulung 
Muscel, de unde în sep-

tembrie 1922 a trecut la Seminarul Teologic „Patriarhul Miron“ al 
orfanilor de război, care atunci lua fiinţă în acelaşi oraş Câmpulung, 
pe care l-a absolvit în iunie 1930. După aceasta, cu o bursă oferită 
de Patriarhul Miron, între anii 1930-1934 a studiat la Facultatea de 
Teologie a Universităţii din Atena – Grecia, unde a învăţat la perfec-
ţie limba greacă şi a obţinut titlul de licenţiat. Revenit în ţară i s-a 
oferit o nouă bursă la Facultatea de Teologie romano catolică de la 
Strasbourg – Franţa, unde a studiat timp de doi ani, până în 1936. 
În acest an a plecat din nou la Atena pentru a şi pregăti şi susţine 
examenul de doctorat, pe care l-a trecut cu mult succes în anul 1937, 
având ca teză subiectul: „Evagrie din Pont – Viaţa, scrierile şi învăţă-
tura“, redactată în limba elenă.
Reîntors în ţară în 1937, şi-a echivalat la Facultatea de Teologie din 
Bucureşti titlurile de licenţiat şi doctor, obţinute la Atena, şi în anul 
şcolar 1937-1938 a funcţionat ca profesor de limba latină la Semi-
narul „Nifon Mitropolitul“ din Bucureşti. În anul 1939 a activat la 
cerere ca profesor de Studiul Noului Testament la Facultatea de Te-
ologie Ortodoxă de pe lângă Universitatea din Varşovia – Polonia.
În toamna lui 1939, izbucnind al Doilea Război Mondial, Iustin 
Moisescu s-a întors în ţară şi în octombrie 1940 a fost chemat ca 
profesor de Noul Testament la Facultatea de Teologie de la Sucea-
va – Bucovina, fiind titularizat în 1942 şi funcţionând aici până în 
anul 1946; în acest an a fost chemat la Catedra de Exegeza Noului 
Testament de la Facultatea de Teologie a Universităţii din Bucureşti 
şi apoi din 1948 la Institutul Teologic Universitar din capitala Ro-
mâniei, unde a profesat până în iarna anului 1956.
Vacantându se scaunul mitropolitan al Ardealului, prin decesul la 
6 august 1955, al vlădicăi Nicolae Bălan, profesorul Iustin Moises-
cu, care la 23-24 februarie 1956 fusese hirotonit diacon şi preot, la 
26 februarie acelaşi an, a fost ales mitropolit al Ardealului de către 
Colegiul Electoral Bisericesc. După aceasta, a doua zi, 27 februarie 
1956, Sfântul Sinod i a conferit rangul ierarhic de arhiereu. Înainte 
de hirotonia pentru această treaptă, potrivit rânduielii canonice, la 
8 martie 1956, a fost călugărit la Mănăstirea Cernica de lângă Bucu-
reşti. În urma tuturor acestora, în ziua de 15 martie 1956 a fost hiro-

tonit arhiereu în Catedrala Patriarhală din Bucureşti de către Patri-
arhul Justinian († 1977), mitropolitul Firmilian al Olteniei († 1972) 
şi episcopul Nicolae Colan al Clujului (1936 1957, † 1967). În aceeaşi 
zi i s-a făcut şi învestitura în Sala Sinodală a Palatului Patriarhal, iar la 
18 martie înscăunarea în Catedrala Mitropolitană din Sibiu.
Șederea sa în fruntea mitropoliei transilvane a fost scurtă: numai 
până la 10 ianuarie 1957, căci în această zi, în urma decesului, la 
15 septembrie 1956, al Mitropolitului Sebastian Rusan a fost ales 
mitropolit al Moldovei, trecând la Iaşi. În zilele de 12 şi 13 ianuarie 
1957 a fost învestit şi înscăunat.
A păstorit aici până la 12 iunie 1977, când în urma morţii, la 26 
martie 1977, a Patriarhului Justinian Marina, Colegiul Electoral Bi-
sericesc l-a ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. A fost înves-
tit şi întronizat ca Patriarh al României la 18 şi, respectiv, 19 iunie 
1977. A păstorit ca al patrulea Patriarh al Bisericii străbune până la 
31 iulie 1986, când a decedat, şi la 3 august 1986 a fost înmormântat 
în Catedrala Patriarhală din Bucureşti. Patriarhul Iustin este poate 
primul care a avut privilegiul de a păstori pe rând în cele trei mari 
provincii româneşti: Transilvania (1956 - 1957), Moldova (1957 - 
1977) şi Muntenia, ca Patriarh al României (1977 - 1986).
Profesor timp de aproape două decenii, cum era şi firesc, Patriar-
hul Iustin Moisescu a alcătuit cursuri de Exegeza Noului Testament, 
disciplina didactică pe care a predat-o la Varşovia, Suceava şi Bucu-
reşti. În afară de acestea, a publicat articole şi studii în diferite reviste 
şi, pe lângă teza de doctorat din 1937 despre Evagrie din Pont, este 
autor şi al următoarelor lucrări: Sfânta Scriptură și interpretarea ei 
în opera Sfântului Ioan Hrisostom (1942), Originalitatea parabolelor 
Mântuitorului (1944), Activitatea Sfântului Pavel în Atena (1946), În 
legătură cu Mărturisirea Ortodoxă (1948), Ierarhia bisericească în 
epoca apostolică (1955), apoi traducerea din limba greacă a Simbo-
licei lui Hristu Andrutsos (1955), Temeiurile lucrării Bisericii pentru 
apărarea păcii (1953) şi altele.
Ca Mitropolit al Ardealului, în anul 1956 a înfiinţat revista teologică 
„Mitropolia Ardealului“, care apare şi azi.
Ca Mitropolit al Moldovei, a fost prezent, prin scris, în paginile re-
vistei ieşene „Mitropolia Moldovei şi Sucevei“ cu mai multe studii, 
în afară de acestea, în anul 1974 a iniţiat apariţia la Iaşi a unei ediţii 
critice a Psaltirei în versuri a Mitropolitului Dosoftei al Moldovei din 
anul 1673, îngrijită de N. A. Ursu. Îndemnul său nu a lipsit nici de la 
alcătuirea şi publicarea unor monografii, privind: Catedrala Mitropo-
litană din Iaşi, Biserica Trei Ierarhi, Mănăstirea Cetăţuia etc.
Grijă deosebită a arătat Mitropolitul Iustin Moisescu mănăstirilor 
eparhiei sale – unele aflate în atenţia UNESCO –, restaurând, pe 
lângă Centrul Mitropolitan din Iaşi, şi mănăstirile: Putna, Suceviţa, 
Voroneţ, Moldoviţa, Arbore, Humor, Slatina, Dobrovăţ, Cetăţuia, 
Râşca, Neamţu, Secu, Sihăstria, Bistriţa, Văratec şi altele. La îndem-
nul său desigur, competenţii cercetători de artă Vasile Drăguţ şi Co-
rina Nicolescu, colega mea de la Facultatea de Istorie din Bucureşti, 
în anul 1974 au întocmit o voluminoasă lucrare despre aceste sfinte 
lăcaşe, intitulată: „Monumente istorice și bisericești din Mitropolia 
Moldovei și Sucevei“, prefaţată iarăşi de ierarhul nostru. Ca delegat 
al Sfântului Sinod şi al Bisericii noastre, le-a reprezentat pe acestea 
la zeci de congrese şi întruniri ecumenice, intercreştine şi la multe 
conferinţe pentru pace. În afară de acestea a vizitat multe ţări din 
Orientul Apropiat, Sud Estul şi Apusul Europei, şi chiar America, 

continuare  în pagina 19
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  CATEHISM - DESPRE  IERARHIA BISERICEASCĂ

Ce așezământ are Biserica prin care asigură succesiunea apos-
tolică?

Biserica îşi asigură succesiunea apostolică prin ierarhia bisericească.
Ce obârșie are ierarhia bisericească? 
Ierarhia bisericească harică sau sacramentală îşi are originea în 
însăşi preoţia sau Arhieria lui Hristos, Arhiereul nostru în veac la 
Tatăl (Evr. 4, 14; 5, 5-6; 7, 16-17, 21, 24-27; 8, 1, 6; 9, 10). Acesta, 
după ce a chemat pe cei 12 Apostoli să-I urmeze (Matei 10, 1-4) şi 
mai apoi pe cei şaptezeci (sau şaptezeci şi doi, Luca 10, 1), le-a dat 
puterea arhieriei sau preoţiei prin Duhul Sfânt şi prin ei urmaşilor 
acestora în Taina Hirotoniei (Ioan 20, 21-23), pentru mântuirea oa-
menilor şi a lumii (Matei 28, 18-20; Marcu 16, 15-16), investindu-i 
în acest sens cu toată puterea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii 
(Luca 24, 49; Fapte 1, 13-14; 2, 1-4), pentru a fi iconomi ai Tainelor 
lui Dumnezeu (I Cor. 4, 1) în Biserica Sa. Apostolii şi, apoi, urma-
şii lor, episcopii, şi, prin ei, preoţii şi diaconii, îşi au locul lor bine 
precizat în constituţia Bisericii, căci: „Nimeni nu-şi ia singur cin-
stea aceasta, ci dacă este chemat de Dumnezeu ca şi Aaron”, zice Sf. 
Apostol Pavel (Evr. 5, 4); „Și El (Iisus Hristos) a dat pe unii apostoli, 
pe alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, 
spre desăvârşirea sfinţilor, la lucrul slujirii, spre zidirea Trupului lui 
Hristos” (Efes. 4, 11-12).
Comunitatea Bisericii este organizată ierarhic. Biserica face deo-
sebire între păstori şi turmă, cler şi popor, „împreună slujitori sau 
lucrători cu Dumnezeu” (I Cor. 3, 9).
Câte trepte are ierarhia bisericească?
Ierarhia bisericească are trei trepte: diaconi (Fapte 6, 3-6; I Tim. 3, 
8-12), preoţi (Fapte 14, 23; 15, 2, 4, 6, 22-23; 20, 17; I Tim. 5, 17; Tit 1, 
5) şi episcopi (Fapte 20, 28; I Tim. 3, 17), legaţi între ei, dar deosebiţi 
unii de alţii. Aceste trei trepte sunt mărturisite atât de Sf. Scriptură, 
cât şi de Sf. Tradiţie. Faptele Apostolilor ne istorisesc, pe larg, alege-
rea şi hirotonirea celor şapte diaconi (Fapte 6, 3-6), iar Sf. Apostol 
Pavel pomeneşte des de ei şi le dă îndrumări ca în Scrisoarea I către 
Timotei (3, 8, 12). Sf. Pavel şi Sf. Barnaba hirotonesc preoţi prin 
cetăţi (Fapte 14, 23); Sf. Apostol Pavel aşază episcopi: pe Timotei în 
Efes şi pe Tit în Creta (I Tim. 4, 14; II Tim. 1, 6; Tit l, 5). Numirea 
de episcop (supraveghetor) şi aceea de presbiter (bătrân) erau, la în-
ceput, egale şi se întrebuinţau una în locul celeilalte. Aşa se numesc 
episcopii şi presbiterii din Efes şi Filipi (Fapte 20, 28; Filip. 1,1). Dar 
gradele lor nu erau egale şi în lucrarea lor. Deosebire între episcop şi 
presbiter se vede limpede în Epistola I către Timotei, unde se spune 
că Timotei avea, ca episcop, drepturi mai mari decât presbiterii: de 

a supraveghea cultul, 
învăţătura (II Tim. 2, 
2), de a administra 
averea bisericească, 
de a conduce Biserica 
(I Tim. 5, 1-2, 14-20), 
de a hirotoni preoţi 
(I Tim. 3, 1-10; 5, 
22), de a distinge pe 
preoţii vrednici şi de 
a pedepsi pe cei ne-
vrednici (I Tim. 5, 17, 
19, 20). Amestecul 
termenilor de episcop şi presbiter se datoreşte faptului că episcopii 
erau şi bătrâni (presbiteri), iar presbiterii (bătrânii) erau şi suprave-
ghetori (episcopi). Presbiterii sunt urmaşii celor 70 de ucenici (Luca 
10, 1), ajutători şi delegaţi ai episcopilor în săvârşirea misiunii lor 
în Biserică.
Cele trei trepte ale ierarhiei bisericeşti sunt legate între ele prin ace-
laşi har al preoţiei, după cuvântul Sf. Apostol Pavel către Timotei: 
„Nu fi nepăsător făţă de harul care este întru tine, care ţi s-a dat prin 
Proorocie, cu punerea mâinilor mai-marilor preoţilor” (I Tim. 4, 
14; II Tim. 1, 6).
Sf. Clement Romanul, Sf. Ignatie Purtătorul de Dumnezeu, Sf. Poli-
carp şi alţii mărturisesc cele trei trepte ale ierarhiei şi susţin că fără 
aceasta nu este Biserică.
Care e cea mai mare autoritate în Biserică?
Cea mai mare autoritate în Biserică sunt episcopii ca urmaşi direcţi 
ai Sf. Apostoli, despre care Sf. Pavel zice în Scrisoarea I către Corin-
teni (12, 28): „Și pe unii i-a pus Dumnezeu în Biserică, întâi apos-
toli, al doilea prooroci, al treilea învăţători...”.
Fericitul Teodoret al Cirului, lămurind textul din I Timotei 3, 13, 
spune că «pe cei ce se numesc acum episcopi, îi numeau atunci 
Apostoli, cu trecerea timpului numele de Apostol s-a rezervat însă 
Apostolilor cu adevărat, iar cel de episcop s-a dat celor numiţi odi-
nioară Apostoli». Sf. Ciprian susţine că fără episcop nu e Biserică . 
Episcopul este centrul puterii duhovniceşti şi capul văzut al Bisericii 
dintr-o anumită regiune. Sinodul episcopilor este autoritatea cea 
mai mare a Bisericii dintr-o parte a creştinătăţii, iar sinodul ecume-
nic este autoritatea cea mai înaltă a Bisericii Ortodoxe.

Catehism Ortodox/PER

căci în primăvara anului 1979, s-a aflat în Statele Unite şi în Canada.
Ca Patriarh, se socoteşte că a fost „un patriarh al relaţiilor multi-
laterale cu lumea creştină şi al deschiderii noastre către lume“. În 
acelaşi timp, o parte cu totul deosebită din activitatea sa, desfăşu-
rată şi la Iaşi şi la Bucureşti, îl înfăţişează şi ca pe un „patriarh al 
restaurării marilor noastre monumente bisericeşti“. În legătură cu 
acest ultim aspect din activitatea sa, trebuie menţionat faptul că 
atâta timp cât s-a aflat la Bucureşti, la cârma Patriarhiei, în atenţia 
sa de restaurator de monumente a fost însăşi Catedrala Patriarhală, 
apoi mănăstirile: Curtea de Argeş, Zamfira, Căldăruşani, Ţigăneşti, 
Cheia, Viforâta, Dealu, Cernica; biserica „Sf. Spiridon Nou“ şi mai 
ales ctitoria brâncovenească „Sf. Gheorghe Nou“ din Bucureşti.
Pe lângă acestea, tot ca Patriarh a stăruit pentru reînfiinţarea epi-

scopiilor Tomis Constanţa şi Argeş, a reorganizat Atelierele Sfintei 
Patriarhii, a început ridicarea unui Internat Teologic şi a unui Cen-
tru ecumenic la Bucureşti, la care se lucrează încă, şi a modernizat 
Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune, unde în anul 1982 a 
tipărit o nouă ediţie românească integrală a Sfintei Scripturi, şi 
acum se află în curs de imprimare o seamă de cărţi din colec-
ţia „Părinţi şi scriitori bisericeşti“, din care au apărut până acum 
peste 50 de volume, şi din Colecţia de Artă creștină, ajunsă la al 
cincilea volum, ambele colecţii fiind iniţiate de el, cel de al patru-
lea Patriarh al României, Iustin Moisescu.

Pr. Prof. Dr. Niculae Șerbănescu (publicat initial în 1995)
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Mirul/Manna Sfântului Nicolae
Bunul Sfânt Nicolae s-a născut în Patara (Lichia) în anul 270, având părinți bogați care l-au crescut în evlavie, pentru a deveni 
creştin devotat. Părinţii i-au murit în timpul unei epidemii, iar Sfântul şi-a folosit averea pentru săraci şi bolnavi, dedicându-şi 
viața slujirii lui Dumnezeu. I s-a dus vestea pentru bunătatea şi generozitatea sa, dragostea pentru copii şi săraci, grija pentru ma-
rinari şi cei nedreptăţiţi, de aceea a devenit simbolul Moşului care aduce daruri copiilor şi împarte bucurii. În timpul Împăratului 
Dioclețian, care îi persecuta pe creştini, a suferit pentru credința sa, fiind exilat şi încarcerat. A fost eliberat din temniţă de Sfântul 
Constantin cel Mare (306-337) şi a participat la Sinodul I Ecumenic (Niceea, 325), apărând dreapta credinţă. 
Sfântul Nicolae s-a mutat în veşnicie la 6 decembrie 345, fiind înmormântat în catedrala din Myra (astăzi Demre, Tur-
cia). Mormântul său a devenit loc de pelerinaj, însă, din cauza multor războaie în zonă, unii creştini au fost îngrijorați 
că accesul la locul sfânt va deveni dificil. În 1087 nişte marinari din Bari (Italia) au furat cea mai mare parte a moaştelor 
Sfântului, aducându-le în oraşul lor, unde sunt şi astăzi, într-o biserică impresionantă construită deasupra criptei (Basi-
lica San Nicola). Potrivit experţilor 65% din moaştele Sfântului se găsesc la Bari, 20% la Veneţia (Basilica San Nicolo del 
Lido), iar restul sunt împrăştiate în toată lumea (mâna dreaptă a Sfântului se află la Bucureşti).
Mirul în care au fost găsite sfintele moaşte este numit „mannă” în teologia catolică, şi „myron” în teologia răsăriteană. Toate cronicile, care 
vorbesc despre mutarea moaştelor Sfântului Nicolae, afirmă prezența acestui mir în sarcofagul Sfântului Nicolae la Mira Lichiei. Cercetătorii 
osemintelor Sfântului confirmă existența acestuia şi în mormântul din Bari.
„Manna” miraculoasă a Sfântului Nicolae este un lichid transparent şi bine mirositor, care s-a format mereu în mormântul acestuia. Fenomenul este inex-
plicabil. Manna este cu adevărat un lichid sacru, fiindcă se află în contact cu moaştele Sfântului. Acest lichid se secreta şi în mormântul Sfântului din biserica 
din Myra, imediat după moartea sa, după cum atestă numeroşi biografi. Scrierile vechi consemnează că, în momentul în care moaştele au fost mutate, 
rămăşițele pământeşti ale Sfântului erau pline de „mannă”. De când se află la Bari, fenomenul a continuat neîncetat. Pelerinii care vin la mormântul său sunt 
atraşi de acest lichid frumos mirositor cu efecte miraculoase dovedite. Începând din 1980, „manna” este extrasă la fiecare 9 mai, sărbătoarea mutării de la 
Myra la Bari, în prezența unui reprezentant al Papei şi al unui episcop ortodox. În fiecare an se strâng circa 50 de mililitri de lichid. Manna este distribuită 
credincioşilor amestecată cu apă sfințită în sticluțe speciale. Pelerinii povestesc adesea despre lucrarea minunată a mirului asupra bolnavilor, cei care se ung 
cu mirul cel sfânt primesc o picătură din puterea Sfântului de a înfrunta răul şi durerea. Credincioşii mărturisesc că şirul minunilor de la racla Sfântului este 
nesfârşit. Cel mai mare aghiograf bizantin, Sfântul Simeon Metafrastul († 987), se exprima cu multă reverență la adresa mirului izvorâtor de la racla Sfântului 
Nicolae din Myra: „de aici curge un balsam, încă în zilele noastre, remediu şi doctorie pentru toate relele sufletului şi ale trupului”.
În duh de rugăciune şi înălțare sufletească, ne vom bucura şi anul acesta de sărbătoarea Sfântului Nicolae, având în mijlocul nostru pe 
PS Părinte Episcop Marc Nemțeanul, care ne va binecuvânta şi ne va rosti cuvânt de învățătură. Programul sărbătorii hramului va fi:      
- Sâmbătă 07 dec., ora 17.00 Spovedaniei; - ora 18.00 Vecernia și cuvânt al ierarhului; - Duminică 08 dec., ora 8.30 Utrenia ; - ora 
10.00 Sfânta Liturghie arhierească; - ora 12.30 Agapă, concert de colinde și serbarea copiilor de Moș Nicolae.
pr. Romică-Nicolae
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