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EDITORIAL

 Din sumar

Din nou, omenirea întreagă freamătă 
la sosirea unui Nou An şi la îngropa
rea celui precedent. Timpul se scurge 
printro implacabilă mişcare a lui, dând 
oamenilor impresia, că tot ceea ce se pe
trece în timp este rezultatul unei acţiuni 
mecanice, care face abstracţie de om, 
care nul implică pe acesta în nici un 
fel. Şi, totuşi, dacă scrutăm mai adânc 
realitatea scurgerii timpului şi deru
larea evenimentelor care se desfăşoară 
în timp, putem sesiza o anumită logică, 
raţionalitate şi semnifi caţie atât a timpu
lui în sine, cât şi a evenimentelor care se 
derulează în timp. Toate aceste lucruri au 
o legătură strânsă cu omul, care este un 
actor important al faptelor mai mici sau 
mai mari, care au loc în timp, ce  poate fi  
măsurat în: minute, ore, zile, săptămâni, 
luni, ani, decenii, secole, şi, care pot 
avea semnifi caţii sau consecinţe dea 
lungul timpului, în toate aceste unităţi 
de măsurare a lui, inclusiv, în secole. 

Întreaga gândire a omenirii, şi, mai 
ales, cea religioasă a presimţit o anumită 
legătură a timpului cu divinitatea, indife
rent cum a fost aceasta înţeleasă. Desigur, 
Creştinismul a adus un spor de lumină a 
înţelegerii valorii şi semnifi caţiei tim
pului, care îl plasează pe om nu numai 
în planul temporalului, al efemerului, ci 
şi în acela al eternităţii. Eternitatea este 
însăşi existenţa lui Dumnezeu sau, altfel 
spus, aceasta este una din însuşirile lui 
Dumnezeu. Căci există, a existat şi va 
exista sunt părţi de măsurare a timpului 
(aşa cum le numeşte Sfântul Grigorie de 
Nazianz) cu privire la celelalte existenţe, 
adică cu privire la lucrurile create de 
Dumnezeu, între care, omul are un loc 
şi un rol special.

Sfântul Grigorie Teologul are cuvinte 
deosebit de expresive cu privire la 
existenţa cea veşnică a lui Dumnezeu şi 
posibilitatea ca El să aibă o legătură cu 
timpul şi săi dea acestuia un sens înalt 
şi deosebit de folositor pentru om. Căci, 
spune acest Sfânt Părinte, Dumnezeu 
„cuprinde în Sine totul şi deţine toată 
existenţa, Care nu are început şi nici 
nu va înceta vreodată să fi e, precum un 
ocean al fi inţei, nemărginit şi nesfârşit, 

depăşind orice înţeles, orice raţiune a 
timpului şi a fi rii, doar cu mintea putând 
fi  oarecum înfăţişat. Dar, şi în acest caz, 
foarte neclar şi limitat, nu din cele ce 
sunt întru Sine, ci din cele ce sunt în ju
rul Lui, pentru a putea forma din aces
tea o oarecare imagine despre El, ca o 
licărire de adevăr şi care îndată se pierde 
în mintea noastră chiar mai înainte de a 
fi  reţinută atent de ea”(Sf. Grigorie Teo
logul, Cuvânt la Naşterea Mântuitorului 
Iisus Hristos, Cuvânt la Sfi ntele Paşti, 
Panegiric la Sfântul Vasile cel Mare, 
Editura Institutului Biblic şi de Misiune 
al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 
2009, p. 12).

Înţelegerea mai profundă a timpului 
şi legătura acestuia cu Dumnezeu Cel 
mai presus de timp are o importanţă 
specială pentru fi ecare om, trăitor în 
timp şi parcurgând anii şi vremurile în 
istorie. Acum, la început de An Nou se 
cuvin a fi  reţinute câteva mesaje pe care 
Noul An ni le pune la îndemână, în lu
mina credinţei şi a descoperirii lui Dum
nezeu. 

1. Timpul nu este doar o categorie 
fi losofi că, ci el este în acelaşi timp un 
cadru de manifestare a vieţii omului pe 
pământ, dar, şi a societăţilor omeneşti în 
ansamblul lor. El nu este ceva care îl lasă 
indiferent pe om, ci îi imprimă omului o 
responsabilitate deosebită, pentru al fo
losi întrun sens cât mai înalt. 

2. Valoarea timpului este excepţională 
pentru existenţa omului, deoarece îi o 
feră omului şansa să se ridice prin timp 
la cele mai presus de timp, şi, mai ales, 
la Dumnezeul Cel viu, Creatorul şi al 
timpului. Această valoare a timpului 
se întemeiază pe faptul, că el are drept 
fundament şi fi nalitate a sa veşnicia 
lui Dumnezeu şi existenţa Sa plenară, 
infi nită şi veşnică.   

3. Darul timpului este unul plin de re
sponsabilitate pentru om, oferindui aces
tuia posibilitatea săşi dezvolte darurile 
cu care a fost înzestrat de Dumnezeu 
şi să folosească cu multă chibzuinţă 
fi ecare unitate de măsurare a timpului. 
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Curgerea timpului prin ani – nu poate �  înţeleasă  
deplin decât numai prin Dumnezeul Cel viu

Drept cinstitori ai Pruncului Iisus, 
născut în ieslea Betleemului,

În zilele ce au precedat această 
ultimă duminică a anului ce tocmai se 
încheie, adică  pe 27, 28 şi 29 ale lui 
undrea, sunt prăznuiţi o mulţime de 
martiri sau mucenici: Sfântul Apostol, 
Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, 
cei 20.000 de mucenici arşi în Nicomid
ia şi cei 14.000 de prunci din Betleem şi 
împrejurimi ucişi de Irod. 

Astfel, după prăznuirea Naşterii 
Dumnezeiescului Prunc, din ziua Cră
ciunului, îi urmează, în duminica aceas
ta, evocarea mateiană a fugii în Egipt 
a Familiei sfi nte, la care se adaugă 
pruncuciderea săvârşită din porunca lui 
Irod. Putem deduce de aici că încă de 
la începutul vieţii Sale pământeşti Mân
tuitorul Iisus Hristos Se îndreaptă spre 
jertfă, spre Cruce, că va trece prin mo
arte, ca apoi să învieze şi să dăruiască 
lumii viaţă veşnică.

De aici înţelegem că, în planul 
mundan corupt de păcat, bucuria este 
însoţită adesea de întristare, durere şi 
chiar de moarte. Prin urmare, lumea 
noastră robită de păcat şi de moarte are 
nevoie de vindecare, iar cel care o va 
putea aduce este tocmai Cel născut din 
Fecioara Maria, căci El este Cel ce o 
vindecă de păcat şi de moarte: de păcat, 

prin Taina pocăinţei, iar de moarte, prin 
Înviere.

De aceea, spune Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel: „Naşterea Domnului 
Iisus Hristos poartă deja în ea sămânţa 
Crucii şi a Învierii Sale. În mod minu nat, 
vedem cum Dumnezeu schimbă răul în 
bine. Mântuitorul fuge în Egipt, deşi 
acesta era considerat de evrei ca fi ind 
pământul robiei şi al idolatriei păgâne. 
Poporul evreu a fost dus odinioară în 
Egipt ca popor de sclavi sau robi, iar 
mai târziu, prin Moise, a fost eliberat 
de robia lui Faraon. Acum, însă, vedem 
că Mântuitorul binecuvântează Egiptul 
prin fuga Sa ca Prunc în această ţară 
şi apoi prin revenirea Sa în pământul 
lui Israel, împlininduse cuvintele pro
orocului, care spune: ‘Din Egipt am 
chemat pe Fiul Meu’ (Osea 11, 1). Prin 
aceasta, Evanghelia ne arată că nu doar 
poporul ales este chemat la mântuire, ci 
şi neamurile păgâne reprezentate prin 
ţara Egiptului, unde a primit adăpost 
pentru un timp Pruncul Iisus. Aşadar, 
Iisus cunoaşte exilul de mic copil. Dar 
suferinţa exilului a fost transformată în 
biruinţă a vieţii, o încercare grea pen
tru El a devenit o binecuvântare pentru 
alţii”.

PREDICA
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Fuga din Egipt
Duminica după Naşterea Domnului

„După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoalăte, ia Pruncul 
şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ceţi voi spune, fi indcă Irod are să caute Pruncul ca 
săL ucidă. Şi sculânduse, a luat, noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat în Egipt. Şi au stat acolo 
până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin proorocul: „Din Egipt 
am chemat pe Fiul Meu”. Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, sa mâniat foarte şi, trimiţând 
a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe 
care îl afl ase de la magi. Atunci sa împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia proorocul: „Glas în Rama 
sa auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fi e mângâiată pentru că 
nu sunt”. După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului sa arătat în vis lui Iosif în Egipt, şi ia zis: 
Scoalăte, ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia 
sufl etul Pruncului. Iosif, sculânduse, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în pământul lui Israel. 
Şi auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, sa temut să meargă acolo şi, 
luând poruncă, în vis, sa dus în părţile Galileii. Şi venind a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se 
împlinească ceea ce sa spus prin prooroci, că Nazarinean Se va chema.” (Matei 2, 1323)

„Binecuvintează, Doamne, anul robilor Tăi!”
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Binecuvântarea dăruită Egiptului care La adăpostit pe Iisus 
se va vedea câteva secole mai târziu, când în pustiile Egiptului a 
înfl orit viaţa duhovnicească a celor ce au fugit de lume, pentru aşi 
salva sufl etul de păcate şi a dobândi mântuirea sau viaţa veşnică. 
Lupta cu patimile egoiste ale naturii umane căzute, cu păcatul, 
cu ispitele demonilor, cu răutatea din om, constituie asceza sau 
nevoinţa principală a monahilor, pentru a primi şi simţi, încă din 
lumea aceasta, lumina Învierii şi arvuna vieţii veşnice.

Am înţeles că Evanghelia acestei zile, a doua după Crăciun, 
poartă în ea pecetea Crucii, a jertfei şi a întristării. Hristos Dom
nul a venit în lume ca să aducă pace şi bunăvoire între oameni, 
dar această pace contrastează cu violenţa lumii păcătoase; El a 
venit să aducă în lume bucurie, dar în umanitatea căzută în păcat 
bucuria este amestecată cu tristeţea. Deci, în această zi observăm 
cât de greu este pentru DumnezeuCopilul să vieţuiască în lumea 
bolnavă de păcat şi de moarte. Totuşi, El vine în lume ca să o 
izbăvească de păcat şi de moarte.

Evanghelia ne mai arată că retragerea Mântuitorului Hristos 
în Nazaretul Galileii are o semnifi caţie misionară şi mântuitoare. 
„Galileea neamurilor” (Isaia 8, 23) era o prefi gurare a popoarelor 
care vor primi credinţa în Hristos şi se vor creştina. Mântuitorul 
ştia că Galileea era socotită de mulţi evrei ca fi ind o provincie fără 
mare importanţă. Totuşi, El acceptă să locuiască o parte a vieţii 
Sale (copilărie şi tinereţe) în Galileea, alături de oameni diferiţi 
şi necăjiţi, refugiaţi şi săraci care au venit aici din alte ţări. Între 
aceşti oameni de neamuri diferite va creşte Pruncul Iisus. Chiar 
şi prin aceasta se văd smerenia Lui şi dragostea Lui faţă de toţi 
oamenii. Iisus este prieten cu cei săraci, solidar cu străinii exilaţi 
sau refugiaţi, apropiat de cei marginalizaţi şi dispreţuiţi, pentru că 
vede în toţi valoarea infi nită a fi ecărui om, dincolo de rangul lui 
în societate, poziţie centrală sau supravieţuire marginală, dincolo 
de bogăţie sau sărăcie, dincolo de orice clasifi care sau judecată 
omenească subiectivă şi colectivă”.

Prin urmare, această ultimă duminică a anului 2017 ne ajută 
să înţelegem că, în calea cea nouă ce ni se deschide, din această 
noapte, suntem invitaţi a ne cultiva mintea, inima, sufl etul şi viaţa 
cu tăria credinţei în Iisus Hristos Mântuitorul, ca să avem parte de 
bucurii, încredere şi putere în faţa oricăror încercări ce sor ivi. 
Amin.

Fuga din Egipt
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Simţind valoarea timpului, aşa cum la destinat pentru om Dum
nezeu Însuşi, omul trebuie să simtă o legătură specială a lui cu 
timpul, săl înţeleagă, şi, mai ales, săl valorifi ce aşa cum doreşte 
Dumnezeu. În felul acesta, omul nu se va simţi însingurat şi izolat 
în timp, ci îl va înţelege ca pe un permanent prilej de realizare a 
comuniunii lui cu Dumnezeul Cel veşnic şi dincolo de timp şi cu 
semenii săi, prin care are prilejul să se îmbogăţească spiritual şi 
duhovniceşte. 

4. Dumnezeu este prezent în timp prin energiile Lui veşnice, 
dătătoare de viaţă, şi, care îl ajută pe om să se apropie de Dumne
zeu, săL iubească, săL caute neîncetat şi săL slujească. În felul 
acesta,  omul va simţi că reprezintă o valoare înaintea lui Dumne
zeu şi a oamenilor, având o misiune înaltă, aceea, de a valorifi ca 
timpul şi viaţa sa în lumina veşniciei lui Dumnezeu. 

5. Sensul  profund al timpului, aşa cum nil revelează Evan
ghelia şi întreaga Sfântă Scriptură, se cuvine a fi  gândit, înţeles şi 
valorifi cat în fi ecare epocă istorică, prin care se poate surprinde 
prezenţa şi lucrarea lui Dumnezeu în timp, în viaţa oamenilor, a 
popoarelor, a lumii întregi. Spiritul profetic al credinţei, al mărturiei 
şi misiunii Bisericii în lume, ajută omenirii să descifreze semnele 
lui Dumnezeu în lume şi, astfel, aceasta va putea să progreseze 
permanent spre orizonturile infi nite ale Împărăţiei lui Dumnezeu.

Curgerea timpului prin ani ...
Urmare din pagina 1

Sfântul Vasile cel Mare, 
episcopul Cezareii Cappa
dociei, este unul dintre cei 
mai importanţi părinţi ai 
bi  sericii ortodoxe şi unul 
dintre cei mai mari teologi 
creştini. Sa născut în Pontul 
din Capadocia în jurul anu
lui 329 şi a murit în Cezarea 
în ziua de 1 Ianuarie 379.

Reprezentarea icoanei 
Sfântului Ierarh este des
cri  să în „Erminia picturii 
bizantine” a lui Dionisie 
din Furna. Acesta arată că 
în icoană Sfântul Vasile se 
pictează lung la trup şi drept 
la stat, uscăţiv; smerit, cu 
faţa prelungă, negricios ame
stecat cu gălbiciune; cu tâm
plele adâncite, cu fruntea puţin 
încreţită, şi obrajii puţin zbârciţi, 
nasul lung şi coroiat, cărunt, cu 
barba destul de lungă, sprân
cenele lungi, rotunde şi cam 
încreţite, ca la omul îngrijorat, 
posomorât. Acesta poartă în 
mână un pergament pe care este 
scris: „Nimeni din cei legaţi cu 
pofte trupeşti nu este vrednic 
să vină, sau să se apropie, sau 
să slujească Ţie, Împărate al 
Slavei!...”, sau după rânduială 
cuvioşească, astfel: „Trebuie să 
purtăm de grijă cu tot dinadinsul 
de frumuseţea sufl etului, căci 
aceasta va să ceară Dumnezeu, 
dreptul judecător, de la neamul 
omenesc...”. (Dionisie din Fur
na, Erminia picturii bizantine, 
Editura Sofi a, Bucureşti, 2000, 
p. 151). De obicei este zugrăvit 
în veşminte episcopale, dar 
fără mitră pe cap iar în mână în 
locul pergamentului apare pic
tat purtând Evanghelia.

Marele ierarh şi învăţător al 
lumii este reprezentat în toate 
bisericile ortodoxe, mai ales în 

altar, unde se pictează în primul 
registru, între sfi nţii ierarhi, la 
dreapta (sud) faţă de fereastra 
centrală, în timp ce la stânga 
(nord) e zugrăvit Sfântul Ioan 
Gură de Aur, iar alături de ei 
alţi Sfi nţi ierarhi. Dacă biserica 
îl are ca ocrotitor Sfântul Vasile 
este pictat pe iconostas.

Pentru că Sfântul Vasile 
cel Mare este prăznuit la data 
de 1 ianuarie a fi ecărui an, 
singur, iar apoi la 30 ianuarie 
împreună cu Sfântul Ioan Gură 
de Aur şi cu Sfântul Grigorie de 
Nazianz sau Teologul, icoanele 
îl reprezintă atât singur, cât şi 
împreună cu ceilalţi doi ierarhi. 
Mai poate fi  zugrăvit, împreună 
cu Sf. Ioan Gură de Aur, şi pe 
uşile împărăteşti ale Altarului, 
ca unii ce au alcătuit Sfi ntele 
Liturghii.

Sfântul Vasile cel Mare a 
orânduit viaţa monahală şi a 
întemeiat, pe lângă Biserică, 
azile şi spitale, în ajutorul ce
lor săraci şi neputincioşi, în
demnând pe cei înstăriţi să 
fo losească averile lor, ajutând 
pe cei lipsiţi. De aceea la pict
area trapezei unei mănăstiri, în 

regis trul al doilea, sub Cina 
cea de Taină, este zugrăvit 
împreună cu ceilalţi Sfi nţi 
ierarhi mai însemnaţi. Când 
e pictat aici, poartă în mâini 
o hârtie pe care este scris 
textul pentru rânduiala 
cuvioşească arătat în Er
minia picturii bizantine. 

Ales Arhiepiscop al Ce
za  reii în anul 370, în vrem
uri grele pentru Biserică, 
atunci când ereticii lui Arie 
şi Macedonie izbutiseră să 
aibă de partea lor pe însuşi 
împăratul Valens, Sfântul 
Vasile a dus o luptă aprigă, 
cu scrisul şi cuvântul, pen

tru apărarea dogmei Sfi ntei Tre
imi. Pentru aceasta este pictat 
şezând pe tron, îmbrăcat în 
veşminte arhiereşti, purtând mi
tră şi cârjă şi binecuvântând, iar 
în partea de sus a icoanei, în 
stânga şi dreapta sa este re
prezentată Sfânta Treime, Tatăl, 
Fiul şi Sfântul Duh.

În icoana Tăierii Împrejur 
a Domnului, pentru a plini în
semnătatea zilei de praznic se 
adaugă în partea de jos a aces
teia icoana Sfântului Vasile cel 
Mare.

În Biserica Ortodoxă, Sfân
tul Vasile cel Mare este primul 
dintre „Cei trei mari dascăli şi 
ierarhi ai lumii creştine”, unul 
dintre cei mai populari sfi nţi, 
opera sa constituind şi astăzi 
un izvor bogat de învăţăminte 
folositoare, iar exemplul vieţii 
sale este unul dintre cele mai 
pilduitoare modele ale celor ce 
se nevoiesc pe calea desăvârşirii 
creştine în zbuciumul lumii de 
astăzi.

Sorin Gheorghe 
SĂPLĂCAN

Cu prilejul marilor sărbători ale Naşterii 
Domnului, Anului Nou şi Bobotezei 
colegiul de redacţie al publicaţiei 
„Calea Mântuirii” vă urează alese şi 
călduroase felicitări, iar Pruncul Iisus să 
reverse asupra tuturor pacea, bucuria şi 
mântuirea Sa.
Sărbători fericite, Anul Nou cu 
binecuvântare şi bogate împliniri!

Redacţia

Cel Ce şezi pe Scaunul cel în chipul focului, întru cele de sus, împreună 
cu Părintele Cel fără de început şi cu Dumnezeiescul Duh, ai binevoit 
a Te naşte pe pământ din Fecioară, Maica Ta, care nu ştie de bărbat, 
Mântuitorule Iisuse. Pentru aceasta ai şi fost tăiat împrejur a opta zi 
ca un Om. Slavă Sfatului Tău Celui Preabun; Slavă rânduielii Tale; Slavă 
smereniei Tale, Unule Iubitorule de oameni. 

(Troparul  Praznicului Tăierii Împrejur a Domnului)

Sfântul Vasile cel Mare în iconografi e

În tot pământul s-a răspândit vestirea ta, 
că acela a primit cuvântul tău, prin care, cu 
Dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, fi rea celor 
în fi inţă ai lămurit şi ai pus rânduială în obi-
ceiurile oamenilor. Părinte cuvioase, preoţie 
împărătească, roagă pe Hristos Dumnezeu, 
să mântuiască sufl etele noastre. 

(Troparul Sfântului Vasile cel Mare)
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„Şi veţi cunoaşte adevărul, iar 
adevărul vă va face liberi” (Ioan 
8,32). Acest cuvânt al Scripturii 
poate fi punctul de plecare pentru 
mai multe nivele de analiză ale 
personalităţii şi devenirii umane. 
Este vorba de adevărul dogmatic 
despre Dumnezeu, care creşte şi 
se dezvoltă în mintea luminată 
de credinţă, dar este vorba şi de
spre adevărul moral, existenţial, 
adevărul despre tine însuţi.

În ortodoxie privim acest 
adevăr dincolo de limitele for
mulării lui lingvistice, ajungând 
la nivelul sensibil al intuiţiilor 
despre tine însuţi, acolo unde 
adevărul nu mai este clar formu
lat, dar este întrezărit în razele de 
lumină ale prezenţei lui Hristos. 
Adevărul îl regăsim în unitatea 
dată de binele şi frumuseţea 
negrăită a prezenţei hristice în 
viaţa noastră. În forma aceas
ta mult mai complexă şi mai 
deplină, adevărul este eliberator, 
vindecător. 

Apropierea de adevărul de
spre tine însuţi, cunoaşterea lui 
treptată, sunt paşi importanţi 
în acel proces, prin care trece 
fiecare credincios, de ucenicie 
duhovnicească în cadrul Bisericii. 
Demersul acesta al cunoaşterii 
de sine nu se termină niciodată 
pe parcursul acestei vieţi şi va 
continua întro  formă nouă în 

planul veşniciei. O dimensiune 
primordială a cunoaşterii de sine 
este acceptarea de sine. Adevărul 
despre tine însuţi, ca să devină 
vindecător şi să nu rănească, tre
buie cunoscut şi acceptat cu sme
renie, cu o anumită delicateţe, pe 
care ar trebui să o avem şi faţă 
de noi înşine, nu numai faţă de 
alţii. De aceea lumina lui Hris
tos este ca lumina înserării, este 
delicată nu este orbitoare. În 
Taina Spovedaniei, fără liantul 
delicat al smereniei, adevărul 
despre tine însuţi ar putea deve
ni înfricoşător şi de neacceptat. 
Smerenia însăşi este acceptarea 
parţial dureroasă, dar potenţial 
transfiguratoare, a adevărului de
spre tine însuţi. În acest registru 
ar trebui interpretată învăţătura 
Sfântul Siluan Atonitul, de a 
ţine mintea în iad dar fără a 
deznădăjdui. Focul iadului poate 
fi interpretat şi în forma aceasta, 
a cunoaşterii unui adevăr despre 
noi înşine, crud, nemilos, de ne
acceptat. Adâncurile greşelilor 
noastre dar şi rănile făcute de 
alţii în sufletul nostru au nevoie 
de iluminarea blândă şi mângâi
etoare a tainei prezenţei divine. 

Scara interioară prin care co
borâm în iadul nostru interior tre
buie dublată de scara urcuşului  
spre cerul eliberator al prezenţei 
şi iubirii divine. Dacă Hristos ne 

priveşte, ne cunoaşte şi ne poate 
iubi, atunci putem face şi noi 
acest lucru. Iubirea dumnezeiască 
care se revarsă din privirea lui, 
lumina lui delicată devenită 
smerenia noastră, înlătură barie
rele interioare ale cunoaşterii 
de sine, rezistenţele, zidurile şi 
negările neacceptării orgolioase 
de sine. Iubirea lui Hristos dă la 
o parte masca împietrită a min
ciunii şi falsităţii, a neacceptării 
de sine. Acceptarea de sine este 
un proces dureros pentru un su
flet adâncit în păcat. Psihotera
pia încearcă să formuleze nişte 
principii ştiinţifice ale acestui 
proces al cunoaşterii şi acceptării 
de sine, ca proces terapeutic, dar 
acest proces nu poate fi niciodată 
complet fără reperul puternic 
al prezenţei divine, fără liantul 
vindecător al prezenţei lui Hris
tos. 

Sondajul interior devine 
în lumina credinţei un sondaj 
pnevmatologic, atinge zone in
efabile, infinit de delicate ale 
sinelui. Vindecarea  se adresează 
experienţei noastre existenţiale 
complete, sparge porţile iadului 
nostru interior. Acest iad nu este 
creat numai de propriile noastre 
alegeri ci de un complex întu
necat, generat de părtăşia noastră 
la răutatea celorlalţi, iadul trau
melor şi experienţelor dureroase 

create de cei apropiaţi nouă. Ac
ceptarea de sine devine şi accep
tarea dureroasă a propriei istorii 
personale. 

Dacă privim şi mai larg, la 
nivelul sinelui comunitar, vedem 
că acceptarea de sine devine ac
ceptarea familiei, acceptarea co
munităţii, a neamului din care 
faci parte. Aici cunoaşterea de 
sine coboară mai adânc, în abisul 
sinelui comunitar din care facem 
parte. Şi această acceptare este 
de multe ori dureroasă, unii văd 
doar relele neamului din care fac 
parte, ajung să se ruşineze de 
identitatea lor, alţii văd semnele 
prezenţei lui Hristos, dragostea şi 
jertfa de sine, devenite trăsături 
etnice. Dar aici nu mai suntem 
singuri, suntem susţinuţi de sme
renia şi prezenţa vindecătoare a 
sfinţilor care au făcut şi fac parte 
din neamul nostru. De aceea Bi
serica locală îşi celebrează şi îşi 
menţine vie legătura cu sfinţii 
neamului. 

Hristos este cel care a coborât 
şi mai adânc, el a coborât în adân
cul sinelui comunitar al umanităţii 
întregi. Conştiinţa lui divino
umană asigură liantul vindecător 
al acestui sine comunitar uman. 
Cunoaşterea deplină şi accep
tarea deplină a condiţiei umane 
devine în Grădina Ghetsimani 
un moment al durerii supreme. 

Frumuseţea negrăită dar şi gro
zăviile infernale ale chipului u
manităţii sunt cunoscute de cei ce 
urmează pe Hristos în acest pro
ces de cunoaştere. Dacă o facem 
de unii singuri, chipul umanităţii 
poate avea aspecte terifiante. 
Vindecarea şi acceptarea, la acest 
nivel, se naşte odată cu iubirea 
de semeni. Sfinţii parcurg  şi ei 
acest proces de cunoaştere. Ei îi 
cunosc pe oameni şi umanitatea 
întreagă în lumina lui Hristos. 
Mergând mai adânc în slujirea 
arhierească a sinelui comunitar, 
sufletul cunoscător al sfântului 
îşi asumă greşelile celorlalţi, se 
face  rugător pentru lume, ajunge 
la conştiinţa smerită a părtăşiei 
la vina comună a umanităţii, o 
umanitate de multe ori dezaxată 
şi desfigurată, o umanitate a cărei 
frumuseţe e brăzdată de răni 
adânci. 

La nivelul conştiinţei etno
comunitare, sfinţii neamului 
sunt cei care îl urmează pe Hris
tos în Grădina Ghetsimani, care 
văd chipul umanităţii în chipul 
frumos al lui Hristos, un chip 
brăzdat de sângele şi sudoarea 
unui neam întreg, dar transfigurat 
iluminator de bucuria părtăşiei la 
Învierea Sa. 

Dr. Adina TODEA

Smerenia şi cunoaşterea de sine

Gânduri duhovniceşti la „trecerea dintre ani”
Începând de la Anul Nou, grija noastră 
cea mai mare trebuie să fie alta. Cel mai 
mare lucru este să ne înnoim viaţa, să 
luăm aminte, cu fiecare an nou, să lăsăm 
câte un păcat care ne stăpâneşte cine ştie 
de când şi să punem în locul lui o virtute. 
Să iertăm greşelile celor ce neau supărat, 
săi iertăm pe toţi, să începem anul nou cu 
inima curată şi cu credinţă în Dumnezeu. 
Să nu începem la crâşmă, cu beţie, cu flui
ere, cu câte şi mai câte petreceri. Că dacă 
începi bine din ziua întâi, fiindcă ziua bună 
se arată de dimineaţă, aşa o săţi meargă 
tot timpul!

Dute prin sate acum, în noaptea a
ceasta. Este iadul pe faţa pământului. 
Iată cum ştiu oamenii să mulţumească lui 
Dumnezeu că lea mai dat un an de viaţă! 
Dar vine moartea la om şil strânge de gât, 
de nu mai poate spune nici preotului ce a 
făcut, că ia legat limba! Cât ar mai avea 
el atunci săi mai dea Dumnezeu un ceas. 
Dar nui mai dă! Este rânduit: când ţio 
veni ceasul, te ia şi te duce. Ai vrea să te 
rogi: „Doamne, mai dămi un minut!” Dar 
nuţi mai dă! Ai avut destule! Dumnezeu 
este prea drept! Ţia dat vreme, dar nai 
vrut să te îndrepţi, să te pocăieşti, să plân
gi, să te rogi! Ţia dat atâţia ani de viaţă şi 
nai avut nici o grijă. Şi atunci vei vedea 
că nu mai este pocăinţă în timpul morţii.

Deci, să ne gândim că, trecând un an 
de zile, foarte mult trebuie să plângem lui 
Dumnezeu, că nam făcut nimic bun şi să
I mulţumim că nea ajutat cu mila şi cu 
îndurarea Lui să trecem iarăşi 365 de zile 
şi să ajungem până azi.

Toţi trebuie să mulţumească. Toată zi
direa lui Dumnezeu. Căci viaţa şi fiinţele 
şi toate vremurile sunt în mâna lui Dum
nezeu. Tocmai acum trebuie să mulţumim 
lui Dumnezeu, ca să nu vină urgia Dom
nului peste noi!

Aşteptăm mila lui Dumnezeu, dar o
dată nar să mai fie timp, căci vine mo
artea pentru fiecare! Vine dreptatea lui 
Dumnezeu, de care nu poate scăpa ni
meni!  Nu pot scăpa nici împăraţii. Unde 
sunt împărăţiile? Unde sunt faraonii Egip

tului? Unde sunt sultanii turcilor? Unde 
sunt craii Germaniei? Unde sunt împăraţii 
de care se cutremura lumea? Unde sunt 
cetăţile? Unde sunt oraşele? Undei oraşul 
Pompei şi unde este Cartagina şi oraşele 
vechi care sau dărâmat de cutremur?

Unde sunt cetăţile lumii? Unde sunt 
puternicii? Unde sunt cei învăţaţi? Unde 
sunt filosofii? Unde sunt cei care au purtat 
sceptru şi ale căror capete străluceau ca 
soarele? Unde sunt? Praf, pământ şi pul
bere sau făcut. Aşai dreptatea lui Dum
nezeu şi vai de noi şi de noi dacă cheltuim 
vremea în zadar. Marele Apostol Pavel 
spune: Răscumpăraţi vremea, că zilele rele 
sunt (Efeseni 5, 16). Vom cere să mai trăim 
un minut şi nar să ne mai dea Dumnezeu! 
Pentru că trecem fără griji viaţa aceasta şi 
ne încurcăm cu grijile veacului, de parcă 
am fi nemuritori. Fum suntem! (…)

Aceasta vo spun pentru Anul Nou! 
Să mulţumim Preasfintei Treimi şi Maicii 
Domnului, care mijloceşte pentru toată 
lumea, că nea învrednicit să mai trecem 
un an. Să ne hotărâm în inima noastră să 
punem început bun şi să petrecem de aici 
înainte cu Dumnezeu, creştineşte. Să ne 
împăcăm cu Dumnezeu mai înainte de a 
ne răpi moartea!

(Ne vorbeşte Părintele Cleopa, vol. 9, 
Editura Episcopiei Romanului, 1999, pp. 
4347)

Iubirea niciodată nu se trece. Fie ele 
profeţiile: pierivor; fie ele limbile: înce
tavor; fie ea ştiinţa: pieriva. (I Corinteni 
13, 8)

Apropierea Anului Nou ne poartă de 
obicei gândul către scurtimea a tot ce este 
pământesc. Cred totuşi că acest moment 
al anului ar trebui să ne aducă aminte de 
ceea ce „niciodată nu se trece”. Când anii 
se scurg unul după altul în eternitate, nu
mi pare rău de ceea ce ia cu sine anul care 
se încheie, mă mir mai degrabă de ceea 
ce lasă în urmă. O asemenea senzaţie va 
fi avut şi Apostolul Pavel. El considera 
ceva firesc ca profeţiile să piară, limbile 
să înceteze, ştiinţa să piară şi ea, dar este 
bucuros să constate că „iubirea niciodată 

nu se trece”, afirmaţia sa căpătând un ac
cent triumfător.

Şi noi, încheind acest an, să încercăm 
să ne amintim dacă şi în ce fel am devenit 
mai bogaţi sufleteşte pe durata lui, nu pen
tru un răstimp, ci pentru totdeauna.

Există ceva asupra căruia timpul nu 
are putere. Inima omului. Toate celelalte 
se istovesc, se uzează: puterea ne trădează, 
capacităţile spirituale se diminuează, me
moria slăbeşte. Inima rămâne tânără, ea 
nuşi poate pierde capacitatea de a iubi, 
este capabilă să rămână larg deschisă pen
tru tot ce este înălţător şi frumos, vibrează 
la fiecare necaz, la fiecare durere. Inima 
omului este ca un arbore, care nu se îndo
aie în furtună sau pe vreme rea, ci rămâne 
verde, sloboade frunze şi flori chiar şi în 
gerul iernii.

Veşnica iubire a lui Dumnezeu, care 
a făcut să apară pe cer curcubeul după 
potop, nu sa schimbat, a fost şi a rămas 
aceeaşi. Ochiul Dumnezeului iubirii nu 
sa împăienjenit, puterea Lui nu a slăbit; 
cerul şi pământul vor dispărea, dar iubirea 
va rămâne în veci.

„Anii, Tăi, Doamne, nici nu merg, nici 
nu vin, ci stau toţi împreună. Anii Tăi, o 
singură zi şi ziua Ta nu este în fiecare zi, 
ci astăzi, fiindcă astăzi al Tău nu cedează 
zilei de mâine, căci nu urmează zilei de 
ieri. Astăzi al Tău: eternitatea” (Fericitul 
Augustin, Confessiones). Vasăzică doar 
gândul la Dumnezeu, Cel veşnic de zile, 
ne motivează să ne facem planuri, să 
privim cu încredere şi speranţă, dar şi cu 
responsabilitate, fiecare clipă a prezen
tului, preţuindo ca fiind timp favorabil 
iertării păcatelor, timp al restaurării, 
timp al sfinţirii existenţei noastre, timp al 
înmulţirii darurilor primite de la Părintele 
Ceresc, timp al pregătirii pentru a dobândi 
starea fericită a sfinţilor, adică părtăşia la 
viaţa de iubire a Preasfintei Treimi.

Îndeobşte lumea modernă nu mai are 
timp la astfel de cugete la cumpăna din
tre ani, înlocuind priveghiul ce se făcea 
odinioară în sfintele noastre aşezăminte, 
biserici şi mănăstiri, ori chiar în casele 

bunilor creştini, cu mult trâmbiţatele reve
lioane. Însăşi etimologia cuvântului din 
latină ne arată că la origini „revelionul” 
însemna veghe, deşteptare. Ca în cazul 
multor sărbători, societatea consumistă, 
care pare a pune stăpânire tot mai mult 
pe vieţile noastre, a transformat veghea, 
rugăciunea din noaptea Anului Nou întro 
petrecere, care „ajută” oamenii  prin eu
foria momentului şi aburii bahici să uite 
că timpul este dar al Cerului şi că fiecare 
clipă a existenţei noastre trebuie pusă în 
slujba dobândirii timpului veşnic în co
muniune cu Dumnezeu şi sfinţii Lui. Cu 
mult timp în urmă Sfântul Ioan Gură de 
Aur a glăsuit: „Anul îţi va merge bine nu 
când tu vei sta beat în ziua cea dintâi a 
lui, ci când, atât în ziua cea dintâi, cât şi 
în cea de pe urmă, şi în fiecare zi, tu vei 
face fapte plăcute lui Dumnezeu. Nu beţia 
înseninează, ci rugăciunea; nu vinul, ci cu
vântul înfrânării. Vinul stârneşte furtună, 
cuvântul lui Dumnezeu aduce linişte.”

(Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu: 366 cuvinte 
de folos pentru toate zilele anului, Editura 
Sophia, p. 418)
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Cea mai cutremurătoare şi 
dumnezeiască taină a Biseri
cii este Sfânta Cuminecătură, 
Împărtăşirea cu Trupul şi Sân
gele Domnului, spre iertarea 
păcatelor. Euharistia sau Cina 
Domnului, este primirea pâi
nii cereşti prin împărtăşirea cu 
Trupul şi Sângele lui Hristos, 
după instituirea Mântuitorului 
însuşi. Această taină nu poate fi 
administrată decât de un preot 
sau episcop instituit în mod 
legal. Biserica ne învaţă că pâi
nea şi vinul sunt schimbate în 
Trupul şi Sângele lui Hristos, ce 
sau dat în Sfânta Cină. Orto
doxia nu practică, în afară de 
Liturghie, cultul elementelor 
sfinte. Sfinţirea sfintelor daruri 
se săvârşeşte în cadrul Sfintei 
Liturghii a cărei parte esenţială 
constă în cuvintele de instituire 
ale Mântuitorului, urmate de 
invocarea Sfântului Duh şi de 
binecuvântarea darurilor. Toţi 
credincioşii se împărtăşesc sub 
amândouă formele nu numai 
clericii ci şi laicii. Euharistia 
este ofranda unei jertfe fără de 
sânge; ea are puterea jertfei de 
pe Golgota, este o participare la 
aceasta. Ea este oferită „pentru 
toţi şi pentru toate”, pentru vii 
şi pentru morţi.

După ce a săturat mulţimile 
în pustie  numai cu cinci pâini 
şi doi peşti, Mântuitorul ia 
îndemnat pe cei de faţă să
şi agonisească o pâine ce se 
pogoară din cer, nepieritoare, 
pe care o va da El (Ioan 6, 
2638). Această pâine a vieţii 
este chiar El însuşi. Cuvintele 
Mântuitorului sunt limpezi şi 
prin ele anunţă aşezarea Sfintei 
Cuminecături: „Eu sunt pâinea 
vieţii. Părinţii voştri au mân
cat mana în pustie dar au mu
rit. Pâinea care se coboară din 
cer este aceea, din care dacă 
mănâncă cineva nu mai moare. 
Eu sunt pâinea cea vie, care sa 
pogorât din cer. Cine mănâncă 
din pâinea aceasta va fi viu în 
veci. Iar pâinea pe care Eu o 
voi da este trupul meu pe carel 
voi da pentru viaţa lumii. Iudeii 
se certau între ei şi ziceau: cum 
poate acesta să ne dea trupul 
lui ca săl mâncăm? Dar Iisus 
lea zis: Amin, Amin grăiesc 
vouă, de nu veţi mânca trupul 
Fiului Omului şi nu veţi bea 
sângele lui, nu veţi avea viaţă 
întru voi. Cela ce mănâncă tru
pul meu şi bea sângele meu, are 
viaţă veşnică şi eu îl voi învia 

în ziua cea de apoi. Căci trupul 
meu este adevărata mâncare şi 
sângele meu adevărata băutură. 
Cela ce mănâncă trupul meu 
şi bea sângele meu rămâne în
tru mine şi eu întru el. Precum 
Tatăl cel viu ma trimis pe mine 
şi eu viez prin Tatăl, aşa şi cel 
ce mă mănâncă va fi prin mine 
viu. Aceasta este pâinea care sa 
pogorât din cer, nu ca mana pe 
care au mâncato părinţii voştri 
şi au murit. Cine mănâncă 
această pâine, va fi dea pururi 
viu”. Mântuitorul nu a aşezat 
aici Sfânta Cuminicătură. Aici 
numai a anunţato, arătând ce 
va fi şi cum va fi ea. El arată 
că Sfânta Cuminecătură  va fi 
o pâine cerească dătătoare de 
viaţă veşnică şi că ea va fi Tru
pul şi Sângele Său. Mântuitorul 
nu anunţă o mâncare oarecare, 
simbolică, o pâine şi un vin 
care numai să închipuie ceva, 
ci o mâncare cerească , mântu
itoare, care este cu adevărat tru
pul şi sângele Său. Pâinea cea 
vie adică Sfânta Cuminecătură 
este asemănată cu mana din 
pustie; aşadar nu poate fi vorba 
decât de ceva material, adică 
de o mâncare propriuzisă, aşa 
cum a fost şi mana. Despre 
această mâncare Mântuitorul 
spune răspicat că va fi Trupul şi 
Sângele Său. Iudeii nu puteau 
percepe cum ar fi aceasta, ca ci
neva săI mănânce Trupul şi să
I bea Sângele. Mântuitorul însă 
repetă ceea ce le spusese, spre 
ai face să înţeleagă şi mai mult 
că e vorba întradevăr de Tru
pul şi de Sângele Său şi nu de 
ceva spiritual. Luând în înţeles 
figurat cuvintele Evangheliei 
despre Sfânta Cuminecătură, 

ereticii nu cred nici în prefacere, 
nici în rodul împărtăşaniei, care 
este iertarea păcatelor.

Despre aşezarea Sfintei Eu
haristii Sfântul Evanghelist 
Matei ne spune următoarele: 
„Iar pe când mâncau, Iisus 
după ce a luat pâine, sa rugat, 
a binecuvântato a frânto şi le
a dat ucenicilor zicând: Luaţi, 
mâncaţi, acesta este trupul meu. 
De asemenea, după ce a luat 
paharul cu vin, sa rugat şi la 
binecuvântat, apoi a zis: Beţi 
dintru acesta toţi, acesta este 
sângele meu, al legii celei noi 
care pentru voi şi pentru mulţi 
se varsă spre iertarea păcatelor. 
Aceasta să o faceţi întru pome
nirea mea” (Matei 26, 2628; I 
Corinteni 11, 2325). Iertarea 
păcatelor nu se face prin sim
bolul sângelui, ci prin sângele 
adevărat. Noi ştim că mântu
irea a venit prin vărsarea sânge
lui Domnului pe Golgota. Dacă 
aici Mântuitorul spune că vinul 
este sângele Său, înseamnă 
că numai e vin, ci cu adevărat 
sângele Domnului. De altfel 
toţi Evanghelişti ne spun la fel. 
O lege de la Dumnezeu se in
stituie prin sânge . Aşa a fost 
instituită şi Legea Veche – prin 
sânge de animale (Ieşire 24, 
8). Păcatul nu se putea ispăşi 
decât prin sânge (Evrei 9, 22), 
adică prin moartea (vărsarea 
sângelui, jertfirea) celui ce la 
săvârşit. Acela însă substituia 
sângele său prin sânge de ani
mal. În Vechiul Testament se 
ştie că toate jertfele sângeroase 
erau o icoană a Jertfei celei 
unice a Domnului şi toate ani
malele de jertfă de atunci erau 
icoana Mântuitorului, „Mielul 

cel adevărat”. Mântuitorul  ara
tă că şi Legea Nouă o aşază 
tot prin sânge, care se varsă 
„spre iertarea păcatelor”. E cu 
neputinţă ca Legea Nouă să fi 
fost instituită cu vin de rând, 
natural, care numai să fi sim
bolizat sângele Domnului şi să 
nu fi fost sânge adevărat, câtă 
vreme cea veche a fost cu sânge 
propriuzis. E cu neputinţă ca 
iertarea păcatelor so realizeze 
aici un simplu simbol al sânge
lui (vin) şi nu sânge adevărat, 
adică sângele Domnului sub 
chipul vinului. Legea cea Nouă 
este o perfecţionare a Legii 
celei Vechi: Ce a fost acolo nu
mai icoană, simbol, chip, aici e 
adevăr, realitate. Dacă sângele 
de acolo simboliza sângele 
Mântuitorului, atunci aici nu 
poate fi vorba decât întradevăr 
de sângele Domnului. Mielul 
pascal e acum înlocuit cu Iisus 
Hristos, care era simbolizat în 
acel miel. 

Sfântul Apostol Pavel ne 
arată că în Sfânta Cuminecătură 
există foarte multă sfinţenie şi 
că de aceea numai cu multă 
cuviinţă şi curăţenie să ne ap
ropiem de ea: „Cine cu nevred
nicie mănâncă sau bea din pa
harul Domnului, vinovat va fi 
de trupul şi sângele Domnului. 
Cercetezese omul pe sine, 
şi numai aşa să mănânce din 
această pâine şi să bea din acest 
pahar. Căci cine mănâncă şi bea 
fără să îşi dea socoteală de tru
pul Domnului, mănâncă şi îşi 
bea osândă sieşi” ( I Corinteni 
11, 2729). Sfânta Euharsitie 
este o taină dar este şi o jertfă 
şi în acelaşi timp şi o mâncare 
aducătoare aminte de Patimile 

şi Moartea Domnului. E o taină 
pentru că în ea este vorba de 
prefacerea pâinii şi a vinului 
în Trupul şi Sângele Domnu
lui prin lucrarea nevăzută a 
Sfântului Duh, pentru că se 
împărtăşeşte spre „iertarea pă
catelor”. În această taină ni se 
împărtăşeşte darul cel nevăzut 
al Sfântului Duh, care este 
sfinţitor şi mântuitor.  Sfântul 
Apostol Pavel zice: „de câte ori 
mâncaţi această pâine şi beţi 
acest pahar, moartea Domnu
lui vestiţi până la venirea Lui” 
(I Corinteni 11, 26). Scopul 
este adâncirea credinţei şi a 
evlaviei creştine prin aducerea 
aminte de Patimile şi Moartea 
Domnului; şi vestirea acestora  
iar nu de a mânca aevea  tru
pul şi a bea sângele Domnului. 
Jertfa de pe Golgota a fost una 
singură care nu se mai repetă, 
deoarece a avut efectul aşteptat. 
Sfânta Cuminecătură nu repetă 
jertfa de pe Golgota ci numai o 
actualizează pentru a ne însuşi 
mereu roadele ei. Euharistia 
poate fi dată copiilor, deoarece 
Mântuitorul a aşezato „pentru 
toţi” deci şi pentru copii. La 
împărtăşirea acestei taine nu 
există limite de vârstă. Vârstni
cii trebuie să se pregătească cu 
credinţă şi pocăinţă pentru pri
mirea cestei taine. Copii nau 
păcate personale şi nu le este de 
trebuinţă pregătire ca vârstni
cilor. La copii nu poate fi vorba 
de nevrednicie şi atunci nici de 
a le fi Sfânta Cuminecătură spre 
osândă. 

La Sfânta Liturghie se aduc 
cinci prescuri nu numai una, 
dar numai din una singură se 
ia cât trebuie pentru Sfânta 
Euharistie. Din celelalte se 
iau părticele  pentru pomeni
rea sfinţilor (Prooroci, Apos
toli; Mucenici), pentru iertarea 
păcatelor celor morţi şi pen
tru cei vii. La sfârşitul Sfintei 
Liturghii preotul consumă toate 
aceste părticele dar aceasta este 
aşa numită „potrivirea sfinte
lor daruri” şi nu cuminecare. 
Preoţii sunt oameni şi ca toţi 
oamenii sunt păcătoşi. Nu ei 
prefac pâinea şi vinul în trupul 
şi sângele Domnului, ci Sfântul 
Duh. Preoţii se roagă lui Dum
nezeu ca să trimită pe Sfântul 
Duh şi să prefacă aceste daruri 
în Trupul şi Sângele Domnului.

 Ioan Claudiu MOCA

Sfânta Cuminecătură sau Euharistia


