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Apare cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Dr. ONUFRIE POP, Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit Primat

libertatea, dar o libertate condiţio
nată de supunere şi inte grare în 
planul adevărurilor tra sate de învă
ţătura sfântă.

Orice abatere de la acest plan 
aduce cu sine ispita şi recăderea în 

păcat, adică subjugarea omului de 
către spiritul întunecat şi pierderea 
harului sfânt al libertăţii.

Însă această biruinţă a libertăţii 
nu a redat omului cer titudinea unei 
libertăţi pure, ca aceea de pe timpul 
primilor oameni, ci o libertate 
restrânsă, dar nu subjugată. Pasul 
său poate săşi aleagă drumul spre 
carel îndeamnă sufletul său, podit 
în frumuseţea unei vieţi senine sau 
străfulgerat de perspectiva sumbră a 
păcatului ucigător.

IUBIŢII MEI FII 
SUFLETEŞTI,

aşterea Domnului sau Cră
ciu  nul este cea mai mărită 
sărbătoare a creşti nătăţii 
de pretutin deni. Ea 
este aştep tată de 

noi toţi cu emoţie şi 
bucurie şi aduce cu sine 
întruparea Fiului lui Dum
nezeu, zămislit în sânul 
Preasfintei Fecioare Maria.

El a venit să întemeieze 
o împărăţie, dar nu o 
împărăţie ome nească, aşa 
cum aşteptau Iudeii refrac
tari stăpânirii ro mane, ci o 
împărăţie eternă, care se 
reali zează prin dezbrăcarea 
omului de patima păcatului 
şi prin îndu hovnicirea lui 
întro rodnică înfră ţire cu cerul.

Cei care sperau în venirea unui 
împărat pământesc, îmbrăcat în 
armură războinică eliberatoare, au 
încercat în sufletul lor cea mai 
mare decepţie.

Iubiţi Credincioşi şi 
Credincioase

Mântuitorul Iisus Hristos a 
redat omenirii cel mai de preţ dar, 
pierdut în noaptea primului păcat: 

Sărbătoarea sfântă a Naşterii 
Domnului este pentru toţi un prilej 
de bucurie şi de reculegere adâncă, 
este naşterea la o viaţă nouă.

Zvon de veselie, refren de 
colindă, fulgi de zăpadă şi un Moş 

Crăciun îngreunat de ani, 
dar darnic pentru suflete 
bune – iată în mare tabloul 
acestei măreţe sărbători.

În fiecare an această 
sărbă toare tresaltă inimile 
de bucurie, iar când dis
pare rămân încă vii amin
tirile cimentate în suflet şi 
minte.

Mântuitorul vine iarăşi, 
toc mai la timp, pentru a ne 
vesti din nou, veşnicul 
adevăr: „ce va folosi omu
lui dacă va câştiga lumea 

întreagă, iar sufletul său îl va 
pierde? Sau ce va da omul în 
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doua zi după Naşterea 
Domnului, Biserica 
noastră prăznuieşte 
pe Maica Domnului, 

care prin minunata umbrire 
a Sfântului Duh, s-a făcut 
Biserica cea vie a lui Dumne-
zeu, cetate însuf leţită a 
îm pă ratului, Pomul vieţii ce 
a rodit pe Hristos-Domnul. 
În felul acesta şi în strânsă 
legătură cu luminatul Praz-
nic al Naşterii Domnului, 
învăţăm a cunoaşte temeiul 
cultului Maicii Domnului.

Fiecare suf let creştin este 
o Biserică a lui Dumnezeu, a 
cărei temelie s-a pus prin 
Taina Sfântului Botez şi a 
Mirungerii. În aceeaşi Bise-
rică, Hristos îşi are altarul de 
jertfă şi de rugăciune, unde 
Iisus Hristos şi-a făcut 

într-un suf let lăcaş. Acolo El 
sfinţeşte un colţ şi pentru 
Maica Sa, iar suf letul în care 
Maica Domnului îşi are lăcaşul 
de cinste, ea îl sfinţeşte pentru 
Fiul ei. Nu este Biserică Orto-
doxă în care Maica Domnului 
să nu-şi aibă tronul şi icoana 
la loc de cinste şi nu se face 
nicio rugăciune către Fiul ei, 
în care să nu fie pomenită şi ea 
şi să nu se ceară ajutorul ei. 
Recunoştinţa creştină îi păs-
trează numele şi chipul alături 
de Fiul ei, ca ale aceleia care 
este pregătitoarea mântuirii 
noastre.

Odată cu numele Domnului 
Iisus Hristos, am învăţat a 
cunoaşte şi numele Fecioarei 
Maria, şi cu cât chipul lui Iisus 
se întruchipează mai mult în 
noi, cu atât mai viu străluceşte 

în inima noastră şi chipul 
Maicii Sale. Cu cât trăsăturile 
feţei Mântuitorului ni se fac 
mai cunoscute şi privirea 
suf letului nostru devine mai 
adâncă în taina persoanei 
Lui, cu atât ne simţim mai 
legaţi suf leteşte şi de dumne-
zeiasca Lui Mamă.

În viaţa Mântuitorului o 
întâlnim la fiecare pas. La 
Naştere Îl întâlnim la sânul 
ei, în fuga spre Egipt, 
odihnind la pieptul ei, în 
Nazaret Îl vedem până la 
treizeci de ani supus ei, iar 
pe ea păs trând în inimă toate 
cuvintele privitoare la El. O 
vedem apoi plină de tristeţe, 
dar şi de resemnare, sub 
crucea Lui, iar pe El luat de 
pe cruce, iarăşi învăluit de 
piep tul ei, ca şi prima dată. 

schimb pentru sufletul său?” 
(Matei XVI, 26). Faptul că Fiul lui 
Dumnezeu sa născut întrun grajd, 
ne arată starea cea decăzută, la 
care nea dus păcatul; faptul că a 
fost înfăşat în scutece sărăcăcioase, 
ne arată cât de săraci venim în 
lume, din care nu ducem nimic cu 
noi, decât giulgiul de înmormân
tare, ce este tot un fel de scutec; 
faptul că în loc de tron împărătesc 
El a avut parte de scuipări, bătăi şi 
cunună de spini, ne îndeamnă ca şi 
noi să nu căutăm cele pieritoare, ci 
să ne luptăm neîncetat pentru 
dobândirea celor veşnice. Fiul lui 
Dumnezeu sa pogorât la noi, ca să 
se înfrăţească cu noi şi prin aceasta 
să ne facă şi pe noi fii ai lui Dum
nezeu şi moştenitori ai cerului.

Iubiţi Fraţi şi Surori întru 
Domnul,

Betleemul, cea mai smerită din
tre cetăţile Iudeii, sa învred nicit a 
sălăşlui pe Mântuitorul lumii. 
Betleem înseamnă casa pâinii. Fie
care dintre noi se poate învrednici 
de cinstea de a fi un Betleem sufle
tesc, dacă primeşte pe Iisus Hristos 
„pâinea cea vie care sa pogorât din 
cer” (Ioan VI, 51), şil sălăşluieşte 
cu credinţă în inimă, făcândul 
lumi nătorul şi povăţuitorul vieţii 
noastre.

Cu acest gând şi cu astfel de 
hotărâre să întâmpinăm pe cel ce 
vine să aducă în lume: „Mărire întru 
cei de sus, lui Dumnezeu şi pe 
pământ pace, între oameni bună
voire” (Luca II, 14).

Sărbătoarea de astăzi este a 
împăcării generale prin dragoste şi 
credinţă. Niciodată nu se pot pune 
mai bine în practică perceptele 
învăţăturii evanghelice decât în 
ziua sfintei naşteri a Domnului.

Raportul dintre bogat şi sărac, 
dintre suferinţă şi îndestulare să 
dispară ca să ne putem numi cu 
toţii creaţii ale lui Dumnezeu.

Fiindcă omenirea numai atunci 
va putea fi mântuită când va 
accepta dependenţa sa faţă de 
Hristos Domnul, după cum pămân
tul acceptă pe a lui faţă de soare.

Să alungăm deci, dinaintea 
ochilor, ceaţa păcatului, a mân driei 
şi a neînţelegerii şi să încercăm să 
cinstim în sufletele noastre „bucu
ria acestei sfinte sărbători”:

Hristos Se naşte, măriţi-L! ...

Cuvânt la Ziua a II-a de Crăciun:
TEMEIUL CULTULUI MAICII DOMNULUI

A
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Dacă pe pământ Mântuitorul 
a făcut-o părtaşă la suferinţa 
Lui, se cuvenea, ca şi după 
Adormirea ei să o împăr tă-
şească de nespusa Lui stră-
lucire. Tocmai de aceea, ado-
rarea Lui şi supravenerarea ei 
au devenit nedes părţite. 
Gândul şi rugăciunea către 
ea se face, în mod firesc, 
ecoul şi mireasma rugăciunii 
către El.

Dacă Mântuitorul 
Însuşi nu s-a ruşinat de 
sânul Fecioarei, ci după 
harul cel veşnic, „când a 
venit plinirea vremii” 
(Galateni IV, 4), a primit 
a se naşte ca Om din ea, 
atunci nu mai poate fi 
nici o pricină de a-L 
scoate din braţele Maicii 
Sale, spre a-L preamări 
numai ca Dumnezeu. 
„Orice duh care mărtu-
riseşte că Iisus Hristos a 
venit în trup, este de la 
Dumnezeu. Şi orice duh 
care nu mărturiseşte pe 
Iisus Hristos, nu este de 
la Dumnezeu, ci este 
duhul lui Antihrist” (I 
Ioan IV, 2–3).

Unde credinţa şi 
rugă ciunea aduc rod, 
acolo şi cultul Maicii 
Dom nului înf loreşte şi aduce 
roade. Unde adorarea ei 
lipseşte, acolo trunchiul cre-
dinţei este bolnav. Adorarea 
lui Iisus aduce cu sine şi în 
mod firesc venerarea Maicii 
Sale, iar aceasta promovează 
ado rarea Fiului.

Niciodată cinstirea Fiului 
nu se micşorează, prin vene-
ra rea Maicii Sale. Cinstirea 
Maicii Domnului este tot o 
formă a cinstirii Fiului ei. 
Precum mărirea cerească a 

Fiului învăluie în strălucire şi 
pe Maica Sa, aşa şi cinstirea 
adusă ei se răsfrânge asupra 
Fiului. Chemarea Fiului este 
oarecum şi pentru a o face pe 
ea Stăpâna lumii, iar întreaga 
ei viaţă este închinată slujirii 
Lui. Ea nu af lă altă mulţumire, 
decât a sfinţi prin El inimile 
închinătorilor ei.

Maica Domnului, cu privi-
rea ei blândă de mamă iubi-

toare, pătrunde inimile noas-
tre şi le mişcă. Ea ne ajută să 
af lăm calea pocăinţei, mângâie 
suferinţele, ne întăreşte în 
credinţă şi insuf lă în inimi 
hotărâri sfinte, întemeiate pe 
iubire. Ea este călăuza cea mai 
sigură a inimilor spre Hristos. 
Cine are pe Maica Domnului, 
îl are şi pe Dumnezeu în inima 
sa şi mântuirea îi este asigu-
rată. Unde Maica Domnului 
lipseşte, acolo temelia mân-
tuirii este primejduită. Cel 

care şi-a legat suf letul de ea, 
nu e cu putinţă să piară. 
Sfântul Ioan Damaschin 
spune: „A se preda ei cineva, 
înseamnă a se îmbrăca în 
armătura harului pe care 
Dumnezeu îl dă acelora pe 
care îi lasă să ajungă la 
fericire”.

Istoria ne arată că cei care 
necinsteau pe Maica Dom-
nului au ajuns să nege şi 

dumnezeirea Fiului ei. 
Cu cât a fost mai curată 
cinstirea Maicii Dom-
nu lui, cu atât mai vie a 
fost şi credinţa în Fiul 
ei, mai creştinesc traiul 
şi înf loritoare virtuţile.

Dacă simţim că Mân-
tuitorul e prea departe 
de noi, încât nu putem 
atinge nici poala hainei 
Lui (Matei IX, fiindcă 
între El şi noi stă norul 
păcatelor, atunci să 
alergăm la Maica Lui şi 
să-i spunem necazul 
nostru şi ea ne va 
povăţui. Iar dacă iubirea 
faţă de ea ni s-a împu-
ţinat, să alergăm la Fiul 
ei şi să-I cerem harul 
unei iubiri adevărate 
către Maica Lui. Să 
legăm şi inima copiilor 

de inima ei şi a dumne zeies-
cului Prunc pe care-l vedem 
la sânul Mamei, spunându-le 
„Iată, mama voastră (Ioan XIX, 
27). „Cinstiţi-o!” Iar ei să-i 
închinăm copiii, zicân du-i: 
„Iată fiii tăi! Ocroteşte-i!”

Aşadar, Crăciunul pe 
care-l prăznuim în aceste zile 
este sărbătoarea de înfrăţire 
a familiei creştine cu Sfânta 
Familie din Betleem.
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C U V I O A S A  P A R A S C H I V A :
MILOSTENIA

in mulţimea sfinţilor care 
sunt prăznuiţi în Biserica 
noastră, câţiva se bucură 

de cinstire deosebită la popo-
rul român, fie datorită faptului 
că s-au născut şi au trăit pe 
meleagurile ţării noastre, fie că 
moaştele acestora şi-au găsit 
adăpost în bisericile de la noi.

Dintre sfinţii ale căror 
moaşte se găsesc pe teritoriul 
patriei noastre este şi sfânta 
prea cuvioasă Maică Paras-
chiva, a cărei sfântă pome-
nire o facem astăzi şi care 
se bucură de o cinstire mai 
mare în părţile Moldo vei, 
unde îi sunt adăpostite 
moaştele. Viaţa ei deose-
bită de evlavie şi curăţenie, 
străbate veacurile, strălu-
cind ca un far luminos, la 
lumina căruia credincioşii 
pot petrece în dragoste 
desă vârşită faţă de Dumne-
zeu şi deosebit ataşament 
faţă de semeni. Ea ne este 
prezentată astăzi ca o 
„bucurie a celor flămânzi  
şi goi la îmbrăcăminte” 
(Acatist).

Cuvioasa Paraschiva s-a 
născut în pământul Traciei, 
la Sud de Dunăre, nu departe 
de ţărmul Mării Negre, într-o 
familie de macedoromâni.

Părinţii, buni creştini, s-au 
străduit să-i dea o educaţie 
aleasă, atât ei cât şi fratelui său 
Eftimie, crescându-i pe amân-
doi în duhul Evangheliei lui 
Hristos. Această educaţie îşi va 
lăsa adânc amprentele asupra 
cuvioasei şi a fratelui ei, întru-
cât ea, de tânără, va îmbrăţişa 
viaţa monahală, iar fratele, Efi-
mie, va ajunge Episcop al 
Maditiei.

Nu de puţine ori Cuvioasa 
Paraschiva, în anii copilăriei, 
dădea hainele sale cele bune 

copiilor săraci şi se îmbrăca cu 
ale acestora, ceea ce îi atrăgea 
adeseori mustrarea părinţilor. 
Paşii ei erau călăuziţi de cuvin-
tele Mântuitorului Iisus Hristos 
„Fericiţi cei milostivi, că aceia se 
vor milui: (Matei V, 7) sau 
„Toate câte voiţi să vă facă vouă 
oamenii, asemenea şi voi faceţi 
lor, că aceasta este legea şi proo-
rocii” (Matei VII, 12).

Cei săraci adeseori primeau 
hrană de la Cuvioasa Paraschiva, 
potolindu-şi în acest fel foamea. 
După moartea părinţilor îşi 
vinde toată averea moştenită şi 
face din aceasta acte de miloste-
nie, gândindu-se din ce în ce mai 
mult la cuvintele Mântuitorului 
care spune: „Cel ce vrea să vină 
după Mine, să se lepede de sine, 
să-şi ia crucea sa şi să-mi urmeze 
Mie” (Matei XVI, 24). Mânată de 
dorinţa arzătoare de a cunoaşte 
mai îndeaproape Ţara Sfântă, 
porneşte pe urmele Mântuitoru-
lui Iisus Hristos, vizitând locu-
rile de care se leagă strâns istoria 
mântuirii neamului omenesc.

Din dorinţa de a trăi o viaţă 
deosebit de austeră, se opreşte 
în pustiul Iordanului, unde, ca 
odinioară Ioan Botezătorul, se 
hrăneşte sărăcăcios, vieţuind 
într-o mănăstire de călugăriţe 
până la vârsta de 25 de ani. 
Acolo ea ducea o viaţă înge-
rească şi nu purta deloc grijă 
de cele pământeşti, ci numai 
de cele sufleteşti şi de ceasul 

judecăţii ce va să vie.
Într-una din zile, când 

se ruga cu mâinile înălţate 
spre cer, i s-a arătat îngerul 
Domnului ca un tânăr şi i-a 
zis: „Lasă pustiul Iordanu-
lui şi te întoarce în patria 
ta, fiindcă acolo se cuvine 
să-ţi dai trupul pământului, 
iar sufletul tău să treacă la 
cereştile locaşuri!”

Dând ascultare spuselor 
îngerului, se întoarce spre 
meleagurile natale, dar în 
drum se opreşte la Con-
stantinopol, unde se 
închină în cea mai mare 
biserică a Ortodoxiei – cate-
drala Sfânta Sofia. Ajunsă 
în Tracia mai petrece doi 
ani în localitatea natală  
Epivat, în Biserica Sfinţii 

Apostoli Petru şi Pavel, trăind 
aceeaşi viaţă austeră, de post, 
rugăciune şi slujire a semeni-
lor. Venind vremea mutării la 
Domnul, Cuvioasa Paraschiva 
a fost îngropată, modest, 
undeva pe malul mării. Anul 
morţii sale se crede că ar fi fost 
1050. După mai mulţi ani a 
murit un corăbier şi trupul lui 
s-a hotărât să fie îngropat pe 
malul mării. O întâmplare 
minunată face ca groapa coră-
bierului să fie făcută exact în 
locul unde odinioară a fost 
îngropată Cuvioasa Paras-
chiva, prilej cu care au fost 
descoperite moaştele acesteia 

D
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întregi şi neputrezite. Sfintele 
ei moaşte au fost depuse în 
biserica Sfinţilor Petru şi Pavel 
din satul Epivat. Mai târziu, 
împăratul româno-bulgar Ioan 
Asan a dispus mutarea moaş-
telor în capitala imperiului, 
Târnovo. După ocuparea 
româno-bulgarilor de către 
turci, Sfintele Moaşte au fost 
date domnitorului Mircea cel 
Bătrân. După lupta de la Nico-
pole, din anul 1396, moaştele 
Cuvioasei Paraschiva au fost 
date de către voievodul Ţării 
Româneşti cneazinei Anghe-
lina, care cu cinste mare le-a 
adus la Belgrad, unde au stat 
timp de 124 de ani, până la 
anul 1520, când sultanul Soli-
man le mută la Constantino-
pol. Sfintele Moaşte nu-şi 
găsesc odihna într-o ţară plină 
de păgâni, şi de aceea Dumne-
zeu hotărăşte ca acestea să fie 
mutate într-o ţară creştină. În 
acest fel, domnitorul Moldo-
vei, Vasile Lupu, care zidise în 
anul 1639 biserica Mănăstirii 
Trei Ierarhi din Iaşi, dorea să 

depună în această mănăstire 
moaştele unui sfânt, pentru 
mângâierea poporului în neca-
zuri. În urma achitării tuturor 
datoriilor faţă de Poartă, evla-
viosul domnitor cere sultanului 
Murad al IV-lea moaştele făcă-
toare de minuni ale Cuvioasei 
Paraschiva, dorinţă îndeplinită 
în anul 1641, când cu cinste deo-
sebită moaştele au fost aduse de 
la Constantinopol şi depuse în 
biserica Mănăstirii Trei Ierarhi 
de unde, după 250 de ani, la 12 
decembrie 1888, au fost mutate 
în noua catedrală-mitropolitană, 
unde se găsesc şi astăzi, în faţa 
lor înălţând rugăciuni creştini 
din părţile Moldovei şi ale între-
gii ţări, fiind un izvor nesecat de 
mângâieri în suferinţă. Ţinând 
cont de evlavia deosebită pe care 
au avut-o domnul şi credincioşii 
faţă de Cuvioasa Paraschiva, 
Sfântul Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române a hotărât ca 
această cuvioasă să fie cinstită în 
întreaga noastră Biserică, fixân-
du-i-se zi de pomenire cea de 14 
octombrie a fiecărui an.

Acatistul Cuvioasei o asea-
mănă cu fecioarele înţelepte 
care au ieşit întru întâmpina-
rea mirelui cu candelele 
aprinse. Viaţa ei este plină de 
fapte bune, dovedindu-şi cre-
dinţa prin faptele cele bune 
izvorâte din marea sa iubire de 
oameni.

Luând exemplul de milos-
tenie al Cuvioasei Paraschiva, 
devenim împlinitori ai cuvin-
telor Sfintei Scripturi, care 
spun: „Veniţi, binecuvântaţii 
Tatălui Meu, moşteniţi împără-
ţia cea pregătită vouă de la 
întemeierea lumii”, „căci flă-
mând am fost şi Mi-aţi dat să 
mănânc; însetat am fost şi Mi-
aţi dat să beau; străin am fost 
şi M-aţi primit. Gol am fost şi 
M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost 
şi M-aţi vindecat; în temniţă 
am fost şi aţi venit la Mine... 
Adevărat zic vouă, întrucât aţi 
făcut unuia dintre aceşti fraţi ai 
Mei prea mici, Mie Mi-aţi 
făcut” (Matei XXIV, 30-40).

cestea sunt cuvintele 
Mântuitorului pe care 
le-a spus credincioşilor 
Săi şi tuturor celor care 
îl ascultau în acele 

momente. Această poruncă 
este cea mai mare şi mai fru-
moasă. Ce poate fi mai frumos 
pe acest pământ decât aceea ca 
toţi oamenii să se iubească 
între ei şi să trăiască în pace 
unul cu altul. Această poruncă 
a fost dată acum aproape două 
mii de ani, dar este actuală şi 
astăzi şi până la sfârşitul vea-
curilor. Pe Dumnezeu îl iubim 
din copilărie, deoarece el se 
adresează şi copiilor prin 
cuvintele: „Lăsaţi copiii să vină 

SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR:
IUBIREA SEMENULUI

la Mine şi nu-i opriţi că a unora 
ca aceştia este împărăţia ceru-
rilor”.

Iubirea de Dumnezeu se 
manifestă şi prin iubirea faţă de 
semeni, care sunt purtătorii chi-
pului lui Dumnezeu în lume. 
Nu poţi iubi pe Dumnezeu şi pe 
semenul tău nu. Însuşi Mântui-
torul ne spune: „Oricine zice că 
pe Dumnezeu îl iubeşte, iar pe 
fratele său îl urăşte, acela este 
mincinos, pentru că nu-L poţi 
iubi pe Dumnezeu pe care nu-l 
vezi, iar pe fratele tău pe care-l 
vezi să nu-l iubeşti.

Un exemplu de adevărată 
iubire faţă de Dumnezeu şi faţă 
de oameni îl avem pe Sfântul 

Dumitru pe care-l sărbătorim 
astăzi prin rugăciunile şi cân-
tările ce au fost rostite la sfin-
tele slujbe de astăzi.

Sfântul Mucenic Dimitrie 
era fiul unui mare dregător al 
Tesalonicului. Părinţii săi 
îmbrăţişaseră credinţa creştină 
cea nouă, dar nu îndrăzneau 
s-o mărturisească din cauza 
marilor prigoniri ce se porni-
seră atunci de către împăraţii 
păgâni împotriva creştinilor. 
Pe Sfântul Dimitrie l-au bote-
zat în taină şi l-au crescut în 
cunoaşterea deplină a Sfintelor 
Scripturi. După moartea tatălui 
său, el a moştenit toată bogăţia 
dar şi bunul nume al tatălui 

A
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său, fiind numit dregător în 
locul său.

Sfântul Dimitrie a trăit pe 
vremea împăraţilor Diocleţian 
şi Maximilian, fiind învăţător 
şi vestitor al dreptei credinţe. 
Venind Maximilian în Tesalo-
nic, aude că aici se află un 
mare învăţător creştin. El tri-
mite ostaşii să-l pună în lanţuri 
şi să fie adus în faţa lui.

Ostaşii îl aduc pe Sfântul 
Dimitrie legat în lanţuri şi-l 
puseră în temniţă din ordinul 
împăratului. În timp ce Sfân-
tul se afla în temniţă se 
dădeau spectacole, după obi-
ceiul romanilor, în aer liber. 
Un luptător vestit cu numele 
Lie a fost pus să se lupte cu 
creştinii, pe un pod înalt şi 
să-i arunce jos în nişte suliţe 
cu vârful în sus, spre veselia 
spectatorilor. Atunci un tânăr 
ucenic al Mucenicului Dimi-
trie, numit Nestor, aprins de 
râvnă pentru Dumnezeu şi 
nemaiputând răbda uciderea 
creştinilor s-a dus în temniţă 
la Sfântul Dimitrie, pentru 
a-i cere binecuvântarea de a 
lupta cu Lie. Sfântul Dimitrie 
l-a binecuvântat, spunându-i: 
„Du-te frate şi te luptă cu 
Lie, că şi pe Lie îl vei birui şi 
pe Hristos îl vei mărturisi!”. 
Cu această binecuvântare l-a 
biruit pe Lie, care fiind aruncat 
în suliţe şi-a găsit sfârşitul. 
Împăratul mâniindu-se a dat 
poruncă să i se taie capul Sfân-
tului Nestor, apoi trimiţân-
du-şi ostaşii în temniţă la Sfân-
tul Dimitrie, a poruncit să fie 
ucis cu suliţele şi astfel îşi 
încheie viaţa în chip muce-
nicesc.

După edictul de libertate al 
creştinilor dat de împăratul 
Constantin cel Mare, pe locul 
unde a fost înmormântat Sf. 
Dimitrie s-a ridicat o biserică 

şi, pe când se săpau temeliile 
Bisericii, s-a descoperit racla cu 
moaştele Sfântului Dimitrie, din 
care izvora mir, cu care se 
ungeau cei suferinzi şi se vin-
decau.

Mormântul Sfântului Dimi-
trie se găseşte şi astăzi în Tesalo-
nic, unde mulţi creştini merg în 
pelerinaj şi cer ajutorul lui.

Din viaţa Sfântului Dimitrie 
ne dăm seama că în primele vea-
curi creştinii nu puteau să se 
roage Dumnezeului lor şi nu 

aveau voie să aducă jertfa cea 
fără de sânge. În toate locurile 
erau prigoniţi, bătuţi şi chiar mai 
mult decât atât, omorâţi. Cu 
toate acestea, creştinii în marea 
lor dragoste ce aveau către Dum-
nezeu, se rugau în catacombe şi 
aceste rugăciuni ale lor erau pri-
mite de Dumnezeu, deoarece 
erau făcute cu credinţă şi cu 
mare dragoste. Dar mulţi dintre 
creştini nu mai răbdau ascunde-
rea credinţei lor, ci o mărturiseau 
în faţa tuturor, lucru pentru care 
erau omorâţi şi torturaţi. Dar 
nouă nu ni se mai cere jertfa vie-
ţii pentru ca să putem mărturisi 
credinţa noastră. Tot ceea ce ni 

se cere este iubirea faţă de 
Dumnezeu. Urmând exemplul 
Mântuitorului, care ne-a iubit 
pe noi, şi noi trebuie să-L 
iubim pe Dumnezeu şi pe 
semenul nostru. „Dumnezeu 
este iubire şi cel ce rămâne în 
Dumnezeu şi Dumnezeu 
rămâne în el”.

Dragostea este cea mai 
mare poruncă pe care ne-a 
lăsat-o Mântuitorul Iisus Hris-
tos ca un testament sfânt. Deci 
cine iubeşte pe Dumnezeu, să 

iubească şi pe fratele său. 
Oricând omul are nevoie de 
iubire şi noi putem veni în 
ajutorul semenului cu un sfat 
bun pentru a-i repara gre-
şeala, pentru a-l reintegra în 
ritmul unei vieţi normale, 
pentru a se regăsi pe sine în 
viaţa familiei lui. Sfântul 
Apostol Pavel, în imnul 
închinat iubirii creştine zice: 
„Dragostea nu cade nicio-
dată”.

Sfântul Mucenic Dimitrie, 
prăznuit astăzi a fost călăuzit 
o viaţă întreagă de iubire 
dezinteresată până la jertfă 
pentru semeni. Viaţa i-a ofe-
rit onoruri militare deosebite, 
dar toate i se păreau fără 

valoare dacă lipsea iubirea de 
Dumnezeu şi de oameni.

Pentru viaţa lui deosebită 
pusă în slujba lui Dumnezeu şi 
a semenilor, Sfântul Dimitrie 
este cinstit în mod deosebit de 
Biserica noastră care i-a închi-
nat această zi de prăznuire. Tot 
în semn de preţuire, multe 
biserici l-au luat ca patron, au 
ca hram numele lui, iar unii 
creştini au primit numele lui 
prin botez.

Să-l avem înaintea ochilor 
pe Sfântul Dimitrie ca pe o 
pildă vie demnă de urmat în 
ceea ce priveşte dragostea faţă 
de Dumnezeu şi de semeni.
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SOBORUL MAI MARILOR VOIEVOZI MIHAIL ŞI GAVRIL:

APĂRĂTORII VIEŢII NOASTRE
nul bisericesc este pre sărat 
cu diferite sărbători închi
nate persoanelor Sfintei 
Treimi, Maicii Domnului, 

Sfinţilor şi îngerilor, adevărate popa
suri duhovniceşti de reculegere şi 
trăire religioasă.

Sărbătoare închinată îngerilor 
avem una singură pe an: în ziua de 8 
noiembrie, în care prăznuim pe Sfin
ţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, îm
preună cu soborul tuturor  îngerilor.

Cuvântul arhanghel provine din 
limba greacă şi înseamnă „mai mare 
peste îngeri” sau „cel dintâi dintre 
îngeri”, iar cuvântul înger înseamnă 
vestitor, pentru că îngerii vestesc pe 
pământ voia lui Dumnezeu.

Îngerii au fost cele dintâi creaţii 
ale lui Dumnezeu, după cum ne în
credinţează Sfânta Scriptură: „La în
ceput a făcut Dumnezeu cerul şi pă
mântul” (Facere I, 1), iar simbolul 
de credinţă ne arată că Dumnezeu 
este „făcătorul cerului şi al pământu
lui şi al celor văzute şi nevăzute”. 
Prin cer şi cele nevăzute înţelegem 
pe îngeri, care au fost cei dintâi în 
ordinea creaţiei”, care au avut drept 
scop să poarte grijă de lumea ce se 
va crea în continuare. Îngerii sunt 
duhuri, adică cu trupuri nemateriale, 
lucru pe care îl aflăm din cartea Psal
milor: „Cela ce faci pe îngerii Tăi 
duhuri şi slugile Tale pară de foc” 
(Ps. 10s, 5), iar Sfântul Apostol 
 Pavel ne spune că ei au „trupuri 
 cereşti” care se deosebesc de cele 
pământeşti. Cu toate acestea, uneori 
îngerii pot lua trupuri materiale, pen
tru a intra în legătură cu oamenii, 
pentru ai ajuta. Îngerii au misiune 
specială pentru neamul omenesc, ei 
fiind aceia care descoperă voia lui 
Dumnezeu, se roagă pentru oameni 
şi îi apără pe aceştia de orice rău şi 
mai ales în vreme de necazuri. Din 
Sfânta Scriptură  putem afla interven
ţiile îngerilor în viaţa neamului ome
nesc îngerii lau izbăvit pe Lot din 
Sodoma; „îngerii, din mila lui Dum
nezeu, vin către el, lau apucat de 
mână pe el şi pe  femeia lui... şi iau 
scos afară...” (Facerea XIX, 16 17). 
Un înger al Domnului îl însoţeşte pe 
Agar în pustie, iar un alt înger îl 
opreşte pe Avraam săşi jertfească 
fiul, zicândui: „Avraame, Avraa
me... să nuţi ridici mâna asupra co
pilului tău, şi să nui faci vreun rău” 

(Facerea 22,11–12). Un înger îl apără 
pe Azaria şi pe însoţitorii săi să nu fie 
arşi în cuptorul cu foc, un înger îi apă
ră pe Daniel în groapa cu leii înfome
taţi.

În Noul Testament misiunea înge
rilor devine deosebit de importantă 
pentru neamul omenesc. Arhanghelul 
Gavriil sa arătat preotului Zaharia, 
spunândui că va naşte fiu, acesta în
vrednicinduse a fi botezătorul Dom
nului. Tot Gavriil este cel care după 
şase luni sa arătat la Nazaret Prea Cu
ratei Fecioare Maria, pe care o  salută 

cu cuvintele: „Bucurăte cea plină de 
dar, Domnul este cu tine” (Luca I, 31). 
Un înger se arată păstorilor, ves
tindule vestea cea mare a Naşterii 
Domnului şi tot la Naşterea Domnu
lui, un cor îngeresc arăta măreţia eve
nimentului prin cântarea  îngerească: 
„Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu 
şi pe pământ pace, între oameni bună
voie”. În timp ce Irod căuta Pruncul 
săL omoare, un înger al Domnului se 
arată lui Iosif în vis, vestindui să fugă 
în Egipt şi tot un înger îi porunceşte să 
se întoarcă în Nazaret după moartea 
lui Irod. În grădina Ghetsimani, Însuşi 
Mântuitorul a fost asistat de un înger, 
iar femeile mironosiţe au fost anunţate 
de un înger că Domnul a înviat. Un 
înger la scos pe Sfântul Petru din 
temniţă (Faptele Apostolilor XII, 
7–11). Mântuitorul a spus că îngerii 
sunt aceia care vor vesti Ziua cea 
Mare a Dreptei Judecăţi.

Mare este misiunea îngerilor în 

 Biserica noastră! Fiecărui om îi este 
dat săşi desfăşoare viaţa sub ocroti
rea îngerului păzitor care îl primeşte 
în clipa botezului, poarta de intrare 
în creştinism. „Tot ceea ce este bun 
în noi, curat, luminat, orice gând fru
mos, orice mişcare bună a inimii, 
 rugăciunea, pocăinţa, faptele bune, 
toate acestea se nasc în noi şi se 
 înfăptuiesc din îndemnul îngerului 
păzitor” (Mitropolit Nicolae  Krutiţki, 
Cuvântări Bisericeşti, vol. II, p. 44).

Prezenţa îngerului păzitor îl 
 apără pe om de rele şil ajută să se 
mântuiască. Legătura cu îngerul 
 păzitor se menţine prin rugăciune şi 
printro viaţă neprihănită. Păcatele îl 
înde părtează pe om de îngerul păzi
tor, implicit pe Dumnezeu, căci 
 „îngerii” pururea văd faţa Tatălui 
care este în ceruri.

Faptele bune, izvorâte din dra
goste de semeni, ajutorarea semenu
lui făcute în mod dezinteresat, sunt 
lucruri cunoscute de îngerul nostru 
păzitor şi nu vor rămâne fără folos, 
aşa cum ne încredinţează şi Sfânta 
Scriptură: „Rugăciunile voastre cu 
lacrimi şi îngroparea morţilor cu 
preţul atâtor sacrificii, eu leam 
 înfăţişat înaintea Domnului” (Tobit 
XII, 12).

La sfârşitul vieţii, îngerii vor lua 
în primire sufletele noastre: „Săracul 
a murit şi a fost dus de îngeri în 
 sânul lui Avraam” (Luca XVI, 12).

Îngerii au, aşadar, un rol deosebit 
în viaţa noastră a tuturora şi de  aceea 
Biserica ne învaţă să cerem de la 
Dumnezeu „înger de pace, credin
cios, îndreptător, păzitor al sufletelor 
şi trupurilor noastre”. Tradiţia creş
tină consemnează rugăciuni speciale 
adresate îngerului  păzitor, prin care 
bunul creştin caută să intre în legă
tură cu acesta. Amintind una dintre 
acestea, înţelegem mai uşor valoarea 
îngerilor în viaţa noastră: „îngerul 
lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt, 
acoperitorul sufletului şi al trupului 
meu, iartămi toate câte am greşit în 
ziua de astăzi şi mă izbăveşte de 
 toată victoria vrăjmaşului meu cel 
potrivnic, ca să nu mânii cu niciun 
păcat pe Dumnezeul meu. Roagăte 
pentru mine păcătosul şi nevredni
cul, ca să mă arăt vrednic bunătăţii 
şi milei Preasfintei Treimi şi Maicii 
Domnului Meu Iisus Hristos şi tutu
ror Sfinţilor Săi”.

A
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tim din Sfânta Scriptură a 
Vechiului Testament, că 
soţii fără copii erau dis-
preţuiţi. 

În biserică ei şedeau mai jos 
decât ceilalţi. Preotul nu primea 
darurile lor decât în urma tutu-
rora. Nimeni nu mânca cu ei la 
masă, privindu-i ca pe urgisiţi 
de Dumnezeu. Ioachim şi Ana, 
oameni bogaţi şi de neam mare, 
şi ei fiind fără copii, erau de ase-
menea dispreţuiţi, dar ei nu 
încetau de a se ruga lui Dumne-
zeu, făgăduind că copilul care se 
va naşte va fi închinat Domnu-
lui.

Când Fecioara Maria avea 
abia trei ani, însoţită fiind de 
mulţime de fecioare, cu făclii 
aprinse a fost dusă de părinţii 
săi la templu, şi predată preotu-
lui Zaharia, tatăl Sfântului Ioan 
Botezătorul.

Acesta, luminat de Duhul 
Sfânt, a recunoscut-o pe Fecioara 
Măria ca fiind cea propovăduită 
de prooroci, introducând-o în 
Sfânta Sfintelor, unde ea a petre-
cut timp de doisprezece ani, hră-
nită fiind de îngeri până la vâr-
sta de cincisprezece ani, când a 
fost scoasă şi dată în grija drep-
tului Iosif şi când îngerul Dom-
nului îi binevesteşte Naşterea 
Mântuitorului.

Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului a fost prefigurată în 
Vechiul Testament prin introdu-
cerea chivotului mărturiei în 
cortul sfânt, când s-a făcut sfinţi-
rea altarului şi cortul s-a umplut 
de mărirea lui Dumnezeu (Ieşire 
XL, 2–10), prin introducerea chi-
votului legii în biserica zidită de 
Solomon şi aşezarea lui sub ari-
pile celor doi Heruvimi (II Regi 
VIII, 6–7) şi prin partea cea dina-
fară, dinspre răsărit, cea închisă, 
prin care va trece numai Dom-
nul. (Iezechiel XLIV, 1–3).

Maica Domnului mai este 
asemănată cu cortul mărturiei 
(Ieşire XXV, 8), cu chivotul legii 
(Ieşire XXV, 10), în care se 
găseau tablele legii (III Regi VIII, 
9); cu năstrapa de aur (Ieşire 

CUVÂNT LA INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI:
UŞA DOMNULUI

XVI, 32),cu mana şi toiagul ce 
odrăsleşte (Numeri XVII, 8); cu 
catapeteasma ce leagă pământul 
de Sfânta Sfintelor (Ieşire XXVI, 
31); cu cădelniţa şi sfeşnicul de 
aur (Ieşire XXXVII, 17; XL, 5). 
Maica Domnului este cu adevărat 
Biserica nestricată, năstrapă de 
aur ce a purtat în sânul ei pe Mân-
tuitorul lumii (Ioan VI, 48), toiag 
ce a odrăslit pe Mesia, scară ce 
conduce omenirea la cerul împă-
cării, sfeşnicul de aur ce a purtat 
lumina lumii (Ioan VIII, 12) şi 

norul luminos din care a strălucit 
Domnul celor ce şedeau în întune-
ricul necunoştinţei (Matei IV, 16).

Aducerea Fecioarei Maria ca 
să petreacă în Biserică s-a făcut 
după planul lui Dumnezeu, cu 
scopul ca cea mai curată între 
femei să se pregătească pentru 
naşterea fără prihană a Mântuito-
rului lumii.

Fecioarele, preînchipuind ceea 
ce va să fie, purtând făclii merg 
înaintea făcliei vii şi o aduc în 
Sfânta Sfintelor, mai înainte ară-
tând pe raza cea negrăită ce era să 
răsară, adică Hristos, şi să lumi-
neze pe toţi cei care şedeau în 
întunericul neştiinţei.

Zaharia a primit-o ca pe o vis-
tierie a Domnului, ca pe o jertfă 
fără prihană, ca pe o tămâie spre 
bun miros şi ca pe un rod duhov-

nicesc al drepţilor Ioachim şi 
Ana. Biserica cea vie a marelui 
împărat, astăzi în biserică intră 
ca să se gătească Lui spre dum-
nezeiască sălăşluire. Ceea ce a 
încăput pe Dumnezeu în bise-
rica Domnului se duce să se sfin-
ţească spre sălăşluirea împăratu-
lui tuturor.

Casa darului, întru care sunt 
puse vistieriile lui Dumnezeu 
cele negrăite în biserică, s-a 
împărtăşit dulceţei celei nestri-
cate.

Mieluşeaua lui Dumnezeu 
cea nespurcată şi porumbiţa 
neîntinată, Cortul cel de Dum-
nezeu încăpător, sfinţenia mări-
rii, în cortul cel sfânt a ales a 
locui, Uşile tuturor bisericilor 
astăzi se deschid, pentru a intra 
uşa Domnului, uşa mântuirii 
noastre.

Făclie purtătoare de lumină 
s-a aprins şi primăvara cea 
veselă a mântuirii a răsărit 
astăzi, pentru că razele Darului 
Hristos au strălucit, când 
Fecioara Maria a intrat în Bise-
rica lui Dumnezeu.

Proorocul David a avut vizi-
unea acestei Intrări în Biserică, 
cu alaiul fecioarelor (Psalmul 
XLIV, 16–18), şi a văzut pe 
Maica Domnului ca pe o împă-
răteasă împodobită cu podoaba 
faptelor bune, stând de-a 
dreapta Fiului, sus, în cer.

Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului este praznicul pregă-
titor al Buneivestiri, iar aceasta – 
prevestitorul Naşterii Domnu-
lui. În aceste trei praznice, 
Fecioara Maria se învredniceşte 
cu adevărat a se numi Născă-
toare de Dumnezeu. Curăţită de 
orice prihană, Maica Domnului 
primeşte astăzi a fi Biserică sfin-
ţită, scaun şi luminată sălăşluire 
a Celui Preaînalt.

Ca o stea călăuzitoare celor 
ce vâslim pe marea agitată a 
acestei vieţi, Fecioara Maria, 
oglinda strălucitoare a fecioriei 
şi a tuturor virtuţilor, ne lumi-
nează calea spre Răsăritul cel    
de sus.

ª
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La Sfântul Ierarh Nicolae:
VIRTUTEA MILOSTENIEI

n pericopa evanghelică ce 
s-a citit astăzi, vedem că 
Mân tuitorul Iisus Hristos 
fericeşte pe cei milostivi 

zicând: „Fericiţi cei milostivi, 
că aceia se vor milui” (Matei 
V, 7).

O pildă de milostenie ne 
oferă şi Sfântul Ierarh Nicolae, 
a cărui pomenire o săvârşim 
astăzi şi care rămâne pentru 
noi un model bun de 
urmat în practicarea 
virtuţii milosteniei.

Să vedem care este 
sensul acestei virtuţi în 
viaţa noastră urmând 
exemplul Sfântului 
Ierarh Nicolae.

Milostenia este una 
dintre cele mai fru-
moase virtuţi cu care 
s-au încununat mulţi 
dintre sfinţi şi ea are 
un rol foarte impor-
tant în mântuirea fie-
cărui credincios, ală-
turi de post şi 
rugăciune.

Prin milostenie fie-
care credincios poate 
să-şi arate dragostea 
faţă de aproapele, ară-
tându-se nu ascultător 
al legii lui Dumnezeu, 
ci împlinitor al cuvântului lui 
Dumnezeu. Milostenia o întâl-
nim încă din Vechiul Testa-
ment, prin faptul că Dumne-
zeu îi dă poruncă lui Moise 
(Deuteronom XV, 7–8) „de va 
veni la tine vreun sărac dintre 
fraţii tăi, să nu-ţi împietreşti 
inima şi să nu-ţi ridici mâna 
împotriva fratelui tău cel lipsit, 
ci să deschizi mâna şi să-i dai 
ce-i trebuie, ca să facă faţă 
nevoilor lui”. Milostenia era 

practicată în Vechiul Testament 
pentru că înţeleptul Solomon ne 
spune că cei milostivi au parte de 
îndurarea lui Dumnezeu, încă în 
viaţa aceasta pământească, şi 
asupra lor se revarsă din belşug 
toată binecuvântarea cerească 
(Proverbe XI, 24). 

În Noul Testament, Mântuito-
rul acordă o importanţă deose-
bită acestei virtuţi în predica de 

pe munte: „Deci, când faci milos-
tenie, nu trâmbiţa înaintea ta, 
cum fac unii în sinagogi şi pe 
uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; 
adevărat grăiesc vouă: şi-au luat 
plata lor. Tu, însă, când faci 
milostenie, să nu ştie stânga ta ce 
face dreapta ta, ca milostenia ta 
să fie într-ascuns şi Tatăl tău, 
Care vede în ascuns, îţi va răs-
plăti ţie” (Matei VI, 2- 4). Mântui-
torul Iisus Hristos îi ceartă pe 
farisei pentru că aceştia făceau 
milostenie ca să-i vadă lumea şi 

să-i laude pentru aceasta. De 
aici vedem că milostenia tre-
buie făcută în ascuns pentru ca 
să poată fi primită de Dumne-
zeu şi ca să fie adevărată.

Domnul nostru Iisus Hris-
tos a fost milostiv cu întreaga 
lume deoarece s-a coborât din 
ceruri şi a luat trup omenesc şi 
a suferit, murind pe cruce. El 
bogat fiind, pentru noi a sără-

cit, ca noi cu sărăcia 
lui să ne îmbogăţim. 
În activitatea sa 
pământească, Mântui-
torul s-a arătat deseori 
milostiv cu cei bol-
navi, cu cei orbi, cu 
cei şchiopi şi cu toţi 
aceia care se aflau în 
suferinţă şi necazuri. 
Un exemplu prin care 
Mântuitorul se arată 
milostiv este atunci 
când înmulţeşte pâi-
nile în pustie: „Şi 
ieşind, a văzut mul-
ţime mare şi I s-a făcut 
milă de ei şi a vinde-
cat pe bolnavii lor” 
(Matei XIV, 14). Un 
exemplu mai concret 
al virtuţii milosteniei 
ne este oferit de Mân-
tuitorul în Pilda Sama-
rineanului milostiv, 

care-şi face milă de cel căzut 
între tâlhari, luându-l şi ducân-
du-l la o casă de oaspeţi şi dân-
du-i toate cele necesare pentru 
ca acesta să fie din nou  sănătos.

Virtutea milosteniei a fost 
practicată şi de Sfinţii Apostoli 
Petru şi Ioan, care urcând la 
templu să se roage, au întâlnit 
un olog din pântecele mamei 
sale, care le-a cerut milostenie, 
iar Petru a zis: „Argint şi aur 
nu am; dar ce am, aceea îţi 



Pag. 10 � An III, Nr. 10-12, Octombrie–Decembrie 2013� An III, Nr. 10-12, Octombrie–Decembrie 2013 An III, Nr. 10-12, Octombrie–Decembrie 2013

dau. În numele lui Iisus Hris-
tos Nazarineanul, scoală-te şi 
umblă” (Fapte III, 6). Sfântul 
Apostol Pavel strânge ajutoare 
din Corint pentru Biserica din 
Ierusalim, făcând prin aceasta 
un act de milostenie. El le 
spune preoţilor din Efes să fie 
milostivi şi le aminteşte 
porunca Mântuitorului: că mai 
fericit este a da decât   a lua.

Sfinţii Părinţi au practicat 
această virtute a milosteniei. 
Astfel Sfântul Ioan Gură de 
Aur, ca şi Sfântul Vasile cel 
Mare şi alţi Sfinţi Părinţi şi-au 
vândut averile împărţindu-le 
săracilor. Unii dintre sfinţi au 
fost numiţi milostivi, deoarece 
ei îndeplineau această virtute 
neîncetat. Un exemplu practic 
în această privinţă este şi Sfân-
tul Nicolae.

Biserica a făcut şi face acte 
de milostenie cu toţi săracii şi 
neajutoraţii şi ea propovădu-
ieşti această virtute îndemnând 
pe toţi credincioşii să o prac-
tice mai ales în zile de post, 
pentru ca rugăciunile noastre 
să fie bine primite înaintea lui 
Dumnezeu. Această floare a 
virtuţilor se oglindeşte şi în 
viaţa Sfântului Ierarh Nicolae, 
pe care întreaga Biserică Orto-
doxă îl prăznuieşte astăzi.

În vremea Sfântului Nicolae 
sărăcia, mizeria şi suferinţa au 
ajuns la apogeu. De aceea, 
mulţi părinţi îşi vindeau copiii, 
ca să nu moară de foame. Sfân-
tul Nicolae şi-a vândut averea 
sa împărţind-o săracilor şi scă-
pând multe suflete de la pier-
zare. De multe ori îşi vindea şi 
veşmintele sale, încât nimeni 
nu pleca neajutorat de la el.

Se spune că pe vremea 
Sfântului Nicolae erau trei 
fecioare foarte sărace şi pentru 
aceea părinţii lor erau nevoiţi 

să le vândă şi apoi acestea să fie 
folosite în scopuri josnice. Sfântul 
Nicolae s-a rugat lui Dumnezeu 
să salveze aceste fecioare, iar 
Dumnezeu i-a dat trei pungi cu 
galbeni pe care sfântul le-a dat 
părinţilor fetelor, scăpând astfel 
fecioarele din cursa diavolului.

Sfântul Ierarh Nicolae se 
îmbrăca modest şi se hrănea cu 
cele mai ieftine mâncări, ca din 
hrana sa să agonisească pentru 
cei săraci şi oropsiţi. Milostenia 
era pornită din adâncul sufletului 
şi făcută din dragoste faţă de 
aproapele dar mai ales era făcută 
în ascuns ca nu cumva să-şi 
piardă ceva din frumuseţile şi 
valorile ei creştine şi morale.

Sfântul Nicolae atunci când 
face milostenie cu cele trei 
fecioare, aruncă punga cu bani 
noaptea ca să nu fie văzut de 
cineva ca milostenia să fie în 
ascuns şi Tatăl cel ceresc care 
vede în ascuns să-i răsplă-
tească lui.

Dacă milostenia este una din-
tre cele mai frumoase virtuţi creş-
tine, păcatul zgârceniei este unul 
dintre cele mai mari şi mai dău-
nătoare păcate din viaţa credin-
ciosului. Acest păcat se reflectă în 
special în viaţa celor bogaţi care 
uită de Dumnezeu şi de semenii 
lor, dorind să se îmbogăţească cât 
mai mult, fără ca această bogăţie 
să le folosească la ceva. Zgârcenia 
duce la ruperea legăturii cu 
Dumnezeu şi alterează relaţiile 
cu semenii noştri. Sfânta Scrip-
tură ne oferă numeroase pilde 
prin care zgârcenia a dus la pier-
derea sufletului şi a trupului. Un 
exemplu este bogatul căruia i-a 
rodit ţarina şi care în loc să milos-
tivească pe alţii din surplusul 
său, şi-a stricat hambarele ca să-şi 
facă altele mai mari. De aseme-
nea bogatul nemilostiv era îmbră-
cat în porfiră şi vizon şi petrecea 

în ospeţe fără să-şi îndrepte 
nici măcar privirile spre săra-
cul Lazăr.

O cântare bisericească 
spune că Sfântul Ierarh Nicolae 
era „Ocrotitor şi adăpost celor 
aflaţi în nevoi, mângâietor 
celor aflaţi în necazuri şi supă-
rări, izvor de miruri, sprijinitor 
şi vistierie celor lipsiţi, docto-
rul bolnavilor şi izbăvitorul 
celor din primejdii...”

Întotdeauna cei zgârciţi, 
deşi bogaţi, au dus o viaţă de 
robie, de chin şi de suferinţă, 
având un sfârşit tragic al vieţii. 
Putem aminti pe „Avarul” de 
Moliere şi Hagi Tudose, perso-
najul lui Barbu Delavrancea, 
care până în clipa morţii n-a 
încetat să-şi strângă averi în 
jurul său.

Din cele arătate până acum, 
am văzut că milostenia are o 
importanţă deosebită. În viaţa 
oricărui credincios şi ea este 
indispensabilă mântuirii. Milos-
tenia a fost practicată în Vechiul 
Testament, apoi în Noul Testa-
ment. Domnul Iisus Hristos ne 
arată cum să o practicăm şi ne 
îndeamnă să o săvârşim, El 
fiind modelul cel mai desăvârşit 
şi mai pilduitor al acestei vir-
tuţi. De asemenea milostenia a 
fost practicată de Sfinţii Apos-
toli, de primii creştini, de Sfinţii 
Părinţi şi de Biserică.

Un exemplu grăitor al 
milosteniei este şi Sfântul Ierarh 
Nicolae, pe care astăzi îl prăz-
nuim şi care este şi rămâne o 
pildă vrednică şi demnă de 
urmat pentru toţi creştinii.

Să urmăm, deci, exemplul 
Sfântului Nicolae care a practi-
cat virtutea milosteniei neînce-
tat, ajutând pe cei săraci, oste-
niţi şi împovăraţi.
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CUVÂNT LA SF. MUCENIC ŞI ARHIDIACON ŞTEFAN
MUCENICIA, CREDINŢĂ CARE A BIRUIT LUMEA

Z iua morţii celui dintâi muce
nic al creştinătăţii, cea dintâi 
jertfă de sânge pe temelia 
Crucii lui Hristos, care este 

arhidiaconul Ştefan, ne face să 
putem cunoaşte că la temelia Bise
ricii creştine, care nu este o împără
ţie din lumea aceasta, nu stă nici 
înţelepciunea omenească, nici pute
rea lumească, ci imitarea jertfei de 
bunăvoie a Mântuitorului Iisus 
Hristos.

Două lumi sau ciocnit. Pe de o 
parte „lumea” cu cei necredin
cioşi, care fac fapte rele, cău
tând să înece în sânge adevărul, 
şi de cealaltă parte „duhul lui 
Hristos”, care nu se teme de cei 
ce ucid trupul. Pe cei credin
cioşi nimic nui poate despărţi 
de iubirea lui Dumnezeu şi de 
aceea îndrăznesc ştiind că Hris
tos Domnul a „biruit lumea” 
(Ioan XVI, 33).

Acest conflict îl vedem dez
lănţuit şi la moartea lui Ştefan, 
unul dintre cei şapte diaconi, 
„bărbat plin de credinţă şi de 
Duh Sfânt ... plin de har şi de 
putere, care făcea minuni şi 
semne mari în popor” (Fapte 
VI, 5 8).

Când, în sinagoga din Ierusalim 
sa discutat despre dumnezeirea lui 
Iisus Hristos, negânduse aceasta, 
Ştefan apără adevărul cu atâta 
putere, încât răufăcătorii Mântuito
rului „nu puteau să stea împotriva 
înţelepciunii şi a Duhului cu care el 
vorbea” (Fapte VI, 10). De aceea 
sa recurs, ca şi în cazul Mântuito
rului, la martori mincinoşi, care 
ziceau: „Acest om nu încetează a 
vorbi cuvinte de hulă împotriva 
acestui loc sfânt şi a Legii. Că lam 
auzit zicând că Iisus Nazarineanul 
acesta va strica locul acesta şi va 
strica datinile pe care ni lea lăsat 
nouă Moise” (Fapte VI, 13–14). În 
zadar cuvântarea lui Ştefan a fost 
plină de duhul adevărului, sprijinită 
pe dovezi din Sfânta Scriptură, care 
mărturiseau că Iisus Hristos este 
Mesia cel făgăduit; că cei orbiţi de 
necredinţă nu au putut scăpa de 

mustrarea glasului arhidiaconului Şte
fan, decât ucigândul cu pietre. La 
această faptă era de faţă şi tânărul 
Saul, care păzea hainele ucigaşilor 
Sfântului Ştefan (Fapte, VII, 18).

În felul de a se purta, precum şi în 
moartea Sfântului Ştefan, vedem repe
tânduse felul de viaţă a Mântuitorului 
Iisus Hristos. Aceeaşi râvnă pentru a 
spune adevărul, aceeaşi lipsă de teamă 
în faţa morţii, aceeaşi răbdare a chinu
rilor, aceeaşi iertare şi rugăciune pen
tru ucigaşi (Fapte, VII 60), şi aceeaşi 

împăcare în faţa morţii nevinovate, 
care face să strălucească faţa celui 
„adormit”, ca a unui înger. Sângele 
mucenicilor a devenit cu adevărat 
sămânţa creştinismului, precum spune 
Tertulian.

Moartea celui dintâi mucenic creş
tin ne arată puterea cea neînfrântă a 
credinţei care a biruit lumea. Abia a 
strălucit Soarele Dreptăţii în lume şi 
iată că mucenicii creştini, dornici de a 
se muta la adevărata viaţă sau grăbit 
a şio răscumpăra pe aceasta trecă
toare, urmând pe Domnul.

Ca un ostaş şi slujitor credincios 
al împăratului Hristos, Sfântul Ştefan 
mărturiseşte pe Iisus cel Unul Născut 
şi trece, prin sânge, la patria cerească, 
între cei întâi născuţi” ai Bisericii şi 
„casnici ai lui Dumnezeu (Efeseni II, 
19). Stăpânul a venit la noi cu trup, 
iar sluga a ieşit din trup, spre a se 

sălăşlui cu cetele cereşti. Râvnind 
viaţa îngerească, atunci când Stăpâ
nul cu chip smerit a intrat în peştera 
lumească, Ştefan, începătorul muce
nicilor, iese din răutatea omenească, 
împins fiind de dragostea Stăpânu
lui Hristos. Bătăile cu pietre sau 
făcut pentru Ştefan, adevărate trepte 
şi scări spre suirea la cele înalte.

Mai mult decât cu aur şi pietre 
scumpe, cununa lui alcătuită din 
pietrele aruncate este păstrată în 
vistieriile cereşti. Primul mucenic 

Ştefan, străluceşte astăzi în 
Biserică ca un luceafăr alături 
de Soare.

Dovadă că sângele muceni
cilor şi pilda vieţii creştine a 
robit biruinţa creştinismului 
este şi cazul convertirii prigoni
torului Pavel (Saul) şi schimba
rea lui în cel mai zelos Apostol 
al lui Hristos. Rugăciunea 
mucenicului Ştefan, pentru uci
gaşii săi, a rodit nespus de mult. 
Pe când răufăcătorii socoteau 
că prin moartea lui Ştefan au 
acoperit un izvor, că au amuţit 
o gură cu puterea unei trâmbiţe 
şi au scos din luptă un luptător 
aprig pentru Hristos, Domnul 
deschide în locul lui, un alt 
izvor, o altă gură şi pune un alt 

luptător în persoana Sfântului 
Apostol Pavel. Acesta a biruit în 
lupta dintre „lume” şi duhul lui 
Hristos, nu prin foc şi sabie, ci prin 
puterea sufletului creştin, înzestrat 
cu credinţă, răbdare şi iubire chiar 
şi faţă de duşmani. Această luptă 
continuă şi astăzi şi altă cale nu 
este de a  câştiga cununa biruinţei, 
decât cea  arătată de Mântuitorul: 
„Dacă vrea cineva să vină după 
Mine, să se lepede de sine, săşi ia 
crucea şi săMi urmeze Mie” 
(Matei XVI, 24).

Prin venirea lui Hristos în lume, 
uşile mântuirii ne sunt deschise şi 
braţele Tatălui ceresc întinse ne 
aşteaptă. Iubirea lui Iisus Hristos ne 
cheamă şi ne îndeamnă ca prin viaţa 
creştinească vrednică, ca şi a Sfân
tului arhidiacon şi mucenic Ştefan, 
să dobândim mântuirea cea veşnică.
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Nunta şi Sfintele Taine la 
Protestanţi

O deosebire capitală între 
Ortodoxie şi Protestantism o for-
mează concepţia despre rostul şi 
numărul Sf. Taine. Protestanţii, în 
opoziţie cu sacramentismul Bise-
ricii romano-catolice, au căutat să 
slăbească din ce în ce mai mult 
însemnătatea Sf. Taine. De la 
început ei au accentuat cu putere 
factorul subiectiv, după care Tai-
nele sunt în funcţie de starea 
subiectivă a primitorului, în timp 
ce Biserica creştină ecumenică a 
văzut în Sf. Taine lucrări cu 
valoare obiectivă, având ca pro-
motor pe Însuşi Dumnezeu.

Iniţial, Luther recunoaşte o 
realitate obiectivă a Tainei, dar 
adaugă că fără credinţă, Taina nu 
e de nici un folos. Cu timpul însă, 
prăpastia între învăţătura protes-
tantă şi cea Bisericii ecumenice 
s-a adâncit din ce în ce mai mult, 
prin tăgăduirea rostului haric al 
Tainelor de către Zwingli şi uce-
nicii săi, ele ,,devenind numai 
simboluri ce unesc pe adevăraţii 
credincioşi cu Biserica”.[1]

Numărul Sfintelor Taine e 
redus cu totul la protestanţi, 
potrivit înclinării lor de a limita 
rolul de mijlocitor al instituţiei 
date în vederea mântuirii, care e 
Biserica. Luteranii numesc trei 
Taine: Botezul , Euharistia şi 
Pocăinţa, pe când reformaţii ţin 
ca atare numai Botezul şi Euhari-
atia, punctul de vedere al aces-
tora din urmă aflând câştig de 
cauză, până la urmă, în întreg 
Protestantismul. ,,Nunta nu e 
considerată Taină fiindcă nu este 
instituită în Noul Testament, ci 
de la Creaţie, ţinând de viaţa tru-
pească”.[2]

Concepţia protestantă 
despre Nuntă

Protestanţii resping caracterul 
de Taină al căsătoriei şi o consi-
deră numai o rânduială dumne-
zeiască menită pentru perpetua-

rea neamului omenesc. Ea se 
confirmă public în Biserică, cu oare-
care ceremonii, rugăciuni şi binecu-
vântări (afară de Olanda, unde nu 
se mai face de mult binecuvântarea 
bisericească a căsătoriei). Şi protes-
tanţii „păstrează indisolubilitatea 
căsătoriei, acceptând ca motiv de 
divorţ numai desfrânarea şi părăsi-
rea căminului conjugal; dar, după 
desfacerea căsătoriei, admit numai 
recăsătorirea soţului nevinovat. 
Admit şi ei căsătoriile mixte şi soco-
tesc ca impediment pentru căsăto-
rie rudenia de sânge, nu şi pe cea 
spirituală”.[3]

Luther considera căsătoria un 
lucru sfânt, în înţelesul că ea a fost 
instituită de Dumnezeu şi că ea 
constituie starea cea mai demnă 
dintre toate stările. Astfel, ea tre-
buie să fie reglementată de autori-
tatea civilă. Deşi protestanţii afirmă 
că acest lucru este poruncit de 
Dumnezeu şi a fost instituit chiar 
de la crearea neamului omenesc, 
totuşi ea nu-i Taină. „Dacă cineva o 
numeşte Taină, să nu ne împotri-
vim, trebuie deosebită însă de cele 
două, care sunt peceţi ale Noului 
Testament”.[4]

Învăţătura protestanţilor relativ 
la căsătorie este ambiguă. Ea are 
porunca lui Dumnezeu, are şi făgă-
duinţe, e instituită de Dumnezeu, 
dar ea totuşi nu-i Taină fiindcă 
făgăduinţele ei nu se referă la Noul 
Testament, ci mai degrabă la viaţa 
trupească.[5]

Ridicându-se împotriva Bisericii 
Romei care cerea celibatul preoţi-
lor, protestantismul a atacat însă 
Taina Nunţii, dar n-a putut s-o înlă-
ture cu desăvârşire, căci ea izvo-
răşte din dreptul natural şi, dacă 
nimeni nu poate schimba dreptul 
natural, fiecare are dreptul la căsă-
torie. Unde Dumnezeu nu schimbă 
natura, trebuie să rămână rânduiala 
pe care a pus-o Dumnezeu şi pe 
care legile omeneşti nu o poate 
schimba.[6]

Protestanţii, atacând pe catolici, 
spun că e ridicol din partea aces-
tora ca să afirme că, la început, a 
fost porunca căsătoriei, iar acum nu 

mai este. Dar e la fel de ridicol 
din partea protestanţilor când ei 
afirmă că nunta nu-i taină şi 
totuşi pretind că ea poate fi slujită 
de Biserica lor. „Dacă acei ce se 
căsătoresc, ne cer nouă, spune 
Luther, să-i binecuvântăm în faţa 
Bisericii sau în Biserică, sau să ne 
rugăm pentru ei, sau să-i cunu-
năm, suntem datori s-o facem. 
Dar nunta este o stare lumească 
(laică); ea are totuşi cuvântul lui 
Dumnezeu de partea sa şi nu a 
fost întemeiată de oameni ca sta-
rea monahală. Trebuie respectată 
mai mult ca monahismul”.[7]

Se dă, deci, Tainei Nunţii o 
mare însemnătate, se recunoaşte 
că ea trebuie să fie slujită în Bise-
rică, dar totuşi ea nu-i o Taină. Ci 
o stare lumească. Oricum ar fi 
însă lucrurile, protestanţii recu-
nosc că mirii trebuie să meargă în 
Biserică pentru a primi binecu-
vântarea. Luther a întocmit chiar 
o cărticică de cununie pentru pre-
oţi. El ţine să precizeze din capul 
locului, că tineretul trebuie să pri-
vească această stare a căsătoriei 
cu seriozitate şi respect ca pe o 
lucrare dumnezeiască şi să nu se 
distreze cu râs şi glume, cum era 
obiceiul până acum, ca şi cum a 
face o nuntă ar fi o glumă sau un 
joc de copii, căci căsătoria este 
mângâierea noastră a celor ce 
ştim şi credem că ea este plăcută 
lui Dumnezeu şi binecuvântată. 
Tot Luther arată temeiurile scrip-
turistice ale nunţii din Vechiul 
Testament, ce se citesc la slujba 
cununiei, şi apoi indică practic 
cum să se binecuvânteze nunta: 
„Întinde mâinile, spune el pasto-
rului, asupra lor şi te roagă: 
Doamne Dumnezeule, care ai 
creat bărbatul şi femeia şi le-ai 
poruncit starea căsătoriei şi i-ai 
binecuvântat cu sămânţa trupului 
şi cu taina iubitului Tău Fiu Iisus 
Hristos şi a Bisericii, Mireasa Ta, 
Te rugăm prin bunătatea Ta 
nemărginită să nu ne laşi să se 
smintească această constituţie a 
Ta, ci cu milostivire s-o păstrăm 
în noi prin Iisus Hristos Domnul 
nostru, Amin”.[8]

TAINA CĂSĂTORIEI  ( I )
A b o r d a r e  i n t e r c o n f e s i o n a l ă
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Slujitorul Nunţii în 
Protestantism

Slujitorul Nunţii în Protestan-
tism e, deci, pastorul. Şi, deşi 
nunta e o chestiune civilă, totuşi 
protestanţii fac distincţie între 
contract şi binecuvântare. Con-
tractul e ceea ce ţine de autorita-
tea laică, binecuvântarea n-o dă 
decât Biserica. Dacă în protestan-
tism slujitorul Tainei Nunţii nu-i 
slujitor adevărat dat fiind doc-
trina protestantă, care nu recu-
noaşte nici nunta şi nici preoţia ca 
Taine totuşi binecuvântarea pas-
torului e distinctă de contract şi 
nunta nu se binecuvântează de 
mirii înşişi. Într-o anumită 
măsură, deci, protestanţii sunt 
mai aproape de adevăr decât teo-
logii Bisericii Romei. Greşeala lor 
provine din marea lor pornire 
pentru abuzurile contra cărora 
s-au ridicat şi au protestat. Dar, 
în ceea ce priveşte Taina Nunţii, 
chiar doctrina protestantă n-a 
putut să treacă dincolo de prac-
tica Bisericii din totdeauna, că 
nunta se binecuvântează de Bise-
rică. Ei rămân în greşeală fiindcă 
nu fac apel la Tradiţia Sf. Biserici 
şi fiindcă au altă concepţie despre 
Biserică şi Taine, dar n-au putut 
înfrânge obiceiurile şi datinile de 
care vorbeşte Luther şi care-i toc-
mai Tradiţia care s-a păstrat de-a 
lungul vremurilor. Punându-se 
deci impropriu problema slujirii 
nunţii în protestantism, lucrurile 
duc chiar şi aşa la o singură con-
cluzie: Slujitorul Tainei Nunţii nu 
poate fi decât preotul.

Căsătoriile mixte
Cu prilejul Conciliului al II-lea 

de la Vatican, s-a pus de multe 
ori în discuţie problema căsătorii-
lor mixte şi s-a cerut să se adopte 
o atitudine nouă faţă de căsători-
ile pe care le încheie persoane 
aparţinând unor confesiuni dife-
rite. Astfel, la 25 martie 1967 s-a 
publicat o hotărâre sub formă de 
decret prin care autoritatea cen-
trală a Bisericii romano-catolice a 
încercat să dea satisfacţie reven-
dicărilor legitime ale credincioşi-
lor catolici ca şi ale celor necato-
lici în problemele căsătoriilor 
mixte, mai ales că această pro-

blemă a făcut şi face obiectul unor 
ample dezbateri publice, constitu-
ind cea mai nevralgică chestiune în 
cadrul relaţiilor ecumenice ale Bise-
ricii Catolice.

În afară de faptul că se arată o 
înţelegere şi o bunăvoinţă verbală, 
de a se soluţiona problema într-un 
spirit frăţesc, de pace şi de înţele-
gere între toţi creştinii, se menţin 
două din măsurile pricinuitoare de 
sminteală în această chestiune, 
măsuri tradiţionale ale Vaticanului, 
în aplicarea cărora el rămâne neîn-
duplecat. Prima măsură e aceea 
care îl obligă pe soţul catolic să facă 
tot ce-i stă în putinţă spre a-l con-
verti pe soţul necatolic la credinţa 
catolică. A doua măsură e aceea de 
a-i obliga în scris pe cei doi soţi, sau 
măcar verbal, dar în mod solemn, 
la botezarea şi educarea religioasă 
catolică a viitorilor copii.[9]

În vremea în care prozelitismul 
catolic s-a accentuat printre credin-
cioşii ortodocşi, atât în lumea slavă, 
cât şi în cea greacă, autoritatea bise-
ricească ortodoxă s-a văzut nevoită 
să nu recunoască validitatea taine-
lor catolice, tocmai în scopul de a 
stăvili prozelitismul. Astfel, după 
unirea de la Brest din 1596 a unei 
părţi din credincioşii ruteni cu Bise-
rica Romei, Sinodul din Moscova a 
adoptat, în 1620, hotărârea de a nu 
recunoaşte nici o taină a catolicilor, 
nici măcar Botezul, iar în 1756, 
Sinodul din Constantinopol a adus 
şi el hotărârea de a nu recunoaşte 

nici măcar botezul catolic. Cu 
toate că aceste hotărâri au fost 
abrogate, ele au continuat să se 
aplice până în zilele noastre, afec-
tând şi validitatea cununiei, astfel 
încât cei ce se converteau de la 
catolicism la ortodoxie erau 
supuşi rebotezării şi li se admi-
nistrau inclusiv Taina Cununiei, 
dacă erau căsătoriţi. De pe această 
poziţie, adoptată din motive de 
iconomie, pentru apărarea împo-
triva prozelitismului catolic, Bise-
rica Ortodoxă, în genere, a privit 
ca nevalidă şi cununia oficiată de 
protestanţi şi alte confesiuni apu-
sene, dar a acceptat ca valide tai-
nele Bisericilor necalcedoniene, 
inclusiv pe cea a cununiei.[10]

Cam în perioada dobândirii 
Independenţei de stat, Biserica 
Ortodoxă a început să accepte ca 
valide atât botezul, cât şi cununia 
creştinilor eterodocşi din Apus, 
dacă aceştia deveneau membri ai 
săi, dar în chestiunea căsătoriilor 
mixte, ea a adoptat din aceeaşi 
vreme atitudinea căreia îi dă 
expresie şi în prezent articolul 47 
din Regulamentul de disciplină al 
Bisericii Ortodoxe: „Clericii sunt 
obligaţi să nu oficieze Taina 
Cununiei, decât pentru ortodocşi, 
asistaţi de nuni ortodocşi. Cei de 
alt cult sunt obligaţi, înaintea 
căsătoriei, să îndeplinească for-
malităţile de trecere la ortodoxie. 
Preoţii care se vor abate de la 
aceste norme, se vor pedepsi cu 
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canonisire la sfânta mănăstire, 
până la transferare, afară de cazul 
când au avut dezlegarea chiriar-
hului”.[11]

Cadrul principal în care se 
pune problema căsătoriilor mixte 
între creştini de diferite confesi-
uni este delimitat şi determinat 
de următoarele elemente:

1. validitatea botezului celor 
care se căsătoresc;

2. caracterul cununiei sau 
natura actului cununiei, care este 
considerată o Taină oficiată de 
slujitorul bisericesc calificat sau 
nu e considerat ca atare;

3. iconomia.
1. Validitatea botezului: când 

două persoane care vor să se 
căsătorească sunt socotite bote-
zate în mod valid, ele sunt 
îndreptăţite să primească şi Taina 
Cununiei, iar dacă acestora li se 
administrează de către preotul 
ortodox, chiar şi în cazul când 
una dintre ele n-ar fi de confesi-
une ortodoxă, Taina Cununiei 
„îşi produce efectul haric specific, 
adică ea este deplin validă. Sub 
raportul validităţii sau canonici-
tăţii această cununie religioasă 
sau mixtă nu este permisă şi ea 
poate atrage sancţiuni”.[12]

2. Caracterul sau natura sacra-
mentală a cununiei: Există între 
catolici şi ortodocşi o serie de 
deosebiri care nu permit Bisericii 
Ortodoxe să considere drept taină 
deplină sau taină adevărată cunu-
nia catolică şi nici cea protestantă 
de orice nuanţă. Conform catoli-
cilor, Taina Cununiei şi-o admi-
nistrează reciproc persoanele care 
se căsătoresc, prin exprimarea 
consensului în mod solemn în 
faţa preotului, care nu este decât 
martorul calificat şi autorizat să 
ia act de oficierea reciprocă de 
către cei doi soţi a acestei Sfinte 
Taine.

Ca urmare, din punct de 
vedere al învăţăturii ortodoxe, 
cununia catolică nici nu poate fi 
socotită drept taină, ci o simplă 
legătură care are la bază un con-
tract – fie el religios sau moral – 
dublat de unul juridic şi încheiat 
potrivit rânduielilor dreptului 
roman, exprimat prin formula:

«Consensus facit nuptias» 
(Consensul face nunta).

3. Iconomia: Prin iconomie se 
urmăreşte a se deschide uşa mântu-
irii tuturor celor care cred în Hristos 
şi-şi manifestă dorinţa de a dobândi 
mântuirea înfăptuită de El. De ase-
menea, Biserica cea adevărată, care 
nu poate închide nimănui uşa mân-
tuirii, suplineşte prin lucrarea Sf. 
Duh care sălăşluieşte într însa, lipsa 
de har a celor care nu au primit Sf. 
Taine în mod valid, deci ce poate 
valida deopotrivă atât botezul neva-
lid, cât şi cununia nevalidă a etero-
docşilor care aleargă în ajutorul ei.

Privită în lumina acestor ele-
mente principale, chestiunea căsă-
toriilor mixte apare ca una dintre 
cele mai delicate probleme care se 
pun în relaţiile interconfesionale 
sau interbisericeşti şi care, după 
caz, poate fi soluţionată fie pe calea 
acriviei, fie pe calea iconomiei. 
Ambele modalităţi sunt tradiţionale 
în Biserica Ortodoxă, iar aplicarea 
uneia sau alteia este determinată de 
interese majore ale Bisericii, care au 
determinat ca, atunci când şi acolo 
unde există primejdia unui prozeli-
tism străin care-şi face drum prin 
intermediul căsătoriilor mixte, să 
aplice acrivia sau, din contră, ca 
atunci şi acolo unde nu există 
această primejdie, să aplice ico-
nomia.

Având însă în vedere că prin 
binecuvântata lucrare desfăşurată 
în spirit ecumenic în întreaga lume 
creştină, s-au creat condiţii noi care 
îmbunătăţesc cu fiecare zi relaţiile 
interconfesionale şi interbisericeşti, 
se impune ca în acest spirit ecume-
nist, care se datoreşte fără îndoială 
lucrării Duhului Sfânt, să fie recon-
siderată şi din partea Ortodoxiei, 
acrivia, şi să fie înlocuită prin ico-
nomie.[13]

Concluzii
1. Problema slujitorului Tainei 

Nunţii nu se poate dezlega fără a se 
ţine seama de învăţătura Bisericii şi 
practica ei se cuprinde în Sfânta 
Scriptură şi Sfânta Tradiţie.

2. Pe baza Sfintei Scripturi şi a 
Sfintei Tradiţii, în Biserica Orto-
doxă, problema slujitorului Tainei 
Nunţii îşi găseşte fericita ei dezle-
gare. Aici slujitorul e preotul, aşa 
cum a orânduit Mântuitorul Iisus 
Hristos şi urmaşii Săi, iar acest slu-
jitor, ispravnic al Tainelor Bisericii, 
ştie că în toate Tainele, şi deci şi în 
Taina Nunţii, Harul lui Dumnezeu 
vine prin el. Fără preot, oamenii 

pot încheia consimţăminte de 
căsătorie, dar nu vor putea sluji 
Taina Nunţii niciodată, căci orice 
Taină are nevoie, pe lângă insti-
tuirea dumnezeiască, de o parte 
văzută şi una nevăzută, iar Taina 
Nunţii nu poate face excepţie de 
restul Tainelor. Sprijinit pe învă-
ţătura şi practica Bisericii sale, 
preotul ortodox este mărturie vie 
al adevărului de nezdruncinat că 
problema slujitorului Tainei Nun-
ţii este o problemă mereu actuală 
şi că ea aruncă lumini deosebite 
asupra a ceea ce este atât de 
însemnat în viaţa creştină şi soci-
ală: FAMILIA.

3. Dezlegarea problemei sluji-
torului Tainei Nunţii în Biserica 
Romei, prin identificarea a ceea 
ce ea numeşte „contract cu 
Taina”, este o dezlegare nefericită 
care duce la pierderea unei Taine 
din patrimoniul Bisericii, făcând 
din slujitorul ei un asistent nepu-
tincios, care nu stă de faţă în ceea 
ce ar trebui să fie Taina Cununiei, 
decât ca o mântuire a unei învă-
ţături greşite pe care Biserica lui, 
din motive lumeşti, trecătoare, se 
trudeşte s-o menţină împotriva 
adevărului, transformând nunta 
într-o ierurgie.

4. Nerecunoaşterea Nunţii ca 
Taină în Protestantism nu face 
altceva decât să arate şi mai bine 
marea importanţă a unei aseme-
nea Taine, care, neputând fi 
scoasă din viaţa creştinilor, i se 
dă un oarecare caracter religios, 
căci era cu neputinţă să se spună 
creştinilor că rostul lor în lume 
n-are nici o legătură cu perma-
nenţele ce trec dincolo de zările 
acestui veac.

De aceea, la nuntă apare pas-
torul care, în numele comunităţii 
nu face altceva decât să arate că 
practica Bisericii e mai tare decât 
erezia.[14]

5. De la Ortodoxie la Protes-
tantism există o slăbire progre-
sivă a învăţăturii despre apropie-
rea omului de Dumnezeu şi între 
om-om, o accentuare a distanţei.

În Ortodoxism – Tainele se 
întemeiază pe persoana vie a 
Mântuitorului Iisus Hristos; prin 
Taine omul primeşte pe Hristos 
Însuşi pentru a muri şi învia 
împreună cu El şi toţi credincioşii 
se unesc prin ele în acelaşi 
 Hristos.
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În Catolicism – temelia Taine-
lor e moartea pe cruce a lui Hris-
tos; prin Taină, omul nu primeşte 
decât o graţie creată, deosebită de 
Hristos şi fiecare om altă graţie 
creată, încât credincioşii se găsesc 
într-o stare asemănătoare, dar nu 
într-o unitate.

Protestanţii – duc şi mai 
departe această destrămare a uni-
tăţii credinciosului cu Dumnezeu 
şi cu semenii săi în credinţă, după 
care omul nu mai primeşte de la 
Dumnezeu nici măcar o graţie 
creată, ci o simplă făgăduinţă a 
mântuirii viitoare. Omul nu mai 
e legat de Dumnezeu prin nimic 
de la El, ci numai prin credinţa 
lui cu care se atârnă de promisiu-
nea lui Dumnezeu. „Tainele nu 
mai sunt mijloace de legătură a 
credincioşilor cu Dumnezeu şi 
între ei înşişi, nu mai sunt «înche-
eturile» între mădularele trupului 
tainic al Domnului, nu mai sunt 
vasele comunicante ale vieţii 
dumnezeieşti, de la Dumnezeu la 
credincioşi şi între credincioşi, 
pentru că nu mai circulă peste tot 
o astfel de viaţă de la Dumnezeu 
la credincioşi şi între credincioşi”.
[15]

6. Interpretarea Tainelor:
a. Deosebirea:
- la ortodocşi: Taina – accentul 

cade pe ceea ce e nevăzut, spiri-
tual, în lucrările sfinte;

- la catolici: sacramentum 
(sacer = sfânt) – accentul cade pe 
latura ceremonială, văzută, a 
lucrărilor sfinte (e formal, exte-
rior şi legal);

- la protestanţi: Tainele sunt 
mai mult simple semne ale făgă-
duinţelor dumnezeieşti pentru 
deşteptarea şi întărirea credinţei 
decât organe ale Harului; sunt 
semne văzute, exterioare ale jus-
tificării lăuntrice.

b. Lucrarea Tainelor:
- la ortodocşi şi catolici Tai-

nele lucrează în chip necesar; 
adevăratul săvârşitor al Tainei 
este Mântuitorul sau puterea sfin-
ţitoare a Sfântului Duh, care 
lucrează prin preot; condiţiile 
sunt: obiective de validitate a tai-
nei – prin preot şi conform rân-
duielii Bisericii – şi subiective.

c. Taina Nunţii este privită ca 
indisolubilă la ortodocşi şi cato-
lici (cu mici diferenţe):

- subiectul (primitorul) Tainei: 
ortodocşii şi catolicii admit căsă-

toriile mixte. Biserica Ortodoxă a 
impus celibatul pentru treapta de 
episcop, iar Biserica Catolică l-a 
extins la tot clerul;

- ministrul (săvârşitorul) Tainei: 
la ortodocşi – preotul/episcopul; la 
catolici: nu există o doctrină stabi-
lită în această privinţă; pe de-o 
parte, unii admit ca săvârşitori pe 
mirii înşişi, iar preotul e doar „un 
martor care dă caracterul de publi-
citate Tainei, iar binecuvântarea lui 
e o simplă ierurgie, neesenţială 
pentru încheierea Tainei”.[16]

- materia Tainei: catolicii nu au 
o doctrină unitară: materia ar fi per-
soana soţilor sau iubirea şi încrede-
rea reciprocă.

- forma Tainei: la ortodocşi – 
binecuvântarea mirilor de către 
preot prin semnele exterioare (uni-
rea mâinilor mirilor şi punerea 
cununiilor pe capetele lor) plus for-
mele sacramentale şi rugăciunile 
respective; la catolici – este consim-
ţimântul celor ce se însoţesc.

- disciplina nunţii: ortodocşii nu 
admit a patra căsătorie, fiind o 
«fărădelege»; catolicii o admit.

- indisolubilitatea căsătoriei: la 
ortodocşi, desfacerea căsătoriei se 
admite din două cauze: moartea 
fizică sau desfrâul; la catolici – prin-
cipial, nu se admite divorţul, ci 
numai încheierea unei noi căsătorii 
după decesul soţului. În cazul în 
care există certuri, se face o despăr-
ţire de casă şi de masă, nu divorţ. 
La protestanţi – căsătoria nu este 
Taină, ci o consideră numai „o rân-
duială dumnezeiască menită pen-
tru perpetuarea neamului omenesc; 
ea se confirmă public în biserică, cu 
oarecare ceremonii, rugăciuni şi 
binecuvântări. Se admite separarea 
doar pe motiv de desfrânare sau 
părăsirea căminului conjugal. 
Admit şi ei căsătoriile mixte, dar au 
ca impediment pentru căsătorii 
rudenia de sânge, nu şi pe cea spi-
rituală”.[17]
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Ortodoxă după Vechiul Calendar în 
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HIROTONIA ÎNTRU ARHIEREU A PREA CUVIOSULUI 
ARHIMANDRIT MIRTOFOR MIHAIL GHEORGHE BURUIANĂ

Vineri, 14/27 septembrie 2013, de sărbătoarea "Înălţării 
Sfintei Cruci" la Mănăstirea "Sfânta Cruce" din localitatea Stoi-
cani, raionul Soroca, din Republica Moldova, a avut loc hiroto-
nia întru episcop, a arhimandritului mitrofor Mihail Gheorghe 
Buruiană, născut la data de 24 iulie 1968, în localitatea Les-
pezi, jud. Iaşi, România. A fost hirotonit diacon la 17 iunie 1993 
şi preot la data de 18 iunie 1993. Este absolvent al Academiei 
Teologice Ortodoxe din Chişinău, Republica Moldova, promoţia 
1999. A fost numit exarh al mănăstirilor şi preşedinte al consis-
toriului eparhial din cadrul 
Mitropoliei Autonome Creştin 
Ortodoxe după Vechiul Calendar 

în Italia, cu sediul la Bergamo. Hirotonia întru episcop a fost 
săvârşită în cadrul Sfintei Liturghii de către Înalt Prea Sfinţia Sa 
Adrian Zamlinschi, Arhiepiscop al Chişinăului şi Pământurilor 
Moldoveneşti şi de Prea Sfinţia Sa Arsenie Iarcov, Arhiepiscop 
misionar la Muntele Sinai din Egipt, la cererea şi cu binecuvân-
tarea Înalt Prea Sfinţitului dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop de Ber-
gamo şi Mitropolit primat al Mitropoliei Autonome Creştin 
Ortodoxe după Vechiul Calendar în Italia, care din motive de 
sănătate (fiind internat în spital) nu a putut participa la acest 
măreţ eveniment.

Noul episcop a primit numele de Mihail suceveanul şi a fost numit secretar al sfântului 
sinod din Bergamo. 

ÎNTRU MULŢI ŞI FERICIŢI ANI STĂPÂNE!
Arhidiacon B. Mihail

secretar eparhial
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MITROPOLIA AUTONOM  CRE TIN ORTODOX  
DUP  VECHIUL CALENDAR ÎN ITALIA 

Arhidioceza de Bergamo 
 

 

 
 
 

Nr. 70 / 14 27 Septembrie 2013

in mila Lui Dumnezeu, a Celui în trei ipostasuri închinat i sl vit, întru aceast  
zi binecuvântat , s-a s vâr it Sfânta Tain  a Hirotoniei întru Arhiereu, robului 
lui Dumnezeu Arhimandritul Mihail Gheorghe Buruian  de origine Român, 
n scut la data de 24 Iulie 1968 în Loc. Lespezi, Jud. Ia i cu numele de Botez 
Gheorghe primind titulatura de: SUCEVEANUL. 
 
  Prea Sfin itul p rinte Episcop Vicar Mihail Suceveanul a îndeplinit toate 
condi iile impuse de c tre Sfintele Canoane, primind i pov uirile noastre 

duhovnice ti i fr e ti, pentru a fi un bun c l uzitor al clericilor i credincio ilor eparhiei pe 
care a primit-o spre p storire. 
 

Sfânta Tain  a Hirotoniei Prea Sfin itului P rinte Mihail Suceveanul, s-a s vâr it 
din încredin area Înalt Prea Sfin itului P rinte Arhiepiscop i Mitropolit Doctor Onufrie 
Pop, fiind oficiat  de c tre: 

 
 
 

Î.P.S. Arhiepiscop Andrian Zamlinschi, 
Arhiepiscopul Chi in ului i al P mânturilor Moldovene ti 

 
 

ÎPS. Arhiepiscop Arsenie Iarkov – Arhiepiscop de Sinai i Egipt. 
 

 
Prea Sfin itul P rinte Episcop Ilie 
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CONFERINŢA CU TEMA:
“TAINA BOTEZULUI NU SE REPETĂ”

„SfâNTUL BOTEz, UşA PRIN 
CARE SE INTRă îN SfâNTA 
BISERICă”

Prea Cucernici Părinţi, Iubiţi 
credincioşi si credincioase, dis-
tinşi invitaţi,

Conferinţa la care m-a invitat 
Misiunea Creştin Ortodoxă 
„Adormirea Maicii Domnului” 
din Castellon, misiune aflată sub 
oblăduirea canonică a „Mitropo-
liei Autonome Creştin Ortodoxe 
după Vechiul Calendar în Italia, 
cu tema „Taina Botezului nu se 
repetă” este extrem de incitantă 
atât din punct de vedere teologic, 
cât şi din punct de vedere al vieţii 
noastre cotidiene. Noi, creştinii 
ortodocşi, credem şi mărturisim, 
că Biserica este formată din toţi cei 
care cred în Hristos şi au credinţa 
apostolilor, cei care cred că Bise-
rica deţine adevărul universal, 
(adică adevărul integral), şi care 
au primit un botez. Botezul este 
numit Taină a Bisericii prin care 
credincioşii sunt primiţi prin 
întreita cufundare în apă, şi invo-
când numele Sfintei Treimi. Bote-
zul introduce oamenii ca membri 
ai trupului lui Hristos, şi pentru 
fiecare creştin înseamnă renaştere 
în moartea şi învierea Domnului. 
Şi înaintemergătorul Mântuitoru-
lui Hristos, Sfântul Ioan, a botezat 
la Iordan. Dar botezul lui nu era 
Taină, ci închipuia doar curăţirea 
de păcate prin credinţă şi pocă-
inţă. El era mai mult un îndemn la 
pocăinţă, un semn văzut şi pregă-
titor spre cele ce aveau să vină, 
cum mărturiseşte chiar Sfântul 
Ioan Botezătorul: «Eu unul vă 
botez cu apă spre pocăinţă, dar 
Cel ce vine după mine este mai 
puternic decât mine; Lui nu sunt 
vrednic să-I dezleg încălţămintea. 
Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt 
si cu foc» (Matei III, 11). Dacă 
citim cu atenţie Sfânta Scriptură 
vom observa că botezul nostru - 
să-i spun aşa cel de toate zilele - 
diferă de botezul Sfântului Ioan 
Botezătorul care a fost un botez al 
pocăinţei. De altfel, Sfântul apos-
tol Pavel, întâlnind în calea sa pe 

unii care primiseră botezul lui Ioan, 
i-a întrebat: «Primit-aţi voi Duhul 
Sfânt când aţi crezut? Iar ei au zis 
către el: Dar nici n-am auzit, dacă 
este Duh Sfânt. Şi el a zis: Deci în ce 
v-aţi botezat? Ei au zis: În botezul 
lui Ioan. Iar Pavel a zis: Ioan a bote-
zat cu botezul pocăinţei, spunând 
poporului să creadă în Cel ce avea 
să vină după el, adică în Iisus Hris-
tos. Şi auzind ei, s-au botezat în 
numele Domnului Iisus» (Fapte XIX, 
15), adică au primit Botezul creştin. 
Botezul creştin restaurează natura 
omului şi elimină păcatul originar, 
dar şi păcatele personale ale omului, 
aşa cum reiese din Biblie. Sfântul 
Botez instituit de Mântuitorul Iisus 
Hristos nu este doar un semn pregă-
titor pentru cele ce ar fi să vină, ci 
este o Sfântă Taină a Bisericii lui 
Hristos. Efectele primirii Tainei 
Sfântului Botez sunt: iertarea păca-
tului strămoşesc şi a tuturor păcate-
lor săvârşite înainte de Botez în situ-
aţia celor ce se botează mai târziu; 
renaşterea, sau naşterea la o viaţă 
nouă duhovnicească, viaţă de cură-
ţie şi sfinţenie. De aici şi denumirile 
date Tainei Sfântului Botez: «baie», 
«izvor sfânt», «luminare», «renaş-
tere», «naştere din nou», «sfinţire», 
«pecetea lui Hristos», «baia vieţii», 
«baia renaşterii», «baia pocăinţei». 
Sfântul Botez nu este o joacă! Sfân-
tul Botez este întâia dintre Tainele 
Sfintei Biserici; este uşa prin care se 
intră în Sfânta Biserică. Numai prin 
Sfântul Botez putem ajunge membri 
ai Bisericii lui Hristos şi ne putem 
învrednici şi de primirea celorlalte 
Sfinte Taine. Taina Sfântului Botez a 
fost aşezată de Mântuitorul Iisus 
Hristos prin cuvintele: «Mergând, 
învăţaţi toate neamurile, botezân-
du-le în numele Tatălui şi al Fiului 
şi al Sfântului Duh» (Matei XXVIII, 
19). Toate acestea le-a grăit după 
învie rea Sa din morţi. Dar Taina 
Sfântului Botez nu este numai uşa 
prin care se intră în Sfânta Biserică a 
lui Hristos, ci şi pentru câştigarea 
împărăţiei lui Dumnezeu, aşa cum 
ne încredinţează însuşi Mântuitorul, 
zicând: «De nu se va naşte cineva 
din apă şi din Duh, nu va putea să 
intre în împărăţia lui Dumnezeu.» 
(Ioan III, 5).

Nu aş vrea să vă plictisesc cu 
un discurs sforăitor, dogmatic. 
Trebuie să reţineţi că partea 
văzută a Tainei Sfântului Botez 
constă din afundarea de trei ori în 
apa sfinţită a celui ce se botează şi 
în rostirea cuvintelor: «Botează-se 
robul lui Dumnezeu. (N) În 
numele Tatălui, amin, si al Fiului, 
amin, şi al Sfântului Duh, Amin; 
Acum şi pururea şi în vecii veci-
lor, Amin». Sfânta noastră Biserică 
face Botezul prin afundare, nu 
prin turnare sau prin stropire, 
pentru că chiar cuvântul botez 
înseamnă «a afunda”, «a 
cufunda». Sub formă de turnare 
sau prin stropire se săvârşeşte 
doar în împrejurări cu totul deose-
bite, când, de pildă, cineva este 
greu bolnav sau când nu se află la 
îndemână apă din destul. Apa 
care se foloseşte la Taina Sfântului 
Botez trebuie să fie naturală, 
curată si cu nimic amestecată. 
Săvârşitorii Tainei Sfântului Botez 
sunt episcopii şi preoţii, căci lor 
le-a încredinţat Mântuitorul Iisus 
Hristos puterea de a săvârşi Sfin-
tele Taine. Numai în caz de nevoie 
poate boteza şi diaconul, iar în 
cazuri cu totul deosebite (a unui 
prunc în pericol de moarte) poate 
face acest lucru şi un simplu cre-
dincios, având însă grijă să ros-
tească cuvintele care arată că 
lucrarea se face în numele Sfintei 
Treimi. În acest caz, dacă cel bote-
zat trăieşte, trebuie chemat preo-
tul pentru citirea rugăciunilor din 
rânduiala Botezului şi administra-
rea Tainei Mirungerii şi Tainei 
Împărtăşaniei.

Revin acum la tema conferinţei 
noastre. Ce-l de-al doilea Botez. 
Există mai multe feluri de bote-
zuri. Există un Botez al muceniciei 
sau al sângelui (Matei X, 32; XVI, 
25), cunoscut în cele dintâi veacuri 
creştine, înţelegând prin el moar-
tea martirică, în persecuţii, pentru 
Mântuitorul Iisus Hristos. Sfinţii 
părinţi îl socotesc asemenea Bote-
zului din apă si din Duh, uneori 
chiar mai de preţ decât acesta 
(Sfântul Grigorie Teologul). Mai 
cunoaştem şi Botezul dorinţei care 
constă în dorinţa arzătoare a cuiva 

Ţinută de Înalt Prea Sfinţitul dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop de Bergamo şi 
Mitropolit Primat la Misiunea „Adormirea Maicii Domnului” Castellon, Spania
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de a ajunge membru al Sfintei 
Biserici, ducând o viaţă de pocă-
inţă şi în virtute. Dacă dintr-o pri-
cină oarecare fără voia lui nu 
ajunge să primească botezul prin 
apă şi prin Duh, el e socotit bote-
zat cu Botezul dorinţei. Botezul 
este unul Unic si Nerepetabil! Iată 
ce scrie Sfântul Apostol Pavel în 
Epistola către Efeseni: „Un Domn, 
o credinţă, un botez” (Efeseni 4,5). 
Deci Taina Sfântului Botez nu se 
repetă. Mă repet! Căci «este un 
Domn, o credinţă, un botez» (Efes. 
IV, 5)...dar şi  «Mărturisesc un 
botez spre iertarea păcatelor», ros-
teşte cel ce primeşte Sfânta Taină 
a Botezului (Art. 10 din Simbolul 
Credinţei). Cum cineva nu se 
naşte trupeşte decât o singură 
dată, tot asemenea naşterea sufle-
tească nu poate fi decât una sin-
gură. Nu te poţi naşte de mai 
multe ori! Numai dacă a fost găsit 
un prunc şi nu se ştie sigur de a 
fost sau nu botezat, atunci acesta 
este botezat condiţionat, dacă n-a 
fost botezat. Deci nici aici nu se 
săvârşeşte un al doilea botez. Din 
punct de vedere canonic al doilea 
botez sau rebotezarea sunt inter-
zise ortodocşilor, deoarece Iisus 
Hristos „a adus o singura jertfă 
pentru păcate” (Evr. 10, 12), odată 
pentru totdeauna (Evr. 10, 10). 
Excepţia este cea pe care v-am 
spus-o mai devreme. Copiii să fie 
rebotezaţi dacă nu se ştie cine i-a 
botezat (canonul 94 - Sinodul al 
Vl-lea ecumenic). Problema celui 
de-al doilea botez a apărut odată 
cu primirea schismaticilor sau ere-
ticilor în sânul Bisericii Adevărat 
Ortodoxe, multe din „botezurile” 
oficiate de aceştia nefiind valide. 
Biserica Adevărat Ortodoxă face o 
distincţie între ereticii care trebuie 
să fie botezaţi pentru a fi primiţi 
în Biserică (can. 46 apostolic, can. 
19 - Sinodul I ecumenic, can. 7 - 
Sinodul al II-lea ecumenic, can. 95 
- Sinodul al VI-lea ecumenic), şi 
ereticii al căror botez poate fi 
acceptat pe temeiul iconomiei 
(can. 2, Sinodul al VI-lea ecume-
nic. Biserica nu crede că botezul 
ereticilor este valid. Cu toate aces-
tea, în cazul în care un schismatic, 
eretic sau heterodox doreşte să 
devină mlădar al Bisericii lui Hris-
tos, în funcţie de circumstanţe se 
poate accepta botezul anterior. 
Acest lucru se datorează faptului 
că Biserica are capacitatea de a 
oferi şi îndeplini prin iconomie, 
prin harul divin o procesiune 
făcută care a avut loc într-un grup 
eretic. Canoanele sunt cele indi-

cate mai înainte. Mai exact, pe înţe-
lesul nostru al  tuturor:

– Armeni, copţi şi monofiziţi 
sunt admişi într-o renunţare scrisă 
de cacodoxie

– Romano-catolicii sunt fără 
repetarea botezului, doar prin măr-
turisire de credinţă ortodoxă şi 
mirungere

– Anglicanii este de preferat să 
fie re-botezaţi pentru că episcopii nu 
au succesiunea apostolică

– Protestanţii sunt primiţi prin 
botez ca urmare a întreruperii suc-
cesiunii apostolice.

Înainte de a încheia aş vrea să vă 
spun că mă bucur de această confe-
rinţă şi din alt motiv. Această temă 
mi-a adus aminte de originile mitro-
poliei noastre. Exact această pro-
blemă a botezului a avut-o şi fon-
datorul Mitropoliei noastre, 
Mitropolitul Gabriel, iniţial episcop 
de Spania şi Portugalia al Bisericii 
de Stil Vechi din Grecia. În anul 
1978 ca arhimandrit a părăsit Bise-
rica Rusă din Exil, la sfatul Sfântului 
Ioan Maximovici şi s-a alăturat Bise-
ricii de Stil Vechi din Grecia. Pe 17 
iunie 1978, Arhimandritul Ioan 
(Rocha) a luat jurămintele în schima 
mare, şi a primit numele de Gabriel. 
Pe 18 iunie 1978 a avut loc hirotonia 
Arhimandritului Gabriel (Roche), 
întru arhiereu, ca episcop de Lisa-
bona şi Exarh al „Sinodului Bisericii 
de Stil Vechi din Grecia în Portuga-
lia”. Ca urmare a rebotezării şi rehi-
rotoniei arhimandritului Ioan, Bise-
rica Ortodoxă Rusă din Afara 
Frontierelor (ROCOR) a rupt comu-
niunea cu Biserica Ortodoxă a 
Vechilor Calendarişti Greci, con-
dusă de Arhiepiscopul Auxentios. 

Grecii foarte radicali nu au putut 
înţelege cum un arhimandrit orto-
dox, portughezul Ioan fusese pri-
mit în Biserica Ortodoxă Rusă de 
la romano catolicism fără să fie 
botezat!

A N E X E

CANON 7 al Celui de-al 
Doilea Sinod Ecumenic
Pe cei ce din eretici vin la orto-

doxie (dreapta slăvire), şi marea 
parte a celor ce se mântuiesc îi 
 primim, după spusa urmare, şi 
obicei. Pe arieni adică, şi pe 
machedonieni, şi pe savatieni, şi 
pe navatieni, pe cei ce se zic pe 
sineşi curaţi, şi mai buni[18], şi pe 
cei patrusprezecelnici, adică tetra-
diţi (mercurieni), şi pe apolinarişti 
îi primim dându-şi Libele (adică 
mărturisirea credinţei), şi anate-
matisind pe tot eresul, care nu 
cugetă, precum cugetă sfânta 
Soborniceasca şi Apostoleasca 
Biserica lui Dumnezeu. Şi pecetlu-
indu-i mai-nainte cu sfântul Mir, 
pe frunte, pe ochi, şi pe nări, şi pe 
gură, şi pe urechi, şi pecetluindu-i 
pe ei, zicem: Pecetea Darului Sfân-
tului Duh. Pe evnomiani care se 
botează întru o afundare, şi pe 
montanişti, cei ce aici se zice 
frighi, şi pe saveliani, care învaţă, 
că Tatăl şi Fiul este o faţă (Yopato-
rie), şi alte oarecare cumplite fac, 
şi pe celelalte eresuri toate, 
(fiindcă aici sunt mulţi, mai ales 
cei ce năvălesc din ţara galateni-
lor). Pe toţi cei ce din aceştia vor 
voi a se adăuga la ortodoxie, ca pe 
elini îi primim. Şi în ziua cea din-



Pag. 20 � An III, Nr. 10-12, Octombrie–Decembrie 2013� An III, Nr. 10-12, Octombrie–Decembrie 2013 An III, Nr. 10-12, Octombrie–Decembrie 2013

Preşedinte: Dr. ONUFRIE POP
                     Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit Primat
Vicepreşedinte: Protoiereu mitrofor VICTOR PANĂ
Corector: Protoiereu mitrofor NICOLAE CONSTANTIN
Secretar de redacţie: Arhidiacon B. MIHAIL

Via Alessandro Furietti n° 7
Bergamo – Malpensata, Italia
Cod 24126

Tel. (+39) 328.5906172 Italia
www.octavianrodna.ro
office@octavianrodna.ro

Adresa  redacţiei:

tâi îi facem creştini. Iar întru a 
doua catehumeni, iar întru a treia 
îi jurăm, cu insuflare de trei ori în 
faţă, şi în urechi, şi aşa îi catehi-
sim, şi îi facem să zăbovească în 
Biserică îndestul, şi să asculte 
Scripturile. Şi atunci îi botezăm. 
[Apostolesc 46, 47, 68; Sinod 1, 8, 
19; Sinod 6, 95; Laodiceea 7, 8; 
Cartagina 66; Vasilie 1, 5, 47]

TÂLCUIRE
Canonul acesta orânduieşte cu 

ce chip se cuvine să primim pe cei 
ce din eresuri vin la Ortodoxa 
Credinţă, şi la partea celor ce se 
mântuiesc. Zicând, că pe arieni, şi 
machidonieni, şi navatieni, despre 
care am zis în Canonul întâi al 
Sinodului acestuia. Şi pe savatieni 
şi pe patrusprezeceri, adică tetra-
diţi şi apolinarişti, îi primim, după 
ce vor da libele, adică mărturisire 
în scris, în care să anatematisească 
şi pe al lor eres, încă şi pe tot alt 
eres care nu cugetă, precum 
cugetă Sfânta, Soborniceasca, şi 
Apostoleasca Biserica lui Dumne-
zeu, (precum şi Sinodul întâi cel 
Ecumenic o au cerut aceasta în 
scris de la Navatieni cu deosebire 
în Canonul 8) ale cărora mai întâi 
pecetluim cu Sfântul Mir fruntea, 
ochii, nările, gura, şi urechile la 
fiecare pecetluire zicând: „Pecetea 
Darului Sfântului Duh”. Pe toţi 
aceştia însă aşa îi primim, nebote-
zându-i a doua oară, fiindcă după 
Zonara, întru Sfântul Botez cu 
nimic se deosebesc de noi, ci întoc-
mai cu dreptslăvitorii se botează, 
pe arieni însă, şi machedonieni, 
arătat fiind eretici, i-a primit 
Canonul fără al doilea botez ico-
nomiceşte, după întâiul cuvânt 
pentru multa mulţime a ereticilor 
celor de acest fel ce aflau întru 
acea vreme. Iar după al 2-lea 
cuvânt, şi pentru că întocmai ca 
noi se botezau. Pe evnomieni însă, 
care întru o adunare se botează, şi 
montanişti, care aici în Constanti-
nopol, se numesc frighi. Şi pe 
saveliani, care zic că o faţă este 
Tatăl, şi Fiul, şi alte rele fac, şi pe 
toate celelalte eresuri al ereticilor, 
(dintre care mulţi se află aicea, şi 
mai ales câţi se trag din Ţara Gala-
tilor). Pe aceştia, zic, pe toţi, ca pe 

elini îi primim. Adică la fel ca pe 
unii cu totul nebotezaţi. (Pentru că 
aceştia, ori cu totul nu s-au botezat, 
ori de s-au botezat, însă nu drept, şi 
precum se botează Dreptslăvitorii. 
Pentru aceasta nici se socotesc bote-
zaţi) şi în ziua dintâi, îi facem pe ei 
creştini, adică îi facem să primească 
toate dogmele creştinilor, afară din 
Pridvorul Bisericii, puindu-şi Preo-
tul mâna peste ei, după Canonul 39 
al localnicului Sinod din Iliviria, 
care este Ţară a Ispaniei. Iar a doua 
zi îi facem catihúmeni, adică îi 
numărăm în rânduiala catihúme-
nilor. Iar a treia zi le citim obişnui-
tele lepădări (de satana) însuflând 
de trei ori în faţă şi în urechile lor, şi 
aşa îi catihisim pe ei (adică îi învă-
ţăm) în parte cele ale credinţei, şi îi 
facem să rămâie în Biserică mult 
timp şi să asculte Dumnezeieştile 
Scripturi, şi atuncea îi botezăm       
pe ei.

MăRTURISIREA DE CREDINţă 
DESPRE BOTEz A BISERICII 
ORTODOXE DE STIL VEChI DIN 
ROMâNIA

Despre botez
Cu toate acestea, Sfântul Sinod al 

Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din 
România, după cuvântul Sfântului 
Vasile cel Mare, din cel dintâi canon 
al său, a hotărât să fie primit, prin 
iconomie, botezul schismaticilor din 
Biserica Ortodoxă Română (de Stil 
Nou), adică numai cele trei afundări 
săvârşite în numele Sfintei Treimi. 
Însă, pentru a nu împiedica mântui-
rea multora, Sinodul Bisericii Orto-
doxe de Stil Vechi din România a 
aplicat principiul iconomiei, aşa 
cum au făcut-o şi Sfinţii Părinţi de la 
Sinodul I (Can. 8) şi de la Sinodul al 
II-lea (Can. 7), precum şi Sfântul 
Vasile (Can. 1). Pe baza acestor 
canoane, primim numai botezul 
schismaticilor (cele trei afundări), 
dar numai dacă acest botez este 
săvârşit după rânduiala Bisericii 
Ortodoxe (cele trei afundări com-
plete şi în numele Sfintei Treimi). 
Deşi Sfântul Vasile îi numeşte pe 
schismatici ca nişte „mireni şi lipsiţi 
de dar”, totuşi primim cele trei 
afundări ale lor, atât pe temelia 
canoanelor mai sus numite, dar şi 

ţinând seama de multe minuni 
din Sfintele Scripturi, când afun-
dările fiind făcute numai de 
mireni s-au dovedit a fi valide. În 
general, Biserica acceptă botezul 
făcut de mireni numai atunci când 
cel ce urmează a fi botezat se află 
în primejdie de moarte. Amintim 
în acest sens minunea din viaţa 
Sfântului Atanasie, arhiepiscopul 
Alexandriei, care, copil fiind, 
boteza în joacă pe malul mării pe 
copiii de o vârstă cu el. Şi cerce-
tând acest lucru Sfântul Patriarh 
Alexandru şi sinodul său, au hotă-
rât validă taina sfântului botez 
săvârşit de copilul Atanasie, după 
rânduiala Ortodoxiei. Iar pentru 
că mărturisim împreună cu Sfân-
tul Apostol Pavel „Un Domn, o 
Credinţă şi un Botez”, ca să nu ne 
facem călcători ai legii lui Dumne-
zeu, pe schismaticii botezaţi prin 
cele trei afundări şi în numele 
Sfintei Treimi, care se întorc la 
Biserica Adevărat Ortodoxă îi 
ungem cu Sfântul şi Marele Mir, 
după cum spune Sfântul Vasile în 
Can. 1, sau Sfinţii Părinţi de la 
Sinodul al II-lea, în Can.7. Şi, pen-
tru că prin iconomie Sfinţii Părinţi 
au primit botezul schismaticilor şi 
pe al nabatienilor (can 7 Sinod al 
II-lea) care urmau iudaiceştilor 
obiceiuri, serbând Paştele şi cele-
lalte sărbători odată cu iudeii, dar 
se botezau cu botezul cel adevă-
rat, tot prin iconomie şi prin tăria 
canoanelor de mai sus primim şi 
noi botezul schismaticilor. Dacă 
cei care vin la dreapta credinţă nu 
au botezul săvârşit prin cele trei 
afundări şi în numele Sfintei Tre-
imi - fie ei schismatici, fie eretici - 
îi primim ca pe nişte nebotezaţi şi 
îi botezăm cu botezul cel adevărat 
al Bisericii Apostolice Ortodoxe, 
după care îi ungem cu Sfântul şi 
Marele Mir şi îi împărtăşim cu 
Sfintele Taine (Tâlcuirea Can. 46 şi 
47 ale Sfinţilor Apostoli, notele 83 
şi 84).
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