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RĂZBOIUL DINTRE NOI, 

Cea mai mare conflagraţie este războiul nevăzut dintre oameni. 
 

Iubiţi cititori, 
Iată-ne ajunşi la cel de-al 12-lea an al Revistei „Hrană pentru Suflet” editată de Mitropolia 

de Bergamo şi iniţiată de Înalt Preasfinţia sa, Dr. Dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop şi Mitropolit. 
Vă reamintim că anul acesta se împlinesc 10 ani de la primirea Thomosului de Autonomie 

al Bisericii noastre, document canonic conferit de către Sfântul Sinod al Mitropoliei Ortodoxe 
după Calendarul Patristic din America, condus de către Preafericitul părinte Ioan (Lobue). 

Am parcurs prima jumătate de an cu diferite stări de spirit şi cu tendinţe sociale destul de 
tumultoase. S-a ivit izbucnirea războiului din Ucraina, lucru foarte dramatic pentru că abia 
traversasem perioada de doi ani de pandemie. Acum, din nou, omenirea ne arată că merge mai 
departe şi se regenerează. Omul, în esenţa lui, este un biruitor înzestrat cu această putere de 
către Dumnezeu, creatorul său şi al tuturor. 

Înainte de a începe cursul obişnui al acestui număr al Revistei noastre, vă propunem să ne 
încărcăm acumulatorii sufleteşti din izvorul nesecat de înţelepciune al Sfântului Ioan Gură de 
Aur. Miracolul acestui ilustru ierarh al Bisericii creştine timpurii începe o dată cu înveşnicirea 
sa sufletească, o dată cu trecerea lui din această lume la cea nesfârşită. Anul acesta se împlinesc, 
pe data de 14 septembrie, 1615 ani de la trecerea lui la cele veşnice. După atâţia ani, atâtea 
secole, vedem că vestitul Ioan Hrisostom este mai actual pe zi ce trece iar cuvintele sale rămân 
nemuritoare pentru întreaga creştinătate şi, de ce nu, pentru întreaga umanitate. 

Aşadar, să purcedem: 
„Ca să petrecem viaţă paşnică şi liniştită întru toată cuvioşia şi bună-cuviinţa, că acesta este 

lucru bun şi primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să se 
mântuiască si la cunoştinţa adevărului să vină. (I Timotei 2, 2-4) 

Dacă se voieşte a se curma războaiele obşteşti, sau luptele şi tulburările ivite, pentru aceasta se 
face rugăminte preotului pentru a face rugăciuni către Dumnezeu pentru împăraţi si stăpânitori, 
apoi cu atât mai mult se cere a o face aceasta laicul, sau omul din lume. Trei sunt felurile de 
războaie în lume, si anume: cel dintâi este războiul obişnuit, când ostaşii noştri se războiesc contra 
barbarilor; al doilea, când fiind pace din afară, noi totuşi ne războim unii contra altora, şi al treilea 
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când fiecare se războieşte contra sa. Războiul acesta al treilea este cel mai grozav. Războiul cel 
purtat de barbari contra noastră nu va putea cu nimic să ne vatăme. Si de ce? Au tăiat, au pustiit, 
au ucis, însă cu nimic n-au vătămat sufletul. Şi chiar nici cel de-al doilea — dacă vom voi — nu ne 
va putea vătăma, căci chiar dacă alţii ne atacă pe noi, ne este cu putinţă nouă să fim paşnici. 
Fiindcă ascultă pe profetul care zice: „În loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam” şi 
iarăşi: „Cu cei ce urau pacea am fost ca un făcător de pace” şi iarăşi: „m-au urât în zadar”. 
(Psalmi 108, 3; 119, 6-7) Războiul cel de al treilea însă, nu este cu putinţă a scăpa de dânsul fără de 
primejdii. Căci când se răscoală trupul asupra sufletului şi îl împinge la pofte urâcioase, când îi 
înarmează plăcerile senzuale, îi întărâtă mânia, invidia şi celelalte, atunci nu este cu putinţă a ne 
învrednici de bunurile făgăduite nouă, dacă acest război nu încetează. Pe lângă acestea, cel ce nu 
înfrânează la timp acest război, cu siguranţă că va cădea şi va căpăta răni mortale, care-i vor 
pricinui moartea cea din gheenă. 

Deci, noi trebuie în fiecare zi să avem mare grijă, ca acest război să nu se aţâţe în noi, iar dacă 
este aţâţat, să nu rămână, ci să se liniştească cu desăvârşire. Pentru că la urmă ce folos ai tu, dacă 
lumea întreagă se bucură de o pace profundă, iar tu te lupţi cu tine însuţi? 

Această pace, deci, trebuie să o avem şi noi; şi când o avem, nimic din cele din afară nu va 
putea să ne vatăme. Desigur că nu cu puţin contribuie la aceasta şi pacea obştească, drept care şi 
zice apostolul: „ca să petrecem viaţă paşnică şi liniştită”. Dar dacă cineva fiind în linişte, încă se 
tulbură, apoi este foarte nenorocit. Ai văzut că el vorbeşte de această pace, despre care eu spun, 
adică de cea de a treia? Atunci când zice: „ca să petrecem viaţă paşnică şi liniştită” el nu rămâne 
numai la acestea, ci adaugă: „întru toată buna-credinţă şi cuvioşia”. Dar întru toată buna-credinţă 
şi cuvioşia nu se poate afla cineva, dacă nu are cu sine pacea lăuntrică. Când raţionamente şi fel de 
fel de cercetări ne tulbură credinţa noastră, ce fel de pace avem? Când ne vânzolesc duhurile 
desfrâului, ce fel de pace avem? Şi pentru ca să afli că el prin expresia „ca să petrecem viaţă 
paşnică şi liniştită” n-a înţeles ca să ne cheltuim viaţa elinilor, căci la drept vorbind vei găsi viaţa 
lor plină de toate dezmierdările şi desfrânările, de aceea a adăugat că viaţa noastră cea liniştită să o 
petrecem întru toată cucernicia şi curăţia. Fiindcă viaţa aceea este încărcată de intrigi şi de lupte, 
sufletul fiind rănit zilnic de tulburările cele izvorâte din raţionamente, de aceea el nu spune de o 
asemenea viaţă, ci de cea petrecută în toată evlavia. Prin cuvântul „toată” apostolul nu spune 
numai de evlavia şi curăţia cea din dogmele credinţei, ci şi de cea din viaţă, căci el cere evlavia şi în 
viaţa noastră zilnică. Fiindcă ce folos vom avea dacă în credinţă suntem evlavioşi, iar în viaţă ne 
găsim în păcat? 

Cum este cu putinţă a fi cineva păcătos prin viaţa sa, ascultă tot pe acest fericit ce spune în 
altă parte, zicând: „Ei mărturisesc că Îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor Îl tăgăduiesc” (Tit 
l, 16), şi iarăşi: „Dar eu v-am scris acum să nu vă amestecaţi cu vreunul, care, numindu-se frate, va 
fi desfrânat, sau lacom, sau închinător la idoli, sau ocărâtor, sau beţiv, sau răpitor. Cu unul ca 
acesta nici să nu şedeţi la masă” (I Corinteni 5, li), şi iarăşi: „cine zice că este în lumină şi pe fratele 
său îl urăşte, acela este în întuneric până acum”. (I loan 2, 9) Ai văzut câte feluri de impietăţi sunt? 
De aceea, el zice: „întru toată evlavia şi curăţia”. Căci necurat nu este numai desfrânatul, ci şi 
lacomul este necurat şi nesăţios după averi, fiindcă şi această poftă nu este mai prejos de pofta 
trupurilor. Cel ce nu se înfrânează pe sine, se numeşte neînfrânat şi nesăţios, fiindcă nu îşi 
înfrânează poftele sale. Astfel, putem numi neînfrânat şi pe cel ce se mânie uşor, şi pe cel ce poartă 
ură, si pe iubitorul de argint, şi pe cel viclean, şi, în fine, pe tot cel ce se găseşte în păcat noi îl 
numim neînfrânat, şi necurat şi spurcat. „Că acesta este lucru bun şi bine primit înaintea 
Mântuitorului nostru, Dumnezeu” zice. Ce este bun şi bine primit? A se ruga pentru toţi; aceasta o 
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cere Dumnezeu, aceasta o voieşte. „Care voieşte, zice, ca toţi oamenii să se mântuiască şi la 
cunoştinţa adevărului să vină.” 

Deci, imită pe Dumnezeu. Că dacă voieşte ca toţi 
oamenii să se mântuiască, apoi cu drept cuvânt că 
trebuie să ne rugăm pentru toţi. Dacă el voieşte ca toţi 
să se mântuiască, voieşte şi tu, iar dacă voieşti, roagă-
te, fiindcă pentru unii ca aceştia trebuie să te rogi. Ai 
văzut cum El din toate părţile a convins sufletul că 
trebuie să se roage şi pentru elini? Şi apoi arată chiar 
şi câştigul ce îl are cineva de aici: „ca să petrecem, 
zice, viaţă paşnică si liniştită”. Dar faptul este cu atât 
mai înalt, cu cât aceasta este şi voinţa lui Dumnezeu, 
şi că prin aceasta noi devenim deopotrivă cu El 
deoarece voim ce voieşte şi El. Sunt de ajuns 
asemenea sfaturi pentru a îmblânzi până şi o fiară. 
Deci, nu te teme să te rogi pentru elini, fiindcă aceasta 
şi El o voieşte; ci teme-te de a blestema, fiindcă 
aceasta n-o voieşte. Iar dacă trebuie a ne ruga pentru 
elini, şi deci şi pentru eretici, apoi trebuie a ne ruga pentru toţi oamenii, iar nicidecum a-i prigoni. 
Acest bun, de altfel, vine şi de acolo, că noi cu toţii ne împărtăşim de aceeaşi natură, şi Dumnezeu 
laudă şi aprobă bunăvoinţa şi dragostea cea către alţii. „Dar dacă El voieşte aceasta, zici tu, dacă 
Domnul doreşte, de ce mai este nevoie de rugăciuni din partea mea?” Apoi aceasta contribuie foarte 
mult în a-i atrage pe ei spre dragostea către tine, şi apoi şi pe tine nu te lasă să te sălbăticeşti; într-
un cuvânt, toate acestea sunt de ajuns pentru a-i atrage la credinţă. Căci mulţi oameni din cauza 
certurilor cu alţi oameni s-au depărtat de Dumnezeu. 

Prin cuvântul „mântuire” el înţelege tocmai acest lucru. „Care voieşte, zice, ca toţi oamenii să 
se mântuiască”, fiindcă şi aceasta este mântuire cu adevărat, iar fără de ea nici un lucru mare nu 

poate fi, ci mai mult o numire simplă. „Şi să vină la 
cunoştinţa adevărului.” Cărui adevăr? A adevărului din 
credinţă. Fiindcă, anticipând, el a zis lui Timotei ca să 
poruncească unora de a nu învăţa în alt chip, apoi ca nu 
cumva să-i considere pe aceia de duşmani, şi din această 
cauză să se încurce în lupte cu ei, ce spune el? „Care voieşte, 
zice, ca toţi oamenii .să se mântuiască şi să vină la cunoştinţa 
adevărului.” Şi de ce este aşa, o spune mai departe, zicând: 

Căci unul este Dumnezeu, unul este şi Mijlocitorul între 
Dumnezeu şi oameni: omul Iisus Hristos. (2, 5) A zis ca să 
vină la cunoştinţa adevărului, arătând prin aceasta că lumea 
nu este şi nu se găseşte în adevăr, şi iarăşi că „unul este 
Dumnezeu” şi nu mai mulţi, precum credeau aceia, şi că El 
voieşte ca toţi să se mântuiască. A zis apoi că pe Fiul 1-a 
trimis Dumnezeu ca mijlocitor între El şi oameni. Dar ce? 
Oare Fiul nu este Dumnezeu? Ba este cu adevărat. Apoi 
atunci cum de zice că „unul este Dumnezeu”? Aceasta o zice 

spre deosebire de idoli, şi nu faţă de Fiul, fiindcă vorba lui aici este despre adevăr şi rătăcire. Dar 
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apoi mijlocitorul trebuie a se găsi în comunicare directă cu ambele părţi cărora este mijlocitor, căci 
treaba mijlocitorului este de a comunica cu amândouă părţile al căror mijlocitor se găseşte, şi dacă 
cu una din părţi nu comunică, atunci nu mai este mijlocitor. Deci, dacă Fiul nu se împărtăşeşte de 
natura Tatălui, atunci El nu mai este mijlocitor, ci S-a despărţit şi S-a depărtat de El. Că precum El 
s-a împărtăşit de natura oamenilor, fiindcă la oameni a venit, tot aşa Se împărtăşeşte şi de natura 
Tatălui, fiindcă de la Tatăl a venit. Deci, fiindcă El a fost mijlocitor a două naturi, trebuie să Se afle 
alături de aceste două naturi. Că precum El a 
fost om, astfel a fost şi Dumnezeu. Numai om 
simplu fiind, n-ar fi putut fi mijlocitor, fiindcă 
trebuia să stea de vorbă şi cu Dumnezeu, iar 
Dumnezeu n-ar fi putut fi mijlocitor, fiindcă 
nu 1-ar fi primit pe El cei pentru care 
mijlocea. Precum acolo zice: „unul este 
Dumnezeu, unul şi mijlocitorul între 
Dumnezeu şi oameni”, tot aşa şi aici, unul şi 
unul. Nu pune doi, fiindcă discuta despre 
politeism, şi deci ca nu cumva agăţându-se de 
numărul doi să cadă în politeism, de aceea a pus „unul” şi „unul”. Ai văzut de câtă exactitate în 
vorbe face uz Sfânta Scriptură? Căci „unul” şi „unul” fac doi, însă noi nu zicem aceasta, deşi 
raţionamentul impune aşa ceva, precum nici nu zici — deşi raţionamentul impune — că dacă a 
născut, a suferit ceva.  

Căci unul este Dumnezeu, unul este şi Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni: omul Hristos 
Iisus, Care S-a dat pe Sine preţ de răscumpărare pentru toţi, mărturia adusă la timpul său. (2, 5-6) 

Dar cum? Oare şi pentru elini s-a dat preţ de răscumpărare? Spune-mi. Şi dacă Hristos a 
murit şi pentru elini, tu nu vrei nici să te rogi pentru ei? „Dar, zici tu, cum de n-au crezut?” Fiindcă 
n-au voit, El însă a făcut ceea ce trebuia să facă. „Mărturia” vorbeşte aici de patima Sa. „Că a 
venit, zice, să mărturisească adevărul Tatălui, şi a fost jertfit. Aşa că nu numai Tatăl mărturiseşte de 
El ci şi El mărturiseşte de Tatăl.” „Eu am venit în numele Tatălui Meu” (Ioan 5, 43), şi iarăşi: „Pe 
Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată”, şi iarăşi: „ca să Te cunoască pe Tine, singurul 
Dumnezeu adevărat”, şi iarăşi: „Duh este Dumnezeu”. (loan l, 18; 17, 3; 4, 24) Aşadar El a 
mărturisit până la moarte. „Adusă la timpul său”, adică în timpurile cuvenite. 

Spre aceasta am fost pus propovăduitor şi apostol (adevărat grăiesc în Hristos, nu mint) — 
învăţător neamurilor, în credinţă şi adevăr. (2, 7) „Deci, dacă El a pătimit, zice, pentru neamuri, şi 
eu am fost rânduit dascăl al neamurilor, pentru ce tu să nu te rogi pentru ele?” Bine face el aici că 
întrebuinţează dovada celui vrednic de credinţă că „am fost pus, zice, învăţător neamurilor”, fiindcă 
ceilalţi apostoli foarte mult ezitau, sau mai bine zis stăteau la îndoială asupra acestui fapt. Apoi a 
adăugat: „învăţător al neamurilor în credinţă şi în adevăr”. Când tu auzi aici zicând „în credinţă” 
să nu crezi că faptul este o înşelăciune, fiindcă adăugând „în adevăr”, el ne convinge că nu este 
minciună. Ai văzut puterea cea mare a harului? Pentru că rugăciunile evreilor nu se făceau şi 
pentru neamuri, pe când acum harul s-a întins şi peste neamuri, „învăţător al neamurilor, zice, în 
credinţă şi în adevăr.” „Cel ce S-a dat pe Sine, zice, preţ de răscumpărare pentru toţi.” Deci, cum a 
fost predat de Tatăl? Prin urmare, răscumpărarea este fapt al bunătăţii Sale. Şi care este preţul de 
răscumpărare? Urma ca neamurile să fie pedepsite, urma ca să fie pierdute; dar în loc de acestea El 
a dat pe Fiul Său, ca să propovăduiască crucea”. 

(Sfântul Ioan Gură de Aur - din “Tâlcuiri la Epistola Întâi către Timotei”) 
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DE ANUL NOU PE STIL VECHI 

(1/14 IANUARIE) 
 

Anul iti va merge bine, nu cand tu 
vei zace beat in ziua cea dintai a lui, ci 
cand atat in ziua cea dintai, cat si in cea 
de pe urma, si in fiecare zi tu vei face 
fapte placute lui Dumnezeu. Nu betia 
insenineaza, ci rugaciunea, nu vinul, ci 
cuvantul infranarii. Vinul starneste 
furtuna, cuvantul lui Dumnezeu aduce 
liniste. Acela aduce neliniste in inima, 
acesta alunga zgomotul; acela intuneca 
mintea, acesta lumineaza pe cea 
intunecata; acela aduce intristarea, care 
inainte era departe, acesta ia grija, care 
este de fata. Caci nimica nu poate asa de 
tare insenina, ca invatatura intelepciunii, de a pretui putin lucrurile cele de acum, a tinti la cele 
viitoare, a recunoaste cele pamantesti ca trecatoare si a nu le socoti statornice, nici bogatia, nici 
puterea, nici cinstea, nici magulirile. Daca tu posezi astfel de intelepciune, atunci poti sa privesti 
pe un bogat, fara ca sa-l zavistuiesti, poti sa ajungi la nevoie si la saracie si totusi sa nu pierzi 
curajul. 

Crestinul nu trebuie sa praznuiasca sarbatorile numai in stiute zile, ci tot anul trebuie sa fie 
lui sarbatoare. Cum insa trebuie sa fie formata acea sarbatoare, care se cuvine lui? Pavel zice: 
"Sa praznuim nu intru aluatul cel vechi, nici intru aluatul rautatii si al viclesugului, ci intru 
azimele curatiei si ale adevarului" (I Cor. V, 8). Daca ai constiinta curata, tu serbezi in toate 
zilele, saturandu-te cu nadejdeie cele slavite si indestulandu-te cu asteptarea bunurilor celor 
viitoare. Iar daca nu ai constiinta linistita, si esti impovarat cu multe pacate, atunci poti sa tii mii 
de sarbatori, si totusi nu te vei afla mai bine decat cel ce jeleste.  

Caci ce-mi foloseste mie o zi senina, cand constiinta mea este intunecata? Asadar, daca 
voiesti, ca sa ai vreun folos de la anul nou, multumeste acum, cand a trecut un an, multumeste 
Domnului, ca el te-a adus pana aici, frange inima ta, numara zilele vietii tale, si zi catre tine 
insuti: zilele alearga si trec, numarul anilor se implineste, noi am si savarsit o mare parte din 
cale, dar ce bine am facut noi. Oare nu ne vom duce noi de aici deserti si goi de toata dreptatea? 
Judetul este inaintea usii, viata noastra pleaca spre batranete. 

Acestea le cumpaneste in ziua anului nou, la acestea sa gandesti in curgerea anului. Sa 
cugetam la cele viitoare, ca sa nu ne zica cineva aceea ce proorocul zicea iudeilor: "Zilele lor s-au 
stins intru desertaciune si anii lor au trecut repede" (Ps. LXXVII, 37), Aceasta sarbatoare 
neincetata, despre care eu am vorbit, care nu cunoaste vreo curgere a anului si nu este legata cu 
vreo zi hotarata, poate sa o praznuiasca deopotriva saracul si bogatul. Pentru ea nu este de 
trebuinta nici cheltuiala si nici avere, ci numai singura fapta cea buna. Tu nu ai avere, dar ai 
frica lui Dumnezeu, care este mai pretioasa, decat toate comorile, o comoara netrecatoare, 
neschimbacioasa, ne secata. Priveste cerul, cerul cerurilor, pamantul, marea, aerul, soiurile 
dobitoacelor, feluritele plante si tot neamul omenesc. Priveste ingerii, arhanghelii si stapaniile 
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cele de sus. Toate acestea sunt proprietate a Domnului. Servitorul unui Domn atat de bogat nu 
poate sa fie sarac, cand acest Domn este cu mila catre tine. 

A se veseli in astfel de zile, a avea mare indestulare intransele, a lumina cu faclii locurile 
publice si a impleti cununi, si altele asemenea, este o nebunie copilareasca. Tu esti slobod de 
aceste slabiciuni, ai varstnicia crestineasca si esti cetatean al cerului. De aceea nu mai aprinde in 
aceasta zi focuri pe piete, ci aprinde inaultrul tau lumina cea duhovniceasca; caci "asa trebuie sa 
lumineze lumina voastra inaintea oamenilor, zice Domnul, ca vazand ei faptele voastre cele bune, 
sa proslaveasca pe Tatal vostru, care este in cer" (Mat. V, 16).  

Aceasta lumina iti va face mare castig. Nu incununa usile casei tale, ci poarta-te asa, ca sa 
dobandesti din mana lui Hristos cununa dreptatii. Nu face nimica inzadar, nimica fara temei, ci 
toate intru cinstea iui Dumnezeu, precum Pavel zice: "Ori de mancati, ori de beti, ori altceva de 
faceti, toate intru slava lui Dumnezeu sa le faceti" (I Cor. X, 31). Tu intrebi: Cum poate cineva sa 
manance si sa bea intru slava lui Dumnezeu? Cheama un sarac, primeste prin transul pe insusi 
Hristos la masa ta, si tu ai mancat si ai baut intru slava lui Dumnezeu. Dar el voieste, ca noi nu 
numai sa mancam spre slava lui Dumnezeu, ci si toate celelalte sa le facem tot asa, d.p. iesirea din 
casa si ramanerea noastra acasa. Si una si alta trebuie sa se faca pentru Dumnezeu. Cum insa 
putem sa le facem pe amandoua pentru Dumnezeu? Iata.  

Cand tu iesi, spre a merge la Biserica, ca sa iei parte la rugaciune si la invatatura cea 
duhovniceasca, atunci esti intru slava lui Dumnezeu. Dar tu poti sa ramai si acasa intru slava lui 
Dumnezeu. Cum si in ce chip? Cand auzi zgomote, vezi neoranduieli si praznuiri pacatoase, sau 
vezi piata plina de oameni rai si obraznici, atunci iesi, nu lua parte la neoranduiala, si tu ai 
ramas acasa intru slava lui Dumnezeu. Iar daca cineva poate a iesi de acasa si a ramane acasa 
intru slava lui Dumnezeu, apoi poate inca a lauda si a dojeni intru slava lui. Dar intrebi tu, cum 
se poate a lauda sau a dojeni pe cineva intru slava lui Dumnezeu? Voi adeseori sedeti in locurile 
voastre de lucrare, si vedeti trecand oameni rai si pierduti, care sunt cu sprincenele incretite si 
ingamfati, inconjurati de lingai si de lingusitori, imbracati in haine scumpe, plini de un lux 
desert, oameni jefuitori si lacomi de avere. Deci daca tu vei auzi pe cineva zicand: iata un om 
norocit si vrednic de ravnit, dojeneste aceasta vorba, jeleste si tanguieste.  

Aceasta vrea sa zica a dojeni intru slava lui Dumnezeu, caci astfel de dojana este pentru cei 
de fata o invatatura de intelepciune si de fapta cea buna, ca ei sa nu mai fie asa de poftitori de 
cele pamantesti. Zi celui ce a rostit vorba de mai sus: pentru ce acest om sa fie norocit? Poate 
pentru ca el are un cal frumos de minune, impodobit cu frau scump, si multe slugi si o haina 
luxoasa, si in toate zilele petrece in betie si in desfatare? Tocmai pentru aceea el este nenorocit si 
in treapta cea mai inalta vrednic de jelit. Eu vad, ca voi de la el insusi nimic nu puteti lauda, ci 
numai lucrurile cele dinafara, calul, fraul, haina, care toate nu fac parte din ei insusi. Spuneti, 
poate oare sa fie ceva mai saracacios, decat cand calul sau si fraul aceluia si frumusetea hainei si 
multimea slugelor se admira, iar insusi stapanul trece fara nici o lauda? Cine poate sa fie mai 
sarac decat acela, care intru sine nu are nimic frumos, ci se impodobeste numai cu cele straine? 
Podoaba si bogatia noastra cea adevarata, cea proprie, consta nu in slugi, nu in haine, si in cai, ci 
in fapta cea buna a inimii, in bogatia faptelor celor bune si in bucuratoarea incredere in 
Dumnezeu. 

Iar daca alta data tu vezi trecand pe un sarac, pe un putin-pretuit si nebagat in seama, care 
traieste foarte cu anevoie, dar foarte imbunatatit, lauda-l inaintea celor de fata, si lauda ta este o 
indemnare pentru dansii, o chemare la viata cea imbunatatita si dreapta. Daca ei zic: acesta este 
ticalos si nenorocit, raspundele: Dimpotriva, el este cel mai norocit; caci el are prieten pe 
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Dumnezeu, soata a vietii pe fapta cea buna, el poseda o comoara netrecatoare, caci are o 
constiinta curata. Ce poate sa-i vatame lui lipsa bogatiei cei pamantesti, cand el are sa 
mosteneasca cerul si bunatatile cele ceresti. Cand tu vei vorbi asa cu dansii si ii vei invata asa, vei 
primi mare plata pentru lauda si pentru doajana, caci pe amandoua le faci intru slava lui 
Dumnezeu. 

Noi putem inca sa si pedepsim intru slava lui Dumnezeu. Cum? Adeseori noi ne suparam pe 
slugele si pe supusii nostri, dar cum putem sa-i pedepsim pentru Dumnezeu? Cand vezi, ca sluga 
ta, sau un cunoscut, sau altcineva din cei legati cu tine, s-a imbatat, ori a rapit ceva, umbla la 
locuri rele, nu se ingrijeste de sufletul sau, jura, minte, s.a. ocaraste-l si-l pedepseste, readu-l pe 
calea cea dreapta, pune-l la randuiala, si toate acestea vor fi facute intru slava lui Dumnezeu. Iar 
daca vezi, ca el a gresit impotriva ta insuti, si in slujba ta a fost lenes, iarta-l si tu il vei fi iertat 
intru slava lui Dumnezeu. Dar spre parere de rau, multi fac cu totul din contra, atat in privire 
catre cunoscuti, cat si catre slugele lor. Cand acestia pacatuiesc impotriva noastra insine, atunci 
ne facem judecatori aspri si nemilostivi; dimpotriva daca ei au jignit pe Dumnezeu si s-au 
aruncat sufletele lor in pieire, noi nu pierdem nici o vorba pentru aceasta. 

Mai departe, poate tu trebuie sa-ti agonisesti prieteni. Deci fa-ti prieteni pentru Dumnezeu. 
Dar si vrajmasi sa ti-i faci pentru Dumnezeu. De trebuie sa-ti faci vrajmasi, fati-i pentru 
Dumnezeu, insa cum putem noi sa ni-i facem prieteni si vrajmasi pentru Dumnezeu? Sa cautam 
nu astfel de prieteni, de la care primim daruri, de care suntem invitati la masa, si care ne 
partinesc in lucrurile cele pamantesti, ci sa ni-i castigam pe acei prieteni, care totdeauna tin 
sufletul nostru in oranduiala, ne indeamna la 
datoriile noastre, pedepsesc greselele noastre, 
dojenesc calcarile de lege ale noastre, cand 
cadem iarasi ne scoala, si prin sfat si 
rugaciune ajuta apropierea noastra de 
Dumnezeu. 

Dar si vrajmasi trebuie sa-si faca cineva 
pentru Dumnezeu. Cand tu vezi pe un om 
destramat, calcator de lege, plin de pacate si 
de socotinti rele, care voieste sa te aduca la 
cadere si sa te amageasca, retragete-te si fugi, 
precum a poruncit Hristos sa faci, cand a zis: 
"de te sminteste ochiul tau cel drept, scoate-l 
si-l arunca de la tine" (Mat. V, 29). Prin 
aceasta el iti porunceste, ca si pe prietenii, pe 
care tu ii iubesti, ca pe ochiul tau, si care iti 
sunt foarte folositori in viata, sa-i smulgi si sa-
i arunci de la tine, cand mantuirea ta cere 
aceasta. 

Cand te duci in societate, si trebuie sa 
vorbesti multe, fa si aceasta pentru 
Dumnezeu. Si cand taci sa taci pentru Dumnezeu. Cum poate insa cineva sa ia parte la o 
societate pentru Dumnezeu? Cand tu in societate cu altii vorbesti nu despre lucruri pamantesti, 
nu despre lucruri desarte si nefolositoare, ci despre adevarata intelepciune, despre cer si iad, 
cand nu vorbesti nimic de prisos si fara de minte, precum d.p. cine a dobandit o diregaiorie, cine 



ANUL  XII          Nr.  1 – 6           Ianuarie  –   Iunie   2022              Pag.  8 
 

a fost pedepsit si pentru ce, cum a castigat cutare asa de mult si s-a facut asa de bogat, ce a lasat 
celalalt la moartea sa, pentru ce unul nu a mostenit, pe cand el socotea, ca are cea mai mare 
nadejde la aceasta, si alte cele de asemenea lucruri. Despre astfel de iucruri noi insine nici sa 
incepem vorba, nici cu alitii sa nu convorbim despre ele, mai vartos sa avem in vedere, ca sa 
facem si sa vorbim ceea ce place lui Dumnezeu. 

Iarasi tu poti sa taci pentru Dumnezeu, cand vei fi tratat cu cutezare sau ocarat, sau vei 
suferi mii de necazuri, dar toate acestea le vei ingadui cu noblete de suflet, si nu vei raspunde cu 
nici o vorba defaimatoare. 

Dar noi putem intru slava lui Dumnezeu nu numai a lauda si a dojeni, nu numai a ramane 
acasa si a iesi, nu numai a vorbi si a tacea, ci putem inca si a ne intrista si a ne bucura spre slava 
lui Dumnezeu. Adica cand tu te vezi pe sine sau pe un frate cazand in pacat, jeleste si te 
intristeaza, si prin aceasta intristare tu vei castiga mantuirea cea fara de cainta, adica cum zice 
Apostolul Pavel: "intristarea, care este dupa Dumnezeu, lucreaza pocainta spre mantuire fara de 
cainta" (II Cor. VII, 10). De asemenea, 
cand vezi pe un altul norocit, nu-l 
pismui, ci multumeste lui Dumnezeu 
pentru aceea, ca pentru binele tau 
propriu, caci El a facut asa de slavit pe 
fratele tau, si aceasta bucurie iti va 
aduce mare plata. 

Caci spune mie, poate sa fie cineva 
mai vrednic de jalit, decat pismataretul, 
care, in loc de a se bucura si a trage 
castig din bucurie, se intristeaza, cand 
altuia ii merge bine, si prin aceasta intristare el totodata isi atrage pedeapsa lui Dumnezeu? 
Trebuie oare sa mai adaug, ca noi putem si a cumpara si a vinde intru slava lui Dumnezeu, cand 
d.p. nu cerem pret mai mare decat cel obisnuit, nu abuzam de timpurile scumpetii, si inca dam 
atunci saracilor din proviziile noastre? "Cel ce precupeteste graul este blestemat" (Pild. XI, 26), 
zice Domnul. 

Insa ce trebuie sa numar eu toate indeosebi? Un exemplu poate sluji pentru toate. Precum 
zidarii, cand voiesc a zidi o casa, masoara din unghi in unghi cu sfoara si asa intocmesc zidirea, 
ca partea ei cea din afara sa nu fie nepotrivita; asa trebuie si noi de-apururea sa intrebuintam ca 
o sfoara cuvintele Apostolului: "Ori de mancati, ori de beti, ori altceva de faceti, toate sa le faceti 
intru slava lui Dumnezeu" (I Cor. X, 31). Asadar ori de ne rugam, ori de postim, de pedepsim ori 
iertam, de laudam sau dojenim, de intram ori iesim, sau orice facem, toate sa fie spre slava lui 
Dumnezeu.  

Ceea ce nu poate sluji spre slava lui Dumnezeu, nici sa facem nici sa graim. Iar acel grai al 
Apostolului totdeauna sa-! purtam cu noi, ca pe un toiag puternic, ca pe o arma sigura si ca pe o 
comoara scumpa, si sa-l inscriem in inima noastra, ca noi toate sa facem, sa graim, sa savarsim 
spre slava lui Dumnezeu, si ca sa dobandim slava de la Domnul atat aici cat si ia sfarsitul acestei 
calatorii pamantesti. Caci el zice: "Cine ma cinsteste pe mine, si eu il voi cinsti pe acela". Insa nu 
numai cu cuvintele, ci si cu faptele sa slavim totdeauna pe Tatal, impreuna cu Hristos 
Dumnezeul nostru, caci Lui se cuvine cinstea si slava si inchinaciunea, acum si in vecii vecilor! 
Amin. 
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Potrivit invataturii Bisericii oamenii nu se deosebesc intreolalta dupa virtutile sau rautatile 

lor, ci dupa dispozitia lor de a se pocai sau de a ramane in pacat. Pedagogia pe care Dumnezeu a 
exercitat-o prin lege si Proroci asupra poporului Sau ales a rodit acolo unde oamenii au ajuns la 
pocainta. Iar pedagogia pe care Biserica o exercita in lume rodeste acolo unde oamenii ajung la 
pocainta. Dupa Cuviosul Marcu Pustnicul (Ascetul), "toata felurimea poruncilor intru una se 
cuprinde: in porunca pocaintei". 

Evanghelia sau vestirea imparatiei lui Dumnezeu este organic legata de propovaduirea 
pocaintei. Sunt relevante cuvintele pe care Sfintii Evanghelisti le-au consemnat din 
propovaduirea ultimului proroc al lui Israel. Sfantul Ioan Botezatorul zicea, mai-inainte vestind 
venirea imparatiei lui Dumnezeu in lume: "Pocaiti-va, ca s-a apropiat imparatia cerurilor". 
Propovaduirea pocaintei - pe care inaintemergatorul o adresa celor ce il ascultau, in vederea 
venirii imparatiei lui Dumnezeu - reprezinta rezumatul si chintesenta legii si a Prorocilor.   
Scopul  legii   Vechiului   Testament  era,  precum noteaza Sfantul Apostol Pavel, sa vadeasca 
pacatul: "caci prin Lege vine cunostinta pacatului" si "n-am cunoscut pacatul decat numai prin 
Lege". 

Parerea ca legea lui Dumnezeu avea ca scop ameliorarea morala a omului este gresita. 
Desigur, cei ce tin legea lui Dumnezeu este firesc sa propaseasca din punct de vedere moral. Dar 
aceasta nu inseamna nici ca legea s-a dat pentru ameliorarea morala, nici ca ameliorarea morala 
indiferent pana unde ar ajunge - poate mantui omul. De altfel, dreptii lui Israel nu erau 
totdeauna ireprosabili moraliceste, ci si pacatosi ce s-au incredintat pe ei insisi, prin pocainta si 
zdrobire sufleteasca, milei lui Dumnezeu, precum David. De asemenea, predica Prorocilor nu 
urmarea, simplu, ameliorarea morala a israelitilor, ci pocainta si intoarcerea lor, in vederea 
venirii imparatiei lui Dumnezeu.   

Dar si Hristos isi incepe Evanghelia imparatiei lui Dumnezeu in lume prin chemarea la 
pocainta: "De atunci a inceput Iisus sa propovaduiasca si sa spuna: pocaiti-va, caci s-a apropiat 
imparatia cerurilor". Acest inceput al propova-duirii lui Hristos - care coincide cu esenta dar si 
cu forma lexicala a propovaduirii inaintemergatorului - scoate in evidenta nu doar insemnatatea 
pocaintei, ci si locul ei primordial in intreaga viata a omului. Crestinul nu este chemat sa se 
pocaiasca o data si atat, ci sa se pocaiasca neincetat. Pocainta este inceputul, mijlocul si sfarsitul 
vietuirii crestine. Este "porunca universala"  sau atotcuprinzatoare, care il face pe om in stare sa 
implineasca si toate celelalte porunci. Dar ce este, in esenta ei, pocainta? 

Pocainta poate fi definita ca intoarcere de la starea "impotriva firii" la cea "dupa fire" sau 
conforma cu firea, si ca intoarcere de la diavol la Dumnezeu. Iar intoarcerea aceasta se 
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realizeaza prin dureri si asceza. Iarasi, pocainta este lepadarea pacatului si staruirea in virtute, 
departarea de rau si intoarcerea catre bine. Iar aceasta se intampla cand omul se osandeste pe 
sine ca pacatos si cauta cu zdrobire sufleteasca mila lui Dumnezeu. Pocainta nu este in ultima 
analiza un fapt moral, ci existential. Nu apartine nivelului psihologiei sau al comportamentului 
social, ci nivelului vietii duhovnicesti. Precum pacatul nu consta, simplu, in incalcarea poruncilor 
morale, ci in indepartarea de izvorul vietii, de Dumnezeu, tot asa si pocainta nu consta simplu in 
indreptarea morala, ci in intoarcerea la Dumnezeu si in salasluirea inlauntrul vietii celei 
indumnezeite. Pocainta rupe mintea de pacat si o lipeste de pomenirea lui Dumnezeu; o duce la 
unirea cea dupa har si impreuna-petrecerea cu Dumnezeu, ce se savarseste tainic in inima 
omului, pe "tronul harului", si il unifica pe om. 

Sfantul Vasile cel Mare, facand trimitere la propovaduirea inaintemergatorului si a 
Domnului, face pocainta cel dintai asezamant al Eticii lui. De altminteri, unicul mijloc pe care il 
detine omul pentru a raspunde chemarii lui Dumnezeu si pentru a primi harul Sau, nu este 
calitatea morala, ci pocainta lui. Asa se intelege de ce aceia care au primit propovaduirea 
imparatiei lui Dumnezeu nu au fost fariseii, plini de virtutile lor formale, ci vamesii si 
desfranatele, care si-au simtit pacatosenia si s-au pocait. Preferinta pe care vadit Hristos o are 
pentru vamesi si desfranate - in defavoarea carturarilor si fariseilor care, din punct de vedere 
social, erau mai drepti si mai de cinste - pare ciudata daca privim crestinismul ca mijloc de 
ameliorare a vietii sociale si morale. Crestinismul de acest fel nu exprima, insa, Evanghelia lui 
Hristos. Ea da peste cap toate conceptiile conventionale religioase, morale si sociale ale omului. 
Hristos nu a cerut oamenilor sa fie mai putin pacatosi, ci sa se pocaiasca si sa se intoarca la 
Dumnezeu. Aceasta au spus-o si Prorocii Vechiului Testament. Dar si Apostolii chemau, prin 
propovaduirea lor, pe oameni sa se pocaiasca si sa se intoarca la Dumnezeu. 

Pocainta este necesara nu doar pentru a primi harul dumnezeiesc, ci si pentru a-l pastra 
sau a-l redobandi. intrucat omul pacatuieste zi de zi, este dator sa se pocaiasca zi de zi. Oricat ar 
fi de inaintat duhovniceste, are nevoie de pocainta. Aceasta nu se epuizeaza in anumite fapte, nici 
nu se limiteaza la anumite perioade de timp. Lucrul ei nu sfarseste niciodata. Pocainta este 
pentru credincios lucrarea lui pe viata, iar exercitarea ei unica posibilitate de-a se mentine pe 
sine insusi madular al trupului lui Hristos. 

Cu cat mai mult se pocaieste omul, cu atat mai deplin se cunoaste pe sine insusi; isi 
constientizeaza nimicnicia, isi deplange ticalosia si alearga la mila lui Dumnezeu. Astfel pocainta 
devine calea cunoasterii de sine, dar si a cunoasterii lui Dumnezeu, caci il apropie pe om de 
Dumnezeu si il face tot mai receptiv la harul Sau. De altfel, deja acest proces al pocaintei nu mai 
este un lucru doar omenesc, ci si rodul darului si impreuna-lucrarii lui Dumnezeu. 

Aflat in starea de moarte duhovniceasca, omul nu simte pacatul, nici nu poate vedea 
inauntrul sau. Simtirea sau, mai precis, "vederea" pacatului este un insemnat dar al lui 
Dumnezeu. Viata crestina este viata de pocainta, adica de simtire a pacatului si de totala 
incredintare harului lui Dumnezeu. De aceea este insotita de plans si de lacrimi. Plansul acesta 
nu reprezinta o stare sterila sau negativa, ci creativa si aducatoare de bucurie. Iar lacrimile nu 
exprima sensibilitati sentimentale, ci profunde transformari existentiale, pricinuite de pocainta 
omului si de harul lui Dumnezeu. Din plans si din lacrimi izvoraste bucuria. 

Staruirea in pocainta nu inseamna tacita acceptare sau tolerare a vietii pacatoase, ci 
constientizarea dimensiunii pacatului. Precum se stie, in primele veacuri ale istoriei Bisericii s-a 
dezbatut intens problema credinciosilor ce au cazut in pacate grele, si anume daca sau in ce 
masura pot fi iertati. in Epistola catre Evrei - unde se spune ca e cu neputinta a fi primiti spre 
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pocainta oameni ce au fost luminati, au gustat darul lui Dumnezeu, au primit harismele Duhului 
Sfant si mai apoi au cazut - pocainta inseamna realipire la Biserica. Caderea crestinului dupa 
simtirea darului Duhului Sfant, pe care in acea vreme cei botezati o aveau prin aratarea 
harismelor, este identificata cu pierderea mantuirii. in Pastorul lui Hermas, scris intr-o epoca 
imediat ulterioara, se spune ca pentru credinciosii ce au cazut in pacate grele se mai acorda doar 
o singura data posibilitatea pocaintei. in cele din urma Biserica nu a pus ingradiri iertarii celor 
ce s-au pocait. Dar, pe de alta parte, nu a incetat sa pastreze o anumita severitate fata de pacatele 
grele sau de moarte, precum omorul, curvia, desfranarea si caderea de la credinta. 

ingaduinta crescanda a Bisericii fata de cei ce cadeau in pacate grele este legata, desigur, de 
crescanda ei institutionalizare, dar si mai mult de progresiva impunere a botezului pruncilor. De 
regula, intrarea in Biserica nu mai era legata de experienta personala a harului innoitor al 
Sfantului Duh. Iar cand omul nu a gustat nici macar pentru o singura data harul acesta, lesne 
poate cadea. in Scara se pomeneste de o anume manastire a celor ce se pocaiesc, asa numita 
"inchisoare", unde mergeau monahii ce cazusera in pacate grele. Monahii acestia traiau de buna 
voie ca niste osanditi. Se supuneau pe ei insisi de buna voie la chinuri de nedescris, isi afundau 
mintea in adancul smereniei si implorau mila lui Dumnezeu-, sau ziceau ca e cu neputinta sa se 
poata apara in vreun fel si ca sunt nevrednici de iertarea lui Dumnezeu. Pricina osandirii lor de 
buna voie era simtamantul pierderii harului lui Dumnezeu pe care il cunoscusera mai inainte. 

Pacatul nu este o realitate de sine statatoare, care sa se supuna unor masuratori obiective. 
Orice evaluare a pacatelor sau impartire a lor in pacate de moarte si pacate ce nu sunt de moarte 
este cu totul imposibila. Moartea duhovniceasca a crestinului nu survine prin savarsirea unui 
anumit pacat, ci prin ruperea lui de  trupul lui Hristos.  Desigur, ruperea aceasta se exprima si 
prin anumite pacate concrete. Si e firesc ca pacatele ce sunt infatisate obiectiv drept mari, sa 
vadeasca moartea duhovniceasca a omului. in acest sens putem si suntem datori sa distingem 
intre pacate de moarte si pacate ce nu sunt de moarte. Distinctia acesta nu are doar ratiuni 
practice, ci si pastorale. insa instrainarea de Dumnezeu si, prin urmare, starea de moarte 
duhovniceasca pot aparea si fara a fi semnalate vadit pacate de moarte. 

Toate pacatele nepocaite si nespovedite devin pacate de moarte. Parintii Bisericii nu insista 
atat pe impartirea pacatelor in "de moarte" si "nu de moarte", ci indeamna credinciosii sa 
vegheze si sa se lupte cu fiecare slabiciune personala prin care ii poate stapani pacatul. Cand 
credinciosul este luat in stapanire de pacat, se desparte de Dumnezeu. Asadar, distinctia intre 
pacate mici si mari nu trebuie cautata doar in ceea ce priveste faptele obiective, ci si in ceea ce 
priveste situatia personala a omului. Pacat mare este "acela care stapaneste pe fiecare, si mic 
acela pe care il stapaneste fiecare". Pacat de moarte este tot pacatul pentru care omul nu se 
pocaieste si nu cere iertare. Dar, obiectiv vorbind, nu exista nici un pacat de neiertat, daca in om 
exista dispozitia pocaintei si a cererii iertarii. De altfel si hula impotriva Duhului Sfant, ca 
dispretuire a celor dumnezeiesti sau ca stare de ne-pocainta, despre care Hristos spune ca nu se 
va ierta, poate fi cultivata si se poate manifesta nu doar prin pacate mari, ci si prin pacate mici la 
vedere. Dar principalul pacat care il duce pe om la hula impotriva Duhului Sfant este 
nerusinarea. 

Ca taina a realipirii de Biserica a madularelor care s-au rupt de trupul ei, pocainta este cel 
de-al doilea botez; este botezul lacrimilor. Dar in afara de taina pocaintei, care savarseste 
esential reincadrarea unui anume membru in Biserica,  exista  si  marturisirea   (spovedania),  ca  
practica intrabisericeasca. Aceasta reprezenta de la inceput conditia pentru a participa la 
dumnezeiasca Euharistie. Credinciosii, dupa marturisirea publica si iertarea reciproca, se 
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impartaseau cu trupul si sangele lui Hristos "spre iertarea pacatelor". Mai tarziu insa, din 
ratiuni practice, mai precis pentru a se evita provocarea unor conflicte sau intelegeri gresite, 
marturisirea (spovedania) s-a redus la cadrul preocuparii duhovnicesti personale a 
credinciosilor, asa cum aceasta s-a dezvoltat in lucrarea   de  calauzire   a  monahilor   de   catre  
parintii  lor duhovnicesti. 

Astazi taina marturisirii (spovedaniei) poarta pecetea traditiei monastice si coincide, in 
ultima analiza, cu taina pocaintei. Credinciosul isi marturiseste pacatele si primeste iertarea. 
Daca se constata o zdruncinare serioasa a legaturilor lui cu Biserica sau daca de fapt s-a rupt de 
Biserica si apare chestiunea realipirii lui la ea, preotul nu recurge de obicei la alta taina. Se 
savarseste tot taina ce reuneste in sine pocainta si marturisirea, in care se folosesc insa, dupa 
cum duhovnicul gaseste de cuviinta, si canoane spre tamaduire sufleteasca. Cu toate acestea, in 
lucrarea Bisericii este bine sa se distinga intre spovedania ca practica intrabisericeasca - la care 
credinciosii sunt chemati regulat, pentru pazirea si calauzirea lor duhovniceasca - si pocainta, 
care se face doar in cazuri exceptionale, pentru cei ce pacatuiesc de moarte si sunt rupti de 
Biserica. 

De obicei in viata monahala se face distinctie intre spovedanie si marturisirea gandurilor. 
Marturisirea gandurilor se face catre un parinte duhovnicesc care nu este neaparat nevoie sa fie 
cleric, pe cand spovedania - care e insotita de iertarea pacatelor - se face doar de catre cleric. 
Astfel, monahul merge des la parintele sau duhovnicesc pentru a-si spune gandurile si a primi 
sfat de la el, dar se spovedeste mai rar. Lucrarea parintelui duhovnicesc nu este sa-si stapaneasca 
despotic fiii, ci sa ii sprijine, sa ii intareasca si sa ii calauzeasca treptat la adevarata libertate. 

Marturisirea pacatului este o fapta de raportare integrala la Dumnezeu. Tratarea ei ca 
proces juridic ii denatureaza caracterul. Pacatul nu este o simpla nereusita. Este tulburare sau 
rupere a comuniunii cu Dumnezeu. Iar marturisirea lui reprezinta expresia zdrobirii sufletesti a 
omului inaintea lui Dumnezeu. Cand omul isi simte si isi marturiseste pacatul, devine expresia 
adevarului unui fenomen spiritual universal; devine adevarat. Exprima drama pacatoseniei 
universale. Se deschide pe sine insusi universalului. Dar si ceea ce se savarseste in el are 
dimensiuni universale; se refera 
la intreaga umanitate. 

Prin spovedanie se iarta 
pacatele. Aceasta nu inseamna 
insa ca omul trebuie sa inceteze 
de-a si le aminti sau de-a se 
intrista de ele. Sfantul Apostol 
Pavel, cu toate ca s-a dat intreg 
pe sine insusi lui Hristos, n-a 
incetat sa isi aminteasca si sa se 
intristeze ca, mai inainte de a fi 
crestin, a luptat impotriva 
Bisericii. De altfel omul 
pacatuieste zilnic si zilnic are 
nevoie de iertare de la 
Dumnezeu. Acest fapt il vadeste si Rugaciunea imparateasca. Iertarea aceasta nu anuleaza 
importanta capitala a spovedaniei. Cererea zilnica a iertarii reprezinta un element esential al 
vietii duhovnicesti. AMIN. 
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BOTEZUL DOMNULUI NOSTRU 

IISUS HRISTOS, 
 

PRAZNUIT PE 6 IANUARIE (STIL NOU)SI PE 19 IANUARIE(STIL VECHI). 
 

Domnul nostru Iisus Hristos, după 
întoarcerea Sa din Egipt, vieţuia în 
Galileea, în cetatea Sa, Nazaret, unde 
crescuse, tăinuindu-şi înaintea 
oamenilor puterea şi înţelepciunea 
dumnezeirii Sale, până la vârsta de 
treizeci de ani, pentru că nu era 
îngăduit cuiva dintre iudei, mai înainte 
de 30 de ani, să aibă rânduiala de dascăl 
sau de preot. Pentru aceasta nici 
Domnul Hristos până la aceşti ani nu a 
început propovăduirile Sale, nici nu Se 
arăta că este Fiul lui Dumnezeu şi 

Arhiereul cel mare, Care a străbătut cerurile până ce s-a împlinit numărul anilor Lui. 
El vieţuia în Nazaret, cu Preacurata Sa Maică şi cu Iosif, părutul Său tată, care era lucrător 
de lemn şi cu care lucra împreună. După moartea lui Iosif, singur Domnul făcea acel lucru de 
mână, câştigând prin osteneală, hrana pentru El şi pentru prea iubita Sa maică, ca să ne 
înveţe pe noi a nu ne lenevi şi nici a mânca pâinea în zadar. 
 Apoi, împlinindu-se cei 30 de ani şi venind vremea dumnezeieştii Lui arătări – precum zice 
Evanghelia -, ca să se arate lui Israel: A fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui 
Zaharia, în pustie, trimiţându-l pe el ca să-L boteze cu apă. Deci, i-a pus un semn încredinţat 
după care putea să cunoască pe Mesia, Cel care a venit în lume, precum singur Botezătorul 
întru a sa bună vestire spune, zicând: Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: 
“Deasupra Căruia vei vedea Duhul pogorându-se şi rămânând peste El, Acela este cel ce 
botează cu Duh Sfânt”. 
 Deci, ascultând Ioan cuvântul lui Dumnezeu, a venit în părţile Iordanului, propovăduind 
botezul pocăinţei, întru iertarea păcatelor. Pentru că el era acela de care mai înainte a zis 
Isaia: Glasul celui ce strigă în pustie, gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui. 
 Deci, venea la dânsul toată latura Iudeei şi a Ierusalimului, şi se botezau toţi de la dânsul, în 
râul Iordanului, mărturisându-şi păcatele. Atunci a venit şi Iisus din Galileea la Iordan, ca să 
fie botezat de Ioan. El a venit într-acea vreme, după ce Ioan spusese mai înainte poporului 
despre El, zicând: Vine în urma mea Cel mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I 
dezleg curelele încălţămintelor Lui. Deci, eu v-am botezat pe voi cu apă, iar Acela vă va 
boteza cu Duhul Sfânt. 
 După aceste cuvinte, a venit Iisus ca să Se boteze, cu toate că nu-I trebuia aceasta, ca unul 
Care era preacurat, fiind născut din Preacurata şi Preasfânta Fecioară, El Însuşi fiind 
izvorul a toată curăţia şi sfinţenia. 
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 Însă Cel ce a luat asupra Sa păcatele a toată lumea a venit la râu ca să sfinţească apele cu 
Botezul. A venit la ape ca să curăţească firea lor; a venit să Se boteze ca să ne pregătească 
baia sfântului Botez. A venit la Ioan, pentru ca acesta să fie pentru dânsul martor 
nemincinos, văzând pe Duhul Sfânt pogorându-Se peste Cel pe Care-L boteza şi auzind 
glasul Tatălui de sus. 
 Ioan se sfia de El, zicând: Eu am trebuinţă să mă botez de Tine şi Tu vii la mine. Căci Ioan 
cu duhul L-a cunoscut pe El; pentru că mai înainte cu 30 de ani a săltat de bucurie în 
pântecele maicii sale; deci, avea trebuinţă de botezul Lui, ca cel ce era în păcatul neascultării, 
cel adus de Adam asupra a tot neamul omenesc. 
 Iar Domnul a zis: Lasă acum, că aşa se cade a împlini toată dreptatea. Prin dreptate înţelege 
aici Sfântul Ioan Gură de Aur poruncile lui Dumnezeu; ca şi cum ar fi zis: “De vreme ce 
toate câte le porunceşte legea le-am săvârşit şi singură aceasta a rămas, adică să Mă botez; 
deci, Mi Se cade să o săvârşesc şi pe aceasta”. Iar botezul lui Ioan era porunca lui Dumnezeu, 
precum el zice: Cel ce m-a trimis ca să botez cu apă, Acela mi-a zis. 
 Deci, cine l-a trimis? Arătat este că a fost Însuşi Dumnezeu, cum zice însăşi Scriptura: “A 
fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan”. Deci, Iisus, fiind în vârstă de 30 de ani, S-a botezat 
pentru că omul de la această vârstă se pleacă cu înlesnire către tot păcatul. 
 Aşa grăiau Ioan Gură de Aur şi Teofilact, cum că cea dintâi vârstă a copilăriei are multă 
neştiinţă şi zburdălnicie, a doua vârstă, a tinereţilor, se aprinde de poftă trupească, iar vârsta 
de 30 de ani, a bărbatului desăvârşit, este a iubirii de aur, a măririi deşarte, a iuţimii, a 
mâniei şi a tuturor păcatelor. 
 Pentru aceasta Hristos Domnul a aşteptat 
botezul până la această vârstă, ca să 
împlinească legea cu toate vârstele, să 
sfinţească firea noastră şi să ne dea putere, 
ca să biruim patimile şi să ne ferim de 
păcatele cele de moarte. După Botezul Său, 
Domnul a ieşit îndată din apă, adică n-a 
zăbovit; căci se povesteşte că Sfântul Ioan 
Botezătorul, pe fiecare om care se boteza de dânsul, îl afunda până la cap şi-l ţinea astfel 
până ce-şi mărturisea toate păcatele sale şi numai după aceea îi afunda şi capul şi îl lăsa să 
iasă din apă; pentru aceasta, zice Evanghelia, că a ieşit îndată din apă. Ieşind Domnul din 
râu, I s-au deschis cerurile, strălucind de sus o lumină în chip de fulger, iar Duhul lui 
Dumnezeu S-a pogorât spre Domnul, Cel ce S-a botezat, arătându-Se în chip de porumbel.  
 Întocmai cum în zilele lui Noe, porumbiţa a vestit micşorarea apelor, tot asemenea şi 
încetarea înecării păcatului a însemnat-o porumbelul. 
 Duhul Sfânt s-a arătat în chip de porumbel, pentru că acea pasăre este curată, blândă, 
iubitoare de oameni, fără de răutate şi nu stă în locuri necurate. Tot asemenea şi Duhul Sfânt 
este izvorul curăţiei, noianul iubirii de oameni, învăţătorul blândeţii, rânduitorul binelui şi 
fuge de la cel care se tăvăleşte în tina cea necurată a păcatului, fără de pocăinţă. 
Pogorându-Se Duhul Sfânt ca un porumbel spre Domnul nostru Iisus Hristos, s-a auzit un 
glas din cer, zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit. Aceluia deci, se 
cuvine mărirea şi stăpânirea, în vecii vecilor. AMIN. 
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PASTORALĂ LA DUMINICA ORTODOXIEI 

A ÎNALT PREASFINŢITULUI PĂRINTE 
†DR. ONUFRIE POP 

ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT 
În prima Duminică din Postul Mare 

Preasfinţiţilor, Preacucernicilor şi Preacuvioşilor Părinţi, 
Iubiţi fraţi creştini, 
 
Biserica noastră trece printr-o perioadă destul de dificilă atât din punct de vedere 

geopolitic, cât şi religios. După data de 24 februarie 2022 ne-am trezit într-o lume nouă, într-o 
lume în care nu ne doream să ne trezim vreodată. Majoritatea dintre noi suntem destul de tineri 
pentru a fi prins perioada celui de-al doilea război mondial şi de altfel ultimul conflict militar la 
care am fi putut fi martori. 

Dacă până în anul 2022 am fost să zicem „pregătiţi” de tot ceea ce a însemnat Pandemia de 
Coronavirus, adică izolarea, proviziile de 
alimente, schimbarea totală a stilului de 
viaţă în care ne obişnuisem, iată-ne ajunşi la 
începutul anului 2022 când, de o dată, 
trebuie să ne schimbăm din nou stilul de 
viaţă aşa cum nu ne-am fi dorit. Omenirea 
trece prin cele mai tensionate momente din 
ultimele decenii. 

Mitropolia noastră din Bergamo are 
printre credincioşii săi şi creştini moldoveni, 
ruşi, ucraineni, români sau de alte 
naţionalităţi. 

Fiecare dintre noi ne-am arătat şi 
exprimat îngrijorarea faţă de ceea ce se 
petrece în aceste momente la graniţa Uniunii 
Europene. Atât ucrainenii din Italia, cât şi 
creştinii moldoveni care frecventează 
slujbele noastre religioase, au manifestat 
temeri faţă de rudele, copiii sau prietenii 
rămaşi acasă, în ţară. 

Dintr-o dată ne-am trezit în postura de duhovnici, părinţi, dar şi consilieri psihologici ai 
acestora. Sunt semenii noştri printre care am vieţuit ani la rând şi alături de care am cumulat o 
mulţime de amintiri şi totodată dobândind cea mai vastă experienţă în ceea ce priveşte „viaţa în 
exil”. Nu am fost exilaţi, bineînţeles, dar am dus împreună Crucea credinţei noastre pe diferite 
continente şi în diferite Ţări ale lumii, chiar şi în acest colţ al Europei. 

Nu de puţine ori am asemănat credincioşii zilelor noastre din Occident precum Apostolii lui 
Hristos despre care cunoaştem destul de multe lucruri din scrierile patristice care au fost 
păstrate până în zilele noastre. Sunt creştinii care au patria departe de locul unde muncesc, 
vieţuiesc şi se chinuiesc să supravieţuiască, se încadrează în patriile altor oameni şi îşi clădesc 
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aici o locuinţă sufletească prin credinţa pe care o poartă pe umerii lor. Cred că suntem printre 
puţinele naţionalităţi ale lumii care, oriunde mergem, ne construim Biserici pentru a nu 
întrerupe comuniunea noastră de rugăciune cu Dumnezeu. 

Adeseori discutăm despre situaţia din Ucraina, mai ales cu creştinii români, ucraineni şi 
moldoveni, încercând să-i încurajăm, să fim alături de ei şi să le oferim un suport emoţional 
considerabil. Este şi ultima posibilitate pe care o putem oferi în astfel de vremuri semenilor 
noştri. Este greu pentru fiecare şi situaţia poate să fie din ce în ce mai grea pentru scumpirile 
care vor urma în întreaga lume. Cu toate acestea, noi trebuie să ne ducem credinţa mai departe 
şi bunul Dumnezeu are să ne fie alături ca un părinte creator, a toate creator, care ştie ce este de 
trebuinţă fiilor creaţiei Sale. 

Găsim o întrebare 
potrivită zilelor noastre în 
Sfânta Evanghelie: „Sau cine 
este omul acela între voi care, 
de va cere fiul său pâine, oare el 
îi va da piatră?” (Matei 7, 9). 
Oare, nu acel model de tată 
pentru fiecare dintre noi este 
chiar bunul Dumnezeu? Firește, 
El este pildă, lumină și 
înțelepciune și în aceste 
momente ne este ultima scăpare 
la care alergăm cu multă 
nădejde. 

Lucrurile se vor îndrepta 
și omenirea se va arăta capabilă 
să depășească și această situație 
în care se află. Tot Sfânta 
Evanghelie ne învață că „La 
oameni aceasta e cu neputinţă, 
la Dumnezeu însă toate sunt cu 
putinţă” (Matei 19, 26).  

Majoritatea trecem printr-o situaţie dificilă, tensiunile sunt mari şi schimbările vor fi 
semnificative pentru fiecare dintre noi. Continui să vă îndemn să rămâneţi puternici în credinţă, 
să lucraţi în acelaşi timp pentru cele de trebuinţă vieţii de zi cu zi şi pentru îmbunătăţirea vieţii 
sufleteşti prin agonisirea de fapte bune. Nimic nu este nesfârşit, nici omul, nici vietăţile şi cu 
siguranţă nici această situaţie. Tocmai atunci când nu ne aşteptăm, Dumnezeu trimite oamenii 
buni la locul potrivit şi aceia vor îndrepta această situaţie spre bucuria şi fericirea tuturor. 

 
Cu aleasă preţuire, al vostru rugător şi de bine doritor, 
 

† Dr. Onufrie Pop 
Arhiepiscop şi Mitropolit. 
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POSTUL SI URMARILE LUI 

Intre practicile de asceză recomandate de Biserica Ortodoxă, 
postul a avut întotdeauna un rol important... 

 
A crede că putem renunţa la post sau că îl putem înlocui cu alte forme de asceză mai 

confortabile pentru omul modern - cum ar fi îndeplinirea datoriei de stat, îndurarea greutăţilor 
vieţii, sau folosirea moderată a substanţelor excitante şi a tranchilizantelor - ar însemna să 
renunţăm la un sprijin dintre cele mai puternice de care dispunem pentru a spori duhovniceşte 
în viaţa în Hristos. De fapt, fiecare dintre elementele noastre spirituale îşi are funcţia sa proprie, 
care îl face de neînlocuit. Sfinţii Părinţi spun că numai boala poate ţine loc, dacă Dumnezeu ne-o 
trimite, celorlalte nevoinţe trupeşti. Prin urmare, este foarte important ca fiecare creştin să fie 
conştient de importanţa postului şi să aibă dragoste de post. 

Unii susţin că Iisus însuşi nu acorda o importanţă prea mare postului şi că în Evanghelii îl 
vedem de mai multe ori participând la ospeţe decât privându-se de mâncare... 

Este o afirmaţie foarte abuzivă. Să nu uităm că Domnul se pregăteşte postind pentru 
slujirea Sa sacerdotală şi pentru împlinirea tainei pascale. Postul de patruzeci de zile ţinut de 
Iisus îl aminteşte pe cel al lui Moise de pe muntele Sinai. Iisus este noul şi adevăratul Moise, venit 
în lume să aducă legea cea nouă şi răscumpărarea poporului Său. Refuzând hrana pământească 
şi gesturile de taumaturg care l-ar fi făcut să se înscrie într-un triumfalism mesianic vremelnic, 
El îşi manifestă dorinţa de a se hrăni numai din voia Tatălui Său Cel ceresc, ceea ce îl va conduce 
spre moartea de pe cruce. Este clar că din perspectivă creştină şi faţă de practica evreiască, 
semnificaţia postului este una cu totul nouă, în strânsă legătură cu persoana lui Iisus şi cu darul 
Duhului Sfânt. 

Ne gindim mai cu seamă la fraza prin care Hristos le răspunde ucenicilor lui Ioan 
Botezătorul veniţi să îl întrebe de ce ei postesc, iar ucenici Săi nu, şi anume: „Pot oare, fiii nunţii 
să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei şi atunci 
vor posti". 

Da. Acest răspuns al lui Iisus anunţă că postul, ca semn al tristeţii, nu se va mai referi la 
încercările trecute sau prezente ale vechiului Israel; el va fi subordonat tainei pascale a lui 
Hristos. Indicaţiile referitoare la post cuprinse în Predica de pe munte, asemenea acelora 
referitoare la milostenie şi la rugăciune care le preced, insistă într-un mod diferit asupra noutăţii 
vieţii religioase introduse de Iisus: „Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele 
ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor. Tu însă, când 
posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău 
care este în ascuns şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie". Nu se mai pune problema 
de a face binele pe baza unei motivaţii exterioare; adevăratul ucenic al lui Iisus trebuie să se 
comporte fără să ţină seama de judecata oamenilor sau de vreo satisfacţie personală, ci ştiut 
numai de Tatăl, sub privirea acestuia, sau, cum va spune Sfântul Apostol Pavel, sub imboldul 
Sfântului Duh revărsat în inima sa. Asemenea proorocilor, nici Iisus nu condamnă, ca atare, 
semnele exterioare ale tristeţii în timpul postului. 

Care sunt fundamentele teologice ale postului? 
Această formă de asceză presupune o doctrină a îndumnezeirii omului întreg, întemeiată pe 

dogma întrupării Cuvântului lui Dumnezeu. Hristos şi-a asumat omul întreg, cu trup şi suflet, 
făcându-l să treacă de la moarte la viaţă. In fiecare creştin, şi trupul şi sufletul trebuie să se 
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răstignească împreună prin omorârea „cărnii", adică a orgoliului creaturii care doreşte cu tot 
dinadinsul să obţină prin propriile sale puteri ceea ce nu poate primi decât ca un dar liber de la 
Dumnezeu. Departe de a fi o vitejie morală sau o modalitate ele dominare a instinctelor ce nu ar 
depinde decât de voinţa omului, postul este mai întâi de toate expresia deplină a acestei smeriri a 
creaturii, recunoaşterea neputinţei sale totale. Insă aceluia care îşi recunoaşte astfel neputinţa şi 
renunţarea de sine deplină, Dumnezeu îi acordă darul Sfântului Duh, care transfigurează atât 
trupul, cât şi sufletul omenesc. Postul, care nu poate fi dus până la capăt decât cu ajutorul 
acestui har, reprezintă totodată semnul începutului îndumnezeirii trupului omenesc, care se 
desprinde parţial de slăbiciunile condiţiei sale stricăcioase prin lucrarea Duhului vieţii prezent în 
el. Prin post şi alte nevoinţe ascetice, patimile omeneşti nu sunt nici omorâte, nici numai ţinute în 
frâu prin puterea voinţei, ci sunt convertite, transformate, iar forţa şi impetuozitatea lor sunt 
puse în slujba iubirii lui Dumnezeu. Acesta este sensul „curăţiei inimii". Această transfigurare a 
fiinţei întregi este condiţia adevăratei cunoaşteri a lui Dumnezeu, care reprezintă o experienţă 
vie a comuniunii noastre cu El şi nu un simplu construct intelectual. 

Cu condiţia ca postul şi înfrânarea 
trupească să nu fie practicate oricum... 

Sigur că da. Dorinţa lăuntrică 
însufleţită de har trebuie să se 
concretizeze la nivelul trupului în mod 
viu şi spontan. Măsura ascezei trebuie să 
corespundă posibilităţilor reale ale 
omului nevoitor. De aceea, Părinţii 
pustiei insistă în mod deosebit asupra 
discreţiei sau discernământului fiecăruia, 
care are tocmai rolul de a asigura acest 
echilibru. Funcţia discernământului este 
aceea de a echilibra în mod concret 
exigenţele venite din afară cu puterile omului nevoitor şi cu imboldurile lăuntrice ale Duhului 
Sfânt, pentru ca efortul ascetic să fie o angajare cu adevărat personală. Dacă Duhul îndeamnă şi 
dă putere, unele „excese" nu numai că nu vor periclita integritatea psihică şi spirituală a 
ascetului, ci dimpotrivă, o vor încuraja, după cum ne-o dovedesc numeroase vieţi ale sfinţilor. Şi 
invers, nevoinţele pe care de multe ori Bătrânii pustiei le indicau păcătoşilor ce doreau să se 
pocăiască erau de o condescendenţă surprinzătoare. Criteriile de stabilire a nevoinţelor ascetice 
reprezintă semnele clasice ale acestui discernământ, capacitatea de a intui decizia cu adevărat 
potrivită pentai fiecare, care să ducă în cazul fiecărui nevoitor la dobândirea păcii inimii, a 
blândeţii, a cumpătării, la lipsa asprimii şi a durităţii. în această privinţă, sfatul părintelui 
duhovnic este obligatoriu. 

Să nu uităm că postul nu poate fi despărţit de celelalte practici tradiţionale ale ascezei 
creştine şi de milostenie! 

Trebuie să precizăm că diferitele forme de practicare a ascezei trupeşti nu se pot substitui 
unele altora. Fiecare dintre ele „simbolizează" un aspect diferit al nevoinţei ascetice, alcătuind 
un organism în care fiecare element îşi are funcţia sa proprie. Ar fi foarte dăunător pentru viaţa 
spirituală, spre exemplu, să reducem întreaga asceză numai la munca ca atare, sau la suportarea 
greutăţilor obişnuite ale vieţii; toate aceste aspecte sunt necesare, dar ele nu reprezintă simbolul 
concret al acelei atitudini de sărăcie spirituală, de refuz de a se încrede numai în puterile firii 
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trupeşti, de smerire în faţa lui Dumnezeu, pe care postul o exprimă atât de bine. La rândul lui, 
postul nu ar putea exprima toată atenţia, grija şi aşteptarea sufletului dornic de întâlnirea cu 
Dumnezeu pe care o trădează privegherile, acele momente din noapte consacrate rugăciunii. 
După cum spuneau deja proorocii Vechiului Testament, postul trebuie mereu unit cu milostenia 
manifestată faţă de aproapele. Se spune în textele liturgice ortodoxe: „Postind, fraţilor, trupeşte, 
să postim şi duhovniceşte. Să dezlegăm toată legătura nedreptăţii. Să rupem încurcăturile 
tocmelilor celor silnice. Tot înscrisul nedrept să-l desfacem. Să dăm flămânzilor pâine şi pe 
săracii cei fără de case să-i aducem în casele noastre; ca să luăm de la Hristos Dumnezeu mare 
milă". Sfinţii Părinţi insistă în permanenţă asupra faptului că postul trebuie să-l facă pe creştin 
să devină milostiv. Cu ce economiseşte pe hrană, postind, să facă milostenie celor care sunt 

flămânzi şi lipsiţi de toate. 
Cum este privită în zilele 

noastre, în Biserica Ortodoxă, această 
învăţătură despre post a Sfinţilor 
Părinţi? 

Majoritatea credincioşilor 
respectă întru totul învăţătura 
Bisericii referitoare la post. Este însă 
evident că asistăm în prezent, mai ales 
în Apus, printre creştini, la o 
adevărată erodare a postului, şi 
uneori la dispariţia sa totală. Este o 
situaţie care îi influenţează si pe unii 
ortodocşi. Ea nu se datorează numai 

influenţei materialismului practic sau condiţiilor de viaţă şi de muncă specifice civilizaţiei 
contemporane. Cauza cea mai specifică este fără îndoială falsul spiritualism, care a dus la 
pierderea sensului unităţii fiinţei umane şi a importanţei nevoinţelor trupului pentru 
impulsionarea şi susţinerea trăirii profunde a inimii, în sensul dat acesteia de Biblie şi de Sfinţii 
Părinţi. încă de la sfârşitul Evului Mediu, în mediile în care se făcea simţită influenţa mentalităţii 
moderne, s-a încercat de prea multe ori transformarea vieţii spirituale într-un sistem de idei 
teoretice şi de constructe imaginative, cărora li se adăugau o serie de eforturi voluntariste sau de 
timide înflăcărări sentimentale, într-un asemenea context, postul (ca postire) nu mai poate fi 
perceput ca o practică „simbolică" a cărei binefacere este întregirea fiinţei umane, cu trup şi 
suflet, în aspiraţia ei către Dumnezeu. Ascultarea de regulile Bisericii reprezintă un lucru bun în 
sine. Dar acolo unde nu există discernământ, această ascultare riscă să degenereze într-un 
formalism mort, care duce la renunţare 

In perioadele obişnuite, in manastiri sint trei zile de „post" pe săptămână - luni, miercuri şi 
vineri -, când nu se maninca decât mâncare strict vegetală; brânza, lactatele, carnea -fireşte - şi 
chiar peştele sunt interzise. In realitate, este vorba mai degrabă de o înfrânare severă decât de o 
privare de mâncare stricto sensu. Rânduiala acestor zile de post, de miercurea şi vinerea, 
datează încă din perioada apostolică, din veacurile I şi II. De asemenea, în timpul anului, înainte 
de Paşti, avem Postul Mare, care ţine un pic mai mult de patruzeci ele zile, deoarece sâmbetele şi 
duminicile nu sunt socotite. Duminica, fiindcă este considerată ziua învierii, iar sâmbăta, pentru 
că reprezintă ziua consacrată celor adormiţi întru Domnul, care pregăteşte duminica prin 
comemorarea coborârii lui Hristos în iad. 
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Cu câteva mici diferenţe, perioadele de post 
din Ortodoxie sunt practic aceleaşi ca în Biserica 
Romano-Catolică. Postului Mare, care precede 
Pastele, i se adaugă postul pregătitor pentai 
sărbătoarea Naşterii Domnului, corespunzător 
Adventului. Mai avem, de asemenea, încă două 
posturi; unul dintre acestea e situat imediat după 
Rusalii, deoarece până atunci, în perioada pascală 
(care durează cincizeci de zile după Paşti şi care 
este o perioadă de bucurie în cinstea învierii), 
postul este foarte lejer. De aceea, acest post de 
după Rusalii simbolizează într-o oarecare măsură 
reluarea înfrânării şi ţine până la sărbătoarea 
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, în ziua de 29 iunie. 
Celălalt post durează cincisprezece zile şi este 
postul pregătitor pentru sărbătoarea Adormirii 
Maicii Domnului, în luna august. In principiu, în 
aceste zile de post, avem o singură masă pe zi, în 
jurul prânzului. Cine doreşte însă, poate servi şi o 
mică gustare, spre seară, la trapeză. Cei care se pot 

lipsi de ea, nu mai mănâncă seara nimic. Cât despre micul dejun, indiferent de perioadă, în 
mănăstirile noastre el nu există. Desigur, dacă este neapărată nevoie, se poate servi o cafea. 
Precizez că aceste reguli de postire nu au un caracter strict monastic; cu excepţia postului din 
zilele de luni şi de înfrânarea permanentă de la carne, ele sunt aceleaşi şi pentru călugări şi 
pentru mireni. 

E necesară o redescoperire a practicii postului în Apus? 
Dacă această redescoperire s-ar face în dimensiunea sa specific creştină (şi nu numai ca o 

reţetă terapeutică sau ca formă de protest), ea ar însemna pentru toţi creştinii un factor 
important de reînnoire spirituală. Locul covârşitor pe care l-a avut postul în tradiţia Bisericii de-
a lungul veacurilor şi în viaţa 
tuturor sfinţilor, legătura sa 
strânsă cu antropologia Părinţilor 
Bisericii şi cu teologia lor 
referitoare la taina mântuirii, 
dovedesc că miza postului sa este 
una de mare importanţă. 
Dificultatea demersului provine 
din faptul că nu este vorba atât de 
reînnoirea unei practici sau de 
reintroducerea unor reguli, ci de 
regăsirea sensului profund al 
acestui tip de înfrânare. Postul 
reprezintă „o realitate în care te 
angajezi cu trupul şi cu sufletul şi 
mai ales din toată inima, în care nu te poţi amăgi cu idei". 
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DESPRE  TAINA  PREOTIEI 
 
Spre deosebire de celelalte Taine, 

în care harul dumnezeiesc se 
împărtăşeşte credincioşilor prin preot 
în calitate de săvârşitor al acestora, 
Preoţia sau Hirotonia este Taina prin 
care o persoană e consacrată în scopul 
de a săvârşi toate celelalte Taine, ca 
reprezentant văzut al lui Hristos, 
adevăratul săvârşitor al tuturor 
Tainelor. Aşadar, Preoţia sau 
Hirotonia este Taina în care, prin 
punerea mâinilor episcopului şi prin 
rugăciune, harul divin se pogoară 
asupra unui candidat anume pregătit, 
sfinţindu-l şi aşezându-l într'o treaptă 
a ierarhiei bisericeşti, împărtăşindu-i 
acestuia puterea de a învăţa cuvântul 
lui Dumnezeu, de a săvârşi lucrările 
sfinte şi de a-i conduce pe credincioşi 
pe calea mântuirii. Precum se poate 
vedea, hirotonia e Taina prin care cel 
ce a primit-o este îndreptăţit să 
continue în Biserică întreita slujire a 
Mântuitorului Hristos. 

Efectele acestei Taine sunt 
următoarele: a) împărtăşeşte celui 
hirotonit harul şi puterea de a împlini 
toate cele ce ţin de treapta în care a 
fost sfinţit (cf. 1 Tim 4,14; 2 Tim 1, 6; 
FA 20, 28; Tit 1, 5 ş.a.). b) Imprimă 
asupra celui hirotonit un caracter neşters (indelebil), făcându-l membru al tagmei sau cinului 
preoţesc. Izvorul preoţiei văzute în Biserică este preoţia nevăzută a Mântuitorului Iisus Hristos, 
de aceea, preotul săvârşeşte lucrările sfinte în Biserică în numele lui Iisus Hristos. 

Instituirea Tainei. Taina Preoţiei a fost instituită de Mântuitorul Hristos după învierea Sa 
din morţi, atunci când arătându-Se Apostolilor, le-a zis: „Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, şi 
Eu vă trimit pe voi. Acestea zicând, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt, cărora le veţi 
ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute" (In 20, 21-23). Dar înainte de a 
Se înălţa la cer, pe aceiaşi Apostoli i-a trimis în misiunea cu care au fost încredinţaţi, după ce mai 
întâi vor fi primit pe Duhul Sfânt spre a fi întăriţi cu putere de sus, adică să înveţe toate 
neamurile, să le boteze în numele Sfintei Treimi şi să-i înveţe pe toţi să păzească cele poruncite 
lor, asigurându-i că El va fi cu ei până la sfârşitul veacurilor (cf. Mt 28,19-20; comp. FA 1, 8 
ş.u.). La rândul lor, Apostolii au hirotonit şi aşezat episcopi, preoţi şi diaconi, transmiţându-le 
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acelaşi har, iar episcopii au primit de la Apostoli porunci şi îndrumări privitoare la modul şi 
condiţiile în care şi ei, la rândul lor, vor putea hirotoni episcopi, preoţi şi diaconi (cf. 1 Tim 4,14; 
2 Tim 1, 6; FA 6, 6; 14, 23; 1 Tim 3, 2-15; Tit 1, 5 ş.a.). 

Săvârşitorul acestei Taine este numai episcopul. Acest fapt rezultă chiar din îndrumările 
date de Sfântul Apostol Pavel celor doi ucenici ai săi, Timotei şi Tit, pe care el însuşi i-a 
hirotonit: „Mâinile sa nu-ţi pui degrabă pe nimeni, nici să te faci părtaş la păcatele altora" (1 
Tim 5, 22), îi scrie el lui Timotei, iar lui Tit de asemenea: „Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca 
să îndreptezi cele ce lipsesc şi să aşezi preoţi prin cetăţi" (Tit 1, 5). Aceasta, deoarece numai 
episcopul are plenitudinea harului în Biserică, precum spune Sfântul Epifanie: „Demnitatea 
episcopului are îndeosebi ca scop de a naşte părinţi, căci episcopilor li se cuvine a înmulţi părinţii 
în Biserica lui Hristos". 

Taina Hirotoniei se săvârşeşte în cadrul Sfintei Liturghii prin punerea mâinilor episcopului 
pe capul celui ce se hirotoneşte şi prin rostirea rugăciunii: „Dumnezeiescul har, care pe cele 
neputincioase le vindecă şi pe cele cu lipsă le împlineşte, hirotoneşte pe cucernicul ipodiacon, 
diacon, preot (N) în diacon, preot, episcop. Să ne rugăm dar pentru dânsul ca să vină asupra lui 
harul Sfântului Duh". 

Primitorul Tainei este o persoană de parte bărbătească, de religie ortodoxă, care 
îndeplineşte condiţiile fizice, morale şi intelectuale necesare, având o pregătire specială în acest 
sens. In Biserica Ortodoxă şi cea Romano-Catolică, femeile nu sunt admise la hirotonie, pe 
temeiuri biblice şi patristice. în ultima vreme însă, în numeroase ramuri ale protestantismului, 
femeile sunt admise la slujirea preoţească. 

Remarcăm aici că împotriva unui sinod de la Elvira (Spania) din anul 306, care a impus în 
Biserica Apuseană celibatul obligatoriu al clerului, Sinodul I ecumenic a hotărât că celibatul nu e 
obligatoriu pentru nici o treaptă din cler, păstrându-se astfel pe mai departe vechea datină ca 
aceia care s'au căsătorit o singură dată înainte de hirotonie să poată fi ridicaţi în orice treaptă 
ierarhică (cf. 1 Tim 3, 2). Abia Sinodul VI ecumenic, spre a înlătura practica nepotismului în 

Biserică, a hotărât ca episcopii să fie 
necăsătoriţi, în timp ce pentru clerul 
din celelalte trepte a rămas în 
vigoare hotărârea amintită a 
Sinodului 1 ecumenic. 

Taina Preoţiei se dă în trei 
trepte: episcop, preot şi diacon, 
plenitudinea puterii preoţeşti 
primind-o episcopul. Preoţia trebuie 
să aibă continuitate sau succesiune 
apostolică neîntreruptă, ceea ce 
înseamnă că ea trebuie să aibă 
continuitate directă şi neîntreruptă 
de la Sfinţii Apostoli şi până în zilele 
noastre. 

Spre deosebire de Biserica 
Ortodoxă, de cea Romano-Catolică, 
de Bisericile Vechi- Orientale şi, în 

parte, de Biserica Anglicană, care învaţă că ridicarea la demnitatea şi slujirea preoţească se face 
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printr'o Taină specială, anume Preoţia sau Hirotonia (Taina punerii mâinilor preoţilor), prin 
care cel hirotonit primeşte Harul întreitei slujiri: de a învăţa cuvântul Evangheliei, de a săvârşi 
cele sfinte şi de a-i conduce pe credincioşi pe calea mântuirii, protestanţii şi unele denominaţiuni 
creştine susţin că nu există o Taină a Preoţiei. Ei resping această Taină pe temeiul învăţăturii 
celor dintâi reformatori cu privire la caracterul nevăzut al adevăratei Biserici, care n'are nevoie 
de existenţa unei ierarhii bazate pe hirotonie. Ei susţin că nu există o astfel de Taină a Hirotoniei, 
deoarece toţi creştinii sunt preoţi şi deci oricare dintre ei poate fi încredinţat de comunitate să 
îndeplinească slujirea preoţească, această sarcină fiind revocabilă. Aşadar, ca membri ai 
Bisericii văzute, toţi creştinii sunt de un singur fel, între preoţi şi credincioşi nefiind nici o 
deosebire. Aceasta este concepţia despre preoţia universală sau obştească. Acest mod de a 
concepe preoţia e însă în vădită contradicţie cu numeroase texte din Noul Testament, din care 
rezultă, cum vom vedea, că ierarhia este fiinţială Bisericii, ea constituind un sistem de conducere 
de drept divin (jure divino), ca să ne folosim de terminologia lor. 

Protestanţii şi denominaţiunile creştine, în deplin acord cu vechiul protestantism care a 
proclamat deosebirea între sacerdotium (preoţie) şi ministerium (slujire preoţească), afirmă 
despre cea dintâi (sacerdotium) că aparţine de drept divin tuturor credincioşilor, în timp ce cea 
de a doua (ministerium) este numai de drept uman. Din acest motiv, ei resping preoţia ca Taină. 

Bazându-se pe textele din 1 Ptr 2, 5: „Şi voi înşivă... faceţi-vă pe voi casă duhovnicească, 
preoţie sfântă, ca să aduceţi jertfe duhovniceşti..." şi 1 Ptr 2, 9: „Voi sunteţi seminţie aleasă, 
preoţie împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiţi în lume bunătăţile 
Celui ce V'a chemat...", precum şi pe cel din Ap 1, 6: „Şi ne-a făcut pe noi împărăţie-preoţi lui 
Dumnezeu, Tatăl Său...", ca şi Ap 5, 10: „Şi i-a făcut Dumnezeului nostru împărăţie şi preoţi şi 
vor împăraţi pe pământ", toţi protestanţii şi celelalte denominaţiuni sunt adepţii concepţiei 
despre preoţia universală, care prin Botez aparţine de drept divin tuturor credincioşilor, dar de 
drept uman, slujirea preoţească este încredinţată de comunitate anumitor persoane (bărbaţi şi 
chiar femei), fără ca acestea să fie instituite în această funcţie prin vreo Taină specială, ci numai 
printr'o ceremonie simbolică: punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor (cf. 1 Tim 4, 14), 
prin care ele primesc de la comunitate delegaţia de a învăţa cuvântul lui Dumnezeu, de a săvârşi 
lucrările sfinte şi de a-i conduce pe credincioşi (cf. Conf. Helv. II, 18). 

O astfel de concepţie despre preoţie este greşită, ceea ce se poate dovedi cu numeroase texte 
din Sfânta Scriptură, precum şi cu mărturiile unanime ale Sfintei Tradiţii. Astfel, se ştie că 
Mântuitorul, la puţină vreme după ce Şi-a început activitatea, Şi-a ales un număr de doisprezece 
Apostoli, iar apoi şaptezeci de ucenici; de asemenea, Apostolii au instituit ca Apostol în locul lui 
Iuda pe Matia, precum au ales şi hirotonit pe cei şapte diaconi şi au aşezat în cetăţi preoţi şi 
episcopi. De aici rezultă că în  

Biserică de la început unii au fost păstori, iar alţii păstoriţi, cei dintâi fiind aşezaţi în oficiul 
lor de însuşi Duhul Sfânt. Aceasta înseamnă însă că nu orice creştin poate îndeplinii slujirea 
preoţească, ci numai cei ce posedă harul şi puterea preoţiei de la Duhul Sfânt, printr'o Taină 
specială, Hirotonia. In acest sens, Sfântul Apostol Pavel îi întreabă pe corinteni: „Oare toţi sunt 
Apostoli? Oare toţi sunt prooroci? Oare toţi sunt învăţători?" (1 Co 12, 29). 

In privinţa preoţiei universale, atât Biserica noastră, cât şi cea Romano-Catolică recunosc 
că toţi creştinii posedă o preoţie universală: toţi creştinii au chemarea să-I aducă slujire lui 
Dumnezeu între cei ce nu sunt creştini, aşa după cum în Vechiul Testament întreg poporul evreu 
forma o „preoţie împărătească”, având chemarea să slujească împăratului Dumnezeu între 
celelalte neamuri (cf. Iş 19, 6; Is 61, 6; Ps 23, 6 ş.a.). Dar precum în Vechiul Testament preoţii, în 
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sens propriu, erau numai cei din seminţia lui Aaron, la fel şi în Noul Testament, preoţi care să 
poată săvârşi Tainele erau numai cei instituiţi prin Taina Hirotoniei, prin care ei dobândesc un 
har special pentru această slujire, pe care ceilalţi creştini nu-l au. 

De altfel, chiar în Epistola I a Sfântului Apostol Petru, din care protestanţii şi 
denominaţiunile creştine iau textele principale în favoarea concepţiei lor, există un alt text din 
care rezultă în mod neîndoielnic deosebirea dintre preoţia sacramentală şi cea universală, pe 
care o face acelaşi Apostol: „Pe preoţii cei dintre voi îi rog ca unul ce sunt impreună-preot: 
păstoriţi turma lui Dumnezeu..." (1 Ptr 5,1-2). Din acest text rezultă fără putinţă de tăgadă că nu 
toţi creştinii sunt preoţi în sens propriu, ci numai cei ce au o preoţie asemenea celei a Apostolului 
Petru, cu care el este împreună-preot. 

Caracterul de Taină al preoţiei sacramentale îl dovedesc numeroase texte din Noul 
Testament, dintre care amintim următoarele: 1 Tim 4, 14; 2 Tim 1, 6; FA 20, 28; Evr 5, 1-10; 1 
Co 12, 28-29; Ef 4,11-12; Rm 12, 6-8; 1 Ptr 4,10 ş.a. Dintre acestea considerăm că textele clasice 
din care rezultă caracterul de Taină a Preoţiei sunt următoarele: „Nu fi nepăsător de darul care 
este întru tine, ce ţi s'a dat prin proorocie, cu punerea mâinilor preoţimii" (1 Tim 4, 14); „Te 
îndemn să ţii aprins darul lui Dumnezeu care este întru tine prin punerea mâinilor mele" (2 Tim 
1, 6) şi: „Luaţi aminte de voi şi de toată turma întru care Duhul Sfânt V’a pus pe voi episcopi, ca 
să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu sângele Său” (FA 20, 28). 

Cât priveşte Sfânta Tradiţie, ea se pronunţă cu vigoare în favoarea distincţiei preoţiei 
sacramentale, ceea ce rezultă în primul rând din spiritul a numeroase canoane ale Sinoadelor 
ecumenice şi particulare, care cuprind diferite sancţiuni privitoare la preoţii care s'au făcut 
nevrednici de slujirea lor. De asemenea, Sfinţii Părinţi în unanimitate consideră Preoţia ca 
Taină, unii dintre ei scriind lucrări speciale asupra ei, cum sunt: Sfântul Grigorie Teologul - 
Despre fugă, Sfântul Ioan Gură de Aur - Despre preoţie; Sfântul Ambrozie de Milan - De officiis 
mistrorum (Despre îndatoririle miniştrilor); Sfântul Grigorie cel Mare - Cartea regulilor 
pastorale ş.a. Rolul important şi ireductibil al ierarhiei în biserică l-a arătat în mod magistral 
Sfântul Dionisie Areopagitul, în scrierea sa, Despre ierarhia bisericească. 

Respingând preoţia sacramentală şi rupându-se de această preoţie, legată de ierarhie prin 
succesiune apostolică, 
protestantismul nu mai posedă 
capacitatea de a săvârşi Tainele, cu 
excepţia Botezului. Teologul S. 
Bulgakov caracterizează astfel 
situaţia în protestantism: 
„Suprimarea ierarhiei a deposedat 
lumea protestantă de darurile 
Cincizecimii, comunicate în Tainele 
şi cultul Bisericii prin ierarhie, care 
a primit puterile ei de la Apostoli şi 
de la urmaşii lor. Din această cauză 
lumea protestantă devine 
asemănătoare creştinilor care, deşi 
sunt botezaţi în numele 
Mântuitorului Iisus, n'au primit Duhul Sfânt, pe care mâinile Apostolilor îl transmiteau de sus". 
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MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ 
 
Mărturisirea credinţei este o parte integrantă şi indispensabilă a slujirii Bisericii. Slujbele, 

în ansamblul lor, sunt o mărturisire a credinţei care învaţă şi comunică adevărul mântuitor, 
ajutându-l pe fiecare mădular al Bisericii să participe la acest adevăr801. Sfânta Liturghie, 
Taina Tainelor, este în întregime o mărturisire de credinţă şi o dăruire a credinţei mântuitoare 
care înseamnă cunoaşterea lui Dumnezeu şi întâlnirea cu El, având ca moment culminant 
împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului. De aceea, după împărtăşire, cântăm cu bucurie: 
„Am văzut Lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc; am aflat credinţa cea adevărată, 
nedespărţitei Sfintei Treimi închinându-ne, că Aceasta ne-a mântuit pe noi"802. 

Cu toate că mărturisirea credinţei este un aspect 
definitoriu al Sfintei Liturghii, practica rostirii Crezului, ca 
moment al mărturisirii comune a credinţei, nu face parte din 
structura originară a Liturghiei, fiind introdusă la Antiohia 
 la sfârşitul secolului al V-lea de către patriarhul Petru 
Fullos iar la Constantinopol la începutul secolului al Vl-lea 
 de către patriarhul Timotei (511-518)803. Cei doi 
patriarhi erau adepţi ai ereziei monofizite şi au introdus 
Crezul în Liturghie în încercarea de a-şi demonstra 
fidelitatea faţă de credinţa Sfinţilor Părinţi. Patriarhii 
ortodocşi următori au păstrat practica rostirii Crezului 
deoarece acesta s-a încadrat organic în rânduiala 
Liturghiei, alăturându-se anaforalei liturgice care 
până atunci reprezenta principala formă de 
exprimare a dogmelor. 

Crezul desemnează, în sens general, o sinteză a 
învăţăturilor de credinţă creştine fundamentale. 
Crezul se mai cheamă şi simbol al credinţei. 
Termenul de simbol vine de la un cuvânt ce însemna 
parolă în taberele militare. Deci, pentru creştinii din 
vechime, crezul sau simbolul de credinţă era o parolă ce îi arăta a fi adevăraţi creştini 804. 

Deşi în Noul Testament nu există un crez formulat ca atare, încă de la începutul Bisericii au 
circulat scurte formulări, amplificate ulterior, care exprimă conţinutul credinţei, ferind-o de 
erezii. Aceste „crezuri" erau utilizate în legătură cu Botezul, atât pentru instruirea 
catehumenilor, cât şi pentru mărturisirea credinţei de către aceştia în timpul slujbei. 

In anul 325, la primul sinod ecumenic ţinut la Niceea, pe baza crezurilor baptismale folosite 
în Siria, Palestina şi Cezareea, Sfinţii Părinţi, insuflaţi de Duhul Sfânt, elaborează, ca răspuns la 
erezia lui Arie care contesta dumnezeirea Fiului, prima parte a Crezului rostit astăzi la Sfânta 
Liturghie. Sinodul al II-lea Ecumenic, ţinut la Constantinopol în anul 381, ca răspuns la erezia 
lui Macedonie care contesta dumnezeirea Sfântului Duh, completează Crezul de la Niceea cu 
învăţătura despre Sfântul Duh, despre Biserică, Botez, învierea morţilor şi viaţa veşnică. Fiind 
elaborat la sinoadele ecumenice de la Niceea şi Constantinopol, acest Crez este cunoscut sub 
denumirea de Crezul niceo-constantinopolitan şi este „crezul prin excelenţă al 
creştinismului"805, recunoscut la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon (451) ca expresie 
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autentică a credinţei Bisericii universale. Acesta este Crezul introdus în Liturghie la începutul 
secolului al Vl-lea şi păstrat până astăzi. 

Mărturisirea credinţei prin rostirea Crezului este o expresie a unităţii de credinţă a 
mădularelor Bisericii prin mărturisirea aceluiaşi adevăr mântuitor. Credinţa creştină este 
cunoaşterea şi trăirea mântuirii ca restabilire a unităţii cu Dumnezeu şi, întru El, cu ceilalţi 
membri ai Bisericii şi cu întreaga făptură, după chipul unităţii Sfintei Treimi. Este cunoaşterea 
anticipată, în Biserică, a împărăţiei lui Dumnezeu ca unitate „de sus": „Dar nu numai pentru 
aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor, ca toţi să tîe una, după 
cum Tu, Părinte, întru Mine si I u intru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă 
că Tu M-ai trimis. Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum Noi una 
suntem" (Ioan 17, 20-22). Unitatea „de sus" este conţinutul vieţii dumnezeieşti treimice. 
Credinţa înseamnă, aşadar, părtăşia la unitatea „de sus" cu Dumnezeu şi semenii, iar Biserica 
este tocmai împlinirea credinţei, este acea unitate care primeşte, în care se intră şi la care devii 
părtaş prin credinţă806. De aceea, credinţa nu poate fi individualistă. Nu poţi avea credinţa 
mântuitoare în afara Bisericii. Credinţa se dobândeşte şi se trăieşte în Biserică, în comuniune cu 
ceilalţi şi exprimând unitatea cu ceilalţi. 

Sfânta Liturghie este Taina în care înaintăm spre împlinirea desăvârşită de către Duhul 
Sfânt a unităţii „de sus" a Bisericii prin aducerea 
Sfintei Jertfe şi împărtăşirea cu Trupul şi 
Sângele Domnului: „Iar pe noi, pe toţi, care ne 
împărtăşim dintr-o pâine şi dintr-un potir, să ne 
uneşti unul cu altul prin împărtăşirea Aceluiaşi 
Sfânt Duh" (Anaforaua Sfântului Vasile cel 
Mare). O condiţie esenţială pentru ca Duhul 
Sfânt să ne unească în Biserică este mărturisirea 
aceleiaşi credinţe revelate. Legătura organică 
între unitatea credinţei şi împlinirea Bisericii în 
Euharistie alcătuieşte centrul vieţii Bisericii. De 
aceea, numai cei uniţi în mărturisirea credinţei 
ortodoxe se pot împărtăşi la Sfânta Liturghie. 
Rostirea crezului este dovada ortodoxiei 
credinţei şi a unităţii de credinţă, condiţie pentru 
aducerea Sfintei Jertfe şi împărtăşirea cu Trupul 
şi Sângele Domnului. 

Crezurile au fost utilizate încă de la începutul Bisericii pentru instruirea catehumenilor şi 
mărturisirea credinţei la Botez. Din secolul al IV-lea, după formularea lui la primele două 
sinoade ecumenice, folosirea Crezul niceo-constantinopolitan s-a impus în practica Bisericii 
menţinându-se până astăzi. Astfel, fiecare creştin ortodox, la Botez, s-a lepădat de satana şi s-a 
unit cu Hristos, mărturisindu-şi credinţa prin rostirea acestui Crez fie direct (dacă a fost botezat 
matur), fie indirect, prin intermediul naşului (dacă a fost botezat prunc). La Sfânta Liturghie, 
rostirea Crezul înseamnă, pentru toţi credincioşii, o reînnoire a făgăduinţei făcută la Botez, o 
afirmare a calităţii de membru al Trupului lui Hristos, Biserica. 

Majoritatea a creştinilor ortodocşi de astăzi au fost botezaţi ca prunci, naşii mărturisind 
credinţa pentru ei. Din păcate, puţini naşi îşi înţeleg responsabilitatea pe care şi-o asumă atunci 
când botează un prunc, de a-l îndruma pe calea Bisericii şi de a-l învăţa credinţa. Ca urmare, 
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mulţi ortodocşi nu cunosc dogmele credinţei noastre. Rostirea Crezului la Sfânta Liturghie este 
un prilej pentru aceştia de a învăţa tainele credinţei. Aşadar, rostirea Crezului este şi o 
proclamare a credinţei pentru cei „necunoscători şi neînvăţaţi"807. 

Contemplând tainele mântuirii noastre exprimate de Crez nu putem decât să fim 
mulţumitori, ca anticipare a mulţumirii veşnice din veacul viitor. „Mărturisirea dumnezeiescului 
simbol al credinţei, scrie Sfântul Maxim Mărturisitorul, arată mulţumirea tainică pentru 
raţiunile şi modurile înţeleptei providenţe dumnezeieşti cu privire la noi, prin care neam 
mântuit, mulţumire care va avea loc în veacul viitor"808. Răspunsul nostru la mântuirea dăruită 
nouă de Dumnezeu este credinţa. Rostind Crezul, ca expresie concentrată a credinţei, ne arătăm 
mulţumirea faţă de dragostea pe care Dumnezeu ne-a dovedit-o lucrând mântuirea noastră. 
Astfel, ne pregătim să ducem, în unitate de credinţă şi iubire, mai departe mulţumirea noastră 
prin aducerea Sfintei Jertfe şi rostirea anaforalei liturgice. 

Rostirea Crezului are o importanţă deosebită: este o expresie a unităţii de credinţă, o 
dovadă a ortodoxiei credinţei şi, prin aceasta, o 
pregătire pentru împărtăşire; o mulţumire 
pentru mântuire şi o reînnoire a făgăduinţei 
făcute la Botez de a ne uni cu Hristos şi a crede 
Lui; o proclamare a credinţei pentru cei 
neştiutori; o mărturisire a iubirii lui Dumnezeu 
pentru noi şi a dragostei noastre faţă de LI şi 
între noi. Având în vedere toate acestea, atât din 
punct de vedere liturgic, cât şi pastoral, se 
impune rostirea în comun a acestuia de către 

întreaga comunitate. Astfel, ne arătăm în mod concret unitatea în credinţă şi, pe de altă parte, 
fiecare credincios va ajunge să înveţe Crezul. 

 
 

DESPRE AFURISENIE 
 
Afurisenia este o pedeapsă bisericească ce se dă omului păcătos şi călcător al dumnezeieştii 

Legi şi-l desparte de Dumnezeu şi din ceata credincioşilor, adică să nu se poată aduna împreună 
cu creştinii, să nu poată lua Tainele Bisericii şi nici să se socotească a fi 
mădular ce ţine de capul ei, care este Hristos, precum sunt toţi 
credincioşii ci să fie ca un mădular tăiat spre a putrezi. Aceasta este 
afurisenia. Această pedeapsă a afuriseniei a dat-o Hristos în Biserică, 
pentru aceia care nu se pleacă dumne-zeieştii Legi a poruncilor 
Bisericii, şi trebuie să se facă după chipul în care a poruncit Hristos, 
adică, atunci când va greşi fratele nostru, creştinul, să-l chemăm 
deosebi să-l învăţăm, să-l dojenim duhovniceşte. Şi dacă nu ne va 
asculta, să luăm cu noi doi sau trei, să-l învăţăm după cum se cuvine, că 
doar îl vom dobândi. Iar de nu ne va asculta, să-l vădim la toată 
Biserica, ca să se ruşineze mai mult, iar de nu va asculta nici în 
Biserică, atunci să se afurisească din soborul creştinilor. Aşa rânduieşte 
Hristos la Evanghelia de la Matei, zicând: Dacă va greşi fratele tău, 
mergi de-l mustră pe el între tine şi el. Şi de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, iar de 
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nu-i va asculta, spune-l Bisericii, şi de nu va asculta nici de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân şi 
vameş (Matei 18). Aşa zice şi Apostolul: Pe omul eretic, după cea dintâi şi a doua învăţătură, 
păraseşte-l (Tit 3). 

Trebuie însă să ştim că această pedeapsă se dă păcătoşilor pentru mântuirea lor şi spre 
aceasta tinde Biserica, adică să se dea aici pedeapsă vremelnică trupului, ca să se mântuiască 
sufletul lui. Şi aceasta trebuie să se socotească şi de către păstorii lui Hristos, ca de nişte doctori 
iscusiţi şi părinţi iubitori de copii, ca să pedepsească pe fiii lor cei fără de rânduială, ca să se facă 
mai buni şi să nu-şi piardă darul lui Iisus Hristos, ci să-l păzească întreg la a Doua Venire a 
Domnului, precum a făcut şi Apostolul cu acela care s-a aflat trupeşte cu maica lui cea vitregă: l-
a afurisit, şi l-a despărţit de Biserică, şi l-a dat satanei, ca să se pedepsească trupeşte. Daţi-l pe el 
satanei, spre stricarea trupului (I Corinteni 5), şi pentru care sfârşit? Pentru ca sufletul să se 
mântuiască în ziua Domnului Iisus. Aşa se cade să facă şi păstorii cei buni la mădularele cele 
slabe, să pună pricină mântuirea lor, iar nu să se taie de tot. 

Cade-se însă şi creştinului să se teamă foarte de afurisenia păstorului, pentru că este o sabie 
duhovnicească, ce desparte pe om de Dumnezeu, pe oaie de păstor, ca să nu aibă acea 
cuviincioasă pază şi căutare a păstorului, şi să nu pască la locul verdeţii celei duhovniceşti ca şi 
celelalte oi, ci să umble rătăcind, încoace şi încolo, în pustiile satanei, şi să aibă primejduită 
mântuirea lui în tot ceasul, de la atâţia nevăzuţi vrăjmaşi şi preaviclene duhuri. Deci să nu se 
socotească acum că acela care afuriseşte este nevrednic -pentru că bătaia este a lui Dumnezeu -, 
şi [cei ce socotesc astfel] greşesc mai greu, şi-şi adaugă mai mult rană lor. 

Cade-se şi sfinţiţii păstori ai Bisericii să nu se îndemne îndată, oricum, să-şi afurisească 
turma lor, sau din mânie, sau pentru vreo mică greşeală; întâi, ca să nu-l arunce în 
deznădăjduire din multă scârbă, precum zice Apostolul: Ca să nu fie înghiţit unul ca acesta şi-l 
va arunca întru adâncul piericiunii (II Corinteni 2), ca nu ne sunt necunoscute meşteşugirile 
diavolului. Al doilea, ca să nu se defaime din obicei o sabie înfricoşată ca aceasta a lui Dumnezeu, 
ca să ajungă creştinii să o 
socotească drept nimic. 

Afurisenia se cade să 
se facă rar şi la păcate prea 
mari şi la câte poruncesc 
dumnezeieştile şi sfintele 
canoane ale Soboarelor, pe 
care trebuie să le ştie prea 
bine sfinţii arhierei, ca să 
nu cadă în groapă 
împreună cu turma lor. 

Eu mă minunez de 
oarecare sfinţiţi păstori şi 
economi ai bisericilor care, 
pentru puţin lucru, îndată 
afurisesc turma lui Hristos, fără de păcat. 

O, mare păcat! Adică fără a călca Legea lui Hristos sau poruncile Bisericii. O, nemilostivire 
este aceasta! Ce cruzime şi ce neomenie! Ca să negustorească păstorul cel bun afuriseniile, să 
vândă bătaia lui Dumnezeu pentru răul câştig. Să verse sângele oilor pentru petrecerea vieţii 
sale. în loc de a fi păstor, se face lup. In loc de a păzi şi de a acoperi ca vulturul puii lui cei tineri, 
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el să-i dea în mâna satanei, în gura lupului, şa se facă însoţire cu diavolul să-i dea oaia? Vai! Dar 
unde a aflat acest obicei, ca să bage în fiecare zi cuţitul în turma lui Hristos, în norodul cel ales, 
în cel moştenitor al împărăţiei lui Dumnezeu, Care Şi-a vărsat Sângele Lui ca să mântuiască? O, 
şi de unde a învăţat această dăscălie, ca să-şi afurisească preoţii pe diaconii lor, slugile lor pentru 
o cât de puţină greşeală? 

O, ce nemilostivă şi ce cumplită tiranie! Prea-învăţaţii arhierei, sfinţii păstori - ca să nu le 
zic năimiţi, căci nu îngrijesc de oi - şi-au băgat turma lor într-o prăpastie, în mijlocul războiului, 
şi de o parte o luptă ei, pe dinlăuntru, cu afuriseniile, cu trăsnetele lui Dumnezeu, iar pe de altă 
parte, pe din afară, cu tiranii, cu aspre şi nesuferite greutăţi. Şi socotesc că aceasta este pricina 
că nu pro păşesc creştinii spre mai bine. In loc să-i înveţe, să-i caute cu dinadinsul şi să-i mângâie 
în scârbele lor, ei îi pedepsesc şi îi ticăloşesc mai rău. Şi ce răspuns vor să-I dea lui Dumnezeu, de 
vreme ce nu se nevoiesc pentru alta decât cum vor afla mai multe blesteme să le verse asupra 
turmei lor? Şi au învăţat şi pe norod să aleagă de bunăvoie să-şi ceară moartea şi cuţit ca să 
junghie! 

Pentru dragostea lui Hristos şi pentru buna răspundere pe care o aveţi de dat înaintea Mai-
Marelui Păstorilor, Hristos, la a Doua Venire a Lui, să nu se facă această neorânduială în 
Biserica lui Dumnezeu - această vărsare de sânge între creştini -, ci, precum v-au poruncit şi 
Hristos şi Apostolul, ca nişte credincioşi iconomi şi înţelepţi păstori, să grijiţi de turma lui 
Hristos, să o creşteţi cu binecuvântări, cu rugăciune, cu pilda voastră cea bună, blânzi către toţi, 
învăţători fără de răutate. Şi, când va greşi turma voastră, să o îndreptaţi, precum Apostolul vă 
porunceşte, zicând: Cu blândeţe certând pe cei ce vă stau împotrivă, că doar va da Dumnezeul 
lor pocăinţă spre cunoaşterea adevărului şi se vor trezi din cursa diavolului, fiind vânaţi spre a 
lui voie. Adică să certaţi cu blândeţe pe creştinii cei păcătoşi şi neascultători, că doar le-ar da 
Dumnezeu pocăinţă ca să cunoască adevărul şi să scape de cursa diavolului, care i-a înşelat şi i-a 
dus la voia lui. Scopul vostru să nu fie altul, fără numai că aţi putea dobândi pe toţi aceia care se 
silnicesc de diavolul, să-i aduceţi la turma lui Hristos şi să-i hrăniţi cu laptele cel duhovnicesc şi 
cu învăţăturile Evangheliei, precum şi Sfinţii Părinţi cei de demult şi, împreună cu voi, păstorii 
făceau. Să fiţi pururea uniţi cu turma, cu sufletul şi cu inima în dragoste şi întru unirea lui 
Dumnezeu. Să socotiţi 
mântuirea, şi cinstea 
voastră, şi cununa 
voastră ca şi Apostolul. 
Să vă lăudaţi, şi aici, şi 
acolo, la împărăţia lui 
Dumnezeu, pentru 
turma voastră cea 
mântuită. Să vă osteniţi 
întru bucuria sufletului, 
ţiind roadă ostenelii 
voastre în mâinile 
voastre. Oare câtă cinste 
şi slavă veţi avea de la Marele vostru Arhiereu Hristos, când va vedea că I-aţi crescut turma Lui, 
talantul pe care vi l-a dat? Fericiţi veţi fi când veţi auzi acel preadulce glas: Bine, slugă bună şi 
credincioasă, peste puţine ai fost credincios, peste multe te voi pune! 
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COMUNICAT 

Mitropolia Autonomă Crestin Ortodoxa (după Calendar Patristic)de Bergamo și 
Europa, a oferit astazi 30 martie 2022 ajutoare de alimente perisabile, pentru 20 
de familii nevoiașe (aproximativ 50 persoane) de origine Ucraineană, credinciosi 
fideli ai Bisericii noastre. 
Rugam pe Bunul Dumnezeu, să binecuvinteze pe toți cei care au contribuit la 
realizarea acestui deziderat și sa aducă pacea mult dorita între popoare și pentru 
noi oamenii trăitori pe acest pământ. 

BIROUL DE PRESA AL MITROPOLIEI DE BERGAMO 

 

 
 

PASTORALĂ LA PRAZNICUL ÎNVIERII DOMNULUI 
DIN ANUL MÂNTUIRII 2022 

 
Nr. Reg. 346 / 24 Aprilie 2022 

 
Preasfinţiţi, Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, 
Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul, 
 

Iată-ne ajunşi la praznicul pe care l-a aşteptat toată omenirea, la sărbătoarea cea mare pe care cei din 
antichitate doreau să o serbeze şi la momentul de tranzitare din lumea veche în lumea nouă, de la moarte 
la viaţă şi de la întuneric la lumină. 

Am străbătut Postul Răstignirii Mântuitorului cu nădejdea de a fi cu toţii, sănătoşi, adunaţi în Sfintele 
Biserici la această zi de mare însemnătate pentru noi creştinii, zi în care sunt bucuros să vă transmit 
bucuria pe care au împărtăşit-o tuturor, în acea noapte Sfântă, Apostolii, femeile Mironosiţe şi cei ce 
venise la Mormânt: 

 
HRISTOS A ÎNVIAT! 

 
Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit ca astăzi să putem sărbători ziua cea măreaţă, cea mai plină de 

bucurie şi mângâiere din câte are omul bisericesc, ziua Învierii Domnului. Pe tot întinsul pământiului, în 
toate oraşele, comunele şi satele unde se găsesc  creştini adevăraţi, în palate şi în bordeie, e mare 
bucurie în această senină zi. 
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Astăzi, parcă nici săracul nu simte amarul vieţii, nici bolnavul durerile ce-l chinuiau altădată. Firea 
întreagă îşi sărbătoreşte acum învierea sa din somnul şi amorţeala iernii, razele soarelui s-au făcut mai 
calde şi sărută pământul, în tot locul ochiul nostru zăreşte semne de reîntinerire, de bucurie şi de viaţă. 
Atât în natură, cât şi în inima omului, în aceste zile, domneşte  bucuria. 

Zilele cele pline de jale ale săptămânii Patimilor, în care am auzit din Sfintele Evanghelii duioasele 
istorisiri despre chinurile nespuse ale Domnului nostru Iisus Hristos, au trecut. Acum, acest Iisus Hristos, 
omul durerilor şi al suferinţelor, stă înaintea ochilor noştri ca un biruitor al morţii prin Învierea Sa. Pe 
Acela pe care l-am văzut umilit şi batjocorit, îl vedem astăzi preamărit. Iată cel dintâi temei al bucuriei 
noastre. 

„Dumnezeu a înviat pe Acest Iisus, Căruia noi toţi suntem martori", a zis Sf. Apostol Petru către 
mulţimea ce-l asculta (Faptele Apostolilor II, 32). Şi mulţimea a primit cu bucurie această veste şi în 
temeiul ei, a primit şi botezul lui Hristos. Învierea lui Hristos au predicat-o şi toţi ceilalţi Apostoli, iar 
pentru adevărul Învierii au suferit ei toate prigoanele din partea păgânilor. Credinţa s-a răspândit în 
întreaga lume numai prin Învierea lui Hristos. Fără Învierea Domnului s-ar fi sfârşit istoria vieţii Lui cu 
moartea pe Cruce şi nu s-ar mai fi deschis nici o inimă ca să-I primească învăţătura, iar lumea toată, 
desigur, l-ar fi uitat de mult. Fără Învierea Domnului nu ar fi pătimit atâtea milioane de Mucenici, să 
mărturisească cu sângele lor credinţa în această Înviere şi să pecetluiască această credinţă cu moartea 
lor martirică. Cu alte cuvinte, Învierea Domnului este cea mai mare minune, cea mai mare taină a credinţei 
noastre. Iată cel de-al doilea temei al bucuriei noastre în Domnul. 

Învierea lui Hristos este cea mai puternică dovadă că El a fost într-adevăr Mesia cel tăgăduit, 
Mântuitorul, trimis din mila Tatălui ceresc ca să ne scoată din robia păcatului. De aceea, încredinţându-se 
Toma, apostol deloc credul, că Hristos a înviat cu adevărat,  L-a  mărturisit cu lacrimi în ochi zicând: 
„Domnul meu şi Dumnezeul meu" (Ioan XX, 28). 

Prin Învierea Sa din morţi, Iisus  Hristos a nimicit puterea morţii şi ne-a dat şi nouă garanţia învierii 
din morţi şi a vieţii de veci. De aici putem înţelege ce spune Sf. Apostol Pavel prin cuvintele : „Dacă 
Hristos n-a înviat,   zadarnică  este  atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa voastră"   (I  
Corinteni XV,  14).   Înviind, Iisus, vom învia şi noi, iată cel de-al treilea temei şi cel mai de seamă al 
bucuriei noastre. Acest lucru îi vom înţelege uşor, dacă ne vom da seama că, din toate binefacerile cu 
care Bunul Dumnezeu   ne-a   învrednicit aici pe pământ, viaţa ne pare a fi cea mai mare. 

Deşi ştim că bunătăţile şi plăcerile acestei lumi se trec ca umbra, totuşi ne place viaţa, ne place să 
trăim. De aceea bolnavul  îşi doreşte mult însănătoşirea, pe toate le încearcă, nici un medicament nu i se 
pare prea amar, nici un lucru prea scump, dacă poate lega de el o nădejde de scăpare. Nu numai celor 
avuţi le place viaţa,  ci şi celor sărmani şi necăjiţi, pentru că toţi vor să trăiască.  Dacă  această  viaţă  
pământească, chiar şi aşa, trecătoare, plină de griji şi de nevoi, ne pare atât de frumoasă şi ne este atât de 
dragă, ce fericire trebuie să fie în viaţa cea netrecătoare, în care nu mai este nici durere, nici frica morţii. 

Platon a scris o carte frumoasă despre  nemurirea  sufletului. Cartea  se  numeşte ''Phaedon.'' 
Această carte a citit-o un oarecare păgân cu numele Cleombrotus şi s-a însufleţit de credinţa  în  
nemurirea sufletului atât de mult, încât s-a aruncat în valurile mării ca să se înece, zicând: „Ştiu de acum 
că   sufletul e nemuritor şi nu am nici o teamă de moarte". Cu toată credinţa noastră în nemurirea 
sufletului, noi creştinii nu am face un astfel de lucru pentru că ştim că viaţa noastră ne este dala de Bunul 
Dumnezeu s-o trăim, dar un lucru tot îl putem învăţa din această istorisire: credinţa  în  nemurirea  
sufletului este cea mai mare mângâiere a  omului  muritor şi cel mai puternic sprijin în lupta vieţii! 

Credinţa în nemurirea sufletului este tot atât de veche ca şi neamul   omenesc. Şi păgânii o aveau în 
vechime, însă ei nu aveau garanţia învierii, cum o avem noi, creştinii, prin Învierea Domnului. Deci, să ne 
aducem aminte ce s-a  petrecut în casa lui Iair. Singura copilă pe care o avea, s-a îmbolnăvit foarte tare. 
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Părinţii deznădăjduiţi, auzind că Mântuitorul lumii este prin apropiere, L-au rugat să vină la ei. Până a 
sosit Iisus la casa lor, „copila murise". Cei de acasă au trimis veste ca Iair să nu mai supere pe 
Învăţătorul. Iisus intră totuşi în casă şi se aşează la căpătâiul patului. Părinţii plângeau dispariţia unicului 
lor copil, iar Iisus plin de milă se uită la ei şi le spune: „N-a murit, ci doarme". (Luca VIII, 52). Cât de 
frumos ne arată această istorisire că moartea nu este decât un somn înaintea lui Dumnezeu şi precum 
Iisus a înviat pe fiica lui Iair din acest somn al morţii, precum El însuşi a înviat din morţi, tot aşa ne va 
învia şi pe noi din praf şi cenuşă, la o viaţă nouă. E mare taina aceasta! Dacă acel păgân nu se temea de 
moarte, pentru că aşa îl învăţase Platon, cu atât mai mult trebuie noi să spunem că, prin Învierea 
Domnului, moartea şi-a pierdut spaimele ei pentru urmaşii lui Hristos. Aşadar, având garanţia învierii 
noastre, pe drept cuvânt putem şi noi rosti împreună cu Sfântul Apostol Pavel triumfătoarele cuvinte: 
„Moarte, unde este biruinţa ta ? Unde îţi. este,   moarte,   boldul   tău ?" (I Corinteni XV, 55).  

 
Iubiţii mei fraţi creştini, 
Sărbătoarea Învierii Domnului vorbeşte mai mult sufletului nostru, decât celelalte sărbători. 

Învierea ne spune parcă mai hotărât, mai cu putere: „Omule, cunoaşte-ţi înalta ta menire!" Noi nu ne-am 
născut în lume să trecem fără urmă precum dobitoacele, nici ca pomul care, tăiat şi ars, se nimiceşte cu 
desăvârşire! Noi avem un suflet nemuritor, care nici după moartea trupului nu se trece, ci viază mai 
departe. Dacă Hristos a înviat, vom învia şi noi şi întreg neamul omenesc la o viaţă nouă şi fără de sfârşit. 

Azi moartea e biruită, iadul e biruit, porţile raiului sunt iarăşi deschise. „E ziua învierii, să ne 
luminăm popoare, că sunt Pastile Domnului! Paştile”. Unul pe altul să ne îmbrăţişăm şi de toate grijile 
acestei  lumi să uităm. Să zicem fraţi şi acelora care ne urăsc pe noi şi să le iertăm toate pentru Învierea 
lui Hristos. Cu toţii să ne bucurăm că astăzi Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi 
celor din mormânturi viaţă dăruindu-le! 

Sărbătoarea Învierii Domnului, marele praznic al întregii Creştinătăţi, nu este o sărbătoare numai 
pentru acest pământ, ci şi pentru cer. Nu numai noi pământenii preamărim pe Hristos cel Înviat, ci şi 
Sfinţii Îngeri care. acolo, în cer, cântă biruinţa lui Iisus asupra morţii: „Învierea Ta, Hristoase,  
Mântuitorule,  îngerii o laudă în ceruri...". 

De ce se bucură îngerii? Oare pentru ei, Iisus Hristos a venit aici pe pământ? Pentru ei a suferit, a 
murit şi a înviat? De ce cântă îngerii Învierea Lui? Pentru că ei sunt slujitorii lui Hristos, slujitorii cei buni 
şi devotaţi. Cel rău, astăzi nu cântă. Pentru el, orice bucurie sufletească  a  aproapelui  e  de  nesuferit;  
fericirea  altuia e suferinţa şi întristarea lui. Aşa se  manifestă întotdeauna oamenii răi, care nu vor să-L 
cunoască pe Dumnezeu. 

Îngerii totdeauna se bucură, când văd că alţii gustă fericirea. Ei ne înconjoară cu lumina bucuriei 
când noi ne învrednicim să câştigăm har înaintea lui Dumnezeu, ca şi când ei ar fi principalii părtaşi ai 
acestui dar. Tocmai de aceea îngerii se bucură şi preamăresc pe Hristos împreună cu noi. 

Dar noi ce facem? Cel bun la suflet şi curat la inimă se bucură de acest măreţ praznic din tot 
sufletul, e fericit din toată inima, iar cel cu sufletul întinat şi cu inima rea nu are nici o bucurie şi 
mulţumire sufletească. 

Legea este una şi pentru cer ca şi pentru pământ, adică cel rău, cel stăpânit de patimi nu se poate 
bucura de acest măreţ praznic al Învierii Domnului. Asemenea oameni nu pot gusta din triumful biruinţei 
lui Hristos şi nu sunt în stare să simtă marea bucurie a întregii Creştinătăţi - Învierea Domnului. Le este 
indiferent că a înviat Iisus sau că a rămas în mormânt. Şi dacă prăznuiesc Ziua Învierii Domnului, o 
prăznuiesc în trândăvie sufletească şi în libertatea slăbiciunilor. 

Ce bine ar fi astăzi, pe pământ, dacă în lume nu ar exista războaie şi neînţelegeri, dacă între noi nu 
ar  fi oameni vicleni, invidioşi, lacomi şi mereu porniţi spre râu! Cu ce bucurie ne-am apropia unul de altul 
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de această mare sărbătoare a sărbătorilor şi de acest măreţ praznic al praznicelor! Noi vrem din tot 
sufletul să împărţim această bucurie cu aproapele nostru, să-l facem părtaş dragostei noastre pentru  Cel 
Înviat; iar el nu vrea să audă. 

Şi totuşi nu se cuvine ca noi să judecăm, pentru că nu suntem sus în cer, ci pe pământ, unde 
bucuria noastră nu poate fi desăvârşită. Cine dintre noi e cu desăvârşire curat la inimă? Nimeni. Toţi 
suntem păcătoşi. Însă, după cum îngerii cei răi nu împiedică pe cei buni să se bucure, tot aşa nici pe noi, 
oamenii cei răi n-ar putea să ne lipsească de bucurie dacă noi înşine nu am simţi vinovăţia păcatului. 
Deci, zadarnică este judecata noastră asupra aproapelui... Mai de folos este să ne curăţim sufletul nostru 
de toate păcatele şi să ne eliberăm inima noastră de toată răutatea. 

De sărbătoarea  Învierii  Domnului  ne-am împodobit trupul cu hainele cele mai frumoase. Aşa se şi 
cuvine. De acest măreţ praznic, Biserica e ca o împărăteasă cu frumuseţea şi podoaba ei sclipitoare. În 
jurul ei totul e numai smirnă şi tămâie cu bun miros. Noi suntem fiii ei şi n-ar fi oare o ruşine pentru noi să 
stăm de Învierea Domnului îmbrăcaţi cu haina trupească şi sufleteasca cea de toate zilele ? 

Grija pentru înfrumuseţarea noastră exterioară trebuie însoţită de grijă şi mai mare pentru 
împodobirea sufletului. Schimbând haina trupului, să   schimbăm şi haina sufletului. Haina, oricât de albă 
ar fi, nu poate să ascundă  sufletul negru, iar răutatea inimii noastre nu poate fi acoperită cu tot aurul 
pământului. 

Împodobirea trupului cere multe osteneli şi timp, dar înfrumuseţarea sufletului este foarte uşoară 
şi se poate face în scurtă vreme. Dacă vom  striga bunului Dumnezeu, El ne va da o inimă nouă şi o 
lacrimă a căinţei ne va face sufletul alb ca zăpada. 

Cine îşi păstrează curăţenia inimii şi îşi spală sufletul în lacrimile căinţei, simte bucuria Învierii 
Domnului şi înalţă în această zi luminată un imn desăvârşit. Celui ce a biruit moartea. Aşa că bucuria lumii 
creştine este pe deplin justificată şi nu  ne rămâne decât să strigăm cu însufleţire şi cu toată încrederea: 
„Hristos a Înviat!" 

Când auzim cântându-se „Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din 
mormânturi viaţă dăruindu-le", să nu ne gândim numai la cei care dorm somnul de veci, în morminte, ci şi 
la mormântul din interiorul nostru, în care sălăşluieşte credinţa noastră cea adormită, pacea sufletului cea 
pierdută, şi bucuria inimii cea uitată, deasupra cărora stă de strajă frica zilei de mâine. Şi totuşi ne 
întrebăm: de ce rămânem noi tot cei vechi şi nepăsători? 

Dacă despărţirea noastră de Dumnezeu şi cufundarea în păcat este moartea sufletului, atunci şi 
pocăinţa şi renaşterea la credinţă este învierea lui. Învierea trupului nu este cu nimic o minune mai mare 
decât învierea sufletului la o nouă viaţă. 

În zadar am încerca noi cu mintea noastră slabă să înţelegem cum poate omul cel muritor să se 
facă părtaş la viaţa cea veşnică, când între Dumnezeu şi om vedem cum se ridică ca un perete despărţitor 
mormântul şi putreziciunea. Ce ne poate pe noi lumina este numai învăţătura Domnului  şi Mântuitorului  
nostru Iisus  Hristos, În viaţa cea veşnică, noi nu putem intra cu trupul acesta stricăcios, ci numai cu 
sufletul nostru cel nemuritor. Calea spre viaţa cea veşnică o aflăm prin ascultarea cuvântului 
dumnezeiesc şi prin credinţa cea vie în adevăratul Dumnezeu. „Şi aceasta este viaţa veşnică: să te 
cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat şi pe Iisus Hristos”. 

A crede în Hristos înseamnă a ne lega viaţa de El şi a-L primi în noi pentru a vieţui împreună, a-L 
face pe El luminător şi propovăduitor al vieţii noastre şi  a ne preda cu totul Lui. „Precum mlădiţa nu 
poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt 
viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne în Mine şi Eu în el, acesta aduce roadă multă,  căci  fără  Mine  nu  
puteţi  face  nimic" (Ioan XV, 4—5). 
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Orice legătură între om şi lume o desface moartea, însă legătura de viaţă   între om şi Dumnezeu 
păstrată până la moarte, nu o mai poate desface nimeni. Creştinul care s-a mutat din această viaţă 
împăcat cu Dumnezeu şi cu credinţa întreagă în El, nu mai poate avea frică de judecata cea de apoi. El 
face parte dintre slujitorii lui Hristos şi locul lui se afla acolo unde este şi Stăpânul său. „Dacă-Mi slujeşte 
cineva, să-Mi urmeze şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu" (Ioan XII, 26). Se poate spune despre 
unul ca acesta că „s-a mutat din moarte la viaţă" (Ioan V, 24). Credinţa în Hristos şi viaţa trăită după 
învăţătura Lui este puntea care ne trece din această viaţă în viaţa cea veşnică. Mântuitorul exprimă foarte 
des acest adevăr când zice: „Cel ce crede în Mine are viaţă veşnică" (Ioan VI, 4 7) şi acestea: „Eu sunt 
învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi" (Ioan XI, 25). 

Despre  osânda  cea veşnică Mântuitorul Iisus  Hristos ne spune că noi înşine ne-o pregătim, încă 
de aici de pe pământ. „Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede, a şi fost judecat pentru că nu 
a crezut în numele Celui  Unuia-Născut, Fiul lui Dumnezeu" (Ioan III, IV). Necredinţa şi lepădarea de 
Hristos şi de Biserica Sa este începutul osândei pe care cel necredincios şi-o pregăteşte încă de aici de 
pe pământ şi această osândă i se va rosti în ziua judecăţii de apoi, iar începutul vieţii de veci se face prin 
alipirea sufletului nostru mai mult de Dumnezeu, care este izvorul vieţii. 

„Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece" (Matei XXIV, 35) — aşa ne-a făgăduit 
Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos,   şi noi ştim că nimic din ceea ce a făgăduit Dumnezeu nu se 
va clătina, Împlinirea făgăduinţelor lui se va face în veacul ce va sa vină, spre care noi privim neîncetat ca 
spre o ţintă. Si la gândul împlinirii tuturor făgăduinţelor date nouă de Dumnezeu, praznicul cel luminat al 
Învierii Domnului face să tresalte de bucurie sufletele noastre nemuritoare, o primăvară sufletească, 
întărind în noi nădejdile şi Încrederea în făgăduinţele lui Dumnezeu. 

Învierea Domnului este o mărturie neîndoielnică despre aceea că Dumnezeu veghează neîncetat 
asupra lumii. Lumea nu este condusă la întâmplare,  ci  după planul Lui. El n-a făcut pe om pentru  a-l  
nimici, ci 1-a creat din iubire şi-l ocroteşte pentru a-1 ridica la Sine, binele iese întotdeauna biruitor asupra 
răului, nu viaţa aceasta trecătoare a trupului este cea adevărată, ci viaţa sufletului, trăită după sfaturile lui 
Hristos, potrivit voinţei Tatălui ceresc, singura care ne face moştenitori ai cerului . 

Numai înălţându-ne pe acest pisc de munte, care este Învierea Domnului, vom fi în stare să 
înţelegem rostul adevărat al vieţii, să ne bucurăm de ea şi să ne pregătim drumul spre viaţa cea fără de 
sfârşit care este la Dumnezeu. Întunericul a trecut şi de acum în faţă ne străluceşte Învierea Domnului pe 
care în aceste zile am prăznuit-o. Să lepădăm, deci, frica şi faptele întunericului, umblând ca fii ai luminii 
şi răscumpărând vremea. 

Cu bucuria cu care femeile Mironosiţe şi Apostolii, care venise la Mormânt, aflând Învierea 
Domnului, cu aceeaşi bucurie şi noi, slujitorii Sfântului Altar, vă transmitem vestea cea mare, vestea cea 
plină de bucurie: 

HRISTOS A ÎNVIAT! 
 
Cu dragoste şi căldură sufletească,  
al vostru rugător şi de bine doritor, 

 
† Dr. Onufrie Pop 

Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit Primat al 
Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe de Bergamo şi Europa 
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COMUNICAT 
 

Mitropolia Autonomă Crestin Ortodoxa (după Calendar Patristic) de 
Bergamo și Europa, a oferit astazi, 16 mai 2022, ajutoare de alimente 
perisabile, pentru 10 familii nevoiașe (aproximativ 21 persoane) de origine 
Ucraineană, credinciosi fideli ai Bisericii noastre. 
 
Rugam pe Bunul Dumnezeu, să binecuvinteze pe toți cei care au contribuit la 
realizarea acestui deziderat și sa aducă pacea mult dorita între popoare și 
pentru noi oamenii trăitori pe acest pământ. 

 
BIROUL DE PRESA AL MITROPOLIEI DE BERGAMO 
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SARBATOAREA SECERISULUI 
 
Cincizecimea este una dintre cele mai 

de seama sarbatori ale evreilor, alaturi de 
Pasti si de Sarbatoarea Corturilor. Evreii isi 
sarbatoreau zilele alese prin pelerinaj la 
Templu, prin cantece religioase si prin 
aducerea de jertfe, in semn de recunostinta 
fata de Iahve, pentru toate binefacerile 
primite din partea Lui. Fiecare sarbatoare 
devenea obligatorie, pentru fiecare evreu, 
incepand cu varsta de 13 ani, cand el era 
considerat apt in implinirea poruncilor 
mozaice. 

Cincizecimea este acea sarbatoare 
anuala care face amintire de primirea Legii, 
de catre Moise, pe Muntele Sinai, dupa trei 
luni de la iesirea poporului ales din robia 
Egiptului. Datorita primirii tablelor Legii, 
pe Muntele Sinai, la aceasta vreme, dupa 
iesirea poporului ales din Egipt, ea se mai 
numeste si "Timpul primirii invataturii 
noastre". 

Dupa cei 40 de ani de ratacire prin pustie, cand poporul ales a intrat in Tara Sfanta, el si-a 
pastrat sarbatorile, adaugandu-le insa si alte noi semnficatii; ele vor fi puse in legatura cu muncile 
agricole cele mai de seama din an. Astfel, sarbatoarea Cincizecimii ajunge sa fie pusa in legatura cu 
incheierea secerisului, ea fiind o sarbatoare de multumire pentru strangerea recoltei, de unde purta 
si denumirea de "sarbatoarea secerisului". 

"Sa tii apoi sarbatoarea secerisului si a strangerii celor dintai roade ale tale, pe care le-ai 
semanat in tarina ta" (Iesire 23, 16). "Sa tii si sarbatoarea saptamanilor, sarbatoarea pargei, la 
secerisul graului" (Iesire 34, 22). 

Cincizecimea evreilor este praznuita dupa trecerea a sapte saptamani de la Pasti, in ziua a 50-a, 
la data de 6 Silvan. Deoarece aceasta sarbatoare sta in stransa legatura cu Pastile, fiind sarbatorita la 
50 de zile dupa Pasti, ea se mai numeste si "Incheierea Pastilor". 

Data acesteia era calculata numarand sapte saptamani de la inceputul secerisului, adica din 
ziua de Pasti. "Sa numeri apoi sapte saptamani; dar sa incepi a numara cele sapte saptamani de cand 
se va incepe secerisul. Si atunci sa savarsesti sarbatoarea saptamanilor Domnului Dumnezeului tau 
cu dar de bunavoie, cum iti va da mana si dupa cum vei putea, din cele cu care te-a binecuvantat 
Domnul Dumnezeul tau" (Deuteronom 16, 9-10). 

Data acesteia se stabileste din ziua a doua de Pasti, cand se aducea la Templu snopul leganat de 
orz. "Din ziua a doua dupa intai a sarbatorii, din ziua in care veti aduce snopul leganat, sa numarati 
sapte saptamani intregi, pana la ziua intai de dupa cea din urma zi a saptamanii a saptea, sa 
numarati cincizeci de zile si atunci sa aduceti un nou dar de paine Domnului. Sa aduceti din 
locuintele voastre dar ridicat. (...) Pe acestea sa le aduca preotul leganandu-le inaintea Domnului, 
impreuna cu painile din parga de grau leganate si cu cei doi miei; acestea vor fi sfintenie Domnului si 
vor fi ale preotului, care le infatiseaza. Sa dati de stire praznuirea in ziua aceasta si sa aveti adunare 
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sfanta, nici o munca sa nu faceti. Acesta este asezamant vesnic in neamul vostru, in toate asezarile 
voastre." (Levitic 23, 15-21). 

Serbarea zilei de Cincizecime se facea prin odihna sabatica, prin adunare sfanta si prin 
aducerea de jertfe. In aceasta zi se aduceau la Templu, ca jertfa de ardere de tot (holocaust), doi 
vitei, un miel si sapte miei de un an, toate fara nici un defect fizic. Acestora li se adaugau si alte 
cateva jertfe nesangeroase, dupa cum citim in cartea Numeri. 

"In ziua celor dintai roade, cand aduceti Domnului prinosul nou de paine, la incheierea 
saptamanilor, sa aveti adunare sfanta si nici un lucru sa nu lucrati. Sa aduceti ardere de tot spre 
miros de buna mireasma Domnului: din cireada, doi vitei, iar din turma, un berbec si sapte miei de 
cate un an fara meteahna. Cu ei sa aduceti dar de paine, faina de grau framantata cu untdelemn: trei 
zecimi de efa la fiecare vitel, doua zecimi de efa la berbec si o zecime de efa la fiecare din cei sapte 
miei. Sa aduceti un tap jertfa pentru pacat, spre curatirea voastra. Acestea sa mi le aduceti cu 
turnarile lor, afara de arderile de tot neincetate cu darul lor de paine, care se aduc de obicei; acestea 
trebuie sa fie curate." (Numeri 28, 26-31). 

"Sa aduceti din locuintele voastre dar ridicat: doua paini facute din doua zecimi de efa de faina 
de grau, coapte cu dospitura, ca parga Domnului. Impreuna cu painile sa mai aduceti sapte miei fara 
meteahna, de cate un an, un junc din cireada si doi berbeci fara meteahna; ca sa fie acestea 
Domnului ardere de tot, dar de paine, turnare si jertfa cu mireasma placuta Domnului." (Levitic 23, 
17-18) 

In sinagogi, sarbatoarea Cincizecimii este praznuita in mod aparte. Astfel, locul este impodobit 
cu frunze verzi, iar slujitorii citesc cele 10 porunci, primite de Moise, pe Muntele Sinai, si cartea 
"Rut". In diaspora, aceasta sarbatoare tine doua zile. 

La sarbatoarea Cincizecimii, evreii, pe langa jertfele impuse de Legea lui Moise, mai aduceau si 
sacrificii de pace voluntare, drept multumire inaintea lui Dumnezeu, care ii binecuvantase cu recolte 
bogate. Din aceste produse noi ale pamantului, ei faceau ospete la care participau toti membrii 
familiei si strainii. 

Cincizecimea iudaica, facand amintire 
de primirea Legii Vechi, a prefigurat 
Cincizecimea crestina, care praznuieste 
Pogorarea Duhului Sfant, adica primirea 
Legii celei Noi, scrisa nu pe table de piatra (ca 
pe Sinai), ci pe tablele de carne ale inimii, 
dupa cum spune Sfantul Pavel: "Sunteti 
scrisoare a lui Hristos, slujita de noi, scrisa nu 
cu cerneala, ci cu Duhul Dumnezeului celui 
viu, nu pe table de piatra, ci pe tablele de 
carne ale inimii." (II Corinteni 3, 3). 

Primii crestini au primit Duhul Sfant tot 
la 50 de zile dupa Pasti, pe cand se aflau in 
Ierusalim. "Si cand a sosit ziua Cincizecimii, 
erau toti impreuna in acelasi loc. Si din cer, 
fara de veste, s-a facut un vuiet, ca de suflare 
de vant ce vine repede, si a umplut toata casa 
unde sedeau ei. Si li s-au aratat, impartite, 
limbi ca de foc si au sezut pe fiecare dintre ei. 

Si s-au umplut toti de Duhul Sfant si au inceput sa vorbeasca in alte limbi, precum le dadea lor 
Duhul a grai" (Fapte 2, 1-4). 
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A FOST ALES EXARHUL MITROPOLIEI DE BERGAMO 

PENTRU AUSTRALIA 
 
 
Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit 

Serafim Jovanov ( Metropolitan Seraphim of Australia & 
NZ & Archbishop of Adelaide ) a fost ales ca membru al 
Sfântului Sinod al Mitropoliei de Bergamo pe data de 10 
martie 2022. 

În același an, ierarhul a fost numit, prin Hotărârea 
Sfântului Sinod al Mitropoliei noastre, Exarh pentru 
Australia și Noua Zeelandă. 

Mitropolitul Serafim provine din Biserica Ortodoxă 
din America, păstorită de Mitropolitul Nicolae care a 
avut comuniune euharistică cu Mitropolia de Bergamo. 
Ulterior, acesta a ales să adere iarși la Sinodul mamă, 
care l-a răsplătit cu această demnitate mitropolitană. 

În prezent se fac cercetări în privința acordării 
Thomosului de Autonomie pentru Eparhia Ortodoxă din 
Australia, dependentă actualmente de Mitropolia de 
Bergamo și Europa. 

Mitropolitul Serafim este un bun slujitor al Sfântului Altar și totodată un iscusit profesor. În 
CV-ul său putem descoperi fișa studiilor, după cum urmează: 

 
Universitatea din Wollongong 
Master în educație  (2015 - 2019) 
Dezvoltarea pregătirii personalului 
Certificat în evaluarea instruirii, 
(2015 - 2015) 
Instruire pentru dezvoltarea personalului 
Diploma de Proiectare si Dezvoltare 
Trening (2013 - 2015) 
Instruire pentru dezvoltarea personalului 
Diploma de Învățământ și Formare 
Profesională (2013 - 2015) 
Universitatea din Australia de Sud 
Certificat de absolvire în management 
(2011 - 2012) 
 

 
De la începutul activității sale ca preot slujitor și apoi ca Episcop, ulterior Mitropolit, Înalt 

Preasfințitul Serafim a strâns în jurul său numeroși credincioși, formând câteva comunități ortdoxe 
și parohii dincolo de Ocean. 

BIROUL DE PRESĂ AL MITROPOLIEI DE BERGAMO ȘI EUROPA 
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MULȚUMIM tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei reviste și celor care au sprijinit 
Mitropolia de Bergamo în toți acești 10 ani de activitate pastorală și misionară, departe de granițele 

Țării natale, dar, totdeauna având credința, tricolorul și naționalitatea în suflet. 
Nu suntem orfani de neam și Țară… 

SLAVĂ LUI DUMNEZEU PENTRU TOATE! 

 


	COMUNICAT

