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CUVÂNTUL
EPISCOPULUI

SILUAN

P erioada lunilor Iulie și August a 
devenit atât pentru copii, cât și 
pentru părinți, cel puțin parțial, 
o vreme de vacanță. Dar puțini 

știu că cuvântul vacanță vine de la latines-
cul vacans, participiu trecut al verbului va‑
care, ce semnifică: a fi liber, neocupat, leneș, 
a hălădui. Tot de la acest verb derivă și cu-
vântul românesc „vacant”, folosit cu privire 
la un post neocupat. De aceea, bine este a 
cugeta puțin la felul în care ne petrecem 
această perioadă, din punct de vedere du-
hovnicesc, pentru a nu ne afla contaminați 
de duhul în care lumea aceasta propune 
„subiecților” ei să-și ia și să-și petreacă 
vacanța. Ca nu cumva să ne „luăm vacanță” 
de la Însuși Dumnezeu… 

A FI SAU A NU FI…  
ÎN VACANȚĂ

Duhul lumii acesteia de a-și lua vacanță 
se regăsește foarte bine într-o caricatură ce 
reprezintă o doamnă care, băgând capul prin 
ușa întredeschisă a bisericii zice: „Doamne, 
eu plec în vacanță. Ne vedem peste o lună. 
La revedere.”

Să nu ne aflăm cumva și noi printre cei 
care își iau „la revedere” de la Dumnezeu, de 
la credință, de la rugăciune, de la citirea folo-
sitoare de suflet, de la grija mântuirii, pe pe-
rioada așa numitei „vacanțe”… Credința, 
relația mea personală cu Dumnezeu, ca și 
conștiința mea, nu intră în vacanță nicioda-
tă!… Deja timpul pe care Îl ocupă Dumnezeu 
în viața noastră, în cursul unei zile, este foar-
te redus… Atât ar mai lipsi, să ne mai luăm 
și vacanță de la El…



A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 4  -  1 2 5   •   I U L I E  -  A U G U S T   2 0 1 82

C U V Â N T U L  E P I S C O P U L U I  S I L U A N

Mai bine să profităm de vacanța de la 
„obligațiile” Martei acestei lumi și să con-
statăm cu sinceritate că raportarea noastră 
la Dumnezeu are tendința de a se situa une-
ori mai degrabă printre „obligațiile” sau 
chiar „corvezile” cotidiene sau săptămâna-
le, situându-se pe un plan similar cu cele-
lalte „îndatoriri” omenești… Și aici este, 
evident, punctul nevralgic în relația noas-
tră personală cu Dumnezeu Cel Viu! 
Dumnezeu a devenit pentru unii dintre noi 
„majordomul” la care îi cerem, cu o îndrăz-
neală ce frizează uneori obrăznicia, „de toa-
te pentru toți”, uitând adesea să-I mai zi-
cem și „Te rog’’ și uitând și mai adesea de 
a-i zice „mulțumesc”, după ce ne ascultă 
„comanda”… Nu mai știm să-I adresăm lui 
Dumnezeu altă rugăciune decât pe cea de 
„cerere”. Săracul Dumnezeu!...

Cugetând, personal și cu onestitate la 
cele de mai sus, spuse puțin mai direct, vă 
urez să profitați de această „vacanță” pentru 
a vă reconsidera raportarea personală la 
Dumnezeu Cel Viu și Prezent și Iubitor și 

Smerit și Discret (până 
la a părea uneori ab-
sent), ca nu cumva să 
treacă vremea vieții 
noastre fără a ne fi bu-
curat de cunoașterea 
Lui și fără a ne fi împăr-
tășit din iubirea și din 
sfințe-nia Lui și a ne fi 
asemănat Lui fie și nu-
mai un pic… Că, dacă 
lumea în care trăim se 
găsește într-o atât de 

mare confuzie și dezorientare, aceasta din 
cauza faptului că „i-a dat vacanță” lui Dum-
nezeu din toate domeniile L-a exclus din 
toate instituțiile publice, din știință și din 
educație, și se străduiește din răsputeri să-l 
excludă din familie și, dacă s-ar putea, chiar 
și din inima noastră, începând de la cea mai 
fragedă vârstă…

Deci să-L luăm pe Dumnezeu cu noi în 
„vacanță” și să nu-L mai lăsăm să plece din 
viața nostră, rugându-L să fie cu noi în toa-
tă vremea și să ne apere și să ne păzească, pe 
noi și lumea întreagă, de încercările ce se 
profilează la orizontul existenței noastre, și 
să ne călăuzească pe calea ce duce la ferici-
rea cea nemincinoasă și la viața cea nesfârșită, 
alături de toți cei care I-au urmat și au iubit 
arătarea Lui, rămânându-I credincioși până 
în sfârșit.

Cu părintească binecuvântare tuturor,

†Episcopul Siluan
 al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
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C ând Apostolii Iacov și Ioan au 
făcut Domnului o cerere de 
necrezut, aceea de a sta de-a 
dreapta și de-a stânga Sa când 

va fi în slava Sa1, răspunsul lui Hristos a 
dat dovadă de o mare ascultare față de Ta-
tăl Său ceresc (și de o mare smerenie): 
„Nu este al Meu a da, ci se va da celor pen-
tru care s-a pregătit de către Tatăl Meu”, 
ceea ce însemna, de fapt: aceste locuri sunt 
deja puse deoparte, fără a spune pentru 
cine. Însă tradiția Bisericii are o opinie 
limpede și constantă asupra acestui su-
biect: persoana care va sta de-a dreapta 
Sa, pentru vecie, este o femeie, Maica Sa 
Maria – noua Evă – fără de care Întrupa-
rea nu s-ar fi putut petrece; iar cel care va 
sta de-a stânga Sa este fără nicio îndoială 
un bărbat, Sfântul Ioan Botezătorul, Îna-
intemergătorul, pe care l-a lăudat Hristos 
Însuși, citând în legătură cu el prorocia lui 

1. Mt 20, 20-23 și Mc 10, 35-40. Este Evanghelia 
din cea de-a cincea duminică din Post, despre 
care am scris în Apostolia, nr. 61 din aprilie 2013.

Maleahi: „Iată trimit înaintea feţei Tale pe 
îngerul Meu care va găti calea Ta, înain-
tea Ta”2, și adăugând: „Adevărat zic vouă: 
nu s-a ridicat între cei născuți din femei 
unul mai mare decât Ioan Botezătorul” 
(Mt 11, 10-11 și Lc 7, 27-28)3. Această 
tradiție este vizibilă în iconostasele bise-
ricilor creștine, în care se pictează dintot-
deauna o deisis4 care reprezintă pe Hris-
tos în slavă pe tronul Său, cu Fecioara 
Maria de-a dreapta și Ioan Botezătorul 
de-a stânga.

2. Maleahi 3, 1. 
3. Această frază poate părea că o pune pe Maria 

într-o poziție inferioară, însă dificultatea nu 
este decât aparentă: Maria este, într-adevăr, cea 
mai mare dintre toate făpturile lui Dumnezeu, 
și nu numai cea mai mare dintre persoanele 
omenești. Și în acest moment, în acest context, 
Hristos nu putea să arate „mulțimii evreilor” 
măreția maicii Sale. Dimpotrivă, Ioan Boteză-
torul prorocul era personajul duhovnicesc cel 
mai vestit din tot Israelul.

4. Termenul grecesc Deêsis înseamnă „cerere, 
rugăciune”: Maria și Ioan mijlocesc pentru toată 
omenirea dinaintea tronului lui Dumnezeu.

MUCENICIA SFÂNTULUI 

IOAN BOTEZĂTORUL
29 august

(Mt 14, 112; Mc 6, 14-29; Lc 3, 19-20 și 1-9)
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Am vorbit deja de mai multe ori de Sfântul Ioan Botezătorul, în legătură cu zămis-
lirea sa (Lc 1, 5-25)5, cu întâlnirea sa cu Mesia, în sânul maicilor lor (Lc 1, 39-45)6, cu 
Botezul lui Hristos la Teofanie (Mt 3, 13-17, Mc 1, 9-11, In 1, 32-34)7. Aici vom vor-
bi despre arestarea și uciderea sa.

Mai înainte, trebuie să spunem un cuvânt despre problemele de cronologie, care 
sunt dificile în Evanghelii, pentru că acestea nu sunt nici cărți de istorie, nici istorisiri 
documentare, ci o revelație ce are în centru persoana dumnezeiască a lui Iisus Hristos, 
învățătura Sa și mântuirea lumii pe care a săvârșit-o. Evangheliștii sunt niște martori 
(însuflați de Duhul Sfânt), cu patru priviri diferite, care sunt mereu precise în duh – 
și în această privinţă sunt concordante –, însă nu întotdeauna în formă. Această difi-
cultate practică este, în sine, o învățătură duhovnicească: Hristos nu ne dă o hrană gata 
de înghițit – ca un fast‑food duhovnicesc –, ci o hrană pe care trebuie să o primim, să 
o mestecăm, să o gustăm, înainte de a putea fi înghițită și de a hrăni ființa noastră. 
Aceasta corespunde cu ce ne-a învățat El: „Căutați și veți găsi”. Dumnezeu nu ne con-
sideră ca pe niște robi, ci ca pe fiii Săi, nădăjduind să facă din noi prieteni ai Săi. Sfin-

5. Este sărbătoarea din 23 septembrie. Cf. Apostolia, nr. 90 din septembrie 2015.
6. La sărbătoarea Întâlnirii Mariei cu Elisabeta (2 iulie). Cf. Apostolia, nr. 100-101 din iulie/august 2016.
7. Cf. Apostolia, nr. 33, decembrie 2010.
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ţii Matei și Marcu [adică Sfântul Petru]8 
sunt aproape întotdeauna concordanți și 
constituie baza noastră cronologică. Sfân-
tul Luca este adesea în acord cu ei, însă cu 
numeroase divergențe9. Cât despre Sfân-
tul Ioan, este aproape cu neputință de si-
tuat cele povestite de el în cronologia Si-
nopticilor. Tot ce am spus devine încă și 
mai dificil când este vorba de Sfântul Ioan 
Botezătorul. Dacă apariția sa în istoria lui 
Hristos și învățătura sa se găsesc într-un 
loc logic în Evanghelii, istorisirea muce-
niciei sale este făcută numai a posteriori, 
adică nu poate fi situată în timp. Vom re-
veni la acest lucru.

Sfântul Ioan Botezătorul este un 
personaj unic în istoria omenească: ni-
meni nu i se poate compara. Nu poate fi 
încadrat în nicio cultură și în nicio civi-
lizație. Era un evreu din Iudeea de neam 
regesc prin părinții săi, Zaharia și Elisabe-
ta, văr cu Hristos prin maica sa (care era 
verișoara Fecioarei Maria) și din neam 
preoțesc prin tatăl său, preotul Zaharia. 
Zămislirea sa a fost minunată (însă fireas-
că), nașterea sa a fost prorocită de către 
Isaia cu opt veacuri mai înainte (Is. 49, 
1-7) și L-a întâlnit pe Mesia în pântecele 

8. Evanghelia lui Marcu este cea pe care o propo-
văduia Petru la Roma, probabil în aramaică 
pentru evrei, în greacă și în latină pentru pă-
gâni [Apostolii primiseră de la Duhul Sfânt da-
rul limbilor].

9. Spre deosebire de opinia bibliștilor, mă alătur 
în continuare Sfântului Irineu al Lyonului, care 
afirmă că Evanghelia Sfântului Luca este cea a 
Sfântului Pavel (care, în mai multe rânduri, 
spune: „după Evanghelia mea”).  

maicii sale, în cea de-a șasea lună a sa, cu 
prilejul Întâlnirii Sfintei Maria cu Elisabe-
ta. A fost zămislit și s-a născut cu șase luni 
înaintea lui Hristos (6 este numărul 
creației Omului și al căderii sale: Hristos 
este Cel Care ne va trece la 7, sabbatul, 
care reprezintă unirea cu Dumnezeu). Ta-
tăl ceresc l-a ales pentru a fi Înaintemer-
gător al Fiului Său întrupat, Iisus Hristos, 
iar prorocia lui Isaia ne arată că el a spus 
„da” încă din pântecele maicii sale (Is 40, 
3-9). Apoi s-a pregătit în tăcere și discreție 
vreme de aproape 30 de ani, ca și Hristos, 
iar în ziua hotărâtă de Tatăl ceresc, Duhul 
Sfânt l-a călăuzit în pustie „în al cincispre-
zecelea an al domniei Cezarului Tibe-
riu…” (Lc 3, 1), adică în 28‑29 după 
Hristos10.

Ioan Botezătorul va trăi în deșertul 
Iudeii, aflat pe coasta apuseană a Mării 
Moarte, îmbrăcat cu o piele de cămilă, 
hrănindu-se cu lăcuste și cu miere sălba-
tică, și va „striga” fără încetare: „Pocăiți-vă, 
căci s-a apropiat Împărăția Cerurilor”. El 
va vesti venirea lui Mesia cu o putere extra-
ordinară, va da sfaturi duhovnicești și va 
boteza, în Iordanul care se afla în apropi-
ere, pe cei ce vor vrea să-și schimbe viața 
și inima, cu botezul pocăinței. Foarte 
repede va avea un auditoriu uriaș: evrei 

10. Împăratul Tiberiu îi urmează lui Augustus pe 
19 august, anul 14 d.Hr. Al 15-lea an începând 
din acest moment, după numărătoarea oficială 
a Imperiului roman, ar dura așadar de la 19 au-
gust 28 la 18 august 29. Însă, după numărătoa-
rea siriană, de cultură grecească, ar putea fi din 
septembrie-octombrie 27 în septembrie-octom-
brie 28 [Bible de Jérusalem, Ed. 1996, p. 1486].
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din întreg Israelul și din toate păturile 
societății vor veni către el. Era Prorocul 
prin excelență, pecetea prorocilor din 
Vechiul Legământ. Totul era prorocesc în 
el: înfățișarea exterioară, veșmântul, pur-
tarea, cuvintele. Era o prorocie vie. Nu era 
el „Noul Adam” (va spune limpede: „nu 
sunt eu Hristosul”), dar este omul care a 
fost cel mai aproape de El, Înaintemergă-
torul Său. De fapt, el reprezintă vechiul 
Adam căzut (pe jumătate gol în pustie și 
înveșmântat în piei de animale, necurat 
după Lege) și vestește pe Noul Adam. 
Vedem în el o prescurtare emoționantă a 
istoriei duhovnicești a omenirii, ca și cum 
sutele de mii de ani de la cădere nu ar fi 
decât o simplă paranteză: el stă mărturie 
în ființa și în persoana sa a privirii lui Dum-
nezeu asupra Omului. Tocmai către el va 
merge Iisus, pentru a fi arătat lui Israel ca 
Mesia, Hristos. Și lângă Ioan Își va întâlni 
pe primii Săi ucenici (cel puțin pe șase 
dintre ei: Petru și Andrei, Iacov și Ioan, 
Filip, Natanael [devenit apoi Apostolul 
Vartolomeu]11).

Apoi, Evangheliile sunt destul de 
neclare. Însă Sfinţii Matei și Marcu ne dau 
o precizare importantă: după ispitirea lui 
Hristos de către Satana, Iisus a aflat că Ioan 
„a fost prins” [adică arestat] și atunci S-a 
întors în Galileea pentru a-Și începe misi-

11. După Evangheliile canonice, unul singur – Fi-
lip – va fi chemat limpede în Iudeea. Petru și 
Andrei, Iacov și Ioan vor fi chemați în Galile-
ea, pe malul lacului. Cât despre Natanael-Var-
tolomeu, Evangheliile nu vorbesc despre el: se 
știe că a devenit Apostol din alte izvoare 
(tradiția hagiografică).

unea (Mt 4, 12 și Mc 1, 14). Acest lucru 
este remarcabil în plan simbolic, căci Misi‑
unea lui Hristos va începe atunci când 
cea a Înaintemergătorului Său se va 
încheia. De altfel, Ioan, care arătase pe Iisus 
unora dintre ucenicii săi, zicând: „Iată Mie-
lul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul 
lumii” (adică: El este Mesia), mai spusese 
și: „El trebuie să crească, iar eu să mă 
micșorez”, adică: acum, că Mesia a venit, 
trebuie să mă retrag, pentru că misiunea 
mea s-a sfârșit. Însă aceste date sunt destul 
de greu de pus în legătură cu elementele 
indicate în alte pasaje din Evanghelii, cum 
ar fi la Sfântul Luca, la care găsim istorisi-
rea arestării lui Ioan (Lc 3, 19-20) înaintea 
Botezului Domnului (Lc 3, 21-22). Alt 
exemplu: Sfântul Ioan Evanghelistul ne 
spune că Iisus se dusese în Iudeea cu uce-
nicii Săi și că boteza, nu departe de locul 
în care boteza Ioan Botezătorul, „căci Ioan 
nu fusese încă aruncat în închisoare” (In 3, 
22-24), ceea ce este contradictoriu cu Mt 
4, 12 și Mc 1, 14, citați mai sus.

Vom vedea că Ioan a fost arestat de Irod 
(Antipa), însă aceasta nu înseamnă că a fost 
ucis imediat. E probabil să fi rămas o vre-
me în temniță (la Maheron). Din temniță 
își va trimite ucenicii să-L întrebe pe Iisus: 
Hristos le va da un răspuns „biblic”, cores-
punzând întocmai prorociilor lui Isaia. De 
fapt, Ioan Botezătorul nu avea nevoie de 
confirmare, căci cuvintele sale despre Iisus 
cu prilejul botezului Său sunt limpezi. A fă-
cut aceasta pentru a-și îndrepta ucenicii că-
tre Iisus (Mt 11, 2-6 și Lc 7, 18-23). Cu 
acest prilej, Hristos îi va aduce lui Ioan Bo-
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tezătorul un omagiu 
ieșit din comun, în 
care îl numește „mai 
mult decât un pro-
roc”,  „ îngerul lui 
Dumnezeu” și „cel 
mai mare dintre cei 
născuți din femei” 
(Mt 11, 7-11 și Luca 
7, 24-28). Apoi, în 
trecere, Matei și Mar-
cu ne informează, a 
posteriori, asupra a 
ceea ce s-a întâmplat 
cu Ioan Botezătorul 
în temniță. Cei doi 
evangheliști istorisesc mai mult sau mai 
puțin același lucru, însă Sfântul Marcu este 
cel mai explicit. Să ne ocupăm acum de is-
torisirea propriu-zisă a muceniciei lui Ioan, 
sprijinindu-ne nu numai pe cele trei Evan-
ghelii sinoptice, ci și pe istoricul evreu con-
temporan Flavius Josephus, care vorbește 
despre acestea în Istoria veche a evreilor12.

12. Flavius Josephus (aprox. 37/38-100) era un 
evreu cultivat, romanizat și elenizat (va scrie 
în greacă), și unul dintre principalii colabora-
tori evrei ai romanilor în timpul primului răz-
boi evreiesc (66-70), când va fi unul dintre 
adjuncții lui Titus. Va scrie mai multe lucrări 
istorice importante (care constitue adesea uni-
ca noastră sursă), dintre care Războiul evreilor 
împotriva romanilor (în jurul anului 78) și Istoria 
veche a evreilor (sau Antichități evreiești), în ju-
rul anilor 90-95. Va fi detestat de către evreii 
rabinici, care îl vor considera un trădător, dar 
apreciat de creștini și de Părinții Bisericii 
(vorbește destul de frumos despre Hristos). 
Ceea ce scrie despre Ioan Botezătorul se găsește 

Evanghelia ne vorbește despre un Irod: 
este vorba despre Irod Antipa, fiul lui Irod 
zis „cel Mare”. Este folositor, pentru 
înțelegerea textului evanghelic, să vorbim 
puțin despre dinastia Irodienilor, apoi 
despre Antipa însuși. Ei nu sunt de stirpe 
evreiască curată: sunt idumeeni, prove-
nind din anticul Edom13, ținut aflat la sud 
de Iudeea și de Marea Moartă, care fuse-

în cartea a 18-a a Antichităților evreiești (în ediția 
operelor sale complete, traduse în franceză, 
apărută la Auzou în 2008, găsim acestea la p. 
561 pentru Hristos și 566 pentru Ioan 
Botezătorul).

13. Edom fusese dat, în epoca Patriarhilor [seco-
lele XIX-XIII î.Hr.] lui Esav, fiul mai mare al 
lui Isaac. Or, acesta era dușman neîmpăcat al 
lui Iacov-Israel, părintele celor 12 patriarhi, 
strămoși cu același nume al celor 12 triburi ale 
lui Israel. Edom a avut deci întotdeauna, pen-
tru evreii evlavioși, un caracter de necurăție ri-
tuală. Acest teritoriu nu făcea parte din cele 12 
triburi ale lui Israel din vremea lui Iosua.
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se cucerit inițial de David (în jurul anului 
1000 î.Hr.) și care va fi recucerit de către 
un coborâtor din Macabei, Ioan Hyrkan 
I (134-104), care va impune locuitorilor 
tăierea împrejur (adică religia evreiască). 
Strămoșul acestei dinastii, Antipater, 
reușise să se impună dându-se de partea 
romanilor în secolul I î.Hr., cu prilejul cu-
ceririi Siriei de către Pompei împotriva 
regilor greci seleucizi, și fusese destul de 
abil pentru a se alia unui clan al „asmo-
neilor”14, dinastia provenită din Macabei, 

14. Asmoneii sunt de fapt coborâtori din frații 
Macabei, care au luat puterea în secolul al II-lea 
î.Hr. învingând pe suveranii greci seleucizi, și 
care au restaurat independența Israelului vre-
me de aproape un secol. Acest nume vine de 
la Matatia, organizatorul revoltei și tată al ce-

cel al lui Hyrkan al II-lea, mare 
preot și „etnarc”. Iulius Cezar 
a confirmat pe Antipater ca 
„procurator al Iudeii”, care a 
primit și cetățenia romană. 
Acesta din urmă și-a pus apoi 
fiii în posturile cheie, dintre 
care mai ales pe Irod, „strate-
gul Galileii”, care a devenit din 
ce în ce mai puternic și care 
s-a căsătorit chiar cu o nepoa-
tă a lui Hyrcan al II-lea, in-
trând astfel în dinastia asmo-
neică. Acesta din urmă a fost 
apoi numit „rege al Iudeii” în 
40 î.Hr. Acest Irod, numit „cel 
Mare” de către Flavius Jo-
sephus15, a fost de bună sea-
mă un mare constructor, mai 

ales reconstruind cu măreție Templul de 
la Ierusalim16, și un bun administrator, 
foarte elenizat și romanizat, dar a fost mai 
ales un tiran sângeros, obsedat de com-
ploturi (și-a măcelărit o parte din familie 
și aproape jumătate din Sinedriu), un om 
pervers, narcisist și rău, un adevărat mon-
stru (el a fost cel care a pus să fie uciși prun-
cii din Betleem, cu puțin timp înainte de 

lor 5 „Macabei”, fiul lui Simeon zis Asmoneul, 
de la numele satului său de origine Hasmona.

15. Irod a fost numit „Mare” de către Flavius 
Josephus prin comparație cu ceilalți Irozi din 
dinastie.

16. A reconstruit templul din Ierusalim pentru a-și 
face iertate crimele, însă era detestat de evrei. 
Există la Irod zis cel Mare o anumită prorocie 
a lui Antihrist, un aspect cu adevărat satanic. 
Evreii l-au perceput ca atare.
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a muri). În anul 4 î.Hr, după cronologia 
clasică, a murit (în suferințe cumplite …) 
și trei dintre fiii săi au primit de la romani 
succesiunea tatălui lor. Arhelau17 a deve-
nit etnarc al Iudeii, Idumeei și Samariei, 
dar, cum se comporta ca un tiran, împă-
ratul Augustus (între 28 î.Hr. și 14 d.Hr. ) 
l-a exilat la Viena (în Galia) în anul 6 d.Hr. 
și l-a înlocuit printr-un înalt funcționar 
roman, procuratorul (sau prefectul) Iu-
deii18 Filip (numit ulterior Irod-Filip), de-
venit tetrarh al Gaulanitidei, Batameei, 
Trahonitidei și Auranitidei, regiuni aflate 
la nord-est de Marea Galileii, însă nu a in-
tervenit în „Istoria sfântă”.

În sfârșit, Irod Antipa19 a devenit te‑
trarh al Galileii și al Pereei. A domnit 
mult timp (din anul 4 î.Hr. în anul 39 d.
Hr.) și a fost un mare constructor (ca și 
tatăl său), creând mai ales noua sa capita-
lă, Tiberiada, pe malul lacului, în cinstea 
împăratului Tiberiu (14-37 d.Hr.), în nu-
mele căruia Hristos va fi răstignit.

Romanii mizaseră pe această dinastie 
locală, mai întâi pentru că îi susținuse cu 
fidelitate, dar mai ales pentru că le era folo-
sitoare: evreii monoteiști reprezentau o ano-
malie în sânul unui Imperiu păgân20: era mai 

17. Se vorbește despre Arhelau la întoarcerea din 
Egipt a Sfintei Familii (Mt 2, 22).

18. Procuratorul Iudeii: Ponțiu Pilat va fi cel de-al 
cincilea (între 26 și 36 d.Hr.).

19. Antipa nu va lua numele de Irod decât după des-
tituirea și exilul lui Archelau (în anul 6 d.Hr.).

20. Evreii aveau un statut deosebit: religia lor fu-
sese declarată „licită” (religio licita) de către 
Iulius Cezar, adică era autorizată. Nu erau 
obligați să participe la religia păgână oficială 

ușor pentru puterea imperială romană să 
lase să domnească o dinastie iudeo-roma-
nă care să slujească drept intermediar între 
două civilizații religioase cu totul incompa-
tibile (evreii se vor răscula fără încetare 
împotriva tuturor invadatorilor, pentru că 
religia lor are un caracter absolut, transcen-
dental, care implică mucenicia). Însă irodi-
enii nu prea respectau obiceiurile evreiești 
și trăiau de fapt ca niște suverani elenistici 
(la curte se vorbea grecește și nu aramaică), 
ceea ce era foarte șocant pentru popor (mai 
ales faptul că existau statui și reprezentări 
omenești în palatul lor, lucru strict interzis 
de către Lege). 

Acest lung excurs istoric ne va permi-
te să înțelegem mai bine atitudinea aces-
tui mic rege evreu romanizat față de Ioan 
Botezătorul (și mai târziu față de Hristos, 
căci același mic rege va pune să fie adus 
Iisus dinaintea lui și Îl va trata cu dispreț, 
înainte de a-L trimite la Pilat).

Atitudinea lui Irod Antipa față de Ioan 
Botezătorul este ambiguă. Pe de o parte, 
îl admiră și este impresionat de înfățișarea 
sa, de cuvintele sale, de libertatea sa, de 
curajul său (nu se teme de nimeni în afa-
ră de Dumnezeu), de purtarea sa… Și pe 
de altă parte se teme de el, căci toți puter-
nicii, fie că sunt cu adevărat puternici sau 
numai în aparență, mireni sau religioși, 
se tem de proroci, căci aceștia sunt incon-

(și mai ales la cultul imperial), nici să facă ser-
viciul militar, și în principiu particularitățile 
lor erau respectate (mai ales absența oricărei 
imagini idolatre în locurile publice).
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trolabili, imprevizibili și incoruptibili21. 
Flavius Josephus spune că Antipa se temea 
că Ioan, care stârnea un entuziasm extra-
ordinar în popor, să nu stârnească și revol-
te, încăierări, ceea ce ar fi fost plauzibil.

Acum că am încercat să descriem ca-
drul general al dramei și că am vorbit de 
principalii săi protagoniști, să încercăm să 
înțelegem și deznodământul tragic, ucide-
rea fără motiv a „celui mai mare dintre cei 
născuți din femei”, cel mai drept dintre 
ființele omenești după Hristos și Maria.

Se adaugă la ceea ce am spus mai sus 
o problemă familială, sentimentală și se-

21. Se poate socoti că într-un fel Biserica va moșteni 
acest lucru, însă cu o diferență capitală: Dum-
nezeu – în Hristos – a spus limpede că iubește 
pe toți oamenii, chiar și pe nelegiuiți și pe 
păcătoși, și că vrea „să mântuiască pe toți oa-
menii” (și nu numai pe evrei). Toți puternicii 
lumii acesteia, după cum cânta regele David în 
psalmii săi, cu 1000 de ani înaintea venirii lui 
Hristos, se tem: se tem mereu… că-și pierd 
puterea. Singurul cu adevărat puternic – Atot-
puternicul, Dumnezeiasca Treime – nu se teme, 
pentru că este „blând și smerit cu inima”, iubi-
tor și milostiv. Însă acest lucru I-a atras muce-
nicia și moartea, în Hristos.

xuală. Elementele prozaice 
și nevoile elementare ale 
ființelor umane adesea trec 
înaintea aptitudinii firești a 
Omului către înălțarea du-
hovnicească… Irodienii se 
bucură de viață și iubesc 
mult femeile (Irod tatăl a 
avut 10 femei…). Sexul, care 
prin firea sa poate duce la ex-
tazul mistic, poate și să con-

tribuie la distrugerea ființelor și la ucide-
re. Energia dumnezeiască din noi poate 
atunci deveni distrugătoare. Iar femeile 
știu și să se slujească de armele lor fizice.

Irod Antipa se căsătorise inițial cu o 
prințesă nabateeană22, fiica regelui Aretas 
al IV-lea, cum este obiceiul în familiile 
regale. Însă s-a îndrăgostit violent de soția 
fratelui său vitreg Irod-Filip23, Irodiada, 
care era și nepoata sa, nepoată a lui Irod 
cel Mare și a lui Mariamme (coborâtoare 
din Hyrkan al II-lea). Și-a repudiat deci 
soția, ceea ce a stârnit un război cu naba-
teenii, și s-a căsătorit cu Irodiada, ceea ce 
a provocat un mare scandal, pentru că 
acest fel de unire era interzis de Legea lui 
Moise (Lev 18, 16). Ioan Botezătorul, 

22. Nabateenii sunt triburi arabe care au constitu-
it un regat destul de puternic în sudul și estul 
Moabului și al Mării Moarte, un regat păgân, 
dar care avea relații importante cu evreii și a 
dezvoltat o cultură remarcabilă (cf. templele 
rupestre de la Petra, capitala lor).

23. Și care este diferit de tetrarhul Filip al Gaula-
nitidei (care va lua mai apoi numele de Irod-Fi-
lip). Acesta nu a domnit, pentru că a fost 
dezmoștenit de tatăl său, Irod cel Mare.
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care-și împlinea misiunea prorocească în 
Pereea (dincolo de Iordan), în tetrarhia 
lui Irod Antipa, și căruia nu-i era frică de 
„cei mari”, i‑a reproșat acest lucru: „nu-ți 
este îngăduit să ții pe femeia fratelui tău” 
(Mc 6, 18, Mt 14, 4 și Lc 3, 19). Irod a 
pus atunci să fie arestat și aruncat în 
temniță, în fortăreața Maheron (în punc-
tul cel mai sudic al Pereei), ceea ce a tulbu-
rat întregul Israel. Însă nu îndrăznea să-l 
omoare, „știindu-l bărbat drept și sfânt” 
(Mc 6, 20), căci „s-a temut de mulțime, că-l 
socotea pe el ca proroc” (Mt 14, 5).  
După Sfinţii Matei și Marcu, acesta e 
momentul când Hristos S-ar fi întors în 
Galileea și Și-ar fi început viața publică 
(Mt 4, 12 și Mc 1, 14), în linia duhovni-
cească a lui Ioan Botezătorul, propovădu-
ind: „Pocăiți-vă, căci s-a apropiat Împărăția 
Cerurilor” (Mt 4, 17 și Mc 6, 15). Întem-
nițarea lui Ioan îngăduia lui Irod să-l facă 
să tacă, însă „era foarte tulburat”, căci „cu 
drag îl asculta” (Mc 6, 20). De fapt, nu știa 
ce să facă. Însă Irodiada, care era foarte 
ambițioasă24, îl ura pe Ioan Botezătorul și 
„voia să-l omoare” (Mc 6, 19). Satana va 
găsi prilejul potrivit.

Acest prilej s-a arătat la aniversarea 
tetrarhului, când acesta a dat o cină somp-
tuoasă pentru cei mai mari de la curtea 
sa. Și, după cum era obiceiul în mediile 

24. Irodiada voia neapărat ca soțul ei să devină „rege” 
(ceea ce era mult mai mult decât „tetrarh”): ea 
îl va împinge să ceară acest titlu împăratului Ca-
ligula (37-41) care, mânios, îl va destitui și îl va 
exila în Galia, la Sfântul Bertrand de Commin-
ges (Lugdunum Convenarum), în 39.

elenizate, a avut loc un spectacol cu dan-
suri25. Or, fiica Irodiadei (care nu e fiica 
lui Irod, ci a fratelui său vitreg, Filip), care 
era probabil o fată foarte tânără, frumoa-
să și senzuală, a dansat minunat, spre 
admirația tuturor mesenilor. Irod, ferme-
cat, a rostit dinaintea tuturor o frază im-
prudentă: „cere-mi tot ce vrei, până la ju-
mătate din împărăție”. Adolescenta nu a 
știut ce să facă și, nedumerită, s-a dus și 
s-a încre-dințat mamei sale. Aceasta a 
pus-o să spună: „Vreau să-mi dai îndată, 
pe tipsie, capul lui Ioan Botezătorul”. Irod 
a rămas înmărmurit și „s-a mâhnit adânc”. 
Însă, cum se legase dinaintea tuturor 
(„pentru jurământ și pentru cei ce ședeau 
cu el la masă”), a trimis un paznic care a 
tăiat capul lui Ioan Botezătorul și l-a adus 
pe o tipsie26: Irod l-a dat fetei, care l-a dus 
mamei sale. Ar fi putut foarte bine să facă 
altfel și să întoarcă vorba, glumind pe sea-
ma acestui capriciu macabru (cu atât mai 
mult cu cât era viclean)27 , însă era de o 
mare lașitate, așa cum sunt adesea puter-
nicii acestei lumi: a preferat să fie ucigaș 
mai degrabă decât ridicol. Astfel, cel mai 

25. În epoca romană, cetatea Antiohiei era vestită 
pentru sărbătorile și plăcerile sale, și mai ales 
pentru dansurile sale lascive, care peste trei se-
cole vor displăcea atât de mult lui Iulian 
Apostatul. Or, Galileea se afla în vecinătatea 
Siriei. Bineînțeles că acest mod de viață gre-
co-roman era complet străin evreilor. 

26. De aceea pe anumite icoane se poate vedea ca-
pul lui Ioan Botezătorul pus pe o tipsie.

27. Când Hristos va vorbi despre Irod Antipa, va 
spune „Mergând, spuneți vulpii acesteia…” 
(Lc 13, 32).
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mare dintre cei născuți din femei a fost 
asasinat pentru capriciul unei fete. Rușine 
omenirii!28 Însă oamenii vor face și mai 
rău cu Hristos…

Ucenicii lui Ioan au venit să-i ia trupul 
și l-au pus într-un mormânt, cu toată cin-
stirea care se cuvenea unei asemenea co-
mori. Apoi au mers să ducă această tristă 
veste lui Iisus (Mt 14, 12 și Mc 6, 29). De 
îndată, Domnul a urcat într-o barcă pen-
tru a se retrage într-un loc pustiu (Mt 14, 
13). Nu e nicio îndoială că Hristos S-a dus 
să Se roage Părintelui Său să primească în 
Împărăția Sa pe Ioan Înaintemergătorul, 
care își plinise misiunea și mersese înain-
tea Lui în mucenicie și în moarte.

Nu se cunoaște data exactă a morții 
lui Ioan Botezătorul, însă cred că, ținând 
cont de legătura profundă care unea pe 
Înaintemergător cu Stăpânul său și de 
acuratețea duhovnicească a legăturii lor, 
Ioan a fost omorât probabil cu șase luni 
înaintea răstignirii, a morții și a învierii lui 
Hristos.

Este interesant să observăm că, atunci 
când Irod Antipa va auzi vorbindu-se des-
pre Iisus și despre minunile Sale, va cre-
de că este Ioan Botezătorul care a înviat 
(Mt 14, 1-2; Mc 6, 14-16: „Acest Ioan că-
ruia i-am tăiat capul a înviat”). Oare să fi 
avut remușcări? Aceasta arată prestigiul, 
aura Sfântului Ioan Botezătorul.

Foarte devreme, Biserica va conside-
ra pe Ioan Botezătorul ca pe un muce-

28. Poate din această cauză ziua pomenirii sale, 29 
august, este în Răsărit o zi de post aspru, ca și 
Vinerea Sfântă.

nic și va sărbători acest eveniment pe 29 
august, în chip universal, folosind ade-
sea termenul de décollation29, tăierea ca-
pului Sfântului Ioan Botezătorul. Se va 
considera, pe bună dreptate, că muceni-
cia Sfântului Ioan o vestea pe cea a lui 
Hristos.

Sfântul Ioan Botezătorul și Înainte-
mergătorul va avea o posteritate duhov-
nicească extraordinară: tradiția Bisericii 
spune că a coborât în Iad pentru a vesti 
sufletelor închise acolo: bucurați-vă! 
Sosește Mesia, după mine. El vă va izbă-
vi. Pentru aceea este numit „îngerul din 
Iad” și este uneori reprezentat cu aripi. A 
fost întru totul un înaintemergător al lui 
Hristos Cel desăvârșit, de la zămislirea sa 
și până la moarte.

Să mijlocească pentru toată Biserica – 
și omenirea – dinaintea tronului lui Dum-
nezeu!

Pr. Noël TANAZACQ

N.B.: Genealogiile antice sunt extrem 
de greu de înțeles, cu atât mai mult cu cât 
personajele au adesea aceleași prenume. Acest 
lucru e și mai greu pentru asmonei și irodi‑
eni. Uneori se ezită între fiică, nepoată, vară 
etc. Cum în fiecare lucrare am găsit mențiuni 
diferite, mi s‑a întâmplat să spun pur și sim‑
plu „coborâtor(‑oare) din…”. Adesea nu se 
poate spune mai mult. Dar conținutul du‑
hovnicesc rămâne același.

29. Acest termen vine de la termenul juridic latin 
decollatio, care înseamnă „decapitare”.
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DESPRE DARUL DEOSEBIRII 

CUVÂNT

FILOCALIC

Un frate a cercetat după mult timp pe 
un bătrân. Și a zis către el bătrânul: Unde 
ai fost, fiule, atâta timp? Iar el a zis: La Con-
stantinopol, părinte, pentru o trebuință a 
mea. Deci, i-a zis lui bătrânul: Și ce lucru 
însemnat ai auzit sau ai văzut acolo? A zis 
fratele: Însemnat, aproape nimic! Și chiar 
de m-aș lăuda cu cele de acolo, am înțeles 
că multe sunt pământești. Unul m-a uimit. 
Am văzut un mirean disprețuind averile 
mai mult decât cei care petrec în pustie, să 
spun așa. A zis bătrânul: Cum? Lămureș-
te-mi cuvântul! A răspuns fratele: Am văzut 
doi bogați și unul a chemat la judecată pe 
celălalt, zicând că îi este dator cu două mii 
de monede, și a adus dovadă scrisă de la 
tatăl său. Celălalt a zis că datoria a fost 
întoarsă de tatăl lui și mărturia nu a fost 
scrisă datorită prieteniei adevărate. Și cum 
nu au ajuns să creadă unul pe celălalt, au 
ajuns la jurământ pentru lucrul acesta. Zicea 

deci așa-numitul datornic: Dacă voi jura că 
datoria a fost dată înapoi de tatăl meu, am 
să fiu socotit doritor de câștig urât. Ci mai 
curând aceasta voi face: fie voi jura eu că 
ți-a fost întoarsă datoria celor două mii de 
monede și ți le voi da a doua oară, fie jură 
tu că au fost plătite acestea și nu ai luat nimic 
de la mine, și să-mi dai dovada scrisă. S-au 
minunat toți cei care au văzut o astfel de 
înțelepciune de la bărbatul acela. Deci a zis 
bătrânul: Și tu, tânăr fiind, fiule, cu drep-
tate te-ai minunat. Căci de se va cerceta 
adâncul lucrului, nu se va afla nimic însem-
nat, ci numai slavă deșartă și dorința de a 
plăcea oamenilor peste măsură. A zis fra-
tele: Cum, părinte, de vreme ce a disprețuit 
atât de mulți bani pentru numele lui? A zis 
bătrânul: Cel care disprețuiește banii este 
dator să se îngrijească și de mântuirea aproa-
pelui după putință. Căci porunca Domnu-
lui și Dumnezeului nostru pe amândouă le 
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poruncește. Dacă, deci, știa cu siguranță că 
tatăl lui a dat datoria înapoi și propunea să 
jure iarăși și să o depună a doua oară, ce alt-
ceva a făcut decât să-l arate pe aproapele 
în fața lui Dumnezeu și a oamenilor ca 
nedrept și doritor de câștig urât, iar pe 
sine s-a proclamat și foarte bogat și neiu-
bitor de argint. Aceasta nu este atât lepă-
dare de avere, cât slavă deșartă, sau să spu-
nem mai pe adevărat pildă de invidie și 
mânie. A zis fratele: Ce trebuia, deci, să 
facă, de vreme ce jurământul a fost cerut 
de cel care-i zicea că este dator? A răspuns 
bătrânul: Dacă era desăvârșit, nici să jure 
nu era dator, nici să ceară celuilalt să jure, 
mai ales că era bogat și știa sigur că dato-
ria a fost dată înapoi. A zis fratele: Deci 
nu era nevoie să-i dea monedele? A zis 
bătrânul: Mult era mai bine ca acesta să 
fie păgubit, dar să fugă de jurământ și să 

câștige iubirea și să nădăjduiască plata de 
la Dumnezeu decât slava deșartă și să arate 
oamenilor că este nedrept cel care l-a adus 
la jurământ. Căci aceasta este pizmă și ură 
față de celălalt. Deci, ia aminte, fiule, că 
numai acelea sunt bine primite la Dum-
nezeu, cele făcute pentru un scop bun și 
cu gând iubitor de Dumnezeu. Și, folo-
sindu-se fratele, a plecat.  

Vedem că în cuvântul de azi avem atât 
lecția, cât și interpretarea ei dată de acel bă‑
trân înțelept. Drept urmare o altă adăugire 
sau re‑explicare a cuvintelor ar fi de prisos. 
Așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne oste‑
nim și noi a dobândi darul deosebirii, ca să 
ne fie de folos în cele ale mântuirii. 

Cuvânt de folos din Patericul cel mare 
ales de părintele Lucian Podar
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DESPRE ANAFORAUA LITURGICĂ (I)

             Dicţionar   
     LITURGIC

Anaforaua (din grecescul anaforà) are 
în limba română sensul de ofrandă sau ofe‑
rire și desemnează partea principală a 
Dumnezeieștii Liturghii (sau a Liturghiei 
Euharistice, dacă ținem cont de împărțirea 
Liturghiei în Liturghia Cuvântului și Litur-
ghia Euharistică) sau rugăciunea euharisti-
că în timpul căreia Darurile de pâine și vin 
se prefac în Trupul și Sângele Domnului.  

De fapt, nu este vorba doar despre o 
singură rugăciune, ci despre un grup de 
rugăciuni care împreună formează 
Anaforaua1 și pe care liturgiștii le grupea-

1. Vom reda aproape integral Anaforaua Liturghiei 
Sfântului Ioan Gură de Aur (cea mai des folo-
sită Liturghie de peste an în Biserica Ortodoxă) 
pentru ca cititorii care nu o aud rostită în bi-
serica parohială să o poată citi aici, pentru a 
înțelege și mai bine cuprinsul Dumnezeieștii 
Liturghii. Menționez că traducerea și împărțirea 
textului în  momente tematice aparțin 
Ieromonahului Petru Pruteanu (Vezi Liturghia 
Ortodoxă ‑ Istorie și actualitate, Ed. Sofia, 
București, 2013, p. 138).

ză în mai multe părți, în funcție de tema 
teologică, astfel:

1. Introducerea (Praefatio), care 
conține o laudă și o mulțumire aduse lui 
Dumnezeu-Tatăl, apoi o descriere despre 
facerea lumii și a omului (și alta despre mân-
tuirea în Hristos2): „Vrednic și drept este a‑Ți 
cânta, pe Tine a Te binecuvânta, pe Tine a Te 
lăuda, Ție a‑Ți mulțumi, Ție a ne închina, în 
tot locul stăpânirii Tale; căci Tu ești Dumnezeu 
negrăit și necuprins cu gândul, nevăzut, nea‑
juns, pururi fiind și Același fiind: Tu și Unul‑ 
Născut Fiul Tău și Duhul Tău Cel Sfânt. Tu 
din neființă la ființă ne‑ai adus pe noi și, că‑
zând noi, iarăși ne‑ai ridicat și nu Te‑ai de‑
părtat, toate făcându‑le, până ce ne‑ai suit la 
cer și ne‑ai dăruit Împărăția Ta ce va să fie. 
Pentru toate acestea mulțumim Ție și 
Unuia‑Născut Fiului Tău și Duhului Tău Celui 
2. Tema mântuirii prin Întruparea lui Hristos o 

întâlnim în Anaforaua Sfântului  Vasile și înainte 
și după Sanctus, iar în cea a Sfântului Ioan Gură 
de Aur doar după Sanctus.
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Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care 
nu le știm: pentru binefacerile Tale cele ară‑
tate și cele nearătate, ce ni s‑au făcut nouă. 
Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta, pe 
care ai binevoit a o primi din mâinile noastre, 
deși stau înaintea Ta mii de Arhangheli și zeci 
de mii de Îngeri, Heruvimii cei cu ochi mulți 
și Serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță 
zburând, cântarea de biruință cântând, stri‑
gând, glas înălțând și grăind…”

2. Imul de împreună-slăvire cu Îngerii 
(Sanctus): „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul 
Savaot! Plin este cerul și pământul de slava 
Ta! Osana întru cei de sus! Binecuvântat este 
Cel ce vine întru numele Domnului! Osana 
Întru cei de sus!”.

3. Se începe (sau se reia) tema mântu-
irii și răscumpărării prin Hristos, după care 

se trece la descrierea Cinei celei de Taină: 
„Cu aceste fericite Puteri și noi, Iubitorule de 
oameni Stăpâne, strigăm și grăim: Sfânt ești 
și Preasfânt și slava Ta este plină de măreție. 
Căci Tu ai iubit lumea Ta atât de mult, în‑
cât pe Unul‑Născut Fiul Tău L‑ai dat, ca tot 
cel ce crede într‑Însul să nu piară, ci să aibă 
viață veșnică. Și acesta venind și toată rân‑
duiala cea pentru noi plinind, în noaptea în‑
tru care a fost vândut și mai degrabă Însuși 
pe Sine S‑a dat pentru viața lumii, luând pâi‑
nea cu sfintele și preacuratele și fără prihană 
mâinile Sale, mulțumind și binecuvântând, 
sfințind și frângând, a dat Sfinților Săi Ucenici 
și Apostoli, zicând…”

4. Cuvintele de instituire a Euharistiei 
(Institutio): „Luați, mâncați, acesta este 
Trupul Meu, care se frânge pentru voi spre 
iertarea păcatelor. Asemenea și paharul după 
cină, zicând: Beți dintru acesta toți, acesta 
este Sângele Meu, al Noului Legământ, care 
pentru voi și pentru mulți se varsă, spre ier‑
tarea păcatelor…”

5. Amintirea morții, îngropării și învi-
erii Domnului (Anamnesis) și oferirea 
„în schimb” a Darurilor de pâine și vin 
(amestecat cu apă): „Aducându‑ne amin‑
te, așadar, de această poruncă mântuitoare 
și de toate cele ce s‑au făcut pentru noi: de 
cruce, de groapă, de Învierea cea de a treia 
zi, de suirea la ceruri, de șederea cea de‑a 
dreapta și de cea de a doua și slăvită iarăși 
venire… Ale Tale dintru ale Tale, Ție 
Ți‑aducem de toate și pentru toate”. (Poporul 
cântă: „Pe Tine Te lăudăm, pe Tine Te bi‑
necuvântăm, Ție îți mulțumim, Doamne, și 
ne rugăm Ție, Dumnezeul nostru”).
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6. Rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt (Epiclesis) peste Biserică („noi”) și 
peste Darurile ce sunt puse înainte, precum și prefacerea lor în Trupul și Sângele 
Domnului: „Încă aducem Ție această slujbă cuvântătoare și fără de sânge și Te chemăm, 
Te rugăm și cu umilință la Tine cădem: Trimite Duhul Tău Cel Sfânt peste noi și peste aces‑
te Daruri ce sunt puse înainte și fă așadar: pâinea aceasta – Cinstit Trupul Hristosului Tău 
[Amin]; iar ceea ce este în Potirul acesta – Cinstit sângele Hristosului Tău [Amin], prefă‑
cându‑le cu Duhul Tău cel Sfânt [Amin, Amin, Amin]. Pentru ca să fie celor ce se vor 
împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău 
Duh, spre plinirea Împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judeca‑
tă sau spre osândă”.

7. Rugăciunea de mijlocire/pomenire (Intercessio) pentru cei adormiți (inclusiv 
sfinți) și pentru cei vii – dipticele (de la „Încă aducem Ție această slujbă cuvântătoa-
re pentru cei adormiți întru credință: strămoși, părinți, patriarhi…”)

8. Amin-ul final al credincioșilor, care închide Ecfonisul: „Și ne dă nouă, cu o gură 
și cu o inimă, a slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al 
Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor”.

 
Preot Daniel Stîngă
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De ce...?
De ce preoții și monahii îmbracă haine negre?

Culoarea neagră are deplina caracteristică a 
nobleței și a sobrietății. Majoritatea oamenilor poar-
tă culoarea neagră la evenimente importante din 
viața familială sau socială. Pentru preoți, ca unii care 
și-au închinat viața lor lui Dumnezeu, purtarea re-
verendei este semn că aparțin Celui pe care Îl slu-
jesc, că nu-și mai aparțin loruși. Pentru monahi este 
semn al interiorizării și al neîncetatei pocăințe și ru-
găciuni, pentru ei și pentru lumea întreagă. Această 
haină deosebită devine cea mai frumoasă pentru cel 
ce o îmbracă din iubire pentru Domnul, îl ajută să-și 
amintească cine este, care îi este menirea, dar este 
și o mărturisire pentru cei care îl privesc.

De ce slujitorii Bisericii poartă barbă?

În același ton cu purtarea hainelor negre și 
lungi, purtarea bărbii face parte din mărturisirea 
slujirii și a apartenenței la cele ale lui Dumnezeu. 
În Antichitate, în perioada medievală, dar și astăzi, 
purtarea bărbii era semn al distincției și al 
reverenței. Cuvântul grecesc anthropos, care s-a 
tradus prin „om”, însemna la început „purtător de 
barbă”. În tradiția Bisericii, toți cei afierosiți au 
purtat barbă și chiar nici părul nu l-au mai tăiat, 
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după momentul tunderii lor de către Episcop la 
hirotonire sau la intrarea în monahism.

De ce femeile își acoperă capul în biserică?

Acoperirea capului, ascunderea frumuseții chi-
pului, a părului, este semn al discreției și al curăției. 
Este momentul și locul unde nu atragem atenția 
asupra noastră, făcându-ne pricină a neatenției al-

tora la cele dumnezeiești și sfinte, în 
ambianța cărora ne aflăm. În vechi-
me, gestul acoperirii capului avea 
semnificația că respectiva femeie este 
căsătorită, că aparține cuiva, iar păs-
trarea obiceiului în biserică are, pe 
lângă înțelesul descris mai sus, și ace-
la că cea acoperită dorește să fie a lui 
Dumnezeu.
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M
omentele principale din viața 
Mântuitorului Iisus Hristos care, 
imediat după Înălțarea Sa la cer, 

s-au transformat în Sărbători liturgice sunt 
Praznice Împărătești în care este evidentă 
bucuria omului datorită lucrării dumnezeiești 
în timp și în istorie. Aceleași fapte sunt le-
gate și de „Maica Vieții”, Preasfânta Născă-
toare de Dumnezeu. Așadar, acum, când 
scriem despre Bucuria Lumii Noi, avem în 
vedere doar acest aspect pe care-l punem în 
legătură cu Praznicele Maicii Domnului, lă-
sând pentru numerele viitoare ale revistei 
Apostolia subiectele similare1.

MAICA DOMNULUI – MAICA 
BUCURIEI

La o primă vedere, pare nepotrivit să 
scriem despre Bunavestire în mijlocul verii, 
dar nu este așa, căci Maicii Domnului i s-a 
adus o veste bună și înaintea Adormirii sale; 
dacă mergem cu gândul la zămislirea ei, la 
nașterea ei, la intrarea în templu, la căsăto-

1. Am în vedere analiza aceluiași subiect la Nașterea 
Domnului și la Înviere. Se cade să conștientizăm 
că tema bucuriei, în urma izbăvirii de lucrarea 
Răului, în multele ei aspecte, se găsește armonios 
închegată și în scrierile Sfântului Apostol Pavel, 
ceea ce, pentru cei care doresc, se transformă în 
bucurii intelectuale de cercetare și bucurii sufletești 
de înduhovnicire.

ria ei mistică prin Sfântul Duh cu Dumne-
zeu și la Adormirea sa, atunci înțelegem că 
bucuria prezenței divine în viața ei a fost o 
constantă care ar trebui să însoțească pe fi-
ecare creștin. Cu excepția Săptămânii Sfin-
telor Pătimiri, Biserica nu amintește de 
suferințele sufletești ale Maicii Domnului. 
De ce? Datorită adumbririi Sfântului Duh, 
datorită Zămislirii și Nașterii Fiului lui Dum-
nezeu din ea.

Troparul Zămislirii Maicii Domnului (9 
decembrie) ne vorbește despre dezlegarea 
stârpiciunii drepților Ioachim și Ana (9 sep-
tembrie) și despre faptul că Dumnezeu i‑a 
auzit și le‑a promis că vor naște pe Fiica lui 
Dumnezeu, din care Se va naște Hristos2, 
motiv pentru care acești drepți sunt 
recomandați ca mijlocitori și rugători către 
Dumnezeu pentru creștinii care nu pot ză-
misli. Deși Troparul începe cu ideea Sărbă-
torii Zămislirii Mamei Mântuitorului, totuși, 
uimitor, accentul trimite la Bunavestire, când 
Arhanghelul Gavriil i se adresează cu „Bu-
cură-te”, ceea ce ne ajută să înțelegem că de 

2. „Astăzi legăturile nerodirii de fii se dezleagă; că 
Dumnezeu auzind pe Ioachim și Ana, mai pre-
sus de orice nădejde le-a făgăduit lămurit că vor 
naște pe fiica lui Dumnezeu, din care S-a născut 
Cel necuprins, om făcându-Se, poruncind înge-
rului să-i strige: Bucură‑te, cea plină de har, 
Domnul este cu tine!”. Mineiul pe Decembrie, 
EIBMBOR, București, 2005, p. 130.

BUCURIA LUMII NOI
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multe ori părinții se cinstesc datorită reputației copiilor lor, iar, în cazul de față, Maica Dom-
nului aduce dezlegarea unei legături fiziologice, strămoșești și universale3.

La împlinirea făgăduinței divine – 8 septembrie – „Nașterea ta, de Dumnezeu Născătoa-
re Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea; că din tine a răsărit Soarele dreptății, Hristos Dum-
nezeul nostru. Și, dezlegând blestemul, a dat binecuvântare; și, stricând moartea, ne-a dăru-
it nouă viață veșnică”4. Observăm că Nașterea Maicii Domnului este pusă în relație directă 
cu Nașterea Soarelui Dreptății, care dezleagă și binecuvintează5.

De asemenea, troparul Buneivestiri situează lucrarea divină într-un „astăzi” continuu pen-
tru cei care cred în puterea lui Dumnezeu6, de unde și o bucurie a duhului datorată curățirii 
și împărtășirii de Dumnezeu: „Astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei celei 
din veac. Fiul lui Dumnezeu, fiu Fecioarei se face, și Gavriil harul îl binevestește. Pentru aceasta 
3. A se vedea cum se dezleagă anumite „legături” în Rugăciunile de la Spovedanie și de la Înmormântare.
4. Mineiul pe Septembrie, EIBMBOR, București, 2003, p. 112.
5. Intrarea Pruncei în templu este o treaptă mai sus în lucrarea mântuirii și în apropierea de momentul zămislirii: 

„Astăzi înainte însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu și propovăduirea mântuirii oamenilor, în Templul lui 
Dumnezeu luminat Fecioara se arată și pe Hristos tuturor mai înainte Îl vestește. Acesteia și noi cu mare glas să-i 
strigăm: Bucură‑te, Împlinirea rânduielii Ziditorului”. Mineiul pe Noiembrie, Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, p. 157. 

6. „Puterea lui Dumnezeu” trimite la atotputernicia divină care este un atribut intrinsec Celor Trei Persoane ale 
Sfintei Treimi și care, dacă este conștientizată de creștin, îi determină o credință puternică, iar aceasta, la rân-
dul ei, presupune o viață duhovnicească așezată și ferventă. Să-și amintească fiecare din noi cât de chinuitoa-
re sunt momentele de îndoială din viața de zi cu zi și cât de multă hotărâre, siguranță și optimism se găsesc 
în sufletul omului care crede și simte „puterea lui Dumnezeu” în/cu el. De altfel, această putere divină s-a ma-
nifestat la momente determinante în istoria omenirii (Exodul, formarea și colapsul marilor imperii, regate și 
țări etc.), fapte care ne sunt cunoscute și care nasc în noi o reverență în fața A‑toate‑Țiitorului.
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și noi, împreună cu dânsul, Născătoarei de 
Dumnezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea plină 
de har, Domnul este cu tine!”7.

Din cele scrise înțelegem că Împărăteasa 
cerului și a pământului, fiind cea care s-a um-
plut mai mult decât orice om de harul lui 
Dumnezeu, este dătătoare de bucurie8, dar 
nu vorbim de o bucurie trecătoare pricinui-
tă de mâncăruri, de băuturi, de filme sau de 
altceva, ci vorbim despre păzirea poruncilor 
care naște bucuria cea adevărată: „Dacă păziți 
poruncile Mele, veți rămâne întru iubirea 
Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Ta-
tălui Meu și rămân întru iubirea Lui. Acestea 
vi le-am spus, ca bucuria Mea să fie în voi și ca 
bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este po-
runca Mea: să vă iubiți unul pe altul, precum 
v‑am iubit Eu” (In 15, 10-12)9.

CE DOBÂNDIM NOI  
DIN PREACINSTIREA MAICII 

DOMNULUI?

Adormirea – ca Praznic ce pecetluiește 
viața de pe pământ a Maicii Împăratului – 
are în ea o bucurie tainică datorată rugăciu-
nii și postului de două săptămâni, și nu adu-
ce cu sine mâhnire și durere, ci mare 
nădejde, căci, întrucât „Întru naștere Fecio-
ria a păzit”, pe același temei „întru adormi-

7. Mineiul pe Martie, EIBMBOR, București, 2007, 
p. 211.

8. „Umple de bucurie inima mea, Fecioară, ceea ce 
ai primit plinirea bucuriei și ai pierdut grija pă-
catului” (Primul Paraclis al Maicii Domnului, 
Cântarea a IX-a).

9. Ne amintim că în numărul trecut am scris și 
despre paza poruncilor ca premisă a bucuriei.

re lumea nu a părăsit de Dumnezeu Născă-
toarea”. „Mutarea la Viață” nu înseamnă 
trecerea în neant și neființa, ci ființarea cu 
Fiul ei și Dumnezeul nostru.

Dacă până acum nu am avut bucurii 
sufletești marcante, atunci nu înțelegem și 
nici nu simțim ce înseamnă bucuriile Duhu-
lui din timpul Praznicelor Împărătești; dar 
este greu de crezut ca un creștin jertfelnic să 
nu fi fost dăruit cu roade ale Duhului, între 
care se găsesc: „dragostea, bucuria, pacea, în-
delungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, 
credința, blândețea, înfrânarea, curăția” (Gal. 
5, 22-23).

Ipacoiul Utreniei din 15 august ne 
amintește că tot omul cinstitor de Dumnezeu 
și care face voia Lui o fericește (μακάριος, ία, 
ον, în greacă) pe cea care a devenit cer: „Feri‑
cimu-te pe tine toate neamurile, Născătoare de 
Dumnezeu Fecioară. Că întru tine, Cel neîn-
căput, Hristos Dumnezeul nostru, a binevoit 
a încăpea. Fericiți suntem și noi, folositoare pe 
tine avându-te. Că ziua și noaptea te rogi pen-
tru noi, iar tăria poporului tău cu rugăciunile 
tale se întărește. Pentru aceasta, lăudându-te, 
grăim ție: Bucură‑te, ceea ce ești plină de dar, 
Domnul este cu tine10”; dacă noi o fericim pe 
unica Fecioară Născătoare, ea, la rândul ei, prin 
darurile sale, ne dă nouă bucurii, atragem mi-
lostivirea sa și devenim mακάριοι „fericiți”, 
adică „binecuvântați, privilegiați”.

Este momentul și locul de a apela la des-
coperirile științifice pentru a proba cele spu-
se mai sus. „În ultimii ani, tot mai multe 

10. Mineiul pe August, EIBMBOR, București, 2003, 
pp. 183, 191. Amintirea bucuriei Maicii Domnului 
se găsește și la Cântarea a 9‑a, și la Laude etc.
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rezultate sugerează că viața spirituală are 
efecte semnificative asupra sănătății trupești, 
îmbunătățind, în același timp, confortul psi-
hic. Pe lângă roadele spirituale, practica regu-
lată a rugăciunii oferă o stare de liniște și de 
relaxare fizică. Multe alte beneficii medica-
le de pe urma practicării rugăciunii, a 
meditației au fost evidențiate în diverse cer-
cetări: îmbunătățirea răspunsului imunitar, 
ameliorarea tensiunii arteriale, diminuarea 
nivelului pe care îl are cortizonul (unul din-
tre hormonii stresului)”11.

Maica Domnului este exemplu de trăi-
re pentru noi, și dacă fiecare am lua-o ca mo-
del, atunci am trăi asemenea părinților săi 
și ne-am împodobi cu virtuțile lor și am că-
uta în viață bucuria împărtășirii cu Sfântul 
Trup și Sânge al Domnului cât mai des și 
mai pregătit cu putință, astfel încât ceea ce 
la ea a fost bucurie neîntreruptă prin veni-
rea Sfântului Duh și purtarea în pântece a 

11. Continuăm ideea de mai sus cu efectul unui stu-
diu care „arată că practica vieții spirituale, 
susținută pe o perioadă de opt săptămâni, poate 
avea efecte importante asupra dezvoltării anumi-
tor regiuni din creier! Rezultatele cercetărilor, 
desfășurate la Massachusetts General Hospital, 
date publicității în 30 ianuarie 2011, arată că prac-
tica meditației are efecte importante la nivelul 
materiei cenușii, în regiuni ale creierului asocia-
te, de regulă, cu memoria, empatia și stresul. 
Cercetarea a fost gândită în așa fel încât cercetă-
torii s-au putut asigura, în cadrul unui experi-
ment adecvat, că ameliorarea stării generale nu 
poate fi pusă pe seama relaxări psihice. De fapt, 
ei au reușit să dovedească faptul că o practică a 
vieții spirituale produce modificări în densitatea 
materiei cenușii”. Diacon Adrian Sorin Mihalache, 
Ești ceea ce trăiești, Câteva date recente din 
neuroștiințe și experiențele duhovnicești ale Filocaliei, 
Editura Trinitas, București, 2017, pp. 152-153.

lui Dumnezeu, la noi ar căpăta un chip și 
consistență din ce în ce mai pregnante.

BUCURĂ‑TE CA ÎNCEPUT  
DE CÂNTARE ÎN ACATISTE

Dacă uneori ne întrebăm de ce majori-
tatea stihurilor din cadrul icoaselor Acatis-
telor încep prin „Bucură-te …”, un răspuns 
îl găsim în dialogul pe care Arhanghelul Ga-
vriil l-a avut cu Maica Domnului la Buna-
vestire: „Și intrând îngerul la ea, a zis: Bucu‑
ră‑te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu 
tine. Binecuvântată ești tu între femei” (Lc 
1, 28)12. Cu alte cuvinte, textul Scripturii s-a 
transpus în text de cult13.

Ce ne spune etimologia14?
χαῖρε are ca radical verbul χαίρω care se 

traduce prin „a fi bucuros, a fi voios”; se mai 
întâlnește în redarea bucuriei pe care au avut-o 
magii când steaua s-a oprit deasupra unde era 
Pruncul născut (Mt 2, 10), în exprimarea în-
demnului de la sfârșitul Fericirilor: „Bucurați-vă 
și vă veseliți, că plata voastră multă este în ce-
ruri” (Mt 5, 12), în bucuria pe care o trăiește 
tatăl fiului risipitor când mezinul se întoarce 
acasă (Lc 15, 32), în găsirea oii rătăcite în mun-
te (Mt 18, 13), dar și în bucuria pătimașă a 

12. În original textul are următoarea formă: καὶ εἰσελ-
θὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε· χαῖρε κεχαριτωμένη· 
ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν.

13. Din troparele și ipacoi-ul de mai sus, se observă 
cum acel „Bucură-te” al Arhanghelului este pre-
zent la fiecare sărbătoare a Maicii Domnului.

14. În această frază ar trebui să poposim asupra mai mul-
tor construcții, după cum urmează: „Bucură-te”; „Ceea 
ce ești plină de har”; „Domnul este cu tine”; „Bine-
cu-vântată ești tu între femei”. Dar spațiul nu permi-
te, și le vom avea în vedere doar pe primele două.
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evreilor de a se fi înțeles cu Iuda pentru prețul 
vinderii Mirului Ceresc (Mc 14, 11).

Deși poate fi o formă de salut15, totuși 
cuvântul transmite un motiv de veselie me-
sianică, ecou al unor profeți cu referire la 
Fiica Sionului, prin care, în cazul nostru, 
Domnul Hristos a venit în mijlocul popo-
rului său (termen care îi are în vedere pe toți 
creștinii); este o exortație. Așadar, pentru a 
doua oară în Noul Testament (prima dată 
este marcată de dialogul dintre înger și sfân-
tul Zaharia, Lc 1, 13-20), o ființă cerească, 
Arhanghelul Gavriil, i se adresează viitoarei 
Mame a lui Dumnezeu folosind texte din 
Vechiul Testament, în care se vorbea de ve-
nirea lui Yahweh în mijlocul poporului; tex-
tele despre care vorbim sunt: Is. 12, 6; Sof. 
3, 14-15; Ioil 2, 21-27; Zah. 2, 14; 9, 916.

Imperativul „Bucură-te / Fii veselă”17 
aduce Vestea cea Bună (Lc 1, 14) a nașterii 

15. După cum traduce Biblia de la Ierusalim; Nova 
Vulgata are forma: „Ave, gratia plena, Dominus te-
cum”, iar Vulgata redă prin „Have gratia plena 
Dominus tecum”; în ambele formule (h)ave pro-
vine de la Avē, avēto, avēte (pop. havē) care sunt 
formule de salutare (forme de imperfect ale ver-
bului avēre): fii sănătoasă!, fiți sănătoși! Salutul epis-
tolar grec cu χαίρειν în Noul testament se găsește 
în FA 15, 23; 23, 26; Iac. 1, 1, iar cu forma χαῖρε 
se află în Mc 15, 18; Mt 26, 49; 27, 29; In 19, 3).

16. Aceste versete vor face subiectul unui articol de-
dicat Cântării a IX-a din Canonul Utreniei 
Sfintelor Paști.

17. Recunoaștem aici originile rugăciunilor „Ave 
Maria, piena di grazia, Il Signore e con te, …” și 
„Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, 
ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu 
tine, …”, pe care le cântăm la Slujba Litiei, după 
binecuvântarea pâinilor, ca preînchipuire a fap-
tului că ne-am învrednicit de pâinea (hrana) cea 
binecuvântată (de) Hristos, prin Maica Sa.

unor copii cu un rol decisiv în familiile lor, 
dar mai ales în Istoria omenirii.

Din exemplele de mai sus, se înțelege că 
bucuria este rezultatul unui efort moral 
(Fericiți cei săraci cu duhul…), și fizic (Fericiți 
cei milostivi…), pentru care omul lucrează 
asiduu; asemănători Maicii Domnului, 
Sfinților Bisericii care s-au jertfit pentru Dum-
nezeu și și-au împărțit averile, s-au despăti-
mit și s-au unit cu El, li se compun imne de 
rugăciune în care ei sunt lăudați folosindu-se 
tocmai primul cuvânt al arhanghelului adre-
sat Maicii Domnului: „Bucură‑te, Ilie, mărite 
proroc și înaintemergător al celei de a doua 
veniri a lui Hristos!”, „Bucură‑te, Sfinte Ioane, 
preacinstite Înaintemergătorule!” etc.

CEEA CE EȘTI PLINĂ DE HAR 

χαριτόω este rădăcina sintagmei „ceea 
ce ești plină de har”, fiind un participiu per-
fect, pasiv, în vocativ, singular, feminin; s-ar 
mai putea traduce prin: „cea mult iubită; cea 
mult îndrăgită” (ambele la superlativ); „cea 
căreia (Dumnezeu) i-a arătat bunăvoință, 
simpatie, protecție, favoare”; se folosește în 
legătură cu harul divin și se prezintă ca un 
alt nume dat doar Maicii Domnului; în toa-
tă Biblia se mai găsește în Înțelepciunea lui 
Iisus Sirah 18, 1718 și Epistola către Efeseni 
1, 6: „ … spre lauda slavei harului Său, cu 
care ne-a dăruit pe noi, prin Fiul Său cel iu-
bit”, unde se afirmă că toți cei „binecuvântați 
duhovnicește” (Efes. 1, 3) „sunt aleși a fi 

18. „Iată, nu este oare mai presus o vorbă (bună) de-
cât un dar bogat? Bărbatul darnic le îmbină însă 
pe amândouă”.
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sfinți și fără prihană înaintea Lui” (Efes. 1, 
4); este în relație cu lexemul „har”, care în 
Vechiul Testament redă favorurile regelui 
(1 Sam. 16, 2219; 2 Sam. 14, 22; 16, 4; 1 Reg. 
11, 19; Est. 2, 1720; 5, 8; 7, 3; 8, 5, …) și iu-
birea celui ce este iubit (Cânt. 8, 1021; Est. 
2, 17, etc.)

EU CE MOTIVE AȘ AVEA  
SĂ FIU BUCUROS?

Multe pot fi motivele pentru care omul 
de rând s-ar putea bucura: viața, sănătatea, 
libertatea, averea, frumusețea, calitățile fizi-
ce etc., dar, cu toate acestea, bucuria cea ade-
vărată și pură nu constă în a poseda bunuri 
materiale, etice, culturale sau de altă natură 
(după cum, de exemplu, stoicii se raportau 
la armonia sufletului și la înțelepciune)22, ci 
se găsește în toate acestea (care sunt o ur-
mare firească a binecuvântării lui Dumne-
zeu), dar mai presus de ele în unirea cu El 
prin Împărtășanie. De aceea bucuriile simțirii 
prezenței lui Dumnezeu în noi au menirea 
de a fi rememorate23.

19. Vom reda selectiv câteva versete, lăsând celor 
interesați bucuria de a le căuta pe celelalte. „Și Saul 
a trimis la Iessai să-i spună: Să rămână David di-
naintea mea, căci a aflat bunăvoință în ochii mei”.

20. „Și a iubit-o regele pe Ester și aceasta a găsit 
bunăvoință la el mai mult decât toate fecioarele”; 
în original este „mai mult decât toate femeile”, 
căci Ester i-a devenit soție.

21. „Eu (sunt) zid și sânii mei, ca niște turnuri, eu am 
fost în ochii lui ca una care a găsit pacea (harul)”.

22. P. 511.
23. Maica Siluana Vlad, Abecedarul bucuriei, Un al‑

tfel de catehism cu Maica Sliuana Vlad, Editura 
Agaton, Făgăraș, 2017, pp. 12-15.

Acesta este și ar trebui să fie primul motiv: 
cuminecarea și amintirea ei. Al doilea motiv 
al bucuriei poate fi dat de comuniunea venită 
din comunicare, întrucât astăzi singurătatea 
este epuizantă, căci sunt diferite feluri de sin-
gurătate: a copilului singur la părinți, a copi-
ilor în fața playstation-urilor, a soților care, 
uneori, vorbesc de unii singuri, a bătrânilor 
etc. Apoi fiecare dintre noi are libertatea de 
a adăuga personal cauzele bucuriei ființei sale. 
Dar noi, cei care slujim, credem și mărturi-
sim că adevărata bucurie vine de la o Per-
soană, motiv pentru care încheiem cu un citat 
elocvent: „Este o poveste reală cu un securist 
sovietic, care s-a făcut preot pentru ca secu-
ritatea să se infiltreze în Biserică. Și a fost min-
cinos de la un capăt la altul. Îl ura pe Dum-
nezeu, ura Biserica… Voia să distrugă Biserica 
și pentru asta trebuia să fie înăuntru. Până la 
urmă Stalin l-a băgat și pe el în pușcărie, că 
așa le venea rândul colaboratorilor. Iar în 
închisoare oamenii continuau să-i ceară aju-
torul, îi cereau să se spovedească. Și el era 
încremenit, zicea: Atâția oameni dobândesc 
bucuria și pacea prin ceea ce fac eu! Iar în ulti-
mele lui momente, a strigat la Dumnezeu: 
Doamne, iartă‑mă! Trimite‑mi pe cineva să mă 
spovedesc, că mor, mă sufoc! Și zicea: Acesta‑i 
Dumnezeul cu Care m‑am bătut eu… A pus o 
putere în Biserică, prin care eu nu aveam voie 
să fac ce gândesc, ce simt. Eu trebuia să fac ce 
gândește El și ce simte El… A făcut ce‑a vrut El 
cu mine, nu eu cu El”24.

Pr. Cristian Prilipceanu

24. Ibidem, pp. 134-135.
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U nui frate, făcându-i-se strâmbătate 
de către alt frate, a venit la avva Si-

soe și i-a zis: mi s-a făcut strâmbătate de 
cutare frate și eu voi să-mi fac izbândă. 
Iar bătrânul îl ruga zicând: nu, fiule, ci 
lasă mai bine la Dumnezeu izbânda. Iar 
el zicea: nu voi înceta până nu voi face 
izbândă. Și a zis bătrânul: să ne rugăm, 
frate! Și sculându-se, a zis bătrânul: Dum-
nezeule, nu mai avem trebuinţă de Tine, 
ca să porţi grijă pentru noi, căci noi ne 
facem izbânda noastră. Deci, aceasta au-
zind fratele, a căzut la picioarele bătrâ-
nului, zicând: nu mă mai judec cu frate-
le, iartă-mă, avvo!

Z is-a odată avva Sisoe cu îndrăzneală: 
îndrăznește, iată treizeci de ani am de 

când nu mă mai rog lui Dumnezeu pen-
tru păcat. Ci așa mă rog, zicând: Doamne, 
Iisuse, apără-mă de limba mea! Și până 
acum în fiecare zi cad printr-însa și păcă-
tuiesc.

U n frate l-a întrebat pe avva Sisoe, zi-
când: mă văd pe mine că aducerea 

aminte a lui Dumnezeu petrece cu mine. 
I-a zis lui bătrânul: nu este mare lucru să 
fie cugetul cu Dumnezeu, ci mare este să 

F ile d in 
Pateric

te vezi pe tine sub toată zidirea. Că aceas-
ta, împreună cu osteneala trupească, po-
văţuiește la chipul smeritei cugetări.

A întrebat avva Iosif pe avva Sisoe, zi-
când: în câţi ani trebuie omul să-și 

taie patimile? I-a zis lui bătrânul: anii vo-
iești să-i știi? Zis-a avva Iosif: da! Deci a 
zis bătrânul: în orice ceas vine patima, în-
dată tai-o.

U n frate l-a întrebat pe avva Sisoe, zi-
când: de vom umbla pe cale și va ră-

tăci cel ce ne povăţuiește este trebuinţă 
să-i zicem ceva? I-a răspuns bătrânul: nu. 
Deci a zis fratele: dar să-l lăsăm să ne ră-
tăcească? I-a zis bătrânul: dar ce vrei, să 
iei toiag să-l bați? Eu știu fraţi care umblau 
și cel ce îi povăţuia a rătăcit noaptea; și 
erau doisprezece și toţi știau că se rătă-
cesc. Și s-a luptat fiecare să nu spună. Iar 
după ce s-a făcut ziuă, pricepând cel ce-i 
conducea că a rătăcit din cale, le-a zis: ier-
taţi- mă, am rătăcit! Și au zis toți: și noi 
știam, dar am tăcut. Iar el auzind, s-a mi-
nunat zicând că până la moarte se stăpâ-
nesc fraţii să nu grăiască și L-a slăvit pe 
Dumnezeu. Iar lungimea căii din care s-au 
rătăcit era de douăsprezece mile.
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Î ntrebat-a unul din părinţi 
pe avva Sisoe, zicând: de 

voi ședea în pustie și va veni 
vreun barbar vrând să mă 
omoare și de voi putea asupra 
lui, omorî-l-voi pe el? Și a zis 
bătrânul: nu, ci lasă-l la Dum-
nezeu, căci orice fel de ispită 
va veni omului, omul să zică: 
pentru păcatele mele s-a în-
tâmplat aceasta. Iar dacă vre-
un lucru bun se va întâmpla, 
să zică: din mila lui Dumne-
zeu este.

Nu ajunge să te ții depar-
te de păcat, ci trebuie 

să-i tai ramurile și mai ales să-i 
smulgi rădăcinile, care sunt: 
relele înclinații și deprinderi, 
ispitele, patimile, poftele și 
dorințele care rămân înrădă-
cinate adânc în inimă chiar și 
după ce te îndepărtezi de pă-
cat. Ca să-ți smulgi din inimă 
rădăcinile tuturor acestor por-
niri, ispite și amintiri ale păca-
tului, trebuie să lupți, frate. Iar 
dacă nu vei scoate rădăcinile, 
există primejdia ca alte păca-
te să răsară și să odrăslească. 
(Sf. Nicodim Aghioritul)

A șa cum pruncul când se 
naște și caută cu multă 

râvnă hrana și laptele, iar atunci 
când este alăptat, dar n-are pof-

tă de mâncare, e semn că e bolnav și e în primejdie de 
moarte, tot așa și noi se cade să avem râvnă spre a ne 
alăpta cu Sfânta Împărtășanie, hrana cea duhovniceas-
că, ca să ne facem vii, iar dacă nu vom face aceasta, vom 
fi în primejdie să murim de moarte sufletească. (Sf. 
Nicodim Aghioritul)
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Î
n câteva privințe, trăim un pre-
zent năucitor. Iată contextul pro-
pus spre cugetare: în primele 
două decenii ale acestui mileniu, 
am fost martorii unor descope-

riri științifice uluitoare care privesc fizi-
ologia umană, descoperiri care au pro-
dus mutații substanțiale în paradigma 
științelor medicale. Între acestea, sunt 
semnificative cele care privesc științele 
creierului și genetica.

Ce s-a întâmplat? Spre deosebire de 
felul cum se petreceau lucrurile în urmă 
cu patru decenii, în ultimii ani științele 
medicale și-au extins considerabil abor-
dările. Nu mai avem de-a face cu preo-
cupări orientate exclusiv spre înțelegerea 
etiologiei și a mecanismului bolilor, 
având ca țintă ameliorarea sau vindeca-
rea lor. Tot mai mulți specialiști au ales 
să cerceteze condițiile care asigură pre-
zervarea sănătății și elementele care asi-
gură o creștere a calității vieții. În felul 
acesta, în aria științelor medicale au apă-
rut teritorii noi. Numeroase rezultate ara-
tă că sănătatea și calitatea vieții depind, 

MEDICINA 
și POSIBILELE (D)EFECTE  

ale EXPERIENȚELOR CULTURALE

între altele, de maniera în care obișnuim 
să gândim, de emoțiile intense pe care le 
trăim frecvent, de felul în care ne orga-
nizăm experiența plăcerii, de alegerile 
exprimate în raport cu ofertele generoa-
se ale industriei divertismentului. Mai 
concret, ceea ce îmi place să ascult, ceea 
ce privesc în mod frecvent, configurația 
dorințelor mele și modul cum m-am 
obișnuit să gândesc, idealurile în raport 
cu care îmi organizez eforturile, toate 
acestea exercită, în timp, o influență con-
siderabilă asupra stărilor mele, afectând 
în primă instanţă calitatea vieții și, în cele 
din urmă, sănătatea și viața însăși. 

Constatările cercetărilor medicale scot 
la iveală faptul că aspecte de acest fel, care 
sunt cumva exterioare ființei mele, exer-
cită influențe extraordinare, adânci și de 
durată, asupra a ceea ce sunt și asupra a 
ceea ce voi deveni. Obișnuințele, deco-
rul cultural în care îmi așez viața, expe-
riențele pe care le aleg, volumele pe care 
le citesc, filmele pe care le vizionez îmi 
croiesc pe nesimțite ființa, la adâncimi de 
nebănuit.
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Inițial, unele rezultate 
din psihologie remarcau 
faptul că diversele situații 
de viață pe care le traver-
săm ne schimbă dispozi-
țiile. Nimic spectaculos, 
am putea spune. Totuși, 
s-a putut constata că și 
experiențele de scurtă du-
rată, chiar dacă nu sunt 
conștientizate, pot modi-
fica pentru o vreme dispo-
ziția (este vorba despre 
ceea ce, generic, e numit 
experiențe de priming sau 
condiționare subliminală).

Ulterior, un număr im-
presionant de cercetări 
medicale au dezvăluit că 
urmele acestor influențe 
se fac simțite în straturi 
chiar mai profunde ale bi-
ologiei noastre. Un exem-
plu este neuroplasticitatea. 
Aceasta indică faptul că 
acțiunile sau experiențele, 
gândurile sau stările emo-
ționale repetate suficient 
de mult modifică arhitec-
tura și funcționalitatea ce-
rebrală! Avem de-a face cu 
o maleabilitate remarcabi-
lă a țesutului cerebral care 
amenajează rețele tot mai 
bine adaptate experien-
țelor trăite și acțiunilor 
desfășurate. Suntem, de 
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fapt, ființe echipate pentru o schimbare 
continuă, pe toată durata vieții, iar modul 
în care ne schimbăm e decis în bună mă-
sură de ceea ce facem și de modul cum fa-
cem ceea ce facem. Executând des, și cu o 
atenție sporită, o anumită activitate, păs-
trând un gând mai multă vreme în minte, 
trăind intens emoții înrudite, ajungem să 
imprimăm în noi aceste conținuturi. 

Desigur, experiențele culturale, psi-
ho-emoționale sau kinestezice de care 
avem parte induc aceste schimbări. Așadar, 
neuroplasticitatea asigură capitalizarea 
eforturilor și experiențelor, pe cele utile 
și folositoare, dar și pe cele dăunătoare, 
cu aceeași eficiență. Așa se explică de ce 
efortul îndelungat duce la performanță, 
iar plăcerea repetată naște adicție.

Recent, însă, cercetările au mers chiar 
mai departe. Există deja multe rezultate 
care arată că o varietate impresionantă 
de factori din mediul înconjurător pot 
exercita influențe chiar mai ample asu-
pra ființei noastre! Este vorba de rezul-
tatele din aria numită epigenetică. În di-
verse cercetări s-a evidențiat cum o 
sumedenie de factori care aparțin unui 
spectru foarte larg, de la alimentație și 
somn până la practicile vieții spirituale, 
modifică exprimarea unor secvențe din 
ADN-ul uman. În particular, multe din 
acțiunile și experiențele culturale, emo-
țiile pe care le trăim și, la limită, modul 
în care gândim pot afecta expresia unor 
gene (printr-un proces de metilare), mo-
dificând funcțiile sau comenzile pe care 
acestea le codifică. 

Așadar, comportamentele și experi-
ențele pe care alegem să le trăim au chiar 
mai multă greutate. Nu este vorba doar 
de o schimbare a dispozițiilor. Ele nu pro-
duc doar schimbări durabile în configurația 
și activitatea ariilor (sub)corticale core-
lative acelor acțiuni sau experiențe. Ceea 
ce trăim și facem nu ne schimbă doar cre-
ierul și modul de a percepe lumea. Expe-
riențele pot induce modificări în comen-
zile genelor. 

Chestiuni de acest fel readuc în atenție 
teme vechi, prezente în cugetările unor fi-
lozofi greci din Antichitate, dar și în nume-
roase texte din spiritualitatea creștină. Paza 
simțurilor, supravegherea gândurilor, cul-
tivarea virtuților ar putea fi revăzute în lu-
mina acestor constatări recente ale științelor 
medicale. Preocupările privitoare la efec-
tele culturii asupra creierului oferă deja 
unele observații și evaluări de ordin psi-
ho-emoțional, cognitiv și comportamen-
tal: repetata experiență a distracției distra-
ge atenția, slăbind considerabil putința 
medi-tației, confortul diminuează dispoziția 
pentru efort, împiedicând exersarea auto-
controlului, consumerismul descurajează 
conduita contemplativă, multiplicarea do-
rințelor slăbește voința, repetatele expe-
riențe senzoriale amână inevitabil reflecția, 
multitaskingul fragmentează atenția și 
mișcarea gândurilor, supraîncărcarea cog-
nitivă pune în dificultate concentrarea pe 
esențialul care contează.

Ce e de făcut?

Diac. Adrian Sorin Mihalache
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A bia ajunși în tabăra de vară a parohiei noastre, am cerut copiilor să renunțe la 
telefoanele mobile pe parcursul zilei, urmând să le primească doar seara. Am 
strâns telefoanele sub privirile mirate ale participanților. Ce ne vom face fără 

smartphone-ul nostru cel de toate zilele (și nopțile)? Era o întrebare care li se citea în 
priviri. Există viață dincolo de telefonul mobil? Aceasta era una dintre provocările în-
ceputului de tabără. Dar am făcut premeditat acest experiment, tocmai pentru a-i îndru-
ma pe copii să redescopere fascinația comunicării interpersonale directe.

Seara au primit telefoanele pentru două ore. Puteau comunica cu părinții sau cu pri-
etenii și gata; telefoanele reveneau cuminți în dulapul directorului de tabără. Fără jocuri 
infinite, fără schimburi de mesaje interminabile. Începând de a doua zi, au început 
activitățile de tabără, una mai interesantă decât alta, și atenția s-a îndreaptat deja spre 
viața reală. S-a ieșit din virtual. 

Din cea de-a treia zi, copiii au început să uite cu totul de ceea ce se cheamă internet. 
Au descoperit cât de bine e să tragi un șut sănătos într-o minge, să strigi în gura mare 
„țară, țară, vrem ostași”, să îți încerci forțele trăgând de o frânghie în două echipe adver-
se. Au avut revelația stropirii cu apă, au cunoscut deliciile ajutorului în bucătărie și bu-
curia de a fi de folos celorlalți. Seara povesteau fascinați părinților noile experiențe și, la 
sfârșitul celor două ore regulamentare de telefon mobil, erau primii care readuceau te-
lefoanele în dulap, fără să li se mai reamintească. Unii dintre ei nici nu le mai solicitau. 
Alții le returnau mai repede decât ora stabilită. Pentru că începeau alte momente extra-
ordinare: atmosfera din dormitor de dinainte de culcare.

Am scris toate aceste lucruri dintr-o experiență personală. Dar psihologul german 
Manfred Spitzer este autorul unei serii de cărți în care analizează științific fenomenul 
dependenței de mediul virtual. Iar diagnosticul înfricoșător al acestei dependențe este 
ceea ce el numește demența digitală. „Demența nu înseamnă numai lipsa de memorie, 
scrie Spitzer. Iar în cazul demenței digitale, nu e vorba doar de faptul că mai ales între 
tineri această caracteristică pare tot mai răspândită, cum au arătat pentru prima dată în 

Viață reală
&

realitate virtuală
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2007 oamenii de știință coreeni. Problema 
privește în primul rând randamentul men-
tal, gândirea, capacitatea critică și de ori-
entare în «jungla informațiilor». Dacă o 
casieră obține 400 făcând 2+2 cu calcula-
torul și nu își dă seama că rezultatul trebu‑
ie să fie greșit, dacă NASA lansează un sa-
telit în nisip (în loc să-l trimită în spațiu), 
deoarece nimeni nu și-a dat seama că țolii 
și milele nu coincid cu centimetrii și kilo-
metrii, dacă un funcționar de bancă comi-
te o eroare de zeci de mii de euro, asta în-
seamnă că nu mai suntem capabili să 
gândim. Este evident că astăzi nimeni nu 
mai face în minte un calcul aproximativ, ci 
se încrede orbește într-un instrument di-
gital. Cine însă folosește numărătoarea și 
rigla pentru a face calcule trebuie să țină 
cont de ordinul mărimilor și astfel nu poa-
te obține un rezultat improbabil”1.

Psihiatrul german avertizează că folo-
sirea calculatorului în primii ani de grădi-

1. Manfred Spitzer, Demenza digitale, Come la 
nuova tecnologia ci rende stupidi, Corbaccio, 
2013, ebook.

niță poate provoca dereglări de atenție și 
mai târziu dislexie. La vârste școlare, se în-
registrează o creștere a izolării sociale, con-
form studiilor americane și germane. Iar 
rețelele sociale, în loc să îi ajute pe tineri 
să comunice mai bine între ei, conduc la o 
și mai acută izolare.

În cazul folosirii unui navigator GPS 
pentru orientarea pe drumurile publice, se 
observă că, în loc ca acesta să ajute șoferul 
să se orienteze, îi scade capacitatea de ori-
entare. Nu vi s-a întâmplat niciodată să vă 
încredințați orbește navigatorului, ajun-
gând în locuri care n-aveau nimic de a face 
cu direcția de drum dorită? Asta pentru că 
e mult mai comod să închizi ochii și să zici: 
ghidează-mă tu, decât să deschizi harta și 
să faci un minim efort de orientare (ce bune 
erau concursurile de orientare turistică de 
odinioară, organizate în școli!). Numeroase 
studii au demonstrat că „folosirea creieru-
lui duce la creșterea ariilor cerebrale res-
ponsabile de o anumită funcție. Putem spu-
ne că, în fond, creierul e ca un mușchi: dacă 
este utilizat, crește; altfel, se atrofiază”2.

Despre puterea de concentrare și 
învățare ne vorbesc și Părinții Bisericii. Pă-
rintele Efrem Katounakiotul, de exemplu, 
sfătuiește să nu se lase omul pe sine necer-
cetat nici un ceas. Dacă folosim tot timpul 
dispozitivele mobile, dacă ne încredințăm 
orbește navigatorului și căutăm informații 
doar cu Google, cum vom mai reuși să ne 
cunoaștem pe noi înșine? Părintele Efrem 
scrie: „În fiecare ceas să te inspectezi, să te 

2. Ibidem.
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cercetezi, să te controlezi. În acest moment 
ești în bună rânduială? Tu... dacă ești sili-
tor, dacă ești nevoitor, te vei supune pe tine 
însuți unui control atent, întrebându-te: 
cum am petrecut toată ziua? Pe un bolnav 
nu îl urmărește numai medicul, ci însuși 
bolnavul se cercetează pe sine să vadă dacă, 
luând medicamentele pe care i le-a prescris 
medicul, se simte mai bine. Nu numai ghe-
ronda va urmări pe fiecare, ci și tu însuți te 
vei urmări pe sineți. L-am întrebat de mul-
te ori și pe gheronda Iosif cum a ajuns la 
această stare. Zice: Să-ți spun ceva: Am 
adâncit mult îndemnul cunoaște‑te pe tine 
însuți. Ce ești tu? Nimic. Nu ești nici cât 
un vierme. Nimic. A venit harul, te-a ridi-
cat, ai devenit înger. A plecat harul, te-ai 
întors la aceleași. Da, dar nu-mi spune, cum 
putem să atragem harul? De tine depinde 
să ai o minte lină și liniștită, de tine depin-
de. Nu depinde de ispită, dacă te atacă, sau 
de comportamentul celui împreună-nevo-
itor cu tine, al celui ce este în obște cu tine. 
Tu însuți vei deveni pricina mântuirii tale, 
tu însuți vei deveni pricina nemântuirii tale. 
De tine depinde. Când tu vrei mântuirea 
ta, când te silești pe tine, toate vin prin ru-
găciune”.

Mai apoi, aflăm această mărturie tul-
burătoare:

„La o mănăstire oarecare, nu vreau să 
o numesc, părintele tămâia, și când a ajuns 
la stareț nu l-a tămâiat. Starețul, când a tre-
cut mai departe, l-a întrebat:

– Părinte, de ce nu mă tămâiezi?
– Gheronda, binecuvintează, nu te-am 

văzut în strană. 

– Eram în strană, părinte.
– Nu, nu te-am văzut în strană.
Ceilalți, care au auzit disputa asta între 

stareț și părintele, au zis:
– Gheronda, părintele este străvăzător, 

știe ce-ți spune.
Se gândește el ce se gândește și zice: 

Părintele are dreptate, nu eram aici, eram 
la un metoc. Acesta era gândul lui. Vedeți?”3.

Deși se adresează cu precădere mona-
hului, cuvintele părintelui Efrem au o 
rezonanță profundă pentru toți cei ce ca-
ută calea mântuirii. Întoarcerea către sine 
însuși, prezența nu numai fizică în viața de 
zi cu zi, supravegherea gândurilor sunt 
acțiuni fundamentale pentru un creștin. 
Cum va mai putea urma acest proces de 
cunoaștere cineva care este robit de lumea 
digitală încă din copilărie?

Vom continua discuția în numerele ur-
mătoare ale revistei.

Pr. Octavian Schintee

3. https://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/
autocontrol-ravna-imprastiere-concentrare.
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M
aria e nerăbdătoare. Întreaga Sfân-
tă Liturghie e pătrunsă de fiorul 
așteptării Sfintei Împărtășanii. 

Astăzi se va împărtăși din nou, cu binecu-
vântarea părintelui duhovnic. Se ridică în 

NU E VOIE, 
    DAR E NEVOIE
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N U  E  V O I E ,  D A R  E  N E V O I E

picioare și se apropie de Sfântul Altar la îndemnul: „Cu frică și cu dragoste să vă 
apropiați”.

În drum spre Sfântul Potir simte o mână pe spate care o trage înapoi.
 – Unde te duci? E cumva Postul Paștilor? Nu ai fost deja săptămâna trecută? 

Nu ai voie, îi spune fulgerător o bătrânică.
 – Nu am voie, dar am nevoie, spune Maria și își continuă liniștită drumul, 

împlinindu-și nevoia de a se împărtăși în fiecare duminică.
O adevărată tulburare pentru Smaranda, care știe din copilărie că la Sfânta 

Împărtășanie nu se merge decât o dată pe an, de Sfintele Paști, iar în rest doar dacă 
ești bolnav trupește. Despre boli sufletești nu a auzit.

După Sfânta Liturghie merge plină de mânie la părintele care strică „rânduiala” 
pe care ea o cunoaște de mic copil și ceea ce știe ea din copilărie nu poate nimeni 
contrazice.

– Dumneavoastră aveți altă lege? îl întreabă pe un ton amenințător. De ce dați 
credincioșilor Sfânta Împărtășanie în fiecare duminică? Nu știți cât de mare este 
acest păcat? Nu știți că nu e voie? continuă Smaranda tulburată.

– Nu e voie, dar e nevoie, îi răspunde părintele împăcat.
Smaranda e foc și pară.
– Cum nu e voie, dar e nevoie? Ce vorbă este aceasta? Nu mai înțeleg nimic.
– După mintea dumneavoastră nu e voie, dar după nevoia celorlalți de Hristos 

e voie. Nu ați auzit cum David, atunci când nu a mai avut ce să mănânce, a mâncat 
pâinile punerii înainte, pe care se cuvenea să le mănânce numai preoții? Așa există 
și în parohia noastră oameni a căror foame lăuntrică nu se mai poate potoli decât 
cu Trupul și Sângele lui Hristos.

Smaranda nu a auzit de niciun David. Pentru ea sfânt este ceea ce „știe” din co-
pilărie, lucrurile pe care le-a înțeles din frânturile de cuvinte la care reușise să fie 
atentă în biserică.

Maria este însă plină de bucurie duhovnicească. Știe că fără Sfânta Spovedanie 
și Sfânta Împărtășanie sufletul ei nu se mai poate vindeca de goliciune și neiubire. 
Un puternic sentiment de recunoștință îi umple sufletul. Îl poartă pe Hristos în lo-
cul cel mai tainic al inimii ei, Îl duce cu drag spre casă și spre lumea în care trăiește, 
rugându-L neîncetat să o învețe să trăiască bucuria de a iubi cu toată ființa pe 
Dumnezeu și pe aproapele ei ca pe sine însăși.

Pr. Iosif‑Cristian Rădulescu
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Sfântul Paisie Aghioritul, 
prietenul copiilor

SFÂNTUL PAISIE AGHIORITUL s-a născut acum aproape 

un secol în Capadocia, într-o familie numeroasă. Însuflețit 

de exemplul părinților săi, era iubit de toți pentru mări-

nimia lui. Sărea în ajutorul oricui avea nevoie, iar pe co-

piii din satul natal îi învăța despre credință. 

Încă din copilărie și-a dorit să 
devină călugăr, iar acest vis s-a 
împlinit mulți ani mai târziu, în 
Sfântul Munte Athos. Aici s-a 
arătat a fi un mare nevoitor, pri-
mind de la Dumnezeu și darul 
îmblânzirii animalelor sălbati-
ce. Pe copiii care veneau la chi-
lia lui îi asculta cu răbdare și îi 
îndemna să facă fapte bune, iar 
ei îl răsplăteau cu dragostea și 
recunoștința lor.

SĂRBĂTORIT ÎN 12 IULIE
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Dragi copii,
Au trecut 24 de ani de la plecarea la 

Domnul a minunatului Părinte Paisie 
Aghioritul. Din bogăția de învățături lăsa-
te moștenire nouă, am ales pentru voi o 
pildă frumoasă despre prietenie. 

  
„Dacă vei merge la o chilie în care se 

tămâiază mereu, când vei ieși, vei mirosi 
a tămâie. Dacă vei merge într-un grajd, 
vei lua mirosul grajdului. Dacă vei merge 
într-o casă lumească, atunci când vei ple-
ca vei mirosi a parfum lumesc. 

În timpul ocupației germane aveam 
cinci prăjini de pepeni diferiți: pepeni ame-
ricani, care erau pepeni albi, foarte mari 
și foarte dulci, pepeni locali de Argos etc. 
Dacă din întâmplare dovlecii erau aproa-
pe de cei buni, de cei americani, dulceața 
din pepene se ducea la dovleac. Și dovlea-
cul se făcea mai dulce, iar pepenele mai 
searbăd. Tot astfel se petrece și cu pole-
nizarea pe care o fac albinele mergând 
dintr-o floare în alta. Dacă vei vedea pe-
pene cu buric mare, să știi că răsadul de 
pepene a fost lângă un dovleac. Dacă cum-
va pepenele de Argos va fi aproape de un 
pepene bun, va lua dulceața de la cel bun. 
Pepenele bun va pierde din dulceață, dar 
cel puțin dulceața va merge în celălalt pe-
pene. Dacă însă dovleacul va fi aproape 
de un pepene bun, dovleacul se va face 

„Creștinul care se nevoiește în lume se folosește atunci când are legături cu oame-nii duhovnicești. Oricât de duhovnicește ar trăi cineva, are nevoie – mai ales în vremea în care trăim – de prietenia cea bună. Contactul cu oamenii duhovnicești ajută mult – mai mult decât studiul duhovnicesc – deoarece această bucurie a legăturii duhovnicești îi dă o mare dorință să se ne-voiască duhovnicește.” Sf. Paisie Aghioritul 

mai dulce și, dacă-l vei pregăti, va trebui 
după aceea o mână de sare. Pepenele 
pierde, dar nici pe dovleac nu-l folosește. 
În timp ce, de este pepene, pierde desi-
gur pepenele cel bun, dar celălalt devine 
pepene mai dulce. Vreau să spun că, dacă 
un creștin care nu este destul de sporit 
merge lângă un om sporit duhovnicește, 
poate că cel de-al doilea se va osteni, se 
va păgubi puțin, dar primul se va folosi. 
Dacă însă un om lumesc, care nu crede, 
merge lângă un om duhovnicesc, oste-
neala și timpul ce-l depune omul duhov-
nicesc se vor pierde. Cel mult, cel lumesc 
se va mișca de câteva lucruri duhovnicești 
ce i le va spune celălalt și le va filozofa 
lumește, adică le va interpreta în duh lu-
mesc și nu se va folosi. Adică va deveni 
un… dovleac mai dulce.”

Fragment din „Trezire duhovnicească”, 
Cuviosul Paisie Aghioritul

Imagini din cartea „Sfântul Paisie Aghioritul, 

prietenul copiilor”, ediția a II-a, 2018. Autor: 

Cătălin Grigore. Ilustrator: Adela Maria Calistru



A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 4  -  1 2 5   •   I U L I E  -  A U G U S T   2 0 1 838

„De ce am prea multe sentimente de vinovăție?”

Răspuns: Sentimentul de vinovăție este unul natural și normal. El poate deveni pato-
logic atunci când dispare total sau când e prezent oricând și oriunde. Uneori apar gânduri 
de vinovăție pentru lucruri minore, dar de fapt este vorba de deplasarea atenției de la lu-
crul principal, inconștient, la un alt lucru folosit ca totem. Ca și alte sentimente care sunt 
considerate negative, sentimentul de vinovăție este de multe ori ignorat sau înlăturat activ, 
nefiind acceptat. Întrucât nu este acceptat la nivel conștient, sentimentul de vinovăție tre-
ce în subconștient, de unde se poate manifesta independent de voința omului, pierzând 
legătura cu fapta care l-a determinat. În acest caz devine mult mai greu de înțeles de unde 
vine el, ceea ce sporește durerea persoanei în cauză.

Sentimentul de vinovăție are astfel rolul unei dureri pe plan sufletesc. Așa cum durerea 
ne spune că ceva în corp nu este în ordine, tot la fel și sentimentul de vinovăție ne avertizea-
ză că în sufletul nostru ceva nu funcționează bine. Și precum durerea este destul de nespeci-
fică, ea putând fi semnul unei febre musculare, dar și al unui cancer, la fel și sentimentul de 
vinovăție poate dezvălui suferințe sufletești mai mici sau mai mari. De aceea, sentimentul de 
vinovăție este de fapt o caracteristică a sănătății sufletești și un indicator al calității relațiilor 
cu ceilalți oameni. El este de fapt combustibil pentru pocăință, pentru schimbarea modului 
de a gândi și a simți și pentru refacerea sau îmbunătățirea relațiilor cu ceilalți oameni.

Astfel, prea multă vinovăție se naște pentru a recunoaște cu adevărat gravitatea unei 
fapte cunoscute sau uitate și pentru a ne impulsiona spre schimbarea modului de gândi și 
a simți în scopul dobândirii păcii lăuntrice.

 
Ieromonah Athanasie Ulea (medic psihiatru)

Sfatul 
psihoterapeutului
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Î mi amintesc uneori de un om din 
satul bunicilor. Când vorbeau des-
pre el, toţi îl numeau „sifiliticul”. 
Aveam doar 5, 6 ani, dar de fiecare 

dată mă revoltam și îi întrebam pe cei mari: 
„Dar omul acesta e tot bolnav, nu s-a mai 
vindecat??? Și de ce vorbesc toţi, mereu, 
despre sifilisul lui???”. La vârsta aceea cre-
deam că sifilisul e sinonim cu moartea. Mai 
târziu am aflat că etichetele fac mai multe 
victime decât sifilisul sau orice altă boală. 
Omul se vindecase de zeci de ani, dar sifi-
lisul lui se mutase în mintea vecinilor, pri-
etenilor… Boala i-a marcat atât de puter-
nic existenţa, încât nimeni nu mai vedea 
persoana. Cumplită formă de orbire!

Oamenilor le place să pună etichete, 
să-i așeze pe ceilalţi în borcănele frumos 
ordonate în mintea lor: borcanul divorţa-
ţilor, borcanul canceroșilor, borcanul ne-
fericiţilor, rataţilor, alcoolicilor, al grași-
lor, al uscaţilor etc. Nu contează că au 
trecut zece ani de când ai divorţat sau ai 
avut un cancer/infarct/sifilis, oamenii nu 
vor rata nicio ocazie să-ţi amintească de 
prăpastiile prin care ai trecut, de mlaști-
nile prin care ai căzut. Vor face din bolile 
tale, din eșecurile tale, din grăsimea ta o 
strălucitoare carte de vizită și chiar se vor 
mira că refuzi să o accepţi. Li se pare că 

Despre OAMENI 
        şi ETICHETE

știu cel mai bine cine ești și ţin cu orice 
preţ să le spună și altora despre tine. Nu 
se gândesc niciun moment că expun de-
talii intime dintr-o existenţă care nu-i pri-
vește. În entuziasmul lor nebun conside-
ră că îi fac o favoare celui etichetat. Unde 
să fugi din calea mașinăriilor de etiche-
tat!??

 Delicateţea este, într-adevăr, un lucru 
rar și nu ar trebui să avem pretenţii exage-
rate de la ceilalţi, însă uneori impunerea 
unor limite sănătoase este necesară. Cui 
credeţi că îi folosește să i se amintească 
mereu și mereu despre umbrele trecute 
sau prezente din viaţa sa, despre experien-
ţe mutilante pe care, poate, încearcă din 
toate puterile să le uite și să-și reconstru-
iască viaţa? De ce să scormonim mereu în 
trecutul cuiva, de ce să-i anticipăm  recă-
derile, să proiectăm asupra lui propria 
noastră teamă? A fi prieten nu înseamnă 
că poţi să pui orice întrebare sau să spui 
orice îţi vine în minte. Nu! A fi prieten în-
seamnă să fii prezent, dar o prezenţă deli-
cată. Uităm prea des că în viaţa celorlalţi 
nu se intră cu tractorul curiozităţilor noas-
tre. Să învăţăm, mai ales, să tăcem și să-i 
întindem pur și simplu mâna celui aflat în 
suferinţă. Să-l acompaniem tăcuţi și, când 
a ieșit din suferinţă, să-i inspirăm bucurie, 
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fără a-i aminti mereu de ari-
pa morţii care l-a umbrit 
cândva. Trăim oricum toţi 
marcaţi de fragilitatea exis-
tenţei. Să încercăm exerciţiul 
delicateţii, al tăcerii iubitoa-
re. Să ne lumineze Domnul 
să-i putem ajuta pe cei de lân-
gă noi să se înalţe din abisu-
rile în care se zbat, nu să-i 
afundăm și mai mult prin cu-
vintele noastre nebune, prin 
etichetele grotești pe care le 
lipim călcând în picioare tai-
na persoanei.

 Cartea de vizită a unui 
om nu este boala sa vindeca-
tă sau nevindecată. Cartea de 
vizită e sufletul său în care ză-
rim, când reușim să iubim cu 
adevărat, minunate crâmpe-
ie din lumina veșniciei. Să ne 
amintim mereu de Lumina 
lui Hristos care înnoiește toa-
te lucrurile, s-o căutăm pe 
chipul oamenilor, să-i ajutăm 
s-o regăsească în momente-
le grele. Să-i privim prin pris-
ma luminii nemuritoare din 
ei, indiferent cât de bolnavi/
diformi/anormali ne-ar pă-
rea nouă. Atunci nu numai 
că le vom schimba starea de 
spirit, dar vom asista la ade-
vărate miracole.

Sorina Sandu
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HENRI BERTHELOT
CEL MAI ROMÂN DINTRE GENERALII 

FRANCEZI DIN PRIMUL RĂZBOI 
MONDIAL

Partea a doua

ÎNAINTE DE 1945

Vestea morţii generalului, în 28 ianua-
rie 1931, consternează poporul român. 
„Amintirea lui a rămas înscrisă în adâncul 
sufletelor noastre”, îi telegrafiază regele Ca-
rol al II-lea președintelui Republicii Fran-
ceze. „Deplângem toţi, în România, pierde-
rea acestui mare prieten al ţării noastre”1. 
Ziarul L’Indépendence Roumaine, cotidian 
de limbă franceză tipărit la București, își in-
titulează cu emoţie editorialul din 30 ianu-
arie „Berthelot al nostru”. În teritoriu, ţăra-
nii din Fărcădinul de Jos, care l-au cunoscut 
îndeaproape, decid ca de acum înainte satul 
lor să se numească General Berthelot. La 
București, o slujbă de pomenire are loc la 
biserica Mihai Vodă, în prezenţa membri-
lor guvernului român. Iar Ministerul Edu-
caţiei hotărăște încetarea cursurilor în șco-

1. Nicolae Cerbulescu, Generalul Henri Berthelot, 
Sibiu, 1931, p. 43.

BERTHELOT,  PERSONAJ ISTORIC ROMÂN
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lile din ţară, timp de o oră, pe parcursul 
căreia profesorii vor prezenta elevilor însem-
nătatea misiunii lui Berthelot pentru Româ-
nia în timpul Primului Război Mondial.

Berthelot aparţine istoriei României, 
după cum o dovedesc numeroasele lucrări 
publicate între cele două războaie, lucrări în 
care sunt exprimate admiraţia și recunoștin-
ţa românilor pentru ajutorul militar venit 
din Franţa. Încă din anul 1918, generalul 
Găvănescu celebrează rolul de prim ordin 
jucat de „unul din generalii cei mai distinși 
ai Franţei”2. „Odată cu venirea generalului 
Berthelot la comanda misiunii militare”, no-
tează marele istoric Gh. I. Brătianu, „am be-
neficiat nu numai de strălucitul șef militar 
și organizator, dar mai cu seamă de spiritul 
victorios al Franţei eterne”3.

PERIOADA COMUNISTĂ

Memoria generalului va continua să fie 
onorată până la proclamarea Republicii Po-
pulare, în 1947. În anii care urmează, isto-
ricii evului comunist se străduiesc să vadă 
lucrurile invers faţă de cum le vedeau isto-
ricii de dinainte, iar Berthelot va cădea și el 
victimă acestei lupte ideologice.

În 1957, însă, Petru Groza (1884-1958) 
decide să sărbătorească cu fast a patruzecea 
aniversare a luptelor de la Mărășești, iar Fran-

2. Epopeea română. Războiul nostru pentru întregirea 
neamului (L’Épopée roumaine. Notre guerre pour 
l’unification de la nation), Iași, 1918, p. 62.

3. Souvenirs d’une coopération militaire franco‑ro‑
umaine dans la Victoire, 1916‑1919, București, 
1992, p. 14.

ţa este invitată și ea să participe. Delegaţia 
franceză, condusă de generalii Chambe 
(1889-1983), Pétin și Cochet, din care mai 
fac parte și douăzeci și trei de veterani ai ar‑
matei lui Berthelot, însoţiţi de mai mulţi jur-
naliști, este primită cu onoruri la București, 
în seara zilei de 1 august. „La cea de-a pa-
truzecea aniversare a bătăliei de la Mără-
șești”, scrie generalul Pétin în cartea de onoa-
re a mausoleului de la Mărășești, „douăzeci 
și cinci de ofiţeri ai misiunii Berthelot au ve-
nit să-și revadă camarazii români și să evo-
ce amintirile trecutului simbolic al priete-
niei franco-române”. La statuia lui Berthelot, 
ridicată în parcul Teatrului Naţional din Iași, 
Pétin rostește un discurs emoţionant: „Vă 
salut, domnule general! Am venit în vizită 
la dumneavoastră, în ţara aceasta prietenă, 
acum, după patruzeci de ani, împreună cu 
douăzeci și trei dintre ofiţerii dumneavoas-
tră de la 1917. Aici, la Iași, unde aţi avut car-
tierul general, am venit să evocăm cu emo-
ţie amintirile misiunii al cărei strălucit 
comandant aţi fost”.

Odată cu venirea la putere a lui Nico-
lae Ceaușescu, naţionaliștii șovini își im-
pun punctul de vedere. Cultul trecutului 
face oficiu de exaltare a comunismului de 
tip românesc. Orice pretext e bun pentru 
a preamări memoria României Mari și a 
anilor de luptă pentru împlinirea idealului 
naţional (1916-1919). Anul 1967 aduce cu 
el aniversarea fastuoasă a cincizeci de ani 
de la bătăliile câștigate la Mărăști și Mără-
șești. Revista română de istorie publică un 
articol despre misiunea lui Berthelot. Ca-
lităţile generalului sunt recunoscute în ter-
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meni elogioși: „Capacitatea și experienţa lui militară, caracterul lui optimist și fidel, pre-
stigiul dobândit pe câmpul de luptă, în Franţa, l-au împins pe generalul Joffre să îl 
considere drept omul cel mai calificat să colaboreze cu comandamentul român de război”4.

În 1987, în cartea România în anii Primului Război Mondial, considerată în epocă o is-
torie oficială a Marelui Război, misiunea militară franceză beneficiază de o largă descrie-
re, iar numele lui Berthelot este citat din abundenţă.

DUPĂ CĂDEREA COMUNISMULUI

În noiembrie 1992, ambasada Franţei în România și Muzeul Militar Naţional publică 
împreună volumul Souvenirs d’une coopération militaire franco‑roumaine dans la Victoi‑
re, 1916‑1919 (Amintiri despre colaborarea militară franco‑română la câștigarea Primului Răz‑
boi Mondial – 1916‑1919). În manualul de istorie pentru clasa a XII-a, în vigoare între anii 
1994 și 1997, putem citi: „Apărarea ultimului petic de teritoriu în care inima statului român 
încă mai bătea a reprezentat, în campania de la 1916, obiectivul principal al autorităţilor mi-
litare române. Printr-un imens efort, a fost constituită o forţă militară de 460.000 de soldaţi 
și ofiţeri. Graţie misiunii militare franceze, conduse de către generalul Berthelot, a fost po-
sibilă achiziţionarea de armament modern din străinătate”. În 1997, Dumitru Preda, cerce-
tător la Institutul de Istorie și Teorie Militară din București, publică lucrarea bilingvă Bert‑
helot et la Roumanie, o culegere de fotografii cu generalul Berthelot și cu principalii actori 

4. Ion Focșeneanu, „Une mission militaire française en Roumanie (1916-1918)”, Revista română de is‑
torie, nr. 3, 1967, p. 382.
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francezi, români și ruși ai Marelui Război, 
însoţite de un edificator comentariu privind 
importanţa misiunii franceze.

În anul 1996 au loc mai multe eveni-
mente care comemorează importanţa 
misiunii franceze din acei ani: un coloc-
viu intitulat Prezenţa franceză în România 
în timpul Marelui Război (1914‑1918) 
este organizat la Cluj, în zilele de 27 și 
28 iunie, iar la București are loc semina-
rul Generalul Berthelot, 80 de ani de la is‑
torica misiune franceză în România, în zi-
lele de 15 și 16 octombrie ale aceluiași 
an. În paralel, Muzeul de Istorie Militară 
organizează o expoziţie în holul Cercului 
Militar din capitală, eveniment descris 
pe larg în presă și la televiziune. În fine, 
un simpozion intitulat Generalul Henri 
Berthelot și misiunea militară franceză în 
România are loc la Institutul de Istorie 
A.D. Xenopol din Iași, în ziua de 25 oc-
tombrie.

Expoziţia din 1996, organizată de 
Muzeul de Istorie Militară, este reluată 
zece ani mai târziu, cu prilejul lucrărilor 
Congresului Francofoniei, care s-a ţinut 
la București.

*  *  *

În România de astăzi, memoria gene-
ralului Berthelot este încă vie, mai ales 
prin școlile și străzile care îi poartă nume-
le. Dincolo de fraternitatea de arme fran-
co-română, generalul a întărit în mod con-
siderabil, la vremea respectivă, relaţiile 
speciale dintre Franţa și România – rela-

ţii care astăzi cunosc un nou avânt politic, 
economic și cultural în cadrul Uniunii Euro-
pene. Diaspora românească și Arhiepiscopia 
Ortodoxă Română din Franţa contribuie, de 
asemenea, la relaţiile speciale care există între 
cele două ţări ale noastre. Nu suntem oare și 
noi franco-români, așa cum a fost și genera-
lul Berthelot?

Pr. Jean‑Paul Lefebvre‑Filleau*
Parohia ortodoxă Sainte Catherine 

d’Alexandrie din Vernon /  
La Chapelle‑Réanville (Eure)

* Pr. Jean-Paul Lefebvre-Filleau este de forma-
ţie istoric. Supranumit în presă „detectivul istori-
ei”, a publicat mai bine de douăzeci de lucrări de 
specialitate, fiind distins cu Grand Prix des Écrivains 
de France în 1997. Ultima lui carte, Ces Français 
qui ont collaboré avec les nazis (Acești francezi care 
au colaborat cu naziștii) (Éditions du Rocher), se 
găsește în librării din 17 februarie 2017.
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Vasile Goldiș s-a năs-
cut la 12/25 noiem-
brie 1862, în satul 
Lunca Teuz, astăzi 
satul Vasile Goldiș, 
în familia preotului 
Isaia Goldiș și a pre-
otesei Floarea. Teo-
dor, bunicul lui Vasi-
le Goldiș, și unchiul 
său după tată, Petru, 
au fost și ei preoți. Mama lui, Floarea, pro-
vine, de asemenea, dintr-o familie de pre-
ot, având rădăcini într-o veche familie de 
români din ținutul Făgărașului.

Copilărește la Seleuș, Cermei și Mo-
cirla, unde slujea tatăl său. Școala prima-
ră o începe la Cremei, continuă în satul 
Horia, iar mai apoi la Arad. Între anii 1873 
și 1881 este elev al Liceului Teoretic din 
Arad, absolvind ca șef de promoție, cu ap-
titudini deosebite pentru istorie, literatu-
ră și filozofie.

La 1 octombrie 1881 se înscrie și ur-
mează cursurile Facultății de Litere și Fi-

Vasile Goldiș
(1862 – 1934)

lozofie, cu bursă din 
partea Episcopiei Or-
todoxe Române din 
Arad, la Universitatea 
din Budapesta (1881-
1882 și 1884-1885) 
și la Universitatea din 
Viena (1882-1884).

Primul post de 
profesor î l  are la 
Caransebeș (1886-

1889), apoi este transferat la Gimnaziul 
ortodox român din Brașov (1889-1901). 
Se pensionează la 1 septembrie 1901, la 
cerere, pe motiv de boală și se mută la 
Arad, la chemarea unchiului său Iosif 
Goldiș care ajunsese între timp episcop, 
unde ocupă funcţia de secretar consisto-
rial în Episcopia Ortodoxă din Arad 
(1901-1934, cu întreruperi) și pe aceea 
de profesor și director al Liceului de fete 
(1901-1905). S-a implicat în mișcarea cul-
turală, deţinând mai multe funcţii: secre-
tar al Societăţii pentru crearea unui fond 
de teatru român, secretarul Casinei 



A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 4  -  1 2 5   •   I U L I E  -  A U G U S T   2 0 1 846

F { U R I T O R I I  M A R I I  U N I R I

române (1891-1895), o societate cultu-
ral-politică, iar între anii 1923 și 1932 pre-
ședinte al societăţii ASTRA.

A fost membru marcant al Partidului 
Național Român din Transilvania și a 
reușit să schimbe atitudinea partidului 
față de politica austro-ungară, devenind 
un adversar de temut mai târziu în parla-
mentul de la Budapesta, după ce a fost ales 
în 1906 deputat. În cei patru ani (1906-
1910) se alătură deputaţilor români, sârbi 
etc. ce pledează activ pentru recunoașterea 
drepturilor politice și democratice. Acti-
vitatea sa politică este întreruptă în 1910, 
după ce nu mai este ales ca membru în 
Parlamentul din Budapesta. Primește să 

conducă ziarul Românul în 1911, pe care 
îl folosește ca instrument pentru înfăptu-
irea Unirii. 

Vasile Goldiș este cel care a conceput 
declarația prezentată la Budapesta, în care 
cere libertatea națiunii române. Pe 29 oc-
tombrie, la Arad, se înființează CNRC 
(Consiliul Național Român Central), 
având ca scop punerea în practică a mă-
surilor prevăzute în declarația de la 12 
octombrie. La 18 noiembrie, Vasile Goldiș 
publică în ziarul Românul, abia reînființat 
după doi ani de suspendare, un nou ma-
nifest „Către popoarele lumii” în română 
și franceză, prin care prezintă dorința 
națiunii române din Transilvania de a se 
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uni cu România. Toate culminează cu adu-
narea de la Alba-Iulia de la 1 decembrie 
1918, când în fața a 100.000 de români 
Vasile Goldiș citește Rezoluția Adunării 
de Unire din România. După unire este 
ales un Mare Sfat Național Român cu 
atribuții de parlament și un Consiliu Di-
rigent cu atribuții de guvern provizoriu în 
Transilvania, în care Vasile Goldiș ocupă 
postul de vice-președinte. 

După 1 Decembrie 1918, Vasile Goldiș 
va ocupa, pe rând, diferite funcţii: minis-
tru al cultelor și instrucţiunii publice în 
Consiliul Dirigent; vicepreședinte al aces-
tui guvern; vicepreședinte al delegaţiei 
care la 12 decembrie 1918 a prezentat la 
București regelui Ferdinand actul unirii 
adoptat la Alba-Iulia la 1 decembrie; mi-
nistru în guvernul central (1918-1919); 

deputat la Radna (1919); membru de 
onoare al Academiei Române; ministru 
al artelor și cultelor (1926), președinte al 
„Astrei” (1923-1932).

Întreaga biografie a lui Vasile Goldiș este 
marcată de fermitatea luptei sale pentru 
Unire. Personalitatea și sufletul lui Vasile 
Goldiș s-au format într-o familie de preoţi, 
în biserică și în școală, realitate de care nu 
s-a despărțit niciodată, după cum se vede 
în aceste rânduri: „Sunt din neam de pre-
oţi, după mamă, după tată. De mic copil am 
fost deprins cu mirosul de tămâie, iconos-
tasul a picurat în sufletul meu primele impre-
sii de artă, vâlvătaiele lumânărilor de galbe-
nă ceară au fost cel dintâi joc al ochilor mei 
de mic copil. Tatăl meu nu călca pragul bise-
ricii fără mine și la toate praznicele eu pur-
tam crucea în fruntea copilașilor îmbrăcaţi 
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în cămășuţele albe împodobite una cu o 
cruce galbenă, alta cu o cruce albastră și 
alta cu o cruce roșie. Mi se părea că bise-
rica noastră este casa noastră cea de-a doua 
și ea a rămas până în ziua de astăzi partea 
cea mai bună a sufletului”1. Vasile Goldiș 
mai susținea că instituţia Bisericii repre-
zintă una dintre cele mai însemnate din 
istoria popoarelor europene: „Biserica 
pătrunde direct în sufletele oamenilor, 
fiind ziditoare de caractere; Biserica a fost 
scutul apărător al neamului românesc, a 
cărui scăpare a constituit-o, adesea, alta-
rul și a cărui mângâiere a fost și va rămâ-
ne credinţa în Dumnezeu”2. Viața fiindu-i 
marcată de valorile creștine, Vasile Goldiș 
își dorea ca întreaga națiune să crească 
într-un stat nou, dar nu fără moralitatea 
pe care se întemeiază Biserica sau în afa-
ra acesteia: „Credinţa în Dumnezeu și 
morala creștină vor fi cei doi stâlpi pe care 
se va zidi România Mare”3. 

Spre sfârșitul vieții sale, în 1932, cu să-
nătatea deja șubrezită, face tot posibilul 
să ajungă la Arad, unde se sărbătorea 
Marea Unire, și vorbește în faţa celor 25 
de mii de oameni strânși în Piaţa Avram 
Iancu. S-a stins din viaţă la 10 februarie 
1934 în locuinţa sa din Arad, în vechiul 

1. Vasile Goldiș, Legea învăţământului primar, în 
Biserica și școala, nr. 37-49, anul XLVIII, 1924.

2. Vezi „Vorbirea lui Vasile Goldiș la Sinodul 
extraordinar din 1902”, în Tribuna poporului, 
nr. 118, anul V, 1902.

3. Vasile Goldiș, „Disciplina și solidaritatea 
partidului”, în vol. Politică și cultură (1919–
1934), apărut sub îngrijirea prof. univ. Vasile 
Popenagă, Arad, 1993, p.43.

palat al ziarului Românul, în multă modes-
tie. I-au fost organizate funeralii naţiona-
le, iar ziua înmormântării a fost declarată 
zi de doliu naţional.

Vasile Goldiș rămâne una dintre perso-
nalitățile marcante ale neamului nostru, 
un român devotat, credincios și fiu al Bi-
sericii, profesor, ziarist, om politic de mare 
valoare și făuritor al Marii Uniri. Putem 
întrevedea în toată viața sa lucrarea lui 
Dumnezeu Care a lucrat prin el și prin 
alții, ca acest mare neam să fie de atunci 
înainte un stat independent, integru și 
unit, însă nu doar politic, ci și în cuget, în 
credință, în valori, în idealuri. 

Pentru toată activitatea sa, Octavian 
Goga l-a numit pe bună dreptate „Părinte 
al patriei”. 

Pr. Mihail Damașcan
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