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EDITORIAL

COPIII - BUCURIA VIEŢII

„Adevărat zic vouă: de nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi ca
pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor"(Matei: 1 8 ,3)

Iubiţii mei,
O zi a copilului este tot ceea ce în planul uman poate fi mai frumos, fiind
consacrată speranţei, bucuriei, inocenţei, candorii, drăgălăşeniei şi
exuberanţei pe care numai sufletul curat al unui copil le poate semnifica şi
exprima. De aceea asociem sărbătorilor noastre şi „Ziua Internaţională a
Copilului" care să ne amintească, dacă mai era nevoie, de ceea ce sunt ei în
viaţa noastră, de ceea ce sunt ei în viaţa societăţii, de ceea ce sunt ei în faţa lui
Dumnezeu.

Iu biţii mei fii duhovniceşti, cei ce sunteţi părinţi la rândul vostru,
Este binecunoscută împl inirea pe care o trăieşte familia la aducerea pe
lume a unui copil prin care ea se întregeşte închipuind Sfânta Treime în planul
https://biblioteca-digitala.ro
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uman. Este ştiută dragostea de mamă, fără limită, pentru copilul ei şi bucuria
părintelui pentru cel ce-i va perpetua numele şi neamul .
Este d e prisos să le amintim celor c e cu grijă şi cu dragoste îşi cresc copiii,
ce trebuie să facă pentru ca ei să se dezvolte frumoşi şi sănătoşi. Nu facem decât
să vă amintim cuvintele Sfântului Apostol Pavel care dă o semnificaţie creştină
acestei grij i faţă de copii, prin îndemnul "creşteţi copiii voştri întru învăţătura
şi cercarea Domnului , ca să nu se deznădăjduiască (Efeseni 6;4)".
Nu putem însă omite că avem în j urul nostru şi semeni care nu-şi înţeleg
menirea lor în această raportare la viaţa şi soarta copilului. Sunt, din păcate, şi
mulţi oameni care nu mai au ca preocupare principală aducerea la fiinţă a celor
ce reprezintă viitorul. Din împietrirea inimii, din orbirea sufletului, din grij i
lumeşti de tot felul, nu-şi asumă responsabilitatea aducerii pe lume a unor
copii, recurg la mij loace contraceptive şi uneori la prunc-ucidere, refuzân'd
dreptul la viaţă celor pe care Dumnezeu îi face oameni încă de la zămislire,
după cuvântul plasmistului care zice: „Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii
mele, Te voi lăuda că sunt o făptură atât de minunată" (Psalmul 1 3 8;3- l 4)
Ca şi cum aceste păcate n-ar fi de ajuns, lor li se adaugă şi altele: lipsa
dragostei faţă de proprii copii, violenţa în tratamentul lor sau fapte şi mai grave
precum incestul sau agresarea din porniri instinctive necontrolate.
Dorim să credem că nu aceste atitudini caracterizează societatea şi poporu l
nostru. Din păcate, vedem, totodată, că sunt nepermis de multe asemenea
cazuri : copii abandonaţi, copii defavorizaţi, copii ai străzii şi multe alte
categorii de năpăstuiţi pentru care societatea, oricât s-ar strădui, nu poate face
mai mult decât grija şi dragostea familială. Poate şi la acestea şi cu precădere
trebuie să ne trimită această „Zi Internaţională a Copilului" şi să ne găsim
puterea şi resursele sufleteşti de a remedia aceste neîmpliniri .

Iubiţi copii,
Vouă, celor care sunteţi floarea vieţii,
Vouă care sunteţi bucuria părinţilor voştri,
Vouă celor ce sunteţi chipul neprihănirii,
Vouă, celor ce sunteţi speranţa omenirii,
Vă amintim acum la această zi care vă este consacrată, a cincea poruncă a
decalogului „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta ca bine să-ţi fie ţie şi să trăieşti
ani mulţi pe pământ" (Ieşire, 20, 1 2)
https://biblioteca-digitala.ro
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Cinstiţi pe părinţii voştri prin dragostea faţă de ei, prin ascultarea de
sfaturile şi de îndemnurile lor, prin faptele voastre bune, prin purtarea voastră
frumoasă, prin sârguinţa la învăţătură, prin râvna de a urma calea cea dreaptă a
credinţei în Dumnezeu.
Aveţi mulţi sfătuitori: familia, B iserica, şcoala care vă îndeamnă numai l a
bine.
Deschideţi-vă inima şi sufletul către sfatul cel bun, către fapta frumoasă,
către gândul înalt, către viaţa curată şi neprihănită, ca să creşteţi frumoşi şi
sănătoşi, să vă conturaţi propria personalitate, să fiţi folositori societăţii şi
bineplăcuţi lui Dumnezeu.
Luaţi aminte la toată grija părintească, la sacrificiile pe care adesea părinţii
le fac ca vouă să nu vă lipsească hrana, îmbrăcămintea, dar mai ales dragostea
părintească şi căldura lor sufletească.
U rmaţi sfaturile, îndemnurile şi învăţăturile dascăli lor voştri, ca să creşteţi
nu numai cu vârsta, ci şi cu mintea şi înţelepciunea.
Ascultaţi cuvântul lui Dumnezeu în şcoală şi biserică pentru a vă feri de
toate relele şi a merge mereu pe calea cea bună, având alături de voi „înger de
pace, credincios, îndreptător şi păzitor sufletelor noastre".
·

Iu biţii mei fii duhovniceşti
B iserica adresează chemarea Sa pentru ca întreg poporul său
binecredincios, cu preoţii şi ierarhii săi să se îngrijească temeinic de viaţa
pruncilor născuţi şi nenăscuţi, a celor din leagăn, a celor din grădiniţe, din şcoli,
a tinerilor în general, educându-i întru iubirea lui Dumnezeu şi respectul faţă de
semen, de ţară, de natura înconj urătoare, ca operă divină.
Un gând aparte adresăm s luj itorilor sfintelor altare şi credincioşilor întru
ajutorarea tuturor copiilor defavorizaţi, al celor abandonaţi, orfani sau acelor
care şi-au părăsit căminul dintr-un motiv sau altul. Astfel sprij inirea sau
adăpostirea lor se va identifica cu grija pe care însuşi Dumnezeu le-o poartă
prin noi „Tatăl meu şi mama mea m-au părăsit dar Domnul m-a luat"(Psalmul
26; 1 6). Avem încredinţarea că îndelunga tradiţie de grijă deosebită acordată
copilului, îşi va regăsi locul firesc în vieţuirea românilor. Numai astfel vieţuind
şi lucrând Neamul nostru va dăinui. Biserica dreptmăritoare se va întări şi
numele lui Dumnezeu se va preaslăvi în veci.
https://biblioteca-digitala.ro
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Sădind acum în ogorul bun al sufletelor voastre îndemnul l a j ertfă şi l a
purtare d e grijă pentru aceste fiinţe nevinovate care sunt copiii de aici şi de
pretutindeni, cei pe care Mântuitorul, atât de mult iubindu-i, i-a chemat la El,
vă îmbrăţişez cu părintească dragoste.

t TEOCTIST
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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PASTORAL Ă LA ÎNVIEREA DOMNULUI, 2000

ţ GALACTION
PRIN HAR UL L UI D UMNEZEU
EPISCOP AL ALEXANDRIEI ŞI TELEORMANUL UI

lUBITULUI NOSTRU CLER, CINULUI MONAHAL ŞI DREPTCREDINCIOŞILOR CREŞTINI, HAR
ŞI PACE DE LA DUMNEZEU-TATĂL, IAR DE LA NOI PĂRINTEASCĂ BINECUVÂNTARE.

"Adevărat, adevărat zic vouă că vine ceasul, şi acum este, când morţii vor
auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei care vor auzi vor învia . . .
Şi vor ieşi (învia) cei c e a u făcut cele bune spre învierea vieţii, iar cei c e au
făcut cele rele spre învierea osândirii" .(IOAN V 25, 29)
Iubiţifii şifiice ale Învierii,

De aproape două mii de ani, BISERICA - TRUPUL "Dumnezeului Celui
viu " (I Tim. III, 1 5) cheamă stăruitor pe cei ce sunt "din carnea Lui şi din
oasele Lui " (EFES. V, 3 0) să primească şi să trăiască Adevărul care din iubire
"s-a dat pe Sine pentru ea".
De la acel "Bucuraţi-vă" (Mt. XXVIII, 9) din zorii Î nvierii -„primăvara
dulce" a sensului vieţii omeneşti - şi până acum "toate neamurile" au fost
învăţate - din porunca dragostei dumnezeieşti înnomenite să trăiască taina
Î nvierii lui Hristos "spre Învierea vieţii" şi spre a dobândi "o mai bună
https://biblioteca-digitala.ro
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înviere" (EVR. XI, 35). Neîncetat suntem chemaţi să înţelegem şi să credem
că: "îngropaţi fiind împreună cu El prin botez, cu El am şi înviat p rin
credinţă în lucrarea lui Dumnezeu Cel ce L-a înviat pe El din morţi" (COL.
II, 12). Sfântul Apostol Pavel precizează însă că "în Hristos şi în Biserică"
(EFES. V, 3 2) - "Taina aceasta mare este", "taină a Învierii" prin Duhul
Sfânt. Bucuria învierii care provine din înţelesul adevăratului paşte (trecerea
din moarte la viaţă) se fundamentează, aşadar pe adevărul că cel ce crede în
Hristos şi aparţine trupului său tainic - B iserica, "chiar dacă va muri, va trăi
" . Căci "oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac" (IN. XI, 2526).
Cum ne vom învrednici de bucuria "învierii vieţii şi de veşnicia cea
fericită"? ne întrebăm şi acum la aproape două mii de ani - de la Î nvierea lui
Hristos. Răspunsul îl primim din înţelegerea cuvântului lui Hristos : "acum
este" şi "auzirea glasului Fiului lui Dumnezeu" (IN. V, 25) în sufletele
noastre încă din viaţa aceasta, care prin puterea Î nvierii lui Hristos ne cheamă l a
învierea noastră.
Sfânta Scriptură ne învaţă că întrucât, omul are o fire compusă din două
(trup şi suflet) (Fac. II, 7), învierea este dublă (prima şi a doua). Prima este a
sufletului care ("acum este"), prin botez, în care lucrează Harul Duhului S fânt
în această viaţă prin împlinirea poruncilor lui Hristos şi prin curăţirea patimilor
sufleteşti şi trupeşti, despre care Apocalipsa zice: "aceasta este întâia
înviere" (APOC. XX, 5). A doua înviere este cea a trupului care va avea loc la
sfârşitul lumii. Cel ce s-a învrednicit" aici" şi "acum" să învieze cu sufletul nu
va mai suferi a doua moarte căci "s-a mutat din moarte la viaţă" (IN. V, 24).
Aceluiaşi Sfânt Evanghelist Ioan i se descoperă: "Fericit şi sfânt este cel
-

ce are parte de învierea întâia, asupra acestuia moartea nu m ai are
putere" (APOC. XX, 6), iar cine nu va învia acum "după duh" nu numai că nu
va fi slăvit cu învierea fericită a trupului ci va fi osândit cu trupul şi cu sufletul .
Aceasta pentru că, precum adevărata moarte - adică păcatul, care este
pricina morţii celei dintâi şi a celei de-a doua, veşnică şi temporală, a sufletului
şi a trupului- a început în locul vieţii (în Rai prin Adam cel Vechi), tot aşa şi
adevărata viaţă - comuniunea veşnică cu Dumnezeu - trebuie să înceapă în
locul morţii, adică în viaţa aceasta în Hristos, Adam cel Nou, de la Tatăl prin
Duhul Sfânt şi cine n-o dobândeşte aici nu o va primi nici "în viaţa de apoi"
(IN. VI, 3 9-40).
Î n această înţelegere, Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să fim

"asemenea cu El în moartea Lui ", "părtaş la patimile Lui ", "ca să-L
cunosc pe El şi puterea învierii Lui" (FIL. III, 10) şi încă de acum "să ne
https://biblioteca-digitala.ro

11
înfăţişăm lui Dumnezeu ca vii, sculaţi din morţi" (ROM. VI, 1 3), în tot
timpul vieţii noastre pământeşti.
Iubiţifraţi întru Hristos - Biruitorul morţii,
Adevărul Î nvierii rostit printr-un "nor de martori" (EVR. XII, 1 8) a arătat
"pe pescari preaînţelepţi ", căci prin gura apostolilor Petru şi Ioan s-a spus
că: "nu putem să nu grăim la ce am văzut" (F. A IV, 20). Urmaşii acestora Sfinţii Părinţi - s-au dovedit făclii de lumină ce "luminează pe tot omul ce
vine în lume" (IN. I, 9) şi trăitori ai vieţii în lumina Duhului Sfânt.
Din mulţimea de "martori ai Învierii" (F. A III, 1 5) şi trăitori ai ei ne
oprim l a învăţătura S fântului S imeon Noul Teolog (949- 1 022).
Î ntr-o predică rostită de P aşti, Sfântul Simeon învaţă: "Să cercetăm cu
grijă ce este taina învierii lui Hristos, Domnul nostru, care, dacă vrem, se
petrece neîncetat, în chip tainic în noi: cum Hristos S-a îngropat în noi ca
într-un mormânt şi cum Se uneşte cu sufletele noastre şi învie, făcându-ne
să înviem şi noi împreună cu El" (CATEHEZA IX, 1 34- 1 38).
Amintind de lucrarea mântuitoare a lui Hristos (COL. II, 1 2), Noul Teolog
afirmă că învierea Lui se vede în împărtăşirea suferinţelor Sale, căci numai
crucea conduce la Înviere.
Astfel învierea lui Hristos devine învierea noastră, unire dătătoare de viaţă
şi limpede vedere a Celui Înviat.
"Î nvierea şi S lava lui Hristos sunt slava noastră; prin învierea Lui în noi
se petrece, se arată şi se face ca văzută în noi căci apropiindu-şi ceea ce este al
nostru, tot ceea ce face El în noi îşi atribuie Lui Î nsuşi. Or, învierea sufletului
este unirea Lui cu viaţa; într-adevăr după cum trupul mort nu este socotit viu şi
nu poate trăi fără a primi într-însul sufletul dătător de viaţă şi fără a se uni cu e l
î n mod neamestecat, nici sufletul însuşi, prin sine, nu poate trăi fără s ă fie unit
în mod inefabil şi fără "amestecare" cu Dumnezeu, adevărata viaţă veşnică"
(CATEHEZA XIII, 6 1 -70).
Sfântul Simeon ne explică deasemenea modul în care se petrece această
vedere permanentă a învierii : "În fiecare dintre noi, credincioşii, se petrece
din nou învierea lui Hristos şi aceasta nu numai o dată, ci, ca să spunem
aşa, ÎN FIECARE CEAS, când stăpânul în persoană, Hristos, învie în noi,
îmbrăcat în alb şi scânteind cu razele nestricăcioase ale Dumnezeirii"
(CAT.XIII, 1 06- 1 1 1 ).
Mai degrabă vederea lui Hristos Cel Înviat este aceea care se face văzută
prin Sfântul Duh: "Căci venirea luminoasă a Duhului, ne face să întrevedem, ca
într-un răsărit al Său, învierea Stăpânului, ba chiar mai degrabă ni se arată El
„.
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însuşi, Cel înviat . . . Deci, acelora cărora Hristos Cel înviat li se arată, desigur,
E l l i se arată şi li se face văzut în mod duhovnicesc, privirii lor
înduhovnicite"(CAT. XIII, 111-123).
Astfel se are în vedere urmările lăuntrice şi personale ale învierii, împreună
cu punctul cutminant al acestora, vederea deplină în Duhul Sfânt a lui Hristos
Cel Î nviat: "Cei ce nu se fac următori suferinţelor lui Hristos prin pocăinţă şi
ascultare, cei ce nu s-au împărtăşit de moartea Sa ... nu pot deveni părtaşi ai
învierii Sale spirituale şi nu vor primi pe Duhul S fânt, căci prin Duhul Sfânt se
face învierea tuturor. Şi nu vorbesc despre învierea finală a trupurilor, căci
atunci îngerul va suna din trâmbiţă şi trupurile vor învia. . . ci de aceea a
sufletelor noastre, despre renaşterea şi învierea duhovnicească, ce se face de
fiecare dată în mod spiritual, despre aceea pe care o dăruieşte Acela care a murit
şi a înviat o dată pentru toţi şi care învie prin toţi şi pentru toţi cei ce vor fi trăit în
chip vrednic de El şi care face să învie împreună cu El sufletele moarte
împreună cu El, de bună voie şi în credinţă şi aceasta prin Preasfântul Său Duh,
dăruindu-le, încă de aici, de jos, împărăţia Cerurilor" (CAT. VI, 359-370).
Prin urmare, din încredinţarea Sfintei Scripturi şi a Sfinţilor Părinţi,
"învierea vieţii" este posibilă numai în şi prin Biserică - "trupul lui Hristos al
cărui Mântuitor şi este" (EFES. V, 23). Acesta din voia Tatălui, în Duhul Sfânt,
prin Sfintele Taine, este cu noi "în toate zilele până la sfârşitul veacului "
(MT. XXVIII, 19) înviind prin har sufletele noastre acum şi trupurile la
învierea obştească.
Î n Cuvântul: "Despre sărbători" Sfântul Simeon concluzionează în acest
scop: "Numai cine primeşte pe Domnul cu inima pregătită, curăţată

mereu până la albirea totală, este veşnic în sărbătoare şi toată viaţa lui n u
va fi decât u n drum în sărbătoare, un paşte unic" (Ed. Anastasia, p. 226).
Iubiţifraţi întru bucuria învierii,
Î n lumina învierii, dreapta raţiune coborâtă în inima încălzită de credinţă ne
îndeamnă să trăim "sărbătoarea sărbătorilor" astfel:
- Cu femeile mironosiţe "să prăvălim piatra de pe uşa mormântului"
(MC. XVI, 3) sufletului nostru spre a învia Hristos aflat acolo de la botez;
- Cu Sfinţii Apostoli Petru şi Ioan primind taina "mormântului gol" în
toate zilele vieţii noastre să "nu căutăm pe Cel viu printre cei morţi. Nu este aici
" (LC. XXIV, 5-6), adică cele veşnice printre cele vremelnice;
- Cu Apostolii, cărora după Î nviere "li s-a deschis mintea ca să înţeleagă"
(LC. XXIV, 3 1) să înţelegem şi noi că "El este viu şi noi vom fi vii" (IN. XIV,
19) pentru că Domnul vieţii "pe cei adormiţi îi va aduce să fie cu El" (I TES .
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IV, 14);
- Cu Apostolul Toma să auzim cu "urechile inimii " acum, în această
viaţă, "glasul Fiului lui Dumnezeu", spre a învia şi noi cei morţi sufleteşte,
rostind, primindu-L pe Hristos în Sfânta Î mpărtăşanie:Domnul meu şi
. Du mnezeul meu" (IN. XX, 28);
- Cu S fântul Apostol Pavel pe drumul Damascului, la întrebarea "Doamne
ce voieşti să fac"? (F. A. IX, 6) primind pe Hristos Cel Î nviat "să ne Îngăduim

u nii pe alţii şi să iertăm unii altora, dacă are cineva vreo plângere
împotriva cuiva ... iar peste toate acestea să ne îmbrăcăm întru dragoste,
care este legătura desăvârşirii" (COL. III, 13-14).

Cu toţi cei ce au crezut ş i cred în Î nviere să trăim adevărata şi veşnica
bucurie venită din acel "Bucuraţi-vă" (MT. XXVII I , 9) al Î nvierii şi "acum ".
Ş i pentru ca bucuria să fie deplină, cu toate l ipsurile şi necazurile vieţii în trup
să vedem în orice om în suferinţă "un chip al lui Hristos" care bate la uşa
inimii noastre.
Aşadar, "luminându-ne cu prăznuirea şf unii pe alţii Îmbrăţişându
ne", vă doresc un Paşte Sfânt spre a dobândi "învierea vieţii" duhovniceşti,
vestindu-vă şi în acest an, cu părintească dragoste şi purtare de grij ă, împlinirea
nădejdii întregii omeniri, pentru că:

"HRISTOS A ÎNVIAT"
Al vostru de tot binele doritor
şi către D omnul Cel Înviat rugător,
ţ GALACTION
EPISCOPUL ALEXANDRIEI ŞI
TELEORMANULUI
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MOMENT ANIVERSAR

BUCURIE JUBILIARĂ

PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST LA IMPLINIREA A
A 50 ANI DE ARHIERIE ŞI A 14 ANI DE PATRIARHAT.

85 ANI DE VIAŢĂ,

Anul 2000, deosebit de interesant şi de mult aşteptat prin el însuşi, ca prag
dintre secole şi milenii sau poate chiar dintre lumi, marcat şi de apropiata
împlinire a 2000 de ani de la naşterea Mântuitorului Iisus Hristos, a constituit
pentru B iserica Ortodoxă Română un prilej de mare bucurie deoarece
Î ntâistătătorul său, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, sărbătoreşte în acest
an împlinirea a 85 ani de viaţă, a 50 ani de arhierie şi a 1 4 ani de patriarhat, cifre
ce exprimă o longevitate biblică şi o expresie a binecuvântării lui Dumnezeu
pogorâtă asupra unui om-vas ales- care, căutând să se lupte lupta cea bună, iar
viaţa şi împrejurările vremii i-au oferit destule pri lejuri în acest sens, şi-a
adăugat ani mulţi şi încărcaţi de roadele izbândei binelui asupra tăului.
Cel de al cincilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist, s-a născut la 7 februarie 1 9 1 5 în satul Tocileni,judeţul
Botoşani, din părinţii Dumitru şi Marghioala. La numai 1 4 ani, luând
binecuvântare de la părinţii săi, care i-au dat-o cu credinţa că dăruiesc lui
Dumnezeu tot ce aveau ei mai de preţ , tânărul Teodor îşi începe viaţa monahală
mai întâi ca frate la mănăstirea Vorona şi apoi la Neamţ, ulterior fiind călugărit
sub numele de Teoctist la mănăstirea Bistriţa unde a fost hirotonit ierodiacon
în anul 1 937. A urmat cursurile Seminarului teologic monahal la mânăstirea
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Cernica( 1 932- 1 940) apoi ale Facultăţii de Teologie din Bucureşti( fiind
declarat licenţiat în anul 1 945). Hirotonit ieromonah, a funcţionat ca preot
sluj itor şi mare eclesiarh al catedralei din Iaşi, apoi ca arhimandrit şi exarh al
mănăstirilor din Arhiepiscopia laşilor( 1 946) şi vicar al aceleiaşi
arhiepiscopii( 1 948- 1 950). Î n martie 1 950, la propunerea patriarhului
Justinian, a fost ales episcop-vicar patriarhal cu titlul "Botoşăneanul",
conducând o serie de sectoare din cadrul Administraţiei Patriarhale; între anii
1 950- 1 954 a fost şi rector al Institutului Teologic Universitar din Bucureşti.
Î n 1 962 a fost ales episcop al Aradului, cârmuind această eparhie peste zece
ani (între decembrie 1 969 şi decembrie 1 970 a condus şi eparhia Oradiei ca
locţiitor). Î n ianuarie 1 973 a fost ales arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al
Olteniei . La 25 septembrie 1 977 a fost ales arhiepiscop al laşilor şi mitropolit al
Moldovei şi Sucevei păstorind până la alegerea sa în scaunul patriarhal
( 6 noiembrie 1 986).
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist este unul dintre reprezentanţii de
frunte ai ecumenismului românesc. A făcut parte din mai multe delegaţii
sinodale sau a condus el însuşi delegaţii care au vizitat alte Biserici creştine.
Activează de mulţi ani în mişcarea ecumenică; între altele a luat parte la cea de
a opta Conferinţă a Bisericilor europene din Chania-Creta( 1 979), când a fost
ales membru în Comitetul Consultativ, la a doua Conferinţă panortodoxă,
presinodală (Chambesy, 1 982), la lucrările Prezidiului şi Comitetului
Consultativ al Bisericilor europene de la Oxford( 1 983) şi altele.
A publicat numeroase studii, conferinţe, cuvântări, pastorale, dări de seamă
în revistele noastre bisericeşti, o mare parte dintre ele fiind grupate în lucrarea
"Pe treptele sluj irii creştine". Tot aici amintim o lucrare despre Iacob Putneanul
şi " Dumnezeiasca Liturghie a mitropolitului Dosoftei" ( 1 980 ) în ediţie critică.
Ca patriarh continuă tradiţiile marilor săi înaintaşi, prin îndrumarea
activităţii editoriale, a învăţământului teologic, a lucrărilor de restaurare a
vechilor monumente de artă, a legăturilor interortodoxe şi intercreştine acestea
culminând cu întâlnirea de la Bucureşti( l 999) dintre Prea Fericirea Sa şi Papa
Ioan Paul al II-lea.
Î ncepută sub autoritatea sintagmei că "nu este o slujire mai frumoasă pe
pământ decât rugăciunea şi liturghia noastră" -idee promovată de Prea
Fericirea Sa în cuvântul adresat celor prezenţi, aniversarea împlinirii a 85 ani
de viaţă a debutat cu sfinţirea paradisului reşedinţei patriarhale, cel mai
apropiat spaţiu liturgic de cabinetul de lucru al Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, loc de reculegere şi rugăciune al Prea Fericirii Sale înaintea luării
oricărei decizii importante pentru viaţa B isericii noastre, paraclis care în
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u ltimii ani a primit haină nouă în urma importantelor lucrări de reparaţii şi
restaurări ce au avut loc aici, rugăciunea continuând cu săvârşirea Sfintei
Liturghii în Catedrala Patriarhală. Mulţumind celor prezenţi Prea Fericitul
Părinte Patriarh, printre altele, a apus: " Î n duhul smereniei neîmplinirilor
sfintelor încredinţări al Sfântului Sinod şi aşteptărilor întregii obşti drept
măritoare româneşti, îmi plec genunchii în faţa Prea Sfintei Treimi pentru
străbaterea cu credinţă şi răbdare a acestor decenii de viaţă pe un drum deseori
anevoios şi întortocheat, din copilărie şi până la vârsta sortită de Psalmist
ostenelilor dureroase. Dar, pentru această picătură de bucurie de astăzi,
îndeosebi, rog pe Dumnezeu să dăruiască fiecăruia dintre cei prezenţi aceeaşi
stare de bucurie în viaţă, în familie şi în rosturile pe care le aveţi în societate. Cu
acest dor al bucuriei, care izvorăşte din bucuria Î nvierii Domnului nostru Iisus
Hristos, putem birui şi greutăţile cele lăuntrice din fiinţa noastră, cele
personale, dar şi pe cele cu care ne zbatem ca popor şi ca ţară. "
Î n cadrul aceloraşi manifestări Patriarhia Română ş i Societatea Română de
Radiodifuziune au organizat în holul cel mare al Palatului Patriarhiei o
de
frumoasă festivitate omagială. Participarea Societăţii Române
Radiodifuziune ca organizatoare la această festivitate a fost determinată de
aniversarea unui deceniu de la prima transmisiune în direct a Sfintei Liturghii
de la Catedrala Patriarhală, oficiată acum zece ani chiar de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist. De atunci slujba Sfintei Liturghii se transmite în
direct, la radio, în fiecare duminică dimineata. Conducerea Societătii Române
de Radiodifuziune a emis o medalie şi o plachetă omagială cu valoare
numismatică pe care le-a oferit Prea Fericirii Sale, în cadrul acestei festivităţi,
ca semn de preţuire pentru lucrarea ziditoare ce o desfăşoară în folosul Bisericii
şi neamului Românesc. Printre alţii a luat cuvântul şi domnul Andrei Dimitriu,
preşedinte al Societăţii Române de Radiodifuziune pentru a sublinia
că:„poporul nostru dreptcredincios, păstorit cu iubire şi înţelepciune de Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, simte şi vede rolul activ al Bisericii
Ortodoxe Române în lumea creştină mondială, creşterea credibilităţii ei pe plan
interior şi lucrarea misionară tot mai evidentă şi mai plină de izbânzi pe care o
desfăşoară" . După ce a enumerat unele dintre reuşitele B isericii Ortodoxe
Române sub călăuzirea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, vorbitorul a
făcut cunoscut că Societatea Română de Radiodifuziune a decis, ca dovadă a
înţelegerii rolului crucial pe care îl are informaţia şi educaţia religioasă asupra
tuturor generaţii lor, dar mai ales în modelarea creştină a tinerilor, să înfiinţeze o
structură redacţională dedicată exclusiv vieţii spirituale" .
Dorind să scoată în evidenţă caracterul special pe care îl are în viaţa noastră
,
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ziua de naştere prin cuvintele: "Ziua de naştere este unică fiecăruia dintre noi.
Dacă pentru orice lucru este o clipă prielnică şi toate îşi au vremea
lor(Eccl . 3 : 1 ),atunci în ziua aceasta ne pogorâm în cele mai dinăuntru ale fi inţei
noastre, către acel alter ego nevăzut din care izvorăşte încrederea atât de
necesară depăşirii greutăţilor ivite în cale. Acestui om lăuntric, menţinerii şi
creşterii lui se cuvine să acordăm grij a noastră", Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a mulţumit tuturor pentru participarea la această întâlnire.
Î n cea de a doua dimensiune a sa, împlinirea a 50 ani de la hirotonia în
arhiereu, aniversarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist a cunosc9t o
deosebită atmosferă festivă atât prin săvârşirea Sfintei Liturghii în biserica
Sf. Spiridon Nou, unde în urmă cu 50 de ani Prea Fericirea Sa primea darul
arhieriei cât şi prin festivitatea omagială ce s-a ţinut în aula Palatului Patriarhal
şi la care au luat parte nenumăraţi oaspeţi printre care amintim, alături de
membri Sfântului S inod, pe I.P. S . Mitropolit Iacobos de Laodiceea,
reprezentantul Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic, Excelenţa
Sa Jean Claude Perisset, Nunţiul Papal la Bucureşti, preşedintele României -d-l
Emil Constantinescu, miniştri, senatori şi deputaţi, academicieni, profesori
universitari. personalităţi din domeniul culturii şi vieţii publice, precum şi
membri ai corpului diplomatic acreditaţi la B ucureşti.
Din luări le de cuvânt am selectat următoarele pasaje: " ... Atât bucuriile cât
şi necazurile noastre le trăim împreună. Îndeosebi o zi ca cea de astăzi, ziua
hirotoniei, în care Duhul Sfânt coboară la rugăciunile ierarhilor liturghisitori şi
conferă harul dumnezeesc al sluj irii arhiereşti, cum spune şi Sanctitatea Sa
Papa în mesajul care s-a citit aici, se cuvine să fie cinstită după cuviinţă. Este,
am putea spune, chiar o datorie ca fiecare preot să acorde atenţia cuvenită
momentului hirotoniei sale(P.F.P.Patriarh Teoctist)".
"Cu multă bucurie, Vă felicităm din toată inima, Prea Fericirea Voastră, la
împlinirea celor 50 de ani de sluj ire arhierească şi de Dumnezeu păzită, dintre
care cei mai mulţi ani, în înalta demnitate de Arhiepiscop al Bucureştilor şi
Patriarh al României. Dăm slavă şi mulţumire lui Dumnezeu pentru faptul că
Prea Fericirea Voastră aţi fost ales, ca oarecând Apostolul Petru, să Vi se
încredinţeze păstorirea oilor Sale cuvântătoare într-o perioadă de crâncenă
prigoană declanşată împotriva creştinilor ortodocşi, într-o vastă regiune a
planetei noastre, care include şi ţara dumneavoastră. Î nţelepciunea şi atenţia
Prea Fericirii Voastre ca şi neîncetatele rugăciuni înălţate către Domnul, au
păzit într-un mod cu totul special turma ortodoxă a României de multe
vătămări şi i-au îngăduit să parcurgă această perioadă cu pierderi pe cât a fost
posibil, mai puţine.
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Î mbrăţişându-Vă aşadar încă o dată, Prea Fericirea Voastră, cu îmbrăţişare
sfântă, Vă încredinţăm de aceleaşi sentimente de dragoste profundă şi cinste
deosebită (Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscop al Constantinopolului,
Noua Romă şi Patriarh Ecumenic) ! "
"Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la Hirotonia întru arhiereu a Prea
Fericirii Voastre mă alătur, în stare de rugăciune, Bisericii Ortodoxe a
României pentru a Vă adresa cele mai calde şi cordiale felicitări .
l n aceste zile, când Prea Fericirea Voastră mulţumeşte lui Dumnezeu
pen tru anii de misiune pastorală, Vă asigur de urările mele cele mai călduroase.
.
Vă doresc să trăiţi acest moment sărbătoresc, recunoscător faţă de Dumnezeu,
în stare de bucurie, care vine din vocaţia noastră şi din misiunea noastră
(Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al Ii-lea) ! "
" . . . Aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra
persoanei Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi aducem în acelaşi timp
felicitări Prea Fericitului pentru modul în care a înmulţit darurile primite de la
Dumnezeu. Cincizeci de ani de arhierie înseamnă cincizeci de ani de sluj ire,
cincizeci de ani de responsabilitate neîncetată în faţa lui Dumnezeu şi în faţa
oamenilor; cincizeci de ani de dăruire de sine pe cea mai înaltă treaptă demnitatea arhieriei (I.P. S .Daniel Ciobotea, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei)".
" . . . Voi spune astăzi public ceea ce n-am spus decât câtorva prieteni
apropiaţi. Am descoperit personal la Părintele Patriarh un mare teolog, un mare
ierarh şi un mare om. Î ntr-o societate de multe ori încrâncenată, agitată de
patimi şi de ambiţii de multe ori deşarte, Părintele Patriarh este una din rarele
excepţi i fericite. Privindu-l constat cu bucurie că prin înţelepciune, seninătate,
bunătate, dar şi prin fermitate şi demnitate, P.F.Părinte Patriarh are
dimensiunile patriarhilor biblici. Ştie să îndrume, să ierte, să împace pe cei care
sunt în dispută, dar ştie să şi îndrepte pe cei care merg pe căi greşite. Sunt
convins că datorită acestor calităţi Biserica Ortodoxă Română s-a menţinut şi a
reuşit să se reafirme în noile condiţii sociale şi politice ( Profesor doctor Ion
Mihăilescu, rectorul Universităţii Bucureşti) . . . " .
" . . . Cincizeci d e ani de arhierie ai Patriarhului Bisericii noastre reprezintă o
mare sărbătoare nu numai pentru dânsul ci şi pentru Biserica noastră şi, prin
coincidenţele pe care le voi sublinia îndată, pentru întregul popor român.
Cincizeci de ani de arhierie, cincizeci de ani de muncă, de trudă, de împliniri şi
de eşecuri, de bucurii rare şi de suferinţe dese. Cincizeci de ani de lumini şi
umbre, toate la măsura unui înalt demnitar al Bisericii şi al ţării. Dar avem
speranţe. Unul din motive este chiar sărbătoarea de astăzi . Cu un asemenea
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ierarh la cârma B isericii, avem dreptul să sperăm . . . (Academician Virgil
Cândea)".
" „ .Aţi apărat, ca şi patriarhul Justinian, Biserica în clipe grele. Aţi navigat
salutar pe o mare extrem de învolburată şi ne-aţi adus la un liman la care, în
1990, am avut cu toţii o revelaţie. Revelaţia că dincolo de libertatea românilor
se afla credinţa lor intactă, se afla credinţa lor sporită, pe care o datorăm şi nu
trebuie uitat şi trebuie spus mai departe, pentru că există multă neînţelegere sau
rea înţelegere aici, o datorăm, sub semnul lui Dumnezeu, cu toate încercările pe
care le-a trimis, arhiereilor, episcepilor, celor care au stat în fruntea Bisericii şi
care au înfruntat nu o dată răutatea comunistă şi teribila neînţelegere şi
neştiinţă post comunistă şi post totalitară a unora . . . (Academician Răzvan
Theodorescu)" .
Apoi Prea Fericitul Părinte Patriarh a rostit o frumoasa ş i pătrunzătoare
cuvântare prin care a mulţumit tuturor pentru prezenţă şi pentru urările făcute şi
i-a încredinţat pe toţi că şi de acum înainte va depune în sluj irea Bisericii
aceeaşi râvnă apostolică ce izvorăşte din trăirea credinţei ortodoxe şi din
dragostea de pământul românesc.
Pentru Episcopia Alexandriei şi Teleormanului numele Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist va rămâne pururea încrustat cu litere de aur deoarece
de numele Prea Fericirii Sale se leagă însăşi existenţa episcopiei precum şi
împuternicirea prin gramată patriarhală a Prea Sfinţitului Părinte Episcop
Galaction ca întâiul episcop al acestei episcopii, ales la 4 iulie 1 996 de Colegiul
Electoral Bisericesc.
Aşa cum mărnirisea Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist atât la
instalarea Prea Sfinţitului Părinte Episcop Galaction cât şi cu ocazia vizitei
făcute în Teleorman în iulie 1 999, Prea Fericirea Sa, inspirat de frumuseţea şi
maiestuozitatea Catedralei Sfântul Alexandru dar şi de nevoile spirituale ale
creştinilor ortodocşi din această regiune, a avut mai de mult ideea şi dorinţa de a
se înfiinţa aici o episcopie.
"Veneam deseori aici ca Episcop-vicar al patriarhului de vie amintire
Justinian, pentru sfinţiri de biserici şi prezidări de conferinţe preoţeşti. Îmi
aduc aminte de bucuria cu care credincioşii năvăleau la toate slujbele, de setea
cu care ei ascultau cuvântul arhiereului care, din mila lui Dumnezeu, eram în
faţa lor. Încă de atunci, din 1 952, gândul meu-ca să-l dezvălui astăzi generaţiei
tinere şi dumneavoastră tuturor- se îndrepta spre posibilitatea aşezării în oraşul
Alexandria a unui scaun vlădicesc, pentru ca preoţimea şi credincioşii din
judeţul Teleorman să aibă episcopul lor canonic(Bis.Ort.an.I,nr. l , p. 1 42)".
Prin voia lui Dumnezeu şi lucrarea Duhului Sfânt lucrul acesta s-a împlinit
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şi iată, după patru ani de existenţă, episcopia Alexandriei şi Teleormanului cu
clerul şi credincioşii săi, sub înţeleapta arhipăstorire a întâiului său episcop,
Prea Sfinţitul Părinte Episcop Galaction, nu are decât a se alătura, la acest
popas sărbătoresc, tuturor fiilor B isericii Ortodoxe Române şi nu numai,
adresând părintelui nostru duhovnicesc, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, fiiasca urare : Întru mulţi ani cu sănătate Prea Fericirea Voastră şi
Bunul Dumnezeu să Vă încununeze c u roade binecuvântate în sluj irea B isericii
ş i neamului nostru românesc!.

Pr.Popa Gheorghe
Consilier Cultural
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CREDINŢĂ ŞI MĂRTURISIRE

ÎNVĂŢĂTURA DESPRE OM LA SFÂNTUL VASILE CEL MARE

Teologhisind despre Dumnezeu şi creaţie, Sfântul Vasile cel Mare,
asemenea Părinţilor anteriori şi contemporani, a învăţat şi despre om.
Învăţătura sa despre om este ancorată solid în Sfânta Scriptură şi e clarificată în
lumina lui Dumnezeu-Omul. Dacă în Scriptură Revelaţia divină pleacă de la
creaţie, în Hristos ea începe cu descoperirea omului în Dumnezeu .
Această realitate existenţială este reliefată de el pe tot parcursul operelor
sale, dar în mod special în Hexaimeron, atât pentru gândirea antică cât şi pentru
posteritate. "Ca şi în prologul Evangheliei de la Ioan, pentru Sfântul Vasile,
manifestarea atotputerniciei lui Dumnezeu în creaţie este un protreptic pentru
descoperirea puterii Cuvântului Său de a-l reaşeza pe om la izvorul vieţii, de a-i
dărui viaţa veşnică. Preamărirea lui Dumnezeu în Hristos face din nou creaţia
ca adaos al vieţii omului în Dumnezeu. Gânditorii antici îşi concentrează
atenţia asupra începuturilor şi sfârşitului pentru că nu aveau stabilitatea
miezului care pentru Sfântul Vasile este Hristos. În lumina lui Hristos înţelege
Sfântul Vasile să aprecieze înţelepciunea antică, atât spre a o respinge atunci
când nu numai că era nefolositoare ci ameninţa să şi toarne apă în vinul cel
scump al Evangheliei lui Hristos, singura care are putere să schimbe viaţa
oamenilor, cât şi spre a folosi ceea ce avea ea mai bun, spre a-i da sensul plenar
în Dumnezeu" . 1
Pe Sfântul Vasile îl preocupă în mod deosebit legătura cu Dumnezeu, fie că
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e vorba de originea omului, de situaţia sa concretă sau de raporturile sale cu
lumea. Printr-o asemenea cunoaştere - recomandată de autorul nostru - omul
găseşte pe Dumnezeu, înţelegându-se şi pe Sine, spunând: "Cel care se
cercetează cu pricepere pe sine însuşi poate cunoaşte pe Dumnezeu, nu atât din
alcătuirea cerului şi a pământului, cât şi din alcătuirea propriei noastre firi, aşa
precum spune şi profetul: "luminată este ştiinţa pe care am scos-o din mine"
(Ps, CXXXVUI, 6), cu alte cuvinte, cunoscându-mă pe mine, am cunoscut
covârşitoarea Ta înţelepciune". 2 Este vorba de o reciprocitate a Cunoaşterii,
conform căreia Dumnezeu se poate cunoaşte prin om şi omul prin Dumnezeu
în lumina lui Dumnezeu-Omul. "În această linie se înscrie şi omilia S fântului
Vasile cel Mare, asupra versetului XV, 9 din Deuteronom: "la seama la tine
însuţi".3
Această omilie, deşi este "considerată de mulţi critici ca încheierea
comentariului la Hexaimeron ea nu face însă o expunere completă a învăţăturii
sale despre om. Cu toate acestea, în opera Sfântului Vasile găsim o
antropologie completă bazată pe datele Sfintei Scripturi şi ale Sfintei Tradiţii şi
ca atare, o antropologie ortodoxă".4 De aceea, în cele ce urmează, se va cerceta
învăţătura despre om a Sfântului Vasile cel Mare, înţeleasă cu precădere din
omilii le Despre crearea omului, dar şi din celelalte opere ale sale.

1 . Originea omului şi alcătuirea lui cuprinsă În omiliile la Hexaimeron.
Comentariul la Psalmi.

Aşa cum promisese ; ascultătorilor săi, Sfântul Vasile consideră necesar
ca "noi să fim luminaţi deasemenea asupra originilor noastre de Scriptura de
inspiraţie divină . . . căci mintea noastră (6 vous b 1l'µim;pos) nu se vede altfel
decât aplecându-ne asupra Scripturilor. Lumina care se reflectă acolo suscită în
fiecare dintre noi viziunea a ceea ce el este. Prin neînţelegere, fără cercetarea
propriei noastre structuri, noi ignorăm ceea ca suntem. Noi rămânem în cea mai
mare nepăsare de noi înşine, ignorând ceea ce este la îndemâna cunoaşterii
noastre şi cele mai elementare componente care sunt în noi".6 Importanţa
covârşitoare a unei asemenea cunoaşteri îl determină pe arhipăstorul Cezareei
să înveţe în lumina Sfintei Scripturi, care este originea omului, alcătuirea şi
menirea acestuia.
Dumnezeu cel Unul în Treime creează pe om "din nimic" în virtutea
iubirii Sale, ca şi "coroană a lumii" pe care Însuşi Dumnezeu a făcut-o : ca bun,
această operă folositoare; ca înţelept, această operă prea frumoasă; ca puternic,
această operă foarte mare".'
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Sfântul Vasile nu ezită să definească ongmea şi măreţia omului cu
cuvintele lui Platon '> , numindu-l "plantă cerească", (10 oupcivtav cpm6v)
deosebit de tot restul creaţiei, "căci omul, sadul cel ceresc, se deosebeşte de
animale atât prin forma alcătuirii lui trupeşti, cât şi prin vrednicia sufletului
său" 10, originea sa fi ind dumnezeiască printr-un act creator special.
Continuându-i pe Lactanţiu şi Nemesius de Emessa, Sfântul Vasile descrie
profilul anatomo-sp iritual al omului în ideea reliefării originii sale divine.
"Dintre toate vieţuitoarele, numai pe om l-a creat Dumnezeu cu facultatea de a
sta drept, ca să cunoşti, din poziţia lui , că viaţa ta este de origine dumnezeiască.
Toate patrupedele privesc la pământ şi sunt p lecate spre pântece; numai omul
are privirea gata spre cer, ca să nu se îndeletnicească cu pântecele, nici cu
pasiuni le cele de sub pântece, ci să aibă toată pornirea lui spre înălţime. Apoi ,
aşezând capul în partea cea mai d e sus a trupului, a pus î n e l cele mai alese
simţiri . Acolo sunt vederea, auzul, gustul şi mirosul, aşezate toate aproape
unele de altele. Şi cu toate că sunt înghesuite într-un loc foarte îngust, nici una
d in ele nu împiedică funcţiunea celei din vecinătate. Ochi i au luat locul cel mai
înalt ca nici una din părţile trupului să nu le stea în cale; stau sub o mică ieşitură
a sprâncenelor şi-şi îndreaptă privirile drept înainte din cel mai înalt punct al
trupului . U rechile iarăşi nu se deschid în linie dreaptă, ci primesc sunetele din
aer printr-un drum întortocheat. Şi acesta-i tot semn de cea mai înaltă
înţelepciune. Pe de o parte, ca sunetul să pătrundă neîmpiedicat şi să răsune mai
bine izbindu-se de cotiturile urechii, iar pe de altă parte să nu cadă în ureche
ceva din afară, spre a împiedica simţul auzului. U ită-te şi la limbă ! Cât e de
moale ş i cât de uşor se întoarce şi într-o parte şi în alta, ca prin varietatea
mişcărilor ei să îndeplinească toate nevoile vorbirii. Dinţii , la rândul lor sunt şi
organele vorbirii - că dau limbii sprij in puternic - dar şi sluj itorii hranei, că uni i
o taie, iar alţii o fărâmiţează. Şi aşa dacă v e i cerceta c u atenţia cuvenită ş i toate
celelalte organe ale trupului, dacă vei cunoaşte bine cum este tras aerul în
plămâni, cum este păstrată "căldura" în inimă, dacă vei cunoaşte organele
mistuirii şi canalele prin care circulă sângele, atunci din toate vei cunoaşte, din
toate, adânca înţelepciune a Creatorului tău". 1 1 Lucrare a "mâinilor lui
Dumnezeu" cum spusese şi Sfântul lrineu, omul, pri n originea sa are o
demnitate deosebită şi de aceea trebuie să se cunoască pe sine. "Te vei cunoaşte
că eşti din pământ cu firea, dar operă a mâinilor lui Dumnezeu; prin puterea pe
care o ai (fizică - n. n.) eşti cu mult în urma necuvântătoarelor, dar eşti rânduit
conducător al celor necuvântătoare şi neînsufleţite; eşti inferior prin
construcţia trupului tău, dar prin bogăţia raţiunii puternic să te înalţi până la
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Conştiinţa originii sale trebuie să-l conducă pe om la răspunsul întrebării :
"Prin c e este mare omul?" Iată cum răspunde . învăţătorul nostru: Aceasta-i
înălţimea omului : aceasta-i slava şi măreţia lui; să cunoască ce-i cu adevărat
mare, să se lipească strâns de Dumnezeu şi să caute. slava lui în slava care vine
de la Domnul. .. Atunci este laudă desăvârşită şi completă în Dumnezeu, când
omul nu se laudă nici cu îndreptăţirea lui proprie, ci cunoaşte că este lipsit de
orice îndreptăţire adevărată şi că îndreptăţirea sa se săvârşeşte numai prin
credinţa în H ristos" . 13
Dacă Sfântul Vasile nu ezită să ilustreze originea şi demnitatea omului c u
cuvintele lui Platon cum am văzut prin "alipirea" omului "strâns d e Dumnezeu
în Hristos" , concepţia despre om a filosofiei greceşti este radical răsturnată şi
încreştinată.
Prin "legătura" cu Dumnezeu în Hristos, " ceea ce găseşte creştinu l
reintrând în el însuşi, este comuniunea pe care Dumnezeu i-o face prin viaţa Sa
supranaturală. Astfel aspectul de interioritate întâlneşte aspectul sacramental,
transcendenţa. Interioritatea creştină este aprofundarea harului baptismal şi nu
luarea de cunoştinţă a spiritului prin el însuşi" . 1 4
Aceasta arată că, deşi omul în dimensiunea sa orizontală este capabil să
pătrundă umanul - în deschiderea spre Dumnezeu se întâlneşte "prosoponul"
(aspectul psiho logic al unei fiinţe întoarse spre propria sa lume interioară) c u
fundamentul " ipostasului" său (aspectul fiinţei deschise ce s e transcede mereu
pe sine spre Dumnezeu) fundament ce are dimensiune verticală. N umai în
această dimensiune, omul se depăşeşte pe sine printr-o creaţie vie a
conţinutului său empiric. Deviza sa nu mai este "sum" ci "sursum" (nu mai este
"sunt", ci "sus"). 15 Prin aceasta "eul său se concepe ca substanţă creatoare de
0•
stări şi nu numai ca subiectul lor gnoseologic" 1
O astfel de condiţie aparţine fiecărei fiinţe umane în virtutea relaţiei ei cu
Dumnezeu. N umai în experienţa acestei relaţii pe care Sfântul Vasile o
evidenţiază, gândirea creştină a descoperit un astfel de moment personal în
antropologie.
Printr-o astfel de relaţie, omul îşi păstrează sau nu adevărata frumuseţe,
dăruită lui din bunătatea Creatorului. "Cine l-a silit pe Ziditor să ia, chiar
împotri va voii lui(a omului), ţărână şi din lut să dea chip unei frumuseţi ca
aceasta? Cine l-a constrâns să dăruiască omului după chipul Său, raţiune, ca
prin ea să înveţe artele şi meseriile, să înveţe a filosofa despre lucrurile cele
17
mai înalte, pe care nu le poate atinge cu simţurile" .
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Prin însăşi înţelegerea sfatului lui Dumnezeu, cel Unul în Treime: " Să
facem" (Fac. I, 26) înainte ca omul să vină în existenţă, trebuie să-şi recunoască
demnitatea şi măreţia origini i sale: " Recunoaşte demnitatea care îţi aparţine .
Dumnezeu n-a produs originea ta printr-un ordin, dar există în Dumnezeu un
sfat pentru a hotărî cum să introducă în viaţă această fiinţă vie, demnă de cinste.
" Să creăm" : astfel, Atotştiutorul (Înţeleptul), voieşte (deliberează),
M eşteşugarul se gândeşte. Lipseşti tu artei sale şi El vrea prin solicitudine să
dea capodoperei sale desăvârşirea, perfecţiunea, rigoarea! Sau, scopul Său
.18
este să-ţi arate că eşti desăvârşit în faţa lui Dumnezeu"
Convingerea Sfântului Vasile este c ă frumuseţea lumi i oglindeşte
frumuseţea divină şi că omul este frumos trupeşte şi sufleteşte aşa cum frumos
este Arhetipul său divin. El nu primeşte frumuseţea ca pe o podoabă, ca pe un
dar supraadăugat, ci fiinţial. Căci "podoaba se deosebeşte de frumuseţe . Se
numeşte podoabă ceea ce completează la vremea potrivită maturitatea proprie;
cu podoabă este grâul copt, ajuns la seceriş, cu podoabă este fructul viţei-de
vie, copt desăvârşit la vremea potrivită a anului şi gata pentru desfătare ;
frumuseţea este armonia care înfloreşte în felul cum sunt alcătuite mădularele
şi are har în ea" 19 pe care omul a primit-o prin creaţie.
Aşadar actul special al creaţiei omului demonstrează iubirea lui Dumnezeu
faţă de om şi preţuirea arătată lui . " În privinţa omului Dumnezeu nu a spus: "Să
se facă om", cum simplu a spus: " Să se facă tăria" şi, de aici tu poţi vedea ceva
mai mult: pentru că mai presus decât lumina sau decât cerul, mai presus decât
luminătorii (cerului şi ai pământului) şi decât toate mai presus este crearea
omului . . . Când iei seama la ceea ce a fost luat, te întrebi şi nu fără îndreptăţire :
C e este omul? Când însă vei cugeta la Cel Care l-a făcut, îţi vei da seama că
omul este într-adevăr ceva mare şi de preţ. Prin urmare, judecând omul după
materia din care i-a fost creat trupul, el este o nimica toată. dar şi ceva mare şi de
20
preţ - datorită cinstei cu care Z iditorul însuşi l-a cinstit".
Măreţia Creatorului conduce la valoarea fiinţei umane. Bunul cel mai de
preţ al omului este sufletul "prin care vieţuim, care nu are trebuinţă de nimic din
cele ce împovărează, pentru că este simplu şi spiritual - şi trupul care a fost dat
de Creatorul său vehicul sufletului în această viaţă. Acesta este omul: spirit
unit cu trup, folositor şi potrivit. Acesta este plăsmuit în pântecele marnei de
21
prea Înţeleptul Meşter al universului".
Sfântul Vasile în mai multe rânduri menţionează alcătuirea dublă a omului:
una materială şi alta spirituală, spre a evidenţia superioritatea lui faţă de
celelalte creaturi. "Pentru că omul este alcătuit dintr-o plăsmuire pământească
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şi din suflet care locuieşte în trup: se numeşte pământ ceea ce este plăsmuit din
pământ, iar cel ce locuieşte în lume se numeşte suflet, căruia i-a fost sortit să
vieţuiască în trup". 2 2
S-ar părea că Sfântul Vasile numeşte omul doar prin sufletul său ca "cel ce
locuieşte în lume". În contextul afirmaţiei, voia doar să arate grija ce trebuie
acordată în primul rând sufletului . În altă împrejurare el este categoric: omul
este alcătuit din suflet şi trup : "EK crffiµarns Kal \j/DXijs cruvfoî11KC:V ăv8pwns"2 3,
căci şi iubirea vrăjmaşilor pe care Domnul ne-a poruncit să o înfăptuim ţine de
omul întreg: "în ce priveşte sufletul să-i iubim pe unii ca aceştia, mustrându-i şi
sfătuindu-i şi îndemnându-i în orice chip spre întoarcere; iar în ce priveşte
trupul, să le facem bine, când au trebuinţă de cele necesare pentru viaţă"24• Prin
trup, omul se înrudeşte cu lumea materială25 iar prin suflet se aseamănă
puterilor spirituale, căci printr-o bună vieţuire vei putea să te înalţi până la
aceeaşi cinste cu îngeri i . Ai primit suflet raţional. Cu el cunoşti pe Dumnezeu.
Cu mintea contempli natura existenţelor, cu ea culegi fructul cel prea plăcut al
26
înţelepciunii".
Omul este o fi inţă unitară, în fiecare dintre elementele care îl alcătuiesc are
o menire aparte. Trupul poartă şi exprimă sufletul, sufletul însufleţeşte şi
conduce trupul. "Căci trupul ca s ă săvârşească o faptă are nevoie de timp, de
prilej , de osteneli, de ajutători şi de alte înlesniri : mintea însă dă naştere la
gânduri într-o clipă şi le săvârşeşte fără oboseală: iar gândurile cresc fără
piedică şi le e potrivită orice vreme".2 7
I nsistând asupra cunoaşterii de sine, prin care se poate "contempla" marea
Ît1ţelepciune a Creatorului , Sfântul Vasile descrie analogic cunoaşterea lui
Dumnezeu prin sufletul omenesc, aflat în reciprocitate cu trupul. Cu acest
prilej remarcăm o seamă de calităţi ale sufletului : "Din sufletul tău necorporal
vei cunoaşte că şi Dumnezeu este necorporal: că nu e circumscris în spaţiu
pentru că nici mintea ta nu avea mai înainte şedere în spaţiu, ci ajunge în spaţiu
prin unirea sa cu trupul. Vei crede că Dumnezeu este nevăzut, gândindu-te la
sufletul tău : că nici el nu poate fi văzut cu ochii trupului. Dar sufletul n-are nici
culoare, nici formă, nici nu poate fi definit printr-o caracterizare materială ci se
cunoaşte numai din funcţiunile sale. Tot . aşa şi Dumnezeu; nu căuta să-l
înţelegi cu aj utorul ochilor, ci îngăduindu�i minţii credinţa, caută să ai o
înţelegere spirituală despre El. Admiră pe Meşter pentru chipul minunat prin
care a legat sufletul tău cu trupul, încât sufletul să se întindă până la
extremităţile trupului, făcând unitare mădularele cele mai deosebite ale
trupului. Gândeşte-te la puterea pe care sufletul o dă trupului, la dragostea
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trupului pentru suflet; trupul primeşte de la suflet viaţa, iar sufletul d e l a trup
durerile. Gândeşte-te ce minunate cămăruţe are sufletul pentru păstrarea
cunoştinţelor! Cunoştinţele noi dobândite nu întunecă pe cele mai de dinainte,
ci sunt păstrate neamestecate şi clare, săpate în partea conducătoare a sufletului
ca într-o coloană de aramă. Gândeşte-te apoi, că sufletul îşi pierde propria
frumuseţe, dacă alunecă spre patimile trupului şi iarăşi dacă se curăţă de
urâţenia pricinuită de viciu, se înalţă prin virtute la asemănarea cu Creatorul". 2 8
Textul c itat în extenso este remarcabil. El este de referinţă pentru
sublinierea antropologiei teonome, pe care Sfântul Vasile o promovează,
sintetizând datele Scripturii şi învăţătura despre om de până la el, într-un mod
inspirat şi cumulativ.
În acest sens vom urmări succint mai întâi învăţătura despre suflet,
existentă în operele sale.
Deşi sufletul este incomprehensibil, după cum am văzut; el se poate
cunoaşte "prin funcţiunile sale " . De aceea Sfântul Vasile învaţă despre suflet,
spunând că el este simpl.u şi spiritual şi este unit cu Dumnezeu prin dragoste. În
măsura în care se păstrează sau nu în dragostea de Dumnezeu, el rămâne
sănătos sau se îmbolnăveşte. "Deci Dumnezeu a făcut trupul, nu boala; a făcut
sufletul, nu păcatul; sufletul se înrăutăţeşte, când se îndepărtează de starea lui
naturală. Dar în ce constă pentru suflet binele pe care îl avea înainte de a se
înrăutăţi? În aceea că era aproape de Dumnezeu şi unit cu El prin dragoste.
După ce sufletul a căzut din această stare, a fost stricat de fel de fel de boli. Dar
pe scurt, pentru ce sufletul primeşte răul ? Pentru că este înzestrat cu voinţă
liberă, unul din titlurile de glorie ale fiinţelor înzestrate cu raţiune, slobod de
orice constrângere şi creat de Creator cu voinţă liberă - sufletul concepe binele,
cunoaşte desfătarea ce vine din săvârşirea binelui, are capacitatea şi puterea de
a-şi păstra starea sa naturală dacă stăruie în contemplarea binelui şi în
desfătarea bunătăţilor spirituale; dar are şi capacitatea de a se îndepărta uneori
de bine". 2 9
S-ar părea, în descrierea stării sufletului, că Sfântul Vasile resimte influenţa
preexistenţialismului lui Origen. Dimpotrivă el vorbeşte de omul întreg, de
starea lui Adam. Iată ce spune în acest sens: "Dacă Adam prin îndepărtarea sa.
de Dumnezeu şi-a pricinuit moartea . . . Astfel nu Dumnezeu a creat moartea, ci
noi, prin voinţa noastră rea, am atras-o asupra noastră. Pentru pricinile de mai
sus, Dumnezeu a îngăduit desfacerea trupului ca să nu se păstreze pentru noi
nemuritoare boala, întocmai ca un olar, care nu vrea să bage în foc un vas de lut,
stricat înainte de a se îndrepta, prin refacerea lui, stricăciunea pe care o are".30
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Sufletul, aşadar, nu mai este pedepsit în trup ca în concepţia origenistă (soma
sema) "stricarea sufletului "fiind consecinţa liberului arbitru". Şi de aceea
"dacă ne scapă puterii noastre de pătrundere chiar pricinile rânduielilor
mărunte ale lui Dumnezeu, cu privire la viaţa noastră, totuşi să fie nestrămutată
în sufletele noastre învătătura că de la Cel bun nu vine nimic rău"3 1 . S ufletul,
numai din "pricina neluări i aminte îşi pierde frumuseţea sa şi nu rămâne
niciodată în aceeaşi stare, ci adeseori se schimbă şi ajunge altul din prici nă că
nu are temelie tare"32. "Temelia tare" a sufletului este Dumnezeu, Creatorul său.
F i ind elementul spiritual din om, fireşte că sufletul este nemuritor.
"Cercetează-te pe tine cine eşti, cunoaşteţi firea ta. Cunoaşte că trupul tău e
muritor, iar sufletul nemuritor. Cunoaşte că viaţa noastră este dublă: una
proprie trupului, i ute, trecătoare; alta înrudită cu sufletul, fără de sfârşit". 33
În cuvântul Către tineri, Sfântul Vasile, uzând de excepţionalele sale
cunoştinţe din înţelepciunea profană, îndeamnă la preţuirea sufletului, arătând
nemurirea acestuia, grij ile pentru suflet fiind adevăratele "merinde pentru
bătrâneţe" şi pentru viaţa veşnică. "Dar chiar dacă mi-ai vorbi de bătrâneţea lui
Tihton34 sau a lui Arganthonie35 sau a lui Matusalem36 al nostru, despre care se
spune că a trăit nouă sute şaptezeci de ani, chiar dacă ai măsura tot timpul de
când sunt oameni pe pământ, aş râde ca de nişte păreri de copil, gândindu-mă la
timp cât este de lung şi iară de bătrâneţe, al cărei sfârşit nu-l putem închipui,
după cum, nu mai puţin, nu poţi pune sfârşit sufletului nemuritor" . 37 Pentru
aceasta, sufletul trebuie "cultivat" (îngrij it) cu atenţie "ca nu cumva, atraşi de
plăcerea cuvintelor, să primim, fără să băgăm de seamă, ceva din cele rele,
întocmai ca aceia care beau otrava împreună cu mierea"38•
Omul, prin sufletul său trebuie să selecteze ceea ce îi este de folos pentru
viaţa veşnică, ceea ce îi împodobeşte într-adevăr sufletul alegând precum
albina florile cu nectar folositor şi ocolindu-le pe celelalte. În acest sens,
Sfântul Vasile se foloseşte de următoarea comparaţie: "După cum însuşirea
proprie a unui pom este de a face un fruct bun şi frumos, dar şi frunzele, care se
mişcă pe ramuri, dau pomului o oarecare podoabă, tot aşa şi cu sufletul: fructul
lui este mai cu seamă adevărul, dar nu-i lipsit de frumuseţe dacă-i împodobit cu
· înţelepci unea profană; aşa precum frunzele oferă fructului înveliş şi înfăţişare
frumoasă".39
Iată cum Sfântul Vasile "filtrează" cultura păgână şi concepţiile despre om,
oprind ce este bun înlăturând ce nu corespunde învăţături i biblice. Conceptul
de "frunze" este relevant: mai mult, "când culegem flori de trandafir dăm la o
parte spinii tot aşa şi cu scrieri ca acestea (profane - n. n.). Aşadar, chiar de la
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început se cuvine să cercetăm pe fiecare dintre învăţături şi să le adaptăm
scopului urmărit, potrivit proverbului doric: "potrivind piatra după fir". 40
Un exemplu elocvent în acest sens ne dă Sfântul Vasile, când vorbeşte
despre răscumpărarea sufletului prin Hristos, căci sufletul este "preţios prin
firea lui", dar "nu-i puternic să se mântuiască singur". "Nici fratele nu poate
răscumpăra pe fratele lui şi nici el pe el însuşi : pentru că cel ce răscumpără
trebuie să fie cu mult mai bun decât cel care e prizonier şi rob. Dar ca să spun pe
scurt, nici un om n-are putere în faţa lui Dumnezeu să ispăşească pentru cel ce
a păcătuit, pentru că el însuşi este sub păcat. "Că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi
de slava lui Dumnezeu, îndreptându-se în dar cu harul Lui, prin răscumpărarea
cea întru Hristos Iisus Domnul nostru" (Rom.III. 23-24)4 1 • Printre preocupările
arătate sufletului pentru sănătatea sa, la loc de cinste în învăţătura marelui
ierarh se află şi postul. "Nu te întrista când ţi se poartă de grij ă. E o nebunie să
nu te bucuri de sănătatea sufletului şi să te mâhneşti de schimbarea
mâncărurilor, lăsând să se înţeleagă că-ţi face mai multă bucurie plăcerea
stomacului decât purtarea de grij ă a sufletului. Săturarea mărgineşte plăcerea
numai la pântece; postul însă urcă folosul la suflet. Bucură-te că li s-a dat de
doctor un leac ce ucide păcatul. . . căci postul, vrednic cu adevărat de acest
nume, când pătrunde în suflet omoară păcatul ascuns în adânc". 42
Postul nu este un simplu regim dietetic, el este "un bun talisman al
sufletului", care apropie de Dumnezeu, îndepărtează ispitele, îndeamnă spre
evlavie, tovarăş al înfrânării, creator al castităţii" .43
Sufletul primeşte sfinţenia prin sfântul botez, prin care sufletul înfloreşte
din nou; odată cu "pecetluirea primită prin Sfânta Taină a Mirungerii "căci
vistieria nepecetluită este cu uşurinţă furată de hoţi, iar oaia fără semn este
înstrăinată fără de primej die". 44 Spre această sfinţenie a sufletului îndeamnă
Sfântul Vasile: "Nu doreşti să vezi cum se naşte din nou fără de mamă, omul,
cum omul cel vechi şi stricat de poftele înşelăciunii ajunge iarăşi plin de viaţă,
întinereşte şi se reîntoarce la adevărata floare a tinereţii"? B otezul este
răscumpărarea pentru cei robiţi, iertare greşelilor, moarte păcatului, renaşterea
sufletului, haină luminoasă, pecete neatacată, căruţă către cer, pricinuitoare a
împărăţiei cerurilor, harul înfierii". 45
Sufletul renăscut prin botez îşi păstrează sănătatea prin virtute, căci aceasta
este sănătatea sufletului, iar păcatul boala acestuia. "Şi în noi oamenii sunt
virtuţi fireşti pe care sufletul nostru le săvârşeşte nu printr-un învăţământ
omenesc ci sunt născute prin însăşi firea noastră.
De pildă nimeni nu ne învaţă să urâm boala, dar din fire avem repulsie faţă
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de ceea ce ne supără, după cum şi sufletul fără să-l fi învăţat cineva., se fereşte
de rău. Răul aste o boală a sufletului, iar virtutea sănătate a sufletului. Bine au
definit unii sănătatea: echilibru al energiilor naturale. Nu te-ai depărta de
adevăr dacă ai defini la fel şi sănătatea sufletească. Pentru că sufletul, în chip
firesc, şi fără să fie învăţat, doreşte ceea ce îi este propriu, de aceea toţi laudă
castitatea, aprobă dreptatea. admiră curajul şi râvnesc priceperea. Aceste
46
virtuţi sunt mai proprii sufletului, decât trupului sănătatea" •
Sfântul Vasile învaţă deasemenea de·spre capacitatea sufletului de a
deosebi binele de rău, calitate asemuită cu un cântar. "Fiecare dintre noi are în
ascunsul sufletului său un cântar, făcut de Cel ce ne-a creat, cu care putem
deosebi natura luc rurilor". 47 Î n virtutea acestei puteri fiinţiale, omul este
responsabil de faptele sale neputându-se dezvinovăţi la judecată, că nu a
cunoscut binele: "Nu poţi spune în ziua j udecăţii : "N-am cunoscut binele". Ţi-l
pun înainte propriile tale cântare, care-ţi dau temeinică deosebire a binelui şi
răului. Greutatea trupului o cunoaştem din înclinările cântarului, iar pe cele ce
trebuie să le alegem în viaţă le deosebim prin libertatea de voinţă a sufletului
nostru. Pe aceasta a numit-o profetul "cântar", pentru că poate să se încline
deopotrivă şi într-o parte şi în alta". 48
Responsabilitatea aparţine omului întreg, nu numai sufletului, ci şi
trupului. Pentru aceasta în cele ce urmează va fi arătată şi învăţătura despre trup
a Sfântului Vasile.
Trupul, prin alcătuirea sa minunată provoacă admiraţie celui ce-l
cercetează şi descoperă, ca şi în întreaga natură, bunătatea şi înţelepciunea
celui care l-a creat. El este organul muzical, "psaltierul" cu care sufletul aduce
laudă lui Dumnezeu. "Faptele timpului nostru care duc la slăvirea lui
Dumnezeu, sunt "psalmi" ' atunci când trupul în armonie cu raţiunea ne face să
nu săvârşim nimic disonant în mişcările noastre. Iar cântare este tot ce ţine de
contemplaţia înaltă şi de teologie" .49
Demnitatea trupului constă, printre altele, în mod special în calitatea
trupului de "cort" în care Dumnezeu a binevoit să sălăşluiască. "Se numeşte
locaş al lui Dumnezeu trupul dat de El, ca locuinţă a sufletului omului. După
cum oamenii străini arendează pământ străin şi lucrează ogorul după voia celui
de la care l-au luat, tot aşa şi nouă ni s-a dat, după Scriptură, grija faţă de trup, ca
să-l lucrăm cum se cuvine şi să-l dăm înapoi plin de roadă Celui care ni l-a dat.
Dacă trupul este vrednic de Dumnezeu, atunci aj unge cu adevărat locaş al lui
Dumnezeu, aşa precum Dumnezeu a locuit în sfinţi .
Trupul trebuie, deci, îngrijit şi menţinut în starea hărăzită lui de Creator:
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Î mbuibarea sau lipsa hranei îl epuizează, iar odată cu epuizarea, armonia dintre
el şi suflet este tulburată. Prin urmare, ambele extreme trebuie evitate ca fiind
la fel de păgubitoare". Prin Î ntruparea Fiului lui Dumnezeu, trupul primeşte
suprema cinste "căci a fost sfinţit prin unirea cu Dumnezeu. Deci să înţe legi
prin "locaşul Celui Prea Î nalt" arătarea Domnului în trup". ;i
Preţuirea arătată trupului trebuie fundamentată pe încredinţarea că şi prin el
ne putem pierde sau mântui. Nu trebuie supraevaluată grija trupească ştiind că
trupul este muritor, dar nici desconsiderată. Iată ce spune Sfântul Vasile într-un
pasaj , ce ulterior a influenţat vizibil imnografia Bisericii. "Te făleşti cu
frumuseţea trupului şi cu cinstea ce ţi-o dau oamenii? Ia aminte de tine însuţi,
că eşti muritor. Priveşte la cei dinaintea ta care s-au bucurat de aceeaşi viaţă
strălucită! . . . Nu se reduce amintirea vieţii lor la câteva oase? Uită-te în
morminte şi deosebeşte, dacă poţi, cine e sluga şi cine e stăpânul, cine e săracul
şi cine e bogatul. Deosebeşte de-ţi stă în putere, pe întemniţat de împărat. . . pe
cel frumos de cel urât" . 53 La textul menţionat mai adăugăm, nu întâmplător,
încă unul: "Cel care nu vrea să se îngroape în plăcerile lui ca într-o mocirlă
trebuie să dispreţuiască trupul şi să se îngrijească de el atât cât este necesar ca să
poată, după cum spune Platon, sluj i înţelepciunii 54 De aceea şi Platon, după
cum se spune, prevăzând paguba adusă sufletului de trup a aşezat intenţionat
Academia într-un loc nesănătos al Aticei ca să taie prea bunul trai al trupului,
aşa cum se taie la viţa de vie mădularele de prisos" . 55 Pasaje de acest fel au
determinat pe unii autori56 să se situeze pe o poziţie oscilantă cu privire la
persistenţa influenţei platonice în gândirea Părinţilor despre om şi să afirme
următoarele: " În antropologie, urmele dualismului persistă mai mult decât în
cosmologie. Se ştie cât de mult au suferit Părinţii atracţia platonismului, în
aspra asceză a monahilor se amestecă într-o proporţie întotdeauna dificil de
determinat expresiile, care pot exprima: pe de o parte experienţa creştină a
"poftei cărnii" care luptă împotriva duhului şi care trebuie stăpânită, iar pe de
altă parte o neîncredere faţă de trup în care am fi tentaţi să vedem un fel de
"platonism". 57 Ba mai mult, "E semnificativ faptul că, pentru a justifica
dispreţul faţă de trup, Sfântul Vasile cel M are face apel la Pitagora şi Platon.
Este dificil însă să vedem o influenţă a filozofiei la nişte monahi absolut
necultivaţi. Nu trebuie de aceea să-i facem neapărat pe un Platon sau pe un
;8
Plotin responsabili de asceza lor severă''.
Afirmaţiile nu trebuie să surprindă, având în vedere confesiunea celor care
le asigură paternitatea. Î n primul rând e curios faptul că Sfântul Vasile poate fi
acuzat că ar fi fost "necultivat" . Omilia însăşi în cuprinsul căreia rosteşte
• • •
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cuvintele ce ar proba o influenţă platonică este o dovadă "sui generis" a vastei
sale formaţii intelectuale. Chiar dacă vorbind de "monahi i absolut necultivaţi",
nu se face referinţă expresă la Sfântul Vasile, se uită cu uşurinţă în teologia
occidentală că el, prin asceticele şi Regulile sale mari şi mici a avut o
contribuţie decisivă asupra vieţuirii monastice, ce "cultiva" omul în sensul
valorilor lui eterne. Î n al doilea rând se ştie foarte bine ce confesiune păstrează
până astăzi autoflagelarea în înţelegerea greşită că distrugându-se trupul se
distrug şi patimile din el. Adevărul este altul. Analiza contextuală, "sine ira",
probează faptul că "în toate celelalte nu trebuie să ne îngrij im mai mult decât e
necesar şi nici să purtăm grijă de trup mai mult decât e bine pentru suflet. . .
Trebuie dar s ă slujim trupului numai î n cele necesare; sufletului însă, să-i dăm
ce e mai bun spre a-l slobozi, cu ajutorul filosofiei, ca dintr-o închisoare de
legătură cu patimile trupului ca să facem în acelaşi timp şi trupul stăpân peste
patimi 59, cum se exprimă Sfântul Vasile. "Dispreţul" de care se vorbeşte nu
priveşte trupul în sine ci patimile din el. De fapt teologul catolic Th. Spidlik are
obiectivitatea să afirme totuşi mai conciliant că: "Un lucru este sigur. Î n acest
domeniu, expresiile nu pot fi niciodată înţelese în mod izolat. Valoarea lor
trebuie judecată după autori, după împrejurările în care au fost spuse, după
scopul pe care vor să-l atingă, după cei cărora le sunt adresate, dacă e vorba de o
expunere a credinţei creştine sau de un îndemn la renunţare etc. Decisivă pentru
dezvoltarea istorică a concepţiei despre trup a fost reacţia ortodocşilor
împotriva dualismului eretic. În acelaşi timp însă, numeroase probleme ale
vieţii duhovniceşti reflectă bine proiectul gândirii greceşti, în ce priveşte
chestiunea raportului dintre suflet şi trup, proiect care pleacă în cele din urmă
de la concepţia unei fiinţe heteronome, misterioase, unite prin înţelepciunea lui
Dumnezeu. După cădere, această constituţie are caracterul esenţialmente
dialectic al unei opoziţii crescânde sau descrescânde, potrivit gradului
spiritualizări i omului". 60
Dacă S fântul Vasile ar fi "dispreţuit" trupul şi nu patimi le lui, n-ar mai fi
putut afirma: "Trupul nu este eu însumi ci primul meu bun"61 • Î n plus, se va
vedea în cele ce urmează destinaţia trupului prin înviere, în concepţia S fântului
Vasile, fapt ce demonstrează ortodoxia învăţăturii sale despre trup. Şi trupul
alături de sufletul nemuritor, deci omul întreg, caută "îndreptăţirea în Hristos
dobândită de la Dumnezeu pe temeiul credinţei, în cunoaşterea lui Hristos, în
puterea învierii Lui, în participarea la patimile Lui, în asemănarea cu moartea
Lui, ca să ajungă la învierea din morţi". 62
Sfântul Vasile atenţionează asupra venirii acelei zile "în care se vor
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deschide cerurile, când Judecătorul ni se va arăta din Ceruri, când vor fi
trâmbiţele lui Dumnezeu, învierea morţilor, dreapta j udecată şi răsplata
fiecăruia după faptele lui"63 , pentru care fiecare creştin trebuie să se
pregătească cu osârdie nefiind înşelat "de plăcerea de o clipă".
Mânuitor iscusit al analogiilor cu exemple din creaţie, Sfântul Vasile
enumeră şi în privinţa învierii trupurilor o seamă de vietăţi a căror prefacere
conduce la primirea adevărului învierii, "aduceţi-vă aminte de schimbările
acestor vietăţi şi luaţi evidenţă învăţătura despre înviere şi nu vă mai îndoiţi de
schimbarea pe care ne-o vesteşte tuturora Pavel" (I Cor. XV, 35-50). 64
Deşi omul s-a înstrăinat de Dumnezeu prin păcat, prin Hristos "am fost
chemaţi iarăşi la înrudirea cu El, fiind izbăviţi din necinstita robie prin sângele
U nuia-Născut; ne stau înainte nădej dile învierii , desfătările bunătăţilor
îngereşti, împărăţia cea din ceruri, bunătăţile făgăduite care depăşesc puterea
5
minţii şi a cuvântului. 6
Prin intermediul trupului "folosindu-ne de el ca de un instrument muzical
spre iertarea păcatelor", cântăm lui Dumnezeu cântare nouă "nu întru vechimea
literei ci întru înnoirea duhului" (Ps. VII, 6). Dacă povesteşti - spune Sfântul
Vasile - chipul minunat, care depăşeşte toată firea, al Î ntrupării Domnului,
cânţi cântare nouă şi străină; iar dacă istoriseşti renaşterea şi înnoirea întregii
lumi, învechită de păcat, dacă vesteşti tainele învierii şi aşa cânţi cântarea nouă
şi ivită de curând. 66 Prin Învierea lui Hristos este posibilă şi învierea noastră.
D acă trupul este vrednic de înviere, cum spusese înainte Atnagora Atenianul şi
Metodiu de Olimp, în concepţia Sfântului Vasile nu e "dispreţuit" trupul în
sine ci patimile ce sunt favorizate prin el.
S fântul Vasile descrie aşadar, demnitatea omului pe care Creatorul l-a
învrednicit de toate bunătăţile, din care cel mai mare este nemurirea, în cuvinte
ce amintesc de elogiul similar al lui Nemesius: "Pentru tine, Dumnezeu între
oameni ; pentru tine împărăţirea Duhului; pentru tine nimicirea morţii; pentru
tine nădejdea învierii ; pentru tine, poruncile dumnezeieşti, care-ţi desăvârşesc
viaţa; pentru tine calea către Dumnezeu, prin îndeplinirea porunci lor; pentru
tine, pregătită împărăţia cerurilor; pentru tine cununile dreptăţii , gătite ţie celui
ce pentru virtute nu fugi de ostenelile virtuţii". 67 "Ostenelile virtuţii" se
săvârşesc prin conlucrarea dintre suflet şi trup, în această interdependenţă se
parcurge "calea către Dumnezeu" . Pentru aceasta se cuvine menţionată
învăţătura Sfântului Vasile despre raportul dintre suflet şi trup.
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2. Raportul dintre suflet şi trup În antropologia Sfântului Vasile cel
Mare.

Spre înţelegerea corectă a raportului dintre suflet şi trup, fără dispreţuirea
trupului ci din contră evidenţierea armoniei dintre cele două componente ale
fiinţei umane, a interdependenţei lor în viaţa pământească, marele ierarh
îndeamnă: "Ia seamă cum puterile sufletului înrâuresc asupra trupului" şi cum
simţămintele sufletului atârnă de trup".68 În descrierea acestui raport, Sfântul
Vasi le porneşte cum era şi firesc de la starea paradisiacă a omului . În această
stare: armonia dintre suflet şi trup era deplină, boala şi stricăciunea nu intraseră
în viaţa omului,69 iar grijile vieţii nu-l tulburau, oamenii erau goi, însă
goliciunea lor era acoperită de virtute. Fericirea consta în faptul că omul se afla
în comuniune cu Dumnezeu 7 1 • Comuniunea cu Dumnezeu era cel mai mare
bun, de care se bucura omul. El trăia în sfera luminii şi convorbea cu
Dumnezeu.72
Adam trăia într-o pruncie spirituală care însă nu însemna nedeplinătate
intelectuală sau morală, neputinţa de a alege între bine şi rău73• Dacă ar fi fost
prunc în acest sens n-ar fi fost mai târziu, pasibil de pedeapsă. "Pruncia" sa
spirituală, constă în faptul că, fără vreun merit, primind darurile lui Dumnezeu,
se bucura de ele naiv, ca un prunc, necunoscând adevărata lor valoare". 74
Păstrarea conştientă a valorii lor, trebuia să ducă la maturizarea sa spirituală.
Un rol important în această împlinire trebuia să-l aibă libertatea. 75
Folosind greşit libertatea76, omul pierde comuniunea cu Dumnezeu77 şi
l ipsit de har 78 trece de la starea de viaţă firească la alta nefirească79• Raţiunea se
slăbeşte, liberul arbitru se perverteşte iar distincţia dintre b ine ş i rău este
confuză, 80 "căci din pricina înclinării spre p lăcere neglij ăm cu totul vieţuirea
cea dreaptă"8 1 • Dacă în starea paradisiacă trupul şi sufletul coexistau armonios,
după cădere, depărtându-se de Dumnezeu acestea uneori devin rivale, căci
uneori "gândul trupului e vrăjmaş lui Dumnezeu" (cppovq�ta î�S crapKos o
E<JîT]V f'.x8pa ds îOV 8E6v) . 82
Pătruns de această realitate fiinţială, Sfântul Vasile în dorinţa de a-şi
călăuzi credincioşii spre a fi împodobiţi cu " frumuseţea cea dintâi" , nu pierde
nici un prilej de a învăţa în lumina lui Hristos, cum se păstrează armonia
sufletului şi trupului şi ce consecinţe grave are această pierdere. Căci
interdependenţa dintre suflet şi trup se menţine şi în starea naturii (firii) căzute.
În Omilia X la Hexaimeron (prima omilie despre originea omului),
comentând calitatea omului de a stăpâni animalele, primită de la Creator,
Sfântul Vasile descrie prin analogie cu fiarele, patimile pe care omul trebuie să
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le stăpânească. În acest mod raportul dintre suflet şi trup este conform cu voia
lui Dumnezeu care l-a pus pe om "stăpân al făpturii" (al creaţiei) dar el trebuie
să fie mai întâi stăpân al propriei făpturi, dominând pasiunile păcatului ca să-i
aparţină de drept puterea de a stăpâni. "Deci tu ai fost creat ca să stăpâneşti? Tu
eşti stăpânul patimilor, animalelor sălbatice, şerpilor, păsărilor; nu face
j udecăţi neîntemeiate, nu fi instabil şi uşuratic. Tu ai fost ales stăpânul fiinţelor
care zboară, în exterior, tu însuţi rămâi uşuratic şi superficial. . . Fii stăpân
gânduri lor tale pentru a deveni stăpân tuturor.
Astfel puterea care ne-a fost dată printre fiinţele vii, ne pregăteşte să
exercităm stăpânire asupra noastră . . . Să ne vindecăm deci noi înşine în primul
rând. N iciodată n-a fost condamnat cineva că nu a prins leul; ci dimpotrivă cel
care nu şi-a stăpânit mânia este râsul fiecăruia". � 3
Restabilirea armoniei interioare se realizează atunci când omul "părăsindu
şi răutatea şi eliberându-se de povara grij ilor acestei vieţi şi de robia sufletului
faţă de cele lumeşti - omul se întoarce la starea cea dintâi de vieţuire; când se
leapădă de toate acestea, el se întoarce la o viaţă nerobită patimilor trupului şi
cu adevărat liberă (înţeleasă);ca legătură intimă cu Dumnezeu şi ca îngerească
vieţuire" .�4
Fi ind un aprig luptător împotriva patimilor şi ales râvnitor de desăvârşire,
Sfântul VasileM5 în repetate rânduri evidenţiază calitatea sufletului de
conducător al trupului, de cârmaci al corăbiei trupeşti . "Ţine dar, cu putere în
mâini cârmele vieţii. Cârmuieşte-ţi ochii, ca să nu se năpustească asupra ta,
prin ochi, valul aprig al poftei ! Cârmuieşte-ţi auzul, ca să nu primească urechi le
ceva vătămător ! Cârmuieşte-ţi limba, ca să nu rostească cuvinte neîngăduite.
Să nu te răpună furia mâniei, să nu te înece loviturile fricii nici să te doboare
povara întristării ! Valuri sunt patimile; dacă te ţii deasupra lor, vei fi un cârmaci
iscusit al vieţii tale; dar dacă nu te vei feri, cu pricepere şi linişte, de fiecare din
aceste valuri, fiind purtat într-o parte şi alta, ca o corabie fără lest, de toate
86
ispitele ce vin asu pră-ţi, te vei pierde în oceanul păcatului".
Textul amintit probează reciprocitatea dintre suflet şi trup, atât în virtute cât
şi în patimi. M ai mult, constatăm că "din patimile trupul ui răsar gânduri rele în
sufletele noastre . . . Orice suflet care vrea să aleagă virtutea, este cuprins de
ameţeală şi subjugat de gânduri, când se gândeşte la ce-l aşteaptă, dar când
priveşte la cele din lumea aceasta, preferă plăcerea. Într-o parte vede p lăcerea
trupului, în cealaltă înrobirea trupului; într-o parte beţie, în cealaltă post; într-o
parte râsete nestăpânite, în cealaltă lacrimi din belşug; într-o parte dansuri, în
cealaltă rugăciune; într-o parte flaute, în cealaltă suspine; într-o parte
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desfrânare, în cealaltă fericire. Ş i pentru că binele poate fi înţeles cu adevărat
de raţiune numai prin credinţă, că binele stă departe de noi şi ochiul nu l-a văzut
şi urechea nu l-a auzit - pe când dulceaţa păcatului este la îndemână, iar
desfătarea ţâşneşte prin fiecare simţ, de aceea fericit este cel care nu se
îndreaptă spre pierzanie din pricina momelilor plăcerii ci, prin răbdare, culege
nădejdea mântuirii.87
,,,
Marele Capadocian aste preocupat î n mod deosebit d e eradicarea patimil or
ce îmbolnăvesc şi sufletul şi trupul . În Omilia împotriva celor ce se îmbată,
creionează o impresionantă frescă a patimii beţiei, de un realism cutremurător
şi din păcate atât de actual, din care reies nefastele sale consecinţe sufleteşti şi
trupeşti. Pentru aceasta, textul merită redat în întregime : "Omule, prin ce te
deosebeşti de animalele necuvântătoare? Prin raţiune ! Nu datorită ei ai devenit
stăpân şi domn a toată creatura? Cel care prin beţie a pierdut dreapta judecată,
"a devenit asemenea animalelor celor necuvântătoare" (Ps. XLVIII, 1 3). Eu aş
zice că cei beţi sunt mai fără minte, chiar şi decât animalele. Pentru că toate
patrupedele şi fiarele au bine stabilite perioada împreunării , pe când cei ce ţin
sufletul înlănţuit de beţie şi-au umplut trupul de o căldură nefirească, sunt
împinşi tot timpul spre plăceri şi împreunări necurate şi neruşinate, şi nu numai
aceasta îi înebuneşte, dar şi pervertirea simţurilor face pe cel ce se îmbată mai
rău decât orice animal. Căci ce animal este aşa de neascultător ca omul? Nu
ignorează pe cei ce le sunt foarte apropiaţi şi aleargă către cei străini ca spre
nişte cunoscuţi? Nu sar deseori peste umbre, crezând că sunt şanţuri şi canale?
U rechile lor s-au umplut de sunete şi zgomote, ca şi când ar fi lângă o mare
tulburată. Li se pare că pământul se ridică şi că munţii aleargă în jurul lor. Când
râd din tot sufletul, când plâng şi se jelesc amarnic . Uneori sunt obraznici şi
fără teamă, alteori sunt reţinuţi şi fricoşi, somnul lor este greu şi înecător iar
trezia este mai rea decât somnul. Viaţa pentru ei este un vis. N-au. haină (pe ei)
nici ce să mănânce mâine; în beţia lor se cred împăraţi şi generali, construiesc
oraşe şi împart bani. Cu astfel de închipuiri şi înşelăciuni umple inimile lor
vinul care fierbe înlăuntrul lor.
Alţii cad victime patimilor contrare acestora. Sunt trişti, deznădăj duiţi,
plâng, sunt foarte bănuitori şi fricoşi. Acelaşi vin în diferite trupuri provoacă
patimi diferite în suflete. Pe cei cărora la aduce sângele în faţă îi face veseli ş i
mulţumiţi, p e când celor cărora le îngroaşă sângele le strică dispoziţia. D a r câte
nu sunt necazurile pe care le aduce această patimă. Îl face pe om morocănos, cu
uşurinţă mânios, nemulţumit, schimbător, îl face să strige, să fie tulburat, să
înşele cu uşurinţă, ... şi după ce pierd sufletul murdărindu-l cu tot felul de pete
distrug şi sănătatea trupului . Nu numai plăcerile distrug trupul, ci şi greutatea
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care s e acumulează î n trup, îl face fără vlagă, moleşit ş i l ipsit de tonus vital.
Ochii lor sunt vineţi, faţa palidă, respiraţia respingătoare, vorbirea nelegată şi
cuvântul nearticulat şi neclar. Picioarele lor şovăie ca ale copiilor. . . Cei
nenorociţi de p lăcere sunt mai de plâns decât cei care petrec iama pe mare, care
nu-şi pot reveni din ameţeală, pentru că valurile vin unul după altul. Dar şi
sufletele acestora sunt conduse spre adânc, înecate în vin"88.
În reciprocitatea dintre suflet şi trup, prin paza minţii (nepsis ), prin l ibertate
şi voinţă, omul trebuie să facă ceea ce animalele fac din instinct, pentru a-şi
salva integritatea fiinţei. Atenţia este dublă: pe de o parte vederea trupească care nu poate sesiza întreaga realitate - şi vederea "periscopică" a sufletului (a
minţii). "Luarea aminte este dublă: una, prin care privim lumea înconjurătoare
cu ochii trupului, alta, prin care contemplăm pe cele nemateriale cu puterea
raţională a sufletului. Dacă am spune că porunca "Ia aminte de tine însuţi" se
referă la funcţiunea vizuală a ochilor, ne vom convinge îndată că e cu neputinţă.
Într-adevăr, cum ar putea omul să se cuprindă cu ochiul în întregimea sa?
Ochiul nu poate să se vadă nici pe sine; nu ajunge să vadă creştetul capului, nu
vede spatele şi nici cum sunt aşezate măruntaiele înăuntru. Şi ar fi necucernic
să spui, că poruncile lui Dumnezeu sunt cu neputinţă de îndeplinit. Rămâne
deci să raportăm această poruncă la funcţiunea minţii: "Ia aminte la tine însuţi" ,
adică: analizează-te p e tine însuţi î n toate privinţel e ! S ă a i neadormit ochiul
sufletului pentru paza ta, pentru că "prin mij locul laţurilor treci" (Înţ. Sirah, IX,
1 8); în multe locuri sunt înfipte de duşmanul tău curse ascunse; uită-te l a toate
cele din juru-ţi "ca să scapi din cursă ca o căprioară şi din laţ ca o pasăre" (Prov.
89
VI. 5) .
Din cele expuse s-ar părea că în raportul dintre suflet şi trup, toată
respon�abilitatea pentru cele rele revine doar trupului. Se ştie că la orice
provocare venită prin simţurile trupt:;şti, sufletul trebuie să consimtă. Sfântul
Vasile lămureşte acest adevăr prin răspunsul la Întrebarea 80: "De unde
provine faptul că minţii îi lipsesc gândurile bune şi grij ile ce plac lui Dumnezeu
şi cum să procedăm ca să nu păţim aceasta"? Iată cum răspunde e l : "Fiindcă
David zice: "dormitat-a sufletul din neglij enţă" (Ps. CXVIII, 28), este clar că
aceasta se datorează dormitării sufletului ... Pentru că de sufletul treaz şi stăpân
pe sine nu se depărtează gândul bun şi grij a bineplăcută lui Dumnezeu, ci
dimpotrivă sufletul observă că este l ipsit de acestea.
C ăci dacă ochiul trupului este insuficient să vadă şi numai puţine din
zidirile lui Dumnezeu şi nu se satură dacă ar vedea ceva o singură dată, ci, chiar
când ar vedea pururea acelaşi lucru, nu încetează să-l privească, cu atât mai
mult ochiul sufletului, dacă ar fi treaz şi stăpân pe sine, nu este îndeaj uns să
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privească lucrurile minunate şi j udecăţile lui Dumnezeu? Iar dacă-i lipseşte
sufletului gândul cel bun, este clar că îi lipseşte şi luminarea; nu pentru că
lipseşte cel care luminează, ci pentru că dormitează cel care este dator să
lumineze .
Aşadar omul întreg, prin sufletul şi trupul său, prin consimţire reciprocă,
săvârşeşte atât binele cât şi răul; în funcţie de apropierea sau depărtarea sa de
Dumnezeu. Omul nu trebuie să se "alipească" de cele trecătoare ca şi cum ar fi
veşnice. De aceea Sfântul Vasile conchide, subliniind grija ce trebuie acordată
fiecărei "părţi" din om, dându-i ceea ce i se cuvine: "Ia seama cu toată luarea
aminte de tine însuţi, ca să ştii să împarţi fiecăruia ce-i de folos; trupului hrană
şi îmbrăcăminte, sufletul_u i dogmele credinţei, creştere bună, deprinderea
91
virtuţii, îndreptarea patimilor" •
Dând fiecărei părţi din sine ceea ce i se cuvine, omul nu trebuie să
deznădăj duiască c i să gândească la bunătăţile pe care le-a primit de la
Dumnezeu încă de pe acum, dar şi la cele ce-i sunt păstrate, prin făgăduinţă,
pentru mai târziu.
El trebuie să fie conştient de importanţa sa în contextul creaţiei şi de
menirea sa , excepţională. "Mai întâi eşti om, singurul dintre vieţuitoare, făcut
cu mâna lui Dumnezeu. Oare dacă j udeci drept, nu-i de aj uns aceasta, ca să te
bucuri cel mai mult că ai fost făcut de mâinile lui Dumnezeu, Cel ce a creat
totul? Mai mult încă; fiind făcut după chipul Creatorului tău, vei putea, printr-o
92
bună vieţuire, să te înalţi până la aceeaşi cinste cu îngerii".
Urmărind calea virtuţii şi eradicând patimile în calitatea sa de "chip al lui
Dumnezeu", omul este menit să-şi dezvolte sinergic chipul în asemănare.
�

3. Chip şi asemănare.

Î n Omilia XI la Hexaimeron (a II-a despre Crearea omului), Sfântul Vasile
93
cel Mare asemenea părinţilor anteriori, numeşte pe om "microcosmos" (on
KUîU a.l1-tj8EtaV µtKpos ouiKocrµos ăv8pwrros). Căci pe toţi câţi îi cinsteşte cu
acest nume, i-a creat frumos potrivit menirii lor.
Însă verticalitatea omului (ErrA.acrEv o 8Eos op86v)94 în sensul demnităţii
sale dobândită prin creaţie, constă în mod special în aceea că "este creat după
chipul Ziditorului, fiind cinstit mai mult decât cerul, mai mult decât soarele,
mai mult decât corurile stelelor - că despre cine din cele din ceruri se spune că
este chipul Dumnezeului Celui Prea Î nalt? Soarele are, oare, în el Chipul
Ziditorului? Dar luna, dar celelalte stele? Toate sunt neînsufleţite şi materiale.
Numai corpuri luminoase în care nu este gândire, nu sunt mişcări provocate de
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voinţă, n u este libertate d e voinţă; sunt roabe supuse unei necesităţi
constrângătoare, potrivit căreia se mişcă fără schimbare - deci, mai mult decât
acestea, omul a fost ridicat la mare cinste" .95
Î n înţelegerea noţiunii de "chip", Sfântul Vasile învaţă că omul a fost creat
după chipul Sfintei Treimi, printr-o "lucrare comună . . . ", "pentru ca tu să
păstrezi unitatea în diversitate, fără să păstrezi unitate în ipostasuri. . . pentru ca
tu să aduci cinstire unică lui Dumnezeu fără să faci împărţire în adoraţie, care ar
duce la politeism. Proprie este ipostaza de Tată, proprie este cea de Fiu, proprie
96
cea de Duh Sfânt •
Căci preludiul la creaţia omului este adevărata teologie. Î n definirea
"chipului'', Sfântului Vasile exclude orice reprezentare antropomorfică ; a lui
Dumnezeu după chipul căruia a fost făcut omul" Nu include pe Dumnezeu în
concepte corporale, nu îl delimita pe măsura spiritului tău. El este insesizabil în
materia Sa. Gândeşte-te Ia ceva mare. Adaugă şi mai mult la ceea ce ai conceput
şi acestui supl iment încă şi mai mult. Fii convins că raţionamentul tău nu va
atinge niciodată ceea ce este infinit. Nu concepe imaginea (a lui Dumnezeu - n.
n.) - Dumnezeu se concepe în putere - pentru simpl itatea naturii, fără cantitate
pentru măreţie. El este peste tot şi transcende totul şi precis este intangibil şi
invizibil, ceea ce scapă pătrunderii spiritului tău, nici o mărire nu-L
c ircumscrie, nici o figură nu-L delimitează, nici o putere nu-L măsoară, nici o
epocă nu-L cuprinde, nici o limită nu-L limitează. Nimic nu este pentru
97
Dumnezeu ca pentru noi " . Textul menţionat trimite la dificultatea cuprinderii
noţiunii de "chip" ca icoană a Arhetipului cel necuprins. Cu toate acestea
Sfântul Vasile începe descrierea noţiunii de "chip" prin aceea că "omul este
după chipul lui Dumnezeu" prin raţiunea sa . . . să învăţăm lucrurile de la
Dumnezeu şi să înţelegem în ceea ce ne priveşte că noi nu posedăm ceea ce este
"după chipul" lui Dumnezeu sub formă corporală . . . Nu prin coruptibil se
închipuie incoruptibilul. Coruptibilul nu este chipul incoruptibilului. Trupul
98
creşte, descreşte, îmbătrâneşte, se alterează" •
Textul este frapant şi necesită precizări. Nu putem afirma că "aici Vasi le se
99
apropie de Origen" excluzând trupul din chip. Considerăm însă că ideea
Sfântului Părinte în contextul acestei omilii, în general, şi concepţiei sale din
celelalte opere, în special, a fost alta.
Spiritualitatea şi transcendenţa Arhetipului îl determină să o transfere şi
asupra chipului din om. Din acest motiv am reprodus "în extenso" modul în
care Sfântul Vasile concepe pe Dumnezeu. Mai degrabă el subliniază
demnitatea şi distincţia omului faţă de creaţie în general şi animale în special,
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"idee fortă" ce străbate toate comentariile la Hexaimeron - si care constă în
primul râ�d în raţiune. "Omului i s-a dat porunca de a stăpân i , spune el. Î n ce
constă principiul poruncii? Î n superioritatea raţiunii. Tot ceea ce lipseşte
puterii trupului este din plin suplinit de puterea raţiunii . De unde vine faptul că
1
omul deplasează greutăţi enorme? Prin raţiune sau prin vigoarea trupească" 00 •
De menţionat că aceste cuvinte sunt rostite de autor în acelaşi context.
Î nlăturând orice concepţie substanţialistă despre Dumnezeu (Arhetipul),
Sfântul Vasile procedează la fel şi cu "chipul" lui Dumnezeu în om. "Chipul " se
manifestă, în primul rând, în structura ierarhică a omului, a cărui viaţă
spirituală stă în centrul existenţei. Această centralitate, acest primat al vieţii
spirituale, condiţionează aspiraţia specifică spre spiritual, spre absolut . . . E ste
1 1
aspiraţia irezistibilă a spiritului nostru către Dumnezeu" 0 • Î n acest sens,
"asemănarea" este un chip realizat şi chipul o "asemănare" în mod potenţial
(virtual). Cum i s-ar atribui Sfântului Vasile sintagma conform căreia "Omul
12
este o făptură care a primit porunca să ajungă la Dumnezeu? 0 Excluzând
trupul din calitatea omului de "chip al lui Dumnezeu? Nicidecum. Chipul nu
este pus în noi ca o parte componentă a fiinţei noastre, ci totalitatea fiinţei
noastre omeneşti este creată, plăsmuită "după chip" .
Sfântul Vasile n u limitează chipul numai l a raţiune, l a spiritualitate, ci
învaţă că el aparţine omului întreg. Dar omului curăţit de patimi . Trupul trebuie
să fie ca ochiul curat şi sănătos, capabil să primească în zi lumina. Î n
reciprocitatea lor, sufletul şi trupul prin vieţuirea virtuoasă cu ajutorul harului
Sfântului Duh, prin spiritualizarea progresivă vor lumina chipul lui Dumnezeu
în om, întunecat prin căderea în păcat. Î ntreaga doctrină antropologică a
Sfântului Vasile are un profund caracter pnevmatologic, pentru că în Duhul şi
prin Fiul, omul credincios are acces la Tatăl. Î n starea de cădere, puterile
sufletului nu mai folosesc lucrările simţurilor, ci sunt folosite de acestea.
Sufletul, mişcat împotriva firii către materie, îmbracă prin intermediul
trupului chip pământesc. Ori nu este acesta adevăratul chip al omului.
Altfel spus "comuniunea cu harul Sfântului Duh nu ucide părţile pasionale
13
ale trupului, ci le transfigurează, le sfinţeşte, le îndumnezeieşte" . 0 Î n acest
sens, coruptibilul nu este chipul incoruptibilului . Considerăm că în această
înţelegere a "limitat" Marele Capadocian chipul" la raţiune, la suflet, pentru că
şi prin curăţirea trupului nu doar a sufletului (a raţiunii), omul întreg revine la
"frumuseţea trupească". Că acesta este înţelesul textului menţionat, ca
"frapant", ne-o spune chiar Sfântul Vasile, în lucrarea Despre Duhul Sfânt.
" Unirea intimă a Duhului cu sufletul. . . constă din abţinerea de la păcate, care
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ulterior adăugate sufletului, datorită iubirii de trup, l-au înstrăinat de
intimitatea lui Dumnezeu. Prin urmare, când se va curăţi cineva de ruşinea pe
care a contractat-o din răutate şi va reveni la frumuseţea trupescă şi va reflecta
prin curăţire, ca într-o oglindă împărătească vechiul chip, numai atunci va
putea să se apropie de Paraclet. Acesta însă strălucind, precum străluceşte
soarele înaintea ochiului curat, îi va arăta acestuia în el însuşi chipul Celui
nevăzut. În fericita contemplare a chipului (restaurat - n. n.) vei vedea
frumuseţea Arhetipului. Prin Duhul inimile se înalţă, cei neputincioşi sunt
conduşi de mână, cei ce sunt pe calea virtuţii se desăvârşesc. Luminând pe cei
care s-au curăţit de orice pată, îi arată duhovniceşti datorită comuniunii cu
El". 1 04
Sfântul Vasile face deosebire esenţială între fiinţa lui Adam, înainte de
păcat şi cea după cădere. Nu doar sufletul a fost creat bun şi trupul rău. Răul
provine din voinţă liberă, ce se manife stă ca atare după căderea omului .
Dumnezeu n u este autorul relelor. " Odată c e suntem făptura bunului
Dumnezeu, odată ce suntem păziţi de El, Care rânduieşte pentru noi şi pe cele
mici şi pe cele mari, urmează că nu putem suferi ceva fară voia lui Dumnezeu şi
că nici una din sufe rinţele noastre, nu este spre vătămarea noastră sau spre ceva
asemănător". 1 05
" Raţiunea, de care vorbeşte Sfântul Vasile, trebuie să fie prin urmare
" stăpâna pasiunilor " . În felul acesta trupul nu este exclus, ci e trecut cum spune
el "în al doilea rând, pe primul plan sunt prerogativele sufletului. În primul rând
ne-a fost dăruită puterea stăpâniri i . Omule, tu eşti o fiinţă vie, făcută pentru a
conduce. De ce să te aserveşti pasiunilor? De ce să-ţi cobori demnitatea şi să
devii sclavul păcatului ? " 1 06 Aceste cuvinte sunt edificatoare pentru înţelegerea
că nu trupul în sine ci patimile sunt cele condamnate. Patimile trebuie
transformate în virtuţi. Partea pasională a omului trebuie transformată (mutată)
de la cele rele la cele bune.
Dată fiind transcendenţa Arhetipului, chipul are un conţinut foarte bogat,
acesta ne permite să-l cunoaştem în diferite facultăţi ale sufletului, fără să-l
epuizăm total. După Sfântul Vasi le, cunoaşterea adevărată a "trupului" este
experimentală; o cunoaştere-comuniune. Aspiraţia spre comuniune este
înnăscută. "Chiar din fire, noi dorim cu ardoare frumosul . . . totul aspiră la
Dumnezeu". 1 01 În calitatea sa de "chip", omul este stăpân al celor văzute, are
conştiinţa de sine şi a locului său în univers şi de a fi în comuniune cu Creatorul
sau. 1 08
S fântul Vasile raportează uneori chipul la liberul arbitru, prin care omul " a
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aruncat chipul Celui Ceresc şi a luat chipul celui pământesc". 1 09
Se poate observa din concepţia Sfântului Vasile despre "chip", că deşi nu-l
limitează la o anume facultate spirituală, pentru el - şi aceasta va caracteriza şi
gândirea altor Sfinţi Părinţi - există o constantă absolută conform căreia chipul
nu este o amprentă exterioară, primită de om de la început şi pe care firea
omenească o păstrează ca pe un bun al său, independent de relaţiile sale cu
Dumnezeu. Chipul implică o participare la firea dumnezeiască. Pentru Sfântul
Vasile chipul lui Dumnezeu constă în mod esenţial în faptul că omul este
raţional (A.oytKos ) şi prin aceasta, cum s-a văzut, diferit de celelalte fiinţe.
Dar această trăsătură presupune o participare la Logosul divin.
Demnitatea proprie firii omeneşti, aşa cum a fost ea concepută şi realizată
în Adam, constă în putinţa de a depăşi şi de a primi harul iluminării prin care
sufletul " se curăţă de pete " . Harul Sfântului Duh implică noţiunea de
participare, el nu este un dar creat, ci o comuniune cu viaţa divină. Firea
(natura) umană şi harul nu se opun, ci se presupun reciproc.
Se poate observa că Sfântul Vasile insistă pe învăţătura că firea încetează să
fie cu adevărat "firească" dacă îşi abandonează propriul destin, acela de a fi în
comuniune cu Dumnezeu. Această concepţie despre chip şi despre destinul
originar al omului detem1ină interpretarea patristică dominantă a libertăţii.
Libertatea face parte din chipul lui Dumnezeu în om şi presupune o participare
la viaţa divină.
Sfântul Vasile scrie foarte limpede că sufletul lui Adam era " liber de orice
constrângere, că a primit de la Creator o viaţă liberă (au8aipcîOV sco�v), pentru
1 10
că el a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Omul nu este cu adevărat om
raţional şi liber decât în măsura în care se află în comuniune cu Dumnezeu. El
trebuie să trăiască în fiecare clipă teocentric. Alteori raportează chipul la
puterea creatoare a omului: " Fiind făcut după Chipul Creatorului. . . n-ai
inventat tu, omule artele şi meseriile? N-ai întemeiat tu oraşele? N-ai născocit
tu toate câte-s de trebuinţă şi câte-s spre desfătare? Nu-ţi sunt mările accesibile
datorită raţiunii tale? Nu slujesc vieţii tale pământul şi marea? . . . Nu umbli în
trăsuri aurite? Dar picioarele tale sunt cea mai potrivită trăsură. Pentru ce dar
fericeşti pe cei cu punga plină, dar au trebuinţă de picioarele altora, ca să se
mişte? Nu locuieşti sub acoperiş de aur? Ai, însă, cerul care străluceşte cu
frumuseţi le de nedescris ale stelelor ! Şi toate acestea sunt numai bunătăţile
cele omeneşti date ţie de Dumnezeu . . . Mai mult încă: fiind făcut după chipul
Creatorului tău, vei putea printr-o bună vieţuire să te înalţi până la aceeaşi
111
cinste cu îngerii".
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"Poziţia omului în lume este unică, el se situează exact între spiritualitatea
îngerilor şi materialitatea firii; în alcătuirea sa el le cuprinde pe amândouă . . .
Ceea c e dife renţiază omul de îngeri aste faptul că, el este "după chipul"
Întrupării : "duhul" lui pur se întrupează şi pătrunde în toată firea prin energiile
sale "de viaţă făcătoare". Un înger este " lumină secundară", reflectare pură,
mesager şi sluj itor al valorilor duhovniceşti. Omului, chip al Creatorului, îi este
dat să facă să răsară aceste valori din materia lumii, să creeze sfinţenia şi să-i fie
fântână. Omul nu reflectă, ci devine lumină, devine valoare spirituală şi de
aceea îl sluj esc îngeri i . . . Situându-se deasupra păcatului, destinul originar
striveşte cu toată greutatea lui destinul istoric al omului şi îl defineşte în
cuvintele Sfântului Vasile cel Mare: "Omul este o făptură care a primit poruncă
să devină Dumnezeu " 1 1 2
De remarcat că în învăţătura antropologică a Sfântului Vasile, şi femeia este
creată "după chipul lui Dumnezeu" şi ca atare este egală fizic şi spiritual cu
bărbatul. Creatorul "nu exclude oare pe femei de la această fericire? Doamne
fereşte ! Una este virtutea; atât pentru bărbat cât şi pentru femeie: pentru că aşa
precum crearea amândurora s-a bucurat de aceeaşi cinstire, tot aşa să fie şi
răsplata pentru amândoi de aceeaşi cinstire" . 1 1 3 Diferenţierea fizică şi
psihologică, ce corespunde destinului ei matrimonial114 n-o împiedică a urmări
virtutea şi desăvârşirea. Mai mult, Sfântul Vasile adaugă: Natura bărbatului
este vreodată capabilă să rivalizeze cu cea a femeii, care îşi petrece viaţa în
privaţiuni? este capabil bărbatul să imite rezistenţa femeilor în posturi?
ardoarea lor în rugăciune, abundenţa lacrimilor lor, strădania în fapte bune?. 1 15
Bărbat sau femeie, omul în general trebuie să aibă aceeaşi năzuinţă
statornică spre desăvârşire.
Obiectul râvnei filocalice la Sfântul Vasile era dobândirea mântuirii ,
despărţirea d e cele ce sunt dăunătoare vieţii duhovniceşti, căci cel care voieşte
să urmeze cu adevărat învăţătura creştină, trebuie să se desprindă cu totul din
cătuşele patimilor, să caute a avea totdeauna inima curată şi cugetul îndreptat
numai către Dumnezeu. 1 16
Lepădarea de sine este începutul asemănării cu Hristos. 1 1 1 "Renunţarea
este, deci, o dezlegare de cătuşele acestei vieţi materiale şi temporale, o
eliberare de obligaţiile omeneşti care ne face mai apţi să pornim pe drumul care
duce la Dumnezeu; ea este punctul de punere în mişcare fără piedici pentru
dobândirea şi folosirea de lucruri mai preţioase "decât aurul şi multe pietre
scumpe" , este, spus într-un cuvânt, o mutare a inimii omeneşti la petrecerea
cerească, încât se poate spune: "că sălaşul nostru este în ceruri" (Ps. XVIII, 1):
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dar ce este mai · important, ea este începutul asemănării noastre cu Hristos . . .
Dacă n u vom dobândi această asemănare, - v a fi c u neputinţă s ă ajungem l a
modul d e viaţă pe care î l are Evanghelia lui Hristos" . 1 20
Năzuinţa spre desăvârşire şi lepădarea de sine ca început al asemănării cu
Hristos trebuie să aibă la bază dragostea. "Bine au definit unii "bunul",
spunând că este "bun" ceea ce-i dorit de toată lumea. Nu oricine poate ajunge la
desăvârşirea dragostei, nici nu poate cunoaşte "pe cel cu adevărat iubit, ci
numai cel ce s-a dezbrăcat de omul cel vechi, cel stricat de poftele înşelăciunii
şi s-a îmbrăcat în omul cel nou, cel reînnoit întru cunoştinţă după chipul
Ziditorului." 1 1 9 Reînnoirea în cunoştinţă după chipul Ziditorului ca început al
asemănării este redescoperirea dragostei sădită în firea noastră, prin calitatea
de chip. Sfântul Vasile deschide astfel o teologie a iubirii. " Iubirea este trecerea
cea mai sigură între lumea creaturală şi lumea divină. Omul trăieşte iubirea ce
i-a fost dată, şi prin această iubire, realitate neîncetată unită cu Dumnezeu,
viaţa omului se reflectă în iubirea Treimii Însăşi. Iubirea este o realitate ce-i
aparţine dintotdeauna lui Dumnezeu. Oriunde există iubire, chiar şi
omenească, iubirea constituie în orice caz şi întotdeauna o cale sigură pentru a
ajunge la Dumnezeu. Ubi caritas ibi Deus; unde e iubire, acolo este Dumnezeu,
nu există om să nu aibă în sine chipul lui Dumnezeu, adică iubirea lui
Dumnezeu. Doar că păcatul originar l-a făcut incapabil de a deveni tot mai
asemănător cu Dumnezeu. Într-adevăr,' păcatul. l-a rupt pe om de conştiinţa
iubirii şi l-a „transformat într-o realitate profanată. Doar în acest sens, omul e
închis în natura sa pervertită, surdă la iubire şi deci la Dumnezeu. Cu toate
acestea, prin iubire Dumnezeu rămâne în această persoană, doar că omul se
poate lipsi de aceasta. Şi tocmai la acest nivel îi este dată omului posibilitatea
mântuirii, adică de a fi o făptură nouă în Hristos" . 1 20
În acest sens explică Sfântul Vasile în Omilia a II-a - Despre Crearea
omului cuvintele din Facerea II, 7: "Creşteţi . . . " , spunând: "Prin urmare,
porunca: " Creşteţi . . . " - prin care avem a înţelege creşterea şi dezvoltarea
armonioasă a trupului sau desăvârşirea propriei lor firi Dumnezeu nu a dat-o
celor lipsiţi de raţiune, cât despre noi, a spus: "Creşteţi ! . . . cu referire la omul
dinăuntru - cel care tinde şi se înalţă spre Dumnezeu. La fel a făcut referire
Pavel, care -uitând cele ce au rămas în urmă-i - tindea spre cele dinaintea sa
(Filip III, 13 ) . Creşterea celor spirituale, dobândirea evlaviei şi năzuinţa spre
tot mai mult înseamnă, de fapt, să ne înălţăm neîncetat şi să dorim cele care cu
adevărat sunt, să lăsăm mereu în urmă ceea ce am dobândit la un moment dat şi
cât stă în puterea noastră, să căutăm a dobândi ceea ce l ipseşte evlaviei
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noastre . . . Mergând în acest fel cel drept, ajungem pe treapta cea mai înaltă a
b inelui ! Aşadar, "Creşteţi" - cu creşterea cea după Dumnezeu: desăvârşire a
omului dinăuntru . 1 2 1
Ş i î n concepţia Sfântului Vasile parcurgerea drumului d e l a chip la
asemănare este epectasică, deşi doctrina consacrată în acest sens aparţine
fratelui său, Sfântul Grigorie. Poate că aici, în concepţia Sfântului.Vasile îşi are
originile. 122 În Omilia I, Despre Crearea omului (a X-a la Hexaimeron), Sfântul
Vasile, învăţând despre " chip şi asemănare" explică aparenta neconcordanţă
dintre sfatul lui Dumnezeu: "Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră
(Fac. I. 26-27). "Şi a făcut Dumnezeu pe om după Chipul Său" . . . , text în care nu
se mai aminteşte despre asemănare.
" N-ai observat, zice Sfântul Vasile, această formulare incompletă?
Deliberarea cuprindea două elemente: după chipul şi după asemănarea.
Facerea (lucrarea) nu conţine decât unul. Dumnezeu a deliberat într-un fel şi
apoi şi-a schimbat părerea? N-a intervenit pe parcursul creaţiei vreo căinţă? N 
a existat cumva neputinţa Creatorului care hotărăşte un lucru şi realizează
altul"? . . . Să spui că este vorbă de artă în Scriptură, este o blasfemie de temut.
Căci Scriptura nu vorbeşte în deşert. Este deci necesar ca omul să fie după
chipul şi după asemănarea . . . Nu, Scriptura nu spune asta. Creatorul nu este
neputincios şi deliberarea n-a fost făcută în deşert. Care este însă raţiunea
tăcerii? Înseamnă că noi posedăm pe unul prin creaţie şi dobândim pe altul prin
voinţă. În prima ne este dat să fim făcuţi după chipul lui Dumnezeu. Prin voinţă
se formează în noi asemănarea lui Dumnezeu. Ceea ce ţine de voinţă, firea
noastră o posedă în putere (virtual - n. n.), dar prin acţiune (lucrare) ne-o
procurăm. Dacă creându-ne Domnul nu ar fi luat dinainte prevederea să spună
"să creăm" şi " după asemănarea", dacă nu ne-ar fi b inecuvântat cu capacitatea
de a deveni "după asemănarea" , nu prin puterea noastră proprie am fi putut
dobândi asemănarea cu Dumnezeu. Dar iată că El ne-a creat cu puterea de a fi
capabili să ne asemănăm cu Dumnezeu. Dându-ne puterea de a ne asemăna cu
Dumnezeu, ne-a permis să fim împreună lucrători ai asemănării cu Dumnezeu
( acpfjKEV �µus Ep)'atclS ElVat 't�S rrpos 8EOV oµotcD0EWS ), ea să ne revină
răsplata efortului nostru şi ca să nu fim ca acele portrete ieşite din mâna unui
pictor, obiecte inerte; ca roada asemănării noastre să nu se întoarcă doar spre
lauda altuia. Căci într-adevăr, când tu vezi portretul conform cu cel reprezentat
(în portret), nu lauzi pe cel reprezentat ci admiri pictorul. Astfe l deci, ca şi eu să
fiu obiectul admiraţiei şi nu numai altul, El, mi-a lăsat îndatorirea ca să devin
după asemănarea lui Dumnezeu. Într-adevăr prin chip eu posed raţionalitatea
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fiinţei şi devin după asemănare prin Hristos" 1 23
Trebuie precizat, că în concepţia Sfântului Vasile, "asemănarea" cu
Dumnezeu nu este doar rezultatul voinţei şi eforturilor omeneşti, ci, îndeosebi
al harului divin, Harul sfinţitor al Duhului Sfânt este primit de om, prin
4
insuflare chiar din momentul creaţiei sale 1 2 •
S fântul Vasile afirmă că atunci când se vorbeşte de vieţuire conform firii
(Kma cpuow ) , trebuie să se înţeleagă vieţuire conform firii străbătută de har. 1 25
Datoria omului este să conlucreze cu harul, să-l facă lucrător. 1 26 "Această
teandrie este dej a conţinută în germene în imago Dei. În funcţie de gradul său
de actualizare răsare şi înfloreşte ipostasul din prosopon, trece fiinţa firească la
fiinţa hristică, urmând marea iniţiere din Sfintele Taine, în care structura
umană este total remodelată, ca o statuie după Arhetipul său Hristos. În Hristos,
Dumnezeu se uneşte cu firea umană şi comuniunea este maximă şi unică căci
locul comuniunii este Cuvântul şi cel ce enipostaziază firea omenească este
Ipostasul dumnezeiesc" . 1 21
Această sinergie a fost posibilă, în primul rând prin Întruparea Fiului lui
1
Dumnezeu. 28 Sfântul Vasile învaţă că actul Întrupării are în mod special două
urmări: în primul rând, eliberarea omului de robia păcatului şi a morţii, în al
doilea restabilirea în starea dintâi a firii umane bolnave prin căderea în păcat.
"Cel care are, însă, nevoie să fie izbăvit aşteaptă ca cineva din afară să depună
preţul de răscumpărare. Aşadar cel în primejdie de moarte, ştiind că unul este
Cel Ce mântuie, unul este Cel Ce izbăveşte, zice: "În tine am nădăj duit,
mântuieşte-mă de slăbiciune şi izbăveşte-mă de robie" . 1 29
Actul mântuirii nu se petrece doar pe cruce, ci se întinde în toată viaţa
pământească a lui Hristos, atât timp "cât trebuia să ducă la îndeplinire în trupul
1
Său iconomia mântuirii" . 30
Astfe l omenirea dezbracă chipul omului de lut şi îmbracă chipul omului
ceresc. Acum firea omenească est� ridicată din abisul pierzării la dreapta
dumnezeirii 1 3 1 • Acum omul este reaşezat în starea primordială şi tot acum i se
redă posibilitatea împlinirii menirii sale pentru a parcurge drumul de la chip la
asemănare. Prima condiţie necesară pentru însuşirea subiectivă a roadelor
Întrupării este credinţa. 1 3 2
A doua condiţie este botezul. "Ce este credinţa în Hristos?" întreabă Sfântul
Vasile: "este asemănarea cu Dumnezeu pe cât este posibil cu natura omului;
dacă tu ai primit harul de a fi creştin, străduieşte-te să devii asemănător cu
Dumnezeu, îmbracă-te în Hristos. Dar cum te vei îmbrăca, dacă tu nu porţi
"pecetea" (mirungerii - n. n.)? Cum te vei îmbrăca dacă nu eşti botezat? Dacă
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nu porţi veşmântul nestricăciunii?"1 33 Prin botez, omul participă la moartea şi
învierea lui Hristos, firea sa se reînnoieşte şi devine capabilă să primească harul
S fântului Duh. 1 34
Creştinul devine astfel mădular al trupului tainic al lui Hristos.
Iată ce spune Sfântul Vasi le în Epistola 292 (Către Paladiu - mare demnitar
imperial): "Am auzit că ai fost ridicat la o mare cinste, că ai îmbrăcat haina
nemuritoare care, acoperind omenitatea, a nimicit în trup moartea, iar ceea ce a
fost muritor a fost înghiţit în îmbrăcămintea nemuririi . Aşadar, prin harul Său,
Domnul te-a făcut casnic al său, te-a îndepărtat de orice păcat, ţi-a deschis
împărăţia cerurilor şi calea care duce la fericirea de acolo, te rugăm ca pe un
bărbat care întrece atât de mult pe alţii în înţelepciune, să primeşti acest dar cu
toată înţelegerea şi să te faci paznic credincios al acestei comori, dându-ţi toată
râvna, ca să asiguri paza acestei arvuni . . . Să fie dar, sfinte toate mădularele,
pentru ca să se învrednicească să se acopere cu îmbrăcămintea cea sfântă şi
luminoasă". 135
A treia condiţie pentru însuşirea subiectivă a roadelor Întrupării, este
conformarea vieţii învăţăturilor lui Hristos. Această conformare are două
aspecte : unul negativ, care constă în evitarea a tot ceea ce împiedică
comuniunea omului cu Dumnezeu1 36 , şi altul pozitiv, care constă în stăruinţa
continuă de a împlini voia lui Dumnezeu, exprimată prin poruncile S ale1 3 7 •
Poruncile lui Dumnezeu sunt multe şi diferite, dar ele au drept corolar
dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni. "Ai devenit, spune Sfântul
Vasile, după asemănarea lui Dumnezeu prin bunătate, răbdare, înţelegere,
iubind pe alţii şi iubindu-ţi fraţii, urând răul şi stăpânind patimile păcatului, ca
8
ţie să-ţi aparţină puterea de a stăpâni" . 1 3
Fără iubire, credinţa este moartă. Lipsa iubirii este tot atât de păgubitoare,
ca şi lipsa luminii pentru ochi. "De aceea iubirea de Dumnezeu se cere de la noi
ca o datorie indispensabilă, iar lipsa ei este pentru suflet cel mai insuportabi l
dintre toate relele. Căci înstrăinarea şi îndepărtarea d e Dumnezeu este mai
insuportabilă decât pedepsele ce se aşteaptă în gheenă şi pentru cel care o
încearcă, mai grea este decât pentru ochi lipsirea de lumină" . 1 39
Străbătând drumul de la chip la asemănare, omul din trupesc devine
duhovnicesc, căci "stricând omul cel din afară ne înnoim din zi în zi. Cel care
tinde spre cele dinainte ajunge mereu, mereu mai nou". 140 Astfel omul,
transformat din "slavă în slavă" ajunge la îndumnezeirea prin Duhul Sfânt, care
" strălucind precum soarele înaintea ochiului curat, îi va arăta acestuia în el
însuşi Chipul Celui nevăzut. . . Căci Duhul Sfânt se află în întregime în fiecare,
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se află peste tot prezent. Se împarte fără să sufere ceva şi se comunică în
întregime, asemenea razei solare" . 141 Desigur îndumnezeirea nu înseamnă
depăşirea caracteristicilor firii create ci participarea la Dumnezeu .
Desăvârşirea "ca poruncă prin care omul trebuie să devină Dumnezeu" după
afirmaţia Sfântul Vasile îi oferă omului posibilitatea să participe nu la natura, ci
la viaţa S fintei Treimi. Astfe l omul devine Dumnezeu prin har nu după fire;
dobândeşte astfel sfinţenie, nestricăciune şi slavă. Aşadar omul având
posibilitatea dezvoltării chipului, prin teandrie, în asemănare. Sfântul Vasile
învaţă că acesta poate să ajungă într-adevăr "acolo unde nu mai este schimbare
nici a trupului, nici a sufletului - pentru că nu este nici schimbare de gândire şi
nici împrejurarea nu mai clinteşte statornicia şi netulburarea gândurilor - acolo
este ţara celor vii, cu adevărat . . . în care nu-i noapte, nu-i vis, amăgirea morţii; în
care nu-i mâncare, nu-i băutură, proptelele slăbiciunii noastre; nu-i boală, nu-i
suferinţă, nu-s spitale, nu-s tribunale, nu-s neguţătorii, nu-s meserii, nu-s bani,
nu-i conducerea celor răi, nu-i pricină de războaie, rădăcina vrăj măşiei, ci e
ţara celor vii, nu a celor ce mor din pricina păcatelor şi a celor ce trăiesc viaţa
143
adevărată, viaţa lui Hristos" .

4. Atitudinea autorilor contemporani şi posteriori acestuia cu privire
la antropologia sa.

Învăţătura despre om a Sfântului Vasile sintetizează coordonatele
antropologiei ortodoxe de până la el. Centrarea existenţei umane în Hristos ca
Logos Creator şi Răscumpărător, constituie de fapt mersul de la "chip" spre
asemănarea cu Dumnezeu în Hristos, dar nu omul singur, ci împreună cu
cosmosul pe care a primit porunca "să-l stăpânească". Astfel este pusă în
valoare nu numai dimensiunea orizontală a evoluţiei, sensul ontologic al
omului neaflându-se în biologie, ci şi dimensiunea lui verticală, care îl
înfăţişează pe Hristos ca centru al istoriei şi Universului, căci istoria nu
vorbeşte doar de om, ci şi de cosmos. Omiliile Ia Hexaimeron probează
interdependenţa dintre cosmologia şi antropologia Sfântului Vasile, ca de altfel
a întregii gândiri patristice despre om. Din acest motiv referinţele autorilor
contemporani şi următori asupra concepţiei sale cosmologice includ şi
concepţia sa antropologică în general.
Da fapt o abordare cât mai realistă a învăţăturii de credinţă despre om nu
poate fi lipsită de tangenţele şi conexiunile cu ansamblul ei general, cuprins în
majoritatea operelor ce o definesc.
Antropologia Sfântului Vasile nu poate fi limitată doar la Omiliile X şi XI
la Hexaimeron (I şi I I despre crearea omului), dar acestea nici nu pot fi omise.
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În expunerea noastră am urmărit "kerigma" antropologică vasiliană, într-o
gamă cât mai diversă de lucrări. Aceasta pentru că cele două Omilii din
perspectiva cărora ar fi tentat cineva să definească concepţia despre om a
Sfântului Vasile, au fost considerate când neautentice, când invers. Înainte de a
găsi explicaţi i cu privire la "tăcerea contemporanilor asupra antropologiei
vasiliene în general, şi a acestor omilii în special, a receptării lor în timp, se
cuvine să se precizeze că numeroase studii îşi propun stabilirea paternităţii
acestora.
Încercările de acest gen aduc un plus de înţelegere asupra specificului
învăţăturii despre om a Sfântului Vasile şi dezvăluie şi acustica acesteia pe
parcursul timpului .
Prin urmare, problema stabi lirii autenticităţii celor două omilii ne
călăuzeşte spre atingerea scopului propus.
Doi cercetători ai operei Sfântului Vasile se întreabă în legătură cu omiliile
în discuţie: "Cum se explică lipsa neaşteptată a unor menţiuni, dacă opera este
întradevăr a lui Vasile, la unii autori contemporani şi posteriori începând chiar
cu Grigore de Nyssa? Cum explicăm că acesta din urmă nu a spus nimic despre
ele, în timp ce în cele două opere ale sale, La Hexaimeron 144 şi Despre crearea
omului 145se reiau într-o nouă prezentare respectiv Hexaimeronul lui Vasile şi
cele două Omilii 146?
Cu excepţia celor două Omilii de care nu se face menţiune, autorii
contemporani au admirat şi c itat mult Hexaimeronul Sfântului Vasile 147• Primul
care a avut cunoştinţă de operele în discuţie a fost cum era firesc, fratele său
Grigorie 148• Ambrozie al Mediolanului, care scrie şi el un Hexaimeron între
3 86-390, se inspiră din opera Sfântului Vasile 149• În anul 393, Ieronim
aminteşte de Omiliile la Facere 150 • Traducerea latină a lui Eustaţiu aminteşte de
asemenea de Hexaimeron şi implicit de antropologia vasiliană 151 • O explicaţie
a aşa-zisei "tăceri " constă în aceea că S fântul Vasile îşi propune să trateze
problema omului, în mod special, în postul Paştelui din anul 3 78, deci spre
sfârşitul vieţii sale la mai puţin de un an până să moară 152 •
Aşa că era firesc, pe de o parte ca fratele său să îi continue opera pe care o
cunoştea după cum am văzut dar pe de altă parte antropologia sa este
estompată de lucrarea monumentală - Despre crearea omului - a acestuia.
Această situaţie a creat confuzii în privinţa paternităţii Omiliilor l şi II (Despre
crearea omului) şi a umbrit cumva antropologia vasiliană. Numeroşi patrologi
s-au aplecat asupra acestei probleme. Amintim doar pe câţiva şi nu întâmplător:
O. Bardenhewer 15 3 , F. Diekamp 154, E. Stephanoar 155 , O.Armand de
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alţii au fost preocupaţi în mod special de autenticitatea celor două omilii. Am
precizat dej a că antropologia Sfântului Vasile categoric nu se rezumă la
acestea. Î n schimb este extrem de important să precizăm, că în funcţie de
paternitatea acestora, atât pentru cei imediat următori Sfântului Vasile, cât şi
pentru editorii şi cercetătorii de mai târziu ai antropologiei sale, lămurirea·
acestei chestiuni este capitală. De ce este aşa de important dacă Omiliile X şi XI
la Hexaimeron (I şi II Despre crearea omului), îi aparţin sau nu? Î n problema
care ne interesează, cercetările pe tema menţionată aduc un plus de lumină şi în
privinţa specificului antropologiei Sfântului Vasile şi consecinţelor ei, în
comparaţie cu cea a fratelui său.
Mai mult, se poate înţelege de ce atât contemporanii cât şi posteritatea
vorbesc mai puţin de antropologia sa şi mai mult de cosmologia sa.
Efectiv am putea să conturăm o imagine cât mai completă asupra
învăţăturii daspre om a Sfântului Vasile, dacă nu am avea în vedere paternitatea
celor două omilii. Aceasta pentru că în cuprinsul lor se găsesc câteva noţiuni
antropologice care nu se află în alte opere. 16 1 Că Sfântul Grigorie de Nyssa a
cunoscut Omiliile fratelui său e un lucru clar.
Î n primul rând Omiliile X şi XI la Hexaimeron conţin câteva teme familiare
Sfântului Vasile, care sunt reluate în Despre originea omului a Sfântului
Grigorie. Este vorba de învăţătura despre Sfântul Duh, consemnată în lucrarea
cu acelaşi nume datând în jurul anului 3 75 , Scrisoarea 260 către Optimus,
datată 3 77, Omilia la Deuteronom XV,9 - Ia aminte la tine însuţi şi cea la
Psalmul CXI V. Cea de-a X a Omilie ( I DCO) consacră un paragraf (special)
înţelegerii corecte a expresiei "Să facem om" (Fac. I , 26). Continuarea prin
versetul "Şi l-a făcut" (Fac. I, 27), arată foarte bine că e vorba de Sfânta Treime,
una în lucrarea ei creatoare şi întreită în Persoane. Nu doar termenul "ipostas"
162
este folosit, dar s-a făcut aluzie (în Omilia X) şi la închinarea liturgică •
Î nchinare pe care o găsim în Despre Sfântul Duh. Tatăl, Fiul şi Duhul se află în
aceeaşi închinare, chiar de la începutul creaţiei 163 • Mai departe Sfântul Vasile
spune că mărindu-l pe Dumnezeu ca pe Dumnezeu mărturisim proprietatea
ipostasurilor ( 0c:ov yap EK 0rnu npocncuvouv1c:s Kat 10 l8tcisov 1wv
unocnacrc:wv O�LOA.oyouµc:v ) 1 64 • Şi atunci când se referă la mărturisirea
(închinarea) Samarinencei despre adorarea în duh, foloseşte din nou aceeaşi
termeni pentru Sfânta Treime, termeni pe care Sfântul Vasile îi consacră.
Pe lângă divergenţele literare, între Sfinţii Vasile şi Grigorie în privinţa
autenticităţii celor două omilii, Elogiul Sfântului Grigorie de azianz aduce şi
.
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el câteva informatii. În acestea nu numai că se face aluzie la Hexaimeron, fără
îndoială destul de proaspăt în memoria contemporanilor dar un paragraf din
această locuţiune encomiastică se pare că se referă la Omiliile în cauză şi la
primele nouă Omilii la Hexaimeron165• Sfântul Grigorie de Nazianz descrie
distanţa pe care o păstra Sfântul Vasile faţă de ştiinţele profane, spunând: "Din
astronomie, din geometrie, din analogia numerelor a luat atât cât trebuie,
pentru a nu răni competenţele, considerând restul ca inuti l 1 66. Ori această
respingere explicită a "analogiei numerelor" (a speculaţiilor numerelor) deşi
este amintită sumar, nu se găseşte decât în Omilia XI, considerată ca şi a X a ca
neautentice. Dacă legăm această informaţie de folosirea probabilă a acestei
Omilii (XI) de către Sfântul Grigorie de Nazians în Cuvântul de la
Cincizecime din 3 8 1 , se pare că se poate considera că cei doi prieteni intimi ai
S fântului Vasile (cei doi Grigorie) au avut acces la Omilii, a căror paternitate a
fost contestată. Fiecare dintre ei a încercat să le descopere valoarea. Sfântul
Grigorie de Nyssa omite în lucrarea sa Despre Crearea Omului tot pasaj ul
despre ziua a 7-a (hebdomada), pe care-l reia prietenul din N azianz. Se pare că
Sfântul Grigorie de Nyssa, datorită contextului istoric şi doctrinar în care
erezia lui Eunomiu trebuia imperios combătută, mai degrabă prelucrează
Omiliile de cât să le editeze în forma lor originală. El a considerat probabil că
"cea mai bună modalitate da a fi credincios memoriei fratelui său, era aceea de
a relua încercarea sa" 1 67• S-a putut observa prin urmare că autorii contemporani
S fântului Vasile au cunoscut mai puţin Omiliile sale antropologice. Din acest
motiv, în decursul timpului antropologia sa s-a reflectat mai mult în tradiţia
Bisericii decât în izvoare scrise. Acest fapt a condus la o efe rvescenţă de opinii
în rândul criticilor moderni, dar şi a editorilor care i-au precedat pe aceştia.
Astfel primii editori: Erasmus în 1 532 16\ atri buia Omiliile Sfântului
Vasile, dar Fronton de Duc în 1 6 1 5 le aşează printre operele Sfântului Grigorie
de Nyssa, Combefis în 1 679 169 este de aceeaşi părere cu Erasmus. Migne la
rândul său, le-a imprimat de două ori, odată atribuindu-le Sfântului Vasile170
111•
altă dată S fântului Grigorie Garnier publică în anul 1 72 1 textul lui Combefis
dar le aşează printre " spuria"1 12 •
Nehotărârea este la fe l de mare şi la critici. La începutul acestui secol,
Bardenhewer173, reînnoieşte argumentele lui Garnier, independent de orice
consideraţie a manuscriselor şi respinge în totalitate şi una şi cealaltă atribuire.
Argumentul său se bazează, în mod special, pe prefaţa lucrării Despre Crearea
Omului a Sfântului Grigorie, în care acesta explică de ce reia opera fratelui său.
Această prefaţă însă nu pare să facă aluzie la Omiliile în cauză. A. Smets se
,
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întreabă: " O asemenea tăcere ar fi posibilă dacă Grigorie nu le-ar fi ignorat?
Este posibil să le fi ţinut în avantajul fratelui său, ca parte integrantă a
Hexaimeronului ?
De altfel, S fântul Grigorie nu putea fi autorul lor, estimează Bardenhewer,
adoptând părerea lui Diekamp 175, diferenţa care se observă între cele două opere
care au ca subiect învăţătura despre om, creat după "chipul şi asemănarea" lui
Dumnezeu (Fac. I . 26), exclude identitatea autorului.
De la B ardenhewer, problema s-a complicat. Pe de o parte noi cercetări sau
studii, ca acelea ale lui Stephanou 1 76 , ale lui S. Giet 177 şi D. Amand de
Mandieta 178 au scos în relief complexitatea mult mai mare decât s-ar fi bănuit
până acum a tradiţiei manuscrisă. De altfe l teologii E. von Ivanka 179 ,R. Leys1 80,
P. Danielou 1 8 1 • şi P. Merki, au examinat şi au apreciat diferit argumentul lui
Diekamp, după care Sfântul Grigorie nu poate să fi profesat doctrina despre
"chip", cum este expusă în Omilii.
Având de hotărât între Sfinţii Vasile şi Grigorie sau un anonim, criticii nu s
au putut pune de acord. A . Smets spune că făcând apel la tradiţia scrisă "de-a
lungul meandrelor tradiţiilor diverse datorate modificărilor doctrinare,
autenticitatea vasiliană poate fi regăsită"1 82 • El menţionează pe Procopiu de
Gaza, care a cunoscut şi citat din respectivele omilii şi cel mai important,
patriarhul Nichifor în secolul al IX -lea, referindu-se la prefaţa lucrării De
hominis opificio, concluzionează cu zece secole înaintea lui Bardenhewer,
printr-o argumentare analogă, lipsa de autenticitate vasiliană a Omiliilor183 •
Această luare de poziţie dafavorabilă în privinţa Sfântului Vasile, pare să fi
j ucat un rol serios în atribuirile atât de controversate care apar în manuscrisele
posterioare. A. Smets, continuă spunând că "o analiză mai strânsă
(documentată) a mediului capadocian de la 3 70 la 3 8 1 , a permis să sesizăm mai
bine şi să ne explicăm conţinutul şi eficacitatea prefaţei la De hominis opificio
şi să înţelegem raţiunile, care l-au putut determina pe Grigorie să se exprime
asupra operei fratelui său într-un mod cel puţin în aparenţă neclar decât ne-am
fi aşteptat de la el. În fine, comparaţia cu opera lui Vasile din punct de vedere
literar şi stilisti c . . . nu a putut decât să confirme concluziile la care ne
conduseseră cercetările făcute în celalalte domenii. Fără a ascunde aspectul
unei dovezi apodictice, argumentarea noastră nu mai permite azi excluderea
din moştenirea Sfântului Vasile a celor două Omilii, care par a fi compuse ca o
adăugire tardivă La Hexaimeronul său"1 84 • Ideea unui "falsificator anonim din
anturaj ul lui Vasile care s-ar fi hotărât să îndeplinească promisiunea
maestrului, urmând scrupulos programul trasat la sfârşitul Omiliei a XI a . . .
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ridică mai multe dificultăţi decât rezolvă"
Spre a întări convingerea în autenticitatea Omiliilor, A. Smets mai aduce un
argument care ne apropie şi mai mult de obiectul nostru. El spune: " Î n Omiliile
noastre, "chipul" este dobândit odată pentru totdeauna, prin creaţia care ne
stabileşte în fiinţă. Chipul rezidă în puterea pe care o are raţiunea de a comanda
animalelor ca şi pasiunilor interioare, în timp ce " asemănarea" nu se
dobândeşte decât prin j ocul voinţei libere. Numai în mod potenţial (ouvciµEt )
Dumnezeu ne-a făcut capabili să i ne asemănăm şi ne-a permis să fim artizanii
acestei " asemănări". Puterea raţiunii o posed prin faptul că sunt "după chipul
lui Dumnezeu. Î n ceea ce priveşte asemănarea, eu o dobândesc devenind
1 86 •
creştin"
H. Urs von Balthasar remarcă în 1942 1 87 că raţiunea principală care
permite să te îndoieşti de autenticitatea gregoriană a omiliilor rămâne intactă,
căci Sfântul Grigorie de Nyssa nu a profesat niciodată această distincţie
fundamentală între chip şi asemănare. Observaţia lui H. v. Balthasar, rezumă
1 88 •
părerile lui Bardenhewer, Holl, Schoemann şi Merki
E . von I vanka, partizan al autenticităţii gregoriene, promitea să
demonstreze că distincţia între chip şi asemănare din omilii, trebuie să fie luată
1 89 •
în sensul unui ideal posedat iniţial şi al unei realizări progresive
R. Leys a încercat să zdruncine teoria "peretului etanş", care ar exista între
190•
chip şi asemănare în prima Omilie (a X-a la Hexaimeron )
P. Dani e l ou, stabilind o cronologie a operelor Sfântului Grigorie de Nyssa,
afirmă că autentică fiind această Omilie, nu modifică perspectiva generală a
S fântului Grigorie, în care noţiunea generală de "chip" desemnează
"asemănarea" divină în plenitudinea ei, adică comportând nu numai
similitudinea firească (naturală) a sufletului cu Dumnezeu ci toată viaţa
19
1
supranaturală. A. Smets, în dorinţa j ustificată pentru el de a înmulţi
argumentele ce conduc la paternitatea vasiliană a omiliilor, adaugă: "noi nu
credem cu P. Merki că putem armoniza concepţiile teologice ale primei omilii
asupra originii omului, cu cele ale lui Grigorie din De hominis opificio.
Psihologia utilizată în această lucrare (a lui Grigorie - n. n.) fac să pătrundă
"dynamis" atât în chip, cât şi în asemănare, în timp ce Omiliile noastre despart
192
distinct, chipul static de asemănarea dinamică ".
Până în acest punct, recunoaştem ca remarcabilă strădania lui A. Smets de a
demonstra autenticitatea omiliilor. Am observat că în mod paradoxal
autenticitatea acestora, pusă la îndoială, a provocat confuzie atât la unii
contemporani ai Sfântului Vasile, cât şi după el. Recunoaştem că toată această
.
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efervescenţă în privinţa Omiliilor, a adus şi o anume explicaţie în privinţa
"tăcerii' despre antropologia vasiliană. Î n acest mod se explică Şl de ce la noi,
Omiliile nu au fost traduse şi nici nu au fost luate în seamă, când s-a vorbit de
193
antropologia Sfântului Vasile.
Darr cu "excluderea din moştenirea Sfântului Vasile a celor două Omilii",
cum se exprimă A. Smets, noi nu suntem de acord şi din alte considerente decât
el. Mai mult şi mai important ceea ce nu crede el în privinţa armonizării
concepţiilor teologice din Omiliile Sfântului Vasile despre crearea omului, cu
cele ale Sfântului Grigorie din prefaţa la De hominis opifcio, credem noi,
bazându-se pe o privire contextuală a antropologiei Sfântului Vasile. Î nţelegem
, cum am afirmat deja, că prin toate argumentele posibile trebuia redată
S fântului Vasile paternitatea Omiliilor în cauză, dar cu argumentul lui A. Smets
ce insistă în atingerea scopului său pe existenţa unui "perete etanş" care ar
exista în concepţia Sfântului Vasile între chip şi asemănare, nicicum nu putem
fi de acord. Aceasta pentru că s-ar umbri întreaga antropologie vasiliană în
esenţa ei şi chiar l-am lipsi pe Sfântul Vasile de întreaga moştenire lăsată de el
antropologiei patristice. Ne vedem astfel nevoiţi, să reamintim anumite puncte
esenţiale din antropologia vasiliană, pe care le-am evidenţiat deja pe parcursul
expunerii anterioare.
Î n primul rând în concepţia lui A. Smets se uită insistenţa Sfântului Vasile
pe lucrarea sfinţitoare a Duhului Sfânt, asupra omului şi creaţiei ; lucrarea
monumentală cu acelaşi nume este mai mult decât concludentă. Sfântul Vasile
învaţă că "prin harul primit încă de la creaţie" 194 , omul are "posibilitatea
195
desăvârşirii" • Dezvoltarea chipului în asemănare implică într-adevăr un
dinamism, căci "virtutea este ontologică" 196 şi "înălţarea la Creator se face prin
197
virtute"
şi prin "ostenelile virtuţii " . Explicând cuvintele din Facere,
"creşteţi", Sfântul Vasile învaţă "să ne înălţăm neîncetat şi să dorim ceea ce
198
suntem cu adevărat . . . "creşteţi cu creşterea cea după Dumnezeu" •
S fântul Vasile fundamentează conceptul de "sinergie" între harul Sfântului
Duh venit prin Hristos de la Tatăl şi voinţă, efortul omului de a conlucra cu el.
" Dânduni-se puterea de a ne asemăna cu Dumnezeu, ne-a permis să fim
199 Şi
împreună lucrători ai asemănării cu Dumnezeu, spune Sfântul Vasile
2
0
aceasta prin Hristos, în Duhul Sfânt 0 • Sfântul Duh "strălucind precum soarele
înaintea omului curat2°1 , îl va conduce pe om, cu concursul acestuia la
asemănarea cu Dumnezeu. Nu poate fi vorba de un "perete etanş " între chip şi
asemănare la Sfântul Vasile, care are o concepţie atât de luminoasă despre
S fântul Duh. Din contră el propune ca scop al vieţii creştine şi după el toată
•
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antropologia patristică, transfigurarea omului întreg, conştient şi subconştient,
suflef şi trup, în Biserică, prin lumina necreată a Duhului Sfânt în Hristos.
Lupta sa nu se reduce împotriva trupuiui ca atare, fiindcă este opera lui
Dumnezeu, ci împotriva patimilor.
Prin puterea Duhului lui Hristos, care pătrunde în om ca purificator, fiecare
creştin este chemat să convertească patimile, ca mişcări iraţionale, ce duc la
dezintegrarea omului, în virtuţi raţionale, c are conduc la transfigurarea omului
şi comuniunea lui Dumnezeu.
De aceea " lepădarea de sine (de patimi n. n.) este începutul asemănării cu
202
Dumnezeu11 • "Să fie curate, spune Sfântul Vasile, să fie sfinte toate
mădularele, ca să se învrednicească să se acopere cu îmbrăcămintea cea sfântă
şi luminoasă11 203 a Sfântului Duh. Sfântul Vasile nu limitează "chipul" doar la
raţiune, ci la tot ce poate fi dumnezeiesc în omul curăţit de patimi.
Prin aparenta delimitare între chip şi asemănare "probată" de teologii
occidentali, imaginea de ansamblu a antropoiogiei sale, demonstrează din
contră că chipul este o asemănare în potenţă şi asemănarea un chip realizat
sinergic prin har şi voinţă în omul purificat de patimi. Chipul implică
"participarea" la Arhetip şi în acest mod se poate realiza in asemănare.
Cum s-ar putea înţelege altfel că "omul a primit porunca să devină
24
Dumnezeu". 0 Această "participare" se realizează prin reciprocitatea iubirii .
S fântul Duh " s e împarte fără să sufere ceva ş i s e comunică î n întregime
2
asemenea razei solare". 05 Căci iubirea e ca "lumina pentru ochi".
Aşadar, conceptul de "dynamis" pe care criticii îl exciud din antropologia
vasiliană, la o cercetare mai completă, se descoperă cu claritate. Este adevărat
că Sfântul Grigorie de Nyssa, aduce un plus de clarificare asupra
interdependenţei între chip şi asemănare, pe care au evidenţiat-o criticii
occidentali, ca lipsind la Sfântul Vasile. Teologia occidentală însă sub influenţa
concepţiei despre har ca "graţie creată", abia în ultimul timp realizează
consecinţele ce decurg din aceasta. "Dinamismul" de care se vorbeşte numai
prin înţelegerea harului ca energie necreată îşi probează eficienţa cu alte
consecinţe capitale pentru transfigurarea omului şi a creaţiei . Deşi despre
S fântul Grigorie de Nyssa vom trata într-un capitol special, este locul să
menţionăm doar că nici chiar el nu a fost înţeles cu adevărat în problema
discutată. Iată ce spune un cercetător avizat al antropologiei sale: "Chipul şi
asemănarea nu sunt cu toate acestea de loc sinonime la episcopul Nyssei, ci
noţiuni corelative ale aceleiaşi realităţi: Omul; neînlocuindu-se una pe alta, dar
nici existând una fără de alta, în starea de normalitate a fiinţei umane.
-
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Diversitatea de înţelegere a cercetărilor-m oderne a fost posibilă, credem noi, pe
de o parte din cauza aşa-zisei sinonimii a sensurilor noţiunilor de care ne-am
ocupat mai sus iar pe de altă parte din cauza unei perspective prea statice
privind natura umană (dată de teologia occidentală de după Scolastică) din a
206
cărei perspectivă, analizăm opera marelui capadocian" .
Despre celălalt mare Capadocian, fratale său, putem spune şi noi la fel .
S fântul Vasile a vrut ma i degrabă să precizeze corelativitatea dintre chip şi
asemănare, întreaga operă dovedind aceasta. Aparentul " zid etanş" dintre ele
se explică doar prin latura istorico-exegetică a aparentei neconcordanţe dintre
Facere I,26: "Să facem" şi Facere I, 27, "şi a făcut". Trebuie apreciat mai
degrabă faptul că Sfântul Vasile este primul care dă o asemenea explicaţie şi o
lasă moştenire cugetării patristice şi credinţei Bisericii.
Iată cum se întreabă, dar şi cum răspunde teologul ortodox J.Meyendorf cu
privire la această problemă: " Trebuie oare să facem o distincţie fundamentală
între noţiunea de chip ( dKcbv ) şi cea de asemănare ( o µo iwcns ), aşa cum o
făceau Irineu şi Origen, sau trebuie să le considerăm ca fiind sinonime, aşa cum
o făceau Atanasie şi Chirii al Alexandriei" 207 ? Î nainte de a relua răspunsul
acestuia în virtutea precizărilor de până acum, la care se vor adăuga şi altele pe
parcursul studiului nostru, aceste noţiuni nu pot fi nici distincte, nici sinonime,
ci peste toate corelative.
Chiar J. Meyendorf încearcă să concluzioneze astfel, spunând: "Există
totuşi o constantă absolută în tradiţia patristică greacă, care afirmă că chipul nu
este o amprentă exterioară, primită de om de la început şi pe care firea
omenească o păstrează ca pe un bun al său, independent de ralaţiile sale cu
20�
Dumnezeu. Chipul implică o participare la firea dumnezeiască" .
Totul conduce prin urmare şi în antropologia Sfântului Vasile spre existenţa
teonomă a fiinţei umane. Pe bună dreptate, poate fi inclusă şi antropologia sa în
perimetrul constatării următoare: " Ontologia fiinţelor structurale "după chip" ,
faptul că suntem creaţi potrivit neamului dumnezeiesc, n e arată că avem un
scop de îndeplinit: să devenim cu adevărat sfinţi, dasăvârşiţi, dumnezei după
har, participând la condiţiile vieţii divine: nemuritori şi cinstiţi, " curaţi".
Chipul, fundament obiectiv, prin însăşi structura sa dinamică cere asemănarea
subiectivă, personală. Germenele - "a fi fost creat după chip" - duce la această
209
deschidere: "a asista după chip11 • Astfel a fost înţeleasă antropologia
vasiliană de viaţa Bisericii şi în această lumină i-a fructificat contribuţia sa
deosebită.
Aşadar, toată viaţa şi opera Sfântului Vasile este pătrunsă de o teologie
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antropologică şi invers. Căci el "îngrijea d e trupurile celor care aveau nevoie de
ajutor, dar totodată şi de sufletul lor, dându-le o dată cu hrana şi cinstea
c uvenită, ajutându-i cu alte cuvinte din două părţi... La aceasta se mai adaugă şi
hrana cuvântului, o bi nefacere şi o dărnicie desăvârşită, de obârşie cerească,
căci cuvântul este hrana îngerilor, cu care se nutresc şi se adapă sufletele
însetate de Dumnezeu şi care nu umblă numai după hrana cea nestatornică şi
trecătoare, ci după c ea care rămâne în veac. Astfel d e hrană distribuia el şi încă
din belşug, deşi era cel mai sărac şi cel mai lipsit din câţi cunoaştem noi, dar nu
ca să se potolească foamea de pâine, ci foamea cuvântului, cu hrană care cu.
adevărat este dătătoare da viaţă şi hrănitoare, contribuind la creşterea
210
duhovicească a celui bine nutrit cu dânsa".
Pentru toate acestea la elogiul Sfântului Grigorie de Nazianz , al Bisericii
de până la noi, trebuie să se adauge elogiul nostru şi
. al Bisericii de după noi,
până în plinătatea Î mpărăţiei lui Dumnezeu.
Aşadar, antropologia Sfântului Vasile este cuprinsă în majoritatea operelor
sale şi nu numai în omiliile la Hexaimeron. Î n schimb, ambiguitatea în privinţa
autenticităţii omiliilor-X şi XI la Hexaimeron (I şi II despre crearea omului) au
estompat cumva menţiunile scrise despre aceasta, atât pentru contemporanii
săi, cât şi pentru posteritate. Din această cauză, cele două omilii nu au fost
traduse la noi şi nici luate în seamă, când s-a vorbit de antropologia sa.
Cercetări recente au asigurat paternitatea vasiliană a acestora. Din
efervescenţa opiniilor asupra autenticităţii celor două omilii, s-a putut
concluziona şi că nu poate fi vorba de un "zid etanş" între "chip" şi
" asemănare", în concepţia Sfântului Vasile ci de corelativitatea lor. Î n teologia
occidentală, datorită concepţiei despre har ca "graţie creată", nu s-a putut
înţelege sinergia dintre lucrarea omului şi a harului Sfântului Duh în
parcurgerea "dinamică" a drumului, de ia "chip" la "asemănare", pe care
Sfântul Vasile îl fundamentează astfel, l ăsându-l moştenire cugetării patristice
u lterioare şi credinţei Bisericii . "Chipul'' este fundament obiectiv prin însăşi
structura sa dinamică, el cere "asemănarea" subiectivă, personală. A fi fost
creat " după chip" în concepţia Sfântului Vasile duce la această deschidere: "a
exista după chip" .
Având un sens plenar în Dumnezeu, antropologia s a deschide noi
perspective cunoaşterii omului în gândirea altor Părinţi ai Bisericii
contemporani şi de după el. La această remarcabilă contribuţie îşi va adăuga
strădaniile şi Sfântul Grigorie de Nyssa.
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CAPITALA MUNTEL UI A THOS DE LA KARIES - PRO TA TON
ŞI ŢĂRILE ROMÂNE (1 650-1863)

Î n decursul relaţiilor pentaseculare româno-athonite, Kariesul, centrul
geografic şi de conducere al Muntelui Athos, a avut o situaţie puţin mai
specială. Aici se află dealtfel centrul ierarhic al Muntelui, cu toate că, se ştie,
primele mănăstiri au fost Ivirul şi Lavra Sf. Atanasie. Tot Sf. Atanasie este
1
acela care a contribuit foarte mult şi la ridicarea bisericii din Karies ce s-a
numit Pantocrator, după numele instituţiei "protosului" (npcinos ),
conducătorul independent al comunităţii.
Structura ierarhică a Muntelui a fost consfinţită prin tipiconul din 972
"Magna Charta" a Muntelui Athos. 2 Călugării aveau să fie, conform acestui
tipicon, de două feluri : cu viaţă de obşte şi pustnici. Frăţia fiecărei mănăstiri
( lEp a <JUAAOyos ) se conducea prin adunarea egumenilor ( cruvaţ11) aşezată la
Karies. Deasupra tuturor se afla Protosul, un monah independent, ales de
împărat şi hirotonit de patriarh, având atribuţii de episcop (era înzestrat chiar
cu cârja arhierească şi la Liturghii sluj ea cu epigonat şi cruce, însemne
ierarhice). Avea dreptul să întărească egumeni, să facă recomandări pentru
hirotonie3 • l nstituţia Protosului a funcţionat cu succes până în sec. al XVII-lea,
4
timp în care sunt întâlniţi ultimii protoşi .
Acum Comunitatea Muntelui Athos (Kotv 6 TI1w, µt:yciA.11 µtcr11) este
condusă anual de câte o pentadă de mănăstiri.
Cât despre Karies şi biserica Protatonului ne face amintire şi tipiconul
din 1 045 care redă numele protosului Teofilact, alături de care semnau
-
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egumenii de la Lavra, Vatoped şi Ivir, apoi pe locul şase Esfigmenu, pe al
nouălea I lie de la Xiropotamu şi Dohiariu în rândul al unsprezecelea. Primele
trei purtau titlul de Lavre pentru că celelalte, în număr de 1 80 ( atâtea semnături
existau), erau simple mănăstiri. Tot aşa, comunitatea de la Karies purta numele
de Lavra Kariesului (A.au pa Trnv Kapuc:Oov)5 . Ca să se numească, însă, Lavră,
trebuie să fi avut în jurul ei numeroase schituleţe şi chilii, lucru de altfel atestat
încă din sec. XI 6. Una dintre celebrele chilii ale Kariesului era cea cu hramul
"Aţwv coT iv" (Cuvine-se cu adevărat) aşezată într-o vâlcea spre mănăstirea
'
Pantocrator . Tot acolo exista pe la sfârşitul sec . XV chilia cu hramul Sf. Trifon
al cărei ctitor a devenit Ştefan cel Mare al Moldovei. O altă chilie,din sec.
XVlll , a căpătat celebritate prin aceea că acolo a locuit Sf. Nicodim Aghioritul
8
împreună cu ucenicii săi Ştefan şi Neofit •
Î ncepând cu sec. XVI, puterea protosului scade, iar chiliile din jurul
Kariesului ajung să fie vândute diverselor mănăstiri din cauza marilor datorii
în care căzuseră. Acestea sunt conacele de azi în care se află instalaţi şi
9
reprezentanţii celor 20 de mănăstiri .
Spuneam că centrul religios îl constituie biserica "Adormirii Maicii
Domnului" , ieşirea ei nordică dând chiar spre sediul Comunităţii (Kotv6n1m ),
iar ieşirea răsăriteană se află chiar în drumul principal. Biserica este - alături de
catoliconul Marii Lavre şi cel al lvirului - cea mai veche în Sf.Munte.
Bineînţeles că ridicarea bisericii şi pictarea ei de mai târziu s-a datorat
împăraţilor bizantini care o şi susţineau financiar, iar când aceştia n-au mai
putut, sarcina a trecut în mâna regilor vlaho-bulgari JO.
Ca în toate cazurile, românii şi-au avut aportul lor şi aici, la Protaton,
din timpul celor mai vechi domnii.
Relaţiile Protatonului cu românii sunt vechi şi se verifică prin cele
1 . 1 1 O documente româneşti de acolo, documente descoperite de istoricul
Dumitru Năstase în colaborare cu Florin Marinescu, în urma unei misiuni la
Athos, în 1 986. Cel mai vechi document care s-a salvat este de la domnul
moldovean Petru Rareş, purtând data 1 5 februarie 1 546. Numărul
documentelor domneşti este de 334, adică 3 0% din totalul celor descoperite,
ele provenind de la 47 de domni ai Moldovei şi 4 ai Ţării Româneşti şi privesc,
în general, metoacele româneşti ale Protatonului. Celelalte poartă semnătura
unor mitropoliţi moldoveni sau episcopi, arhimandriţi, egumeni, membrii ai
Divanului 1 1 • Spuneam că cele mai multe privesc cele două mari metoace pe
care Protatonul le-a deţinut în Ţara Românească şi Moldova: Cotroceni şi Trei
Ierarhi . De fapt, nu le deţinea în mod special Protatonul, ci întreaga Comunitate
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a Muntelui Athos, adică cele 20 mănăstiri, în comun.
Parte din documentele acestea care acoperă perioada de timp de după
1 668 a fost examinată de cercetătorul grec Haralambos Gasparis, puţin
înaintea cercetătorilor români, adică pe la 1 982. Acesta a reuşit să clasifice
multe dintre documentele româneşti care aparţin perioadei sus amintite,
documente ce sunt conţinute de 45 de codi ci. Este vorba despre scrisori, multe
dintre ele de recomandare pentru egumenii propuşi de Sinaxa athonită pentru
metoacele româneşti, altele sunt acte de lichidare a datoriilor unora dintre
egumeni sau epitropi către Marea Sinaxă, după expirarea mandatului lor, altele
sunt simple scrisori de informare între aceştia şi autorităţile Muntelui Athos.
Există printre toate acestea şi o bogată corespondenţă între Patriarhia
Ecumenică şi Chinotita Muntelui Athos. Î n sfârşit, se păstrează în aceşti codici
scrisori ale voievozilor celor două Principate dunărene către Marea Sinaxă a
Athosului, scrisori ce privesc nu numai Protatonul, ci şi alte mănăstiri
aghiorite. Se mai pot găsi deasemenea multe catastife de venituri şi cheltuieli,
altele cuprinzând însemnări despre milele ce s-au făcut, despre manuscrise,
cărţi, obiecte de cult, cât şi despre cele două metoace pe care cele 20 de
mănăstiri le-au primit din Ţările Române 12 •
Deşi, cel mai vechi document din numărul celor 1 . 1 00 este de la Petru
Rareş, nu înseamnă că atunci au şi început legăturile cu Protatonul. Ele sunt cu
două secole mai vechi, adică de la 1 369, când în Ţara Românească se va fi aflat
Protosul Sf. Munte, Hariton, către care domnul Vladislav I trimitea o scrisoare
privitoare la călugării români de la Cutlumuş - scrisoare ctitoricească în care
cerea înlocuirea vieţii de obşte cu cea idioritmică. Cu mare greutate; Hariton a
aprobat acest lucru, ceea ce a dus la înmulţirea numărului românilor acolo.
Asupra acestui episod nu vom insista, dat fiind că există deja o bibliografie
bogată 13 • Cu această ocazie, Vladislav devenise ctitor al Cultumuşului, la
cererea călugărilor de acolo, prin Hariton, fapt pentru care Cutlumuşul a rămas
în conştiinţa atoniţilor ca "Lavră a Ţării Româneşti". Este cunoscut de
asemenea că Hariton a ajuns şi mitropolit al Ţării Româneşti, în proaspăt
înfiinţata mitropolie.
Un alt protos care a determinat legătura Athosului cu domnii români a
fost Cosma. Către biserica Sf. Ilie de la Cutlumuş, locul unde se afla chilia
acestuia, va îndrepta dania sa de I .OOO aspri, la 29 august 1 492, Vlad
Călugărul, domn al Ţării Româneşti 14 • La 27 ianuarie 1 50 1 şi Radu cel Mare îi
15
acorda un aj utor de 2 .000 aspri pentru fiecare an • La vreme a în care Vlad
Călugărul şi Radu cel Mare, mai apoi, se milostiveau către Cosma, acesta deja
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nu mai era protos şi de aceea se şi stabilise la Sf.Ilie, pe teritoriul Cutlumuşului,
provenind ca şi Hariton de acolo.
Apoi, Radu cel Mare a acordat direct Protatonului un ajutor anual de
3 .000 aspri, plus 3 00 curierului, la 3 1 ianuarie 1 500. Banii erau destinaţi de fapt
bisericii Sf.Nico lae16•
La 1 507- 1 508, prinţul Bogdan, fiu al lui Ştefan cel Mare, refăcea
biserica cu totul, după cum mărturiseşte pisania pusă atund7• Nu este
imposibil ca protosul Cosma să fi ajuns şi în Moldova, aşa cum ajunsese în
Valahia, intervenind pe lângă voievodul Bogdan spre a reface sediul
Comunităţii. Nu ştim dacă şi Ştefan cel Mare l-a ajutat pe Cosma sau dacă a
intervenit cu ceva la Protaton, cunoscută fiindu-i opera de susţinere a
Athosului, dar menţionarea numelui său în dipticele de acolo ne îndreptăţeşte
să credem că va fi avut o oarecare contribuţie1 8 • Cu banii lui Bogdan sau cu ai
vreunui voievod din Ţara Românească trebuie să se fi reparat, la 1 5 1 2, nartexul
Protatonului 19•
O relaţie deasemenea specială · a Ţărilor Române cu Athosul, în
paŢticular cu Protatonul, s-a realizat prin protosul său Gavriil, ucenic al marelui
mitropolit Nifon, adus de Radu cel Mare spre a reorganiza Biserica
românea�că20. El era protos între 1 5 1 5- 1 5 1 8, iar la 1 5 1 7 se afla la Curtea de
Argeş, cu ocazia grandioasei ceremonii de sfinţire a bisericii lui Neagoe
Basarab. Relaţiile lui Gavriil cu Ţările Române nu s-au limitat numai la
domniile muntene, ci el a ajuns şi la curtea lui Bogdan al Moldovei. Exista chiar
şi o scrisoare a sa către prinţul Ioan Zapolya al Transilvaniei, de pe la 1 53 2-33 ,
cu privire l a învăţăturile lui Luther2 1 •
Un alt protos şi-a înscris numele în analele raporturilor româno-atonite,
Serafim. Prezenţa sa în Ţările Române este atestată de mai multe documente şi
tot el este cel care îl determină pe Petru Rareş să acorde la 1 546 o sumă de bani.
Un moment important al acestor relaţii care trebuie menţionat, este cel
al donmiei marelui binefăcător, domn al Moldovei, Alexandru Lăpuşneanu
( 1 5 52-6 1 ; 1 564-68). Este drept, el murise în 1 568, dar binefacerile le continuă
soţia sa, doanma Ruxandra. Pe de-o parte, ea ajutase mănăstirea Zografu,
răscumpărându-i din mâna turcilor toate metoacele pe care le avea în
Macedonia, cu 52.000 aspri22• Dar, şi mai mult decât atât, doamna Ruxandra, tot
la 1 568 , a mai oferit o imensă sumă întregului Munte Athos spre a-şi putea
răscumpăra bunurile monastice ipotecate de bancherii evrei din Tesalonic. Era
vorba de 1 65 . 000 aspri, adică 1 . 700 piese de aur ! 23 Totuşi, ne spun autorii greci,
s ituaţia nu s-a îmbunătăţit24 cu mult, pentru că datoriile creşteau pe zi ce trece.
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D e obicei, turcii, văzând că datoriile erau plătite (aşa cum făcuse doamna
Ruxandra), măreau haraciul, încât, la 1 62 1 , ajunsese la 80.000 piaştri (groşi)25.
Din cauza devalorizării monetare haraciul care până atunci se plătea în aspri, se
va plăti de la începutul sec. XVII în groşi, socotindu-se 1 00 aspri la un gros26,
adică 80.000 groşi= 8.000.000 aspri !
În acea perioadă, protosul îşi va pierde importanţa, instituţia sa fiind
înlocuită cu o conducere comună - Marea Sinaxă. Ea va hotărî de acum în
numele Muntelui Athos27 • În acest context avea să vină pentru întreg Mw1tele
Athos marea danie a lui Vasile Lupu şi anume închinarea mănăstirii Trei Ierarhi
din laşi, la 1 64 1 28 , după ce domnul plătise şi el, ca mai înainte impozitele tuturor
mănăstirilor athonite către turci, pe tot parcursul domniei sale29• Tocmai de acea
patriarhul ecumenic Atanasie Patelaros trimitea la Moscova, prin Meletie
Sirigul, un răvaş foarte elogios la adresa domnului: "ajutător tuturor celor ce
cer, are visteria lui deschisă şi mila lui se varsă din belşug peste toţi săracii.
Precum şi râul Nilului adapă toata ţara Eghipetului aşa a făcut şi acest cucernic
domn: a plătit datorii fără număr ale· sfântului de viaţă dătătorului Mormânt şi
cugetă la o eleimosină şi mai mare decât aceasta"30• Tot acelaşi patriarh mai
spunea: "unicul sprijinitor şi unica glorie a neamului nostru (grecesc) singura
lui lumină şi glorie căci grecii fiind lipsiţi de împărat, tu, vred.n icule de
JJ
am111t1re, eşti pentru no1 1mparat .
Era vremea marilor danii căci tot pe atunci închinase nu numai Trei
Ierarhii, ci şi alte mănăstirii cu pământurile lor cu tot. Este de semnalat faptul că
într-un document, emis de domnul Constantin Duca al Moldovei la 20
febr. 1 702, se spunea că Vasile Lupu închinase mai întâi la Muntele Athos
mănăstirea sa de la Copou, Sf. Atanasie şi, mai apoi, construind Trei ierarhi a
supus-o pe cea de la Copou acesteia din urmă, amândouă rămânând închinate la
Athos32•
La 6 martie mai închinase Trei ierarhilor şi Biserica Domnească din
Bacău33, ridicată de Alexandru, fiul lui Ştefan cel Mare şi reparată acum de
Vasile Lupu. Dania aceasta era întărită la 1 8 aug. 1 666 şi de Alexandru Iliaş34•
Cu puţin înainte, adică la 2 apr. 1 656, Gheorghe Ştefan al Moldovei
dăruia mănăstirii Trei ierarhi satele Răchiteni, Tămăşeni, Jugani, pentru hrana
dascălilor grec i care îi înlocuiseră pe cei slavoni şi scuteau aceste sate de dări35.
Faptul că la 1 656 existau deja dascăli greci la Trei Ierarhi ne face să gândim că
mănăstirea era deja închinată la Athos la aceea dată36•
Mănăstirea Trei Ierarhi deţinea mai multe sate şi moşii, vii, livezi, case,
bălţi, avere considerabilă care pe la 1 827 dădea un venit anual de 50.000 piaştri
.
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româneşti sau 250.000 lei37.
În acea perioadă de după închinarea Trei Ierarhilor nu numai această
mănăstire furniza venituri Muntelui Athos, ci şi unii domni din Ţara
Românească. Aşa, Grigore Ghica ( 1 65 9- 1 664) dădea voie " celor douăzeci de
mănăstiri athonite să scoată anual câte 1 .000 de bolovani de sare de la Ocnele
Mari", pe care puteau să-i vândă sau să facă ce vor pofti cu ei38• Mai târziu şi
domnii fanarioţi se vor impune prin anumite binefaceri cum este aceea de a da
anual mănăstirii moldovene câte 1 50 taleri spre a cumpăra 200 oca de ceară, în
mai multe rânduri : la 1 744 de către Mihai Racoviţă , la 1 763 de către
Constantin Cehan şi la 1 775 de către Alexandru loan lpsilanti 39•
Între timp, mănăstirea Tre i Ierarhi s-a mai stricat, dar a fo st reparată, o
dată, la 1 74 1 -42, iar a doua oară pe la 1 804-6 când i se reface turnul clopotniţei,
"cu, ajutorul tovărăşiei celor din Athos"40 şi, la 1 809, îi face reparaţii
arhimandritul Serafim de la Caracalu, egumen pe atunci la Trei lerarhi4' . Tot
S erafim a intervenit la metocul de la Sf. Atanasie - Copou pe care " l-a înălţat cu
mare cheltuială, aflându-l stricat de mult din temelii, nimicit în anul 1 809 de la
2
Mântuitorul Lumii 114
În ceea ce-l priveşte pe Serafim, e l înlocuise la Trei Ierarhi pe
Constantin Grigoriatul43, căruia Chinotita Muntelui Athos îi impusese dej a
câteva condiţii la numire c u scopul d e a clarifica situaţia mănăstirii ieşene care
trecea prin clipe destul de grele. Cauza era aceea că de multe ori egumenii
numiţi lucrau în fo losul propriu şi nu al mănăstirii, astfel încât sumele cu care
erau datori către cele 20 de mănăstiri athonite nu mai ajungeau acolo, ci luau cu
totul alte destinaţii. Condiţiile erau următoarele:
l . Durata egumeniei era fixată la 7 ani, timp în care Chinotita nu avea
dreptul să-l schimbe fără vreun motiv serios.
2 . Chiria anuală cu care egumenul era dator către Chinotită se fixa la
7.500 groşi care se vor preda în trei rate epitropi lor Muntelui Athos .
3 . Egumenul n u v a d a socoteală Chinotitei.
4. Cheltuielile pentru întreţinerea mănăstirii şi a metoacelor ei n u se vor
face din suma strânsă pentru plata chiriei anuale.
5 . La sfârşitul perioadei de egumenie va preda integral averea
mănăstirii , atât mişcătoare, cât şi cea nemişcătoare, celui ce-l va înlocui, în
timp ce prisosul îi va aparţine.
6. Se interzice schimbul sau vânzarea averii imobile a mănăstirii .
7. Daniile creştinilor s e vor depune l a mănăstire ş i n u l a egumen.
8. Dacă spre sfârşitul egumeniei se va găsi vreo datorie, ea va fi achitată
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de către egumen; şi tot acesta va înlocui orice obiect care l ipseşte pe cheltuiala
proprie.
9. În caz de război, chiria anuală nu se mai depune.
1 O. Dacă are loc vreun incendiu, egumenul trebuie să informeze
Chin otita ca aceasta să ia măsurile necesare recuperării pagubelor.
1 1 . Tot egumenul are obligaţia să plătească 1 .000 de groşi pentru
cheltuielile pe care le au exarhii Sf. Munte.
Pentru respectarea condiţiilor impuse lui Constantin, garanta
mănăstirea Grigoriu. Dacă acesta se va dovedi incapabil de a egumeni
mănăstirea, Chinotita avea şi-şi rezerva dreptul de a-l înlătura. În cazul în care
acesta murea, moştenitoarea sa, dar şi responsabilă devenea mănăstirea
Grigoriu44•
Se înţelege că şi lui Serafim trebuie să i se fi impus aceleaşi condiţii ,
p lus faptul că trebuia să dea socoteală anual de banii pe care îi cheltuia. E l
fusese numit p e 23 aprilie 1 806, p e şapte ani, c u garanţia mănăstirii Karakalu
către Chinotită45 • Insistăm asupra acestui personaj deoarece i se datorează
multe dintre reparaţiile la Trei Ierarhi. Mai târziu, la 1 1 iulie 1 808, a fost numit
printre reprezentanţii Marii Sinaxe a Sf. Munte la laşi . Aceştia erau: Grigorie
Irinupoleos, stareţul mănăstirii Golia şi egumenul Căprianei, arhimandritul
Antim de la Zografu. Datoria lor era să se îngrij ească de restabi lirea mănăstirii
Trei Ierarhi în urma seismului ce o afectase în anul precedent46•
Marea Sinaxă, după expirarea celor 7 ani ai egumeniei lui Serafim
( 1 8061 1 8 1 3 ), a numit ca exarhi ai mănăstirii de la Trei Ierarhi pe egumenul
mănăstirii Dancu, arhim. Ignatie de la Xiropotamu, pe fostul egumen al .
Căprianei, Antim Zografitul, şi pe ieromonahul Procopie de la Rusicon, cu
scopul de a verifica afacerile egumenului Serafim. Se precizează în actul cu
data 23 aprilie 1 8 1 4 că Serafim preluase mănăstirea de la exarhul de atunci al
Chinotitei , ieromonahul Sinesie de la Hilandar. Prin prezenta scrisoare,
mănăstirea Karakalu accepta numirea lui Serafim de către Marea Sinaxă pentru
încă doi ani, 1 8 1 4- 1 8 1 6, cu obligaţia achitării anuale a 1 5 .000 de groşi. Din
aceştia, 1 1 .000 vor fi întrebuinţaţi pentru achitarea dobânzilor rezultate în urma
datoriei mănăstirii, în valoare de 1 1 3 .000 groşi, în timp ce numai restul de
4.000 se vor trimite anual Chinotitei. La sfârşitul perioadei bianuale, Serafim
era dator să predea mănăstirea precum o preluase, fără nici o altă datorie47.
Pentru întreagă această perioadă a egumeniei lui Serafim, arhivele
Protatonului păstrează foarte multe cataloage de venituri şi cheltuieli, aşa cum
le ceruse Chinotita S f. Munte48 •
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Marea Sinaxă l-a considerat foarte capabil pe Serafim, de vreme ce, se
vede, l-a numit pe o perioadă de încă şapte ani ( 1 8 1 6- 1 822) spre a egumeni
mănăstirea de la Trei Ierarhi, cu condiţia să depună la Chinotită o chirie anuală
de 32.000 de groşi în două rate şi să respecte cele 20 de condiţii care i se
impuneau în scrisoarea de garanţie49•
·
La 20 octombrie l 820, Serafim a împrumutat pentru refacerea
acoperişului bisericii 24.3 96 groşi şi 34 de parale. Apoi, a achitat dobânzi ale
datoriei mănăstirii în valoare de 1 1 740 groşi şi a depus şi banii ce-i datora
pentru chiriile impuse de Marea Sinaxă50•
Egumenia lui Serafim s-a întrerupt în 1 82 1 din cauza revoluţiei care
tocmai izbucnise în Balcani şi astfel relaţiile cu Moldova ale Sinaxei athonite
au intrat într-un con de umbră, aşa încât pentru multă vreme nu mai avem nici o
ştire despre acestea.
Nici domnii Tării Româneşti n-au fost mai prejos în a ajuta cele
douăzeci de mănăstiri athonite. În 1 682, Protatonul avea să primească o danie
cel puţin pe măsura aceleia moldoveneşti a lui Vasile Lupu. Dacă nu se
întâmplase în timpul domniei lui Matei Basarab, s-a întâmplat în timpul unui
alt mare binefăcător, Şerban Cantacuzino. E l va închina, pe 1 5 octombrie,
mănăstirea sa de la Cotroceni cu toate ale ei, printr-un hrisov a cărui analiză
merită s-o facem datorită noului pe care-l aduce prin adăugarea unor clauze
prin a căror nerespectare închinarea s-ar fi anulat51 • Construcţia se terminase în
decembrie 1 67952 , mănăstirea căpătând dej a un egumen în persoana lui Danii!,
fost episcop al Strehaiei, episcopie pe care, în acelaşi an, domnul o desfiinţase,
cu o existenţă efemeră53. Domnul nu s-a limitat numai la a ridica mănăstirea, ci
a şi înzestrat-o foarte bogat după cum şi vedem dintr-o gramată a patriarhului
ecumenic Dosoftei, din aprilie 1 680, care avea rostul, la cererea domnului - ni
se spune - de a întări, adică de a confirma, toate daniile de care beneficia noua
mănăstire. Întâi, i se dăruia din vama Oraşului de Floci a treia parte din venituri,
indiferent de unde ar fi fost ele. În al doilea rând, i se acordase de către domn şi
se confirma acum vinăriciul din dealul Ţigăneştilor şi din al Viţicheşti lor de la
Piteşti, dar şi 400 bolovani de sare de la Ocna Telega. Mai dăruise marele domn
şi o baltă din satul Pietre, Judeţul Vlaşca, pe care o scutea de orice dajdie,
precum şi pe cei care locuiau acolo54• Interesant este că Şerban Cantacuzino
ceruse întărirea patriarhului, tot aşa cum făceau altă dată împăraţii bizantini,
ceea ce s-ar putea traduce printr-un protectorat pe care, de la Vasile Lupu,
domnii români l-au impus Locurilor Sfinte, fiind acceptat fără rezerve55• Altfel,
nu s-ar putea explica de ce un prinţ, de talia lui Şerban Cantacuzino, pe care
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poate numai Brâncoveanu l-a întrecut, trebuia să ceară confirmarea pentru
ctitoria sa de la un patriarh ecumenic. N-o făcuse, în nici un caz, din prea multă
supunere şi să privim numai la tonul extrem de elogios al gramatei, ce se adresa
56
marelui domn . Nu până demult, domnii români chiar schimbau patriarhii de la
Constantinopol, aşa cum o făcuse Vasile Lupu. Nu era mare diferenţa între el şi
Şerban Cantacuzino, al cărui comportament a fost mereu unul imperial. Ca
dovadă, şi patriarhi i următori vor imita pe Dosoftei. La 6 ianuarie 1 68 1 ,
Dionisie va întări deasemenea drepturile şi proprietăţi le mănăstirii Cotroceni,
iar lacov o va face la 4 februarie 1 68 1 57 •
Abia după ce a văzut-o înzestrată cu tot ce-i trebuia, domnul a închinat
o tuturor celor douăzeci de mănăstiri athonite printr-un hrisov care, aşa cum
spuneam, este important şi interesant prin clauzele ce le conţine. Şerban
Cantacuzino, ca nici un alt domn de până la el, a condiţionat închinarea
mănăstirii sale, poate pentru că sesizase i legalităţi în administrarea
mănăstirilor închinate până atunci. Să nu uităm că Matei Basarab, cu 40 ani
înainte, luase măsura dezînchinării a 22 de mănăstiri, fie din cauza unei proaste
administraţii din partea acelora către care se făcuse închinarea, fie din cauză că
depistase că unele închinări erau alese, prin documente contrafăcute ! 58 • Î n
cazul de faţă documentul suna ca un contract. Î n primul rând, trebuiau să se
trimită egumeni cu frica lui Dumnezeu, smeriţi, înţelepţi, dar şi buni
administratori : " egumenul acela care se va trimite . . . a fi om cu toată
înţelepciunea şi pedepsit şi vrednic, care, văzându-se a fi vrednic, bun,
chivernisitor, înţelept, adăugător întru toate ale mănăstirii, niminea să nu aibe
voie a-l depărta pe dânsul. . . " lată cum condiţia ca egumenul ce se va trimite să
fie un bun administrator este prima şi asta spune mult, întărind aserţiunea de
mai sus, aceea a unei proaste administraţii. Mai departe, urma o a doua condiţie
şi anume că din venitul mănăstirii se va trimite la Athos numai prisosul, grosul
rămânând aici pentru folosul Cotrocenilor. Î n timpii neroditori avea să se
trimită acolo mai puţin, în aşa măsură încât mănăstirea bucureşteană să nu
sufere de lipsuri. Î n al treilea rând, nimic din cele cu care fusese înzestrată
mănăstirea nu avea voie să fie dus la Athos, indiferent de condiţii . Domnul era
foarte categoric aici . Dintre primele c lauze mai funcţiona aceea că la fiecare
trei ani, egumenul să dea socoteală de veniturile ce le va încasa mănăstirea şi, în
cazul în care se găsesc nereguli, să fie demis şi înlocuit, aşa cum cerea hrisovul.
Î n sfârşit, domnul prevedea să se urmeze întocmai tipicul athonit, în cele
liturgice, să se prăznuiască în mod special şi ziua mucenicilor Serghie şi Vach
(7 octombrie) pentru că în acea zi fusese domnul izbăvit din mâinile
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urmăritorilor săi ( este vorba de lupta pentru domnie, în contextul căreia Şerban
Cantacuzino îşi luase angaj amentul construirii mănăstirii, istoria fiind
îndeajuns cunoscută). Rânduia, în cele din urma, să fie pomenit, el şi tot
neamul lui, atât la mănăstire, cât şi la Athos, iar de i se va întâmpla sfârşitul să
fie chiar îngropat aici. " iar de vor face părinţii călugări împotriva acestora continua el - de vor strica şi vor călca şi nu vor ţinea de legătura ce am făcut dăm
voe ctitorilor - rudenii, care vor fi mai aproape de sângele nostru să scoată pe
aceia ... " Adică ce să strice sau să calce părinţii călugări? Evident, să se pună
sub incidenţa c lauzelor citate şi " să n-aibă voie a strica, nici a lua, nici a
împuţina din câte am dat şi am închinat sfintei mănăstiri. . . " căci altfel "să aibă
voie ctitorii a le cerea şi a le căuta şi cele greşite a le îndrepta... ". Specifica: nici
măcar ctitorii să nu se atingă de ceva al mănăstirii, iar călugării să fie datori să
adauge la cele ce sunt şi să întărească situaţia economică a mănăstirii59•
Este evident că întocmirea acestor clauze, care, practic sunt numai de
natură economică, viza clar fapte cu care mănăstirile închinate se mai
confruntaseră până atunci. Domnitorul doar căuta să le pună în rânduială şi să
asigure ctitoria sa ca nu cumva să ajungă în ruină. Dacă · ele au fost sau nu
respectate vom judeca mai încolo. Până atunci, vedem că la 1 688 călugării
athoniţi trimeteau domnului o scrisoare de mulţumire prin doi reprezentanţi:
Natanail, proegumen al Lavrei şi Paisie, proegumen al Ivirului care cereau
Principelui să li se încredinţeze lor avutul mănăstirii Cotroceni60 • A mai urmat o
scrisoare în care, în urma presupusului refuz al domnului de a-i numi
administratori pe cei doi, călugării se declarau mulţumiţi şi de Parteni e care
egumenea deja de la 1 682, iar mai înainte vieţuise la Ivir6 1 •
Pe parcurs mănăstirea n-a rămas numai cu daniile făcute atunci de
domn, ci i s-au adăugat altele noi de către soţia voievodului, de către rudele sale
sau alţi boieri munteni, i s-au adăugat metoace care au dus-o la o asemenea
bunăstare, încât Chesarie Daponte, văzând-o, a numit-o "fala Munteniei"62 •
La 1 5 mai 1 684 i-a fost închinat Cotroceniului schitul de la Vălenii de
Munte de către ctitorii săi Hagi Stoian şi soţia sa63• Schitul fusese şi el înzestrat
cu mai multe case, 1 O pogoane de vie la Ceptura, două moşii, ţigani, 1 00
bolovani de sare, animale şi 800 taleri. Se vede că şi ei învăţaseră de la
domnitor să pună condiţii în asemenea situaţii, căci obligau pe egumenul
Partenie să pună la cârma schitului călugări vrednici, să aibe grij ă să-i
sporească venitul, apoi, în caz de boală, călugării aveau obligaţia să se
îngrij ească de ctitori, să-i pomenească tot timpul şi la moartea lor să-i îngroape
acolo64.În decursul veacurilor schitul s-a îmbogăţit cu alte moşii, cu vii şi a
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primit scutiri de taxe65• Toate acestea se constituiau în venit pentru mănăstirea
Cotroceni.
La 28 oct. 1 689, Maria Doamna, soţia lui Şerban Cantacuzino a închinat
Cotrocenilor biserica zidită de ea în Bucureşti, după ce o .înzestrase cu case,
odoare, prăvălii şi alte venituri66• Doamna Maria punea şi ea condiţii părintelui
Partenie să numească aici ieromonahi greci ca să urmeze orânduiala ca la
Cotroceni. Egumenul era dator a se ocupa şi de veniturile bisericii Doamnei,
căci aşa s-a numit de atunci, cât despre locurile, casele sau moşiile ei, nimeni n
avea voie să se atingă de ele, adică să le înstrăineze. Prin acestea se urmărea
sporirea venitului, ca să nu se întâmple "ca la celelalte monastiri"67•
Cu încă un schit avea să se mai înavuţească Cotroceniul şi implicit
întreg Muntele Athos prin închinarea la 26 febr. 1 694 a schitului Micşani , zidit
p e la 1 672 de marele medelnicer Dumitraşcu Ştirbei, pe moşia sa din
Dîmboviţa68 • Acest schit avea zece moşii, vii, mori, ţigani, foarte multe
animale si beneficiase de mile domnesti69•
În a doua jumătate a sec.XVlll, un nou schit se ridica în Argeş de către
logofătul Stanciu Budişteanu devenit Ştefan monahul. Mai exact, ridicarea
schitului Budişteni trebuie să se fi făcut după 1 iunie 1 673, când Stanciu
logofătul lăsa averea sa mitropoliei ca să se facă pe moşia sa un schit, despre
care aflăm că pe la 1 68 1 -82 exista dej a70• Ca atare, închinarea lui la Cotroceni,
căci şi acesta a fost închinat, trebuie să se fi produs după această dată.
I s-au mai închinat Cotrocenilor schitul Căscioarele, cu şase moşii şi
schitul Cătăluiul, la 1 742, de către Constantin Corbeanu vel şătrar11 •
De l a toate aceste schituri venitul s e centraliza l a Cotroceni d e unde se
trimitea tainul cuvenit la Karies, iar de acolo se distribuia la fiecare mănăstire
m parte72 .
Aici intervenea influenţa acelora mai puternici în Sfântul Munte care-şi
disputau întotdeauna întâietatea conducerii metoacelor şi anume călugării
iviriţi, destul de puternici de când posedau bogata mănăstire a "Sf. Treimi" din
Bucureşti, şi cei din Vatoped, nici ei mai săraci, datorită celor 25 ( ! ) metoace
din Ţările Române şi, desigur, cei din Lavra. Soluţia opririi acestor certuri a
fo st crearea a doua epitropii compuse din delegaţii Sfintelor Locuri, una pentru
Moldova care funcţiona la Trei ierarhi sau Sf. Sava şi alta pentru Ţara
Românească situată la Cotroceni sau Văcăreşti73• Existenţa acestor epitropii
este dovedită şi de faptul că la un moment dat, în documentele prin care se
dăruiau bani, nu mai apare suma aceea afectată curierului sau "aducătorului"
banilor la Athos. Nu ştim sigur, când s-au înfiinţat aceste epitropii, dar, dacă
'

'

�

https://biblioteca-digitala.ro

77
urmărim în documente, vom putea să ne dăm seama, cu aproximaţie. Această
perioadă poate coincide cu ridicarea şi apoi închinarea Cotroceni ului la Athos.
În paralel, la Constantinopol se constituise o epitropie cu menirea de a
supraveghea numirile de egumeni şi de a trimite delegaţi pentru încasarea
veniturilor74•
Pe parcursul secolului XVIII, Cotroceniul cu schiturile şi moşiile sale
au alimentat permanent cu venituri Protatonul, care distribuia sumele obţinute
celor douăzeci de mănăstiri, dar foarte mulţi bani au aj uns la şcolile greceşti din
Orient75. Cu alte cuvinte, banii aceştia au ajutat la cultivarea spiritului grecesc,
la luminarea poporului grec, asuprit de turci. Acesta a şi fost motivul pentru
care daniile româneşti, după 1 82 l , se vor diminua, şi aceasta, nu din cauza
românilor, ci datorită turcilor care vedeau în metoacele româneşti surse
pernianente de venituri, ce erau direcţionate spre finanţarea chiar a
sentimentului revoluţionar (întreţinut prin şcoală). Tot de aceea multe dintre
minţile luminate ale Greciei şi-au găsit, încă din vechime, refugiul în Ţări le
Române, de unde serveau cauza grecească. Acelaşi lucru făceau şi egumenii
greci de la mănăstirile închinate. Acest lucru a avut ca efect, nu rareori ,
spolierea metoacelor, ruinarea lor şi lăsarea în paragină, fără posibilitatea de a
se reface . Mulţi dintre egumeni au lăsat chiar Cotroceniul înglodat în datorii.
Acesta este şi motivul pentru care la sfârşitul sec XVIII, mănă_stirea Cotroceni
se afla înglodată în datorii, fiind silită să vândă câte ceva din averea ei,
împotriva clauzelor ctitoriale 76 •
Iniţial, condiţiile de numire ale egumenilor coincideau cu aceste clauze
impuse altădată de ctitorul ei, chiar dacă ele nu apăreau de fiecare dată în aceste
acte de numire pe care le emitea Marea Sinaxă, deoarece se subînţelegeau din
hrisovul de închinare. Cu timpul însă, după un secol de la închinare Chinotita
Sf. Munte începe să precizeze în scrisorile prin care îşi dădea acordul la
numirea vreunui egumen condiţi i noi pe care aceştia erau obligaţi să le
respecte. I ată câteva din condiţi ile pe care Marea Sinaxă le impusese la numirea
lui Serafim Vatopedinul (altul decât Serafim de la Karakalu) ca egumen al
Cotrocenilor, în ideea amorsării efectelor datoriilor care se adunaseră până
atunci :
l . Va depune o chirie anuală de 5 . 000 de groşi către Chinotită, în două
rate, cu excepţia primului an, în care datoria se va depune integral de la început.
2. Va depune anual o sumă de 550 groşi pentru întreţinerea Şcolii
greceşti din Bucureşti.
3. Pentru întreţinerea mănăstirii avea voie să cheltuiască anual numai în
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limita a 1 50 groşi dar şi aceştia cu aprobarea proestoşilor de la lvir şi Grigoriu.
4. Va depune în contul celor doi exarhi ai Muntelui Athos câte 1 00 groşi
anual.
5 . Pentru cheltuielile de instalare a sa ca egumen era dator 200 de groşi,
iar de se va depăşi această sumă, restul va fi achitat de Chin otită.
6. Exarhii îi vor preda la 1 aprilie schitul Văleni unde trebuia să
numească el însuşi un egumen, de asemenea H anul Şerban Vodă, precum şi
întreaga avere, mişcătoare sau nemişcătoare a m-rii Cotroceni.
7. La sfârşitul egumeniei era dator să predea întreaga avere a mănăstirii
şi datoria ei aşa cum le preluase. Dacă cumva se adăuga vreo datorie nouă la
ceea ce găsise, era datoare mănăstirea Vatoped să o achite, ca garantă a lui"77•
Procedura cerea să fie informat domnul asupra acestei numiri, iar
Marea Sinaxă să trimită scrisorile de recomandare către mitropolitul
Ungrovlahiei, precum şi o scrisoare către egumenul care trebuia să predea
locul. Apoi noul egumen trebuia să întocmească un catastif (inventar) cu
elementele de avere ale mănăstirii pe care o preluase78 •
Pe la 1 797- 1 798, un nou episod avea să se consume între voievod şi
Chinotita Muntelui Athos în urma numirii de către aceasta a unui nou egumen
ce nu convenea lui Constantin Hangeri. Cum s-au întâmplat lucrurile?
Din ziu<J, de 1 oct. 1 797, există o scrisoare de acord a mănăstirii Marii
Lavre pentru numirea lui Visarion Lavriotul ca egumen al Cotroceni lor pentru
o perioadă de şase ani79• Exact după un an aceeaşi mănăstire emitea o scrisoare
de garanţie pentru numirea unui nou egumen, arhim. Hrisant, scrisoare ce
conţinea aceleaşi condiţii ce erau cuprinse în actele anterioare80• Se pare că
Visarion preluase deja Cotroceniul la data emiterii primei scrisori ( 1 oct.
1 797), iar pe 26 august se afla la Bucureşti si Hrisant, probabil cu scopul de a-l
înlocui pe Visarion. Nu ştim exact ce s-a întâmplat81 , dar voievodul a
recunoscut ca egumen pe Visarion, în timp ce Chinotita îl vroia de acum pe
Hrisant.
O scrisoare a exarhilor Muntelui Athos la Bucureşti adresată Chinotitei
ne poate da câteva amănunte spre a putea înţelege episodul acesta. În scrisoarea
lor, exarhii Paisie Xenofontinul şi Antim de la Karakalu redau faptul că la 26
aug. 1 798 ajunsese la Bucureşti noul egumen al mănăstirii Cotroceni,
arhimandritul Hrisant, împreună cu "kir Partenie", moştenitor al fostului
egumen, "fericitul David Lavriotul " . Toţi aceştia fuseseră primiţi de însuşi
domnul Constantin Hangeri, asistat de Grigorie de Stavropoleos (unul dintre
mulţii ierarhi care şi-au petrecut timpul în ţările noastre) şi Matei Grigoriatul ,
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egumen al mănăstirii Spirea (închinată la Grigoriu). Aflăm că domnul l-a
găzduit pe Hrisant, pe care mai târziu l-a exilat. Cauza acestei decizii a
voievodului - ne spun exarhii în continuare - era aceea că aghioriţii călcau peste
decizia sa iniţială de a recunoaşte pe Visarion, "ca şi cum ar avea ei autoritate
absolută" . Ori, un astfel de lucru nu putea fi acceptat de domn. Se ştie că ctitorul
rânduise ca responsabili şi supraveghetori ai respectării clauzelor închinării pe
exarhi şi pe domnii ce vor urma. În această situaţie, domnul nu putea tolera vreo
intervenţie în deciziile sale. lată deci un exemplu al puterii absolute de care
dispunea autoritatea statului - domnul, în cazul de faţă - în problema
mănăstirilor închinate, aşa încât, după evenimentele acestea, exarhii au scris
Chinotitei, îndenmându-o să trimită o scrisoare de iertare către domn şi, în
acelaşi timp, să garanteze pentru persoana lui Yisarion, drept egumen al m-rii
Cotrocen i. Pe de altă parte, această scrisoare a lor avea şi menirea de a informa
chin otita asupra stării precare în care se afla m-rea Cotroceni82•
La 2 1 septembrie 1 798, Marea Sinaxă răspundea voievodului, spunându-i
că a primit scrisorile exarhilor şi a lui Yisarion şi că, după ce s-a produs
întrunirea celor 20 de mănăstiri, nici una dintre ele nu l-a acceptat pe acesta
drept membru al lor şi nu i-a dat, în consecinţă, scrisoare de garanţie. Prin
urmare, Yisarion nu mai putea să se considere aghiorit ( ! ) . Argumentul
voievodu lui, continuau reprezentanţii Athosului, că înaintaşul său, Alexandru
Moruzi, numise la mănăstirea Radu Vodă un călugăr neatonit, nu r.e zistă,
pentru că, de fapt, acesta avusese drept garantă mănăstirea Ivir83• Este deci
evident că ceva se întâmplase între Visarion şi Chinotita atonită, de vreme ce
aceasta nu mai voia să garanteze pentru el. Altfel, scrisoarea de acord de la 1
oct. I 797 ar cădea sub incidenţa îndoielii. Din păcate, deşi ar fi fost interesant
de ştiut, arhivele nu ne dezvăluie mai mult decât am putut aduce în faţă acum.
Două zile mai târziu după scrisoarea Chinotitei, la 23 sept. 1 798,
constatăm totuşi o schimbare de comportament a acesteia, acceptându-l pe
Visarion ca membru al comunităţii athonite şi dându-i scrisoare de garanţie
pentru numirea la Cotroceni (de fapt pentru continuarea mandatului). Pe de altă
parte, cerea scuze voievodului şi îl ruga să anuleze exilul arhimandritului
Hrisant84. Astfel s-a stins conflictul acesta, Visarion rămânând la cârma
mănăstirii bucureştene până la 1 8 1 3 , dată la care Ioan Caragea l-a înlăturat
datorită multelor abuzuri pe care le făcuse.
Pe la 1 802, mănăstirea s-a ruinat din cauza cutremurului din acel an şi
Visarion a fost nevoit să se împrumute cu scopul de a putea face reparaţii la
clădiri le mănăstirii, la biserica acesteia, la clopotniţă şi la parac lis. Se
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dărâmaseră hanurile, magaziile din Bucureşti, dar şi metoacele ei. Între timp,
crescuseră şi datoriile care se pot constata şi din caietul de venituri şi cheltuieli
al egumenului Visarion ( 1 798 1 8 1 5). Pentru a o repara, Visarion s-a
împrumutat, dar se pare că a luat mai mulţi bani decât îi trebuiau, invocând,
cum ne spune inscripţia aşezată de el, faptul că mănăstirea s-a ruinat total,
căzând şi biserica şi clopotniţa şi paraclisul, dar şi hanurile, metocul de la
V ălenii de Munte şi prăvăliile de la Bucureşti 85 .
La lichidarea datoriei pe care o făcuse (20 iulie 1 8 1 5) se prezentau
domnului "c institul aghent chesaro-craiesc" şi consulul rus ce dăduseră o sumă
de 3 5 5 . 500 taleri, cu dobânda neplătită. Epitropii domnului Caragea spuneau:
"ne-am chibzuit în tot felul pentru multa datorie în care a încăput Sf. Monastire
Cotroceni din reaua economie şi netrebnica chivernisie a lui Visarion proin
egumenul" 86 .
Caragea Vodă răspundea la 8 ianuarie 1 8 1 5 printr-un pitac,
recunoscând multele abuzuri ce s-au făcut şi îl înlocuia pe Visarion cu Dionisie
Plumbuiţeanul, un român. Totodată, informa pe epitropi că a scris şi la Muntele
Athos pentru a cere confirmarea lui Dionisie, dar părinţii de acolo nu au
aprobat numirea lui, ci au insistat pentru un Ignatie despre care actul domnului
spunea ca s-a dovedit fără ştiinţă de egumenie şi nici idee despre obiceiurile
pământului87• Acestea dovedesc multa atenţie pe care un domn fanariot o
acorda mănăstirilor închinate, în special Cotrocenilor. EI mai rânduieşte şi o
E forie compusă din fiul său, Iorgu Caragea, boierii Grigorie Brâncoveanu şi
Grigorie Bălăceanu, sub conducerea clucerului Constantin Predescu. Eforia îşi
va avea sediul la hanul " Şerban Vodă" şi şi-a început activitatea prin a adresa
domnului o anafora: "Fiindcă Sf. Mănăstire Cotroceni se afla întradevăr sub o
mare sarcină având o datorie foarte grea şi imposibil de reglementat, de peste
500.000 de lei " aşa încât sărmanii părinţi ai mănăstirii se văd siliţi a trăi din
împrumuturi. Eforii roagă pe domn ca să ierte mănăstirea de darea de 1 .000 de
lei către spitale88 •
Vodă Caragea a mai emis un act prin care schimba şi egumenii de la
Radu Vodă, Mihai Vodă şi Spirea, ca împreună cu clucerul Constantin
Predescu şi Dionisie Plumbuiţeanul să facă cercetare asupra condicilor de
venituri şi cheltuieli. Însă egumenii au nesocotit porunca domnească, fapt ce va
determina pe Grigorie Brâncoveanu să adreseze la 2 februarie 1 8 1 5 încă o
anafora domnului prin care cerea să se impună acestora mai vechea poruncă89•
În aceeaşi zi, domnul convoca autorităţile specifice spre a face verificarea
mănăstiri lor90• Nici aşa egumenii n-au dat curs hotărârii domneşti, fapt pentru
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care Caragea voievod sesizează Marele Divan ca să preia condicile mănăstirii
Cotroceni şi întăreşte definitiv pe Dionisie, acuzându-l de data aceasta şi pe un
fost egumen, lgnatie, anterior lui Visarion care şi el făcuse multe datori i.
Ignatie egumenise pe la 1 779 şi probabil că el era cel propus de athoniţi, de
vreme ce domnul îl respinge pentru că se dovedise dej a un prost
administrator91 • Marele Divan, în raportul său către domn, spunea că Visarion a
făcut mănăstirii multă încurcătură şi "păgubitoare schimburi şi vânzări de
92
acareturi" • Deci, rudele ctitorului ar fi avut acum dreptul de a retrage
închinarea, spuneam noi. Î ntradevăr, ameninţau cu acest lucru: "Iar l gnatie şi
exarhul ce au venit de jos (de la Athos) ca nişte nevrednici ce sunt, supărând
fără de cale luminat auzul Măriei Tale, din poruncă, să se ducă înapoi la
S fetagora şi să se astâmpere şi ei şi Sfetagoriţii de a nu mai face acest fel de
s upărări, căci de se vor mai obrăznici, apoi atunci cu hotărâre să ştie că se
dezînchină mănăstirea cu totul şi rămâne cu totul desăvârşit slobodă a ţării . . . " .
Semnau arhiereii ţarii ş i boierii, care împreună formau Divanul, cu data de 23
"3
ian. l 8 1 5 • Acum vine pitacul domnesc din 2 febr. 1 8 1 5 despre care am pomenit
mai sus. Situaţia era critică. Î n plus, mai vin şi creditorii, consulul rus şi un
baron austriac, care cereau restituirea c)atoriei pe care egumenii o făcuseră pe
seama mănăstirii. Aceştia nu erau singurii, căci şi egumenii de la Radu Vodă se
94
împrumutaseră cu sume colosale, tot pe seama mănăstirii •
Î n anul următor, la 1 8 1 6, Obşteasca Adunare, după multă chibzuială da
o soluţie. De fapt, două, dar la alegere. Ori era somat Protatonul să plătească
datoria metocului lor, ori domnul trebuia să dispună vinderea a 1 8 prăvălii din
"'
B ucureşti . Pentru că Athosul nu era în fericita situaţie de a putea plăti datori i,
se recurge la a doua soluţie96 • Situaţia s-a restabilit întrucâtva, iar registrele
97
mănăstirii pentru anii 1 8 1 4 - 1 8 1 7 dovedesc acest lucru •
Toate acestea dovedesc că mănăstirea Cotroceni a avut creşteri şi
scăderi, ce s-au datorat, evident, oamenilor care le-au condus. Acest episod,
însă, nu trebuie să ducă la concluzia că grecii mereu au spoliat-o, pentru că au
existat şi egumeni vrednici, care au ştiut să vadă şi interesul mănăstirii, ca şi pe
cel al mănăstirilor care îi trimeteau.
Arhiva Kariesului păstrează şi alte urme în legatură cu împărţirile de
ajutoare trimise de la noi din ţară. Î ntr-un catastif din 1 8 09 se face pomenire de
o danie a arhondesei Elena Moruzi, danie de câte 500 groşi anual primelor 8
mănăstiri şi câte 50 celorlalte 1 2, bisericii Protatonului şi celor 8 schitur i .
Dania n u era numai pentru anul acela, ci urma să i s e dea curs ş i în anii ceilalţi
98
cu condiţia de a o pomeni pe donatoare •
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După revoluţia de la 1 82 1 , Cotroceniul devenind reşedinţă domnească
(la un moment dat, chiar Ioan Caragea se mutase acolo, fapt pentru care a şi
susţinut-o atât, împotriva călugărilor greci) nu a mai trimis cu regularitate bani
99
la Athos, astfel explicându-se şi veniturile mari ale mănăstirii •
Din toate acestea putem constata legături susţinute între români, cler,
domnie şi Muntele Athos, prin Protaton, ca exponent al acestuia. Protatonul a
benefic iat de un considerabil ajutor, atât din Moldova, cât şi din Ţara
Românească, putând la rândul lui să distribuie această atenţie tuturor
mănăstirilor care în acele momente erau în mare nevoie. Spunem că au existat
momente de creştere şi scădere a marii ctitorii bucureştene după cum
Protatonul a ştiut să rânduiască egumeni vrednici şi chibzuiţi aşa cum cerea
hrisovul - testament al ctitorului.
ln toată istoria acestor relaţii este unul dintre primele hrisoave, dacă nu
chiar primul care pune condiţii atunci când este vorba despre o închinare,
condiţii care reieşeau din spiritul de protecţie al mari lor donatori. Din păcate,
sunt puţine aceste hrisoave cu un astfel de conţinut expres care să poată da
posibilitatea, pe mai departe, a părţii donatoare, de a "regla conturile".
Amintim acest lucru pentru că problema aceasta a constituit subiectul sau
"calul de bătaie" în discuţiile foarte aprinse din preajma secularizării.
Deveniseră sau nu proprietăţi ale Locuri lor Sfinte mănăstirile închinate, în
situaţia în care aceste clauze lipseau şi chiar se specifica faptul că ele erau
donate cu toate ale lor, fără a mai aminti că, în cazul neîndeplinirii anumitor
rugăminţi ale ctitorului, mănăstirile respective trebuiau dezînchinate? Este
greu de spus, chiar dacă la îndemână ne stă o întreagă polemică. O lucrare care
să analizeze situaţia de faţă din punct de vedere al dreptului bisericesc, dar şi
civil, se impune şi ar fi binevenită. Putem invoca aici normele de drept ctitoria!
românesc potrivit cărora o mănăstire nu putea deveni proprietate, ci ea era parte
constitutivă într-o eparhie. Iar dacă ea se ruina şi se pustia datorită unei proaste
administraţii era posibilă intervenţia ctitorului, ierarhului sau domnului. De
fapt, în dreptul românesc , domnul deţinea puterea supremă. Aşa cum închina
putea să şi dezînchine 100 . O dezînchinare se produsese în timpul lui Mate i
Basarab, însă nu a avut la bază judecarea neîndeplinirii unor condiţii ale
închinărilor, ci acelea erau închinări abuzive, adică făcute pe baza unor acte
false pe care călugării nu le-au putut prezenta niciodată aşa cum făceau de
obicei când o domnie se schimba şi veneau să ceară confirmarea şi reînnoirea
aj utoarelor. Faptul că de multe ori ei veneau să ceară confirmarea vechilor
hrisoave de închinare de la noii domni şi există suficiente documente în acest
sens, ne poate duce la presupunerea că închinările acestea nu erau făcute pentru
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veşnicie (ca donaţie) ci s e impunea câte o confirmare d e la fiecare nou domn.
Tot aşa de bine, un domn, în baza dreptului pământean, putea să nu confirme
acel hrisov. Atunci ne întrebăm, totuşi : dacă putea să facă acest lucru, de ce
Ş erban Cantacuzino emite acest hrisov cu condiţii destul de dure, dacă ne
gândim la spiritul hrisoavelor de până la el? De ce domnul român accentua
condiţia ca de la Athos să fie trimis întodeauna un egumen înţelept, bun
administrator, care să dea socoteală la fiecare trei ani de venituri? Nu voia oare
să preîntâmpine - iată cu norme de drept - situaţia cu care, probabil, domnii
anteriori se confruntaseră? Este destul de greu de dat un verdict.
Ceea ce trebuie să rămână din această întreagă istorie este, zicem noi,
faptul că românii n-au pregetat niciodată să ajute Locuril e Sfinte, fără condiţii,
iar când acestea au fost puse, ele nu erau revendicări, ci măsuri care urmăreau
să protej eze bunurile naţionale. În nici un caz nu pot fi judecaţi pentru rea
credinţă, ci dimpotrivă, trebuie văzuţi ca unii la care spiritul panortodox era
foarte puternic. Aceasta a şi: fost motivaţia teribilelor gesturi pe care ei le-au
făcut. Istoria poate judeca.
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npos 10 8ou Â.ov E'0vos un11pecrim autrov, Atena, 1 93 5 , p.234). Însă, se pare că
Sinaxa a preluat conducerea ceva mai înainte, pentru că există documente
înainte de 1 660, prin care noua conducere fixa cuantumul datoriei pentru
fiecare mănăstire sau hotăra cum să se distribuie daniile. De exemplu, înainte
de 1 660 exista o hotărâre a Sinaxei pentru modul în care fiecare mănăstire va
contribui la plata unei datorii care privea mănăstirea Dohariu: Marea Lavra
trebuia să dea 1 1 O groşi, Vatoped şi Hilandar câte 1 00, Ivir 85, D ionisiu 60,
Xiropotamu 56, Pantocrator 5 7, Cutlumuş 5 5 , Simonopetra 54, Sf.Pavel 3 5 ,
Dohiariu şi Xenofont câte 3 0 , Karakalu, Grigoriu, Esfigmenu şi Zografu câte
25 şi Stavronikita 1 O. Filoteu, Kostamonitu şi Rosiconul, datorită marii sărăcii
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în care se aflau erau scutite (Ph. Meyer, Die Haupturkundenfiirdie Geschichte
derAthosklster, Leipzig, 1 894, p.67, cf. Mamalakis, op.cit. , p.266, et passim
264-265).
2 8 D.P.Bogdan, Daniile, p.26 preciza că documentul se găseşte în arhiva
mănăstirii Dionisiu, cf. P.Năsturel, op.cit., p.83 spunea că închinarea s-ar fi
făcut în jurul lui 1 645 - vezi şi D.Petrakakos, Niatmyai -r<'.Uv n:crµrov rnu AO,
Alexandria, 1 9 1 5 , p. 1 7 . O serie de alte acte referitoare la Trei ierarhi se g�s�sc
în arhiva Protatonului, catalogate fiind de Evloghie de Vatoped, Daniel de
boh iariu, Ioasaf de la Sf. Pavel, Gabriel de Stavronichita şi Ştefan de la
Grigoriu, Catalog al tipicoanelor Chinotitei Muntelui A thos, al hrisoavelor
româneşti, sigiliilor, firmanelor şi altor acte oficiale, Atena, 1 92 1 .
29 N. Iorga, Documente privind istoria României culese de Eudoxiu de
Hurmuzaki, XIII, p. 44 1 -2; idem, Bizanţ după Bizanţ, Bucureşti, 1 972, p. 1 69
(ed. greacă, 1 984, p. 1 83); Mamalakis, op.cit., p.266. C.Cojocaru spunea că
Vasile Lupu a plătit aceste datorii la 1 645 Biserica Moldovei sprijinitoare a
Orientului Ortodox, Partea II. Sec.XVll-XVIII, "M.M. S" , 3/ 1 987, p. 46.
30 N . Iorga, Bizanţ, p. 1 68 .
3 1 Pr.Prof. I. Rămureanu, Contribuţia Ţărilor Române la dobândirea
independenţei naţionale a poporului grec, "B.O.R. " XC, 1 972, nr. l -2 p. 1 3 5 .
3 2 Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva centrală a Statului,
vol.IV, Bucureşti, 1 970, p.3 1 , nr. 1 1 9; Ana Dobjanschi şi V. Simion, Arta în
epoca lui Vasile Lupu, Iaşi, 1 979, p . 32. În ce priveşte cele două documente,
amănunte privitoare la ridicarea lor .se pot găsi la N .Stoicescu, Repertoriul
bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din Moldova,
Bucureşti, 1 974, p. 480-485 şi la G .Balş, Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti
din veacurile al XVII-iea şi al XVIII-iea, Bucureşti, 1 93 3 , vol.l, p. 1 28 .
3 3 N. Stoicescu, op.cit. , p.4 1 .
34 ASB, ms. 579, f. 40, 43-44.
35 Catalogul documentelor moldoveneşti, III, 1 653 - 1 675, Bucureşti,
1 968, nr. 1 80.
36 Mai sunt păreri confo rm cărora închinarea s-ar fi produs pe la 1 646 N . Iorga, Inscripţii din bisericile României, vol.ll, Bucureşti, 1 906, p. 1 46;
Marin Popescu Spineni, Procesul mănăstirilor închinate, Bucureşti, 1 93 6,
p. 1 3 1 .
37 Gh.Moisescu, op.cit. p.245; Cojocaru, op.cit. , p.46. În Iaşi mănăstirea
avea un han şi 20 case, 32 prăvălii, 1 50 alte prăvălii cu embatic (arendate), 73
pogoane de vie, toate acestea făcând din ea una din cele mai bogate mănăstiri
-
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moldovene - M.P.Spineni, op.cit, p. 1 5 1 -2 ; Hurmuzaki, V, supl. l , p. 1 32 3;
Bodogae, op.cit., p. 84.
38 Oh.Cioran, op.cit. , p. 1 3 5 ; Bodogae, op.cit. , p.83; Oh.Moisescu,
op.cit., p.245; Mamalakis, op.cit., p.267. Hrisovul în legătură cu dania aceasta
amintea că şi Ieremia Movilă şi fiul său Constantin Movilă făcuseră acest gest,
ceea ce înseamnă că dania aceasta putea fi mai veche, după cum vedem că şi
domnii fanarioţi o continuau, dând diverselor mănăstiri astfel de facilităţi - vezi
Iorga, Muntele Athos, p. 509-5 1 1 .
39 V.A. Urechia, Istoria românilor, voi.II, 1 774-86, Bucureşti, p. 1 03 -4.
40 N. Stoicescu, op.cit., p . 480-5.
41 Ibidem.
42 Iorga, Inscripţii, II, p. 1 47 ; O.Balş, op.cit. , p. 1 28.
4 3 De fapt, Serafim nu era urmaşul lui Constantin, ci al lui Meletie
Iviritul şi al lui Sinesie de la Hilandar. Constantin a fost acela căruia, pentru
prima oară i s-au impus condiţiile despre care discutăm, Oasparis, op.cit, cod. 6
nr. 20, p. 1 3 6. Cât priveşte chestiunea abuzurilor pe care adesea le săvârşeau
egumenii numiţi la metoacele româneşti, un oarecare Hagi Sava mărturisea la 4
iulie 1 784, într-o scrisoare către Chinotita Muntelui Athos, că Ignatie, egumen
la Trei Ierarhi, ordonase redactarea de catastife false cu scopul de a subtiliza
banii mănăstirii. În aceste catastife, Hagi Sava avusese grijă să insereze alte 1 5
pungi de bani (o pungă=500 groşi) ca şi cheltuieli ale mănăstirii. Cu această
ocazie, el îşi cerea scuze pentru "ierosilia" (sacrilegiu) ce fusese silit s-o facă Oasparis, op.cit., cod. 3 , nr. 1 5 , p. 47. Pentru toate acestea, în 1 784, Marea
S inaxă a ordonat epitropilor de atunci să purceadă la un control al "socotelilor'
(conturilor) egumenului Ignatie Lavriotul şi să numească alt egumen la
susnumita mănăstire - ibidem, cod. 3, nr. 1 6, p. 47; nr. 1 8, p. 48.
44 Ibidem, co,d. 6, nr. 6 1 -62, p . 1 5 8-9.
45 Ibidem, cod. 6, nr. 1 7, p . 1 34.
4 6 Epitropii aceştia au fost numiţi la aceeaşi dată - ibidem cod. 6, nr. 1 81 9, p. 1 3 5 .
47 Ibidem, cod. 6 nr. 30, p . 1 43 -4. Iar pentru chestiunea datoriilor, vezi
ibidem, nr. 3 1 -3 3 .
48
Ibidem, cod. 6 „ nr. 3 6-37, p . 1 46-7; nr. 40-45, p. 1 48- 1 50. Asta nu
înseamnă că înainte de Serafim nu existau asemenea socoteli - ip idem, cod. 3 7,
p. 254-260; cod. 3 8-44, p. 26 1 -2(551
49 lbidem, cod. 6, nr. 35, p 1 46.
5 0 Ibidem, cod. 6, nr. 48, p. 1 52.
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5 1 ASB, ms. 69 1 : Condica mănăstirii Cotroceni, f. 1 1 - 1 3 ; Hurmuzaki,
XVI, 1 , p. 248-255, 262-264; N. lorga, Documentele Cantacuzinilor,
Bucureşti, 1 902, p. 1 1 3 - 1 1 5 ; Hrisovul este redat şi de o lucrare completă despre
Cotroceni - G.M.lonescu, Istoria Cotroceni/Ol'; Lupescilor (SfElefterie) şi
Grozăveşti/or, Bucureşti, 1 902, p. 66-7 1 . Nu este reală data de 1 5 sept. 1 686, ca
an al închinării aşa cum găsim la Grigoire Bengescu, Memorandum sur Ies
Eglises, Ies monasteres, Ies biens conventuels et specialment sur Ies
monasteres dedies de la Principaute de Valachie, Bucureşti, 1 85 8 p.3 5-42 ;
Gh.M. lonescu, Influenţa culturii greceşti în Muntenia Şi Moldova cu privire la
Biserică, Şcoală şi Societate (1359- 1 8 73), Bucureşti, 1 900, p. 8 8 ; Ion
Brezoianu, Mănăstirile zise fnchinate şi călugării străini, Bucureşti, 1 86 1 ,
p.25. De asemenea, hrisovul se poate găsi în arhivele Protatonului - v.
Gasparis, op.cit„ cod. 3 , nr. 9.
52
ASB, Mănăstirea Cotroceni, pacJ(/ 1 4; LXI/27; IV/6; XXXIII/3 ;
N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelorfeudale din Bucureşti,
Bucureşti, 1 96 1 , p. 1 88- 1 90.
53 Pr.Prof.Mircea Păcurariu, !BOR, voi.li, p. 1 66; G.M. lonescu, Istoria
Cotroceni/01: p. 1 66.
5 4 Hurmuzaki,
XVI, 1 , p. 23 1 -237. Mănăstirea Cotroceni a fost
permanent înzestrată cu bunuri ale căror hrisoave de acordare se pot găsi în mai
multe condici de la ASB, ms.206: Condica veche de documente a mănăstirii
C otroceni, alcătuită la 1 808 de Dionisie Eclesiarhul cu aj utorul
arhimandritului Visarion; ms.43 0: Mănăstiri sfetagoriceşti, conţine 1 94 acte
privitoare la Cotroceni din cele 5 9 1 , în total; ms. 690 : Condica mănăstirii
Cotroceni conţine 298 hrisoave referitoare la proprietăţile mănăstirii, aflate în
j udeţul Teleorman, Dîmboviţa, Muscel, Vlaşca (anii 1 56 1 - 1 8 1 7) ; ms.692
conţine, în copii, documente dintre 1 53 1 - 1 806 referitoare la moşiile acestei
mănăstiri; ms.693 : Catastih al bunurilor, moşiilor, ţiganilor, clăcaşilor cu care
domnul Şerban Cantacuzino a înzestrat mănăstirea Cotroceni (se cuprinde aici
un inventar al tuturor averilor) şi, în fine, mss.69 1 citat mai înainte - vezi I leana
Leonte, M.Fănescu, L.Papadopol, Documente istorice. Mănăstirile Comana,
Cornet, Cotmeana, Cotroceni şi schiturile lor, Direcţia Arhivelor Statului,
Indice cronologic nr. l O, Bucureşti, 1 954.
55 Iorga, Bizanţ, p. 1 64.
5 6 Luminăţia Sa urmând rânduielile vestiţilor împăraţi şi poruncile Sf.
Părinţi şi datina răposaţilor domni cu sfatul de obşte şi părerea arhiereilor şi
boierilor pentru statornica întemeiere şi păstrarea veşnică dăruind cu
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mărinimie, a miluit acea mănăstire clădită de Luminaţia Sa . . . - Hurmuzaki,
XVI, 1 , 232.
5 7 Ibidem, p. 237, doc.CCCXVI şi p.238, doc. CCCXVII. Nici un
document nu uită să mentioneze genealogia domnului: "Se coboară, după tată,
din neamul fericiţilor Împăraţi Cantacuzini". Iacov a mai emis se pare, încă o
scrisoare, tot în februarie 1 68 1 , în acela�i scop, de a confirma privi legiile
mănăstirii , scrisoare care, ca şi a lui Dosoftei, era scrisă cu lux de amănunte ibidem, p. 224-230, doc. CCCXIII.
58 Vezi Hrisovul lui Matei Voievod Basarab pentru desrobirea Sfintei
mănăstiri închinate din anul de la facerea lumii 7 1 49 , iar de la Hristos 1 64 1 , dat
în scaunul Târgoviştei, Bucureşti, 1 889.
5 9 Hurmuzaki, XVI, 1 , p . 248-255 , doc. CCCXXII.
60 Ibidem, p. 263, doc. CCCXXXI; Iorga, Documentele privitoare la
familia Cantacuzino, Buc., 1 902, p . 1 1 3-5 ; idem, Muntele A thos, p.509 ;
G.M.Ionescu, Istoria mănăstirii Cotroceni, p . 72. lată o parte din textul
scrisorii :
"Prea strălucite, prea înălţate, prea cucernice, prea înţelepte şi prea
creştine Doamne şi stăpânitor a toată Ungrovlahia, Io Şerban Voevod, prea
milostive şi prea îndurătorule binefăcător al neamului binecredincioşilor, a
cărui cucernicie este o moştenire de la strămoşii prea nobili şi prea cinstiţi, şi
care eşti prea seninul sprij initor al robilor tăi celor jos iscăliţi, ne închinăm cu
umilinţă la a ta mărită şi vrednică de a fi pizmuită strălucire, sărutându-ţi
poalele veşmintelor tale, noi cu toţii, smeriţii robi şi binecuvântătorii tăi:
egumeni, proegumeni şi stareţi ai tuturor sfintelor şi venerabilelor mânăstiri ale
acestui S fânt Munte Athos, precum şi bătrânii marelui Sobor, chemând Pronia
de sus şi bunătatea cerească a întări pe Prea Strălucirea Ta la al tău prea înalt şi
prea cinstit Scaun, a-ţi dărui zile îndelungate, bucurie neîncetată şi veselie din
ce în ce mai mare, a-ţi păstra mărirea nebiruită, statornică şi veselă, punând
supt picioarele tale pe tot vrăj maşul şi protivnicul, spre întărirea neamului
dreptcredincioşilor şi spre sufleteasca plăcere şi statornică odihnă a acestor
umili robi ai tăi. De datoria noastră este, prea senine şi prea cucernice stăpâne,
a-ţi mulţumi cu grăbire şi a te slăvi pentru marile binefaceri ale slăvitei Tale
Înălţimi, care şi în faţă şi în taină se răspândesc cu bogăţie şi îmbelşugare
asupra celor săraci şi nevoiaşi şi în deosebi în sânul acestor nenorocite şi
venerabile mânăstiri ale Sfântului Munte, cărora nici în vechime nu le-au lipsit
ajutorul şi binefacerile străluciţilor şi vestiţilor tăi strămoşi. Însă pe toţi aceştia,
fie vechi, fie noi, care sunt de-a pururea pomeniţi i ctitori şi după Dumnezeu
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binefăcătorii mânăstirilor noastre, i-ai întrecut, aşa-zicând, ca un mărgăritar
foarte de preţ, respectând în cel mai mare grad pe mărgăritarul nepreţuit
Domnul nostru l isus Hristos şi pe Împărăteasa lumii, care a născut şi
neîntrerupt mijloceşte către Domnul şi poate săvârşi toate cele ce voieşte, ca
Născătoare a Atotputernicului. Şi, fiindcă ai chemat mij locirile şi ajutorul ş.i
paza aceleia, ca un prea cucernic şi prea creştin Domn, acea Prea curată te-a
apărat, păzind şi întărind strălucita şi cucernica Ta Înălţime. Deci, spre
recunoştinţa dumnezeieştilor sale danii şi binefaceri, ca un râvnitor călduros,
cu învoirea dumnezeieştii sale puteri la planul cel bun ce l-ai făcut de a sluji un
lucru dumnezeiesc şi priicios, şi cu conlucrarea puterii dumnezeieşti ţi-ai
împlinit �orinţa, săvârşind lucrul acela şi mai bine; şi cugetând cu cea mai mare
înţelepciune, I-ai închinat, după cuviinţă, cu ajutorul acelei atotputernice
Împărătese, care în adevăr este apărătoarea şi îngrij itoarea sfintelor şi
venerab i le lor sale mânăstiri din acest Munte, pe care le ocroteşte şi şi-a făcut
din el o grădină, unde acei ce voiesc a trăi după căinţă scot apele mântuiri i .
Deci, recunoscând marele ajutor şi binefacerea e i, am slăvit prea sfântul său
nume; şi fiindcă din dragostea ei a plăcut şi Prea Strălucirii Tale a săvârşi mila
cea mare spre sufletească mântuire, întărind lucru tău în toată întinderea ei,
împreună cu ace i doi ai noştri..."
6 1 Ibidem, p. 72-73 .
62 Hurmuzaki, XIII, p. 25 5 .
63 ASB, Mănăstirea Cotroceni, LVI/I şi 3 . S-a spus că schitul d e la
Văleni ar fi fost închinat la Ivir, deşi nu există un act în sensul acesta, însă
problema aceasta am lămurit-o cu alt prilej , în capitolul referitor la mănăstirea
Ivirului (nota 5 1 ).
64 A SB , Condica Schitului Văleni, f. 6 - 7.
65 Ibidem, f. 4-48.
66
ASB, Mănăstirea Cotroceni, LXXIV/ 1 .
67 G.M.Ionescu, Istoria Cotroceni/or, p . 8 8 .
68 ASB, Mănăstirea Cotroceni, LVII/44; N. Stoicescu, Bibliografia
localităţilor şi monumentelor feudale din România. Ţara Românească,
Craiova, 1 970, vol.ll, p . 484; G.lonescu, Istoria Cotroceni/or, p. 93 susţine că
schitul ar fi fost închinat în vremea lui Şerban Cantacuzino potrivit ASB,
Condica Cotrocenilor. Schitul Pârlita, f. 3-3 (schitul se numea Pârlita datorită
unui incendiu prin care trecuse).
69 lonescu, Jstoria Cotroceni/or, p. 93 .
70 ASB, Mănăstirea Trivalea, XIII/ 1 ; idem, Mănăstirea Cotroceni,
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V/30.
ASB, Mănăstirea Cotroceni, W34 şi pac.LXIV; Ionescu, Istoria
Cotroceni/or, p. 93.
7 2 Mănăstirea devenise îndeajuns de bogată ca să poată să scoată între
1 73 0- 1 740 un venit de 37 .047 taleri, din care 23 .823 îi oprea, 1 1 .986 îi trimitea
domnului şi numai 1 . 800 ajungeau la Athos. Un venit şi mai mare avusese în
aceeaşi perioadă doar mănăstirea Mărgineni închinată Muntelui Sinai . Este
vorba de 47 . 828 taleri, trimiţând la locul de închinăciune 3 .000. Se pare că,
într-o oarecare măsură, c lauzele funcţionau, căci Cotroceniul nu a trimis
Athosului cu mult mai mult decât alte mănăstiri. De pildă, Radu Vodă
înregistrase un venit de 1 8.653 taleri pentru o perioadă de cinci ani ( 1 7371 74 1 ), din care dădea 3 . 1 00 I virului. Defalcat pe ani, Radu Vodă câştiga mai
mult, dar şi trimetea mai mulţi bani Athosului, oprind însă mai puţin pentru sine
( Popescu Spinei, op.cit„ p. 1 57). Veniturile Cotrocenilor au rămas substanţiale
multă vreme aşa încât vedem că la 1 828 înregistra 300.000 lei, iar la 1 860, un
milion de lei, sumă foarte mare pentru atunci (G.l . Ionescu, Istoria
Bucureştilor, Bucureşti, 1 848, p. 26 1 ; Gh. Moisescu, op.cit. , p.245 ). Din aceste
sume care s-au strîns încă de la început se va fi refăcut nartexul Protatonului la
1 868 (Millet, Petit, Pargoire, Recueil, nr. 3 , G. Smyrnakis, op.cit, p. 698-9).
73 Bodogae, op.cit„ p. 8 5 .
74 S e pare că epitropia aceasta o înfiinţase patriarhul Paisie II, pe l a 17 44
din delegaţi ai breslei blănarilor, iar de la 1 806 avea şi câte doi delegaţi de la
Karies. Domnul fanariot, Ioan Caragea ( 1 8 1 2- 1 8) a luat dreptul acestora de a
numi direct egumeni la mănăstirile închinate, această sarcină dând-o
epitropiilor de la noi (Ionescu, Istoria Cotroceni/or p. 1 32; Bodogae, op.cit„
p.85).
75 0.M. lonescu, Influenţa, p. 49, 56, 67, 84, 92; Gasparis, op.cit. , cod.3,
nr. 1 5 , p. 47; cod. 5 , nr. 6, p. l 1 4.
?fi Datoria Chinotitei a ajuns la 25 mai 1 783 la 325 .OOO de groşi - ibide1�,
cod, 5 , nr. 6, p. 1 1 4 .
77l bidem, cod. 3 , nr. 26, p. 54-55 . Elementele noi ale acestui act sunt
punctele 2 şi 4 care nu apar în actele de numire a lui l gnatie Xiropotamitul, din 1
oct. 1 776 (ibidem, nr. 52, p . 69), a lui Hrisant Lavriotul de la 1 oct. 1 798 şi a lui
Visarion Lavriotul din 1 oct. 1 803 (ibidem, cod. 3, nr. 58, p. 74; cod. 6, nr. 9, p.
1 27; nr. 1 5 , p. 1 3 2-3).
7 x Arhivele Protatonului deţin toate aceste acte (v. Gasparis, op.cit.).
Actul de numire a vreunui egumen era emis de Marea Sinaxă, după ce
71
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mănăstirea de care aparţinea garanta pentru el. Numai după ce se proceda
astfel, Chinotita devenea şi ea garantă pentru acel egumen în faţa voievodului.
79lbidem, cod. 6, nr. l O, p. 1 28-9.
80 Ibidem, cod. 6, nr. 9, p. 1 27-8.
8 1 Ibidem, cod. 6, nr. 1 O, p. 1 29.
8 2 Ibidem, cod. 6, nr. 1 1 , p. 1 29- 1 30. La aceeaşi dată, Visarion trimitea o
scrisoare către Chinotită în care susţinea că ar fi cel mai potrivit pentru locul de
egumen ca aghiorit ce cunoaşte foarte bine problemele mănăstireşti. De
asemenea susţinea că nu cunoaşte motivul pentru care Marea Lavră î l renegă şi
refuză să trimită scrisorile de acreditare - ibidem, cod. 6, nr. 1 2, p. 1 30- 1 . Din
prima clauză a hrisovului lui Şerban Cantacuzino reiese că Muntele Athos nu
avea voie să schimbe egumenul fără vreun motiv serios, decât numai de s-ar
întâmpla să nu se dovedească apt pentru o bună administraţie.
83 Ibidem cod. 6, nr. 1 3 , p. 1 3 1 .
84 Pe la 1 800, Paisie de la Vatoped îi scria lui Visarion egumenul
Cotroceniului, că venitul cuvenit pe acel an nu a ajuns la ei încă, iar englezii
cereau 40.000 aspri pentru grâne (A.S.B., Mănăstirea Cotroceni, Xl/32).
8 5 G.lonescu, Istoria Cotroceni/or, p. 1 1 7, 123 şi urm.
6
8 Urechia, op.cit., X, partea A, p. 292. Încă de la venirea sa, Visarion
făcuse datorii . Cu el veniseră exarhii Grigorachi de la Grigoriu, Sava
Xenofontinul şi Dositei Cutlumusianos, care, când au plecat, au primit de la
Visarion : 20.000 groşi, 500 venit pentru Cotroceni, 300 duşi la Muntele Athos,
280 groşi pentru cumpărarea de peşcheşuri (daruri) şi alţi 250 pentru daruri
făcute oamenilor lor. În total 1 1 .3 3 0 groşi, din care, se vede numai 500
rămâneau la Cotroceni !
87 Urechia, op.cit., tom. X, p . 1 9-27.
88 Ibidem, p. 24 1 .
89 Ibidem, p. 257.
90 lbidem.
91 Teodosie, arhimandritul de la Radu Vodă, Matei de la Spirea şi
Ciprian de la Mihai Vodă, după porunca domnului, raportează acestuia că,
cercetând veniturile şi cheltuielile Cotroceniului, au constatat că lgnatie avea
de primit de la acea mănăstire 6.600 groşi împrumutaţi lui Visarion (ASB,
Mănăstirea Cotroceni, pac.CXl/97 - 16 martie 1 8 1 5).
n Ibidem, p. 13 7.
93 Urechia, op.cit. , X, partea A, p. 25 8-262.
9 4 G . lonescu, Istoria Cotroceni/or, p. 1 40- 1 .
https://biblioteca-digitala.ro

93
Urechia, op.cit., X, A, p . 292-3 .
Există la ASB şi o scrisoare adresată Chinotitei privind obligaţiile
băneşti ale mănăstirii Cotroceni vezi mănăstirea Cotroceni, concept grec,
XCVIII/3 5 . A se vedea şi G.lonescu, Jstoria Cotroceni/or, p. 1 1 6 şi 1 43 .
97 Ibidem, p . 1 43 -4. A s e vedea aici şi nota 5 3 .
98 Este vorba despre
Codexul Lavriot H20 1 , f. 1 78- 1 80, citat de
Bodogae, op.cit, p. 86 şi Gh.Moisescu, op. cit., p. 245-6.
99 Vezi nota 72. Pe de altă parte, egumenii au început să fie români,
precum D ionisie Plumbuiţeanul, Hariton, care la Revoluţie s-a şi refugiat la
Braşov, înlocuit cu Procopie, tot român ( 1 822- 29 şi 1 833), şir încheiat de
Meletie Căscioreanul ( 1 840-63 ) - G.lonescu, Istoria Cotroceni/or, p. 1 66.
100
Vezi Gh.Cronţ, Dreptul de ctitorie în Ţara Românească şi Moldova,
"Studii şi materiale de istorie veche", IV, 1 960; Vasile Gionea, L 'eglise
orthodoxe et le pouvoir politique en Valachie, en Moldavie et en Transylvanie
(du XV au XIX siecle ), "Recherches sur I'histoire des institutions et du droit",
X, 1 98 5.
95
96

Pr. Ioan Moldoveanu

https://biblioteca-digitala.ro

94

ASPECTE ESENŢIALE ALE SPIRITUALITĂŢII ORTODOXE

Spiritualitatea ortodoxă prezintă procesul înaintării creştinului pe drumul
desăvârşirii în Hristos, prin curăţirea de patimi şi prin dobândirea virtuţilor
contrare fiecărei patimi în parte; acest proces al înaintării omului credincios în
Mântuitorul Hristos se concretizează într-o anumită ordine.
Viaţa duhovnicească ortodoxă descrie modul în care cel ce crede în
Mântuitorul Hristos poate înainta de la o curăţire de o patimă, la dobândirea
diferitelor virtuţi. 1
În acest urcuş duhovnicesc trebuie să ne angajăm cu toată fiinţa iar credinţa
cea vie, statornică şi apostolică să ne fie izvorul din care să ne hrănim pentru ca,
într-o strânsă legătură de .comuniune şi comunicare cu B iserica, să sporim
necontenit până la "starea bărbatului desăvârşit", la "măsura vârstei
deplinătăţii lui Hristos". Această posibilitate este dată de Însuşi Dumnezeu prin
actul creaţiei. "Asemănarea" cu El a rămas ţinta spre care să se îndrepte făptura
umană printr-o împreună lucrare cu harul Duhului Sfânt. Spiritualitatea
ortodoxă înseamnă trăirea înaltă a adevărurilor dumnezeieşti revelate în Duhul
iubirii Treimice, în B iserica lui Hristos - Trupul Său. 2
Înaintând spre această culme, omul înaintează spre unirea cu Mântuitorul
Hristos şi totodată în cunoaşterea Lui prin experienţă3, realizând asemănarea cu
El, deci mântuirea şi îndumnezeirea care, după învăţătura o"r todoxă, constau în
transformarea ontologică, radicală, a credinciosului, însă nu în faptul că el
devine Dumnezeu, ci har după har, căci are loc o umplere a l ui tot mai mult d e
prezenţa lucrătoare a lui Dumnezeu prin Hristos în Duhul S fânt. Aceasta este
posibilă deoarece creştinul are mereu în vedere, în viaţa sa pământească,
învăţătura unică şi supremă a Mântuitorului Hristos; el îşi conformează viaţa
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cu această învăţătură, trăind intens, p e toate planurile vieţii duhovniceşti în
comunicare de iubire cu Dumnezeu şi c u semenii în drumul tuturor spre
obţinerea mântuirii care ne-a fo st adusă obiectiv de Iisus Hristos - Întruparea,
Viaţa şi Învăţătura Sa, Patimile, Crucea, Învierea şi Înălţarea - rămânând ca
roadele să ni le însuşim fiecare în parte prin har, credinţă şi fapte bune, în
B iserică.4
Morala creştină nu se limitează la o simplă împlinire de către creştin a unor
datorii impuse din exterior, care nu-l duc nicăieri în această viaţă pământească
şi îi asigură doar o răsplată exterioară în viaţa viitoare.5 Aceste datorii sunt
pentru planul exterior al vieţii umane, pentru o convieţuire ordonată, de pildă.
Dar în morala creştină nu este de ajuns atât. Intervine iubirea creştină,
j erfeltnică, dăruitoare, care se cere împlinită6, punându-se deci accent pe cele
dinlăuntru, pe interiorul omului.
Sfânta Treime este baza, sursa de putere şi modelul comuniunii noastre cu
Dumnezeu şi cu semenii. Urmând modelul de existenţă în comuniune şi iubire
a Persoanelor Treimice, putem urca duhovniceşte pe cele mai înalte trepte ale
creşterii duhovniceşti, dobândind în felul acesta starea de cunoaştere a lui
Dumnezeu în care a vieţui este Hristos.7
Creştinul duce o viaţă în Hristos, viaţa adevărată, plină de florile virtuţilor,
în iubire jertfelnică şi creşte treptat (nu dintr-o dată) în Hristos, o zidire în duhul
lui Hristos încă din cursul vieţii pământeşti, căci împlinirea şi trăirea
învăţăturilor Sale transformă ontologic fiinţa lui. De aceea când vorbim de
morala creştină sau spiritualitatea ortodoxă trebuie să le înţelegem ca pe o
explicare sau o descriere a vieţii credincioşilor în Hristos, în B iserica Sa.
Biserica Ortodoxă lucrează la înnoirea lăuntrică a credinciosului, la
modelarea sufletului iar prin aceasta şi la progresul moral al societăţii . Procesul
înaintării celor ce cred în Mântuitorul Hristos pe calea desăvârşirii începe şi se
împlineşte în B iserică, care este, în fiinţa ei adâncă, o comunitate perfectă,
întrucât în ea se realizează o comuniune de dragoste între membrii săi cu Capul
ei, Hristos.
DIMENSIUNILE Ş I TRĂSĂTURILE SPIRITUALITĂŢII
ORTODOXE

1 . Dimensiunile

Viaţa duhovnicească ortodoxă urmăreşte desăvârşirea credinciosu lui în
Hristos, care se obţine prin participarea lui la viaţa divino-umană. Aşadar ţinta
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vieţii duhovniceşti creştine ortodoxe este unirea omului credincios cu
Dumnezeu în Hristos prin puterea Duhului Sfânt, ţintă care nu are limită. De
aceea desăvârşirea nu are hotar şi nu este ţintă ci o creştere nesfârşită. 8
La baza spiritualităţii ortodoxe stă credinţa în Dumnezeu ca Persoană
supraexistentă sau mai exact ca Treime de Persoane absolute care ne poate
mântui şi îndumnezei prin energiile Sale necreate şi inepuizabile, într-un
dialog de iubire. Omul ca fiinţă spiritual-trupească este persoana creată,
capabilă să răspundă la iubirea şi comuniunea cu Dumnezeu. 9 Între trupul şi
sufletul fiinţei noastre există o relaţie strânsă în Dumnezeu, Creatorul lor. De
pildă, Sfântul Simeon Noul Teolog, continuând linia tradiţională a Sfinţilor
Părinţi, mai ales Sfântul Maxim Mărturisitorul, arată că "nici trupul nu se
schimbă în Divinitate, nici sufletul nu se face trup, Dumnezeu rămânând ceea
ce este ca Dumnezeu, sufletul ceea ce este prin firea sa şi trupul aşa cum a fost
făcut de Dumnezeu: ţărână" . ' 0 Sufletul şi trupul, aşa cum arată de nenumărate
ori Sfântul Maxim Mărturisitorul, încep să existe deodată, la început prin
creaţie iar după aceea prin naştere şi prin voia Creatorului, ca o unitate, dar nu
ca unitatea unei singure substanţe, ci ca o unitate formată din amândouă.
Aceasta nu se poate explica decât prin aceea că omul a fost creat de la început
de Dumnezeu iar apoi prin naştere, dintr-o pereche de oameni existenţi ca
unităţi, prin propagarea speciei om; de aceea "taina unirii sufletului şi a
trupului în omul individual trimite la taina existenţei speciei om ca uniune între
.
li
sufi et ş1 trup.
Suflarea lui Dumnezeu la creaţie sădeşte în om nu numai viaţa biologică ci şi
viaţa înţelegerii şi a comuniunii depline cu Sine, adică viaţa spirituală. Se
stabileşte în acest mod dialogul personal cu Dumnezeu, menit să dureze
continuu. Chipul lui Dumnezeu în om, misterul de negrăit al fiinţei umane se
raportează la natura spirituală a omului (intelectuală şi morală), la raţiunea şi
libertatea sa, la înclinaţia lor spre absolut: Dumnezeu cel în Treime. Calitatea
"după chip" defineşte caracterul de fiinţă spirituală creată al omului ce stă în
relaţie cu modelul său, Dumnezeu, care este necreat, adică Persoană sau mai
exact, Treime de persoane absolute. 1 2
Prin patimi, comunicarea cu Dumnezeu se întunecă, dar întrucât sufletul
raţional rămâne în om, rămâne şi o anumită relaţie cu Dumnezeu; fiinţa noastră
în calitate de chip al lui Dumnezeu rămâne mereu participantă la divinitate.
Calitatea de chip al lui Dumnezeu, deşi întunecată prin păcat, se menţine şi se
dezvoltă prin relaţia continuă cu Dumnezeu. Sfinţii Părinţi arată că omul
credincios, aflându-se cu Hristos într-o convorbire continuă, devine tot mai
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mult asemenea lui Hristos, căci imită chipul lui şi îşi însuşeşte modul Lui de a fi
şi de a gândi. 1 3
Iniţiativa dialogului aparţine l u i Dumnezeu. El este persoană supraexistentă
şi ca atare, fără o iniţiativă din partea Lui nu poate fi cunoscut. Pentru această
autodescoperire a lui Dumnezeu într-o vedere tainică, omul credincios trebuie
să se facă vrednic, în mod sincer, curat şi bun. La vederea nemij locită a lui
Dumnezeu nu se poate ajunge fără harul dăruit de El iar pentru primirea acestui
har este necesară o perfecţionare morală a întregii fiinţe umane prin
necontenitul ajutor din partea lui Durnnezeu. 14 Dar trebuie să specificăm că prin
harul special primit din partea lui Dumnezeu de omul credincios, se exclude
putinţa ca fiinţa noastră în setea de cucerire prin cunoaştere şi împropriere a lui
Dumnezeu, să ajungă până la identificarea sa cu Dumnezeu. Sfântul Simeon
Noul Teolog vorbind de comuniunea euharistică şi comentând textul paulin
"iar cel ce se alipeşte de Domnul este un singur Duh cu El" (I Cor. VI,17)
precizează: "Unul, zic, nu după persoană ci după firea dumnezeirii şi a
umanităţii, după firea dumnezeiască, căci noi devenim asemenea lui
D umnezeu, după cuvintele Sfântului apostol şi evanghelist Ioan: "ci ştim că
atunci, când El se va arăta, vom fi asemenea lui" (Ioan IIl, 2) . . după firea
15
omenească, deoarece noi suntem frati i Săi" .
Prima dimensiune şi direcţie a vieţii duhovniceşti creştin ortodoxe este cea
verticală manifestată în tensiunea după comuniunea cu Dumnezeu şi în
realizarea acestei comuniuni cu ajutorul harului dumnezeiesc, care face
posibilă această comuniune. De dimensiunea verticală a spiritualităţii ţine, de
asemenea, cunoaşterea adevărului dumnezeiesc privind fiinţa lui Dumnezeu şi
lucrarea Lui în lume pentru noi şi lume. De altfel, viaţa veşnică şi, deci
Împărăţia cerului spre care tindem, constă în cunoaşterea lui Dumnezeu şi în
mărturisirea lui lisus Hristos, cum ne încredinţează Mântuitorul Însuşi: "Să te
cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Iisus Hristos, pe care L-ai
trimis" (Ioan.17,3 ) .
Aceasta implică u n drum lung, căci la starea d e desăvârşire şi d e unire
tainică cu Dumnezeu pe care o implică viaţa veşnică nu se poate ajunge decât
prin îndelungate eforturi sau nevoinţe. Aceste mij loace de ridicare a noastră la
experierea lui Dumnezeu, la trăirea Lui în noi, se împart în două: unele privesc
eforturile noastre proprii pentru câştigarea harului divin şi constituie ceea ce se
numeşte asceza iar altele privesc harul divin care ni se dăruieşte pentru a face
posibil acest fel de vieţuire şi cunoaştere extraordinară care constituie ceea ce
se numeşte mistica. Ascetica şi mistica sunt, deci, cele două etape ale aceluiaşi
.

https://biblioteca-digitala.ro

98

'13/S'E!R]CJl O'l(IOVO.xJi.

proces al cunoaşterii mistice. 16
Relaţia verticală a omului cu Dumnezeu se reflectă şi în relaţia orizontală a
omului cu semenii săi în viaţa de toate zilele, dat fiind faptul că toate persoanele
umane, din toate timpurile şi locurile " deşi deosebite între ele, poartă o fire
comună pe care au primit-o de la Dumnezeu. Unitatea firii umane a fost
sfâşiată prin căderea în păcatul strămoşesc din cauza egoismului şi nu se mai
poate reface decât prin Duhul Fiului, care este Duhul comuniunii în iubire. De
aceea, orice om are nevoie de comuniunea cu ceilalţi semeni, fiindcă firea
umană din fiecare se cere întregită prin experienţa şi lucrarea altora. Oameni i
s e întregesc şi se îmbogăţesc sufleteşte printr-o reciprocă ş i intensă dăruire ş i
primire d e experienţă. 11 D e aceea, desăvârşirea omului n u constă într-o
preocupare abstractă, ci într-o activitate dinamică în viaţa pământească, prin
împlinirea poruncilor divine, purificarea de patimi şi lucrarea virtuţilor. Acest
fapt îl subliniază şi S finţii Părinţi. Sfântul Maxim Mărturisitorul menţionează
acest lucru de nenumărate ori în Cuvântările teologice si morale.
Î n gândirea Sfântului Simeon Noul Teolog, starea �redincioşilor în starea
viitoare nu este o stare de extaz ca în viaţa pământească ci o stare de supremă
luciditate în Dumnezeu, în iubirea Sa nefirească care nu-i anulează ca
persoane. Entuziasmul acestei iubiri nu înlătură conştiinţa de sine ci o
adânceşte. Şi invers: conştiinţa de sine nu anulează entuziasmul iubirii infinite,
ci îl promovează. Astfel, Sfântul Simeon pune valoarea cunoştinţei de sine într
o lumină nouă, cum nu a mai fost pusă înainte de el, folosindu-se de pilda celui
întemniţat în închisoare: aceasta este deosebită de aceea a lui Platon, care are un
rol negativ; ea are un rol pozitiv, pedagogic, deoarece se poate lucra pentru
ieşirea la lumina deplină. 18
Putem conchide că dimensiunile vieţii duhovniceşti ortodoxe sunt cu totul şi
cu totul interioare; de aceea şi sensul "alergării", după expresia S fântului
apostol Pavel, este un sens unic, mereu către interior, tot "mai la adânc" (Luca
5 ,4). Această interioritate este infinită, pentru că Dumnezeu, Cel "dinlăuntrul"
omului este infinit. Adâncurile acestei interiorităţi infinite nu pot fi obiectivate,
de aceea rămân mereu în taină. De aici se desprind două caracteristici esenţiale
ale spiritualităţii răsăritene. Cea dintâi descoperă caracterul ei apofatic, cea de
a doua caracterul ei dinamic de necontenită înălţare în Dumnezeu.
Spiritualitatea creştin-ortodoxă are o serie de trăsături. Î n primul rând starea
culminantă a vieţii duhovniceşti este o unire a sufletului cu Dumnezeu, trăită
sau experimentată, care se realizează prin puterea Duhului S fânt, dar până la
obţinerea ei credinciosul este dator cu un îndelungat efort de purificare. Efectul
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acestei u n i r i constă, între altele, într-o cons iderabi l ă iden t i ficare a energ i i l or
s p i r ituale d i n om, însoţită de multe fe luri de harisme. 19
S p i r i tu al i tatea

ortodoxă are

ca bază convi ngerea

în

existenţa

unui

Dumnezeu perso n a l , care este sursa supremă a i u b i r i i i radiante ş i care , preţ u i n d
pe om, n u vrea c o n fu ndarea l u i c u S ine c i menţinerea ş i ridi carea l u i î ntr- u n
d ialog extern a l i u b i r i i .

Î nsă

Dumnezeul person::t l şi d e c i s u r s a supremă a

i ub i ri i , n u p o ate fi conceput ca persoană s ingul ară ci ca o c o m u nitate de
persoane, în desăvârş i tă u n i tate . l ată de ce învăţătura ortodoxă despre o Trei me
de persoane într-o u n i tate de fii nţă este s ingura care poate constitui baza u n e i
spir itua l ităţi desăvârş ite a o m u l u i înţeleasă c a o comun i u n e dep l i n ă a o m u l u i c u
Dumnezeu în i u b i re, fără p i erderea l u i î n ea.20
După învăţătura ortodoxă, Dumnezeu C e l U n u l în fi inţă este între i t în
persoane: Tatăl, Fiul ş i S fânt u l Duh care n u sunt aspecte sau man i festări a l e
u n i c e i fi inţe dumnezeieşti c i

moduri d e exi stenţă externă a l e u n i c u l u i

D umnezeu, adică trei subiecte care deţin fiecare aceeaşi fi i nţă dumnezebscă,
una în întregime în mod propriu . 2 1
D umnezeu c e l în Trei m e rev e lându-ni -S e , n i s e rev e l ează c a D umnezeu
Mântu i tor ş i c a Du mnezeu - tră i t de noi în acţiunea mântu i toare exerci tată de El

asupra noastră ş i î n n o i ; n i se revelează ca Tre ime iconom i c ă . 22

N u m a i prin S fânta Treime este asigurată v i aţa creaţ i e i şi baza mântu i r i i e i ;
n u m a i pri n S fânta Trei me este asigurată comun i u nea noastră n e s fârş i tă c u v i aţa
i n fi n ită a lui Dumnezeu ş i c o m u n i unea neconfundată între n o i .
Răspunderea ce o tră i eş te u n cred i nc i o s pentru altul, rugăc iunea care o face
pentru semenul său reprezintă de fapt grade i mpe rfecte a l e substitu i r i i
rec iproce şi permanente a l e persoan e l or d i v i n e . 23 Persoan e l e create ş i dec i
fii nţe, se pot buc ura de i n fi n i tatea i u b i r i i şi a v i e ţ i i dumneze ieşti sau de u n i c a şi
suprema sursă a vieţii ş i i u b i r i i , adică de i n fi n itatea ace l e i s urse, într- u n progres
i nfin i t al l o r de îndumneze ire, fără de care existenţa şi năzuinţa l o r nesfârş i tă nu
ar avea ros t . Ele d e v i n părtaşe l a acea v i aţă şi i u b i re i nfi n i tă în mod treptat,
datorită fap t u l u i c ă i nfin i tatea i u b i r i i ş i a v ieţi i d i v i n e l i s e c o m u n i că
respectându-se l i b ertatea ambelor părţi, ceea ce face ca fi i nţele să-şi poată
aduce ş i ele contribuţia unui efort propriu l a creşterea l or c a aceastft creştere să
fi e o c reştere real ă . 24 D e aceea Tre imea iradiantă, prin i u b i rea ce-i este proprie ,
n u p o ate fi tră i tă ş i c ugetată fără energ i i le e i necreate î n grade mereu spori te25 .
Prin F i u l l u i Dumnezeu întrupat în i storie, i radi ază în umanitate şi în lume
D uh u l S fânt ca dragoste a lui Dumnezeu faţă de n o i ş i a noastră faţă de
D umnezeu .26
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2. Trăsăturile:
Spiritualitatea creştin-ortodoxă este profund hristocentrică. Pentru Sfinţii
Părinţi, Hristos este plenitudinea şi ansamblul întregului bine. Sfântul Maxim
Mărturisitorul consideră că "Hristos este centrul spre care converg toate
liniile" . 27 Răsăritul a aşezat imaginea Pantocratorului în vârful cupolelor, unde
apare drept centru în acelaşi timp al întregii iconografii şi al ordinii cosmice.
Caracterul hristocentric al spiritualităţii ortodoxe reiese din însuşi sensul
hristocentric al vieţii (Filimon I, 2 1 ) , sens pe care Î ntruparea Fiului lui
Dumnezeu l � a definit ca răscumpărare, înfiere, refacere a chipului şi realizare a
asemănării până la îndumnezeire în şi prin Hristos. De la Sfântul Atanasie
încoace afirmaţia că Dumnezeu S-a făcut om pentru ca omul să se facă
Dumnezeu a devenit un loc comun în opera şi în lucrarea duhovnicească a
28
tuturor Sfinţilor Părinţi .
După Sfântul Simeon Noul Teolog, Hristos este Î mpărăţia ceruril or, deci
însăşi mântuirea şi îndumnezeirea noastră, care se obţine şi se întăreşte prin
Duhul Cel Sfânt al Lui. Pentru orice creştin este important să se îmbrace cu
Hristos, cu puterea de Sus: "există un veşmânt care ne trebuie la ieşirea din
această viaţă şi din trupul nostru dacă vrem măcar ca la nunta împărătească să
ne aşezăm la masă cu prietenii împăratului . Cine este deci acest veşmânt în care
şi eu şi noi toţi trebuie să ne îmbrăcăm pentru a nu fi găsiţi atunci goi? Hristos,
fraţilor, Hristos Dumnezeu" . 29
Pentru Sfântul S imeon, Hristos este lumina care se arată şi inundă inima.
Pentru a vedea această lumină, deci să-L cunoşti pe Hristos, la începutul
urcuşului spre Dumnezeu, trebuie să-I împlineşti poruncile cu iubire. Persoana
lui Hristos este modelul desăvârşirii noastre şi ni se prezintă ca o sinteză a
porunci lor dumnezeieşti împlinite. Lucrându-le şi noi, ajungem la asemănarea
şi la unirea cu El. Sfântul Simeon arată: "Ci ca să cunoşti că şi pe Hristos îl văd
cei ce-L sluj esc pe EI şi păzesc poruncile Lui, ascultă pe Domnul Î nsuşi
zicând: Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte pe ele acela este care Mă iubeşte.
Iar cel ce Mă iubeşte pe Mine iubit va fi de Tatăl Meu şi Eu îl voi iubi pe el şi Mă
voi arăta lui . (Ioan 1 4;2 1 ) " . 30
Această conlucrare şi unire cu Hristos se realizează prin harul S fântului
Duh. Fără harul Sfântului Duh omul nu poate face nici o acţiune bună. Prezenţa
31
Duhului se manifestă în noi ca iubire şi este văzută ca lumină negrăită. Omul,
32
trup şi suflet, se transfigurează prin focul iubirii divine a Sfântului Duh.
Aşadar, prin Duhul Sfânt se aj unge la unirea cu Hristos. Î nsă pentru ca
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Hristos să poată locui în noi trebuie să ne purificăm de patimi. Sfântul Maxim
Mărturisitorul şi Sfântul Simeon spun că nu putem să primim lucrurile veşnice
33
dacă inima este dominată de patimi. Şi puterea curăţirii de patimi o avem de la
Hristos prin lucrarea Sfântului Duh, despre care Sfântul Maxim Mărturisitorul
spune că este "fiinţa virtuţii " . Deci trăsătura principală a spiritualităţii ortodoxe
este histocentrică, adică are în centrul ei pe Hristos (Calea) prin puterea
Sfântului Duh care lucrează prin Sfânta Treime. De aceea spiritualitatea este
totodată şi pnevmatic-bisericească. Biserica plină de duhul comuniunii în
Hristos este viaţa de comuniune a persoanelor Sfintei Treimi extinsă în
umanitate şi comuniunea de iubire şi viaţă a oamenilor cu Dumnezeu prin
3�
Hristos în Duhul Sfânt.
Lucrarea Duhului Sfânt urmăreşte să reproducă în noi viaţa Mântuitorului.
Evdochimov spune: " lucrarea sfinţitoare a Duhului precede orice act în care
35
spiritualul se întrupează, devine hristofanie" . E l îi uneşte pe toţi credincioşii
în singurul Trup al lui Hristos care este Biserica. 36 EI revarsă strălucirea Sa
asupra întregului cosmos.
Rezumând învăţătura tradiţională, Sfântul Teofan Zăvorâtul scrie: "Esenţa
vieţii în Hristos, a vieţii duhovniceşti, constă în transformarea sufletului şi a
trupulu i şi în introducerea lor în sfera Duhului, adică înduhovnicirea sau
37
spiritualitatea sufletului şi a trupului".
Biserica îi cuprinde pe toţi cei ce cred în Hristos. Nu există scară a urcuşului
duhovnicesc spre Dumnezeu decât prin interiorul Bisericii din care fac parte
toţi creştini i în comuniune de iubire. Astfel, spiritualitatea ortodoxă are şi un
caracter comunitar sobornicesc în iubire. Omul trăieşte în comunitate şi în
lume, dar şi comunitatea şi lumea trăiesc în acelaşi trup în om.
Creştinul se mântuieşte în comunitate dar şi comunitatea participă la
mântuirea lui şi dă mărturie despre mântuirea lui. 38 Î n comunitate, omul caută şi
realizează valorile: utilul - pentru existenţa lui biologică, binele - pentru
relaţiile cu semenii în cadrul comunităţii, frumosul - expresia armoniei fizice şi
39
spirituale, sfinţenia - în relaţia cu Dumnezeu.

CĂI Ş I TREPTE ALE DESĂVÂ RŞIRII SPECIFICE VIEŢII
DUHOVNICEŞTI ORTODOXE
După cum arată şi Sfântul Maxim Mărturisitorul, îndeosebi în lucrările sale
"Ambigua" şi "Răspunsuri către Talasie", urcuşul duhovnicesc apare împărţit
mai întâi în două trepte, apoi în trei: 1 . făptuirea, 2. contemplaţia naturală sau
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filosofia morală, 3 . teologia mistică. Acestea se mai numesc : făptuire contemplaţie natură - mistagogie teologică, sau faza activă - faza
contemplativă - harul teologic sau virtute - contemplaţie duhovnicească 40
rugacmne curata.
Î n spiritualitatea ortodoxă, procesul asemănării cu Dumnezeu are loc în trei
etape: 1. purificarea de patimi prin dobândirea virtuţilor şi a nepătimirii, 2 .
luminarea sau contemplarea nepătimaşă a raţiunilor dumnezeieşti ale
lucrurilor prin care omul revine la starea naturii lui, 3. desăvârşirea prin unirea
cu Dumnezeu sau Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt (îndumnezeirea).
Prima treaptă este cea a începătorului care trebuie să se străduiască a
deprinde virtuţi : frica de Dumnezeu, înfrânarea, răbdarea, nădejdea,
41
nepătimirea, iubirea. Treapta a doua se numeşte a contemplaţiei făpturilor, iar
a treia a cunoaşterii tainice a lui Dumnezeu . Aceste trepte coincid cu faza
purificării, iluminării şi desăvârşirii în Hristos prin puterea Duhului S fânt. 42
Căile caracteristice spiritualităţii ortodoxe pe care le prezintă în procesul
desăvârşirii creştine în Hristos sunt: credinţa în Hristos şi faptele bune, teama şi
iubirea de Dumnezeu, cercetarea Sfintelor Scripturi, împlinirea porunci lor,
rugăciunea, smerenia, pocăinţa, bucuria, împărtăşirea cu Sfintele Taine. Pe
această linie tradiţională au mers majoritatea Sfinţilor Părinţi din perioada
patristică şi post patristică.
După cum am văzut, în centrul spiritualităţii ortodoxe se află Mântuitorul
H ristos. Deci creştinul trebuie să aibă mereu în vedere ţinta finală spre care tind
toate făpturi le văzute sau nevăzute: Mântuitorul Hristos. Totodată, trebuie să
aibă în vedere şi idealul Sfinţeniei care constituie a doua dimensiune a
sufletului răsăritean. Creştinul are mereu în vedere aspectul final al existenţei,
Ierusalimul cel ceresc şi veşnic, transcendent în raport cu istoria. Ortodocşii
preferă pe "a fi" lui "a face" pentru că perspectiva lor este totdeauna ontologică,
pentru că "a fi" este situaţia de limită şi de durată veşnică, pe când "a face" este
situaţia de pe cale, dar preferându-l pe "a fi", ortodoxul ştie că până la el trebuie
43
să treacă printr-un îndelung şi intens "a face" .
Sfinţenia şi sfinţirea fac parte integrantă din structura sufletului răsăritean
ortodox, el caută, o cere şi o recunoaşte acolo unde este, mai repede şi mai sigur
�
chiar decât autoritatea competentă.
Pocăinţa este o altă cale caracteristică a spiritualităţii ortodoxe. Ea este
indispensabilă tuturor. Î n livada duhovnicească avva Mina declară: "Orice
vârstă are nevoie să facă pocăinţă, tinerii ca şi vârstnicii, dacă vrem să ne
desfătăm de viaţa veşnică în laudă şi în slavă: tinerii plecându-şi capul sub jug
�
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când se înalţă patima, vârstnicii schimbându-şi apucăturile cele rele cu care s
au obişnuit de multă vreme. "
Pocăinţa este numită u n nou botez: "Pocăinţa înnoieşte botezul, pocăinţa
45
este un înscris pentru o viaţă nouă semnat cu Dumnezeu . . . 11 Pocăinţa
adevărată este cea care creează, nu cea care distruge omul, cea care înlocuieşte
46
păcatul cu virtutea, nu cea care distruge păcatul şi pe om. Sensul pocăinţei în
spiritualitatea ortodoxă este întoarcerea la ceea ce este propriu naturi i, de la
ceea ce este împotriva naturii.
Rugăciunea constituie unul d in mij loacele acestei întoarceri . Ea ocupă un
loc central în spiritualitatea Sfinţilor Părinţi, în operele cărora întâlnim diferite
tipuri de rugăciune, variind de la cea mai obişnuită chemare a lui Dumnezeu în
mici le noastre grij i şi activităţi, până la rugăciunea neîncetată, poarta
47
contemplaţiei şi a unirii cu Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur spune :
"Nimic nu este ca rugăciunea; ea face cu putinţă cele ce sunt cu neputinţă, face
uşor ceea ce este greu. Este cu neputinţă ca omul ce se roagă să poată păcătui. "48
Rugăciunea adevărată îl ţine pe cel ce crede în Hristos în contact nemij locit
cu Dumnezeu şi îi ţine trează dependenţa sa de Dumnezeu, ceea ce-l smereşte.
Î n spiritualitatea creştin-ortodoxă numai acea smerenie este admisă şi
recomandată care este sinceră, dar şi cu sens şi cu înţeles major, aşa cum a fost
49
înţeleasă şi trăită de toţi sfinţii.
Bucuria este o altă coordonată esenţială a spiritualităţii ortodoxe. Î n
spiritualitatea ortodoxă totul este bucurie căci lumea este frumoasă şi străjerul
ei este Dumnezeu, viaţa este bucurie căci este dar fundamental al lui
Dumnezeu; moartea este bucurie pentru că este poarta spre Dumnezeu. Ceea ce
duce la bucurie este rugăciunea. Vieţuirea, şi în mijlocul lumi i, şi în pustie,
d�ce la bucurie. 50 Imnele care împodobesc sărbătoarea Sfintei Î nvieri sunt
bucurii ale omului şi îndată cu el şi ale întregii făpturi cu care omul se simte
înfrăţit de la creaţie : "Bucură-te, făptură şi înfloreşte ca un crin, că Hristos a
înviat din morţi ca un Dumnezeu ! Unde îţi este omule, bucuria? Să se
veselească cele cereşti şi să se bucure cele pământeşti„ .. " 51
Aspectul comunitar este un aspect esenţial al spiritualităţii ortodoxe. Acesta
s-ar traduce în termeni simpli prin angajarea unuia pentru altul, prin
proexistenţa, adică prin existenţa unuia pentru celălalt. Caracteristica esenţială
a spiritualităţii ortodoxe este viaţa duhovnicească. Trăită în duh comunitar,
expresie a celei mai înalte iubiri, viaţa duhovnicească înseamnă viaţa în
Hristos. Făptura umană nu mai trăieşte pentru sine, ci pentru Hristos, fapt care
se materializează prin iubirea faţă de semeni, cu conştiinţa că toţi semenii sunt
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fiii aceluiaşi Părinte, că împart aceeaşi moştenire primită de la Dumnezeu,
52
având a urma acelaşi drum pentru a ajunge la ţinta finală: Iisus Hristos.
Preotul are o responsabilitate deosebită pentru viaţa comunităţii, a parohiei
şi p entru slujirea ei totodată, având în vedere faptul că preotul este subiectul
uman prin care Hristos ne împărtăşeşte ca persoană darurile Sale. Preotul are
datoria să îndemne cu timp şi fără timp pe toţi oamenii la înnoire interioară,
53
pentru atingerea idealului sfinţeniei, la evitarea răului şi lucrarea binelui.
Spiritualitatea ortodoxă, prin însăşi esenţa ei fundamentează şi susţine viaţa
moral-socială a oamenilor pe care se străduieşte să o ridice la nivelul cel mai
înalt al comuniunii euharistice.
De acea spiritualitatea ortodoxă a avut o atitudine pozitivă faţă de lume, faţă
de progresul cultural al civilizaţiei, faţă de consolidarea familiei, faţă de muncă
şi stat, libertate, pace.
Spiritualitatea ortodoxă acordă o foarte mare valoare atât trupului cât şi
sufletului. După învăţătura ortodoxă, materia este creată de Dumnezeu bună şi
de aceea este folosită în procesul mântuirii la sfintele taine şi este înduhovnicită
de har (de exemplu pâinea şi vinul la Sfânta Euharistie, apa la Botez,
untdelemnul la Mirungere ).
În ceea ce priveşte viaţa monahală, viaţa activă precede pe cea
contemplativă între care nu există contradictii ci un raport de
complementaritate. Î n viaţa de obşte mântuirea o oate câştiga fiecare în
comun dar nu în egoism ci în strânsă legătură cu ceilalţi faţă de care trebuie să
se deschidă în iubire. Preocuparea zilnică este asceza, respectarea voturilor,
smerenia, postul, rugăciunea în Biserică şi rugăciunea personală. Asceza este
completată cu iubirea, ba mai mult fiind uşurată de iubire, monahii având ca
prototip viaţa de iubire din sânul Sfintei Treimi. 54 Fiecare se bucură de darul său
nu în singurătatea ca expresie a egoismului ci în comuniune deoarece fiecare
are lipsă de celălalt şi îl întregeşte pe acela.
Cel ce ajunge pe culmile desăvârşirii exercită asupra semenilor un impuls şi
o atracţie care-i fac să se străduiască pentru a ajunge la ţinta vieţii duhovniceşti.
Căci cea mai înaltă dintre virtuţile pentru care luptă omul duhovnicesc este
iubirea. Iar iubirea de Dumnezeu nu poate fi despărţită de iubirea de oameni. 55
Reiese deci că viaţa monahală are un profund caracter comunitar în iubire,
că nu îndeamnă la un indiferentism faţă de viaţă şi fuga de viaţa lumii, la un
eshatologism prematur ci este puternic ancorată în realitatea vieţii umane şi
creştine; trăind plenar viaţa în Hristos monahismul se integrează în chip natural
în viaţa creştină anticipând în forme vizibile în viaţa de aici treapta care ar
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trebui împlinită în ziua a opta, încercând un fel de anticipare a vieţii eterne în
6
veacu 1 prezent. 5
Spiritualitatea ortodoxă nu înţelege creştinisml,11 juridic la fel ca doctrina
romanocatolicismului şi nici etic aşa cum face p,rotestantismul individualist.
Romano-catolicismul teocratic susţine că omul credincios se mântuieşte prin
disciplină şi supunere faţă de autoritatea romană iar protestatismul îi lasă
libertatea să se orienteze cmp. va şti şi cum v,a voi el.
Ceea ce caracterizează viaţa duhovniceâscă ortodoxă este iubirea reciprocă
în Hristos, care depăşeşte atât l ibertatea cât şi autoritatea, fiind expresia unui
raport nou şi dumnezeiesc atât între Dumnez�... şi credincios cât şi între
credincios şi credincios.
.<-�
�: ,
. - Constiintei ortodoxe îi este stranie ideea de autoritate înteleasă ca o
cohstrângere exterioară fie ea chiar spre mântufre.t ot a'şa cum îi este stranie şi
ideea de libertate întemei'tltă numai pe puterile omeneşti. Numai în perspectiva
şi în climatul iubirii, când iubirea devine principiul organizatoric al autorităţii
şi al libertăţii autoritatea nu mai înseamnă tiranie iar libertatea nu mai înseamnă
anarhie. 57
Iubirea deci, este seva dătătoare de viaţă şi de sens în Ortodoxie. Ea este
principiul vieţii duhovniceşti ca şi mij loc practic în apropierea de Dumnezeu,
în desăvârşirea omului. 58
Urcuşul duhovnicesc al credinciosului spre Dumnezeu, pe care îl implică
spiritualitatea, chiar dacă duce pe cineva până la imediata apropiere de
Dumnezeu, în cer, este un urcuş înlăuntrul Bisericii, pe treptele spirituale din
Biserica de pe pământ şi pe cele din Biserica din cer. Nu există altă scară spre
Dumnezeu decât prin interiorul Bisericii, întrucât de-a lungul acestei scări se
întinde plin de atracţie harul lui Hristos, puterea lui Hristos, "Calea" (Ioan 1 4,
6) şi, întrucât în capul cel de sus al acestei scări şi numai acolo sus, ca vârf al
întregii ierarhii, se află Hristos.
Dimensiunea verticală şi orizontală a vieţii duhovniceşti ortodoxe îşi află
expresia ei dinamică în Liturghia Bisericii. Î mproprierea mântuirii împlinită de
Hristos odată pentru totdeauna o putem dobândi în Biserică prin Sfânta
L iturghie care constituie dinamica spiritualităţii şi a vieţii duhovniceşti
ortodoxe.
Scopul ultim al nostru şi al întregii creaţii este de a realiza unitatea deplină a
tuturor, în Duhul lui Hristos, spre slava Sfintei Treimi, pentru a fi una cu cel ce
va fi Totul în toate.
....
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MODIFICĂRI CONTEMPORANE DE PARADIGMĂ ŞTIINŢIFICĂ
ÎN INVESTIGAREA REALITĂŢII.
IMPLICA ŢII TEOLOGICE.

Introducere
Asistăm în contemporaneitate la o adevărată schimbare de paradigmă în
modul în care demersul ştiinţific, către o fidelă şi riguroasă reprezentare a
lumii, îşi propune să investigheze realitatea. Tot mai conştienţi de riscurile
adoptării unor poziţii limitativ- materialiste, oamenii de ştiinţă contemporani
fac trecerea către o nouă abordare a realităţii, în care factorul „conştiinţă
"
umană nu mai este ignorat şi în care dimensiunile spirituale se cer, dacă nu
investigate, mărturisindu-se în acest sens insuficienţa conceptuală, cel puţin
luate în calcul. Î n acest context viziunea teologică a unei lumi „transparente "
către Creator, a cărei materialitate este nu zid, ci fereastră către dimensiunea
spirituală, intră în dialog cu noua ştiinţă sub semnul îmbucurător al unei
convergenţe de perspectivă.
Lumea ştiinţifică contemporană este însă încă puternic marcată de
materialism. Studiul de faţă îşi propune o „demitizare " a fundamentelor
materialiste ale paradigmelor ştiinţifice, oferind reperele dialogului ştiinţă
teologie în contextul noi lor evoluţii conceptuale contemporane.

Materialismul şi expresiile sale filosofico-ştiinţifice: o soluţie?
Materialismul poate fi definit ca teorie, investită cu valoare ştiinţifică, care
consideră cauzele primare ale vieţii ca fiind materiale. El propune perspectiva
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filosofică de a accepta că „singura realitate fundamentală este materia, şi că
toate celelalte realităţi sunt, de o manieră sau alta, reductibile la aceasta" 1
Tributare evoluţiilor conceptelor de materie şi energie, se pot distinge astăzi 3
perspective: ( l ) materialismul mecanicist, propus : i) în antichitate de Leucip,
Democrit, Epicur şi Lucreţiu; în scrisorile sale, Epicur2 considera că lumea nu
este rezultatul unui proiect, refuzându-i deci o dimensiune teleologică, ci al
necesităţii, al interac•ţ iunii mecanice dintre atomi; ii) în secolul XVIII, de
Diderot, d'Holbach, Helvetius; Hi) în secolul XIX, de Feuerbach şi K. Vogt, ca
o încercare de a ţine cont de 1-egile vieţii, de gândire, de societate, pentru a le
reduce însă la fenomene mecanice sau fizice. (2) materialismul istoric,
doctrina lui Karl Marx, care considera că baza materială a societăţii ( forţele
productive şi raporturile de producţie) produc fenomenele culturale: istorice,
ideologice, sociale; (3) materialismul dialectic, în mod direct legat de cel
istoric, o expresie întrebuinţată de Engeis pentru a vedea toate fenomenele
universului ca produse ale materiei, în mişcare continuă de urcare pe paliere de
organizare din ce în ce mai complexe {senzaţie, c-0nştiinţă, ştiinţă).
Materialismul este una din rădăcinile secularizării contemporane.
Reprezentanţii săi, de-a lungul istoriei, nu au reuşit să depăşească o viziune
limitativă asupra lumii, privită în specia.I prin prisma materialităţii ei. Refuzul
oricărei metafizici s-a bazat pe tendinţa scientistă, de factură ideologică, de a
considera demersul ştiinţific ca unică şi exclusivă posibilitate de investigare a
lumii, drept unic criteriu de adevăr; este ·euforia naivă a metodelor ştiinţifice
ale secolelor XVII-XVIII, abordări mecaniciste ale lumii, care considerau
universul perfect cognoscibil exclusiv prin demers ştiinţific. Darwinismul este
o manifestare a perspectivei materialiste. Procesul de „selecţie naturală",
conturat ca principiu de Charles Darwin în Despre originea speciilor, prin
intermediul selecţiei naturale, apărută în 1 859, presupune o evoluţie a fiinţelor
vii ca rezultat exclusiv al acestei selecţii.
Acest demers de autonomizare a lumii faţă de „ipoteza" Dumnezeu,
petrecut în societatea apuseană, este catalizat începând cu Rene Descartes, care
considera raţiunea ca fiind „singurul mijloc în stare să ne ducă la adevăr şi în
care ne putem încrede". Demersul său de divizare a lumii în res cogitans şi res
extensa va însemna aşezarea unui adevărat zid între conştiinţă şi realitate, zid
pe care, vom vedea, abia ştiinţa contemporană începe să-l înlăture. Descartes
nu îl nega pe Dumnezeu, pe care îl considera de altfel „garant al sistemului său
de cunoaştere"4, dar, prin rolul pe care Il va „rezerva", va închide lumii întregi,
încetul cu încetul, posibilitatea unei legitimări religioase autentice. El va face
•
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primii paşi, împreună cu Spinoza şi Leibniz, în coordonatele unei concepţii
deiste care îl izolează pe Dumnezeu în afara lumii, dezinteresat de aceasta, în a
considera lumea ca autonomă faţă de Dumnezeu, ca o uriaşă maşinărie auto
reglabilă. Consecinţele sunt vizibile: dacă lumea este o maşinărie, ea
funcţionează după nişte reguli, care se cer a fi descoperite. Matematica urma să
fie cheia decriptării acestor legi. Nicolae Cusanus considera că numai
matematica poate împrumuta ştiinţei certitudinea. Galilei vedea marea carte a
universului scrisă „în limba matematică" . Leibniz considera că lumea s-a
·
născut în urma unor calcule matematice: „cum deus calculat, fit mundus "5 • Pe
de altă parte, modelul de maşinărie autonomă (bineînţeles limitativ, întrucât în
mod real orice maşinărie are nevoie de întreţinere şi de reparaţii din partea
constructorului, prin constructor înţelegând pe acel cineva diferit ontologic de
ea ! ) a dus încetul cu încetul la negarea, sau ignorarea voită, a existenţei vreunui
creator. Î nţelegem deci că deşi Descartes, Spinoza, Leibniz sau Cusanus nu
erau materialişti, modul lor de reprezentare a realităţii a favorizat ulterior
proliferarea perspectivei materialiste.
I niţial, paradigma materialistă a impus investigarea lumii după principii
mecanice; în consecinţă, a studia legile naturii devenea suficient pentru a
înţelege universul, cu pretenţii chiar de completitudine. Este ceea ce vor
încerca de altfel oamenii de ştiinţă ai secolelor XVII-XVIII. Astfel, dacă
Descartes descoperea că lumea este o maşinărie, Isaac Newton îl va continua
descoperind legile prin care aceasta funcţionează. Mecanica sa va genera
dezvoltarea filosofiei naturale, divizată ulterior în trei domenii de bază:
mecanica, cunoscută ulterior ca fizică, chimia şi biologia. Fizica va deveni de
altfel ştiinţa care se va ocupa cu investigarea legilor fundamentale ale
universului.
Fervent critic al poziţiei Bisericii apusene privind „monopolul adevărului "
în domeniul investigării naturii, I saac Newton va impune cercetării o atitudine
de tipul „hypotheses non fingo " , care sancţiona teologia pentru lipsa de dovezi
ştiinţifice în privinţa afirmaţiilor sale. El îşi va baza cercetarea pe „evidenţa
obiectivă" , iar nu pe ipoteze. B ineînţeles, perspectiva ştiinţifică contemporană
presupune implicit existenţa ipotezelor, care se cer însă a fi investigate printr
un aparat de cercetare. Newton voia însă să sublinieze necesitatea acestui
aparat, spre deosebire de teologie unde observa numai ipoteze şi presupuneri,
dar nici o demonstraţie.
Acest fundament materialistic pe care Newton l-a imprimat cercetării
ştiinţifice, adevărată linie de demarcaţie între ştiinţă şi teologie, a constituit
ulterior un suport serios pentru impunerea darwinismului ca perspectivă
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ştiinţifică; nu prin seriozitatea investigării, ci prin concepţia sa materialistă, cu
aparenţă de obietivitate, întrucât nu există o evidenţă ştiinţifică prin care să se
certifice faptul că doctrina selecţiei este o realitate. Darwinismul clasic nu a
existat în sensul de teorie viabilă şi demonstrabilă, ci mai mult ca o paradigmă.
De altfel, astăzi, biologii contemporani nici nu mai apelează la această ipoteză.
Spune Norman Macbeth: Am scris un mic articol afirmând că darwinismul c lasic a
murit. Acesta a fost aproape în întregime bazat pe declaraţiile textuale ale biologilor
eminenţi, contribuţia mea fiind numai selectarea şi aranj area. Teza mea a fost că·
profesioniştii au părăsit darwinismul clasic, dar că niciunul nu a informat publicul
despre ce s-a întâmplat. Aceasta, cred, a fost o veste foarte importantă pentru publicul
.
„6
amencan .
„

Unul dintre criticii conceptului de „selectivitate naturală" , concept care
presupune un proces evolutiv ancorat exclusiv în dimensiunea materială a
lumii, este însă chiar Darwin. „Presupun că selecţia naturală este un termen
greşit, scria el, dar să-l schimb acum, cred, va provoca mai mare confuzie, chiar
dacă mă gândesc la unul mai bun. Conservare naturală . . . nu ar pune omul şi
selecţia naturală sub acelaşi punct de vedere "1 . Darwin vede în această selecţie
adaptabilitatea la mediu ca criteriu suprem de supravieţuire şi de selectivitate,
făcând totuşi o diferenţă între om şi restul fiinţelor vii. De altfel este şi greu de
înţeles cum a reuşit omul să-şi dezvolte, prin simplă adaptare ia mediu, o
conştiinţă care îl deosebeşte fundamental de restul vieţuitoarelor.
Î ncrederea absolută în puterile demersului ştiinţific începe însă să fie
corectată de o nouă perspectivă. Î n secolul XX se vorbeşte pentru prima dată de
anumite limitări în demersul experimental, prin voci ca ale cercetătorilor
Wolfgang Pauli sau Werner Heisenberg, de exemplu de imposibilitatea
vizualizării unor fenomene. Principiul incertitudinii formulat de Heisenberg
stipula că "poziţia şi viteza unei particule nu pot fi observate simultan cu
acurateţe absolută" , principiu extrapolat de Niels Bohr la formula extrem de
sugestivă "dacă observi un sistem, interacţionezi cu el, perturbându-1 "8 . Şi în
matematică apar primele semne ale "limitărilor observaţiei ştiinţifice " . Î n
1 93 1 , Kurt Godel demonstrează matematic că ideile lui Hi lbert erau
nerealizabile, în sensul că dorinţa sa de a găsi un sistem axiomatic pentru
matematică, de principii matematice fundamentale, care presupunea trei
condiţii: să fie coerent, complet şi determinat, este irealizabilă; matematica nu
putea fi în acelaşi timp coerentă şi completă. Teorema imperfecţiunii a lui Kurt
Godel a generat o nouă atitudine : s-au descoperit propoziţii matematice ce nu
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pot fi demonstrate cu ajutorul seturilor de axiome general acceptate,
considerate a sta la baza tuturor subdomeniilor matematicii .
Mai mult, evoluţia ştiinţifică a ultimului secol a pus însă î n stare d e criză,
încetul cu încetul, fundamentele materiale considerate, prin investigarea
noţiunii de energie. Mă refer la descoperirea teoriei relativităţii, precum şi a
conceptului de dualism undă-corpuscul, în virtutea căruia nu mai poate fi vorba
de materie şi de energie ca de două realităţi distincte, ci complementare
2
(E=mc ) şi interschimbabile; în consecinţă, ceea ce părea a fi numai materie,
universul numit material, este deopotrivă energie, iar ceea ce părea imaterial,
lumina, este deopotrivă energie şi materie. „Dacă în teoria luminii s-a neglij at
aproape un secol aspectul corpuscular pentru a i se ataşa în exclusivitate doar
aspectul undă, oare nu s-a comis eroarea inversă în cazul substanţei? Nu s-a
greşit oare neglijând aspectul undă pentru a se considera doar aspectul
"
corpuscular? , se întreba Louis de Broglie în 1 923. Dualismul undă- corpuscul
a dinamitat în ştiinţele vieţii atât tendinţa materialistă, cât şi pe cea idealistă.
De atunci, conceptul de materie pare a suferi noi reevaluări; cercetări
recente, aprofundând problematica, presupun că doar percepţia noastră
macroscopică ne îndreptăţeşte să vorbim de materie şi de energie ca de două
concepte diferite, dar că de fapt există o singură categorie, manifestabilă în
9
două moduri distincte.
Aparent, asistăm parcă la apariţia unui nou
"
„materialism , mai de adâncime, care însă poate fi numit la fel de bine
"
„energeticism . De fapt, pe măsură ce intrăm tot mai profund în intimitatea
materiei, aceasta este tot mai puţin descriptibilă în categoriile c lasice de
"
„materie" sau „energie .
Nu putem privi o faţă umană frontal şi din profil simultan. Î n mod similar, unda şi
particula sunt două „feţe " sub care apar, tributar perspectivei d e vedere, obiectele
cuantice. Astfel, lumina vizibilă se poate manifesta sub aspectul de fotoni punctuali,
pe când e lectronii adoptă comportamentul undă. Această faimoasă dualitate undă
corpuscul este mai curând o complementaritate. Fizicianul Jean-Marc Levy Leblond
compară obiectul cuantic cu un cilindru, care poate . fi privit ca un cerc sau ca un
dreptunghi, depinzând de unghiul sub care e privit dar care în majoritatea timpului nu
corespunde complet acestora două . . . . Fizica cuantică admite o singură categorie de
obiecte care se manifestă câteodată mai mult „corpuscular" , câteodată mai mult
„ondulatoriu " . (Science et Vie, no. 977, februarie 1 999)

Unda şi corpusculul par a fi două feţe ale unei realităţi mai profunde; nu mai
putem vorbi ca în fizica c lasică de prezenţă fizică, atribut al materialităţii unui
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corp, ci numai de „funcţie de undă" care să descrie o „probabi litate de
prezenţă" . Se vorbeşte acum de posibilitatea ca obiectele cuantice să aibă
simultan mai multe poziţii.
Perspectiva fizicii cuantice actuale de a considera, la scara atomilor şi a
particulelor, un singur fel de „obiecte" , a căror proprietăţi de altfel, poziţie,
energie, nu se caracterizează prin valori precise, ci prin spectre de valori, îi
tentează pe unii cercetători contemporani în a fundamenta o perspectivă
panteistă asupra lumii, universul fiind privit ca manifestare a aceleiaşi
substanţe (materiale sau nu, este mai puţin important) într-o multiplicitate de
forme, precum şi asupra naturii iluzorii a materialităţii acestei lumi. Se
avansează astăzi ipoteza că „tradiţiile misticii orientale pot constitui un cadru
filosofie coerent celor mai avansate teorii din fizică"IO .
Este cert însă faptul că ştiinţa, prin definiţia sa intrinsecă, nu va putea
demonstra, din l ipsa instrumentele conceptuale şi de investigare, identitatea
sau neidentitatea dintre univers şi Dumnezeu. Intuiţiile prezente astăzi în
spiritualitatea orientală sunt interesante din perspectiva în care „investigaţiei "
mistice îi este recunoscut astăzi rolul, după atâta ştiinţă de factură pozitivistă,
de alternativă viabilă, complementară celei ştiinţifice, sau de cadru conceptual
care poate să ducă la poziţii convergente cu investigarea ştiinţifică în
descrierea universului. "Paralelismul dintre experimentul ştiinţific şi
experienţa mistică ar putea să pară surprinzător din perspectiva naturii diferite
a acestor două acte de observaţie . . . deosebirile dintre cele două tipuri de
observaţie rezidă numai în modurile de abordare respective şi nu în
complexitatea sau în gradul de încredere pe care îl inspiră" , spune
Schr6dinger 1 1 Este practic pasul important pe care ştiinţa sfârşitului de veac
XX îl face : o renunţare la exclusivitatea unei abordări pozitiviste, în favoarea
pluralităţii de perspective, şi o condamnare vizibilă a scientismului.
„Substanţa" lumii nu mai pare astăzi nici complet materială, nici complet
nematerială, şi mai mult, nu această „substanţă" , în fond, asimilabilă totuşi
materialităţii, este fundament şi esenţă a realităţii. Se vorbeşte astăzi de materie
şi de energie, dar totodată şi de o dimensiune raţională a organizării acestora;
mai mult, viul fundamentează procesul cel mai autentic prin care dezordinea
12
devine ordine. Fizica este ştiinţa care stabileşte astăzi faptul că materialitatea
şi non-materialitatea sunt interrelaţionate, dar nu în sensul simplist că non
materialitatea ar fi o formă de materialitate sau că materialitatea o formă de
non-materialitate. David Bohm vorbeste de materialitate, atribuindu-i
"
noţiunea de „ordine explicită , iar de domeniul non-material, în sens de
•

https://biblioteca-digitala.ro

115
„ordine implicită" .
Panteismul conceptual vehiculat de unii autori contemporani
(Dumnezeu e imanent) ne conduce la întrebarea: poate fi identificat
Dumnezeu, ca fiind Dumnezeu, printr-o paradigmă ştiinţifică? Răspunsul (şi
ştiinţific, şi teologic) este evident nu, şi fundamentul acestei neputinţe este
diferenţa ontologică dintre ştiinţă şi teologia creştină: atât ca moduri, cât şi ca
obiecte de cunoaştere diferite. Dacă în cadrul ştiinţei obiectul cunoaşterii
rămâne în mod static supus evaluării subiectului, obiectul cunoaşterii
teologice, persoană, se deschide investigării prin proprie iniţiativă şi numai
aşa poate fi cunoscut.
Un om se defineşte atât somatic, cât şi prin personalitatea sa. Fără să
unilateralizăm perspectiva, putem spune că bogăţia şi unicitatea unei persoane este
legată mai curând de personalitatea sa decât de trup. Cât poate fi însă identificat
ştiinţific din personalitatea unui om prin analiză matematică, fizică, chimică, . . . , faţă
de o cunoaştere a sa prin dialog raţional şi prin iubire?

Teologia nu vorbeşte de un res extensa care stă imobil pentru ca res
cogitans (raţional prin excelenţă) să-l cunoască. Teologia presupune
reciprocitate de deschidere a subiectului cu obiectul, şi devenire (prin
metanoia, „înnoirea minţii " , şi prin pocăinţă, „o lucrare de o mare
inteligenţă"13 ) întru cunoaştere. Nu atât descriere, cât devenire prin înţelegere
şi participare în realitatea personală a celuilalt. Ştiinţa oferă numai reprezentări
ale lumii, descrieri ale „teritoriului " , cartografieri mai mult sau mai puţin
fidele, care, observă de altfel Fritj of Capra, nu sunt identice cu teritoriul.
Ştiinţa propune o „separare" a obiectului res cogitans de res extensa spre a
deveni un observator „imparţial " , „dezinteresat" ; aceasta s-a tradus deseori
printr-o abandonare a dimensiunii sufleteşti în favoarea unui demers raţional
rece, complet „obiectivizat" . Astfe l, din dorinţa de obiectivitate, omul sufe ră
de incompletitudine ca observator, numai o parte a sa contribuind la procesul
cunoaşterii. Nu este deci de mirare că efortul ştiinţei, către o mai fidelă
reprezentare a realităţii, rămâne tributar paradigmei utilizate, cu toate
eforturile integratoare ale ştiinţei contemporane care vizează, ce-i drept, o
continuă lărgire de perspectivă. Pentru că investigaţiile propun utilizarea unui
aparat de investigare matematizat şi raţional, este ceva firesc ca universul să se
dezvăluie observatorului în tiparul acestei paradigme: structura intimă a
creaţiei este descriptibilă prin legi, mai mult sau mai puţin cuprinzătoare. O
descriere complet matematizată a universului, aşa cum doreau iniţiatorii
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raţionalismului, descriere care, conform paradigmei materialiste de tip
mecanic ist, ar trebui să fie posibilă, este însă irealizabilă, ne asigură Einstein:
„în măsura în care propoziţiile matematicii se raportează la realitate, ele nu sunt
" 14
sigure, iar în măsura în care sunt sigure, ele nu se raportează la realitate •
Demersul kantian de refuzare a investigării de tip teologic, prin observarea
lipsei conceptelor în cadrul cercetării exclusiv raţionale, care îl dusese la
concluzia că "problema existenţei lui Dumnezeu sau a nemuririi sufletului nu
poate fi nici confirmată, nici combătută de experienţă, ceea ce înseamnă că
încercarea de a demonstra ştiinţific existenţa lui Dumnezeu este la fel de l ipsită
"15
de sens ca şi cea de a demonstra inexistenţa sa , arată de altfel aceeaşi
diferenţă ontologică dintre ştiinţă şi teologie: concepte diferite, obiecte
diferite, moduri de investigare diferite. Dar în timp ce teologia, ca mod de
contemplare a realităţii şi de cunoaştere a lui Dumnezeu (şi) prin intermediul
raţiunilor creaţiei, poate include demersul ştiinţific, deşi nu în mod necesar,
ştiinţa nu poate include o investigare teologică din cauza l ipsei conceptelor.
S ingurul mod de abordare mai apropiat ar fi problema limitelor, ceea ce de
altfel Kant şi propune: o metafizică structurată ca "ştiinţă a limitelor raţiunii
umane " . Paradoxal, dar chiar doi filozofi neokantieni, W. Windelband şi H .
Rickert, observă vizibila unilateralitate a demersului epistemologic kantian: e l
ignoră prezenţa a două categorii de ştiinţe, ştiinţele nomoetice sau ale naturii,
cu structura lor logică deosebită şi cu scopurile lor proprii, şi ştiinţele
ideografice sau ale culturii, cu o structură logică şi scopuri diferite, pentru a
aplica paradigma ştiinţelor matematice ale naturii în cunoaşterea întregii
16
realităţi. Iar Blaise Pascal, prin revelaţia sa, ne asigură că Dumnezeu „cel
adevărat" este complet diferit de Dumnezeul filosofilor, acel Dumnezeu
antropomorfizat în sensul perceperii sale cu atribute umane proiectate la
infinit : Raţiune supremă ori Principiu universal. Soluţia creştină necesită o
„investigare " a lumii prin iubire, ca adevărat mod de cunoaştere, şi printr-o
raţionalitate împlinită în iubire, a cărei dimensiune profundă este teandrică.
Perspectiva materialist-evoluţionistă lasă în aer două verigi fundamentale
ale concepţiei sale : ( 1 ) apariţia viului din neviu, văzută posibilă prin
vehicularea unei concepţii conform căreia toate manifestările lumii vii sunt
reductibile la materialitate, şi (2) apariţia omului, deosebit fundamental de
restul lumii vii, prin raţionalitate de cu totul altă factură decât cea animală şi
prin conştiinţă.
Chiar dacă în privinţa trecerii speciilor dintr-una în alta prin selecţie naturală se
dau câteva repere posibile, nu toate validate ştiinţific, ea lasă complet în aer o explicare
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a motivului existenţei diferitelor speci i ; dacă specia A trece în B iar apoi în C, nu se
spune şi de ce este necesar să existe A şi B şi C.

Dacă se vorbeşte de evoluţionism, acesta nu trebuie înţeles neapărat în
sensul darwinian : prin criteriul exclusiv al selecţiei ca maximă adaptabilitate la
mediu, într-un proces natural de creştere a ordinii, fiinţele ar urca scara
organizării de la anorganic la organic, pornind de la neviu, trecând prin etapa
de simple aglomerări celulare şi ajungând la cea de specii, iar omul, în sensul
filosofărilor post-darwiniene (veriga lipsă nu a fost găsită însă niciodată), fiind
o încununare a acestei evoluţii . Şi referatul biblic vorbeşte de un evoluţionism,
. de apariţie treptată a vieţuitoarelor urcând scara complexităţii (şi aceasta cu
3500 de ani înaintea lui Darwin), însă atenţionează asupra unei continue
prezenţe faptice a lui Dumnezeu în acest proces, precum şi de o intervenţie
deosebită a Sa la crearea omului.
Î n ceea ce priveşte evoluţionismul „ştiinţific " , încă de la mijlocul secolului
XIX, două moduri diferite de abordare a evoluţiei sistemelor naturale în timp
intraseră în coliziune : perspectiva darwiniană, de factură mecanicistă, care
presupunea o creştere a complexităţii, specializării şi organizării sistemelor
b iologice în timp, ceea ce inducea perspectiva că neviul are tendinţa naturală
de a deveni viu şi de a-şi creşte gradul de ordine, şi perspectiva termodinamică
a lui Boltzmann, care, cu ajutorul principiului II al termodinamicii, observase
că toate procesele naturale tind către o creştere a entropiei, deci a dezordinii .
Meritul şi completarea l u i Erwin Schrodinger este d e a fi subliniat, într-un efort
de a lega biologia de teoremele fundamentale ale tem1odinamicii, diferenţa
fundamentală dintre viu şi neviu, viul fiind văzut într-o continuă luptă cu
tendinţa universală de creştere a entropiei; v ietăţile sunt astfel prin definiţie
antropice.
. sistemele vii par a sfida al doilea principiu al termodinamicii, care susţine că,
în sisteme închise, entropia unui sistem tinde la valoarea ei maximă. Sistemele vii
sunt, totuşi, antiteza unei astfel de dezordini. Ele prezintă niveluri unimitoare de
ordine creată din dezordine" . 1 7
„

. .

Moartea este singura care transformă fiinţele vii în materie, şi deci le aduce
sub incidenţa creşterii entropiei. De altfel, materialismul nu lasă nici o
posibilitate de a distinge un sens în această luptă pentru ordine a lumii vii,
odată ce sfârşeşte cu fiecare exemplar în neant, în dezordine, în neviu.
Spiritualitatea creştină leagă moartea de fiinţa umană, mai precis de păcat, prin
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care a fost introdusă în întreaga creaţie o pervertire de la raţiunile ei divine şi de
la sensul ei autentic de fiinţare. Moartea este deci consecinţa unei „tendinţe
"
spre dezordine spirituale, a modului greşit adamic de contemplare a realităţii,
ca şi consumare a ei, care nu mai permitea raţiunii, conştiinţei, omului 1n
integralitatea sa „să guste " dimensiunea verticală a necreatului, a prezenţei lui
Dumnezeu în creaţie prin energiile sale necreate. Î n acest sens, moartea,
adevărată plată a păcatului în perspectiva spiritualităţii creştine, este p lină de
sens tocmai prin motivaţ_ia ex_i stenţei sale: aceea de a nu permite înveşnicirea
păcatului şi a stricăciunii . Este perspectiva eshatologică de „cer nou şi pământ
nou" , de transfigurare a materialităţii acestei lumi, adevărată schimbare lafaţă,
pregustată încă din această viaţă de cei care, printr-o trăire .a harului lui
Dumnezeu, îşi sfinţesc sufletele şi trupurile. De altfel, ce explicaţie materială
ar putea fi dată sfinţirii şi neputrezirii trupurilor oamenilor sfinţi?
Evidenţierea tendinţei entropice generalizate a materiei nevii face cu
neputinţă explicarea trecerii, ca tendinţă naturală, de la neviu la viu, de la nivel
de entropie mare la nivel de entropie mică. Această trecere ar putea avea loc,
dar nu de la sine, nu in mod natural, ci prin tendinţa organizatoare a ceva.
1
Roger Penrose dă exemplul paharului spart în mii de cioburi : 8 prin spargere
paharul devine din obiect compact, mulţime de cioburi, proces care ne pare
firesc a se desfăşura în această ordine, însă procesul invers, cioburile să devină
înapoi paharul iniţial, ni se pare uimitor şi imposibil. De ce? Pentru că prin
spargere paharul, care nu a suferit transformare de masă, a suferit o
transformare de informaţie şi de stare energetică, a crescut în dezordine.
Concluzionează Penrose: „o mişcare absurd de precisă ar trebui să existe în
"
mişcările atomilor pentru a putea reface paharul .
Mai mult, se face observaţia că şi o eventuală retopire a cioburilor nu
înseamnă posibilitatea procesului invers (a nu se uita că topire presupune
folosirea unei energii remodelatoare, şi a unei intenţii umane raţionale).
Un proces termodinamic este un cuplu ordonat de stări notat (a, b), unde a, b sunt
stările iniţială, respectiv finală. Notând cu S entropia, întotdeauna S(a) va fi mai mic
sau egal cu S(b ), pentru un sistem izolat. Dar dacă sistemul nu este izolat? Se poate
trece de la dezordine la aceeaşi ordine iniţială? „Dacă cioburile primesc energie,
termică de exemplu, ele ajung în cel mai bun caz la configuraţia unui bloc de sticlă, dar
acest bloc de sticlă nu este un pahar. Pentru a ajunge la configuraţia unui pahar este
necesară o informaţie "1 � Mai mult, a ajunge însă la configuraţia aceluiaşi pahar iniţial
pare însă o imposibilitate şi prin intervenţie umană, şi cu atât mai mult de la sine. Ce s
a pierdut? Informaţia iniţială a poziţiei particulelor de sticlă în pahar şi o stare
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energetică iniţială a acestora.

Deci, dacă aplicat lumii nevii, tendinţa de �reştere a entropiei este aşa de
vizibilă, cu atât mai mult nu se poate explica o trecere de la sine a materiei într-o
stare de viaţă, care presupune ordonare şi replicare. Mai mult, cum se poate
explica apariţia şi dezvoltarea proceselor metabolice care sunt responsabile cu
descreşterea entropiei în fiinţele vii, din nimicul neviului, care tinde permanent
către o creştere a entropiei? Este raţional să consid�răm că acesta a putut
·':
dezvolta un proces antropic?
Studiul atent al biologiei cu ajutorul mecanicii cuantice, spre o explicare a
reproducerii , metabolismului, selecţiei, transmiterii codului genetic l-au
determinat pe Schrodinger să concluzioneze că viaţa este deopotrivă spirit şi
materie. Mai mult, el „constată o raţionalitate pe care materia nu o are de la sine
şi prin sine"20 • Î n sprij inul perspectivei sale asupra a ceea ce este spiritul uman,
care iese de sub incidenţa continuumului spaţiu-timp, consideră fundamentală
contribuţia a trei predecesori: P laton, Kant şi Socrate. Platon, prin ideea
existenţei atemporale, Kant, prin ideea că acest „lucru unic" , spiritul, poate
apărea şi în alte forme care nu ar necesita timp şi spaţiu, şi E instein, care
redefineşte semnificaţia timpului şi a posibilităţii curgerii sale în ambele
21
sensuri .
Perspectiva materialistă ignoră complet faptul că noi, oamenii, înţelegem
lumea. Lumea se arată raţională omului şi pentru că omul posedă această
structură raţională de a o înţelege. Prin acest demers, omul conştientizează că
lumea este produsul unei raţionalităţi . „Raţionalitatea cosmosului este o
1
mărturie a faptului că el e produsul unei fiinţe raţionale"2 , spune Schrodinger,
văzând în acest fel în ştiinţă o semnificaţie teleologică. Or, revelaţia creştină
vine tocmai cu această mărturie: Creatorul este Logos, Raţiune. Î n acest sens,
ne apare extrem de nesatisfăcător ca expl icaţie a considera că ordinea şi
finalitatea celor din lume ar fi rezultatul exclusiv al materiei sau al hazardului;
„materia nu are raţiunea, inteligenţa şi voinţa p e care le presupune orice ordine
şi ordonare; întâmplarea este exact opusul ordinii, o contrazice, deci nu poate s
" 23
o producă .
Materia deci nu poate să expl ice, prin nici o evoluţie de la sine, uimitoarea
bogăţie de trăire a omului. Viaţa sufletească presupune nu numai raţionalitate,
ci sentimente, voinţă, şi acestea într-o simfonie a trăirii integrale, în deplină
legătură interioară cu partea somatică. Chiar dimensiuni ale trăirii somatice
umane sunt neelucidate de ştiinţa contemporană, care se arată însă infinit mai
deschisă astăzi decât odinioară, în secolul ştiinţei pozitiviste. De exemplu,
·

•
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fizica contemporană, cuantică sau clasică, nu pot oferi o explicaţie privind
2
coordonarea fiinţelor complexe în timp şi spaţiu 4 • Această dificultate devine
insurmontabilă în a aborda chestiunea vietii sufletesti prin paradigmă
ştiinţifică materialistă. „Nicăieri, puteţi fi siguri, oricât de departe ar progresa
fiziologia, nu veţi întâlni durerea cumplită, neliniştea tulburătoare din suflet,
deşi de realitatea lor sunteţi la fel de convins ca şi cum le-aţi îndura personal,
ceea ce şi faceţi de fapt . . . Desigur, craniile voastre nu sunt goale. Dar ceea ce
descoperim în ele, în ciuda interesului extraordinar pe care îl suscită, este un
nimic în comparaţie cu viaţa şi emoţiile sufletului"25 , observă Schrodinger.
Problema conştiinţei s-a pus cu acuitate în contemporaneitate, odată cu
apariţia sistemelor de calcul „inteligente " . Practic, prin intermediul
computerului s-a încercat o modelare materială a unor procese raţionale
umane. S-au conturat atât avantaj e (viteză, putere de calcul) cât şi limitări. Sunt
cunoscute astăzi încercările de a produce inteligenţă artificială. Departe de a
îndreptăţi o euforie privind în viitor spre orizontul unor calculatoare în mod
real inteligente, deosebirea între om şi calculator rămâne ontologică: faptul că
omul înţelege ceea ce posedă ca informaţie iar calculatorul nu. Calculatorul
doar modelează noţiuni şi semnificaţii descriptibile prin numere, cod binar, dar
nu operează cu ele în mod direct aşa cum o face omul. Dovada lipsei unei
inteligenţe este faptul că calculatorul este strict dependent de algoritmii
utilizaţi şi că nu are creativitate. Definind activitatea computaţională
activitatea care poate fi realizată de un calculator, odată cu dezvoltarea
informaticii oamenii de ştiinţă şi-au pus problema: cât din activitatea raţională
umană este computaţională. Materialismul ar părea să sugereze că toată, odată
ce orice activitate umană, chiar şi cele complexe de tip conştiinţă, raţionalitate,
sunt produsul evoluţiei materiei (materialismul dialectic). Fizicianul Roger
Penrose dărâmă orice optimism în această direcţie : „prin utilizarea propriei
conştiinţe suntem capabili să îndeplinim acţiuni care se află deasupra oricărui
2
fel de activitate computaţională" . 6 El îşi manifestă „atitudinea hotărâtă
împotriva punctului de vedere comun prin care activitatea noastră conştientă,
în toate manifestările ei variate, ar putea fi, în principiu, înţeleasă cu ajutorul
unor modele computaţionale " . Nereferindu-se deci doar la un nivel actual al
cercetărilor îr care evoluţia tehnologiei calculatoarelor nu ar permite o
computabilitate care să c uprin Jt ar ia acţiunii raţiunii umane, el consideră
imposibilă ca principiu, indiferent de progresul viitor ai tehnologiei
informatice, o asemenea posibilitate. Adică, susţine „cu putere" teza conform
căreia „înţelegerea omenească, ca manifestare particulară a conştiinţei, face
.
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ceva ce nu poate fi făcut de nici un sistem de calcul"21 .
Optimismul în privinţa computabilităţii creierului uman s-a menţinut în
contemporaneitate în special prin dezvoltarea sistemel'o r de calcul de tip
bottom-up, care sunt programate de aşa natură încât să permită învăţarea din
experienţă (de exemplu, modelarea prin numitele „reţele neurale artificiale " ).
Diferenţa acestora faţă d e cele c lasice, algoritmice, de t i p top-down, părea a
presupune diferenţa din necreativ şi creativ. Penrose remarcă însă că nici chiar
cazul sistemelor de învăţare prin experienţă de tip bottom-up nu poate modela
ceea ce conştiinţa umană face, contestându-le vreo şansă de a atinge
„inteligenţa pură" .
Concluzia lui Penrose este deci următoarea: „gândirea conştientă trebuie să
conţină ingrediente care nu pot fi măcar simulate adecvat prin calcul pur şi
simplu; cu atât mai puţin poate un sistem de calcul, el singur, să manifeste
vreun sentiment sau vreo intenţie conştientă. Î nseamnă că mintea nu poate fi
adecvat descrisă, în nici un fel, prin metode computaţionale" .
Sunt de părere că în vreme ce semnalele neuronale se pot comporta ca evenimente
clasice determinate, legăturile sinaptice dintre neuroni sunt comandate la un nivel mai
adânc unde este de aşteptat să existe o activitate fizică importantă la graniţa cuantic
clasic. Presupunerile pe care le fac cer să existe o comportare cuantic-coerentă, la
scară mare, intervenind în interiorul microtubulelor din citoscheletul neuronilor.
Impresia este că această activitate cuantică trebuie să fie legată non-computaţional de
activitatea pe care a prezentat-o Hameroff şi colegii săi ca având loc de-a lungul
tu bulelor (despre funcţionarea creierului uman; Roger Penrose, Incertitudinile
raţiunii. Umbrele minţii, ed. Tehnică, Bucureşti, 1 999).

Penrose consideră deci că fizica actuală „se dovedeşte profund
neputincioasă" în a oferi o înţelegere a funcţionării minţii umane, subliniind
faptul că aceasta nu ar însemna că fenomenul conştiinţei ar trebui să rămână în
afara cercetării ştiinţifice. Ba dimpotrivă, investigarea conştiinţei este o
condiţie absolut necesară pentru o fizică autentică. „O imagine ştiinţifică
asupra lumii, care nu înglobează problemele conştiinţei, nu poate avea pretenţii
serioase de completitudine. Conştiinţa este parte a Universului nostru şi deci
orice teorie fizică care nu-i face loc, eşuează în încercarea de a da o descriere
fidelă a lumii "28 • Ceea ce propune însă Penrose îl aşază într-o poziţie unică
printre cercetătorii contemporani de prestigiu: dându-şi seama că conştiinţa
p resup u n e o ac tivitate i n fi n i t m a i complexă d e c ât o o arec are
computaţionalitate, el nu propune, asemenea lui Kant, transformarea
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metafizicii în ştiinţă ca disciplină a limitelor, care să investigheze prin aceleaşi
metode ca ştiinţa, ci, dimpotrivă, o schimbare de paradigmă a ştiinţei
contemporane care s-o facă permisivă la fenomene şi concepte inabordabile în
sens clasic şi care până acum aparţineau cu precădere metafizicii sau teologiei.
El propune o devenire a ştiinţei contemporane În sensul lărgirii conceptuale.
Î ntrebările sale sunt în acest sens programatice : „Sunt atributele materiale ale
universului nostru singurele care pot fi studiate cu metode ştiinţifice? Trebuie
ca existenţa noastră mentală să rămână definitiv în afara ştiinţei? "

Materialitatea universului şi existenţa raţiunii în noua perspectivă
ştiinţifică
Cercetătorii contemporani au observat un şir lung de coincidenţe intrinseci
legilor fundamentale ale naturii. Existenţa fiecăreia dintre aceste coincidenţe
sau relaţii specifice între parametrii fizici fundamentali este absolut necesară
pentru ca evoluţia vieţii şi a conştiinţei să fi putut avea loc. Acest ansamblu de
coincidenţe, de altfel necontestate de nimeni, colectate şi sistematizate, a
devenit cunoscut sub numele generic de principiul antropic (Anthropic
Principie). Principiul stipulează faptul că universul pare a fi fost „proiectat"
sau „calibrat" pentru a produce viaţă şi conştiinţă.
O analiză completă a acestui principiu, sub numele de The A nthropic
Cosmologica! Principie, a fost realizată de John D. Barrow şi Frank J. Tipler
(Oxford University Press). Ei observă că „cele mai multe perturbaţii ale
constantelor fundamentale ale naturii de la valorile lor numerice actuale
conduc la modelarea unor lumi născute moarte, neputincioase în a genera
observatori şi a deveni cognoscibile "29 • Citându-i pe P. Davies şi M. Reeves
autorii constată că „dacă intensitatea forţelor nucleare şi electromagnetice ar fi
doar uşor diferită, atunci atomii de carbon nu ar mai exista în natură şi nici
fizicienii umani. Multe din proprietăţile globale ale universului, de exemplu
proporţia între numărul de fotoni şi cel de protoni, au trebuit să ia valori într-o
arie foarte strânsă pentru ca condiţiile cosmice să permită vieţii bazate pe
"
structură de carbon să apară . 30
Sunt cunoscute astăzi mai multe forme ale principiului:
( 1 ) Weak Anthropic Principle (WAP) - principiul antropic slab. El spune :
„Dacă suntem, universul trebuie să fi avut proprietăţile, ori coincidenţele,
"
astfel încât noi să evoluăm . WAP nu spune de ce suntem noi aşa. E l doar
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permite observaţia că „valorile observate ale tuturor cantităţilor fizice şi
cosmologice nu sunt egal probabile, dar că acestea au luat totuşi valori
restricţionate de cerinţa ca să existe locuri unde viaţa bazată pe structura de
carbon să evolueze şi de cerinţa ca universul să fie suficient de vechi pentru ca
acestea dej a să se fi întâmplat"3 1 •
(2)
Strong Anthropic Principle (SAP) - principiul antropic tare. Pentru
ca universul să existe, a fost necesar într-un anume fel ca să aibă
nişte proprietăţi speciale; el a venit la existenţă în acest fel şi nu
putea veni în altul. După alte formulări, „universul trebuia să aibă
acele proprietăţi care să permită viaţa să se dezvolte într-o anumită
"32
etapă a istoriei sale •
(3)
Wheeler's Participatory Anthropic Principle (PAP)
principiul
antropic participativ al lui Wheeler. Observatorii sunt necesari
pentru ca universul să fi fost adus la fiinţare. El se bazează pe
interpretarea mecanicii cuantice, care, spre deosebire de fizica
clasică, a dus la sublinierea rolului foarte important al
observatorului, î n a afirma c ă observatorii sunt necesari pentru ca
universul să fi fost adus la existenţă.
( 4)
Final Anthropic Principle (FAP) - principiul antropic final. Merge
mai departe decât SAP, observând nu numai că viaţa a trebuit să
existe, dar că, odată ce a apărut, aceasta va fi întotdeauna.
„Procesarea inteligentă de informaţie a trebuit să apară în univers,
şi, odată venită la existenţă, nu va mai muri niciodată"33 •
Aceste versiuni ale principiului antropic pot fi imaginate prin modelul
paharului spart prezentat mai înainte. Presupunând paharul spart în câteva
cioburi, cineva, care nu cunoaşte modul de existenţă al paharului înaintea
formei de cioburi, vrea să înţeleagă ce au fost aceste cioburi. Deci va face
presupuneri : cioburile se potrivesc datorită unor coincidenţe (WAP); este ceva
în modul în care observăm noi cioburile care ar putea fi cauza faptului că ele par
a se grupa (PAP); este ceva fundamental în aceste cioburi care presupune că ele
au proprietăţile care le permit să se grupeze împreună (SAP); cineva a făcut
aceste cioburi pentru a avea acele proprietăţi care le permite gruparea.
Principiul antropic, prin formele sale, nu face deci decât să conveargă către
acea perspectivă teologică a identificării creatorului prin raţionalitatea creaţiei
sale. Iată deci că acest principiu, care în forma lui cea mai tare propune
existenţa unui designer, a unui creator, face ca structura actuală a materialităţii
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lumii să mărturisească, fără nici un concept teologic, ci numai prin observare
materială, sistematizată raţional, un şir de coincidenţe a căror probabilitate de a
apărea la întâmplare cu aceste valori este în mod evident şi incontestabil nulă.
O observaţie contemporană de tendinţă materialistă privind însă începutul
este datorată astrofizicianului britanic Paul Davies, prin intermediul lucrării
Dumnezeu şi noua fizică. El observă, bazându-se pe noutăţile din fizica
cuantică, faptul că prin „quantum tunneling" particule virtuale pot apărea din
nimic. El angajează deci marile teorii unificate către ideea că ipoteza
Dumnezeu poate fi înlocuită cu acest proces cuantic al apariţiei materiei din
34
nimic. Răspunsui nu se lasă însă aşteptat. Fizica cuantică este fundamentată
pe conceptul că evenimentele cuantice au loc cu probabilităţi finite în intervale
de timp finite. Cu cât intervalul este mai mare, cu atât probabilitatea ca acest
eveniment să aibă loc creşte. Or, în afara timpului, înaintea timpului,
„moment" coincident cu apariţia spaţiului, energiei, materiei, nu se poate vorbi
de eveniment cuantic, şi deci implicit nici de „quantum tunneling" ca şi
„creator" .
Î n concluzie, prin şirul de coincidenţe reliefate şi prin observaţiile fizicii
contemporane, materialismul primeşte o lovitură mortală.
Voi prezenta în cele ce urmează doar câteva dintre aceste coincidenţe. 3 5Aceste
coincidenţe sunt câteva dintre cele de natură cosmică; un şir de coincidenţe biologice
3
au fost publicate în limba română anterior. 6
( l ) Constanta gravitaţională universală determină ce fel de stele sunt posibile în
univers. O mică deplasare în sus a valorii ar implica ca toate stelele să fie mai mari cu
cel puţin 1 .4 decât soarele; acestea sunt importante pentru că produc beriliu, răspândit
prin praful interstelar, element esenţial în formarea planetelor. Numai stelele mici ca
soarele noastru, care nu arde repede, permite apariţia condiţiilor favorabile vieţii.
Dacă deplasarea constantei ar fi însă puţin în jos ca valoare, toate stelele ar avea
maximum 0.8 din masa soarelui nostru, arzând îndelungat şi neproducând elementele
grele necesare apariţiei unor planete pe care viaţa să poată exista.
(2) Forţele nucleare puternice care menţin echilibrul particulelor din interiorul
atomului. Dacă ar fi puţin mai mici, nucleele cu mulţi protoni nu ar exista; hidrogenul
ar fi singurul element din acest univers. Dacă ar fi puţin mai mari, nu numai că
hidrogenul ar fi rar în univers, dar elementele mai grele ca fierul, rezultate prin fisiune,
ar fi insuficiente. În consecinţă, viaţa ar fi imposibilă.
( 3 ) Constanta de împerechere electromagnetică leagă electronii de protoni în
atomi. Caracteri stica orbitelor electronilor în atomi determină la ce nivel atomii se vor
lega împreună pentru a fonna molecule. Dacă această constantă ar fi un pic mai mică,
electronii nu ar mai sta în orbite în jurul nucleelor. Dacă ar fi un pic mai mare, atomul
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nu ar împărţi cu alţi atomi orbite electronice, deci moleculele nu ar fi posibile, şi deci
nici viaţa.
( 4) Raportul între masele electronului şi protonului determină caracteristicile
orbitelor electronilor în jurul nucleelor. Un proton este de 1 83 6 ori mai mare decât un
electron; o variaţie infimă a acestui număr ar duce la dispariţia vieţii.
(5) Vârsta universului impune ce fel de stele există. A luat înjur de trei miliarde de
ani primelor stele să se formeze, alte zece ori doisprezece miliarde supernovelor să
producă stele ca cea cum este soarele nostru, alte zece miliarde pentru ca stelele de tip
solar să se stabilizeze suficient pentru a permite viaţa pe o planetă satelită. Dacă
universul ar fi mai tânăr cu câteva miliarde de ani, n-ar putea exista un mediu propice
vieţii. Fereastra de timp în care viaţa este posibilă în univers este relativ strâmtă.
·
(6) Rata de expansiune a universului: mai mare, nu permitea formarea galaxiilor,
mai mică, universul intra în colaps la formarea stelelor.
(7) Masa universului (masă ş i energie) determină câtă ardere nucleară are loc în
timp ce acesta se răceşte după fierbintele big-bang. Dacă masa ar fi un pic mai mare, ar
fi prea mult deuteriu (atomi de hidrogen cu un singur proton şi un singur neutron)
format prin procesul de răcire. Stelele ar arde prea repede, nepermiţând apariţia unui
climat favorabil vieţii pe planete. Dacă masa ar fi un pic mai mică, nu ar putea fi
generat heliu, stelele, în lipsa acestuia, nu ar produce elementele grele necesare vieţii.
(8) Stabilitatea protonului afectează cantitatea d e materie î n univers şi de
asemenea nivelul de radiaţie necesar apariţiei formelor de viaţă. Fiecare proton
conţine trei quarci. Prin intermediul bozonilor, quarcii se descompun în antiquarci şi
electroni pozitivi. În univers acest proces are loc odată la 1 03 2 de ani pentru fiecare
proton. Dacă rata era mai mare, devenea catastrofică pentru animalele mari şi om,
întrucât această descompunere genera radiaţii letale. Pe de altă parte, dacă protonul ar
fi fost mai puţin stabil, ar fi existat mai puţină materie în univers, şi insuficientă pentru
a susţine viaţa.
(9) Constantele legate de cele patru forţe fundamentale din fizică: gravitaţională,
electromagnetică, nucleară slabă şi nucleară tare) arată necesitatea unei fine
constrângeri a acestora în univers. Constanta electromagnetică influenţează
opacitatea materialului stelar, adică gradul în care permite materialul stelar trecerea
radiaţiei prin el. Constanta gravitaţională influenţează mişcarea termică. Viteza
luminii este şi ea influenţată de aceste constante.
( 1 0)
Nivelele energetice nucleare ale elementelor Be8, C 1 2, 0 1 6
afectează crearea abundenţei de elemente necesare vieţii. O 1 6 are exact nivelul
energetic nuclear capabil să prevină trecerea carbonului în oxigen şi să faciliteze
producerea suficientă de O 1 6 pentru întreţinerea vieţii. C 1 2 are un nivel energetic
nuclear un pic sub nivelurile Be8 şi He4, o mică schimbare ducând la insuficienţa
cantităţii de C 1 2 pentru întreţinerea vieţii. Be8 este de asemenea foarte instabil,
căzând uşor în proces de fuziune. El se descompune în 1 0- 1 5 secunde. Dacă ar fi fost
mai stabil, fuziunea elementelor grele ar fi dus la explozii catastrofice, dacă ar fi fost
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mai puţin stabil, producţia elementelor sub Be8 nu ar fi avut loc.
( 1 1 )Distanţa dintre stele afectează orbitele şi chiar existenţa planetelor. Distanţa
medie între stele în partea de galaxie unde ne aflăm este de aproximativ 30 OOO de
miliarde de mile. Dacă distanţa ar fi fost un pic mai mică, interacţiunile gravitaţionale
între stele ar fi fost suficient de puternice să destabilizeze orbitele planetare, inducând
variaţii de temperatură pe planete. Dacă ar fi fost un pic mai mare, planetele solide nu
ar fi putut apărea. Această distanţă medie este cea potrivită pentru apariţia sistemelor
p lanetare ca cel în care suntem.
( 1 2) Rata de creştere a luminozităţii stelelor afectează condiţiile de temperatură
ale planetelor înconjurătoare. Stelele mici, cum este soarele nostru, întră într-o fază
stabilă de proces de fuziune a hidrogenului, ceea ce duce la o crştere graduală a
intensităţii sale luminoase. Această creştere este optimă pentru o introducere graduală
a formelor de viaţă, într-o succesiune de la primitiv la avansat. Dacă rata de creştere a
luminozităţii ar fi w1 pic mai mare, ar apărea dificultăţi la trecerea de la forme primare
la cele avansate. Dacă ar fi un pic mai mică, ar avea loc o îngheţare a oceanelor şi
lacurilor. Aceasta ar duce la instaurarea unui climat în care formele de viaţă avansate ar
apărea mai greu, sau, în orice caz, cele primitive ar supravieţui pe termen lung.

Ideea de şir de coincidenţe vine să corecteze imaginea de descentrare a
lumii din om pe care cosmologia copernicană o instaurase. 37 Nicolas Copernic
distrusese cosmologia greacă de factură antropocentrică observând că
pământul este o planetă de mărime medie, orbitând în jurul unei stele printre
miliarde de alte stele, care împreună formează o galaxie printre miliarde de alte
galaxii. Aceste observaţii ale sale au influenţat masiv concepţia omului despre
lume, precum şi a rolului pe care omul este chemat să îl joace în univers. Î n sens
teologic, faptul că Hristos, Dumnezeu adevărat şi Creator, s-a întrupat ca om pe
planeta numită Pământ, este un motiv extrem de puternic de a observa rolul
fundamental al omului în univers. Dumnezeu prin om cheamă universul la
transfigurare. Astăzi, şi ştiinţific, coincidenţele mărimilor fundamentale din
univers converg în aceeaşi direcţie cu teologia în a afirma importanţa unică a
omului, care, aici şi acum, trăieşte şi fiinţează.
Şirul coincidenţelor induce perspectiva nu atât a unei grij i iniţiale a unui
creator faţă de fineţea detaliilor creaţiei sale, retrăgându-se apoi în exteriorul
acesteia pentru ca ea să funcţioneze mecanic, pe baza mecanismelor sale puse
în lucrare (concepţia deistă). Aceste detali i ale creaţiei vin să întărească ideea
unei continue griji şi susţineri. Aceste fine calibrări de constante au loc nu
numai în lumea fizică anorganică (pentru a fi corelate cu momentele iniţiale ale
creaţiei), dar şi în cea organică, de la forme de viaţă simple şi până la fiinţa
umană, a căror apariţie ştim astăzi cu siguranţă că a fost graduală. De altfel şi
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referatul biblic, căruia deşi nu i se poate pretinde astăzi o formă de expunere
ştiinţifică riguroasă şi obiectivă, realizată în paradigma ştiinţei de după
Descartes, ne ajută să remarcăm o evoluţie a creaţiei, o gracilare, frecare etapă
nouă fiind o creştere în complexitate faţă de cea anterioară. O.mul însă vine l a
existenţă printr-o intervenţie deosebită a lu i Dumnezeu şi are ca misiune o
gustare a creaţiei din „taţi pomii " , în fapt o contemplare a lui Dumnezeu prin
făpturile sale, fiind de altfel singurul dintre creaturi care poate înţelege creaţia,
dacă se va păstra într-o relaţie continuă cu Dumnezeu. Fragilizarea acestei
relaţii a introdus suferinţa descompunerii în lume. Această dezordine spirituală
aduce stricăciune şi lumii materiale, aşa cum sfinţenia vindecă şi limitează
această stricăciune, introducând ordine şi echilibru în întreaga creaţie.
Adevărata creştere a creaţiei se realizează prin om, care este chemat la unirea
cu Creatorul Său, dar care se serveşte de natură în acest urcuş, ca de o scară;
recunoscător însă acesteia, pe măsură ce urcă, o trage şi pe ea la înălţimea
transfigurării prin energiile necreate divine, vindecând-o de alienare şi de
suferinţă. Grija lui Dumnezeu asupra naturii se reflectă nu numai în calibrarea
unor detalii care ţin de materialitatea lumii, dar mai ales de impregnarea lumii
întregi cu energiile sale harice care să o susţină din interior în a exista şi a-şi
desfăşura existenţa. Teologia vine deci să completeze observaţiile ştiinţifice
printr-o viziune mai largă, a unei intervenţii continue a lui Dumnezeu, mult mai
subti le şi mai complexe decât numai printr-o dimensiune materială a creaţiei;
"
orice descoperire a unei urme care să devină „transparentă către Cel care a
făcut-o devine însă adevărată teologie, adevărată doxologie.

Concluzii
Paradigma materialistă asupra originii universului şi a vieţii face loc astăzi,
prin demersul ştiinţific contemporan de observare a caracteristicilor
materialităţii lumii în care trăim, unei schimbări de perspectivă. Ignorând
sistematic existenţa conştiinţei, fizica clasică este astăzi depăşită de noile
orizonturi ale fizicii cuantice, care reliefează rolul extrem de important al
observatorului. Astăzi se formulează necesitatea luării în calcul a existenţei
conştiinţei pentru a putea avea o fizică cu pretenţii serioase de completitudine.
Ştiinţa contemporană nu deţine conceptele şi aparatul ştiinţific necesar
investigării conştiinţei, însă observaţiile contemporane o arată a fi cu mult mai
complexă decât a permite o simplă descriptibil itate algoritmică, o
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computaţionalitate, ceea ce induce necesitatea ca ştiinţa să accepte perspectiva
unei lărgiri de paradigmă pentru a face faţă noilor provocări. Teologia nu are
nevoie în sine de ştiinţă pentru a face cunoscute lumii importanţa conştiinţei şi
dimensiunile spirituale ale existenţei. Este însă în contemporaneitate un prilej
minunat de convergenţă între perspectiva teologică şi noua ştiinţă de acum.
Studiul de faţă şi-a propus doar să completeze perspectiva teologică de trăire
eclezială a realităţii spiritualităţii creştine printr-o perspectivă ştiinţifică
contemporană care tinde să anuleze legitimările materialiste care au provocat
atâta necredinţă şi înapoiere spirituală.
"
Materialitatea universului este şi ea „scară către Creator. Departe de a
legitima curentele de tip evoluţionism darwinian (materia este fundament
ultim al lumii), neo-darwinism (manifestat în contemporaneitate, odată cu
dezvoltarea geneticii; ADN-ul este privit ca fundament al creaţiei), ori din
contră, creaţionism ştiinţific (lumea a fost creată de la început perfectă şi
imperfectibilă, întrucât Dumnezeu se contrazicea pe Sine dacă crea o lume
perfectibilă), teologia ortodoxă vine cu perspectiva amplă a unei creaţii
chemată la urcuşul unei transfigurări în care omul, prin conştiinţa sa raţională
şi spirituală, este preot al creaţiei şi vindecător al ei, realizabilă prin propria-i
vindecare de păcat şi de întunecime spirituală. Creaţia vădeşte o raţionalitate
intrinsecă pe care omul o gustă şi această gustare devine deopotrivă teologie,
întrucât în acest fel omul devine metanoic către asemănarea şi către unirea cu
Dumnezeu.
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DOCUMENTAR

CERCETĂRI ARHEOLOGICE
ÎN SL UJBA REFA CERII MÂNĂSTIRII PLĂVICENI

Potrivit pisaniei din piatră, datată la 20 mai 1 648, mănăstirea Plăviceni a
fost construită de către Dragomir, mare vomic şi j upâniţa sa Elina.
Nepot al vestitului Dobromir, mare ban (acesta din urmă fusese prim
sfetnic al lui Alexandru Mircea şi Mihnea Turcitul, dar fusese ucis de Petru
Cercel în anul 1 5 84), Dragomir a devenit prin căsătoria cu Elina, fiica lui Radu
clucer din Proroci şi Brâncoveni, rudă cu Matei Basarab, pe care l-a slujit cu
credinţă "prin ţări străine şi la Ţarigrad şi în tot locul şi cu vărsare de sânge",
domnul răsplătindu-l cu dregătoriile de mare armaş ( 1 633- 1 639), mare clucer
( 1 639- 1 64 1 ), mare ban ( 1 64 1 - 1 643) şi mare vornic ( 1 644- 1 652). Şi l-a plătit
cu generozitate, astfel încât din averea realizată a putut să refacă mănăstirea
Lipovul, ctitoria predecesorilor săi şi să ridice mănăstirea Plăviceni - de fapt
Aluniş, aşa cum figurează atât în pisanie cât şi în documentele contemporane,
pe care a şi înzestrat-o după moartea sa, cu averea lăsată prin diată.
Mănăstirea Plăviceni este un monument reprezentativ pentru arhitectura
valahă din secolul al şaptesprezecilea, ea remarcându-se ca un ansamblu
impunător şi sobru, aflat în lunca inundabilă a Oltului, în mijlocul unor păduri
seculare, la numai 30 km de Dunăre şi de fosta raia Turnu.
Până în zilele noastre din monument a rămas o măreaţă şi patetică ruină
abandonată şi lăsată în voia forţelor distructive ale naturii şi nemerniciei
oamenilor. Din ansamblul constituit iniţial dintr-un impunător turn clopotniţă,
ziduri de incintă masive, biserică în plan treflat şi construcţiile monahale,
astăzi au rămas doar resturile turnului, o parte din zidurile de incintă şi biserica
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descoperită. Turnul de intrare mai păstrează câteva elemente ce-l pot
reconstitui : cele trei nivele ale structurii verticale, resturi de ferestre metereze,
arcul puternic al intrării, urme de decoraţie pictată şi incizată pe tencuială.
Zidul de incintă de pe latura sudică, o bună parte din zidul de est, aproape întreg
zidul de nord pe care se pot deduce amprente ale unor construcţii şi doar
colţurile zidului de vest străj uiesc biserica cu diametrul lung de 20,50 rri şi
diametrul la abside de 9,50 m, spoliată de acoperiş, şarpantă şi turla de pe naos,
din care au rămas zidurile până la înălţimea bolţilor şi a cornişei. Pronaosul, cu
p lanul în patrulater neregulat este acoperit de o boltă semici lindrică. Peretele
dinspre naos se deschide printr-o arcadă trilobată, sprijinită pe două coloane
cilindrice angaj ate, scunde şi masive, înspre naos peretele fiind dublat prin
două masive picioare de zidărie, adăugate ulterior. Absidele laterale ale
naosului se dezvoltă fără decroş iar bolţile cu cele patru arce principale nu sunt
susţinute de console. Tâmpla este din zidărie nelegată de pereţii laterali, iar
altarul este simplu, fără decroş interior, acoperit cu o semicalotă.
Aspectul exterior este cel obişnuit în epocă: 2 registre despărţite printr-un
brâu orizontal. Registrul inferior este alcătuit din chenare dreptunghiulare
înalte, iar cel superior din arcade alăturate, cu profil semirotund, ordonate pe un
traseu neuniform. Biserica este tencuită de la bun început, pe aceasta fiind
incizate şi colorate reprezentări de cărămidă alternate cu tencuială simplă.
Suprafeţele interioare conservă o bună parte din fresca de mare valoare,
plină însă de zgrafite extrem de agresive, deteriorările cele mai grave afectând
tocmai tabloul votiv din pronaos, care este şi cel mai important element pictural
din biserică.
Obiectivele campaniilor arheologice, începute în 1 995 au avut scopul
principal de a pune la dispoziţia proiectantului informaţii privind planimetria
construcţiilor acum dispărute, împreună cu elemente de arhitectură de detaliu
şi ansamblu, semnificative pentru evidenţierea etapei de construire a
monumentului, nivelurile de călcare şi relaţiile cronologice dintre diferitele
construcţii ale ansamblului.
Î n prima etapă a cercetării arheologice s-a pus în evidenţă existenţa unei
biserici anterioare, o construcţie cu plan dreptunghiular, cu absida altarului
nedecroşată. Fundaţia construită din bolovani de râu prinşi în mortar, planul şi
lipsa materialului de demolare trimit spre o biserică de lemn, datând cel puţin
din secolul al XVI-iea, secol căruia îi aparţin materialele arheologice
interceptate atât în interiorul cât şi în exteriorul bisericii . Î n pronaosul actualei
biserici au fost descoperite cinci morminte, din care trei în cripte de cărămidă.
Inventarul funerar al acestora este bogat şi preţios: monede de argint, un jeton
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emis de Ludovic al XIV-lea, u n inel sigilar de aur, ace de păr, cercei cu
pandantive, inele de aur şi argint cu pietre naturale şi imitaţii, resturi textile şi
un splendid vas funerar din sticlă, de provenienţă veneţiană sau dalmaţiană.
Acest inventar datează mormintele în cea de-a doua jumătate a secolului al
XVII-lea şi îndreptăţesc presupunerea că aparţin familiei ctitorului, dacă nu
chiar ctitorului însuşi.
Un element important îl reprezintă descoperirea fundaţiei şi unei părţi din
e levaţia pridvorului iniţial al bisericii, nedecroşat faţă de zidul nordic al
bisericii şi caracterizat de zidăria ţesută de zidăria celui din urmă. De fapt în
tabloul votiv biserica este reprezentată cu un pridvor deschis, cu două arcade
semicirculare laterale şi cu ferestre doar la absidele naosului şi altar, iar ca
detalii ferestrele sunt acoperite cu un trafor din piatră cu ochiuri de sticlă în
formă de disc. Atât cercetarea arheologică cât şi cercetarea atentă a
paramentului au confirmat fidelitatea şi realismul, chiar dacă într-o manieră ce
pare naivă, a reprezentării votive.
Pe latura sudică s-a identificat existenţa unei construcţii adosate zidului de
incintă, formate din încăperi inegale ca dimensiune, ce se întind în lungime în
spaţiul cuprins între turnul c lopotniţă şi până în dreptul absidei sudice a
naosului.
C imitirul modem, suprapus peste acesta a distrus o bună parte din zidărie şi
fundaţie, dar şi orice urmă din paviment sau nivel de călcare.
S ingurul edificiu din interiorul incintei a cărui existenţă era cunoscută şi
chiar vizibilă prin amprentele de pe zidul nordic al acestuia (care este şi cel mai
bine conservat) era corpul de chilii.
Î n urma cercetării arheologice s-a putut stabili planul acestei construcţii
formate din 1 3 încăperi cu dimensiuni variabile, a căror succesiune este destul
de egală: o încăpere mică, de aproximativ 2,00 x 3,50 m (sală), una mai mare de
3 ,00 sau 3,50 x 3,50 m (chilia) . Dacă se va accepta presupunerea că cea de-a
treia încăpere, dinspre vest, cu dimensiunile de 5 ,90 x 3,50 m a fost trapeza,
atunci ar trebui acceptat că primele două încăperi, singurele din tot sectorul de
nord care au fost boltite (fapt indicat de materialul de demolare, de pilastrul
suprapus zidului nr.I şi de traseele unor arce de boltă), au constituit bucătăria.
Î n exterior a fost identificat şi zidul prispei, la distanţă de 1 ,5 0 m faţă de zidul
sudic al chiliilor. Din context presupunem că prispa era susţinută pe stâlpi de
lemn. Pe traseul acestei construcţii s-au găsit zone cu un paviment din
cărămidă (de acelaşi tip cu cea din zidărie), iar între chilii şi biserică urme ale
unui pavaj din fragmente de cărămidă care constituie nivelul iniţial de călcare.
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Î ntreaga construcţie este adosată zidului de nord, în grosimea căruia apar firide
cu arce semicirculare din cărămidă, uşor adâncite faţă de perete.
Peste corpul de chilii, demolat şi nivelat, la sfârşitul secolului al XIX -!ea s
a construit o casă parohială, dispărută şi ea astăzi.
Î naintea cercetărilor din 1 998 toate datele duceau la concluzia că stăreţia s
ar fi aflat pe latura de vest a ansamblului, adosată zidului de incintă. Secţiunile
şi casetele practicate pe această latură au schimbat planul întregului ansamblu:
stăreţia se afla întradevăr pe latura vestică, alipită, dar în afara incintei
cunoscute, astfel încât zidul considerat a fi exterior de vest devine zidul de est
al casei egumeneşti.
Planul clădirii poate fi înscris într-un patrulater cu laturile inegale, cu
următoarele dimensiuni: 1 9,80m(V)x8,40m(S) x 20.00m(E) x 9,60m(N), şi cu
un foişor, spre est probabil şi unul spre vest.
Nivelul inferior al acestei construcţii este constituit din două pivniţe, între
care se află un zid despărţitor ce nu permite accesul dintr-una în alta: spre sud
pivniţa mică, spre nord pivniţa mare.
Pivniţa mică are un plan aproape pătrat cu laturile de aproximativ 8,00m.
Pe axul NS se află un perete median, lung de cca 6 m, având funcţfa de element
de sprij in al bolţii. Zidul care desparte cele două pivniţe a fost degajat pe toată
lungimea lui chiar în profilul secţiunii S 1 6. El începe din zidul de vest, cu care
nu este ţesut şi faţă de care este deplasat şi este susţinut de doi pilaştri, amplasaţi
la distanţe aproximativ egale, dar care au profiluri diferite. Î ntre ei o firidă, cu
arcul semicircular din cărămidă, este adâncită în perete.
Dincolo de cel de-al doilea pilastru, aflat la nivelul peretelui estic, zidul se
continuă, uşor înclinat spre nord, formând zidul sudic al gârliciului de la
pivniţa mare. S-a constatat că intrarea în pivniţa mică era pe plan înclinat, în
pantă lină, pavată cu fragmente de cărămidă prinsă în pământul argilos.
Referitor la sistemul de boltire, presupunem că aceasta era acoperită cu două
bolţi în leagăn, susţinute de arce dublouri, sprij inite pe pilaştri şi pe zidul
median.
Pivniţa mare are un plan dreptunghiular cu laturile lungi de 9,80 m şi
laturile scurte de 8,00m şi respectiv 8,60 m. Intrarea în pivniţă este flancată de
un pilastru adosat zidului despărţitor şi de capătul zidului estic, simetric în
compozita planului cu pi lastrul. Ca sistem de boltire pivniţa mare este divizată
în trei travee de doi stâlpi de la care se nasc arcele de boltă, indicând poziţia
nord-sud. Stâlpii de boltă sunt amplasaţi pe axul median al pivniţei mari şi
corespunzător peretelui median din pivniţa mică.
Referitor la cronologie se poate constata că aceste pivniţe nu prezintă urme
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ale mai multor etape de construcţie, iar distrugerea a fost violentă ş i nu s-a
încercat o refacere a ei.
Pentru pivniţe nu avem indicii pentru sistemul de i luminat - ferestrele şi de
asemenea lipsesc elementele necesare reconstituirii nivelului locuit al stăreţiei.
Î n sfârşit, din cele patru campanii arheologice desfăşurate la mănăstirea
Plăviceni, ale cărei obiective s-au stabilit în legătură cu necesităţile
proiectantului de restaurare şi revitalizare a monumentului se pot trage
următoarele concluzii:
-a fost redată planimetria tuturor construcţiilor ce au constituit ansamblul
mănăstiresc;
-s-a stabilit cronologia etapelor de construcţie pentru ansamblul edificat de
Dragomir, în următoarea ordine: stăreţia, urmată de zidurile incintei şi turnul
c lopotniţă, apoi chi liile de pe latura de nord şi corpul de clădire de pe latura de
sud;
-s-a c larificat existenţa a două nivele de locuire - parter şi etaj la corpul de
chilii, adâncimea medie de 1 ,20 rn pentru dalajul de cărămidă al parterului
putând fi explicată de grosimea considerabilă a straturilor de demolare şi de o
mare cantitate de pământ depusă peste ruinele construcţiilor în decursul celor
aproape 200 de ani de când mănăstirea nu mai funcţionează ( 1 8 1 3- 1 8 1 5 );
-s-a putut stabil i nivelul iniţial de călcare din timpul lui Dragomir) atât în
interiorul incintei, la O, 70-0,80 m cât şi în exterior, în faţa intrării de la turn, la
0,50-0,60 ;
-s-au identificat mormintele, aparţinând familiei ctitorului din pronaosul
bisericii şi pridvor şi de asemenea, unui călugăr, probabil egumen, tot în
pridvor şi un cimitir în jurul bisericii şi în exterior, înfiinţat probabil în ultimii
ani de funcţionare a mănăstirii şi după ce biserica a devenit de mir, până la
sfârşitul secolului al XIX-iea, când satul a fost strămutat;
-referitor la etapele de construcţie se poate aprecia că stăreţia, demolată
violent, probabil de un cutremur de la sfârşitul secolului al XVI I I-iea sau
începutul celui de-al XIX-iea şi corpul de clădire de pe latura sudică nu au nici
o urmă de intervenţie ulterioară iar în zona chiliilor apare un zid exterior doar
pe traseul lor central, aproape de zidul exterior, construit din cărămidă
refo losită. Suprapusă chiliilor există o parte din zidăria unei case parohiale
târzii, construită în deceniile 7-8 ale secolului XIX, contemporană cu pridvorul
bisericii demolat la cutremurul din 1 977; -referitor la datare, cel mai vechi
document care menţionează mănăstirea Aluniş-Plăviceni este datat la 1 6
octombrie 1 637, când Matei Basarab, domnul ţării Româneşti împuterniceşte
mănăstirea Aluniş să aducă sârbi de peste Dunăre care nu vor plăti dări.
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Următoarea menţiune este pisania bisericii mănăstirii, din 2 0 mai 1 648. Î ntre
cele două date, a putut Dragomir, ajuns mare vomic să-şi edifice ctitoria.
Î n prezent, datorită intervenţiei hotărâte a Ministerului Culturii prin
instituţia sa specializată Oficiul Naţional pentru Protecţia Patrimoniului, acest
monument valoros din vremea lui Matei Basarab a intrat într-un program de
restaurare-reabilitare. Acestea s-au desfăşurat atât la nivelul bisericii consolidări, închideri, acoperiş cât şi al turnului clopotniţă - consolidare
integrare, următoarea etapă urmând a fi refacerea stăreţiei .

Ecaterina Ţânţăreanu
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VIAŢA BISERICEASCĂ ÎN EPISCOPIA ALEXA NDRIEI
SI TELEORMANULUI
'

ADUNAREA EPARHIALĂ

Pe temeiul prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti, la
convocarea Prea Sfinţitului Părinte Episcop Galaction, în ziua de 22 februarie
2000 a avut loc şedinţa ordinară a Adunării Eparhiale a Episcopiei Alexandriei
şi Teleormanului în Catedrala Sfântul Alexandru din Alexandria.
După săvârşirea Sfintei Liturghii şi a Te-Deum-ului, în urma citirii
apelului nominal, constatându-se prezenţa regulamentară, Prea Sfinţitul
Părinte Episcop Galaction declară şedinţa deschisă adresând deputaţilor clerici
şi mireni prezenţi următorul cuvânt de bun venit:
Prea Cucernici Părinţi şi Domnilor Deputaţi in Adunarea Eparhială a
Episcopiei A lexandriei şi Teleormanului.
„

Vă întâmpinăm în aceste clipe când ne-am întrunit în sesiunea ordinară a
Adunării Eparhiale a Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului cu tradiţionalul
„Bine aţi venit" şi pentru că de puţină vreme a început un an atât de
controversat vă adresăm şi urarea de „La mulţi ani". Adunarea Eparhială
întrunită astăzi are ca scop bilanţul activităţii Episcopiei Alexandriei si
Teleormanului pe anul încheiat 1 999 în toate sectoarele de activitate şi
aprobarea dărilor de seamă şi a execuţiei bugetare pe anul 1 999 precum şi
aprobarea planurilor de lucru pentru anul 2000. Anul acesta, 2000, a fost
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întâmpinat de credincioşii şi c lerul din j udeţul Teleorman sub acea oblăduire a
unei organizaţii superioare la nivel de episcopie care în acest an va împlini
patru ani de la înfiinţarea sa. Activitatea pe care am desfăşurat-o în toţi aceşti
ani şi cu precădere în anul care a trecut a avut drept scop două direcţi i : întâi am
dorit să facem cât mai simţită prezenţa episcopiei în judeţul Teleorman prin
activitatea pastoral-misionară şi prin diferite acţiuni organizate în anul care a
trecut. Ca activitate pastoral-misionară am continuat strădania de a fi prezent,
eu personal însoţit şi de colaboratorii de la Centrul Eparhial, cât mai mult în
mij locul credincioşilor. Am continuat să sluj im în toate duminicile şi
sărbătorile în parohiile noastre, să ne rugăm alături de preoţii şi credincioşii
noştri şi să le oferim posibilitatea credincioşilor noştri să vadă aceste sluj be
arhiereşti care nu au fost văzute niciodată şi care le sunt cu totul străine. Că
acest lucru a fost benefic o arată faptul că întotdeauna credincioşii şi-au
exprimat mulţumirea că au putut să fie prezenţi fiind martori la astfel de
evenimente bisericeşti în parohiile şi în bisericile lor, sluj be pe care niciodată
până acum nu le-au mai văzut sau care de zeci de ani de la sfinţirea bisericilor
sau de la alte prilejuri deosebite când un arhiereu a trecut şi a slujit în zonă nu s
a mai întâmplat. Cea de-a II-a direcţie a activităţilor noastre a fost îndreptată
către cristalizarea organizării cu toate sectoarele de activitate. Aceste
stăruinţe ale noastre au fost în sensul de a-şi asigura baza materială necesară
fiinţării episcopiei noastre pentru că, aşa cum spuneam şi zilele trecute,
episcopia noastră a început de la condiţii foarte modeste şi pentru ca
activitatea ei să se poată desfăşura în chip satisfăcător şi pentru ca episcopia să
poată să îşi atingă scopul pentru care a fost înfiinţată în judeţul Teleorman, are
nevoie şi de o bază materială minimă, nu mai spunem la un nivel mai înalt,
pentru ca toate sectoarele de activitate să poată să îşi desfăşoare activitatea aşa
cum ar trebui. Î n acest sens vom vedea şi din dările de seamă că au fost obţinute
şi câteva realizări deosebite care ne fac să apreciem că este binecuvântarea lui
Dumnezeu aşa cum a fost dintru început când s-a înfiinţat Episcopia
Alexandriei şi Teleormanului, că este binecuvântarea lui Dumnezeu în
continuare şi Dumnezeu ne-a ajutat să rânduim şi să obţinem aceste lucruri
indispensabile fiinţării episcopiei noastre şi indispensabile une i bune
desfăsurări a activitătii în toate sectoarele. Pentru toate se cuvine să multumim
lui Dumnezeu în primul rând. Eu personal sunt dator să mulţumesc
colaboratorilor de la Centrul Eparhial, să mulţumesc cucernicilor părinţi
protopopi, să mulţumesc preoţilor şi nu în ultimul rând dumneavoastră tuturor
deputaţilor din Adunarea Eparhială, care, acolo în mijlocul credincioşilor de
unde aţi venit şi de unde aţi primit această delegare şi împuternicire de a
,

,

,
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reprezenta pe credincioşi în acest for deliberativ al Eparhiei noastre, aţi depus
stăruinţă şi activitate în a atrage pe credincioşi spre Sfânta Biserică, în a vă
preocupa şi a da tot sprijinul necesar trebuinţelor bisericilor şi comunităţilor de
credincioşi din parohiile noastre. Mulţumirile sigur sunt adresate şi
credincioşilor noştri care au înţeles întotdeauna apelurile care s-au făcut şi pe
care noi, de la Centrul Eparhial, prin protoiereii şi preoţii noştri le-am făcut
către credincioşi, apeluri, mai ales, pentru susţinerea unor acţiuni mai mari, a
unor acţiuni de ajutorare socială pe care episcopia noastră, ca şi toate
episcopiile din ţară, le-a avut când s-au impus astfel de acţiuni. Aceste
mulţumiri aducându-le rugăm pe Bunul Dumnezeu să binecuvânteze şi pe mai
departe ca aceşti paşi de început pe care i-am făcut să fie în continuare
statornici pe direcţia a consolidării episcopiei noastre atât din punct de vedere
al unei baze materiale minime, necesare fiinţării sale dar mai ales sub aspectul
misiunii pe care o desfăşoară în judeţul Teleorman, misiune care, după cum
vom vedea şi din dările de seamă începe să fie, pe măsură ce timpul trece şi
structura Episcopiei se consolidează, din ce în ce mai bogată şi din ce în ce mai
la obiect în legătură cu trebuinţele materiale dar mai ales spirituale ale
credincioşilor din cuprinsul Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului.
Propun să dăm citire dărilor de seamă pe cele patru sectoare de activitate şi
să supunem după aceea la vot atât lucrările executate cât şi propunerile pentru
activitatea din anul acesta pentru ca astfel ceea ce am făcut să fie apreciat şi
rânduit ca atare iar ceea ce facem să primească şi girul dumneavoastră al
tuturor deputaţilor din Adunarea Eparhială.
Vă mulţumim pentru prezenţă".
Urmează citirea Dărilor de seamă pe cele patru sectoare de activitate
bisericească:

Sectoru l administrativ bisericesc (P.C. Consilier Pr. Coman Ilie)
Prea Sfinţite Părinte Episcop,
Prea Cucernici Părinţi Consilieri,
Prea Cucernici Părinţi şi Stimaţi Deputaţi ai Adunării
1:,parhiale a EpiscopieiA lexandriei şi Teleormanului

Cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Episcop Galaction ş1 m urma
convocării deputaţilor Adunării Eparhiale făcută de Prea Sfinţia Sa, suntem
împreună în această sfântă biserică Episcopală, pentru a lua cunoştinţă de
activitatea ce s-a desfăşurat în Eparhia noastră în anul 1 999 din punct de vedere
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administrativ bisericesc şi rezultatele obţinute.

Capitolul I .

1 . La acest eveniment deosebit în viaţa Episcopiei noastre, este necesar să
evidenţiem activitatea deosebită a Prea Sfinţitului Episcop Galaction care "cu
timp şi fără timp" se deplasează în duminici şi sărbători în parohiile judeţului
Teleorman pentru a binecuvânta pe preoţi şi credincioşi, pentru a transmite
preoţilor dragostea de a munci, de a depune o activitate deosebită pentru că
preotul ca împuternicit al episcopului, este conducătorul sufletesc al
credincioşilor din parohie, iar în orânduirea administrativă este conducătorul
administraţiei parohiale şi organ executiv al Adunării Parohiale şi al
Consiliului Parohial (Statut art. 4 7)
2 . Pe lângă această dorinţă de a fi în mij locul credincioşilor şi preoţilor şi de
a vizita toate parohiile din episcopie, Prea Sfinţia Sa este prezent în birourile
episcopiei interesându-se de bunul mers pe toate sectoarele de activitate, dând
soluţiile cele mai potrivite, pentru ca episcopia noastră să fie la înălţimea
aşteptărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
3. La evenimentele deosebite din judeţul nostru acestea au fost onorate cu
prezenţa Prea Sfinţiei Sale. De exemplu: participarea la expoziţia organizată de
Muzeul Judeţean Teleorman având ca temă pictura pe sticlă cu teme religioase,
expoziţia cu ouă condeiate, evenimentele naţionale aniversate în judeţul
nostru etc„ cu care pri lejuri a luat cuvântul, scoţând în evidenţă contribuţia
B isericii Ortodoxe Române, a sluj itorilor săi.
4. Cel mai important eveniment din viaţa episcopiei noastre s-a petrecut pe
data de 6 iulie 1 999, când Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist însoţit de Prea
Sfinţitul Calinic şi de Domnul ministru Nicolae Noica a fost oaspetele deosebit
al Prea Sfinţitului Părinte Episcop, al preoţilor şi credincioşilor din judeţul
Teleorman, întâmpinat fiind la intrarea în judeţul nostru de Prea Sfinţia Sa
însoţit de un sobor de preoţi, iar în Catedrala Episcopală de o mulţime de
credincioşi. Din cuvântarea Prea Sfinţiei Sale am desprins următoarele: "este
vremea strângerii roadelor. Când am venit existau foarte multe parohii vacante.
Am hirotonisit în această vreme 70 de preoţi iar din cele 256 de parohii ale
episcopiei, în această vreme, am săvârşit Sfânta Liturghie în peste 1 3 0,
jumătate din ele".
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a ţinut să evidenţieze faptul ca în
acest scurt timp au şi apărut primele roade ale acestei arhipăstoriri. A îndemnat
apoi pe cei prezenţi la apărarea credinţei strămoşeşti. Să menţinem această
grădină a lui Dumnezeu, gradina Maicii Domnului, îngrijită, pl ivită, cu florile
cele mai alese, cu preoţi demni, cu călugări virtuoşi, îmbunătăţiţi, cu
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credincioşi - fii ai Bisericii Ortodoxe Române - după modelele înaintaşilor
noştri.
5. Amintim deasemenea de vizita Domnului Emil Constantinescu,
preşedintele ţării noastre, care vizitând j udeţul Teleorman, s-a oprit în primul
rând la Mânăstirea Sfânta Treime Drăgăneşti V laşca, ctitorită de Prea Sfinţitul
nostru Episcop care în cuvântul ţinut cu acel prilej a spus: "cu cât vom avea mai
multe locaşuri de cult cu atât vom avea mai puţine închisori" .
Capitolul II.
Distinşi deputaţi, Prea Sfinţitul Părinte Episcop în misiunea pe care i-a
încredinţat-o Sfântul Sinod, anume de a conduce destinele Episcopiei
A lexandriei şi Teleormanului este ajutat de Consiliul Eparhial, Cancelaria
Eparhială şi de Prea Cucernicii Părinţi Protoierei care se străduiesc să-l aj ute în
toate problemele cu care se confruntă episcopia noastră. Sectorul
Administrativ Bis.e ricesc a funcţionat în anul 1 999 cu următorul personal:
P. C .Preot Popa Gheorghe - consilier până la 1 octombrie,
P.C .Preot Coman llie - consilier de la 1 octombrie,
P.C. Preot Vişan Ilie - inspector eparhial (onorific),
Doamna Ţale Florica - referent cu responsabilităţi pentru compartimentul
personal şi salarizare,
Doamna Gavrilă Mariana dactilografă.
La acest capitol, pentru o mai bună desfăşurare a activităţii administrative a
Centrului Eparhial am îndemnat pe P.C .Protoierei să răspundă la timp
ordinelor primite pentru bunul mers al episcopiei.
Componenţa Episcopiei Alexandriei şi Teleormanulu: .
Potrivit Hotărârii Sfântului Sinod, Eparhia noastră s e întinde p e teritoriul
judeţului Teleorman şi este compusă din patru protoierii care au în subordine
un total de 256 parohii şi trei mânăstiri ctitorite de Prea Sfinţitul Părinte
Episcop Galaction,
a. Protoieria Alexandria cu 74 de parohi i şi o mânăstire la Brînceni, cu
sediul în municipiul Alexandria, protoiereu până la I octombrie - Preot Sandu
Ion şi după I octombrie Preotul Militaru Iancu.
b. Protoieria Roşiorii de Vede cu 62 de parohii şi o mânăstire la Si liştea
Gumeşti, având reşedinţa în municipiul Roşiorii de Vede.
Protoioreu până la l octombrie - Preotul Vişan Ilie şi după I octombrie
Preotul Niculae Nicu.
c. Protoieria Turnu Măgurele cu 56 de parohii, având reşedinţa în Turnu
Măgurele, protoiereu Preot Dr. Ciulei Marian.
d. Protoieria Videle cu 65 parohii şi o mânăstire la Drăgăneşti V laşca,
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având sediul în oraşul Videle. Protoiereu Preot Dobrescu Petre.
Cei patru Părinţi protoierei funcţionează legal şi au o activitate deosebită
pentru a rezolva toate problemele legate de activitatea administrativă, pastoral
misionară şi socială a preoţilor care cunoscând cuvintele Mânh1itorului
Hri stos: "Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând faptele
voastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri" (Matei 5 . 1 6 ) se
străduiesc să împlinească cuvintele Mântuitorului de a învăţa pe oameni
învăţătura Sa şi de a administra Sfintele Taine potrivit spuselor Sfântului
Apostol Pavel: "Aşa să ne socotească pe noi fiecare om: ca sluj itori ai lui
Hristos şi ca iconomi ai tainelor lui Dumnezeu" ; (I Corinteni 4, l ).
Potrivit prevederilor statutare P.C.Protoierei trebuie să facă inspecţii la
parohii, pentru a îndruma activitatea catehetică, pastorală, culturală şi socială a
preoţimii (Statut art. 72 alin.a,d), sau mustrându-i pentru ca uniţi fiind să facem
din Biserica noastră strămoşească şi din sluj itorii ei ceea ce de fapt a dorit şi
Mântuitorul Iisus Hristos ca să fim "Lumina lumii şi sarea Pământu lui " (Matei
5, 1 4).
ln cele 256 parohii, la 3 1 decembrie 1 999 funcţiona un nr. total de 4 85 de
angajaţi
309 personal clerical conform Legii 1 421 1 999, 97 cântăreţi şi
îngrij itori cu contribuţii duble.
Numărul total de posturi cuprinse în Schema de funcţii şi personal a
episcopiei este de 702 posturi dintre care vacante 2 1 O 1 64 de cântăreţi si 46
îngrij itori .
Din totalul de 702 posturi existente, numai 406 posturi ocupate beneficiază
de contribuţie de la bugetul de Stat, diferenţa de 79 angajaţi, fiind retribuiţi
numai din fonduri propri i.
-

-

Numiri si transferări.

Î n anul 1 999 în Episcopia Alexandriei şi Teleormanului au fost numiţi un
număr de 1 8 preoţi, au fost transferaţi 1 3 preoţi şi hirotoniţi de Prea Sfinţitul
Părinte Galaction 1 7 preoţi şi un diacon. Maj oritatea celor numiţi şi transferaţi
sunt absolvenţi ai Seminarului Teologic - Turnu Măgurele. Toţi cei 1 7 preoţi
nou hirotoniţi au primit şi hirotesia de duhovnici pentru a împlini nevoile
spirituale ale credincioşilor. Datorită vârstei înaintate şi scăderii capacităţii de
muncă au fost pensionaţi 5 preoţi. O boală nemiloasă a curmat zi lele tânărului
preot Boancă Traian în vârstă de 23 ani.

Distincţii.
Pentru stimularea şi încurajarea preoţilor în activitatea administrativă şi
pastoral-misionară, în anul 1 999 Prea Sfinţitul Părinte Episcop a acordat la
preoţi distincţii de iconomi sau iconomi stavrofori aprobate de S inodul
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Mitropolitan. În general preoţii din eparhia noastră au desfăşurat o activitate
deosebită: au condus viaţa spirituală a parohiei, au predat religia în şcoală, au
susţinut opera caritativă şi pastoral-misionară în parohie şi în spitale, au făcut
vizite pastorale şi au condus bine oficiile parohiale.

Capitolul III. Disciplina clerului.

Î ntrucât preotul trebuie să fie pildă vie pentru credincioşi el trebuie să se
ferească a săvârşi ori ce fel de greşeli oricât de neînsemnate ar fi. Legiuirile
bisericeşti pedepsesc cu asprime abaterile şi delictele făcute de clerici . Unele
neînţelegeri ivite între preoţi şi consiliile parohiale au fost rezolvate. Cele trei
sesizări primite la Sfânta Episcopie, în urma cercetărilor făcute la parohii, au
fost soluţionate. Mai grav este faptul că pe rol la Consitoriul Eparhial au
existat trei cazuri - două cu depunere din treaptă, iar unul cu transfer în altă
eparhie. Oricât de dure ar fi deciziile luate de Consistoriul Eparhial este bine să
ştie toţi sluj itorii Sfintelor altare că preotul nu trebuie să decadă moral în faţa
enoriaşilor.

Capitolul IV.Activitatea Consiliului Eparhial şi a Permanenţei
Consiliului Eparhial pe anul 1999.
Cele mai deosebite probleme ale eparhiei au fost discutate şi rezolvate în
cadrul şedinţelor Consiliului Eparhial şi Permanenţei Consiliului Eparhial.
Numirile şi transferările în Eparhie au fost rezolvate potrivit Statutului de
organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române în vigoare. Î n timpul
şedinţelor Prea Sfinţitul Părinte Episcop Galaction a insistat pe implicarea
preotului în lucrarea samarineană, catehizarea pe care trebuie să o facă preoţii
în biserică pentru anihilarea prozelitismului sectar, care umblă din casă în casă
tulburând pe credincioşii Bisericii noastre. Catehezele pe care şi le pregătesc
preoţii trebuie să aibe ca izvoare Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, scrierile
Sfinţilor Părinţi şi revistele oficiale ale Sfântului Sinod etc .

Capitolul V. Viaţa monahală.
Mânăstirea este un aşezământ religios de rugăciune, învăţătură şi muncă în
care trăieşte o comunitate religioasă de călugări şi călugăriţe care au făgăduit
înaintea lui Dumnezeu că îşi vor petrece viaţa în înfrânare, sărăcie şi ascultare.
Î n eparhia noastră există trei mânăstiri înfiinţate de Prea Sfinţitul Părinte
Episcop Galaction şi anume :
l .Mânăstirea Sfântul Pantelimon - Siliştea Gumeşti, cu un număr de 1 5
monahi.
2 . Mânăstirea cu hramul "Sfântul Ioan Botezătorul" - comuna Brînceni,
având un număr de 3 monahii.
3. Mânăstirea Sfânta Treime din comuna Drăgăneşti Vlaşca, având un
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număr de 4 monahii.
Atât monahii cât şi monahiile se străduiesc să aibă o viaţa monahală
potrivit Regulamentului monahal pentru ca să fie exemple pentru credincioşii
care vin la rugăci une în aceste sfinte locaşuri.
Capi tolul VI. Concl uzii ş i p ropu neri.

Din cele relatate mai sus observăm că activitatea în Episcopia Alexandriei
şi Teleormanului din punct de vedere administrativ-bisericesc, misionar
pastoral şi economic-gospodăresc s-a desfăşurat foarte bine. Pentru ca
activitatea din punct de vedere administrativ bisericesc să se desfăşoare tot aşa
de bine în anul în care am păşit propunem următoarele obiective:
- preoţii din episcopia noastră să lucreze în aşa fel. încât să-şi respecte
angajamentul de credinţă luat în faţa episcopului la hirotonie.
- preoţii să colaboreze strâns cu Consiliul Parohial şi Comitetul Parohial
pentru bunul mers al parohiei.
- terenul agricol pe care-l posedă parohia să fie gospodărit în colaborare cu
Consiliul Parohial şi Comitetul Parohial.
- P.C . Protoierei, cu ocazia inspecţiilor şi cercetări lor pe care le vor face la
parohii, să aibă în vedere problemele cu care se confruntă preoţii: întărirea
disciplinei bisericeşti, respectarea drepturilor şi îndatoririlor preoţilor precum
şi creşterea personalităţii acestora în mij locul enoriaşilor.
Î n încheiere vă rog să-mi permiteţi să aducem mulţumiri Prea Sfinţitului
Părinte Episcop Galaction pentru strădania ce o depune cu rezultate foarte
bune în rezolvarea problemelor Sectorului Administrativ B isericesc urându-i
sănătate şi putere de muncă.
De asemeni, mulţumim părinţi lor protoierei de la cele patru protoierii din
eparhia noastră care au răspuns cu promptitudine şi răspund la toate
intervenţiile noastre precum şi c lerului şi tuturor celor ce ostenesc la Centrul
Eparhial şi la Oficiile protopopeşti care prin eforturile lor zilnice ne-au ajutat să
realizăm lucruri frumoase.
Rugăm pe Bunul Du mnezeu să dea sănătate tuturor colaboratorilor Prea
Sfinţitului Părinte Episcop Galaction, pentru ca lucrând împreună să ridicăm
episcopia noastră în rândul episcopiilor fruntaşe.
Pe temeiul acestor constatări, comisia bisericească propune Adunării
Eparhiale aprobarea Raportului general prezentat de Sectorul Administrativ
pentru anul 1 999 şi obiectivele propuse.
Vă mulţumim !
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Sectorul social (P.C. Consilier Pr. Lazăr Dumitru)
Prea Sfinţite Părinte Episcop
Prea Cucernici Părinţi Consilieri,
Prea Cucernici Părinţi Protoierei,
Prea Cucernici Părinţi şi Stimaţi Deputaţi ai Adunării Eparhiale a
Episcopiei A lexandriei şi Teleormanului.

Cap.I Introducere
Din totdeauna Biserica s-a implicat în slujirea aproapelui, în ajutorarea
celui sărac şi nevoiaş, acest lucru fiind chiar poruncă dumnezeiască. La noi în
ţară, în perioada comunismului, Biserica nu a putut să-şi dezvolte un serviciu
specializat care să se ocupe de oamenii nevoiaşi . Bineînţeles, asta nu înseamnă
că nu s-au făcut fapte de caritate; fiecare om a dat un ban pentru săraci după
măsura putinţei, a ajutat pe cineva, a dat o haină sau alte bunuri.
Ştim cu toţii că oameni săraci au existat şi înainte de 1 989 chiar dacă nu
ieşeau pe stradă să cerşească, (fiindcă nu aveau voie), dar la fel de bine ştim că
după evenimentele din 1 989 viaţa s-a înăsprit iar mizeria celor săraci s-a
accentuat, problemele sociale s-au înmulţit, lumea în ansamblul ei decade.
Tot mai mulţi copii abandonaţi, divorţuri, avorturi, bătrâni pe care nu-i mai
caută nimeni, unii se duc pe la azile, alţii loviţi de boli mor prin spitale fără să
întrebe nimeni de ei.
Destul de rar întâlnim cazuri din acestea în viaţa noastră de toate zilele, dar
dacă am vrea să căutăm, să vedem câtă suferinţă este între oameni , am fi
copleşiţi şi ochii ni s-ar umple de lacrimi. De asemenea există oameni certaţi cu
munca şi cu bunul simţ, care a u văzut că se poate trăi foarte uşor cerşind,
minţind, înşelând. Te acostează pe stradă, îţi inspiră milă, te roagă insistent, ştii
că te minte, dar ca să scapi de el îi dai un ban . Î n lumea asta care se mişcă din ce
în ce mai repede, cine mai are vreme de ei?
D ar iată că Bunul Dumnezeu a rânduit ca cineva cu suflet mare, plin de
sfinţenie şi bunătate, să găsească vreme şi timp şi pentru aceşti defavorizaţi ai
soartei din judeţul Teleorman. Această persoană cu calităţi deosebite nu este
altcineva decât Prea Sfinţitul Părinte Galaction, Episcopul A lexandriei şi
Teleormanului, care a aprobat înfiinţarea Sectorului Social cu data de O 1
octombrie 1 999.
Orice început este greu. Dar cu mult efort şi cu multă dăruire, putem face
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ceva pentru fraţii noştri. Doar dezorganizarea şi decăderea nu cer efort. Orice
muncă organizată şi constructivă necesită resurse umane, timp, bani şi dăruire.
Sectorul social este un pruncuţ în faşă şi nu se poate mândri cu un pachet
enorm de realizări aşa cum au celelalte sectoare eparhiale. Dar atât cât ne-a stat
în putinţă, cu toată dragostea şi din toată inima, având pe Prea Sfinţitul Episcop
Galaction cu sfatul ·ş i ajutorul material am putut să aducem puţină mângâiere şi
fericire celor în suferinţă şi celor lipsiţi de mângâierea părintească prin
următoarele acţiuni:
·

II. Acţiuni sociale pe plan local:
- La Şcoala ajutătoare de băieţi Plosca s-au efectuat trei deplasări cu
îmbrăcăminte şi alimente.
- La Căminul spital pentru minori cu handicap sever de la Videle s-a donat
un substanţial ajutor material şi bănesc.
- La Şcoala ajutătoare de fete Alexandria s-a donat îmbrăcăminte.
- Bătrânilor de la Azilul spital Olteni, li s-a dus un aj utor material constând
din îmbrăcăminte, încălţăminte şi alimente.
- Fetelor de la Casa de copii - Roşiorii de Vede li s-au confecţionat costume
de uniformă.
- La Spitalul din Alexandria şi Poroschia s-au făcut vizite bolnavilor
ducându-le daruri, alimente şi obiecte de cult sfinţite.
- La Leagănul de copii din Alexandria s-au dus ajutoare alimentare şi s-au
încreştinat peste 60 de copii.
III. Acţiuni sociale pe plan naţional bisericesc :
Cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, sub
patronajul Patriarhiei Române şi al Secretariatului de Stat pentru Culte s-a
desfăşurat în perioada 1 7- 1 8 iunie 1 999 la Mânăstirea Brâncoveanu - Sâmbăta
de Sus o consfătuire cu tema "Dimensiunea socio-caritativă a activităţii
B isericii Ortodoxe Române la sfârşit de mileniu".
La consfătuire au participat coordonatorii activităţilor de asistenţă socială
de la nivelul Administraţiei Patriarhale şi al maj orităţii eparhii lor, precum şi o
delegaţie a Secretariatului de Stat pentru Culte.
Au fost dezbătute cinci teme:
- modul de aplicare în fiecare eparhie a Regulamentului de organizare şi
funcţionare a sistemului de asistenţă socială în Biserica Ortodoxă Română.
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· stadiul implicării B isericii în programul naţional de protecţie a copilului.
- modalităţile, de colaborare între unităţile de asistenţă socială înfiinţate şi
administrate de B iserică şi unităţile similare de stat sau private.
- prezentarea asociaţiilor şi fundaţiilor religioase care desfăşoară activităţi
de asistenţă socială în eparhii,
- modalităţile de finanţare a activităţilor de asistenţă socială desfăşurate de
Biserică.
S-au prezentat realizările din cadrul fiecărei eparhii, dar şi dificultăţile
întâmpinate în punerea în aplicare a diferitelor proiecte de asistenţă socială,
făcându-se o serie de propuneri în vederea îmbunătăţirii şi intensificării
activităţilor din acest domeniu, propuneri ce sunt cuprinse în Documentul final
al simpozionului.
În perioada 2 1 -24 iulie 1 999 s-au desfăşurat la mânăstirea Durău, într-o
atmosferă de rugăciune, lucrările S impozionului "Dimensiunea dialogului
interconfesional exprimată în activitatea socio-caritativă rel igioasă din
România la sfârşit de mileniu II", la iniţiativa Secretariatului de Stat pentru
Culte, în colaborare cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, AIDRom,
Confederaţia Caritas România, Diakonisches werk, Kolping România şi
Asociaţia Pro Axe Mundi. Au fost invitaţi reprezentanţii celor 1 5 culte
religioase: precum şi reprezentanţii unor instituţii ale Administraţiei Publice
Centrale care au responsabilităţi în domeniu: Ministerul Muncii şi Protecţiei
Sociale, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul
Justiţiei, Ministerul de Finanţe, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării
Naţionale, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi
Departamentul pentru Protecţia Copilului. La lucrăril e Simpozionului,
prezentate de I.P. S . Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi de Domnul
S ecretar de Stat pentru Culte, Gheorghe Anghelescu, au participat delegaţi ai
următoarelor culte religioase: B iserica Ortodoxă Română, Biserica Romano
Catolică, Biserica Română unită cu Roma (Greco-Catol lcă), Biserica
Evanghe lică CA, B iserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea şi Biserica
Evanghelică Română. Din partea instituţiilor Administraţiei Pub lice Centrale
au participat delegaţi din partea: Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale,
M in isterului Justiţiei, Departamentului pentru Protecţia C o p i lului .
Deasemenea a fost prezent şi un reprezentant al Organizaţiei Kolping din
Viena.
Reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române, AIDRom, Confederaţia
Caritas, Diakonisches werk şi Kolping au prezentat rapoarte privind
experienţa proprie în domeniul asistenţei sociale şi de caritate precum şi
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dificultăţile întâmpinate. Întâlnirea a fost apreciată, în mod unanim, ca
deosebit de utilă atât din punct de vedere al cunoaşterii reciproce, cât şi al
schimbului de experienţă, evidenţiindu-se disponibilitatea participanţilor
pentru dialog şi cooperare.
IV. Activitatea socială a Biserici în spital, penitenciar, armată şi poliţie.
a) Unităţile medicale sânt principalele aşezăminte de redobândire a
echilibrului fizic şi sufletesc al pacienţilor ce apelează l a asistenţa medicală.
De aceea prezenţa şi activitatea preotului în unităţile spitaliceşti nu poate fi
decât benefică: Urmând binele social şi spiritual al oamenilor, între Ministerul
Sănătăţii şi Patriarhia Română s-a încheiat un protocol.
În conformitate cu adresa nr.1206/1 997 a Ministerului Sănătăţii şi cu adresa
nr. 242 1 / 1 997 a Patriarhiei Române, pentru Episcopia Alexandriei şi
Teleormanului au fost aprobate trei posturi de preoţi pentru spitalele din
A lexandria, Turnu Măgurele şi Roşiorii de Vede. Deoarece pentru postul de l a
Spitalul di n Turnu Măgurele n u s-a acordat finanţare, s-a b locat. Pe postul de
preot cu asistenţă religioasă la Spitalul Judeţean d i n Alexandria a fost numit şi
hirotonit tânărul Palencu Radu. La Spitalul din Roşiorii de Vede pe postul de
preot cu asistenţă religioasă a fost numit şi hirotonit tânărul Ghiţă Petrişor. Cei
doi preoţi îşi desfăşoară activitatea de asistenţă socială religioasă după un
program bine stabilit şi de comun acord între Sfânta Episcopie şi D irecţia
S anitară Judeţeană.
b) Penitenciar · c) Armată
d) Profundele transformări pe care le-a înregistrat societatea românească în
toate sectoarele vieţii sociale, economice, politice, spirituale şi morale, în
direcţia creării statului de drept, a unei comunităţi cu adevărat democratice,
s ânt însoţite, din păcate, şi de o creştere a fenomenului criminalităţii. D in
studiul statistic a cazurilor instrumentate de poliţie, rezultă că o pondere
însemnată din infractorii care au săvârşit fapte penale o reprezintă minorii
aflaţi la vârsta şcolarizării, rata de creştere a criminalităţii fiind superioară în
rândul acestora, comparativ cu celelalte categorii de populaţie. În procent, rata
participaţiei minorilor la comiterea infracţiunilor în judeţul nostru este de 1 3 %.
Î ngrij orătoare este tendinţa de organizare a minorilor în grupuri, absenteismul
şi abandonul şcolar, vagabondajul, prostituţia şi proxenetismul, consumul de
alcool şi droguri, creşterea agresivităţii şi premeditarea unor infracţiuni grave
cum sânt violul, tâlhăria şi chiar omorul. P lecând de la această. realitate Sfânta
Episcopie a Alexandriei şi Teleormanului şi Inspectoratul de Poliţie al
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judeţului Teleorman, de comun acord, au semnat un program ce poartă numele
de MO RALIA având ca scop prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile.
Acest program a avut la bază o tematică de educare moral-creştină, moral
civică şi j uridică, ·pregătirea antiinfracţională a minorilor şi tinerilor şi s-a
desfăşurat la toate liceele şi şcolile din j udeţul Teleorman. Ca atare, îmbinarea
eforturilor celor două instituţii au dat rezultate mult mai bune decât cele ce s-ar
fi obţinut dacă s-ar fi mers pe căi separate spre atingerea aceluiaşi scop.

V. Activităţi sociale în perspectivă
Î ntre perspectivele care pot deveni realităţi prin Sectorul social se numără:
1. Vizite la şcolile ajutătoare de copii din Roşiorii de Vede, Videle,
Alexandria, Leagănul de copii şi Azilul de bătrâni Olteni unde vom duce daruri
constând din: alimente, îmbrăcăminte şi încălţăminte.
2 . Vom face toate demersurile pe lângă Ministerul Sănătăţii pentru
aprobarea unui post de preot cu asistenţă socială religioasă de Spitalul din
Turnu Măgurele.
3. Vom face toate demersurile pe lângă Ministerul Industriei pentru
aprobarea unui post de preot cu asistenţă socială religioasă la Spitalul din
Videle (deoarece acest spital este sub patronajul ministerului mai sus numit).
4. Construirea unei capele în curtea spitalului j udeţean Alexandria cu
hramu� "Sf. doctori fără de arginţi Chir şi Ioan".
5. In urma adresei făcute către Ministerul Apărării Naţionale aşteptăm
înfiinţarea unui post de preot al Garnizoanei din Alexandria.
6. Î nfiinţarea unei cantine şi brutării pentru săraci
7. Înfiinţarea unui cabinet medical cu punct farmaceutic în apartamentul
care a funcţionat ca birouri ale Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului.
8 . Vom participa la toate conferinţele şi simpozioanele la care vom fi
invitaţi.
9. Programul de combatere a delincvenţei j uvenile numită "MO RALIA" va
continua.
Detalii referitoare la proiecte program putem oferi multe şi cu lux de
amănunte, dar trebuie să avem tot timpul în minte obiectivele: Bătrâni fără
mângâiere, oameni fără adăpost, copii frumoşi şi foarte dotaţi, părăsiţi de
părinţi, care ar putea să devină oameni de frunte ai societăţii sau să înfunde
puşcăriile (depinde şi de noi). Şi sunt atâţia fraţi ai noştri care au nevoie de noi.
Sluj ind aproapelui nostru ne agonisim avere sus în cer. Să o facem cu toată
nădejdea, dovedind astfel iubirea care ne leagă.
https://biblioteca-digitala.ro

1 52

'l31S'E!RJC9! O�CY.DOXJi

Sectorul Cultural (P.C.Consilier Pr. Popa Gheorghe)
Prea Sfinţite Părinte Episcop,
Stimaţi deputaţi ai Adunării Eparhiale a Episcopiei A lexandriei şi
Teleormanului

Cap.I Introducere
Biserica Ortodoxă, în conformitate cu porunca Mântuitorului I isus Hristos
" Mergând învăţaţi toate neamurile(Matei 28, 1 9)" ,a fost întotdeauna factorul
care a contribuit la îmbunătăţirea calităţii prin conştientizarea staturii umane ca
purtătoare a Chipului lui Dumnezeu şi prin amplificarea valenţelor ce
sălăşluesc în om ca daruri ale Duhului Sfânt. Tocmai de aceea, de-a lungul
istoriei, Biserica s-a dovedit a fi creatoare a frumosului în toate dimensiunile
acestuia, frumosul avându-şi originea în perfecţiunea dumnezeiască, generând
astfel inestimabile comori de artă şi cultură ce fac permanent simţită prezenţa
lui Dumnezeu în umanul care se doreşte desprins de lutul din care a fost creat şi
apropiat mai mult de Cel care "pe toate le-a făcut bune foarte (Geneza I, 3 1 )" .
Î n acest context Episcopia Alexandriei şi Teleormanului şi-a desfăşurat şi
activitatea culturală în cadrul Sectorului Cultural sub directa supraveghere şi
îndrumare a Prea Sfinţitului Părinte Episcop Galaction.
Î n general, grija faţă de buna desfăşurare a învăţământului religios în cadrul
Seminarului Teologic Liceal Calinic Cernicanul din Turnu Măgurele şi în
şcolile de stat, atenta organizare a conferinţelor preoţeşti, preocuparea pentru
locaşurile de cult care efectuează lucrări de restaurare a picturii sau de p ictură
din nou, precum şi participarea, uneori ca organizator, la evenimentele
culturale laice care au tangenţă cu activitatea bisericească, constituie o parte a
tabloului activităţii culturale a eparhiei noastre.

Cap.II. Activitatea seminarului teologic liceal Calinic Cernicanul.
Seminarul teologic din Turnu Măgurele este instituţia care pregăteşte pe
viitorii preoţi ai parohiilor din episcopia noastră şi care şi-a început activitatea
din iniţiativa actualului său director P.C .Pr.Dr.Ciulei Marin. De la început
această şcoală teologică, având ca patron pe Sfântul Ierarh Calinic de l a
Cernica funcţionează în incinta Liceului "Unirea" prin bunăvoinţa domnului
director Alexandru Florea care este şi deputat în Adunarea Eparhială.
Seminarul îşi desfăşoară activitatea sub eminenta conducere a P.C . Pr. Dr. Ciulei
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Marin cu un efectiv de 2 1 de cadre dintre care 9 profesori clerici şi 1 2 mireni, 7
fiind titulari . Î n anul şcolar 1 999-2000 sunt înscrişi 1 Ş l de elevi grupaţi în 6
clase pe cinci ani de studiu. Elevii îşi desfăşoară programul instructiv -educativ
ţinând cont de specificul şcolii. Practica liturgică, omiletică şi catehetică, de
formare duhovnicească şi spirituală se realizează prin ore speciale la clasă, prin
programarea pe grupe şi ani de studii la serviciul divin şi prin susţinerea de
către profesorii clerici a catehezelor şi omiliilor la slujbele bisericeşti din
duminici şi sărbători.
Ca o expresie a efortului colectivului de cadre privind pregătirea elevilor
este şi participarea la olimpiada de religie pe ţară care a avut loc la Iaşi şi unde s
a obţinut menţiunea nr.I . De asemenea nu trebuie omisă prestaţia corului
seminarului care a fost răsplătită cu multe aplauze la concertele de colinde şi
muzică religioasă care au avut loc la Alexandria sau care a concurat cu brio la
concursurile interseminariale de la Craiova, Râmnicu Vâlcea sau Turnu
Măgurele.
Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie sub
conducerea părintelui director analizând situaţiile la învăţătură, luând măsuri
pentru bunul mers al şcolii şi hotărând ca atare pentru ca activitatea în această
şcoală să se desfăşoare după tot tipicul şi cu maximum de eficienţă.

Cap.III Învăţământul religios În şcolile de stat
Una dintre cele mai mari biruinţe ale Bisericii după capitularea regimului
ateu-comunist a fost obţinerea dreptului de a organiza şi preda educaţia moral
rel igioasă în şcolile de stat. Mântuitorul I isus Hristos a spus "Lăsaţi copiii să
vină la mine şi nu-i opriţi(Matei 1 9, 1 4)".A-i creşte pe copii fără principiile
moralei creştine înseamnă a dinamita societatea de mâine şi a o condamna la
degenerare şi dispariţie. Şi dacă în România "plinirea vremii" privind
momentul salvării morale a poporului român, născut creştin şi ortodox, a fost la
Naşterea Domnului din 1 989, Biserica Naţională Ortodoxă Română trebuia să
intervină şi să înceapă marea lucrare a salvării şi mântuirii fiilor săi. Ceea ce a şi
făcut. Şi cum era normal şi firesc a început cu cele mai tinere vlăstare, copiii de
azi care vor fi maturii de mâine.
Î n societatea românească actuală în care o mare parte a tineretului este
afectată de influenţa negativă a unei literaturi decadente, a filmelor şi
emisiunilor radio-tv incitante, a sectelor extremiste dintre care unele elogiază
chiar crima, rolul profesorului de religie este deosebit de important. Prin
cultura sa, prin probitatea sa profesională şi morală, cadrul didactic investit să
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predea rel igia trebuie să fie un model în şcoală şi în afara ei. El este purtătorul
unui mesaj divin şi conduita sa are o influenţă. egală cu puterea cuvântului pe
care îl propovăduieşte. De aceea proiectul de încadrare în anul şcolar în care ne
aflăm, ca şi în ceilalţi ani de altfel, s-a făcut cu binecuvântarea şi sub autoritatea
morală a Prea Sfinţitului Părinte Episcop Galaction.
Î n total în judeţul Teleorman sunt 1 5 l de catedre de rel igie pe care
funcţionează un număr de 1 76 de cadre didactice. Catedrele de rel igie sunt
repartizate astfel: 58 în învăţământul primar, 59 în învăţământul gimnazial, 26
în învăţământul liceal, 5 la şcolile profesionale şi 3 la şcolile de meserii . Din
totalul de .1 76 de cadre sunt titulari numai 26 urmând ca pe parcurs, în funcţie
de numărul celor îndreptăţiţi să fie titularizaţi şi alţii pentru ca învăţământul
religios în şcoli le de stat să fie cât mai competent şi cât mai eficient.

Cap.IV Conferinţele preoţeşti
Pentru că trebuie să priveghem permanent cu candela aprinsă şi deoarece
cunoaşterea este premiza oricărei reuşite, o bună pregătire profesională a
clerului constituie condiţia sine qua non în realizarea unei activităţi rodnice cu
scop misionar şi pastoral pentru păstrarea şi apărarea dreptei credinţe. Î n acest
sens, ca şi pe întreg cuprinsul Patriarhiei Române, în Episcopia Alexandriei şi
Teleormanu lui s-au desfăşurat, pe protoierii, două conferinţe preoţeşti , în iunie
şi noiembrie, cu temele: "Prozel itismul sectar - o problemă rel igioasă şi
socială" şi "Disciplina clerului contemporan în lumina sfintelor canoane şi a
legiuirilor bisericeşti".
Prima temă, după cum s-a constatat pe parcursul lucrărilor conferinţei, la
care prezenţa preoţi lor, demonstrând interesul, a fost aproape totală, a reflectat
acea stare de lucruri, la împlinirea a două milenii de creştinism" numită
"explozia sectară" sau împlinirea acelei profeţii nou testamentare care afirmă
că vor apărea mulţi hristoşi mincinoşi. Si dacă tot trebuie adeverită sintagma că
„dacă orb pe orb se va conduce amândoi vor ajunge în prăpastie" sau aceea că
„veţi ocoli marea şi pământul ca să faceţi un prozelit şi atunci îndoi t îl veţi
pierde", parcă în zilele noastre se face simţit mai mult acest zel antihristic
deoarece din lipsă de credinţă, de cultură rel igioasă sau din varii motive unii
dintre fraţ.ii noştr.i ortodocşi părăsesc "corabi a mântuirii" care este B iserica şi
orbiţi de mirajul "fetei morgana" care este egal cu promisiunile occidentului se
aruncă sinucigaş în valurile rătăcirii spirituale generate de mândria luciferică şi
de inconştienţa favorizată de o propagandă ateistă demiseculară. Î n Episcopia
A lexandriei şi Teleormanului prozelitismul sectar, susţinut de existenţa unor
https://biblioteca-digitala.ro

1 55
comunităţi de acest fel compacte şi bine organizate este pentru B iserica
Ortodoxă Naţională Română o problemă religioasă majoră şi cu complexe
implicaţii în viaţă şi societate pornind de la familiile mixte cu toată paleta de
probleme care se naşte în acest caz şi mergând până la conflictul din şcoală
unde neoprotestanţii, chiar dacă sunt minoritari, îşi doresc un loc la catedră
pentru a-şi putea împlini mai cu spor misiunea de „semănători ai neghinei".
Faptul că suntem majoritari nu ne îngăduie luxul de a fi delăsători în sensul că
oricâţi creştini am pierde tot mai rămân destui. Important este să nu uităm că
fiecare suflet încredinţat nouă, preoţilor ortodocşi, spre mântuire va fi cerut din
mâna noastră la judecata de apoi. Acesta a fost de fapt mesajul temei propuse şi
dezbătute pentru cei dintre noi care au "urechi de auzit".
Cea de a doua temă referitoare la disciplina şi canoanele bisericeşti puse în
lumina modernismului contemporan are de fapt o foarte strânsă legătură cu
prima temă deoarece se ştie că una dintre cauzele care conduc la rătăcirea
fraţilor noştri ortodocşi o reprezintă şi modul secular de viaţă al preotului. De
aceea dacă "aurul străluceşte şi în noroi" tot aşa "a fi sarea pământului şi lumina
lumii" este tot atât de valabil azi ca şi în vremea apostolică. Tocmai de aceea
dezbaterea acestei teme atât de inspirat aleasă vine să demonstreze încă o dată
că principiile morale ale B isericii Ortodoxe fixate în canoane de Sfinţii Părinţi
nu numai după a lor credinţă ci şi "după părerea Duhului Sfânt" nu sunt deloc
învechite sau depăşite.
Dacă există compatibilitate între disciplina clerului contemporan şi sfintele
canoane şi Legiuirile bisericeşti? Da! Poate mai mult decât oricând.
Pentru anul 2000 încercând să ţinem seama de aniversarea a două milenii
de creştinism am propus forurilor superioare bisericeşti ca cele două conferinţe
preoţeşti să aibe ca temă centrală acest eveniment major din viaţa B isericii
Creştine.

Cap. V Cursurile pastorale şi de metodologie didactică
Pe acelaşi palier al pregătirii profesionale se situează şi participarea
preoţilor la cursurile pastorale şi de metodologie didactică, mai ales pentru
faptul că predarea religiei în şcoală presupune din partea acestora o pregătire
specială pentru ca procesul instructiv educaţional cu caracter religios să îşi
poată atinge cât mai bine finalitatea care este redescoperirea valorilor morale
ale credinţei creştine în străduinţa educatorilor de a forma membrii societăţii de
mâine ai ţării noastre. În anul 1 999 în cadrul celei de a 84 serii de cursuri
pastorale şi de îndrumare misionară organizate de Facultatea de Teologie din
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Bucureşti au participat, conform cu programarea oferită de organizatori un
număr de 1 6 preoţi. Deoarece noile condiţii socio-politice din România impun
o altă ţinută intelectuală a sluj itorilor B.O.R. care însumată cu adaptarea
metodelor misionare la necesităţile şi mentalităţile timpului, fără a altera însă
şi tezaurul de credinţă creştină ortodoxă apostolică şi bimilenară să facă faţă
tuturor cerinţelor pentru ca sămânţa Evangheliei să cadă în cât mai mult pământ
bun, aceste cursuri îşi găsesc o deplină j ustificare.

Cap. VI Activitatea editorială
Activitatea editorială a unei eparhii concretizează efortul pe care aceasta,
în frunte cu episcopul său, îl face pentru a contracara sterilul literar care îşi face
tot mai mult loc în bibliotecile noastre îndepărtând ca ne bune creaţiile literare
ce îşi au ca izvor fântâna cea din care oricine se adapă nu va mai înseta
niciodată, adică înţelepciunea lui Dumnezeu. Din dorinţa satanei, îndepărtând
din conştiinţa omului punctul de sprij in moral, chiar dacă el ar fi cât un grăunte
de muştar, acesta nu mai poate răsturna muntele păcatului şi ar rămâne
iremediabil pierdut: "Inteligo ut credam" înseamnă a-L cunoaşte pe Dumnezeu
nu numai prin credinţă ci şi prin revelaţia naturală, adică prin lucrarea mâinilor
Sale, adică prin puterea cu care unii, autorii creştini, reuşesc să transpună cu
ajutorul literei, în pagină, frumuseţea macrocosmosului prin trăirea
microcosmosului care este omul.
Deşi Episcopia Alexandriei şi Teleormanului nu dispune de o tipografie
proprie pentru a putea desfăşura o activitate editorială cu impact în domeniu în
graniţele sale, totuşi această activitate nu lipseşte cu desăvârşire datorită
personalităţii pe care chiriarhul nostru o are şi datorită solicitărilor pe care le-a
primit pentru a binecuvânta rodul muncii altor ostenitori în ale scrisului.
Pe lângă obişnuitele calendare bisericeşti de perete tipărite pentru anul
2000 sub egida Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului şi care, fără a părea
lipsiţi de modestie, afirmăm că au o grafică şi o execuţie de excepţie, am putea
spune regală, cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte Episcop Galaction au
apărut 48 de titluri între care amintim: "Ortodoxia în mărturie contemporană" ;
Cartea de rugăciuni", "Sf.Grigorie de Nyssa-Marele cuvânt catehetic" ,
Teofilact a l Bulgariei - "Tâlcuirea Sf. Evanghelii d e l a Matei şi Marcu",
V ladimir Losky - "Teologia mistică a Bisericii de răsărit", "Ortodoxia şi
internaţionalismul religios", " Pravila zilei" " Modele vi i pentru copii" î n patru
volume şi cu mândrie o spunem, " Antropologia patristică" semnată de fiul
duhovnicesc al Episcopiei noastre şi al Prea Sfinţitului Părinte Episcop
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Galaction, Prea Cucernicul Părinte Profesor Doctor în Teologie, Ciulci Marin,
Director al Seminarului Teologic din Turnu Măgurele şi ctitor, precum şi
protoiereu de Turnu Măgurele. Tot la activitatea editorială putem aminti
pliantul şi medalia comemorativă editate cu ocazia împlinirii a o sută de ani de
la inaugurarea şi târnosirea Catedralei Episcopale Sfântul Alexandru şi
editarea unui CD-ROM care prezintă textul din Mica Biblie - Noul Testament
cu imagini, povestit şi scris pentru copiii mici şi pentru şcolari . Fiind o
premieră în România, credem că această iniţiativă poate fi deschizătoare de
drumuri în sensul folosirii tehnicii ultraperformante de azi. Fiecare dintre
aceste apariţii editoriale poate veni în sprij inul activităţii pastoral misionare a
clerului, a păstrării şi apărării dreptei credinţe,
Cap. V I I Pictura bisericească

Pe lângă faptul că întotdeauna pictura bisericească a fost considerată
" Biblia neştiutorilor de carte", deoarece aceştia puteau să înţeleagă mesajul
creştin din icoanele zugrăvite pe pereţii bisericilor, în egală măsură ca
importanţă aceasta s-a transformat în timp într-o valoare inestimabilă ce s-a
constituit mai târziu în patrimoniul Bisericii . Adevărate capodopere de artă
împodobesc azi locaşurile de cult din România şi constituie un punct de
puternică atracţie nu numai pentru creştinii ortodocşi ci şi pentru toţi iubitorii
de frumos, de orice naţie sau religie vor fi fiind aceştia. De aceea avem pe lângă
obligaţia profesională şi multe alte motive, poate chiar mai importante, de a
face tot posibilul ca bisericile noastre să fie întotdeauna împodobite cu o
pictură frumoasă, fie păstrând cu toată responsabilitatea, indiferent cât de mari
ar fi eforturile, ceea ce ne-au lăsat înaintaşii noştri, fie executând picturi din
nou în stil autentic bisericesc. Spunem acestea deoarece din păcate, s-au
semnalat cazuri în care din sărăcie sau din alte motive preoţii au apelat la pictori
neautorizaţi şi deci incompetenţi pentru a le executa lucrările de pictură.
Asemenea găselniţe nu fac decât să scadă valoarea actului artistic care se
împlineşte şi să diminueze simţul frumosului care, aşa cum spuneam mai sus
este izvorât din divinitate. De aceea, în spiritul Circularei pe care Prea Sfinţitul
Părinte Episcop Galaction a trimis-o P.C .Protoierei şi în conformitate cu
prevederi le statutare, revenim cu toată insistenţa ca să se urmărească din
aproape această problemă şi să se procedeze în consecinţă.
In peri oada anilor 1 998- 1 999 avem 1 9 locaşuri de cult care execută lucrări
de pictură dintre care trei lucrează pictura din nou iar 1 6 efectuează lucrări de
restaurare a picturi i.
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Cap. VIII Patrimoniul cultural naţional bisericesc
Biserica Ortodoxă Română este a neamului românesc iar poporul drept
credincios este Biserica luptătoare şi împreună, din dorinţa de a crea un spaţiu
adecvat pentru rugăciune, au dat naştere la inestimabile valori de artă care pot fi
considerate un sumum al iubirii de frumos al tuturor. Aşa s-a născut ideea de
patrimoniu cultural naţional bisericesc care ne obligă pe toţi, cler şi credincioşi,
mădulare ale aceluiaşi trup tainic, să facem totul pentru salvarea acestor valori
pe care timpul, cu efectele trecerii lui, le distruge încet dar sigur.
Astfel, în anul 1 984, pe lângă Protoieria A lexandria a luat fiinţă Centrul de
colectare şi conservare carte veche şi icoane cu sediul la Catedrala Episcopală
Sf. Alexandru din A lexandria unde, prin depozitare şi crearea de condiţii
corespunzătoare s-a încercat salvarea de la distrugere a acestei comori de artă şi
istorie. La această lucrare o contributie deosebită si-a adus-o Muzeul Judetean
de Istorie al Judeţului Teleorman care, prin specialiştii săi a ajutat la
identificarea, inventarierea şi conservarea cărţilor şi icoanelor vechi care nu
mai erau în cult şi care ar fi riscat să fie distruse de umezeală sau dăunători,
fiind depozitate necorespunzător la parohii. Este adevărat că din lipsa
resurselor financiare nu s-a reuşit crearea unui mediu ambiant optim pentru că
nici spaţiul nu este suficient, nici clădirea nu este corespunzătoare şi nici prea
multe tratamente de conservare nu s-au făcut. Este imperios necesar ca până în
momentul în care Episcopia va dispune de un spaţiu adecvat de depozitare şi
chiar de punere în valoare prin expunerea acestor cărţi şi icoane vechi să facem
tot posibilul ca acestea să fie salvate. Ele sunt principalul argument care
demonstrează că şi la noi ca şi în restul spaţiului creştin Biserica a fost leagănul
culturii care este premisa civilizaţiei şi care contribuie la reconsiderarea acestei
instituţii care în acest moment de răscruce dintre milenii şi poate dintre lumi
este chemată să-şi exercite rolul său de corabie a mântuirii, una dintre vâsle
fiind aceea de a învăţa.
,

,

'

Capitolul IX Încheiere
Î n încheiere nu putem să nu amintim despre conferinţa cu tema "Sfânta
Euharistie" susţinută de Părintele Durlea Ionel, fiu al parohiei Buzescu din
Eparhia noastră şi asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti,
aspirant la titlul de doctor în teologie şi despre prelegerea Părintelui Tănase
Nicolae de la Valea Plopului care a mers la inima tinerilor vorbindu-le la acest
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sfârşit de mileniu, în care valorile morale parcă sunt golite de sens, despre
aspectul moral şi posibilitatea existenţei inocenţei şi curăţeniei în relaţia dintre
tineri ca prieteni şi viitori familişti. Nu putem să nu remarcăm aici căldura cu
care părintele Tănase Nicolae a pledat pentru moralitate în familie, frăţia sa
fiind cel care a concretizat porunca Mântuitorului: "Lăsaţi copiii să vină la
Mine", adăugând noi : "Şi nu-i ucideţi", prin înfiinţarea Asociaţiei Pro Vita
pentru copiii născuţi şi nenăscuţi.
Aceste manifestări pe care le putem numi şi culturale nu numai religioase şi
care au avut loc sub directa organizare şi cu binecuvântarea Prea S finţitului
Părinte Episcop Galaction, au reuşit să facă neîn�ăpătoare marea sală a Casei
de Cultură din Alexandria.
Acumulând experienţa din trecut şi privind spre viitor, vis-a-vis de nevoile
care există şi care se impun pentru împlinirea scopului său, Episcopia
Alexandriei şi Teleormanului trebuie să facă mai mult decât până acum şi din
punct de vedere cultural. O premieră în acest sens o constituie editarea primului
număr al revistei eparhiale intitulată "Biserica Ortodoxă" şi iniţierea unui
festival de muzică corală, cunoaştere şi creaţie religioasă, intitulat "Te-Deum
laudamus" care se va ţine pe data de 20 aprilie la Biblioteca Judeţeană Marin
Preda din Alexandria, cu voia şi cu ajutorul Bunului Dumnezeu. Pentru aceasta
Prea Sfinţitul Părinte Episcop Galaction şi-a dat binecuvântarea antrenând
instituţii de marcă cum ar fi Inspectoratul Şcolar Judeţean, Inspectoratul
Judeţean de Cultură, Centrul de Creaţie Populară şi chiar Primăria
Municipiului Alexandria.
Faţă de cele de mai sus şi pe temeiul celor constatate, Comisia Culturală
propune Adunării Eparhiale a Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului
aprobarea raportului general prezentat de sectorul cultural privind activitatea
depusă pe anul 1 999.
Vă mulţumim.

Sectorul economic (P.C.Consilier Pr. Chiriţă Nicu)
Prea Sfinţite Părinte Episcop,
Stimaţi deputaţi ai A dunării Eparhiale a Episcopiei A lexandriei şi
Teleormanului

Perioada de timp fixată de această Dare de seamă, trebuie pusă sub semnul
unor mari căutări , a unor mari eforturi , canalizate cu multă înţelepciune şi
consecvenţă , de către Prea Sfinţitul Părinte Episcop Galaction, spre împliniri
fericite, chiar dacă de foarte multe ori am mers pe un teren accidentat , aflând
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cu dificultate linia dreaptă , linia care să ducă în " pământul celor vii" .
D acă a r fi să renunţăm la sensul tehnic a l acestei consemnări , atunci ar
trebui să ne dăm seama de ceea ce s-a înfăptuit în aceşti doi ani şi cât de
anevoioasă este calea spre câştigarea identităţii Sfintei Noastre Episcopii.
Fac această mărturisire , deoarece munca la Sectorul Economic , de foarte
multe ori , m-a aşezat într-o lume necunoscută, cu :lişte reguli foarte dure,
lumea dinafara cetăţii şi tot de foarte multe ori , poziţia mea a fost de apologet,
ştiind că mă aflu în Adevăr şi nu-mi rămânea decât să păstrez acest privilegiu
dumnezeiesc neclătinat.
Î n numele acestui Adevăr, din încredintarea Prea Sfintitului Părinte
Episcop Galaction, am avut curajul să bat în foarte multe uşi, cu nădej dea că
deşi nu am nici haină, nici pungă, mi se vor deschide.
Consider că cele mai notabile eforturi sunt cele făcute alături de Episcopul
Nostru , atunci când prin prezenţa Sa în Teleorman , era firesc să înceapă şi aici
să pulseze viaţa monahală, prin înfiinţarea de mănăstiri , ştiut fiind că zona
aceasta a fost văduvită de astfel de aşezăminte de spiritualitate.
Î n acest sens, anul 1 998 a fost deopotrivă şi cel mai dificil, dar şi cel mai
rodnic, deoarece a fost anul când Episcopia de Teleorman, a adăugat la zestrea
sa materială ce avea să o anticipeze pe cea spirituală, prin două H.G. imobile
care acum reprezintă începuturile a două zidiri : Mănăstirea Drăgăneşti şi
Mănăstirea Siliştea Gumeşti.
F iecare H.G. îşi are istoria sa şi parcă exact pe cei care nu au înţeles ce se
întâmpla, îi avea Isaia în faţă atunci când striga cu amar: "Vai de cei ce zic
răului bine şi binelui rău; care numesc lumina întuneric şi întunericul lumină ;
care socotesc amarul dulce şi dulcele amar".
Şi spun aceasta deoarece în acel an, cu multă trudă , s-a obţinut în
localitatea Drăgăneşti Vlaşca, o clădire cu un amplasament deosebit în care
acum, prin voia lui Dumnezeu şi strădania Prea Sfinţitului , funcţionează o
mănăstire de maici. Î n centrul aceleiaşi localităţi sperăm ca într-un timp relativ
scurt , să putem face funcţională o reşedinţă episcopală într-un imobil foarte
mare şi frumos, dar care aşteaptă să fie pus în valoare.
De anul 1 998 se leagă şi înfiinţarea Mănăstirii Siliştea Gumeşti , unde
Episcopia Alexandriei beneficiază de 23 de imobile şi 37 ha. pământ. Să nu-şi
imagineze cineva că avem palate la Siliştea. Avem poate nişte ruine frumoase
dar pentru a le avea s-a muncit foarte mult şi am făcut constatarea reală , anume:
cine ne iubeşte. Interesant pentru un observator atent, a fost că nu au existat
indiferenţi. Poate că pentru Siliştea ne-am ostenit în zadar pe cărările
performanţei, dar după cum riscurile au fost imense şi şansele de a lăsa
.
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posterităţii o mănăstire, sunt totale.
Deşi încă mă simt implicat în viitor, trebuie să adaug la aceste realizări pe
care le consider emblematice pentru Episcopie şi Ierarhul ei, o altă reuşită a
noastră care întregeşte în chip fericit patrimoniul Eparhiei, anume
achiziţionarea unui spaţiu comercial, care acum adăposteşte magazinul de
obiecte bisericeşti - Ortodoxia - care acum este funcţional , dotat cu tâmplărie
de aluminiu de Grecia, mobilier adecvat, pereţi frumos tapetaţi, dar cel mai
important consider că este faptul că şi aduce profit.
Seria împlinirilor noastre poate continua şi reţin atenţia câteva dintre
acestea:
- Imobilul din strada Brâncoveanu, după ce a intrat în proprietatea noastră,
a fost renovat, dotat cu instalaţie şi centrală termică proprii, precum şi cu
mobilierul necesar.
- S-a achiziţionat o fabrică de lumânări , care a fost repede amortizată, unde
lucrează patru angaj aţi pe care-i consider dej a calificaţi . Anul 1 999 a adus
Episcopiei beneficiul obţinut din producţia a 50 t lumânări .
- Reşedinţa Episcopală din str. Carpaţi a fost dotată deasemenea cu centrală
termică proprie.
- Î n ceea ce priveşte parcul auto. pot să consemnez că s-au făcut eforturi
pentru a răspunde nevoilor cerute în regim de urgenţă de buna funcţionare a
Fabricii de lumânări ( aprovizionarea cu parafină, transport lumânări în
teritoriu etc) motiv pentru care s-a achiziţionat un VW Transporter care de fapt
aprovizionează şi Maga4inul de obiecte bisericeşti şi cu care distribuim
calendarele în teritoriu.
Pentru folosinţa Ierarhului , parcul auto a fost întregit cu o Dacia 1 4 1 0
comandă specială, un autoturism V W VR6 full option, un autoturism de teren
ARO comandă specială.
Mai adaug deasemenea şi sprijinul primit de Mănăstire şi Catedrala Sf.
A lexandru din partea Episcopiei Alexandria, care a repartizat pentru diverse
nevoi 7 autovehicole, după cum urmează :
Mănăstirea Brînceni 1 Dacia berlină, Mănăstirea Drăgăneşti 1 Dacia
B reak, Mănăstirea Siliştea 1 Dacia berlină, 1 ARO, 1 Dacia papuc, Catedrala
Sf.Alexandru - 1 ARO
Menţionez că 5 dintre aceste autovehicole au fost primite prin transferul
gratuit de la M.I. , recondiţionate şi înscrise în circulaţie.
- Pentru completarea fondurilor , Episcopia Alexandriei, sub atenţia Prea
S finţitului Părinte Episcop Galaction, a iniţiat un proiect de H.G. , iar în luna
aprilie 1 999, am avut bucuria de a primi un sprij in concret de 1 .5 00 mil. lei,
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ceea ce ne-a dat posibilitatea de a răspunde nevoilor noastre, dar şi a bisericilor
din teritoriu aflate în suferinţă.
- Tot prin intervenţia Noastră , din partea S.S.C. s-au primit 400 mil. lei
pentru reparaţii, consolidări şi construcţii bisericeşti . Fac precizarea că
organizarea documentaţiilor tehnice au fost asigurate tot prin grija Eparhiei
Noastre. În felul acesta un nr. de 3 5 de�biserici au beneficiat de sprij in , dintre
care 3 lăcaşuri noi se apropie cu lucrările de final.
Deoarece Episcopia Alexandriei a putut să-şi dezvolte câteva surse de
autofinanţare
la care s-au adăugat fo ndurile obţinute prin sprij in
guvernamental, sponsorizări şi chirii, s-au putut asigura finanţările necesare
pentru lucrările de renovare la imobilul din Drăgăneşti şi pentru construcţia
spaţiilor de cazare şi garaj e din incinta Reşedinţei Episcopale.
Mai avem satisfacţia că nu au existat disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte
ritmicitatea plăţii salariilor pentru angajaţii Centrului Eparhial, pentru
întreţinerea parcului auto, pentru achiziţionarea de combustibil necesar
centralelor termice, pentru mărfurile distribuite prin magazinul de obiecte
bisericeşti , pentru achiziţionarea de calendare şi materii prime pentru Fabrica
de lumânări.
Ar mai fi de adăugat 2 mari evenimente: - primirea a 2 .000 mp din partea
primăriei Alexandria prin H.C. Local pentru construirea Bisericii Sf. Mare
Mucenic Mina, iar celălalt îl constituie angajarea unui contabil şi un nou
revizor, doi oameni buni profesionişti şi de mare folos.
Mulţumesc Prea Sfinţitului Părinte Galaction pentru acceptarea încadrării
acestora.
Mai menţionez cele două mari vizite : a Preşedintelui României, Domnul
Emil Constantinescu şi vizita Prea Fericitului Patriarh Teoctist, pregătirea
acestor vizite fiind încredinţată sectorului economic şi ca accepţia Prea
Sfinţitului Galaction că pentru acestea şi pentru celelalte " toate au fo st bune şi
cu înţelepciune s-au făcut" .
După citirea dărilor de seamă, concluzionâd aspectele prezentate ia
cuvântul P.C. Pr.Dr. Ciulei Marin, directorul Seminarului Teologic şi
Protoiereu de Turnu Măgurele:
„

Distinşi membrii ai prezidiului, Onoraţi membrii ai Adunării Eparhiale,

Avem aici şi acum imaginea Bisericii ca instituţie, înţeleasă ca orânduire
divino-umană cu menirea ei sfântă şi cu responsabilităţile ei omeneşti. La acest
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moment de bi lanţ şi de perspectivă am dorit să iau cuvântul mai mult din
recunostintă. D-voastră v-ati obisnuit cu luările noastre de cuvânt si noi simtim
greutatea de a figura mereu pe agenda cuvântătorilor. Dar la acest moment, în
care privim în urmă şi spre viitor în virtutea recunoştinţei de care vorbeam, nu
m-aş fi simţit deloc bine să nu aduc un cuvânt de apreciere. Consider de fapt că
nici nu există diatribe şi mai ales că, după cum s-a înţeles din rapoartele care au
fost prezentate de părinţii consilieri, nu s-a înregistrat nici o prevaricaţiune, ba
chiar în virtutea aceleiaşi preţuiri, în simfonia conform căreia
după
exprimarea biblică, "mădularele se bucură şi suferă toate împreună", se cuvine
pentru solemnitatea evenimentului, să adresam un cuvânt de mulţumire şi de
apreciere deosebită, începând cu " capul", adică cu Arhipăstorul Episcopiei
noastre P. S.Episcop Galaction, acest om dăruit de Dumnezeu, şi nu o spun din
"captatio binevolentiae", cu ales har de a conduce Biserica Mântuitorului
Hristos din aceste ţinuturi de Dumnezeu binecuvântate. " Î ndreptător credinţei
şi chip blândeţelor" parafrazând un tropar din cultul nostru liturgic, Prea
Sfinţitul Părinte Episcop, şi în acest an a reuşit să conducă corabia Bisericii lui
Hristos din ţinutul Teleormanului cu înţel epciune, cu curaj , cu tenacitate şi cu
h ar. Ne adăugăm şi noi, făcându-ne o datorie de conştiinţă, mulţumirilor şi
doririlor pe care superiorii noştri - părinţii consilieri - le-au adresat Prea
Sfinţitului, cu aceeaşi gratin1dine şi cu aceeaşi recunoştinţă. S-a observat şi am
constatat cu satisfacţie rezultatele frumoase ale Episcopiei noastre în cele
patru sectoare de activitate, prin munca şi strădania prea cucernicilor părinţi
consi lieri, care la modul sincer merită felicitările si aprecierile noastre ale
tuturor . S-a văzut de altfel " mâna" Prea Sfinţitului Părinte Episcop în toate
aceste sectoare şi folosindu-ne de o alta expresie Biblică, totul a fost ca în
profeţia lui Daniel: "mene techel, ufarsin" adică, numărat, cântărit, împărţit.
Spuneam, este pri lej de aleasă
bucurie pentru noi să constatăm că şi în
dimensiunea ei umană, Biserica este reprezentată de oameni care au conştiinţa
că sunt aleşii comunităţilor pe care îi reprezintă, şi mai întâi de toate, că
lucrarea lor a fost îngemănată cu puterea care vine de sus pentru că toată darea
cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este de la "Părintele lumini lor" . Este
impresionantă învăţătura Sfinţilor Părinţi conform căreia Biserica este
conciliară , sinodală , sobornicească. Toate problemele ei de doctrină, de
credinţă, dar şi de viaţă sunt tratate şi proiectate conc iliar. Numai în modul
acesta se explică acea zicere a sinoadelor ecumenice: "părutu-s-a nouă şi
Duhului Sfânt" pentru că nu ni se pare mai întâi nouă şi după aceea Duhului
Sfânt ci şi nouă , de unde reiese sinergia în înţelesul de împreună lucrare, de
întrepătrundere("perihoreză") dintre divin şi uman, conştiinţa umanului că
'
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trebuie să fie călăuzit de divin dar şi să se deschidă lui. N-am să abu2ez de
răbdarea dumneavoastră, doresc numai să conturez "imaginea" teologică, care
se reflectă în realismul existenţei pământeşti, a ceea ce înseamnă HAR, daruri
ale Duhului Sfânt şi harisme. Cum am spus, momentul de astăzi este de analiză
dar este şi de orientare viitoare. Harul Sfântului Duh este unul ; darurile
S fântului Duh sunt multiple, pentru că în însăşi noţiunea de dar al Sfântului
Duh este implicată deschiderea umanului la ceea ce vine de la Dumnezeu.
Părinţii folosesc analogia ferestrei murdare sau curate. Nic iodată soarele nu are
vreo vină pentru că într-o anume clădire el nu pătrunde din pricina ferestrelor
respective. Coborând analogia aceasta în planul uman în general şi în planul
Episcopiei Alexandriei în special, trebuie să reţinem că se cuvine din partea
noastră, tot ca şi până acum, sau şi mai mult să ne deschidem cu nădej de
binecuvântării lui Dumnezeu, care ne îmbrăţişează pe toţi şi pe fiecare în
parte; acestei "puteri " pe care Mântuitorul Hristos a dat-o Bisericii Sale în
împl inirea scopului ei sfânt dar şi în realizarea acestor probleme omeneşti, fără
de care nu se poate ajunge la cer. Eparhia noastră a fost în anul analizat
binecuvântată de Dumnezeu cu daruri ale Sfântului Duh şi în anumite situaţii
chiar cu harisme, înţelegând prin harisme "accentuări" ale acestor daruri în
sensul de deschidere prin efort, prin străduinţa deosebită, în folosul
comunităţii.
Părinţii consilieri sunt suficient de capabili c a aceste daruri ale Duhului
Sfânt să fie transformate în harisme. Din partea noastră vor primi sprij inul sub
toate aspectele. Să nu uităm în schimb că în "ethosul" Bisericii, înţeles ca mod
de viaţă, stă lucrarea duhovnicească mai întâi, care trebuie să pătrundă şi să
sfinţească umanul: preocupările noastre să fie îndreptate cu atenţie şi cu
precădere faţa de responsabilitatea şi sfinţenia misiunii noastre; pentru că dacă
nu prisoseşte "dreptatea noastră mai mult decât aceea a cărturarilor şi a
fariseilor" cum spun cuvintele Sfintei Evanghelii care s-a citit astăzi, atunci
celelalte lucruri pământeşti ne vor împiedica la depăşirea lumii, în înţeles
duhovnicesc, patristic. Lumea nu mai reprezintă pentru noi o "cale" de a urca
la cer, ci riscul de a " amesteca" cerul cu pământul. Spun aceasta pentru că la ora
actuală ortodoxia în general şi ortodoxia judeţului Teleorman în special se
confruntă, dacă privim realist, cu concepţii extrem de păgubitoare; una este
cea deistă, alta este cea panteistă. Foarte pe scurt voi sublinia realismul
zguduitor al concepţiei deiste. Î n virtutea acesteia Dumnezeu rămâne cu treaba
lui în cer, iar noi oamenii cu treaba noastră pe pământ. Concepţia aceasta se
răsfrânge în toate sectoarele vieţii. S-au analizat şi s-au atins aici aceste
aspecte, dar tot în vederea perspectivei pe care trebuie să o ţinem neîncetat în
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atenţia noastră rămâne tocmai preocuparea pentru înţelegerea corectă a
concepţiei ortodoxe
conform căreia Dumnezeu este în acelaşi timp
transcendent prin fiinţă şi imanent prin lucrările sau energiile Sale. Pentru că
aminteam de două concepţii greşite şi extrem de periculoase se cuvine să
amintim şi pe cea panteistă. Î n virtutea acesteia, Dumnezeu se confundă cu
creaţia, se confundă cu creatura, iar unii oameni astfel "slujesc făpturii în locul
Făcătorulu i " . Caţi oameni nu şi-au făcut "dumnezei " dintr-o seamă de
îndeletniciri care aduc profit trecător. Toate aceste concepţii, care fie amestecă
dumnezeirea cu realitatea pământească, fie izolează dumnezeirea de această
realitate nu se găsesc şi în societatea noastră? Dihotomia dintre unitate şi
diversitate reflexia necorespunzătoare a dogmei Sfintei Treimi în realităţile
vietii sociale a condus la două situatii : 1 . accentuarea unitătii de fiintă a condus
la subiectivismul şi egoismul exagerat în detrimentul comuniunii şi 2 .
accentuarea subiectivismului a condus l a neînţelegerea unităţii. Î n regimul
trecut s-a propoveduit unitatea (de natură) ajungându-se la un comunism
feroce care a violentat drepturile personale. Astăzi constatăm că s-a trecut în
extrema cealaltă. S-au exacerbat drepturile individuale în detrimentul celor
care privesc comunitatea şi interesele celorlalţi oameni . Fiecare trage pentru el,
interesele comunităţii sunt puse în umbră,
după cum altădată erau puse
înaintea subiectivului. Care ar fi soluţia pentru Episcopia noastră de vrerne ce
nici teocraţia nu e soluţia ideală? Ştim ce � înregistrat istoria prin Savonarola,
cu republica lui veneţiană ca stat "teocratic" ideal. Toţi semenii noştri, în mod
special politicienii, toţi cei care reprezintă interesele altora ar trebui să
gândească că , idealul şi realul se află în "simfonia" dintre individual şi
colectiv. Idealul unei societăţi nu poate fi realizat decât prin "perihoreza" dintre
particular şi comunitar. Şi comunitatea are drepturile ei şi persoana care
contribuie la alcătuirea comunităţii are drepturi le ei. Tocmai pentru că se merge
pe extreme, se aj unge la astfel de consecinţe. Când vom reuşi să împletim
armonios personalul şi comunitarul atunci ne vom afla pe drumul cel bun. Spre
o astfel de trăire a vieţii social-comunitare, lucrează neobosit P. S. Părinte
Episcop şi aşa îi dorim să facă şi în viitor.
Î n final vă rog să-mi permiteţi să mulţumesc pentru frumoasele aprecieri cu
privire la şcoala pe care am ctitorit-o , poate e mult spus, dar acesta este
adevărul, căci ne-am adus o contribuţie de suflet pentru înfiinţarea acestei
şcoli . La fel pentru Protoieria Turnu Măgurele unde, vă mărturisesc cu
sinceritate, este inima noastră de 1 6 ani , la fel pentru cuvintele frumoase care s
au spus aici în general despre colegii şi fraţii mei, preoţi i profesori de la
Seminar. Mulţumindu-vă respectuos Prea Sfinţite Stăpâne, pentru toate, Vă
.
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dorim dumneavoastră şi colaboratorilor apropiaţi să sporiţi talantul care vă
este încredinţat, să găsiţi noi modalităţi prin care să se "dezgroape" şi alţi
talanţi în Episcopia noastră. Vă dorim din toata inima în numele celor pe care îi
reprezentăm:
" Î ntru mulţi ani ! "
Urmează aprobarea dărilor de seamă prezentate ş i cuvântul d e încheiere a l
Prea Sfif)ţitului Părinte Episcop Galaction:
„Vă mulţumesc pentru participare la lucrările acestei adunări Eparhiale,
doresc să readuc de faţă îndatorirea pe care o aveţi ca reprezentaţi ai
credincioşilor nu numai de a-i reprezenta aici şi a fi alături de noi la luarea unor
hotărâri privitoare la bunul mers al activităţii în Episcopia noastră ci şi la a
purta către credincioşi mesajul care se desprinde de aici. Părinţii consilieri s-au
străduit şi noi am supravegheat îndeaproape întocmirea acestor dări de seamă
şi am căutat să prezentăm succint dar cât mai cuprinzător aspectele legate de
activitatea Eparhiei noastre pe toate planurile şi la toate sectoarele. Ceea ce se
observă şi se impune neapărat este această latură economică financ iară. De
aceea poate că prin posturile pe care le ocupaţi, unii dintre dumneavoastră, sau
prin posibi lităţile pe care le aveţi de a influenţa, este neapărat necesar să aj utăm
parohiile să recupereze bunurile materiale pe care le-au avut până acum, în
speţă terenuri le agricole. Se aplică acum această lege a retrocedării terenurilor
şi este neapărat necesar ca parohiile să fie sprij inite sub toate aspectele. Din
partea noastră a existat toată insistenţa şi s-au depus documentaţiile la timp şi în
termen legal pentru toate suprafeţele pe care parohiile le-au avut. Să vedem
cum se va pune în aplicare această lege. Totuşi fac acest apel la domniile
voastre să sprijiniţi acolo unde sunteţi acest lucru. Am înfiinţat acest sector
social constatând că nu este suficientă şi mulţumitoare activitatea preoţilor la
nivel local şi de parohie şi că trebuie să avem şi noi la nivel eparhial acest birou
de asistenţă socială şi activităţile pe care să le coordoneze şi pe care să le punem
la dispoziţia celor aflaţi în lipsă. De exemplu înfiinţarea unui cabinet medical
sau a unui punct farmaceutic nu se putea face decât la nivel eparhial şi atunci a
fost nevoie de un colaborator care a fost ales în persoana părintelui consilier
Lazăr Dumitru şi care se ocupă cu acest sector al activităţii caritativ-sociale. Şi
aici este nevoie de sprij in financiar. Sfinţia sa a întocmit un pliant. Trebuia să vă
dea câte douăzeci la fiecare ca să le daţi la sponsori şi să ne sprij ine în
activităţile noastre. Acum nu s-au putut face mai multe. V-a dat câte unul dar
poate îl mai arătaţi şi altora şi facem un pic de publicitate ca să fim sprijiniţi
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pentru că de fapt noi nu avem altă sursă pe care să o folosim în această
asistenţă socială şi apelăm şi noi şi solicităm sprij inul din partea credincioşilor,
a parohiilor şi a oamenilor de bine care vor şi nu au posibilitatea în mod direct
să facă aceste fapte de milostenie.Această activitate are în vedere nu numai
cazuri foarte bine cunoscute şi foarte bine studiate dar şi
instituţiile din
j udeţul nostru cum sunt casele de copii, azilele de bătrâni care au nevoie de
sprijin . Am încercat cât s-a putut şi vom încerca să-i sprij inim şi mai departe.
Un lucru nou: la Sectorul Cultural de asemenea am remarcat că s-a făcut aici
publică o activitate deosebită. Este ea deosebită dar de acum în colo va fi mai
puţin deosebită pentru că Sfântul Sinod a luat o hotărâre în sensul că nici un
episcop să nu mai binecuvânteze apariţia unei lucrări în altă eparhie ci numai
în eparhia lui . Ori eu, săracul de mine, de acum în colo voi figura fără nici o
activitate editorială pentru că nu mai pot binecuvânta în altă parte iar în eparhia
noastră nu este nici o editura care să publice teologie. Şi atunci şi aici vom avea
nevoie de sprij in financiar ca episcopia însăşi să poată scoate şi revista pe care o
dorim şi al cărei prim număr va apare acum, până de Paşti probabil îl vom avea,
dar şi alte lucrări pe care să le edităm noi în editura proprie sau cu sprijin
material propriu ca să ne facem datoria aşa cum se cuvine şi la acest capitol . De
aceea încheiem cu economicul făcând precizarea că de acum în colo avem
nădejdea tot în sprij inul autorităţilor locale şi centrale care ne-au sprij init şi
sperăm că ne vor sprijini şi pe viitor, dar avem nădejdea în înţelegerea preoţilor
şi a credincioşilor noştri care ne-au ajutat, ne-au sprij init până acum şi sperăm
că o vor face cu aceeaşi dăruire şi cu aceeaşi dragoste şi de acum înainte. La
acest capitol se cuvine atenţie şi din partea delegaţilor preoţi dar şi a delegaţilor
mireni pentru că am avut mari probleme la vânzarea calendarelor şi a
lumânărilor. Am constatat însă că acest lucru nu este numai la noi în Teleorman
cum credeam noi ci este în toată ţara şi în Maramureş, şi în Moldova, acelaşi
lucru se întâmplă cu nerespectarea monopolului Bisericii asupra acestor
lucruri. A fost invadată piaţa cu calendare, este invadată piaţa cu lumânări şi
fiecare Eparhie, fiecare Episcop s-a plâns la Sinod de acest lucru şi s-a cerut să
se facă o intervenţie la nivel de Patriarhie cu găsirea unor măsuri de respectare a
acestei legi a monopolului pentru că Biserica merge din ce în ce mai rău. Î n
încheiere vă mărturisim că avem nădejde că de acum înainte vom găsi aceeaşi
deschidere la credincioşii noştri care ştiu, şi dacă nu ştiu, preoţii au datoria să
le-o spună, că prin aceastăjertfă pe care o fac ei sprij ină de fapt Biserica.
Lumânarea aceea pe care un credincios o cumpără de la Biserică e adevărat
ca ea costă mai puţin dar lângă ea se adaugă o contribuţie care se constituie într
un fond la dispoziţia Bisericii, a parohiei şi a Episcopiei , fond care este
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administrat cu grijă, cu înţelepciune şi cu toată atenţia mai ales în aceste
acţiuni ale noastre, ale Bisericii, şi ale parohiei dar şi ale Episcopiei şi pe plan
caritativ-social dar şi pe planul acesta administrativ unde iată sunt solicitate
atâtea eforturi materiale şi financiare pentru a face faţă şi a ne prezenta l a
înălţimea corespunzătoare întotdeauna. Mulţumim lui Dumnezeu, vă
mulţumim dumneavoastră tuturor, repet mulţumirile pentru colaboratori,
consilierii de la centrul eparhial şi celălalt personal, părinţii protopopi si preoţii
în general şi mulţumim credincioşilor noştri şi rugăm pe Dumnezeu să
binecuvânteze şi acest an 2000 cu rezultate la fel de frumoase, dacă se poate
chiar mai bune, pentru ca astfel să avem şi noi mulţumirea sufleteasca, noi toţi
nu numai eu personal, că am făcut ceea ce trebuia să facem, că ne-am făcut
datoria aşa cum trebuie acolo unde am fost rânduiţi de Dumnezeu şi unde ni s
au încredinţat responsabilităţile pe care fiecare le avem în Biserica
Mântuitorului Iisus Hristos. Mai avem o rugăminte, pe comisii să semnaţi
proce s ele verbale de prezentare a Dărilor de seamă.
Vă mulţumim frumos şi după tradiţie vă invităm la agapa frăţească; să nu
plece nimeni acasă fără să împărtăşească cu noi şi bucuria aceasta trupească de
acum la această mică agapă pe care am pregătit-o".
Şedinţa de lucru a Adunării Eparhiale a Episcopiei Alexandriei şi
Teleormanului se termină cu rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat. ..
"

Redacţia
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DIN AGENDA DE LUCRU A PREA SFINŢITULUI
. P ĂRINTE EPISCOP GALACTION

( 1 ianuarie 2000

-

4 iulie 2000)

Sâmbătă, 0 1 ianuarie 2000 -Sluj eşte S fânta Liturghie cu citirea
Molitvelor S fântului Vasilie cel Mare şi oficiază Te Deum-ul de mulţumire la
Anul Nou în biserica Adormirii Maicii Domnului din Alexandria. Rosteşte
cuvânt de învăţătură.
Duminică, 02 ianuarie Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfintei
Paraschiva din Parohia Conţeşti şi instalează noul preot doi la această Parohie.
Rosteşte cuvânt de zidire sufletească.
Miercuri, 05 ianuarie - Acordă un interviu postului local de televiziune
Alexandria privind activitatea şi realizările Episcopiei în anul ce a trecut şi
proiectele pentru anul în care, cu ajutorul lui Dumnezeu, abia am intrat.
Joi, 06 ianuarie
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi Sfinţirea apei în
Catedrala Episcopală din Alexandria. Adresează credincioşilor prezenţi
cuvânt de învăţătură.
Vineri, 07 ianuarie Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfântului
I erarh Nicolae din parohia Crângu şi hirotoneşte iconom stavrofor pe preotul
Vişan Ionel Bumbăcel. Rosteşte cuvânt de învăţătură.
Duminică, 09 ianuarie Săvârşeşte Sfânta Lit urghie în biserica Sfinţilor
Arhangheli din parohia Siliştea Grosu. Adresează cuvânt de zidire sufletească
binecredincioşilor creştini prezenţi.
Marţi, 11 ianuarie - Participă la sărbătorirea zilei onomastice a Prea
S finţitului Părinte Episcop Teodosie Snagoveanul, la Arhiepiscopia
Bucureştilor şi rosteşte un cuvânt ocazional.
-

-

-

-
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D uminică, 1 6 ianuarie Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica S fântului
Ioan Botezătorul din parohia Moldoveni şi hirotoneşte întru diacon pe tânărul
Borotescu D amian N icolae. Rosteşte cuvânt de zidire sufletească celor
prezenţi. Face o vizită de lucru la parohia Sfinţii Î mpăraţi Constantin şi Elena
din Zimnicea.
L uni, 1 7 ianuarie - săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfântului Ioan
Gură de Aur din Mănăstirea Sfântul Pantelimon - Siliştea Gumeşti. Tunde în
monahism pe fratele Cristian Brăgea, care primeşte numele de Calinic
monahul şi hirotoneşte preot pe Cuviosul Ierodiacon Fanurie Beldiman din
obştea acelei Sfinte Mănăstiri, hirotesindu-1 şi duhovnic. Adresează obştii şi
credincioşilor prezenţi cuvânt de învăţătură. Primeşte pe Cuviosul
Protosinghel Ambrozie Meleacă, stareţul Schitului Darvari din Bucureşti.
Miercuri, 19 ianuarie Se deplasează la Bucureşti pentru rezolvarea unor
probleme la Cancelaria Sfântului Sinod şi la Arhivele Sfintei P atriarhii.
Sâmbătă, 22 ianuarie - participă, împreună cu Domnul Ministru Nicolae
Noica l a şedinţa de analiză a proiectului de reamenaj are a incintei Schitului
Darvari din Bucureşti, şedinţă ce are loc la Schitul Darvari.
Duminică, 23 ianuarie -Săvârşeşte resfinţirea bisericii Adormirii Maicii
Domnului din parohia Târnava şi Sfânta Liturghie în acea biserică. H irotoneşte
întru diacon pe tânărul Silimon Emanuel şi întru preot pe tânărul diacon
Borotescu Damian N icolae, hirotesindu-1 şi duhovnic. Hiroteseşte iconom
stavrofor pe preotul paroh Vătrai Bogdan. Rosteşte cuvânt de zidire
sufletească.
Vizitează Mânăstirea Sfânta Treime - Drăgăneşti Vlaşca.
Luni, 24 ianuarie - Participă la ceremoniile desfăşurate la Liceul Al.
I.Cuza din Alexandria cu prilejul împlinirii a 80 de ani de l a înfiinţarea acestui
Liceu. Săvârşeşte slujba de mulţumire şi de sfinţire a şcolii şi adresează
cadrelor didactice şi elevilor un cuvânt de învăţătură.
Participă la ceremoniile organizate în cinstea zilei de 24 ianuarie, săvârşind
sluj ba cuvenită.
M arţi, 25 ianuarie Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfinţilor
Galaction şi Ilie din Alexandria şi hirotoneşte întru diacon pe tânărul Lincan
Daniel.
Miercuri, 26 ianuarie - Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfinţilor
Galaction şi Ilie din Alexandria şi hirotoneşte preot pe tânărul diacon Lincan
Daniel, hirotesindu-1 şi duhovnic.
Săvârşeşte Sfântul Maslu în biserica Sfinţilor Arhangheli din Parohia
F otăcheşti şi rosteşte cuvânt de zidire sufletească celor prezenţi.
-

-

·
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Sâmbătă,29 ianuarie Săvârşeşte Vecernia şi Litia în Schitul Crasna.
Duminică, 30, ianuarie - Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica
-

Acoperământul Maicii Domnului din Schitul Crasna şi rosteşte cuvânt de
învăţătură.
Marţi, 0 1 februarie 2000 Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfânta
Paraschiva din parohia Licuriciu şi rosteşte cuvânt de învăţătură. Ia parte la
ceremoniile de Zărezan din această parohie, la care participă, pe lângă
autorităţile judeţene, şi o delegaţie din partea Ambasadei Bulgariei la
Bucureşti, săvârşind îndătinata slujbă, la momentul potrivit.
Miercuri, 02 februarie - Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfintei
Paraschiva şi a Sfântului Gheorghe din parohia Teleormanu şi adresează celor
prezenţi cuvânt de zidire sufletească.
Vizitează parohia Cervenia.
Vineri, 04 februarie - Primeşte pe Prea Cuviosul Arhimandrit - Nicodim
Dimulescu, stareţul Schitului Crasna-Prahova.
Sâmbătă,05 februarie - Primeşte pe Domnul Ministru Nicolae Noica şi pe
Domnul SubprefectAlexandn,.1 Gabriel.
Duminică, 06 februarie - Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Biserica
Sfântului Gheorghe din parohia Tunari, instalând preot la această Parohie pe
tânărul preot Lincan Daniel. Rosteşte cuvânt de învăţătură.
Luni, 07 februarie - Participă la manifestările prilejuite de aniversarea
zilei de naştere a Prea Fericitului Părinte patriarh Teoctist la Bucureşti, la
Patriarhie.
Miercu ri, 09 februarie - Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica
Adormirii Maicii Domnului din Alexandria şi hirotoneşte întru diacon pe
tânărul Zidărescu George Damian.
Joi, 1 0 februarie - Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfântului
Haralambie din Turnu Măgurele şi hirotoneşte întru diacon pe monahul Cal inic
Brăgea di n Mănăstirea Sfântul Pantelimon Siliştea Gumeşti şi întru preot pe
Cucernicul diacon Silimon Emanuel, pe care-l hiroteseşte şi duhovnic.
Adresează mulţimilor adunate la hramul bisericii cuvânt de îndemn şi zidire
sufletească.
Vineri, 1 1 februarie - Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Adormirii
Maicii Domnului din Alexandria şi hirotoneşte preot pe tânărul diacon
Zidărescu George Damian, hirotesindu-1 şi duhovnic.
Duminică, 13 februarie Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfintei
Paraschiva din parohia Orbeasca de Sus. Rosteşte cuvânt de învăţătură.
Miercuri, 1 6 februarie - Primeşte şi se întreţine cu un meşter dulgher
-

·

-
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pentru executarea acoperişului noii clădiri din curtea reşedinţei episcopale.
Joi, 17 februarie Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica S fântului
Teodor- Tiron din parohia Spâneşti-Pariseşti-Videle şi rosteşte cuvânt de
învăţătură.
Face o vizită la Spitalul din Videle şi are o întrevedere cu conducerea
acestei unităţi spitaliceşti în vederea amenajării unei capele în incinta noului
spital şi înfiinţării unui post de preot în cadrul acestei unităţi.
Sâmbătă,1 9 februarie - Face o vizită la Cheia, judeţul Prahova, pentru a
vedea unele lucrări executate de meşterii dulgheri ce vor fi angaj aţi pentru
executarea acoperişului şi mansardei noii clădiri din curtea reşedinţei
episcopale.
Săvârşeşte Vecernia şi Litia în b iserica Acoperământul Maicii Domnului
din Schitul Crasna.
Duminică, 20 februarie - Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica
Acoperământul Maicii Domnului din Schitul Crasna şi rosteşte cuvânt de
învăţătură.
Miercuri, 23 februarie Participă la lucrările Sfântului S inod la Palatul
Patriarhal din Bucureşti.
Joi, 24 februarie - Participă la lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti şi la
lucrările Colegiului Electoral B isericesc la Palatul Patriarhal din Bucureşti .
Vineri, 25 februarie - I a parte la lucrările Sfântului Sinod la Palatul
Patriarhal din Bucureşti.
Sâmbătă, 26 februarie - Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei
Gârbovi,judeţul Ialomiţa şi slujba Parastasului.
Duminică, 27 februarie - Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfinţilor
Î mpăraţi Constantin şi Elena din parohia B lejeşti şi instalează pe noul preot doi
la această parohie, tânărul preot Stănescu Claudiu Costin. Rosteşte cuvânt de
învăţătură.
Luni, 28 februarie - Prezidează lucrările Permanenţei Consiliului
Eparhial pentru analizarea rapoartelor pentru Adunarea Eparhială.
Marţi, 29 februarie - Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală.
Prezidează lucrările Adunării Eparhiale.
Sâmbătă, 04 martie 2000 Săvârşeşte Vecernia în biserica parohiei Balaci
şi instalează pe noul preot doi la această parohie, tânărul preot Zidărescu
George Damian. Rosteşte cuvânt de îndemn şi învăţătură.
Are o întrevedere cu primarul comunei Balaci pe tema demarării lucrărilor
de restaurare la biserica parohială a comunei.
Duminică, 05 martie - Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Adormirii
-

-

-
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Maicii Domnului din parohia B âscoveni, după ce resfinţeşte această biserică l a
care s-au executat importante lucrări d e restaurare. Hiroteseşte iconom
stavrofor pe preotul paroh Gudilă George. Adresează cuvânt de zidire
sufletească celor prezenţi la acest eveniment.
M arţi, 07 martie Primeşte pe fratele Dumitru Plugaru, directorul Editurii
Agapia - Bucureşti.
Joi, 09 martie Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfinţilor Î mpăraţi
Constantin şi Elena din Alexandria . Rosteşte cuvânt de învăţătură.
Vineri, 1 O martie - Primeşte pe Domnul Sorin Otomega, consilier în
cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte, aflat în vizită de lucru în judeţul
Teleorman.
Duminică, 1 2 martie - S ăvârşeşte Sfânta L iturghie în noua biserică a
S fântului Ilie din parohia Coşoteni- Văcăreşti şi adresează credincioşilor
prezenţi cuvânt de învăţătură şi îndemn pentru a stărui în eforturile de
finalizare a lucrărilor la biserică.
Luni, 13 martie Primeşte pe Domnişoara Conţeşteanu din cadrul
D irecţiei judeţene de Tineret şi Sport în legătură cu organizarea unui pelerinaj
la Mănăstiri cu un grup de tineri.
Joi, 1 6 martie Participă la Bucureşti la şedinţa de constituire a Asociaţiei
Trofica. Iniţiativa aparţine Fundaţiei Dosoftei la care Prea Sfinţia Sa este
Preşedinte de onoare şi are în vedere exploatarea ecologică a terenurilor
agricole ale Mănăstirilor şi Parohiilor şi prelucrarea produselor ecologice în
vederea obţinerii de substanţe naturale cu care să fie tratate anumite maladii.
Sâmbătă, 18 martie - Săvârşeşte Vecernia şi Litia în biserica
Acoperământului Maicii Domnului din Schitul Crasna.
Du minică, 1 9 martie - S ăvârşeşte S fânta Liturghie în biserica
Acoperământului Maicii Domnului din Schitul Crasna şi rosteşte cuvânt de
învăţătură.
Miercuri, 22 martie - Se deplasează la Bucureşti la Cancelaria S fântului
S inod şi la biroul Exarhat al Sfintei Arhiepiscopi i a Bucureştilor în vederea
rezolvării unor probleme.
Vineri, 24 martie Se deplasează în comuna natală pentru o scurtă vizită în
cadrul participării la ceremonia de instalare a noului Episcop la S lobozia.
Sâmbătă, 25 martie - Săvârşeşte Sfânta Liturghie alături de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist şi de ceilalţi ierarhi, membri şi Sfântului Sinod al
B isericii Ortodoxe Române, în Catedrala Sfinţii Arhanghel i din S lobozia şi
participă la ceremonia instalării Prea Sfinţitului Părinte Episcop Damaschin
Coravu ca Episcop al S loboziei şi Călăraşilor.
-

-

-

-

-
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Slujeşte Vecernia şi Litia împreună cu Prea Sfinţitul Părinte Episcop
Teodosie Snagoveanul în biserica Î nălţării Domnului din oraşul Giurgiu şi
rosteşte cuvânt de învăţătură credincioşilor participanţi la această slujbă.
Duminică, 26 martie Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfinţilor
Arhangheli din parohia Peretu III şi rosteşte cuvânt de învăţătură şi îndemn la
păstrarea dreptei credinţe . Vizitează parohiile Peretu II şi Peretu I .
Luni, 2 7 martie - Prezidează lucrările Permanenţei Consiliului Eparhial.
M iercuri, 29 martie Săvârşeşte Sfântul Maslu în biserica S finţilor
Arhangheli din parohia F otăcheşti - Videle şi rosteşte cuvânt de învăţătură.
Vineri, 3 1 martie Primeşte şi binecuvântează grupul de elevi de la
Seminarul Sfântul Calinic Cernicanul din Turnu Măgurele care participă la
Olimpiada de Dogmatică şi Istoria Bisericii Române.
Face o vizită la parohia Izvoarale-Călineşti.
Sâmbătă, 01 aprilie 2000 - Săvârşeşte Vecernia şi Litia în biserica
Acoperământului Maicii Domnului din Schitul Crasna.
Duminică, 02 aprilie - Oficiază tunderea în monahism a fratelui Gheorghe
Ivan, care primeşte numele de Ghelasie monahul şi săvârşeşte Sfânta Liturghie
în biserica Sfinţilor Î mpărati Constantin şi Elena · din Schitul Crasna.
Adresează cuvânt de învăţătură la Duminica Sfintei Cruci obştei şi
credincioşilor prezenţi la Sfânta Sluj bă în această zi.
Luni, 03 aprilie La Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor participă la
aniversarea zilei de hirotonie întru arhiereu a Prea Sfinţitului Părinte Episcop
Teodosie Snagoveanul. Rosteşte un cuvânt ocazional.
M iercuri, 05 aprilie - Primeşte pe Domnul General Odangiu Andrei,
·
recent numit la conducerea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Teleorman.
Săvârşeşte Sfântul Maslu în biserica Sfinţilor Trei Ierarhi din oraşul Videle.
Rosteşte cuvânt de învăţătură.
Sâmbătă, 08 aprilie - Primeşte pe Domnul Ministru Nicolae Noica şi pe
Domnul Subprefect Alexandru Gabriel.
Duminică, 09 aprilie Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfântului
Teodor Tiron din parohia Vedea. Adresează credincioşilor cuvânt de zidire
sufletească.
Vineri, 14 aprilie Prezidează lucrările Permanenţei Consiliului Eparhial
Sâmbătă, 15 aprilie Participă la inaugurarea sediului (nou construit) al
Asociaţiei de Prietenie Româno-Franceză ROMFRA din A lexandria,
săvârşind slujba de sfinţire.
Duminică, 1 6 aprilie - Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfântului
N icolae din parohia Groseni, la finalizarea lucrărilor de introducere a
-

-

-

-

-
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curentului electric în biserică. Rosteşte cuvânt de învăţătură şi de îndemn la
păstrarea dreptei credinţe şi la preocuparea pentru bunăstarea sfintelor
locaşuri.
Marţi, 18 aprilie Are o întrevedere cu Doamna Ecaterina Tânţăreanu,
directoarea Muzeului Judeţean Teleorman.
Joi, 20 aprilie La Biblioteca j udeţeană Marin Preda deschide lucrările
Festivalului concurs "Te Deum laudamus" , ediţia I-a şi participă la
desfăşurarea acestuia, decernând premiile câştigătorilor.
Vineri, 2 1 aprilie - Partieipă la S impozionul "Satul românesc şi Biserica.
Ce facem astăzi pentru satul de mâine" organizat de Ministerul Lucrărilor
Publice şi Amenajării Teritoriului şi Patriarhia Română în aula mare a Palatului
Patriarhiei din Bucureşti.
Duminică, 23 aprilie - Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfântului
Mucenic Filip din Zimnicea (aflată în construcţie) şi rosteşte cuvânt de
învăţătură.
Î nsoţeşte pe Domnul Ministru N icolae Noica (ce participase la S fânta
Liturghie împreună cu alte autorităţi locale) la ceremonia prezentării
candidatului Convenţiei Democrate la primăria oraşului Zimnicea.
Vizitează împreună cu Domnul Ministru Nicolae Noica şantierul de
construcţie de la Mănăstirea Sfântul Ioan B otezătorul - Brînceni.
Marţi, 25 aprilie - Primeşte pe Prea Cuvioşii Protosingheli Sebastian
Paşcanu, Exarhul Sfintelor Mănăstiri din Arhiepiscopia Bucureştilor şi
Ambrozie Meleacă, stareţul Schitului Darvari din Bucureşti.
Miercuri, 26 aprilie - Participă la inaugurarea Pieţei Unirii din
Alexandria săvârşind slujba de sfinţire.
Săvârşeşte Sfântul Maslu în biserica Sfinţilor Arhangheli din parohia
Fotăcheşti - Videle şi adresează credincioşilor cuvânt de învăţătură pentru
Săptămâna Patimilor în care ne aflăm.
Joi, 27 aprilie - Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfinţilor Î mpăraţi
Constantin şi Elena din Schitul Crasna.
Adresează un mesaj la inaugurarea postului local de radio din oraşul
Alexandria - Radio Semnal.
S lujeşte la Denia zilei în Catedrala Episcopală şi rosteşte un cuvânt ziditor
de suflete.
Vineri, 28 aprilie - Slujeşte la Denia Prohodului în biserica Adormirii
Maicii Domnului din Alexandria. Rosteşte cuvânt de învăţătură.
Sâmbătă, 29 aprilie Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Adormirii
Maicii Domnului din Alexandria.
-

-

-
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Duminică, 30 aprilie

SFINTELE PAŞTI. S lujeşte în Catedrala
Episcopală şi adresează mulţimilor de credincioşi prezenţi cuvânt de
învăţătură. S lujeşte "A doua înviere" în biserica Sfântului Nicolae din
Alexandria şi rosteşte cuvânt de zidire sufletească celor prezenţi.
Luni, 01 mai - Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfintei Varvara, a
S fântului Gheorghe şi a Sfântului Fanurie din parohia Minieri, j udeţul
Prahova. Rosteşte cuvânt de învăţatură.
Marţi, 02 mai - Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfântului
Gheorghe din parohia Călmăţuiu de Jos şi adresează credincioşilor cuvânt de
învăţătură. Hiroteseşte iconom stavro for pe preotul paroh Sandu Liviu.
Joi, 04 mai -Primeşte pe Cuviosul Protosinghel Ambrozie Meleacă,
Stareţul Schitului Darvari din Bucureşti.
Primeşte pe Domnul Ministru Nicolae Noica şi îl însoţeşte la ceremonia
prezentării candidaţilor la primăria oraşului Alexandria şi a altor localităţi din
judeţ din partea Convenţiei Democrate.
Vineri, 05 mai - Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfinţilor Mucenici
Gheorghe, Victor şi Tulina din parohia Vităneşti. Rosteşte cuvânt de învăţătură.
Oficiază şi slujba de sfinţire a apei.
Sâmbătă, 06 mai - Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală şi
slujba parastasului.
Primeşte pe Domnul Deputat Didi Spiridon.
Duminică, 07 mai - Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfinţilor
Î mpăraţi Constantin şi Elena din parohia Putineiu. Rosteşte cuvânt de
învăţătură.
Marţi, 08 mai - Oficiază sluj ba sfeştaniei la sediul Partidului Liberal
Democrat Român.
Vineri, 12 mai - Participă la deschiderea şi lucrările Conferinţei ştiinţifice
internaţionale " 1 600 - 1 9 1 8- 1 920; Istorie şi actualitate" organizate de Forumul
Civic Naţional Român la Palatul Parlamentului din Bucureşti .
Sâmbătă, 13 mai - La Muzeul Judeţean Teleorman participă la
S impozionul dedicat evocării personalităţii lui Victor Antonescu şi rosteşte o
scurtă alocuţiune. Oficiază slujba de pomenire a familiei Victor Antonescu la
cavoul acesteia din comuna Vităneşti.
Duminică, 14 mai - Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Bunei Vestiri a
Maicii Domnului din parohia Lunca. Hirotoneşte preot şi hiroteseşte duhovnic
pe tânărul diacon Velea Stelian Oleg. Adresează credincioşilor cuvânt de
învăţătură.
Marţi, 1 6 mai Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Adormirii Maicii
-
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Domnului din Alexandria şi hirotoneşte preot pe cucernicul diacon C iprian
F lorentin Şişu, hirotesîndu-l şi duhovnic.
Miercuri, 1 7 mai - Se deplasează la Bucureşti şi are o întrevedere cu Prea
Sfinţitul Părinte Episcop Teodosie Snagoveanul şi cu Domnul Ministru al
Cultelor la Schitul Darvari.
Sâmbătă, 20 mai - Alături de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi de
alţi ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sluj eşte
la înmormântarea Î nalt Prea Sfinţitului Părinte Mitropolit NESTOR al
O lteniei, trecut la Domnul în ziua de 1 7 mai a.c.
Duminică, 21 mai Slujeşte Sfânta Liturghie în sobor la Catedrala
Patriarhală din Bucureşti şi participă la celelalte momente ale vizitei
Arhiepiscopului Athenei şi a toată Elada, Hristodulos, la Bucureşti.
Ia parte la cina oferită în cinstea delegaţiei Mitropoliei de Edesa din Grecia
la Schitul Darvari, delegaţie venită special pentru a sluj i şi participa la
hirotonia întru preot a Ierodiaconului Ciprian Spiridon fost bursier al acelei
Mitropolii la studii în Grecia.
Miercuri, 24 mai Primeşte pe Domnul primar al comunei Balaci, Ene
Eugeniu.
Joi, 25 mai - Se deplasează la Bucureşti pentru a invita personal pe Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist la lansarea albumului „Biserici din
Teleorman", la Alexandria în ziua de 3 1 mai a.c . .
Duminică, 2 8 mai - Săvârşeşte târnosirea bisericii Sfinţilor 4 0 de
Mucenici din parohia Tecuci II şi Sfânta Liturghie în această biserică.
Adresează credincioşilor cuvânt de învăţătură. La acest eveniment ia parte şi
Domnul Ministru Nicolae Noica însoţit de autorităţile locale si judeţene.
Luni, 29 mai Prezidează lucrările Conferinţei preoţeşti cu tema "Clerul
ortodox şi responsabilitatea moral-politică a laicilor în societate" la Protoieria
A lexandria.
Marţi, 30 mai - Prezidează lucrările Conferinţei preoţeşti la Protoieria
Turnu Măgurele.
Miercu ri, 31 mai - Primeşte pe Domnul Ministru Nicolae Noica şi pe Prea
S finţitul Părinte Episcop Vincenţiu Ploieşteanul ca delegat al Prea Fericitului
Părinte Patriarh, care participă la Simpozionul "Biserica şi satul românesc. Ce
facem astăzi pentru satul de mâine" organizat de Episcopia Alexandriei şi
Teleormanului în sala mare de conferinţe a Prefecturii Teleorman şi la lansarea
albumului "Biserici în Teleorman" recent apărut în Editura Biserica Ortodoxă a
Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului cu sprij inul deosebit al Domnului
Ministru Nicolae Noica.
-
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Joi, 0 1 iunie 2000 - Prezidează lucrările Conferinţei preoţeşti la Protoieria
Videle. Săvârşeşte sfinţirea locului pentru construirea unei noi biserici în
parohia Spâneşti-Pariseşti-Videle. Adresează credincioşilor prezenţi un cuvânt
de îndemn şi îmbărbătare.
Sâmbătă, 03 iunie - Acordă un interviu televiziunii locale Alexandria în
legătură cu albumul B iserici din Teleorman (din cauza acţiunilor de
propagandă electorală nu a putut fi prezent un reporter la momentul lansării).
Oficiază o cununie în biserica Sfântului Alexandru din Alexandria şi
rosteşte cuvânt de învăţătură.
Duminică, 04 iunie - Săvârşeşte resfinţirea bisericii Sfinţilor Î mpăraţi
Constantin şi Elena din parohia Sfântul Gheorghe şi Sfânta Liturghie în această
biserică. Rosteşte cuvânt de învăţătură. Hiroteseşte iconom stavrofor pe
preotul paroh Grigore Marian.
Luni, 05 iunie - Prezidează lucrările Conferinţei preoţeşti la Protoieria
Roşiorii de Vede.
Marţi, 06 iunie - Prezidează Comisia de examinare în cadrul Seminarului
Teologic S fântul Calinic Cernicanul din Turnu Măgurele la examenul de atestat
profesional.
La Schitul Darvari din Bucureşti primeşte pe Domnul Ambasador al
României în Cipru, Gabriel Micu. După o scurtă întrevedere îl însoţeşte pe
acesta la Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist pentru o vizită protocolară.
Miercuri, 07 iunie - Examinează împreună cu comisia stabilită pe elevii
absolvenţi ai Seminarului Teologic Turnu Măgurele, în cadrul examenului de
atestat profesional.
Joi, 08 iunie
Săvârşeşte resfinţirea bisericii Sfântului Dimitrie
lzvorâtorul de Mir din parohia Vânători şi Sfânta Liturghie în această biserică.
Hirotoneşte întru diacon pe tânărul Petrescu Constantin. Rosteşte cuvânt de
învăţătură şi hiroteseşte iconom stavrofor pe preotul paroh Sica Laurenţiu.
Oficiază şi slujba de pomenire a eroilor, după datină.
Vineri, 09 iunie La Seminarul Teologic Turnu Măgurele examinează pe
cei înscrişi la examenul de capacitate preoţească.
Sâmbătă, 1 0 iunie Participă şi examinează pe candidaţii la examenul de
capacitate preoţească.
Duminică, 1 1 iunie - S ăvârşeşte resfinţirea bisericii Sfântului Ioan
Botezătorul din parohia Baciu şi Sfânta Liturghie în această biserică.
Hirotoneşte preot şi hiroteseşte duhovnic pe tânărul diacon Petrescu
Constantin. Adresează credincioşilor prezenţi cuvânt de învăţătură ş1
hiroteseşte iconom stavrofor pe preotul paroh Cenuşă Tudor.
-
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Marţi, 1 3 iunie - La Palatul Patriarhiei din Bucureşti participă la lucrările
S fântului S inod.

Miercuri, 14 iunie Participă la lucrările Sfântului Sinod, la Palatul
Patriarhiei din Bucureşti .
Joi, 1 5 iunie - Se deplasează până la Sibiu pentru a analiza oferta de
material lemnos primită din partea unor binevoitori.
Vineri, 1 6 iunie - participă, ca invitat, la emisiunea Doamnei Corina
Chiriac "Daţi vina pe Corina", la o dezbatere pe tema ,"Minunile Maicii
Domnului", la postul da televiziune Tele 7 ABC .
Sâmbătă, 1 7 iunie - Sluj eşte Vecernia şi Litia în biserica Sfinţilor Î mpăraţi
Constantin şi Elena din Schitul Crasna.
Duminică, 1 8 iunie · - Pogorârea Duhului Sfânt. Săvârşeşte Sfânta
Liturghie în biserica Sfinţilor Î mpăraţi Constantin şi Elena din Schitul Crasna
şi adresează celor prezenţi, obştei şi credincioşilor, cuvânt de învăţătură.
Oficiază şi vecernia specială a zilei după rânduială.
Luni, 19 iunie - Sfânta Treime. Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica
S fintei Treimi din Mănăstirea Sfânta Treime-Drăgăneşti Vlaşca . Au luat parte
şi autorităţile locale şi judeţene, precum şi Domnul Ministru Nicolae Noica.
Rosteşte cuvânt de învăţătură.
Marţi, 20 iunie - Face o scurtă vizită la casa părintească în localitatea
natală, Constantin Brâncoveanu - Ialomiţa.
Miercuri, 21 iunie - Participă la momentul aniversării zilei de naştere şi al
retragerii din activitate a Domnului Inginer Vasile Boncotă, fost Preşedinte al
Consiliuiui Judeţean Teleorman.
Joi, 22 iunie - Primeşte binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist pentru a participa, ca delagat al Patriarhiei Române, la congresul
internaţional organizat de Mitropol ia din Veroia, Naousa şi Kambania în
perioada 25-30 iunie.
Vineri, 23 iunie - Săvârşeşte Privegherea la hramul Mănăstirii Sfântul
Ioan Botezătorul - Brînceni. Rosteşte cuvânt de învăţătură.
Sâmbătă, 24 iunie - Săvârşeşte resfinţirea biserici i Sfintei Paraschiva din
parohia Segarcea Vale şi Sfânta Liturghie în această biserică. Hirotoneşte întru
diacon pe tânărul Ciocan Paul Marius. Adresează celor prezenţi cuvânt de
zidire sufletească şi hiroteseşte iconom stavrofor pe preotul paroh Mustăciosu
Marian.
Duminică, 25 iunie - Săvârşeşte resfinţirea bisericii Sfântului Nicolae din
parohia Furculeşti-Videle şi Sfânta Liturghie în această biserică. Rosteşte
cuvânt de învăţătură şi hiroteseşte iconom stavrofor pe preotul paroh
-
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Alexandrescu Gabriel.
După prânz călătoreşte cu avionul spre Tesalonic - Grecia şi este primit de
către Mitropolitul de Veroia, Naousa şi Kambania, Î nalt Prea Sfinţitul
Pantelimon, la reşedinţa sa din Vero ia.
Participă, alături de Mitropolitul Pantelimon la deschiderea unei expoziţii
de icoane, pictură în toate tehnicile, executate de către elevii Scolii de pictură
bizantină ai Mitropoliei.
Luni, 26 iunie - Alături de delegaţii Patriarhiilor de Constantinopol,
Antiohia, Alexandria, Arhiepiscopiei Athenei şi a toată Elada şi Patriarhiei
Moscovei, participă la deschiderea Congresului internaţional Pavlia-2000
(ediţia a 6-a) şi prezintă mesajul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
adresat acestei întruniri. În continuare ia parte la lucrările congresului a cărui
temă a fost pentru această a şasea editie "Hristos în propovăduirea S fântului
Apostol Pavel. 2000 de ani de viaţă ;reştină, istorie şi civilizaţie". Î n timpul
pauzei de prânz este organizată o vizită la Mănăstirea Sfântul Ioan Boteză torul
din apropierea oraşului Veroia.
Marţi, 27 iunie - Participă la lucrările Congresului Pavlia-2000 la Veroia.
Miercuri, 28 iunie Ia parte la lucrările Congresului Pavlia-2000 şi la
ceremonia de închidere a manifestărilor acestei a şasea ediţii . Vizitează
Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul de lângă Naousa.
S luj eşte în sobor la Vecernia cu Litie în cinstea Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel în Catedrala Mitropoliei de Veroia, Naousa şi Kambania.
Joi, 29 iunie - S lujeşte în sobor, împreună cu ceilalţi arhierei participanţi la
Congres, la Sfânta Liturghie solemnă din catedrala Sfinţilor Petru şi Pavel a
Mitropoliei de Veroia, Naousa si Kambania.
Î n pauza dinaintea prânz� lui este vizitat complexul arheologic de la
Vergina unde au fost descoperite mormintele împăraţilor macedoneni Filip al
doilea şi Alexandru Macedon.
Participă, alături de ceilalţi arhierei prezenţi , la litania în cinstea S finţilor
Apostoli Petru şi Pavel ( procesiune) de la Catedrală până la Vima (locul unde a
predicat Sfântul Apostol Pavel în această cetate Veroia - Bereea ), la vecernia
oficiată în acest loc şi revenirea în procesiune la Catedrala Mitropoliei.
Vineri, 30 iunie - Î nsoţit de Î nalt Prea Sfinţitul Panteleimon face o vizită în
oraşul Alexandria, cercetând bisericile şi având o întrevedere cu autorităţile
locale pe tema unei posibile înfrăţiri între Alexandria Greciei cu Alexandria
României.
După amiază părăseşte Veroia şi se îndreaptă spre Edesa. Aici este
întâmpinat de Părintele Arhimandrit loil şi face o vizită Î nalt Prea Sfinţitului
-
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Părinte Mitropolit de Edesa, Hrisostomos. Cu binecuvântarea acestuia
săvârşeşte slujba Vecerniei şi Litiei în Catedrala Mitropoliei din Edesa - la
hramul acesteia, Sfinţii Mucenici Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian precum şi litania (procesiunea) îndătinată.
Sâmbătă, 0 1 iulie 2000
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala
Mitropoliei din Edesa alături de Înalt Prea Sfinţitul Teoclit - înconjurat de un
sobor de preoţi şi diaconi.
Vizitează Mănăstirea Sfânta Treime din apropierea Edesei. Oficiază slujba
Vecerniei şi a Paraclisului Sfinţilor fără de arginţi în Catedrala Mitropoliei din
Edesa, potrivit tradiţiei locale. Rosteşte cuvânt de învăţătură.
Duminică, 02 iulie Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfântului
Pantelimon din parohia Nea Halkidona-Grecia şi slujba parastasului. Rosteşte
un cuvânt de învăţătură.
Se îndreaptă spre Tesalonic şi poposeşte la Mănăstirea Sfintei Teodora din
acest oraş.
Luni, 03 iulie Se închină la câteva locuri sfinte din Tesalonic şi se
întâlneşte cu câţiva studenţi teologi români aflaţi la studii în acest oraş.
Marţi, 04 iulie - Revine în ţară, tot pe calea aerului şi reia activitatea
curentă la Centrul Eparhial al Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului.
-

-

-

Arhidiacon Vasile Neacşu
Secretar Eparhial
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TÂRNOSIRE DE BISERICĂ
"Doamne iubit-am bunăcuviinţa casei Tale
şi locul locaşului slavei Tale"(psalm 2 5,verset 8)
B isericile creştine ortodoxe - ca locaşuri de cult - au jucat un rol important în
viaţa credincioşilor, pentru că aici s-au întâlnit şi se întâlnesc cu Mântuitorul
Iisus Hristos.(Matei 1 8 - 20) Pentru ca B iserica creştină să fie "sfântă şi fără
prihană"(Efeseni 5 ,27) sfinţiţii sluj itori au avut grijă ca să fie împodobită şi
îngrij ită pentru ca să arate ca o adevărată mamă ocrotitoare.
Datorită faptului că aproape maj oritatea bisericilor noastre au fost
construite până în anul 1 900, în decursul vremurilor s-au degradat datorită
fenomenelor naturale, necesitând reparaţii capitale. Cum şi pe cuprinsul
Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului sunt foarte multe biserici care au
nevoie de reparaţii capitale vom vorbi în cele ce urmează de biserica parohială
din satul Tecuci Calinderul II, comuna Balaci, protoieria Roşiorii de Vede.
Biserica a fost construită în anul 1 860 având hramul S finţii 40 de mucenici
şi S fântul Ioan Botezătorul.
Prima reparaţie a fost făcută în anul 1 902 fiind distrusă de un incendiu, după
care nu s-au mai făcut alte reparaţii. Datorită cutremurelor care au avut loc în
trecut, biserica s-a degradat nemaiputând fi folosită.
Î n anul 1 984 în urma întocmirii documentatiei tehnice făcută din initiativa
preotului paroh Antonie Măierean şi aprobărilor obţinute de la autorităţile
superioare bisericeşti şi de stat, lucrările au început şi au continuat sub
supravegherea unor specialişti cu concursul preotului paroh şi sprijinul
,
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material din partea credincioşilor, Sfintei Episcopii a Bucureştilor, Sfintei
Episcopii a Alexandriei şi Teleormanului şi a altor donatori.
Lucrările de reparaţii exterioare şi interioare ca şi pictura făcută în tehnica
frescă, executată de zugravul bisericesc A lexandru P ătraşcu din Roşiori,
construcţia unui pridvor în · faţa bisericii, s-au desfăşurat şi finalizat datorită
muncii depuse de primarul comunei Balaci care în aproximativ o lună de zile a
reuşit să termine aceste lucrări.
Cu o săptămână înaintea târnosirii bisericii, Prea Sfinţitul Episcop
Galaction a însărcinat pe P.C. consilier Ilie Coman să participe la finalizarea
lucrărilor din interior, în special în Sfântul Altar pentru ca totul să fie pregătit ,
în special Sfânta Masă unde vor fi puse Sfintele Moaşte şi documentul în care
se vorbeşte despre desfăşurarea lucrărilor.
Când unui sfânt locaş i se fac asemenea înnoiri, rânduiala bisericească
pretinde ca să se oficieze un serviciu religios de târnosire a respectivului locaş.
Astfel, duminică dimineaţa, pe data de 28 mai a.c., sunetul clopotului
b isericii a vestit sosirea Prea Sfinţitului Părinte Episcop Galaction, însoţit de
Prea Cucernicii Consilieri bisericeşti de la Sfânta Episcopie, anume: Pr.Ilie
Coman şi Pr.Nicu Chiriţă.
Au fost întâmpinaţi de preotul paroh Antonie Măirean, de alţi preoţi din
parohiile vecine şi de foarte mulţi credincioşi . După oficierea Utreniei şi a
sfinţirii apei, s-a făcut tradiţionala ocolire a bisericii prin stropirea ei cu apă
sfinţită şi ungerea cu Sfântul şi Marele Mir, după care, intrându-se în biserică s
au aşezat în piciorul Sfintei Mese Sfintele Moaşte şi documentul respectiv citit
de P.C. consilier Nicu Chiriţă, a urmat spălarea acesteia, rostirea rugăciunilor
de sfinţire a icoanelor şi sărutarea Sfintei Mese de către toţi cei prezenţi.
S-a oficiat după aceea Sfânta Liturghie, răspunsurile fiind date de
credincioşii prezenţi, la sfârşitul căreia Prea Sfinţitul Episcop Galaction a ţinut
o frumoasă cuvântare în care a felicitat pe preotul paroh, pe credincioşi şi în
mod cu totul special pe domnul primar Ene Eugeniu pentru aportul deosebit
adus la executarea lucrărilor de la această biserică:

"Hristos a înviat!
Iubiţi credincioşi,
Î n aceste duminici de după Î nvierea din morţi a Mântuitorului Hristos se
citesc din Sfânta Evanghelie pericope care să ne încredinţeze pe noi despre
adevărul învierii din morţi a Mântuitorului Iisus Hristos şi învăţătura pe care
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Mântuitorul Hristos a dat-o Sfinţilor Săi Ucenici şi Apostoli şi celor care Îl
urmau în aceste puţine zile pe care le-a mai· petrecut pe pământ după învierea
S a. Era nevoie ca acest adevăr să fie cunoscut de toată lumea. Pentru că aşa
cum spune Sfântul Apostol Pavel: „Învierea din morţi a Mântuitorului Hristos
este temelia credinţei noastre". Spune Sfântul Apostol Pavel: „Dacă Hristos n
a înviat, zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa noastră".
Însă Hristos a înviat, s-a făcut începătură celor din morminte, întâi născut din
morţi fiind, pentru ca prin Învierea Lui să se facă vrednici de înviere toţi cei
care cred în El şi-I urmează Lui împlinind învăţătura Lui în fapte, în viaţa lor. În
pericopa din această duminică asistăm la convorbirea pe care a avut-o
Mântuitorul Hristos cu femeia samarineană, convorbire în care, în primul rând,
în afara conţinutului ei, Mântuitorul Hristos desfiinţează aceste graniţe care
existau înainte între popoare sau între grupuri de cetăţeni. Aşa cum de altfel şi
S fântul Apostol Pavel spune că în Hristos nu mai există nici iudeu, nici rob, nici
slobod, nici parte bărbătească, nici parte femeiască, ci toţi suntem una în
Mântuitorul Iisus Hristos. Acest început l-a făcut · Mântuitorul Hristos azi,
când, contrar obiceiului şi contrar celor statornicite din vechime stă de vorbă cu
femeia samarineană. Era obiceiul ca între samarineni şi iudei să fie duşmănie,
şi unii cu alţii să nu aibe nici un fel de legătură. De aceea şi femeia samarineană
rămâne uimită când Mântuitorul Hristos, iudeu, îi cere să-I dea apă să bea. Insă
din convorbirea avută de Mântuitorul Hristos cu femeia samarineană
înţelegem şi a înţeles şi femeia şi toţi locuitorii cetăţii Samariei că venind
Mântuitorul Hristos închinarea lui Dumnezeu se face în duh şi-n adevăr, că
numai este un loc anume de închinare, ci oriunde ne-am afla putem să ne
închinăm lui Dumnezeu însă suntem îndatoraţi să aducem închinarea cea
adevărată în duh şi-n adevăr, pentru că Duh fiind, Dumnezeu voieşte ca şi noi
cu duhul nostru să ne închinăm Lui. Acest lucru îl înţelege femeia samarineană
şi înţelegând iarăşi că Mântuitorul Hristos este prooroc sau este Mesia cel
aşteptat, aleargă în cetate să vestească tuturor ceea ce descoperise ea. Acest
fapt, acest gest pe care l-a făcut femeia samarineană este unul cu care suntem
îndatoraţi toţi. Pentru că a propovădui pe Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că a
împărtăşi şi celor din jurul nostru credinţa noastră şi cele constatate de noi, este
o îndatorire sfântă pe care o avem şi noi. Hristos îndeamnă pe Sfintele femei
mironosiţe în dimineaţa zilei învierii ca mergând să vestească apostolilor.
Această poruncă de a merge să vestească constatarea învierii din morţi a
Mântuitorului Hristos este aceea pe care a simţit-o şi femeia samarineană. Ea
cunoscându-l pe Mântuitorul Hristos că este prooroc sau că este chiar Mesia
Însuşi a simţit nevoia să împărtăşească această cunoaştere şi această bucurie şi
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celor din cetate, celor din jurul ei. De aceea şi părăseşte găleata la fântână şi
grăbindu-se, îi anunţă pe toţi din cetate, cei care numai la cuvântul ei au crezut
mulţi în Mântuitorul Hristos, dar mai apoi, la rugămintea lor rămânând încă
două zile cu ei şi împărtăşindu-le învăţătura, Mântuitorul Iisus Hristos
dobândeşte pe mult mai mulţi la credinţa în Dumnezeu, la credinţa cea dreaptă.
De aceea, din această pericopă, noi înţelegem datoria pe care o avem fiecare
dintre noi să mărturisim celor din jurul nostru, începând cu cei mai de aproape
ai noştri, cei din familie, credinţa noastră şi ceea ce simţim noi, ceea ce
cunoaştem noi. Pentru că Dumnezeu lucrează până azi, lucrează în viaţa
noastră şi dăruieşte fiecăruia facere de bine şi putem să spunem că chiar
minuni. Acestea noi nu trebuie să le tăinuim ci să le vestim şi acestea vestindu
le să aducem şi pe mulţi alţii la credinţa în Mântuitorul Iisus Hristos. Aşa au
făcut Sfinţii Apostoli şi aşa au făcut toţi cei de după ei, toţi cei care au crezut în
propovăduirea lor şi au vestit pe Mântuitorul Iisus Hristos răspândind vestea
evangheliei în toată lumea, până la marginile pământului, aşa cum mărturisesc
S fintele Scripturi. Această propăvăduire cu care suntem datori noi este una cu
cuvântul, dar mai ales este altă propăvăduire cu fapta, iubiţii mei. Pentru că este
uşor a spune, este uşor a mărturisi cu gura, cu limba sau cu cuvântul credinţa pe
care o ai, este mai greu însă a mărturisi credinţa prin faptele vieţii tale. De
aceea, cea mai bună propăvăduire la care ne îndeamnă Mântuitorul Iisus
Hristos este propăvăduirea cu fapta, pentru că spune Mântuitorul Hristos ca noi
să luăm aminte la faptele pe care le facem căci oamenii, văzând faptele noastre
cele bune, să slăvească pe Tatăl nostru cel din ceruri. Este cea mai puternică
propovăduire, este propovăduirea pe care au făcut-o Sfinţii Apostoli care
împleteau propovăduirea cu cuvântul cu propovăduirea cu fapta, cu însuşi
modul lor de vieţuire care îi determina pe mulţi să primească Î nvăţătura
creştină şi să vină la Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea în această duminică şi
noi trebuie să ne aducem aminte de această îndatorire pe care o avem. Şi noi
trebuie să ne aducem aminte că nu trebuie să ne ruşinăm şi nu trebuie să uităm
să mărturisim în primul' rând învierea din morţi a Mântuitorului Hristos care
aşa cum am spus, e temelia credinţei noastre. Şi poporul român binecredincios
a făcut aceasta într-un mod cu totul deosebit pentru că vreme de 40 de zile
poporul cel binecredincios înlocuieşte obişnuitul salut cu salutul : „Hristos a
Î nviat ! ", „Adevărat a Î nviat". Aceasta este o îndatorire pe care o avem, o
mărturisire pe care o facem, a credinţei noastre în Mântuitorul Hristos Cel
înviat, în adevărul învierii Sale din morţi şi în adevărul că şi noi vom învia
împreună cu El. Apoi să-L mărturisim pe Mântuitorul Hristos prin faptele vieţii
noastre. Şi Mântuitorul ne arată cum trebuie să ne purtăm ca toţi oamenii să
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cunoască acest lucru că noi suntem şi ucenici ai Săi. Căci le spune Sfinţilor Săi
ucenici şi Apostoli mai înainte de patima Sa: „Să aveţi dragoste unii faţă de
alţii, căci întru aceasta vor cunoaşte toţi oamenii că sunteţi ucenici ai Mei, dacă
veţi avea dragoste unii faţă de alţii". Ori a avea dragoste unii faţă de alţii
înseamnă a împlini toate faptele cele bune, a împlini voia lui Dumnezeu în viaţa
noastră, pentru că aşa cum mărturiseşte Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan:
„Dumnezeu este iubire şi cine este în iubire acela este ucenic al Său". De aceea,
a avea dragoste unii faţă de alţii înseamnă a arăta că suntem ucenici ai lui
Hristos, că noi Î l mărturisim pe Mântuitorul Hristos în care noi credem, şi că
noi căutăm în principiul acestei dragoste a noastră faţă de ceilalţi, să nu facem
rău cu nimic nimănui, fapta cea bună să o împlinim mereu, să înmulţim binele.
De asemenea, mărturisirea noastră şi dragostea noastră faţă de Dumnezeu se
mai arată şi în purtarea noastră de grijă faţă de Sfântul locaş, de Sfânta B iserică,
locul unde în mod deosebit este prezent Mântuitorul Hristos în mij locul nostru.
Căci Mântuitorul Hristos când Le spune Sfinţilor Săi Ucenici şi Apostoli „şi
iată Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacului" nu le spune că este
prezent alături de ei în chip nevăzut, în chip duhovnicesc, ci este prezent alături
de ei în chip real, prin Sfântul Său Trup şi Sânge, care se află permanent pe
masa S fântului A ltar. De aceea Biserica se sfinţeşte. Nu este o casă ca oricare,
nu este casă de adunare, nu e casă de rugăciune, este Biserica S fântă a lui
Dumnezeu. Este casă sfântă a lui Dumnezeu şi Dumnezeu care este Sfinţenia
însăşi nu poate să locuiască, nu poate să fie prezent decât într-un loc sfinţit. De
aceea şi Biserica este sfinţită sau resfinţită, atunci când i se fac lucrări de
reparaţii importante, pentru c a nu cumva să i se aducă vreo întinăciune şi să nu
mai fie vrednică de a-L primi şi a-L păstra pe Hristos aici în mij locul
comunităţii pentru totdeauna. Şi de aceea avem şi această îndatorire a credinţei
noastre. Prin aceasta se vede credinţa noastră din felul în care noi avem grijă de
casa lui Dumnezeu. Şi casa lui Dumnezeu trebuie să fie aşa după cum
mărturiseşte psalmistul când spune: ,, În B iserica slavei Tale intrând, în cer a fi
ni se pare". Şi iată că într-adevăr, intrând în Biserică ni se pare a fi în cer. Iată
sfinţii şi sfinţii îngeri sunt împreună cu noi aici nu numai în chip nevăzut aşa
cum ne rugăm şi cerem noi la Sfânta Liturghie de fiecare dată, ci şi în chip văzut
prin chipurile lor care sunt zugrăvite pe pereţii Sfintei biserici. Aceasta este
podoaba cea de bunăcuviinţă a unui sfânt locaş, podoaba pentru care
credincioşii care se adună aici sunt datori să se îngrijească spre a fi cât mai bine
închipuită, cât mai real, pentru ca într-adevăr cine intră în Sfânta biserică să
poată rosti cu psalmistul că în cer i se pare a fi. Iată azi, în această duminică a
cincea după Paşti ne-a învrednicit Bunul Dumnezeu să împlinim şi această
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rânduială şi această datorie sfântă pe care o avem şi să facem târnosirea acestei
biserici după reparaţiile care s-au făcut, de consolidare şi de împodobire, aşa
cum prea bine ştiţi, mai mult decât noi, dumneavoastră credincioşii acestei
parohii, că ştiţi prea bine în ce fel arăta biserica în urmă cu câteva luni şi cum
arată ea azi. Eu ştiu la rândul meu că aceasta i se datorează domnului primar
Ene Eugen care a pus mult suflet pentru executarea şi ducerea la bun sfârşit a
acestor lucrări, ştiu că au fost donatori, oameni cu frică de Dumnezeu şi cu
iubire de biserică şi de meleagurile natale, care au sprij init. Î nsă vă rog să
înţelegeţi fiecare că a da un ban este uşor când îl ai dar a conduce un şantier e
mult mai greu. Eu ştiu şi l-am văzut pe domnul primar de atâtea ori l a
Alexandria şi spunea că merge la Bucureşti, la Prefectură, î n altă parte ca să
strângă fondurile necesare ca să ducă la bun sfârşit aceste lucrări. Această trudă
contează mai mult decât toate, pentru că dacă nu e cineva care să pună suflet,
care să se ocupe îndeaproape de lucrare nu se face lucrarea. Şi acesta este un
adevăr pe care-l ştim toţi, că este mai uşor să ai un bun sau material, este mai
greu când te apuci să construieşti ş i când grij ile şantierului vin şi-ţi tulbură
toată odihna şi nu ai linişte până când vezi că toate s-au făcut. Toate acestea le-a
făcut domnul primar de aceea este meritul său, îi aducem mulţumirile noastre.
Iar răsplata să i-o dea Bunul Dumnezeu pentru că noi nu avem cum să-l
răsplătim decât numai cu rugăciunile noastre către Bunul Dumnezeu, ca
Dumnezeu să-i răsplătească această osteneală, dragostea pe care a avut-o faţă
de Dumnezeu. Nu trebuie să uităm şi avem bucuria să avem în mij locul nostru
pe câţiva dintre cei care au contribuit în mod deosebit alături de domnul primar
în realizarea acestui proiect. Este vorba de Domnul Ministru Nicolae Noica,
care este un ctitor al Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului, al celor trei
mânăstiri ale noastre din Teleorman şi îmi permit să-l numesc şi ctitor al acestei
sfinte biserici pentru că şi Domnia Sa a sprijinit mult pe domnul primar în
eforturile sale pentru realizarea acestor lucrări. De asemenea este aici Domnul
Copaci, fiu al satului care a sprijinit această iniţiativă şi a fost alături de
domnul primar în mod deosebit pentru realizarea acestei lucrări, pentru ca azi,
în această perioadă de bucurie de după Î nvierea Mântuitorului Hristos să putem
şi noi să ne bucurăm de finalizarea lucrărilor şi de încununarea lor prin slujba
de târnosire care s-a făcut . Sigur, nu cunosc pe toţi donatorii, pe toţi cei care au
contribuit. Î i ştie preotul de aici, îi ştie domnul primar, iar eu, dacă nu-i
pomenesc cu numele, să-mi fie iertat dar toţi să fie siguri că vor fi pomeniţi în
împărăţia lui Dumnezeu şi vor primi cuvenita şi dreapta răsplată din mâna lui
Dumnezeu. Era un pustnic în pustiu şi s-a dus o dată în cetate să-şi vândă
coşurile pe care le împletea el, să-şi cumpere pesmeţi şi pâinea de care avea
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nevoie . Şi fiind duminică s-a dus la Sfânta Biserică să stea la Liturghie. Î n
momentul când preotul a ieşit şi a început să pomenească cu Sfintele Daruri în
mij locul bisericii pe ctitorii şi binefăcătorii acestei sfinte biserici, să-i
pomenească Dumnezeu întru împărăţia Sa, acel călugăr a văzut în vedenie cum
gura iadului se deschide şi un suflet iese din iad, vine şi stă în biserică doar
câteva clipe cât preotul a rostit rugăciunea şi după a:;eea, sufletul s-a întors
înapoi, intrând în iad şi uşile s-au închis în urma lui. Şi-a rămas nedumerit
pustnicul. Ce poate să însemne asta? Şi s-a rugat lui Dumnezeu să-i descopere
înţelesul acestei vedenii. Şi Dumnezeu i-a descoperit pentru că l-a trimis
îngerul său şi i-a spus „Acela este sufletul unui evreu. Î n vremea când se
construia biserica acel evreu a venit la preot şi i-a dat nişte bani şi i-a spus:
părinte, ia şi de la mine o cărămidă sau două la biserica pe care o faci . Şi preotul
a primit. Şi pentru acel dar pe care el l-a făcut la biserică, Dumnezeu îi
răsplăteşte. Din momentul când preotul îi pomeneşte pe ctitori şi ajutori,
Dumnezeu îl scoate din iad unde e sufletul lui, dar pentru că el nu s-a botezat şi
nu a crezut în Hristos sufletul lui se întoarce în iad". Iată cât de mult contează o
faptă bună făcută pentru Biserica lui Dumnezeu. Oricine să fie încredinţat că
cine a dat ceva Bisericii lui Dumnezeu va primi răsplată. De altfel Mântuitorul
Hristos ne spune în Sfânta Evanghelie: Cine va da un pahar cu apă rece în
numele meu acela va avea răsplată". Dar dacă pentru un pahar de apă rece
răsplăteşte Dumnezeu, pentru o milostenie care o facem, cu atât mai mult vom
primi şi vom avea răsplată din mâna Lui. De aceea mulţumind lui Dumnezeu că
ne-a învrednicit să facem această sărbătoare deosebită a parohiei
dumneavoastră, Î l rugăm să răsplătească tuturor ostenitorilor care au pus
umărul la realizarea lucrării şi la împodobirea sfintei biserici . Mai este ceva de
făcut şi cred că cei care au pus la suflet aceste îndemnuri pe care le avem de la
Sfinţii Părinţi, vor contribui şi mai departe la realizarea lucrărilor care mai sunt
de executat (clopotniţa, gardul). Lucrările vor fi duse la împlinire prin râvna
domnului primar care aşa a promis că va continua să sprij ine finalizarea tuturor
lucrărilor la această parohie, dar domnia sa singur nu poate, trebuie să fim cu
toţii alături de el şi să-l sprij inim moral şi material pentru a putea duce la bun
sfârşit lucrările care au mai rămas de făcut.
Iar Bunul Dumnezeu să răsplătească fiecăruia cu pace, cu sănătate, cu bună
sporire întru toate şi să ne ajute să mai fim împreună la rugăciune în acest sfânt
lăcaş şi altădată. Dumnezeu să vă binecuvânteze ! "
Bunul Dumnezeu s ă înscrie în cartea vieţii pe toţi cei care au trudit la
reparaţia şi împodobirea acestei sfinte biserici. Spre sfârşitul Sfintei Liturghii a
venit în sfânta biserică şi Domnul Nicolae Noica, ministrul M.L.P.A.T. însoţit
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de câteva personalităţi ale j udeţului nostru.
La ieşirea din sfânta biserică participanţii la această solemnitate au fost
invitaţi de gazde, la o agapă frăţească în cinstea acestui eveniment, pentru ca
bucuria să fie deplină.

CONSILIER AD-TIV BISERICESC,
PR.COMAN ILIE

https://biblioteca-digitala.ro

ASPECTE CULTURALE

FESTIVAL UL TE-DEUM LA UDAMUS

Î n luna aprilie, ziua 20, înainte de Sărbătorile Î nvierii Domnului, cu
b inecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte Episcop Galaction, la Alexandria a avut
loc festivalul-concurs judeţean "Te-Deum laudamus" de cunoaştere a religiei şi
interpretare a muzicii corale religioase, ediţia I.
Pentru organizarea concursului Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului i
s-au adăugat Primăria Municipiului Alexandria, Inspectoratul Şcolar
Teleorman, Inspectoratul pentru Cultură Teleorman, Biblioteca Judeţeană
" Marin Preda" din Alexandria şi Centrul Creaţiei Populare -Teleorman.
Concursul, în desfăşurarea sa, a cunoscut două faze. Primul moment s-a
consumat începând cu orele 10.00 dimineaţa la Biblioteca Judeţeană " Marin
Preda" din Alexandria unde un număr de aproximativ 100 de elevi de la cele
şapte şcoli generale din Alexandria au dat răspunsuri la diverse întrebări
referitoare la "Patimile şi învierea Domnului"- tema centrală a festivalului.
Locul I a fost câştigat de Şcoala nr.VI din Alexandria. Toţi participanţii au
primit daruri oferite de Episcopia Alexandriei şi Teleormanului precum şi
binecuvântările şi felicitările Prea Sfinţitului Părinte Episcop Galaction.
Cel de al doilea moment al festivalului, într-o desfăşurare mai amplă, a avut
loc începând. cu orele 13,00 în Sala mare a Prefecturii Teleorman unde un
număr de opt formaţiuni corale însumând 285 de elevi(208 elevi de gimnaziu şi
77 elevi de liceu) au interpretat piese corale religioase demonstrând o reală
preocupare atât a profesorilor cât şi a elevilor pentru a cunoaşte muzica
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religioasă- scopul acestui festival nefiind altul decât acela de a antrena şcoala şi
pe toţi cei care o pot face, în efortul de a renaşte moral şi ortodox poporul
român. Şi acum concursul a fost câştigat de cel mai bun în sensul că la categoria
gimnaziu premiul I a fost obţinut de formaţiunea coral-instrumentală a Scolii
nr.2 din Alexandria condusă de profesorul Emil Dulceanu. Un premiu special a
fost acordat formaţiunii coral-instrumentale de la Liceul Pedagogic din
Alexandria, condusă de profesorul Daniel Mocanu . .Tuturor formaţiunilot
corale participante li s-au oferit Diplome de participare şi menţiuni însoţite de
diverse premi i în bani şi obiecte bisericeşti.
In acest context al desfăşurării Festivalului „Te-Deum laudamus" Prea
Sfinţitul Părinte Episcop Galaction a susţinut prelegerea intitulată :
CRUCE ŞI ÎNVIERE
"Crucii Tale ne închinăm Stăpâne şi Sfântă Î nvierea Ta, o lăudăm şi o
mărim".
Atunci când vorbim despre Î nviere, vorbim în primul rând despre misterul
Crucii. Ne-am pus atât de des întrebarea de ce, în zilele noastre, în mij locul unei
civilizaţii profund secularizate, Iisus continuă să fie un mister? De ce, prin
versetele Evangheliei, îşi manifestă încă fascinaţia?
Un răspuns ar fi poate acela că noi trăim ca şi cum am locui în moarte, în
penumbra mormântului. Pe când Iisus ne apare, în lumina Evangheliei, eliberat
- deţinătorul unei libertăţi dincolo de orice ideologie, de orice dorinţă. Ne apare
plin de forţă dătătoare de viaţă, de iubire dezinteresată. Ne atrage şi ne
fasc inează această oferire a vieţii totale. Căci în El, tot ceea ce simţim ca formă
a morţii care ne intersectează constant propriile vieţi dispare. Ne naştem din
sânge şi pentru moarte, dar El se naşte din curăţie şi pentru a vindeca trupurile
şi sufletele, pentru a învinge moartea, pentru a regăsi chipul divin dincolo de
mizerii , de măşti şi de învelişuri, aşa cum El a putut merge pe mare şi S-a
transfigurat pe munte.
Prin imensa Sa dragoste pentru noi, prin blândeţea şi mila nesfârşită pentru
oaia cea pierdută care suntem fiecare dintre noi şi toţi laolaltă, Dumnezeu ia
suferinţa noastră şi chiar moartea asupra Sa. Astfel, moartea noastră nu mai
este închisă în fatalitate, căci însuşi Dumnezeu ne luminează iadul şi moartea care poate fi chiar parte a vieţii noastre.
De aici înainte (şi iconografia Orientului creştin o demonstrează), măreţia
lui Hristos, blândă şi în acelaşi timp plină de forţă nu va înceta. Dumnezeu nu
înfruntă suferinţa şi moartea ca un stoic, nici aşa cum o facem noi. El acceptă
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umilinţa, dar rămâne "întocmai cu Dumnezeu", aşa cum spune Apostolul Pavel
în Epistola către Filipen i.
Să ne amintim de momentul în care Iisus se afla în faţa judecătorilor Săi prins între religiozitatea poporului lui Israel pe de o parte - religiozitate care-L
închide pe Dumnezeu în transcendenţa Sa, oferindu-i un loc în cer, fără a se
amesteca în treburile pământeşti - şi lumea romanilor, lume a ordinii ,
eficacităţii şi pragmatismului, care socializează istoria şi -l divinizează pe
Cezar, pe de altă parte.
Iisus le arată Judecătorilor Săi, fie prin tăcerea Sa, fie prin cuvintele Sale
stranii, care-i determină în mod paradoxal să se confeseze, că El este regele
iudeilor, Fiul lui Dumnezeu. Iar însăşi moartea Sa este plină de o forţă secretă,
în faţa căreia Iisus se abandonează total şi prin proprie voinţă. Cuvintele Lui,
înainte să-şi plece capul în timp ce-şi dă sufletul sunt: " Săvârşitu-S-a" . El îşi
înclină încet capul, dându-şi viaţa şi rostind: "Am puterea să dau viaţa şi iarăşi
să o iau" . Cuvintele acestea, despre moartea Aceluia fără de moarte, prin
condiţia Sa, nu trebuie să ne mire, ştiind cuvintele pe care le-a spus la
mormântul lui Lazăr: "Eu sunt învierea şi viaţa"nu "Eu aduc" învierea şi viaţa,
ci "Eu sunt" învierea şi viaţa.
Ca fiinţe umane, într-un fel de "înţelegere" cu moartea, primim pe drept
"cele cuvenite după faptele noastre", aşa cum a spus pe cruce unul dintre
făcătorii de rele, în vreme ce Dumnezeu "N-a făcut nici un rău"(Luca 23,4 1 ).
Iar lemnul corpului Său era verde, pătruns de seva Duhului, dar "dacă fac
acestea cu lemnul verde, cu cel uscat ce va fi ?"(Luca 23,3 1 )
Dumnezeu a suferit durerea şi moartea în trupul Său - această afirmaţie,
paradox al creştinismului şi antinomie a lui Dumnezeu cu totul altul şi infinit
apropiat - a fost pusă în discuţie la al V-lea Sinod Ecumenic(Constantinopol,
5 5 1 ). Suferind cele mai cumplite torturi pe care le poate suporta un om, I isus
reprezintă totuşi în acelaşi timp ceva ce ne depăşeşte total. Doar Iisus, în
umanitatea sa trăitoare şi dătătoare de viaţă, unită cu divinitatea, putea simţi pe
deplin " Stăpânirea întunericului" (Luca 22,53), întunericul răului, al iadului şi
al morţii .
Iisus plânge la mormântul lui Lazăr. Î n Ghetsimani, El vede, simte
absurditatea condiţiei umane şi sfâşierea iubirii, dorinţa de putere şi de
posesiune, călăii şi victimele, disperarea celor care-i aduc pe alţii-n disperare;
în Ghetsimani, Dumnezeu simte ca un om toate agoniile noastre, iar " sudoarea
Lui s-a făcut ca picăturile de sânge ", spune Sfântul Apostol Luca (22,44),
teroarea şi spaima L-au împresurat, sufletul Său "era întristat până la
moarte"(Marcu 1 4,34); vorbind către Tatăl Său, Se roagă să îndepărteze de la
.
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E l cupa amărăciunii.
Acelaşi mister se găseşte în cuvintele lui Iisus pe cruce " Dumnezeul Meu,
Dumnezeul meu, de ce M-ai părăsit?". De asemenea, cuvintele " Mi-e sete"
reînvie un pasaj tragic din Psalmul 22: "Uscatu-s-a ca un vas de lut tăria mea şi
limba mea s-a lipit de cerul gurii mele şi în ţărâna morţii m-ai coborât "(Psalmi
2 1 , 1 6).
Pe Golgota, ca ,şi în grădina Ghetsimani, Dumnezeu suferă ca u n om cea
mai grea dintre încercările noastre - absenţa lui Dumnezeu, tăcerea lui
Dumnezeu. Pe Golgota, ca şi în Ghetsimani, între Fiu şi Tată, între Dumnezeu
şi Dumnezeu, se ridică un fel de zid şi acest zid este spaima noastră,
singurătatea noastră, indiferenţa noastră, orgoliul nostru disperat, setea
aceluia care-şi întoarce faţa de la Dumnezeu şi astfel moare, setea aceluia care
urăşte şi prin ura lui moare. Pe Golgota şi în Ghetsimani, e ca şi cum
Dumnezeu, luând partea omului, se întoarce împotriva lui Dumnezeu,
devenind, în mod paradoxal, "a-theu".
Pentru noi toţi, pentru fiecare în parte, oricât de puţin ne-am deschide inima
înstrăinată şi înfricoşată, Iisus se abandonează cu încredere deplină voinţei
Tatălui. Î n această supunere umană pe deplin asumată, ni se dezvăluie întreaga
tragedie a libertăţii umane. Găsim în Evanghelia după Luca, precum şi în
Evanghelia după Marcu, rugăciunea "înfricoşată" . "Depărtează de la Mine . . . " ,
ajunge la u n Tu care vibrează în iubire. Rugăciunea chinuită, dar încrezătoare,
se încheie: "Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă". Ştim b ine că Psalmul 2 1 ,
unde ni se spune "uscatu-s-a ca un vas de lut tăria mea, şi limba mea s-a uscat de
cerul gurii mele", se încheie printr-un strigăt de proslăvire a lui Dumnezeu.
Iisus strigă Părintelui Ceresc : "Părinte, în mâinile Tale îmi încredinţez duhul
Meu, şi aceasta zicând, Şi-a dat duhul"(Luca 23,46).
În felul acesta, totul se răstoarnă. Crucea devine Înviere. Crucea anunţă
Paştele, Î nvierea este ea însăşi Cruce. Suferinţa şi disperarea umană, interpuse
între Dumnezeu şi Fiu - Acelaşi Dumnezeu-sunt arse, consumate în unitatea
Tatălui şi a Fiului. Infernul şi moartea dispar în abisul de foc al divinităţii, ca o
neînsemnată picătură de ură. Moartea are de-acum o cu totul altă semnificaţie.
Ea devine treaptă în metamorfoză. Porţile iadului s-au sfărâmat, iar acolo
pătrunde lumina Taborului. Schimbarea la Faţă are loc pe un Munte - un loc
înalt, ca o rugăciune cosmică, pe când această lumină, Î nvierea, pătrunde în iad,
pentru ca toate să fie scăldate în lumină, din coasta străpunsă a lui Iisus curg
sânge şi apă, spune Evanghelia după Ioan. Apa şi sângele sunt în Duh - apa
botezului şi sângele euharistiei. Căci, spune evanghelistul Ioan, în Epistola
Î ntâi, "trei sunt care mărturisesc pe pământ Duhul şi apa şi sângele, şi aceşti trei
https://biblioteca-digitala.ro

1 94
mărturisesc la fel"( 1 Ioan 5 ,8) De aici înainte, viaţa, viaţa deplină, viaţa care
traversează şi biruie moartea, lumina şi Duhul vor veni nu de la un Dumnezeu
străin, exterior, ci de la Dumnezeu crucificat, mereu prezent în noi înşine,
coborât în noi înşine şi în mij locul nostru, în inima spaimelor, angoaselor, a
simplităţilor noastre, pentru ca iadul să se transforme în biserică . . . Este
încercarea cea de pe urmă la care este supus Dumnezeu. El coboară în iad,
lăsându-se înlănţuit de puterile sale. Rupând lanţurile iadului, Dumnezeu iese
învingător. Lumina se revarsă din Dumnezeu înlănţuit, străpuns şi crucificat.
El s-a lăsat crucificat în chiar actul creaţiei omului, lăsându-i libertatea de a-i
oferi sau de a-i refuza iubirea. Cel fără de păcat S-a lăsat ucis pentru a-şi oferi
propria viaţă călăilor. Nimeni nu poate fi respins, pentru că Dumnezeu a
alungat din inima păcătosului izgonirea.
Dumnezeu întrupat a fost crucificat "în afara cetăţii ", crucea fiind un
supliciu atât de famat, încât primii creştini nu îndrăzneau s-o reprezinte. De
atunci înainte, nu mai există nimic oricât de j osnic şi absurd, care să nu poată fi
depăşit prin cruce. Pentru a ne salva din neant, Dumnezeu "se goleşte", "se
neantizează" , se "desfiinţează" , fără a-şi pierde divinitatea - cum spun unii
teologi contemporani, arătând realitatea aproape de negândit a iubirii.
Suntem deseori tentaţi să ne abandonăm disperării, descuraj ării totale.
Atunci avem pe buze vorbele lui Iisus: "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de
ce m-ai părăsit?" . Dar El se află acolo, mai aproape de noi înşine. E de ajuns ca
în El, împreună cu El, îndrumaţi precum nişte copii rătăciţi, să spunem : "Tată,
în mâinile Tale încredinţez Duhul Meu". Atunci va coborâ peste noi o viaţă de
dincolo de moarte. Si-atunci catapeteasma templului se va sfâşia în două de sus
până jos, mormintele se vor deschide, şi, ieşind din morminte, vom intra în
cetatea sfântă (Matei 27,5 1 -53).
Iată-ne în fata certitudinii esentiale a credintei noastre: Î nvierea. Contrar
atâtor afirmaţii subtile, sinuoase, ale teo logiei occidentale din zilele noastre,
trebuie să afirmăm cu tărie că Învierea nu este un mit, nu este doar expresia
credinţei primei comunităţi creştine şi nu îl opunem pe " Iisus din istorie" unui
" Hristos în credinţă" . Î nvierea depăşeşte istoria şi îi dă sens, lăsând urme în
istorie.
Cuvintele spuse deseori de Sfântul Apostol Pavel ne fac să înţelegem
Invierea şi celebrarea ei: ( l Corinteni 1 5 , 3-8): " Căci v-am dat, întâi de toate,
ceea ce şi eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după
Scripturi; şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după Scripturi; şi că S-a
arătat lui Chefa(Petru), apoi celor doisprezece. Î n urmă s-a arătat deodată la
peste cinci sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi trăiesc până astăzi, iar unii au
'
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şi adormit. După aceea S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor; iar la urma
tuturor, ca unui născut înainte de vreme, mi S-a arătat şi mie " . Această
fundamentală mărturie, în formularea originală în aramaică, a fost primită de
Pavel după convertirea sa, în Damasc, la doi sau trei ani de la Î nviere. Pavel
vorbind despre convertirea sa, a adăugat; " . . . Iar la urma tuturor, ca unui născut
înainte de vreme, mi s-a arătat şi mie". Se vorbeşte aici despre o viziune biblică
pe care noi toţi am avut-o, în noaptea Paştelui, mai mult sau mai puţin, şi care se
dezvăluie plenar, generaţie după generaţie, prin aceşti iluminaţi ai Hristosului
glorificat pe care tradiţia ortodoxă îi numeşte "părinţii apostoli " .
Î n Epistolele către Filipeni şi către Efeseni, fragmente d e imnuri liturgice
citate de Apostolul Pavel arată că Biserica, luminată de Rusalii, a văzut deodată
în Î nviere victoria asupra iadului şi a morţii, transfigurarea universului.
Cuvintele Apostolului ne dezvăluie semnificaţia(Filipeni 2, 6- 1 1 ) "Care,
Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o ştirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu. Ci
s-a deşertat pe S ine, chip de rob luând, făcâridu-Se asemenea oamenilor şi la
înfăţişare aflându-Se ca un om. S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până
la moarte, şi încă moarte pe cruce. Pentru aceea şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi
I-a dăruit lui nume, care este mai presus de orice nume; Ca întru numele lui
Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor
de dedesubt. Şi să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos, întru
S lava lui Dumnezeu Tatăl".(Efeseni 4, 8-10) " Pentru aceea zice; "Suindu-se la
înălţime a robit robime şi a dat domni oamenilor" . Iar aceea că; "S-a suit" înseamnă decât că S-a pogorât în părţile cele mai de jos ale pământului? Cel ce
s-a pogorât, Acela este Care S-a suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate să
le umple".
Mărturia mormântului gol, pe care o susţin femeile - după cum spun
pelerinii de la Emaus - este atestată şi de confesiunea de credinţă a Apostolului
Pave l : " Dar şi nişte femei de ale noastre ne-au spăimântat ducându-se dis-de
dimineaţă la mormânt. Şi, negăsind trupul Lui, au venit zicând că au văzut
arătare de îngeri, care le-au spus că El este viu" .(Luca 24,22-23).
Mormântul gol este un semn care intră în istorie şi în care Sfânta Biserică,
mânată la Sfântul Duh, a văzut o prezenţă nu prinsă, ci cuprinzătoare în raport
cu spaţiul-timp, care pentru noi, prin moartea noastră, nu este mormânt. Pânza
şi giulgiul, rămase neatinse, ne duc cu gândul la o crisalidă lăsată în urmă:
istoria giulgiului, a învelişului pe care s-a imprimat Chipul Domnului - acesta
va fi izvorul icoanelor Sfântului Chip.
Piatra mormântului este răsturnată, tenebrele sunt învinse, îngerii pătrund
în spaima şi singurătatea noastră, cerul luminează iadul, "De aici înainte" , se
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spune în Sfânta Liturghie a Paştilor, "lumina pătrunde pretutindeni, în cer, pe
pământ şi chiar şi în iad", .
Mărturia apariţiilor hristice urmează o tradiţie străveche. B iserica încearcă
să limiteze înmulţirea acestora şi slăbirea coerenţei lor, respingând, spre
exemplu, susţinerile lui Taţian, bine puse la punct de altfel. Ea susţine un
Dumnezeu viu, care ne luminează " legile" naturii decăzute, mortificate - sau
care metamorfozează radical condiţiile în care aceste legi funcţionează. Tot E l
transformă capacităţile d e percepţie adaptate la existenţa-întru-moarte care
este a noastră, capacităţi intrinsec legate de modalităţile timpului, spaţiului,
materialităţii, gândirii. Î nvierea se manifestă pretutindeni în acelaşi timp, fără a
fi supusă spaţiului care separă (de altfel, fenomenul "bilocaţiei" unor sfinţi
care trăiesc în Hristos este atestat în secolul nostru). Î nvierea nu este moarte, ci
are Duh dătător de viaţă( şi nu distrugător). Î ntre Paşti şi Î nălţare, ca un fel de
pedagogie, de pregătire (se deschide spaţiul unde se va realiza Cincizecimea,
"Marele înainte mergător al Duhului" cum a spus Evdokimov),se manifestă
Î nvierea, în interiorul lumii noastre spaţiotemporale, pentru a arăta că spaţiul şi
timpul, supuse morţii, pot fi înfrânate, relativizate·În vederea transformării.
Î nălţarea este o binecuvântare; deşi Hristos nu mai este în această lume, ea
încă îl posedă, ca o ofrandă adusă Tatălui. Î n timpul Cincizecimii, în liturghie,
când coboară Sfântul Duh, Iisus revine pentru a ne ridica în ceruri, după cum a
spus Sf. Grigore Palama.
Mărturiile Învierii trezesc credinţa fără a o impune, lăsându-ne astfel
libertatea de a alege. Iisus este pentru oameni un necunoscut, pentru
Magdalena un grădinar, iar pentru pelerinii din Emaus un călător rătăcit.
Discipolii au văzut pe cineva care stătea la ţărm, dar "ucenicii n-au ştiut că
este Iisus"(Ioan 2 1 ,4). El S-a arătat "în alt chip", cum se spune în finalul
Evangheliei după Marcu. Ochii omului, obişnuiţi cu "Viaţa-o-moarte" , nu ştiu
încă vedea "viaţa spre viaţă" . Recunoaşterea se poate face doar printr-o
comuniune personală eclezială, când vederea lui Hristos se transformă în viaţă
întru Hristos. Călătorii din Emaus L-au recunoscut în înmulţirea euharistică a
pâinii. De asemenea, pentru Maria Magdalena, a fost deajuns un cuvânt:
"Maria", pentru ca ea să se întoarcă şi să-L recunoască, şi să-i zică evreieşte:
Rabuni (adică Învăţătorule). Iisus a anunţat suirea Sa la Tatăl, de unde vine
Duhul Sfânt şi întâlnirea cu "fraţii", adică cu Biserica (Ioan 20, 1 6- 1 7). Lângă
lac, inima lui Ioan tresare; "Domnul este ! " . El, cel care pe ţărm a aprins un foc şi
ucenicii au văzut "j ar pus jos şi peşte pus deasupra" (Ioan 2 1 , 7 şi 9). Î mpărăţia
însăşi a lui Dumnezeu va fi, în lumina Î nvierii, smerenie, bunătatea întregului
pământ, căci întreaga făptură doreşte să fie "Izbăvită de robia stricăciunii, ca să
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fie părtaşă la libertatea măririi fii lor lui Dumnezeu" (Romani 8,2 1 ).
După cum grăieşte o inscripţie pe un mozaic care-l reprezintă pe
Dumnezeu, într-o biserică din Constantinopol, Î nvierea este "pământul celor
înviaţi " (la terre ).
Oare apariţiile lui Iisus, Cel care învinge moartea, se bazează pe credinţă şi
iubire, mărginindu-se a fi doar "viziuni" subiective pe care această credinţă le
face posibile? Înainte de a-L recunoaşte pe Iisus, Maria Magdalena şi călătorii
din Emaus, pescarii de pe marginea lacului au văzut că cineva era acolo. Când
El apare în mij locul apostolilor, este suficient să spună "Pacea fie cu voi, cu toţi
(aşa cum noi continuăm să spunem în Liturghie) pentru ca ei să-L recunoască.
Î nvierea insistă pe deplina realitate a Trupului Său, păstrează semnele
crucificării, care înving îndoiala lui Toma. Toma cade la picioarele lui Iisus,
strigându-şi credinţa;" Domnul meu şi Dumnezeul meu ! "(Ioan 20,28). li sus
împarte hrana cu ucenicii Săi nu din nevoie, ci pentru a sta la o masă a
Î mpărtăşaniei, la sărbătoarea Î mpărăţiei.
Trupul înviat este "Trupul spiritual(pnevmatikon, spune Apostolul Pavel)
nedematerializat, ci înviat prin Duhul "dătător de viaţă" . Trupul uman,
pământesc, este cel care devine trupul euharistic al întregii umanităţi şi al
întregului univers. Căci "întru El au fost făcute toate . . . Toate s-au făcut din El şi
pentru El . . . şi toate prin El sunt aşezate"(Coloseni 1, 1 6- 1 9) . Iisus înviat, nu se
separă de nimeni şi de nimic : "Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele"(loan 1 5-5).
Sunt "de acelaşi trup", "de acelaşi sânge", spune Sfântul Apostol Pavel
"membre" ale trupului Său, "parte unul altuia". Î nvierea nu este reanimarea
unui cadavru în - lumea de aici - ci depăşirea condiţiei lumii acesteia,
transfigurarea universală încăpând într-o umanitate devenită umanitatea lui
Dumnezeu (Părinţii greci şi Grigore Palama vorbesc despre "trupul lui
Dumnezeu" ) .
Această transfigurare rămâne învăluită î n mister. E a n e lasă neatinsă propria
libertate, nu se afirmă decât prin liberul nostru consimţământ : a deveni sfânt
înseamnă a arăta marele mister - transfigurarea lumii în Hristos. B iserica este
chiar "misterul Învierii", prin Sfântul Duh. Prin botez, noi murim împreună cu
Hristos, pentru a reînvia o dată cu El. Î nvierea ne oferă împărtăşania, cea mai
mare Taină a Bisericii. Trupul lui Iisus care a avut o viaţă pământească, trupul
din mormânt înviat prin Duhul Sfânt, trupul care a învins moartea, este Trupul
S ău care acoperă lumea, ofrandă adusă lumii pentru slava Sfintei Treimi, Trup
sfânt, acelaşi Trup în fiecare ipostază. "Intre Cap şi Trup nu mai există nimic,
cel mai mic interval ne-ar face să murim" - spune Ioan Hrisostomul.
Î mpărtăşania nu este un simplu semn: ea este Trupul Învierii care ne dă viaţă https://biblioteca-digitala.ro
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"însuşi trupul vieţii" - cum a spus Sfântul Chirii al Alexandriei.
Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să fim " asemenea cu El în moartea Lui" ,
"părtaşi l a patimile lui", "ca să-L cunosc p e El şi puterea învierii Lui" (Fili peni
3 , 1 O) şi "să dăm mulţumire pentru toate" ( 1 Tesaloniceni 5, 1 8) şi "să ne
înfăţişăm lui Dumnezeu ca vii, sculaţi din morţi"(Romani 6, 1 3 ).
Multe rel igii au susţinut existenţa divinităţii şi nemurirea sufletului - dar
istoria şi pământul nu au mare importanţă, sunt un mormânt pe care trebuie să-l
părăsim.
Î n mod contrar, diferite umanisme au susţinut împl inirea omului în
revoluţiile istorice şi prin " fidelitate faţă de această lume", dar totul dispare în
neant. . . Doar creştinismul - cu anticipările făcute de Vechiul Testament propovăduieşte prin Î nviere unirea inseparabilă a cerului cu pământul, a
omului cu Dumnezeu cel viu. Doar creştinismul respinge moartea - moartea
primei flori a măslinului, sau a primei zăpezi, a unei priviri încrezătoare . . . Doar
creştinismul aduce în inima istoriei, a pământului, viaţă, lumină, bucurie,
fericire . . . . anunţă, anticipează transfigurarea pământului şi a istoriei prin
sacrificiu şi sfinţire. Prin Î nviere va veni o viaţă mai puternică decât moartea·
acceptată prin încredere şi smerenie - " Cred, Doamne, ajută necredinţei mele ! " .
Î n Î nviere, universul - creat prin Cuvânt ş i înviat prin Duh - suferă ultima sa
metamorfoză. Dumnezeu S-a făcut om pentru ca omul să se facă Dumnezeu,
pentru a învia. Depinde de aici încolo de alegerea noastră să ne unim sau nu cu
slava divină - "focul ascuns, mocnind sub cenuşa acestei lumi ( . . . )arde
veşmântul morţii (Sfântul Grigore de Nyssa).
Rugăciunea cea mai umilă este auzită, omul cel mai înstrăinat se poate
reapropia de Dumnezeu cel Răstignit, prin rugăciune. Biserica devine astfel o
şcoală a Învierii , Î nvierea se transmite aşa cum se aprind lumânările, una de la
alta. Poate că astăzi avem nevoie de noi semne ale Î nvierii, poate că avem
nevoie de " o divinitate cu geniu", cum a spus Simone Wei l (aşa cum în Hristos a
fost sfinţenie şi înţelepciune). Poate că în Euharistie ar trebui să găsim curajul
de a lupta împotriva tuturor formelor de moarte şi, luând exemplul marilor
filosofi ruşi ai religiei, ar trebui să ne unim cu toţi fraţii creştini într-o
spiritualitate creatoare care să nu opună contemplarea, iubirii active, ci să
dezvăluie legătura lor. Ar trebui să găsim curajul de a mărturisi tuturor că:
Hristos a înviat din morţi Cu moarte pre moarte călcând Ş i celor din
morminte Viaţă dăruindu-le".

HRISTOS A ÎNVIAT

Redacţia
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LANSAREA ALBUMUL UI „BISERICI DIN TELEORMAN"

Pe data de 3 1 mai a.c. Episcopia Alexandriei şi Teleormanului a oferit
doritorilor posibilitatea de a participa la cel mai important eveniment
cultural- bisericesc al anului : lansarea albumului „Biserici din Teleorman",
apărut la editura Biserica Ortodoxă a Episcopiei Alexandriei şi
Teleormanului, album care, într-o prezentare grafică de excepţie se
constituie într-un document de referinţă privind starea actuală a Bisericii
Ortodoxe în judeţul Teleorman. Lansarea a avut loc într-un cadru ocazionat
de simpozionul „Biserica şi satul românesc-ce facem azi pentru satul de
mâine " .
Î n desfăşurarea lucrărilor s-au ţinut următoarele cuvântări:

PREA SFINŢITUL PĂRINTE EPISCOP GALACTION
Prea S finţite Părinte Episcop,
Domnule Ministru,
Domnule Subprefect,
Distinşi oaspeţi şi iubiţi credincioşi
Hristos a înviat!
Î n aceste zile, pline de bucurie, bucuria praznicului Î nvierii din morţi a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iată că suntem împreună pentru a înmulţi
această bucurie şi prin împărtăşirea unor iniţiative şi a unor realizări care să
arate purtarea de grijă a celor care au primit de la Dumnezeu această povară pe
umerii lor şi cilre se îngrij esc de comunitate, se îngrijesc de cei rânduiţi în
păstorirea lor. In ziua de 2 1 aprilie, a.c., la iniţiativa Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist si a domnului ministru Nicolae Noica de la Ministerul
Lucrărilor Publice' şi Amenaj ării Teritoriului -, s-a desfăşurat la Bucureşti, în
aula mare a Palatului Patriarhiei, simpozionul „Biserica şi satul românesc ce
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facem azi pentru satul de mâine " . Au mai participat d-l ministru Ioan Mureşan
de la Ministerul Agriculturii, şi alţi invitaţi din partea Ministerului Culturii şi a
Ministerului Educaţiei Naţionale ca şi din partea Muzeului Ţăranului Român.
Au fost prezentate realizările acestei preocupări deosebite pentru un segment
din societatea noastră, care este satul românesc, un segment foarte important în
cadrul societăţii noastre. S-a exprimat atunci dorinţa ca aceste iniţiative şi
realizările obţinute până în momentul de faţă precum şi proiectele de viitor să
fie cunoscute şi în teritoriu. S-a exprimat atunci dorinţa ca acest simpozion să
se multiplice ca un ecou în toate zonele ţării pentru aceşti truditori ai gliei,
aceşti locuitori ai satelor noastre să simtă şi să cunoască adevărul ca nu sunt
uitaţi, nu sunt lăsaţi deoparte şi ca exista preocupări şi iniţiative pentru ei şi
pentru acest segment al societăţii noastre care este tradiţionalul sat românesc.
Am receptat atunci cu multă pucurie aceasta iniţiativă şi am făcut o promisiune
care părea atunci hazardată. Ii împărtăşeam Prea Fericitului Părinte Patriarh şi
d-lui ministru Nicolae Noica propunerea ca noi, la Episcopia Alexandriei şi
Teleormanului, în judeţul Teleorman, să fim primii organizatori ai acestui
simpozion pe plan local. Ne-a învrednicit Bunul Dumnezeu să avem rezervat
acest loc întâi pentru ca iată, la o lună şi câteva zile de atunci, prin strădaniile
depuse şi prin dorinţa noastră de a face acest lucru, ştiind prea bine cât de
importante sunt cele ce vor fi împărtăşite în luările de cuvânt de la acest
s impozion pentru noi, pentru Biserica din j udeţul Teleorman, pentru
credincioşii din judeţul Teleorman, am organizat astăzi, cu ajutorul lui
Dumnezeu, acest simpozion pe plan local: „Biserica şi satul românesc - ce
"
facem azi pentru satul de mâine .
Trebuie să nu uităm că j udeţul Teleorman şi Episcopia Alexandriei şi
Teleormanului sunt un judeţ şi o eparhie preponderent rurală. Avem cele cinci
orăşele, n-aş vrea să se simtă nimeni j ignit că nu le spun oraşe, în judeţul
Teleorman, dar avem majoritatea populaţiei şi maj oritatea aşezărilor noastre la
sate şi această mulţime de credincioşi şi această mulţime de cetăţeni trebuie să
cunoască preocupările atât la nivel bisericesc cât şi la nivel naţional pentru
satul românesc şi pentru locuitorii acestuia. Aş vrea să mă opresc în câteva
cuvinte asupra preocupărilor noastre, ale Episcopiei A lexandriei şi
Teleormanului, pentru credincioşii noştri d e la sate, pentru satele noastre din
judeţul Teleorman. Infiinţarea Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului s-a
datorat acestei necesităţi de înviorare a vieţii duhovniceşti în satele acestui
judeţ. Eparhiile, înainte de 1 990, erau fo arte mari. Prezenţa episc·o pului în
teritoriu era foarte rară şi atunci era nevoie de mulţi ani, de mult timp, pentru ca
un ierarh să fie în mij locul credincioşilor la una sau alta din parohiile din
episcopia respectivă. De multe ori erau trimişi delegaţi şi locţiitori ai
episcopului care să participe la momentele importante din viaţa credincioşilor
şi a parohiilor noastre. Am pus la suflet acest motiv al înfiinţării Episcopiei
A lexandriei şi Teleormanului şi mi-am propus, n-am reuşit încă, să
îndeplinesc această dorinţă şi acest gând al meu de a fi prezent în toate parohiile
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din j udeţ nu numai într-o scurtă vizită, într-o trecere, în a vedea sfântul locaş şi
pe preotul de acolo ci de a fi prezent la Sfânta Liturghie pentru a fi împreună l a
rugăciune c u credincioşii noştri. Am reuşit î n aceşti trei ani şi j umătate să
săvârşesc Sfânta Liturghie în mare parte din parohiile noastre. Am văzut atunci
şi am simţit bucuria credincioşilor noştri pentru un astfel de moment, pentru o
astfel de prezenţă în mij locul lor. Mai mult decât atât, am avut dorinţa ca în
toate parohiile noastre, în toate satele şi chiar cătunele din eparhia noastră să fie
preot l a îndemâna credincioşilor, să fie preot care să răspundă la toate nevoile
duhovniceşti ale credincioşilor da care, mai ales, să fie alături de ei în toate
momentele vieţii lor şi la bucurie şi la întristare, şi la momente de încercare şi la
momente de satisfacţii deosebite. Acest lucru l-am realizat, nu mai avem nici o
parohie fără preot. Sunt câteva care sunt vacantate în ultima vreme şi care vor fi
ocupate în scurt timp pentru că o nouă promoţie a seminarului teologic va păşi
în acest an pragul de terminare a şcolii şi o parte din ei vor opta pentru a se
preoţi şi a ocupa aceste puţine locuri pe care le avem acum vacante.
Acestea au fost preocupările la nivel central pentru parohiile noastre,
pentru credincioşii noştri. Ele nu s-au rezumat numai la acest aspect al
activităţii sau al bunăstării spirituale şi al unei existenţe duhovniceşti cât mai
bune pentru credincioşii noştri. Deşi săracă, deşi la început şi cu nevoi multe
pentru sine, pentru a putea să se menţină ca unitate administrativ-bisericeasca,
Episcopia Alexandriei şi Teleormanului a stăruit şi a obţinut multe fonduri şi
aici nu pot să nu aduc mulţumirile noastre d-lui Ministru Nicolae Noica, cel
care ne-a sprij init în aceste iniţiative ale noastre şi cu ajutorul şi sprijinul căruia
am reuşit să obţinem fonduri pentru repararea locaşurilor de cult, pentru
restaurarea picturii în multe biserici din judeţul nostru şi pentru înaintarea
lucrărilor la bisericile noi, în construcţie, pe care le avem în judeţul nostru,
puţine e adevărat, numai trei biserici noi în construcţie dar la care se
desfăşoară lucrările foarte greu din pricina lipsei fondurilor necesare.
Toate acestea au arătat preocuparea noastră pentru credincioşii noştri,
pentru biserica din satul nostru românesc din judeţul Teleorman, pentru că este
foarte important ca preoţii şi credincioşii din parohiile noastre să nu se simtă
singuri şi să simtă că la nivel superior Biserica este aproape de ei, îşi apleacă
întotdeauna atenţia către problemele şi trebuinţele lor şi că întotdeauna există
această preocupare ca lucrurile să meargă bine din toate punctele de vedere.
Am socotit să rostim aceste cuvinte în deschiderea acestui simpozion şi nu
accentuăm mai mult rolul Bisericii în societatea satului românesc pentru că
aceasta este o temă de sine stătătoare care va fi abordată în continuare.
Rugăm pe Dumnezeu ca aşa cum ne-a învrednicit să organizăm şi să fim
împreună aici pentru ţinerea acestui simpozion să ne aj ute ca el să fie o reuşită
şi ca scopul pentru care noi l-am gândit să fie atins, spre mai binele şi spre
folosul nostru, al tuturor dar mai ales al preoţimii noastre şi al credincioşilor din
satele noastre din j udeţul Teleorman.
Aşa să ne ajute Bunul Dumnezeu.
https://biblioteca-digitala.ro

13IS'E!l?JC9l o�ovox.i.

202

2 . PREA SFINŢITUL PĂ RINTE VINCENŢIU PLOIEŞTEANUL
VICAR PATRIARHAL
Prea Sfinţia Voastră
Excelenţa Voastră, domnule Ministru
Domnule Subprefect,
Cinstiţi părinţi, onorată asistenţă
Sunt bucuros pentru a fi a doua oară prezent în Episcopia Alexandriei la
invitaţia iubitului nostru frate, Prea Sfinţitul Părinte Episcop Galaction şi
astăzi în calitate de mesager al Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist vă aduc
cuvântul său de binecuvântare şi îndemnul său la un lucru cu multă râvnă făcut
pentru propăşirea Bisericii dar şi a ţării noastre în special. Iată vorbim: ce
facem astăzi pentru satul românesc de mâine? La simpozionul din Bucureşti,
autorităţile statului şi-au prezentat programele lor. Dar ce vom face noi
Biserica, pentru propăşirea acestui sat, pentru ca poporul român din aceste sate
să cunoască şi să trăiască cuvântul Evangheliei aşa cum ni l-a lăsat Mântuitorul
Iisus Hristos? Iată lupta Sfântului Sinod alături de care d-l ministru Noica a
fost, aşa cum se numea Justinian împăratul, un episcop din afară, pentru
obţinerea salariilor de la stat nu ca pe un privilegiu ci ca pe o datorie pe care
statul trebuie să o împlinească având în vedere bunurile confiscate începând de
la Cuza şi terminând cu dictatura comunistă. Aceste salarii obţinute tocmai
pentru a-i împământeni, a-i aşeza pe preoţi în aceste sate, pentru a fi ei mărturia
trăirii Evangheliei vieţii veşnice, pentru a nu mai avea preoţi care să viziteze
aceste sate numai duminica sau şi mai rar, ci prezenţa lor să fie pennanentă.
Ce vom face ci cum vom pregăti noi elevii şi studenţii noştri pentru
misiunea la care ei sunt chemaţi să o facă? Fiindcă, cinstiţi părinţi, cincizeci de
ani ni s-a impus să stăm numai în biserică şi numai acolo să predicăm cuvântul
lui Dumnezeu, astăzi, mai mult ca oricând se impune să ieşim din biserică şi să
predicăm Cuvântul lui Dumnezeu la răspântii de drumuri ori să mergem noi
întru întâmpinarea credincioşilor noştri. Şi acest lucru îl putem face numai
dacă vom avea în fiecare parohie preoţi statornici, conştienţi de misiunea lor
dar şi dându-le posibilitatea să ducă o viaţă decentă, o viaţă corespunzătoare
studiilor lor, corespunzătoare cerinţelor zilelor noastre. lată de ce se cuvine să
întărim disciplina noastră bisericească, să întărim ascultarea de episcopi,
protopopi şi celelalte autorităţi bisericeşti.
Se cuvine să-i pregătim pe elevii şi studenţii noştri pentru misiunea la care
sunt chemaţi pentru că unitatea spirituală a poporului român este, iubiţii mei,
un dar pe care nu trebuie să-l neglij ăm fiindcă cohortele de păgâni care au venit
să ne vestească nouă Evanghelia nu vor binele acestui popor. Vor sufletul lui!
Dar sufletul este cel mai mare dar pe care ni l-a dat Dumnezeu şi este un mare
păcat şi o mare pierdere să-l dăm.
De aceea sigur că vom asculta lucruri deosebite, gânduri deosebite dar,
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înainte de toate se cuvine ca faptele noastre să mărturisească faptul că suntem
pregătiţi să întâmpinăm şi să vestim Evanghelia locuitorilor satului de mâine.
Şi Dumnezeu să ne întărească şi să binecuvânteze acest popor şi rugăciunea
frăţiilor voastre să aducă mila şi ajutorul lui Dumnezeu peste noi.
Vă mulţumesc.

P.C.PR.PROF.DR. CIULEI MARIN
1 . Succinte conexiuni ontologice şi istorice între Biserică şi sat
Î n istoria poporului român, Biserica şi Satul şi-au împărţit perihoretic fiinţa
şi modul de existenţă. Aceasta pentru că locuitorii satului încorporaţi în Hristos
prin Botez şi Mirungere alcătuiesc Biserica, care, la rândul ei, este constituită
din comunitatea umană a satului. Conţinutul semantic al celor două noţiuni şi
realităţi de viaţă probează acest enunţ axiomatic.
In acest sens, în definiţia Părintelui Stăniloae, „biserica este unirea a tot ce
există sau e destinată să cuprindă tot ce există: Durnnezel! şi Creaţia. Ea e
îndeplinirea planului etern al lui Dumnezeu: atotunitatea. In ea e eternul şi
temporalul, ultimul destinat să fie copleşit de eternitate; necreatul şi creatul
ultimul destinat să fie copleşit de necreat, să se îndumnezeiască; spiritualul de
toate categoriile şi materia, ultima destinată spiritualizării; cerul şi pământul
penetrat de cer; nespaţialul şi spaţialul; eu şi tu, eu şi noi, noi şi voi, uniţi în tu
"1
divin sau în relaţie dialogică cu El
conform învăţăturii Sfântului Apostol
Pavel : „Biserica este trupul tainic al lui Hristos, fiecare dintre noi fiind
membrele acestui trup al cărui cap este Hristos extins cu trupul Lui
îndumnezeit în umanitate sau umanitatea aceasta unită cu Hristos, în
"
comunitatea oamenilor ce mărturisesc credinta
, în El ca Dumnezeu înomenit
(Ef�s, IV, 1 6 şi V.30).
Intr-o înţelegere obişnuită şi oarecum simplistă, satul este „o aşezare rurală
a cărei populaţie se ocupă în cea mai mare parte cu agricultura"2 • Religios şi
cultural însă, satul reprezintă comunitatea oamenilor cu o psihologie şi un
ethos (mod de viaţa) determinate de condiţiile istorice specifice.
Etosul satului românesc este, din punct de vedere fiinţial, de la obârşie,
religios în general şi ortodox în special. Acest adevăr îl exprima teologul şi
literatul Nichifor Crainic când afirma că: „ortodoxia este concepţia noastră de
viaţă . . . ortodoxia îmbrăţişează în mod egal pe oameni, oricare ar fi dotaţia şi
capacitatea lor naturală. Pentru ea nu există clase sociale sau categorii preferate
în dauna altora. Greşeala altor formaţiuni religioase de a se sprij ini pe anumite
' Teologia Dogmatică Ortodoxă, EIBM al BOR, Bucureşti, 1 978, voi . II, p. 208
2 Dicţionarul explicativ al limbii române, Ed. I I-a, Ed. Univers Enciclopedic, B ucureşti
1 998, p . 947
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clase împotriva altora e străină de spiritul Bisericii noastre"3 • Ortodoxia este
ace�aşi şi la sate şi la oraşe.
In acest înţeles se poate afirma că modul de viaţă al satului românesc a fo st
si mai ales trebuie să fie ortodox si traditional în sensul sfânt al cuvântului.
D istinsul filozof Constantin Noi �a, în l�crarea „Sentimentul românesc al
fiinţei" sublinia: „unele popoare, copleşite de numărul secolelor apuse, nu au
putut lăsa activă tradiţia lor decât într-o mai mică măsură" , astfel că, pentru ele
„a trai în spirit de tradiţie sau de modernitate a putut fi o neîncetată sfâşiere. Noi
putem fi şi mai departe întru ceea ce am fost, înaintând totodată cu veacul . Pe
baza acestei tradiţii poporul român este o mai largă întâlnire decât altele cu
valorile spiritului. Căc i prin ea însăşi tradiţia înseamnă păstrarea întru spirit a
ceea ce a fost bun în trecut"4 •
Mergând pe firul de aur al Tradiţiei, B iserica Ortodoxă şi-a identificat în
toate timpurile viaţa ei cu viaţa credincioşilor. Graiul Evangheliei şi al
L iturghiei a fost cel al poporului de care preotul s-a legat prin misiunea şi fiinţa
sa până la dăruire. Şi aceasta în mod special la sat ca apostol şi luminător al
poporului lui Dumnezeu.
Pline de duh filocalic şi tradiţional sunt în acest sens cuvintele Prea
Fericitu lui Părinte Patriarh Teoctist, prin care se exprimă cea mai autorizată
"
atitudine a Bisericii faţă de satul românesc : „sat cuminte ca o mănăstire , cum
defineşte Prea Fericirea Sa satul de origine. „Tuturor preoţilor tineri - spune
Prea Fericirea Sa,- care merg la bisericile satelor noastre dragi, le spunem să
admire şi să înveţe de la credincioşi înţelepciunea, răbdarea, râvna şi
devotamentul pentru sluj irea B isericii şi Patriei, această legătură pe care
părinţii noştri au avut-o întotdeauna cu pământul străbun, ţinându-se strâns
uniţi în jurul Altarului Credinţei drept măritoare. Aceasta le-a păstrat curăţenia
sufletească şi tot ceea ce au avut ei mai scump. " Aşa spunea şi poetul Lucian
"5
B laga: „veşnicia s-a născut la sat •
Referindu-se la locul şi rolul ortodoxiei în viaţa satului românesc, părintele
Stăniloae scria: „Nicolae Iorga, cu intuiţia lui de vizionar, a surprins atât
caracterul pitoresc naţional cât şi pe cel uman-social al B isericii Transilvaniei
când a numit-o B iserica de sate şi de preoţi. N-a fo st o biserică de prelaţi
strălucind de vestminte roşii şi violete şi zeloşţ pe titulaturi şi gradaţiuni precise
ci o biserica de părinţi ai satelor, îmbrăcaţi în cămaşa albă de in peste care se
revărsau pletele şi barba căruntă când apăreau în uşa altarului cu Sfântul Potir
ridicat cu mâinile lor bătătorite de muncă şi în odăjdiile împodobite cu motive
româneşti peste albul nedeplin acoperit al cămăşii de in, poporul român vede
[în acestea] pe Tatăl ceresc sau pe Iisus Hristos familiar coborât jos între ei şi

ll

3

•

5

Ortodoxia concepţia noastră d e viaţă, î n Studii Teologice, 1 993 (XLV), n r 3 - 4, p. 6 ş i
Ed. Eminescu, 1 998, p. l l
Pe treptele sluj irii creştine, EIBM al BOR, Bucureşti, 1 995, voi III, p. 354
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înţelegând vibraţiile etnicităţii dar şi necazurile obidei lor. Preotul acesta
conferea o autoritate de lucru sacru p ortului românesc, ferind poporul de
imitarea inesteticelor vestminte străine ' .
Prin Biserică se sfinţeau, se transfigurau şi se conservau toate ale
poporului. Dar şi Biserica se umplea de cuprinsul creaţiei populare româneşti.
Arta poporului devenea artă a Biserici i în bisericuţele de lemn cu uşi sculptate
după motive rom�neşti şi răsunând de troparele înduioşate de modulaţiile
doinelor noastre. Intre Ortodoxie şi românism s-a operat astfel o continuă
comunicare de însuşiri şi de spirit ca între dumnezeirea şi omenirea lui Iisus
Hristos "6 • Această realitate spirituală în care fiecare credincios îşi află menirea
sa în relaţie cu Dumnezeu şi cu semenii se numeşte parohie, de la grecescul
paroikia care înseamnă a locui împreună, a fi în acelaşi Joc, deci în comuniune.
Viaţa Bisericii din punct de vedere administrativ se trăieşte în parohii la
oraş sau la sat, în provincie. „Comportamentul religios este însă antiprovincial.
Din punct de vedere religios, orice loc sacru este la fel de important. Nu există
diferenţă între Ierusalim şi Stavropoleos, sau între catedrală şi biserica de
parohie . . . Nu poate exista biserică provincială chiar dacă ea este ridicată într
1
un sat sau într-un cartier sărac de la marginea capitalei " •
Nu neapărat spre a face un elogiu satului, căzând în bucolic trebuie să
admitem că o comuniune mai strânsă între membrii Bisericii s-a realizat în
parohiile de sat. Din punct de vedere pastoral suntem obligaţi să recunoaştem
că dintotdeauna dar mai ales astăzi, universul urban şi cel rural s-au deosebit
dacă nu cumva au fost în contradictie.
De altfel, acest conflict îl sesizează chiar şi Sf. Scriptură când sugerează că
întemeietorii oraşului au fost cainiştii iar istoria religiilor descoperă în
fratricidul lui Cain, simbolul distrugerii universului pastoral reprezentat de
Abel de către lumea citadină (vezi Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor
religioase). Şi cu adevărat multe suflete frumoase au migrat de la ţară ca să
moară încet dar sigur între zidurile cenuşii ale marilor aglomeraţii urbane.
Adevărul este că reprezentarea preoţiei se face instinctiv şi exclusiv în mediul
rural unde şi parohia şi satul şi omul şi Dumnezeu sunt precis şi inconfundabil
conturate.
Încă nu s-a scris până acum o pastorală pentru oraş şi nici nu cred că s-ar
putea scrie . . . „Aici la oraş se mizează tot timpul pe un eclectism „sui
generis " , fiecare alegându-şi biserica şi preotul după cele mai imprevizibile şi
subiective considerente . . . Preoţia trăieşte la oraş aceeaşi dramă pe care o
trăieşte copilăria: şi una şi alta vor fi mereu marcate de o sfâşietoare nostalgie
d upa sat "M .
Este însă tot mai adevărat că, deşi „Hristos inundă viaţa oricărui sat
-

6 Biserica Ortodoxă a Transilvaniei în „Gândirea, an XXII ( 1 943), nr 5, p 3 5 4
7 Cordoneanu, N . Provincialismul ca ipostază a umanului, î n „Călăuza Ortodoxă" editată
de Episcopia Dunării de Jos, anul X, nr 1 30- 1 3 1 , p. 1 3
8 Buga, I . Pastorala, Ed. International Scorpion, 1 992, p . 77 - 79
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românesc prin tradiţia bisericească şi folclorică . . . mulţi dintre locuitorii
satelor, atunci când B iserica prăznuieşte una din sărbătorile importante, înţeleg
de foarte multe ori ca aceasta să se cinstească doar prin manifestări zgomotoase
prelungite aproape de zorii zilei, fără a se căuta unicul înţeles al oricărei
"9
sărbători religioase: folosul spiritual • Ştim foarte bine că nu a fost aşa
dintotdeauna. Ne confruntăm asadar cu consecintele nefaste ale secularizării
care orientează pe om mai mui t faţă de lumea de aici decât faţă de lumea
spirituală.
I nainte de a prezenta succint câteva din modal ităţile de depăşire a efectelor
teologice, culturale şi sociale ale secularizării ce afectează Biserica atât la oraş
cât şi la sat, simţindu-se imperios nevoia de înnoire, menţionăm că: „problema
principală în acest proces de înnoire spirituală este însăşi secularizarea
societăţii care în trecut lua forma ateismului militant. Secularizarea - teorie
care susţine lipsa valorilor religioase pentru societate - este prezentă şi în lumea
de azi ca si în cea de ieri . Ea este o caracteristică a societătii
, moderne, chiar în
societate � care se crede creştină, indiferent de social şi poli tic "1 0 •

2. Modalităţi de depăşire a efectelor teologice, culturale şi sociale ale
secularizării

Remarcam că „iconomia" prezentării de faţă n-a permis o abordare
holistică care să cuprindă rolul covârşitor al Bisericii la fonnarea şi dezvoltarea
unităţii de neam şi limbă a şcolii şi culturii în general în mediul rural. De
asemenea, vom recunoaşte că alternativele secularizării cu care e confruntată
Biserica sunt şi cele ale satu lui. Se ştie că satul s-a aratat prin excelenţă,
păstrătorul celor mai frumoase şi sfinte tradiţii ortodoxe şi româneşti . Este
·
proverbială omenia săteanului nostru şi spiritul său de întrajutorare şi
compasiune ce trebuie să servească de model relaţii lor sociale.
Astfel, de mare importanţă este misiunea socială a Bisericii, care, pe lângă
dimensiunea ei filantropică, poate contribui la depăşirea dilemei între
individual şi colectivism, ce domină mentalitatea omului contemporan şi care
constituie tot atâtea atentate împotriva omeniei de care trebuie să dea dovadă
un adevărat credincios. Fată de individual ismul ce tinde să ridice insul
deasupra societăţii şi faţă de 'colectivismul ce tinde să scufunde insul în masa
anonimă a naturii, anulându-l ca persoană, misiunea socială a Bisericii trebuie
să pună accentul pe relaţi ile inter-personale dintre membrii societăţii ca să
promoveze astfel respectul faţă de om sau solicitudinea faţă de semen ca
expresie a omeniei. Doar în această perspectivă a relaţiilor inter-personale, care
îşi au ultimul temei creştin în Sfânta Treime, se poate ajunge la comportări
9 Popescu Leontin. Pastoraţia în mediul rural astăzi, în „Calauza Ortodoxă" anul IX, nr
1 1 5, p 1 3
10
Bria, I. M ission and Secularization în Europe, în Intemattional Review of M ission,
voi. LXXVI I nr 305, I 998, p 1 1 7 - 1 30
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civilizate si omenoase în societate. Avem cultura, si
' chiar o cultură care are
profund c o nţinut creştin, plină de iubirea Duhului, dar avem nevoie şi de un
aport de civilizaţie, mai ales când este vorba de integrarea europeană a ţării
noastre. Individualismul şi colectivismul sunt duşmanii redutabi li ai omeniei şi
numai prin depăşirea lor, prin relaţii pline de bunăvoinţă între semeni se poate
progresa către o societate cu faţă umană.
Dar fie că e vorba de omenie în relaţiile dintre semeni fie că e vorba de
comunităţile parohiale, nu vom putea ajunge la realizarea renaşterii spirituale
şi morale a neamului fără o spiritualitate profund ancorată în Hristos şi în
Biserică, prin lucrarea Duhului Sfânt. La baza acestei spiritualităţi se află
regula de aur a teologiei răsăritene, anume că Dumnezeu s-a făcut om pentru ca
omul să se îndumnezeiască, fapt care se realizează atât prin lucrarea luminii
necreate a dumnezeirii cât şi prin strădania credinciosului concretizată în
rugăciune, asceză şi făptuirea actelor de iubire şi omenie faţă de aproapele. Pe
această cale, patimile din noi, ca mişcări iraţionale care ne întunecă mintea şi ne
lipesc de bunurile trecătoare ale lumii sensibile în care trăim, desfigurându-ne
din punct de vedere spiritual, se prefac în virtuţi care sunt tot atâtea mişcări
raţionale şi prin care omul se înalţă spre comuniunea cu Dumnezeu, cu semenii
şi cu întreaga creaţie. Spiritualitatea creştină are dimensiune cosmică. Doar o
astfel de spiritualitate poate contribui la renaşterea spirituală şi morală a
neamului, la restaurarea relaţiilor sociale omenoase şi civilizate dintre oameni,
la depăşirea atât a individualismului cât şi a colectivismului, prin iubire şi
omenie. Ortodoxia reprezintă un tezaur de valori spirituale, culturale şi
naţionale care pot folosi atât creşterii noastre duhovniceşti cât şi depăşirii crizei
11
spirituale a lumii în care trăim •
Dacă celelalte instituţii ale statului îşi concentrează acum preocupările
asupra reabilitării satului din punct de vedere economic, social şi cultural,
Biserica, cu mij loacele sale specifice, îşi urmează şi ea misiunea încredinţată
împotriva tuturor practicilor şi învăţăturilor eterodoxe, atât la sat cât şi la oraş.
Mai întâi Biserica trebuie să-şi intensifice pastoraţia „cu faţa la popor" prin
răspunderea preotului pentru etica socială a credincioşilor. Creştinii cunosc din
experienţă că iubirea, credinţa şi speranţa lor pot deveni un fapt de societate, un
fapt care influenţează şi este influenţat de societate. Prin modul lor de a gândi şi
trăi, creştinii antrenează societatea spre anumite valori şi anumite căi şi invers,
ei pot fi mânaţi de societate în anumite direcţii . Parohia nu este ceva exterior
sau izolat, independent în raport cu comunitatea socială. Ea nu există în afară
.
de experienţa actuală a creştinilor 1 2 •
Unul dintre cele mai presante a�pecte ale misiunii Bisericii în acest sens
constă în catehizarea credincioşilor. In ciuda propagandei atee, poporul român
" Popescu, D. Hristos, Biserică, Societate, E I BMO, Bucuresti, 1 998, nr 3 4, p 1 8
Popescu, D. Spiritualitate pentru timpul nostru în Studii Teologice, anul XLIV, 1 992,
nr 3 4 p. 1 8
12

-
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a rămas în marea lui maj oritate credincios. Î nsă cu tot ataşamentul lor vădit faţă
de Biserică, majoritatea credincioşilor ortodocşi nu deţin o instrucţie religioasă
corespunzătoare. Depăşirea acestei deficienţe se poate realiza atât prin
predarea religiei în şcoală cât şi prin lucrarea de catehizare, ce trebuie să se
desfăşoare în parohii 1 3 •
Un alt aspect este cel al participării credincioşilor la săvârşirea sfintelor
slujbe. Datorită slabei catehizări, a slăbirii conştiinţei eclesiale, foarte mulţi
credinciosi se adresează Bisericii doar atunci când le dictează interesele lor
personale'. Tot astfel, chiar şi atunci când participă, nu caută să stabilească o
relaţie de comuniune. Teologii recunosc faptul că în ultimele decenii nu s-a
acordat importanţa cuvenită „preoţiei universale" a credincioşilor, aşa cum
este ea înteleasă în ortodoxie. Fără să devină clericalistă, B iserica noastră a
neglijat u �eori imp licarea enoriaşilor în acţiuni folositoare pentru viaţa şi
misiunea Bisericii 1 •
Mai mult ca oricând, „hic et nune " (aici şi acum) se pune întrebarea: „cum
poate credinţa creştină să rămână prezentă în societatea secularizată, într-o
lume în care totul se vinde, se cumpără, se schimbă, unde domnesc capriciul,
saţietatea şi în final, un fel de indiferenţă sătulă? "15 Răspunsul este dat chiar de
cel care se întreabă astfel, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, care trimite la
dimensiunea apofatică a cunoaşterii lui Dumnezeu, uitată sau ignorată atâta
vreme în Apus. „Dacă e autentic, creştinismul trebuie să-l pună pe om în faţa
realităţii tainice (a prezenţei lui Dumnezeu în lume n.n.), taină care nu se poate
explica şi cumpăra ci doar admira şi contempla. Atunci existenţa devine o
celebrare, o sărbătoare . . . Noi, ortodocşii, am vrea să-i spunem un cuvânt
omului din Occident, am vrea să-i mărturisim acea spiritualitate care ne vine de
la Părinţii Bisericii, de la Părinţii Pustiei, din Liturghia noastră, din frumuseţea
luminoasă şi liniştită a cântărilor şi a icoanelor noastre, care ne vine de
asemenea
acel ethos atât de specific prin intermediul căruia valorizăm
„ din
.
16
existenţa.
Fără să intrăm în domeniul moralei creştine, trebuie să semnalăm din punct
de vedere apologetic că cea mai des întâlnită motivaţie la omul de azi, pentru a
nu se angaj a religios este tocmai aceea ca nu săvârşeşte nici un păcat sau că nu
şi poate reproşa nimic în planul moralităţii, idolatrizându-se astfel fiinţa umană
11
rămasă singură în univers prin negarea existentei lui Dumnezeu •
Dacă însă, orice referire la păcat trebuie respinsă pentru că devine
stânjenitoare pentru „confortul spiritual " al omului modern în funcţie de ce
·

13 Popescu, D. Misiunea Bisericii în societatea românească contemporană, în voi.
„Hristos, Biserică, Societate", EIBMO, Bucureşti, 1 998, p 59 60
" Buchiu, St. Ortodoxie şi secularizare, Ed. Libra, Bucureşti, 1 999, p . 1 88
150livier Clement Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, Adevăr şi l ibertate în
contemporaneitate (trad. M ihai Maci), Deisis, Sibiu, 1 997, p. 1 39
'6l bidem
1 7 Buchiu St. op. Cit. p. 20 I
-
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criteriu mai pot fi evaluate faptele umane, atât la nivel personal cât şi la nivel
social? Se lasă astfel teren deschis pentru apariţia ambiguităţii noilor valori ale
lumii modeme, în care răul se amesteca cu binele; luarea în serios a acestor
valori, dacă aceasta nu se însoţeşte cu o clarificare necesară, poate semnifica
faptul de a nu vedea riscul păcatului prezent în ele (de ex. faci litatea cu care se
1H
divorţează astăzi) .
Un alt aspect este reprezentat de faptul că şi ştiinţa vrea să-şi aroge dreptul
de a îndruma pe om în planul vieţii sale moral-spirituale. Folosirea greşit
înţeleasă a ştiinţelor umane, ca de pildă sociologia şi psihanaliza care nu
implică în ele însele dimensiunea morală a existenţei, este de natură să
provoace confuzie printre creştini. „Ambiguitatea lor rezidă în pericolul de a le
cere mai mult decât pot oferi, de a uita limitele cercetării lor. Prin definiţie,
cercetarea lor nu ţine seama de perspectiva teologică şi morală, ea este strict
ştiinţifică şi pozitivă. Pericolul devine şi mai mare datorită identităţii de
vocabulare care riscă să ascundă o dualitate de sensuri. De ex., noţiunile de
"
„normal şi de „patologic " în sociologie şi în psihanaliză se situează într-o altă
perspectivă faţă de morala creştină unde semnifică altceva. Prestigiul actual al
"19
acestor ştiinţe poate duce la o deculpabilizare facilă •
De asemenea, Biserica Ortodoxă trebuie să afirme concomitent valorile
universale ale credinţei ca şi expresia lor locală, depăşind orice tensiune care s
ar putea ivi între ele ca rod al unui secularism religios. „Astăzi Biserica
Ortodoxă trebuie să inventeze un nou stil de mărturie în societate. Pe alocuri
credinţa se adânceşte, devine conştientă şi personală. Dar în mase vidul
spiritual este accentuat de pătrunderea formelor celor mai mediocre ale culturii
occidentale.
spaima în fata ruinei valorilor si a
„20 Aventurile sectare însotesc
'
rep�relor.
In faţa provocărilor secularizate sau pietiste ale zilei de astăzi, B iserica
Ortodoxă nu trebuie să piardă din vedere nici o clipă că lumea tot mai
tehnicizată, robotizată şi frustrantă are nevoie mai mult ca oricând de
spiritualitate, comuniune şi de sfinţenie. Toate acestea îşi au izvorul şi puterea
în Sfânta treime şi în relaţia dinamică dintre Sfintele Taine, om, lume şi
Cosmos. Atâta timp cât omul rămâne statornic întemeiat pe aceasta relaţie dată
în harul dumnezeiesc, este ferit de a deveni străin de semenul său şi de sine
însuşi şi poate supune progresul său material şi spiritual spre orizontul
totdeauna deschis al transformării sale2 1 •
S-a spus adesea despre Ortodoxie că se ocupă prea mult cu viaţa interioară
a omului şi manifestă reţinere faţă de angaj amentul social sau politic al
creştinului. Este adevărat, pe de o parte, că Biserica nu face politică, fiindcă
rolul ei nu este cel de a diviza pe credincioşi după opţiunile lor, ci de a-i uni pe
·

'

18

19
20
21

Aubert J.-M . Vivre en chretien, p. 208, apud Buchiu St., op. Cit. p. 20 1
Ibidem
Olivier Clement op. cit. p. 1 23
Buchi u St. op. cit. p. 206
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toţi în Hristos. Pentru a păstra unitatea neamului şi a credincioşilor, Biserica
trebuie să se situeze dincolo de opţiunile politice ale partidelor. Pe de alta parte
însă, viaţa interioară, aşa cum este înţeleasă ea în teologia răsăriteană, ca
transfigurare, nu se adresează doar sufletului, ca să favorizeze fuga
credincioşilor de lume pentru a se continua într-o mentalitate pietistă ci se
adresează deopotrivă trupului pentru a-l elibera de patimi şi de consecinţele
patimilor care se manifestă în relaţiile sociale dintre oameni. Din punct de
vedere ortodox, există un angaj ament politic al creştinului menit să contribuie
la eliberarea oameni lor şi a societăţii de toate formele de alienare, de
exploatare, de opresiune, pentru dreptate sociala, pentru integritatea creaţiei,
pentru apărarea omului de alienări sexuale, dar acest angajament nu este
rezultatul vreunei ideologii ci o consecinţă firească a participării sale la viaţa de
comuniune a Sfintei Treimi în Biserică.
Este adevărat că pentru iradierea mai puternică a vieţii spirituale a
credincioşilor în societate, este nevoie de o reînnoire a vieţii comunitare din
cadrul parohiilor, atât la sate dar mai ales la oraşe, de mai multă disciplină în
rândul preoţilor şi credincioşilor, dar trebuie mereu avut în vedere că
angajamentul social şi chiar politic al credincioşilor este rezultatul
transfigurării fiinţei umane în Hristos şi Biserică dar care se întemeiază pe
prezenţa lui Dumnezeu în creaţie.
Această prezenţă dată în energiile necreate, permite Bisericii Ortodoxe şi
misiuni i sale să depăşească atât panteismul, care duce la sacralizarea lumii şi
împiedică progresul, cât şi la secularizarea ca rezultat al separării lumii de
Dumnezeu, prin dinamismul transfigurării creaţiei în Hristos ca Logos Creator
şi Mântuitor. Prezenţa Logosului Creator în toate lucrurile văzute şi nevăzute
este temeiul treceri lumii către Logosul Mântuitor, prin transfigurarea ei în
Duhul Sfânt. Transfigurarea aceasta este misiunea Bisericii într-o lume
"22
confruntată de secularizare.
Aşa cum s-a putut constata nu am enumerat cu bună intenţie consecinţele
secularizării în amănunt. Aceasta pentru că, pe de o parte, nu s-ar fi putut
cuprinde exhaustiv gama lor extrem de vastă, iar, pe de alta parte pentru că
misiunea Bisericii în vederea contracarării lor este oportună pentru fiecare caz
în parte. Prin urmare Biserica trebuie să-şi îndeplinească misiunea prin
fidelitate şi înnoire, într-un context de probleme foarte polarizat şi foarte
contradictoriu.
„Printre principalele polarizări ale contextului misionar contemporan
amintim, în concluzie, câteva:
a) pe de o parte secularizarea şi pe de alta parte, setea de sfinţenie sau de
spiritualitate autentică;
b) pe de o parte fenomenul sectar, prozelitismul şi
22 Popescu O . Transfigurare şi secularizare. M isiunea Bisericii într-o lume secularizată,
în Studii Teologice, anul X LVI I ( 1 994), nr I 3, p 42
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fragmentarea religioasă, pe de altă parte căutarea
ecumenică a unităţii;
c) pe de o parte sărăcia crescândă, pe de altă parte
acumularea bogăţiei şi a profitului;
d) pe de o parte formele de umilire ale demnităţii
umane prin violenţă, criza morală, obsesia plăcerii şi pe
de altă parte multiplicarea instituţii lor umanitare;
e) pe o parte sincretismul religios şi relativismul
teologic şi, pe de altă parte, prin reacţie, intensificarea
fundamentalismului religios;
f) pe de o parte globalizarea şi cosmopolitizarea şi
pe de altă·parte, multiplicarea atitudinilor naţionaliste şi
a conflictelor inter-etnice.
Î n acest context tensionat, Biserica cu teologia sa trebuie să anunţe şi să
trăiască Evanghelia lui Hristos pentru mântuirea lumii care are nevoie de
vindecare
„ 3 şi de lumină, de pocăinţă şi de iertare, de înnoire şi de viaţă
veşnica. 2
Dificultăţile pe care le întâmpină Biserica, în solidaritate cu întreaga
societate românească, sunt parcă tot mai numeroase. Pe lângă cele materiale,
uşor de sesizat, sunt şi cele de ordin moral şi spiritual. Numărul celor
indiferenţi faţă de credinţă, a celor înstrăinaţi de cultura şi de spiritualitatea
ortodoxă este încă însemnat. Aşa cum afirma în cuvântarea rostită cu prilejul
aşezării Sfintei Cruci pe locul viitoarei catedrale din centrul Bucureştiului,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist: „Hristos Mântuitorul îşi găseşte încă cu
greu loc în inimile şi în cugetele oamenilor de astăzi, aşa cum cu greutate s-a
găsit odinioară, la Betleem, un loc pentru ca să se nască. " Aceasta dovedeşte că
mentalitatea secularizată nu este abandonată cu uşurinţă, de aceea eforturile
Bisericii de afirmare a credinţei şi spiritualităţii ortodoxe în sânul societăţii se
cer înnoite cu fiecare zi, oferind în pragul mileniului al treilea speranţa
redeşteptării naţiunii noastre în planul vieţii religioase cu consecinţe pozitive
24
şi pe celelalte planuri de existenţă: socială şi naţională.
Tocmai de aceea am încercat să valorificăm intuiţia inspirată a poetului
filozof conform căreia „veşnicia s-a născut la sat" ca simbol al perlI}anenţei şi
dăinuirii, a temporalului ce trebuie să fie copleşit de eternitate. In această
accepţiune comunităţile umane care alcătuiesc parohiile din satele noastre sunt
"
în mod special şi trebuie să devină, mergând pe firul de aur al tradiţiei, „aluatul
"
care dospeşte toată „frământătura înnoirilor spirituale pentru care militează
Biserica în vederea combaterii secularizării, atât la oraş cât şi la sat.
.

�

23 +Daniel, Mitropolitul Moldovei şi al Bucovinei M isiunea Teologiei Ortodoxe astăzi,
în Studii Teologice, anul XLV I II ( 1 996), nr 3 4, p 1 1 - 1 2
2' Buchiu St. op. cit. p. 209; a se vedea şi Popescu D. „Hristos, Biserică, Societate"
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DR. LIVIU HAITA
Prea Sfinţite Părinte Episcop Galaction,
Prea Sfinţite Părinte Episcop Vincenţiu Ploieşteanul,
Domnule Ministru,
Doamnelor si
' domnilor.
Biserica Ortodoxă şi satul românesc reprezintă doi dintre pilonii de bază ai
naţiunii române şi ai statului naţional român. Ceilalţi doi piloni fiind şcoala şi
armata. De altfel şi astăzi sondajele de opinie respectă acest adevăr istoric
pentru poporul român. De când ne ştim pe acest pământ, Biserica a fost forţa
care ne-a modelat sufletul şi ne-a călăuzit în lupta pentru · apărarea fiinţei
naţionale. Expunerea mea nu are o tentă naţionalistă sau patriotardă ci
urmăreşte, sau mai bine zis, se bazează pe respectarea adevărului istoric.
Majoritatea poporului român a trăit la sate. Noi ne-am născut ca popor rural şi
creştin. B iserica creştină s-a identificat cu sufletul poporului român, dăruindu-i
acele trăsături fundamentale de caracter: popor paşnic, harnic, ospitalier, viteaz
si
' cinstit.
Strânşi în chingile imperiilor otoman, rusesc, habsburgic, românii au ştiut
să-şi croiască drum prin hăţişul contradicţiilor, realizând în cursul unui ve�c
veacul al XIX-lea, tripticul devenirii lor: unitate, neatârnare, modernizare. In
viaţa societăţii romaneşti aflată pe căile modernizării multiforme exista şi
Biserica cu cele două confesiuni, cea dominantă a românilor, creştin ortodoxă
şi cea greco-catolică, făurită în pragul secolului al XVIII-lea. Ca şi în viaţa
politică, cele două confesiuni au cunoscut şi înfruntări dar şi multe momente de
conlucrări rodnice şi patriotice, iar România desăvârşită a anului 1 9 1 8 a fost
rodul acţiunii acestei biserici a românilor în ambele ei concretizări. Episcopii
Miron Cristea si Iuliu Hossu au marcat la Alba Iulia la 1 decembrie 1 9 1 8
această comuni'une firească a B isericii Naţionale în ambele ei accepţii, cu
marele act al desăvârşirii unificării naţionale pe plan statal.
Risipit şi hărţuit din toate părţile, cotropit când de unii când de alţii, până şi
îngenunchiat politiceşte lungi perioade d e timp, românii ar fi fost un popor
nimicit dacă nu ar fi făcut din B iserică o pavăză de apărare; Biserica şi i dealul
naţional ne-au salvat. Acestea au dat forţelor sale împrăştiate o cristalizare care
l-a scos la l iman. Generaţiile vechi s-au împărtăşit din spiritul vremurilor, adică
din credinţa noastră creştină, care aduce spiritul dreptăţii şi din convingerea că
ţărănimea, adică satul, reprezintă baza sociala a luptei pentru dreptate, adevăr
şi libertate. Sluj itorii Bisericii, ierarhi, călugări sau preoţi de mir, au participat
la mişcările şi răscoalele cu caracter naţional şi social ale poporului român, ale
ţărănimii noastre. Amintim numai pe cei care au luptat în oastea lui Mihai
Viteazul acum 400 de ani, de protopopul Şandru din Bocşa Maramureşului
care a distrus o oaste tătărească în fruntea păstoriţilor săi; amintim pe preoţii
care s-au alăturat răscoalei conduse de Horia, Cloşca şi Crişan în 1 784; în sec .
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al XIX-lea, preoţimea, dând dovadă de un fierbinte patriotism, a fost alături de
popor în toate momentele de seamă din istoria sa: Revoluţia lui Tudor
Vladimirescu din 1 82 1 , revoluţia de la 1 848, U nirea Principatelor Române din
1 859, Războiul de Independenţă din 1 877- 1 878, Procesul Memorandumului
din 1 894, Răscoala ţăranilor din 1 907 şi apoi Unirea Transilvaniei cu România,
Marele Act de la 1 Decembrie 1 9 1 8.
Nicolae Iorga spunea că preoţii din satele noastre, mitropoliţii, episcopii,
călugării de la mânăstiri, au dat poporului toată învăţătura, au înzestrat neamul
cu o limbă literară, cu o literatură sfântă, cu artă, în legătura cu gustul şi nevoile
lui, au sprijinit statul fără să se lase înghiţiţi de dânsul, călăuzind neamul pe
drumurile pământului fără a-şi desface ochii de la cer, dând istoriei noastre
cărturari, caligrafi sculptori în lemn, oameni de stat, ostaşi, mucenici, sfinţi.
Unul din marii caligrafi ai sec. al XVI-lea, din vremea domnitorului Petru
Cercel era dintr-un sat teleormănean, din Măldăieni şi se numea Radu
Grămăticul.
B iserica noastră a îndeplinit un însemnat rol cultural care s-a manifestat
sub diferite forme. Cele dintâi manuscrise copiate pe pământul ţării noastre
mă refer la Nicodim de la Tismana, la început în slavonă apoi în româneşte, au
fost texte de slujbă şi învăţătură bisericească; tot aşa, primele cărţi tipărite: ale
lui Macarie, ale lui Filip Moldoveanu, ale diaconului Coresi. Prin traducerea şi
tipărirea de cărţi bisericeşti în româneşte, diaconul Coresi, mitropoliţii Simion
Ştefan, Varlaam, Dosoftei, Antim Ivireanul au pus bazele limbii literare
româneşti, înţeleasă de românii de pretutindeni. Primele şcoli au apărut în tinda
bisericilor din satele şi târgurile patriei şi a mânăstirilor noastre, pregătind
scribi pentru cancelariile domneşti sau copişti de manuscrise. Chiar aici, la
Alexandria, prima şcoală a fost înfiinţată în 1 836 de către preotul Tudorache.
Organizând primele şcoli, era firesc ca primele manuale şcolare să fie scrise tot
de oamenii Bisericii: Bucoavna de la Alba Iulia din 1 699, Bucoavna
Mitropolitului Iacob Putneanul din 1 75 5 , Aritmetica şi Geografia Episcopului
Amfilofie al Hotinului din 1 725, mai târziu manualele şcolare scrise la
îndemnul mitropoliţilor Veniamin Costache al Moldovei şi Andrei Şaguna al
Transilvaniei, după care au învăţat copiii ţăranilor şi orăşenilor noştri. Prin
tipăriturile de cărţi bisericeşti care circulau în toate ţinuturile locuite de români
s-a ajuns implicit şi la întărirea conştiinţei de unitate naţională la românii din
Moldova, Muntenia şi Transilvania. La acest lucru au contribuit mai cu seama
frumoasele prefeţe ale vechilor noastre cărţi bisericeşti adresate tuturor
românilor: Cazania lui Varlaam, Noul Testament de la Alba Iulia.
Biserica a organizat şi primele aşezăminte de asistenţă socială. Bolniţele de
pe lângă mânăstiri şi biserici dintr-o serie de sate şi oraşe nu erau altceva decât
un fel de spitale sau azile pentru oamenii din popor, pentru călugării bătrâni şi
bolnavi care îndurau aceleaşi suferinţe. Sunt cunoscute spitalele de la Putna,
Argeş, Cozia, Dragomirna, Sadova, Colţea, Antim, Pantelimon.
Prima măsură sanitară cu caracter obştesc este dată de Alexandru
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Lăpuşneanu în 1 55 7 care a cerut să se aducă de la Braşov un medic care să se
ocupe de sănătatea publică. Mai târziu, în 1 650, Pravila cea Mică de la
Mânăstirea Govora, pe lângă alte preocupări de ordin social, cuprinde şi o serie
de precepte sanitare sub formă de sfaturi adresate bunilor creştini. Atât Pravila
de Govora cât şi pravilele lui Vasile Lupu şi ale lui Matei Basarab mai conţin şi
o serie de dispoziţii interesante pentru acea vreme, cu privire la protecţia
coptilor.
In urma Regulamentelor Organice aplicate din 1 832, numărul medicilor
oficiali s-a înmulţit, stabilindu-se câte unul pentru fiecare judeţ. Doctorul
D avilla a fost adus în 1 853 de la Paris de către Barbu Ştirbei cu scopul precis de
a organiza serviciul sanitar din România. Doctorul Kretzulescu, creatorul
scol ii de felceri-chirurgi în 1 842, a înfiinţat Şcoala Naţionala de Medicină care,
în 1 Ş69 a fost ridicată la rang de facultate.
In 1 862 se creează servicii medicale de plasă şi câte un Consiliu de igiena în
cele mai însemnate oraşe. Prin regulamente s-au stabilit normele de acordare a
dreptului de liberă practică a medicinei.
Foarte mulţi preoţi din satele şi oraşele noastre, inclusiv din Teleorman, au
participat la viaţa social-politică prin partidele istorice, pentru apărarea
intereselor ţărănimii. Atunci când după 1 947, în România a fost instaurată
dictatura comunistă, sute de preoţi şi 84.000 de ţărani au fost arestaţi şi
condamnaţi la ani grei de temniţă, unii dintre ei chiar murind pentru că s-au
opus colectivizării forţate, s-au opus ateismului şi încălcării drepturilor
fundamentale ale omului.
Pentru cei căzuţi la datorie în acei ani, ţărani şi slujitori ai Bisericii noastre,
pioasă recunoştinţă.
Va mulţumesc.

DL. PROF. CONSTANTIN ŢÂ NŢARIU
Prea Sfinţite Părinte Episcop Vicar Patriarhal,
Prea Sfinţite Părinte Episcop al Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului,
Domnule Ministru, doamnelor şi domnilor.
Î ntre instituţiile fundamentale, care dau substanţă şi perenitate istoriei
români lor, ca piloni între a fi sau a nu fi ca popor, se află Biserica şi Şcoala şi
intr-o simbioză ancestrală satul românesc. O mare perioadă de timp, ca popor
pastoral, românii au avut obştea ca factor al solidarităţii iar satul a reprezentat
axul gravitaţional al unui microunivers în care dacă vatra satului reprezenta
centrul său geografic, biserica era centrul său cultural, moral, etic şi educativ.
O problemă atât de complexă mă determină să insist doar asupra unor elemente
şi date plasate în Evul Mediu pentru că, după cum se ştie, pentru trecut, nu
există nici prezent nici viitor, iar relaţia pe care o voi dezvolta va fi relaţia
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Biserică- sat- învăţământ, un învăţământ perceput într-o diversitate de forme:
scriere, ştiinţă de carte, meşteşugul vorbirii, etc.
Se impune o primă problemă: când a apărut învăţământul i;_ural medieval
românesc şi de ce? Aş începe cu a doua parte a întrebării : de ce? In primul râqd
pentru că dintre multele explicaţii care s-au dat, două sunt fundamentale. In
primul rând, din nevoia creării unei categorii monahale culte care să întărească
structura creştină la nordul Dunării . Lăcaşele de cult existente în Dobrogea: la
Basarabi, Dinogeţia, Niculiţel, adăposteau preoţi, călugări, diaconi care nu
doar copiau cărţile de ritual ci pregăteau şi sluj itorii Bisericii Ortodoxe
Române. Aceasta era şi obligaţia conştient asumată de Macarie, cel care la
1 3 77, în calitate de păstor sufletesc, de educator al creştinilor din aceste locuri,
cum rezultă dintr-un document constantinopo)itan, în care Macarie este
considerat un adevărat păstor, părinte şi dascăl. In al doilea rând: de ce a luat
fiinţă învăţământul rural? Pentru că era generat de necesităţile cotidiene, cum
rezultă chiar din mărturia lui Simon de Keza, cărturarul maghiar care pe la
1 280 susţinea că secuii locuiau în munţii de margine „împreună cu românii de
la care au învăţat scrierea acestora" deci o scriere existentă.
O a doua problemă: după cum se ştie, românii s-au născut creştini dar la un
moment dat limba de cult era limba greacă, o limba mai veche şi limba slavonă,
o l imba inventată. Oare nu se crea o discrepanţă între limba oficială şi limba
românilor de pretutindeni? Şi de această dată, din nou, rolul Bisericii ieşea în
evidenţă; ea, Biserica, arunca o punte de legătură, căci dacă sluj ba se făcea în
slavonă, legătura între cultura scrisă religioasă şi populaţie era asigurată cu
ajutorul predicilor care erau traduse şi prelucrate oral de preoţi cu mult înainte
de 1 52 1 , anul atestării primului document în limba româna.
O altă problemă: au existat şcoli rurale în aceasta perioadă? Cum au
influenţat ele ştiinţa de carte? O primă categorie de şcoli, şi esenţială de altfel, o
reprezentau şcolile mănăstireşti, cele mai multe dintre ele, aflate în vecinătăţi
de obşti săteşti pe tot spaţiul românesc. De la Vodiţa şi Tismana la Peri şi Vad,
de la Râmnic şi Dragomirna la Bistriţa şi Neamţ, unde dascălii şi profesorii
numiţi nastarnici, grămătici, pregăteau la rândul lor dieci, pisari dar şi mireni.
Ei se numeau: Sofronie de la Tismana, Stan de la Râmnic, Teoctist de la Neamţ
viitorul mitropolit, Mihai din Romanaţi dar şi teleormănenii Radu de la
Măniceşti - care în secolul al XVI-lea copia Evanghelia fiind pomenit în
documente alături de dascălii din Braşov şi din Bucureşti, sau Parcan din
Mir9şi, aj uns la acest titlu-rang de logofăt.
In ceea ce priveşte şcolile săteşti efective, dovada existentei lor sunt diecii
şi grămăticii acestei perioade, scriitori de documente, dascălii prezenţi în satele
româneşti. Aşa sunt cazurile diecilor din plaiurile Muscelului cărora li se
adresa Mircea cel Bătrân să respecte „ce vedeţi aici scris " , a prahovenilor,
argeşenilor şi nu în ultimul rând al teleormănenilor care, în sec. al XVI-lea sunt
atestaţi ca dieci în număr de 1 8, la Miroşi, Balaci, Scrioaştea, Zâmbreasca,
Măniceşti. Mulţi din diecii secolului al XVI-lea scriu în limba maternă, deci în
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română, cu atât mai mult cu cât sunt numiţi în documente ca dieci ţărani sau
cum este cazul ardelenilor proveniţi din rândul „mişelimii " deci ţărănimii,
cum sunt numiţi în epilogul Octoihului apărut la Braşov în 1 570.
Ce-şi însuşeau cei care studiau în aceste şcoli săteşti? Teologia, slovenia,
adică citirea, şi scrierea cum este cazul celor 1 8 dieci amintiţi mai sus, foarte
probabil pregătiţi în şcolile de slovenie de la Mănicesti, de la mănăstirea
Ţigănia- Drăgăneşti de lângă Ruşii de Vede sau la mănăstirea Plăviceni Aluniş
de la Beciu. Mai studiau aritmetica, geometria, folosită la hotărnicii dar şi
paragrafe din pravile folosite în relaţii comerciale cum este cazul logofătului
�ihail din Olteni, al lui Cernat din Putineiu sau al lui Popa Trifu din Mirceşti.
In concluzie, ţărănimea obştilor devenea interesată de ştiinţa de carte. De
aceea, la 1 65 1 , văduva Stanca, soţia ciobanului Oprea din Sălişte, simţindu-şi
sfârşitul aproape, a ţinut să împartă averea celor două fiice şi doi fii : Stanciu şi
Oprea, dintre care ultimul primea o parte din avere pentru a pleca în Moldova
ca să înveţe carte, deci românii aveau nevoie de comunicare aşa cum se scria şi
în prefaţa Noului Testament tipărit la Alba Iulia la 1 648: „cuvintele acelea sunt
bune care le înţeleg toţi " . Tăria sufletească a neamului românesc a rămas
împotriva tuturor încercărilor neclintită pe piatra credinţei străbune prin care
s-a cimentat unitatea lui de credinţă şi cugetare, aceasta pentru că a fost
Biserica, scoala si
. Cartea Românească a lui Varlaam din Moldova ca si ale
mitropoliţi lor Te ofit şi Ştefan din Ungrovlahia ca şi ale urmaşilo ; lor,
pretutindeni la românii dintre Carpaţi şi Tisa mai păstrându-se şi astăzi
exemplare din aceste bătrâne tipărituri prin altarele bisericilor de la sate.
O dată cu U manismul şi Modernismul, relaţia Biserică-Şcoală în satul
românesc avea să prindă tot mai mult substanţă, preotul şi învăţătorul
reprezentând calea, formatorii de conştiinţe, o cale atât de brutal întreruptă
între 1 948 şi 1 989 dar spre dreapta rânduială reluată după 1 990.
Nu pot să închei scurta mea prelegere fără a conchide că atâta vreme cât
Biserica a redevenit fundamentul nostru existenţial după regula celor 50 ani de
muti lare de conştiinţe, satul românesc a redevenit într-o fireasca armonie cu
Biserica, locul reculegerii şi sanctuarul nostru ancestral.

DL. MINISTRU

NICOLAE N OICA

Prea Sfinţite Părinte Episcop Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul,
Prea Sfinţite Părinte Episcop Galaction al Alexandriei şi Teleormanului,
Distinşi Părinţi,
Doamnelor si domnilor.
Î mpletirea dintre natură şi istorie a dat naştere satului românesc aşa cum
este el astăzi. Şi tot sub semnul istoriei ne înscriem noi atunci când ne gândim la
responsabilitatea pe care o avem în prezent pentru existenţa satului românesc.
Este satul care de-a lungul istoriei a fost izvorul de valori umane şi morale ale
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societăţii de pe aceste meleaguri şi care încă mai cuprinde cea mai mare parte a
populaţiei ţării, populaţie din care provin celelalte straturi sociale şi căreia îi
datorăm cu toţii respect şi grijă pentru soarta sa. La scurt timp după preluarea
conducerii M.L.P.A.T., echipa ministerială pe care o conduc a elaborat
programul pentru normalizarea vieţii la sate, aprobat prin H.G. 577/ 1 997,
program care se referă la pietruirea drumurilor comunale de pământ şi
alimentarea cu apă a satelor. Acest program poate fi o cheie a dezvoltării satului
românesc. Prin acest program ministerul şi-a propus să rezolve situaţia
dramatică în care se află satul românesc. In 1 997, din circa 1 3000 sate, 1 1 .000
nu beneficiau de alimentare cu apă. De asemenea, din 3 1 .000 km de drumuri
comunale la sate, 7.600 erau de pământ. Programul a fost elaborat pe baza unor
studii social-economice complexe, a analizei situaţiei existente, a propunerilor
autorităţilor publice locale şi a aplicării unor criterii de selecţie pentru
stabilirea priorităţilor. Programul este coordonat de ministerul pe care îl
conduc şi are rolul de a aduce satul într-o stare de normalitate, nu de
modernizare. Pentru că numai pe aceasta bază se poate dezvolta o societate
civilă având atributele unei societăţi moderne. Ministerul este profund
implicat în reforma societăţii româneşti pe care înţelege să o facă prin măsuri
concrete iar pentru satul românesc aceasta înseamnă crearea condiţii lor
normale pentru o viaţă normală. Dar cum spunea evanghelistul : „să nu iubim
"
numai cu vorba ci şi cu fapta lucru care a fost înţeles de Guvernul României
instalat după alegerile din 1 996 câştigate de Convenţia Democrată Româna.
Astfel, în perioada 1 997- 1 999 s-au alocat peste �00 miliarde lei de la buget şi s
au finalizat circa 1 .000 km drumuri comunale. In aceeaşi perioadă s-au alocat
circa 400 miliarde lei pentru alimentarea cu apă în mediul rural şi au fost
atacate 43 1 obiective. Dar important este că, neavând suficienţi bani, am
înţeles să obţinem un credit guvernamental pentru un împrumut extern şi deja
este semnat contractul pentru 1 20 milioane dolari cu o firma engleză pentru
alimentarea cu apă la sate şi încă 1 20 milioane dolari cu o firma din Israel.
Judeţul Teleorman va beneficia pentru prima oară în existenţa să, începând cu
luna iunie, de 200 miliarde lei pentru alimentarea cu apă la sate. Bugetul de
investiţii al judeţului Teleorman este de 25 miliarde lei. Realizarea întregului
program necesită însă un volum mare de investiţii. Acest program este primul
la nivel naţional, elaborat după 1 989 şi destinat în exclusivitate satului. Aceste
lucrări se execută cu banii publici pentru a rezolva în interesul general al
societăţii diferitele probleme şi tocmai de aceea domeniul este deosebit de
sensibil la însuşirea valorilor morale, în special a acelora care se referă la
credinţă, la solidaritate umană şi la spirit civic. Eu nu voi înceta să susţin că
realizarea procesului de reformă în România este condiţionată de factorul
economic, desigur, dar în egală măsură şi de cel moral mai mult, că reforma
economică trebuie desăvârşită simultan cu reforma morală, că nu putem vorbi
de o prosperitate economică în afara asanării morale a societăţii.
După cum bine ştim, satul nu înseamnă doar agricultură, înseamnă şi starea
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materială şi spirituală în care se află ţăranii, oamenii ce cultivau pământul
asigurându-ne tuturor hrana. Satul înseamnă b iserica, şcoala, dispensarul,
drumul, alimentarea cu apă, canalizarea. De aceea afirmam că sănătatea nu
trebuie apărată doar de medicină ci trebuie şi întreţinută de condiţii de trai care
să permită o viaţă normală, să permită dezvoltarea. Tot în sensul dezvoltării
trebuie să fim constienti că atunci când drumurile vor fi accesibile si va
funcţiona mai bine d istri buirea şi comercializarea produselor agricole, ac e asta
va aduce prosperitate ţăranilor. Cu cât drumurile şi alimentarea cu apă vor fi
realizate mai repede şi mai bine, cu atât mai uşor vor apare mici întreprinzători
cu fabrici de prelucrare. Efortul nostru pentru realizarea programului de
normalizare în sensul acesta se focalizează.
De asemenea, preocuparea ministerului se îndreaptă şi spre educarea
locuitorilor satelor de a-şi construi casele corect din punct de vedere tehnic şi
urbanistic. De aceea au fost difuzate în mediul rural, prin Consiliile Judeţene şi
prin primării planşe şi reguli şi soluţii simple de construcţie corectă a
locuinţelor. M inisterul a promovat planul de amenajare a teritoriului naţional
cu zonele de risc potenţial, cu inundaţii şi alunecări de teren pentru a interzice
construirea în aceste zone.
Daţi-mi voie să-l citez şi eu pe Constantin Noica atunci când spunea că
„binele românesc, ca orice bine, începe de la valoare, de la respectul, exerciţiul
"
şi triumful valorilor în sânul unei societăţi . Acestor valori ale satului
românesc le datorăm crearea unor condiţii de trai normale. Cred că nu greşesc
dacă spun că aceasta este o problemă de morală iar prin atitudine morală eu
înţeleg obligaţia de a fi cinstit şi corect în îndeplinirea datoriilor şi în relaţiile cu
ceilalţi oameni, drept în aplicarea legii şi nu în ultimul rând, în afirmaţii şi
promisiuni. Eu cred că valoarea omului trebuie apreciată după binele )iealizat
societăţii faţă de care, în primul rând omul religios are o responsabilitate ce este
dator să o îndeplinească.
Să ne ajute Dumnezeu să ne facem dato,ia fiecare la locul său pentru binele
oamenilor din ţara aceasta, acum şi în viitor.
Daţi-mi voie să închei mulţumind Episcopiei A lexandriei şi Teleormanului
şi tuturor celor care au organizat această manifesta.re.
Va mulţumesc.

PREA SFINŢITUL PĂ RINTE EPISCOP GALACTION
Î nainte de a intra în a doua parte a acestei manifestări culturale doresc să
aduc mulţumirile mele Prefecturii judeţului Teleorman, d-lui subprefect
Alexandru Gabriel aici de faţă, pentru generozitatea cu care ne-a oferit această
sală. Doresc să multumesc tuturor celor care au luat cuvântul aici si care au
înfăţişat pe cât a fo �t cu putinţă în timpul rezervat pe care şi aşa I-am cam
depăşit,- problemele legate de fiecare domeniu în parte. Sunt îndatorat să
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mulţumesc Prea Fericitului Părinte Teoctist care, cu multă părere de rău nu a
putut fi prezent în mij locul �ostru astăzi dar care a ţinut ca prin delegatul Său,
Prea Sfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu, să fie prezent în mij locul nostru. Vă
rugăm Prea Sfinţia voastră să-l asiguraţi pe Prea Fericitul Părinte Patriarh că
aici, la Teleorman, noi: Episcopia, c lerul şi credincioşii, căutăm să păstrăm
aprinsă flacăra credinţei şi să ne facem datoria aşa cum se cuvine ca buni
români şi buni creştini. Şi că îi mulţumim în mod deosebit că a apreciat să fiţi
Prea Sfinţia Voastră mesagerul Prea Fericirii sale în mij locul nostru astăzi .
Spre încheierea primei părţi a ş dori să fie înţeles u n lucru: atât Biserica cât
şi conducerea c ivilă a societăţii, prin ministerele de resort, au în vedere măsuri
pentru bunăstarea satului românesc. Toţi suntem conştienţi de importanţa pe
care o are satul românesc si sănătatea acestuia sau a locuitorilor lui . De aceea
fiecare în parte, în domeni � l său, căutăm să demarăm proiecte şi iniţiative care
să contribuie la restaurarea satului românesc, la readucerea lui pe făgaşul
normal, la înălţimea pe care a avut-o întotdeauna în societatea românească
pentru că istoria ne demonstrează: satul a fost, rămâne şi va fi acela care susţine
societatea. Aici se plămădeşte pâinea cea de toate zilele, aici se plămădesc
vlăstarele care, mergând mai departe, vor reprezenta poporul, naţiunea şi ţara
noastră. De acea rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze ţara noastră, să
binecuvinteze satul românesc şi pe locuitorii acestuia, pentru ca în credinţă, în
frica de Dumnezeu şi în respect faţă de neam să-şi facă datoria aşa cum şi-au
făcl.f_t -o înaintaşii noştri şi să fie la înălţimea chemării lor.
In peregrinările pe care le-am făcut în judeţ am constatat un lucru deosebit
şi anume că oricât de mică este o aşezare şi în general aşezările din judeţul
Teleorman sunt mici, a existat această dorinţă a locuitorilor acestor aşezări de a
avea un locaş sfânt de rugăciune în mij locul comunităţii lor. Mai mult decât
atât, am observat că acolo unde datorită posibilităţilor materiale deosebite,
credincioşii şi-au putut ridica un locaş de rugăciune mai deosebit, n-au pregetat
să ofere locaşul vechi unei alte comunităţi l ipsite de acesta. De aceea, în judeţul
Teleorman am întâlnit, şi cartea pe care o lansăm astăzi prezintă şi aceste
cazuri, biserici peregrine, biserici care s-au mutat dintr-un sat într-altul, de la o
comunitate la alta tocmai în acest spirit comunitar, tocmai în acest spirit de într
ajutorare a semenilor care erau lipsiţi de un asemenea locaş de cult. Am
apreciat ca necesară punerea la dispoziţie pentru cei interesaţi şi mai ales
consemnarea pentru istorie a realităţii, a trecutului şi a prezentului legat de
sfintele noastre biserici, de sfintele locaşuri din judeţul Teleorman şi astfel s-a
născut ideea întocmirii unui album numit „Biserici din Teleorman" . Trebuie să
amintesc aici că nu ar fi fost cu putinţa apariţia acestui album dacă nu am fi
primit spij inul generos, foarte generos, al domnului ministru Nicolae Noica.
As vrea să fac o corectare a unei afirmatii care nu cred că intentionat a fost
e x'primată aici ci din grabă poate: dom�ul ministru Nicolae N � ica nu este
numai ctitorul şi prietenul Eparhiei A lexandriei şi Teleormanului sau al
judeţului Teleorman ci este ctitorul şi sprij initorul B.O.R. în general, al
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Patriarhiei Romane.
Să aflăm în continuare câteva cuvinte despre modul în care a fost elaborat
acest album şi câteva aprecieri legate de prezenţa acestuia în peisajul cultural
teleormănean.

P.C. PREOT ADRIAN-PETRUŞ DRĂ GHICI
Prea Sfinţite Părinte Episcop Galaction,
Prea S finţite Părinte Episcop Vincenţiu P loieşteanul,
Domnule Ministru,
Prea cucernici părinţi şi fraţi,
Onorată asistenţă.
La Festivalul „Brukner" din 1 994 se vorbea despre o lume a suspiciunilor, o
societate a suspiciunilor care nu urmărea altceva decât să facă referire şi să
vorbească despre un aşa zis „sindrom �lterum" însă nu percep niciodată măsura
în care acesta ar încăpea sau ar putea încape ca modalitate de manifestare în
socialul comunitar născut din cea mai necesară porunca a iubirii numită
simbolic „samariteană" . Şi totuşi, se simte din ce în ce mai mult contemporană
preocuparea omului, deşi nefirească, pentru strălucirea propriei persoane,
asemenea reclamelor PERSIL din programele tv, rătăcind iubirea în memoria
teoriei.
Istoria, totuşi, asemenea Sfintei Tradiţii care păstrează rădăcini harice, nu
acceptă niciodată degetul arătător al moralei. Ea se adresează din plin, cu
referiri la viaţa noastră, permanentă, făcând din trecut o necesitate actuală şi
mai ales istorică. A cunoaşte vina, a recunoaşte vina este posibil numai acolo
unde există un cadru al harului, al iubirii. Hristos - nu trebuie să uităm
niciodată- este fiinţial, de altminteri, mai întâi mântuitor şi după aceea
j udecător. Dimensiunile vieţii noastre păstrează frumuseţea darului lui
Dumnezeu cu măsura în care şi arta poate însemna zidire şi necesitate pentru
viaţa omului în vederea unei schimbări pentru tot ceea ce înseamnă bine şi bun,
o stare a pozitivităţii necesare, existenţiale şi sociale mai ales. Tarkovski, la fel
de convins, ne aduce aminte că scopul artei constă în a pregăti omul pentru
moartea să. Românul crede că cine nu dă doi bani pe moarte nu dă un ban pe
viaţă. Preţul vieţii, aşadar, nu este altul decât acesta. Prin urmare fiecare dintre
noi ştie să se facă viu în Hristos pentru ceea ce înseamnă dincolo în toată
realitatea. Sfântul Apostol Pavel ne întăreşte pe toţi, pe cei credincioşi ca şi pe
cei suspicioşi, în acee�şi măsură, spunând că „şi dacă trăim şi dacă murim,
suntem ai lui Hristos" . In felul acesta sfinţii sunt vii şi prin numele lor pe care le
purtăm noi astăzi, cu demnitate mai mare sau mai mică, iar ctitorii, ziditorii de
b iserici, truditorii, în general, care au făcut ceva pentru ţinutul acesta al
Teleormanului, sunt făcuţi fraţi în Hristos şi vii prin apariţia acestui album.
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Din încredinţarea Prea Sfinţitului Părinte Episcop Galaction m-am ocupat
în parte de punerea laolaltă de tot ce se poate vedea în acest album, în „non
"
multa sed multum . Mă simt îndatorat si 1recunoscător să-i multumesc Prea
S finţiei S ale, Prea Sfinţitului Părinte Epi ;cop Galaction, pentru cu�aju l pe care
l-a avut când mi-a îngăduit să pornim la alcătuirea lucrării şi îmi cer iertare, în
ace ljlşi timp pentru inevitabilele greşeli ce s-au ivit.
Ii mulţumim domnului ministru Nicolae Noica pentru că nu ne-a lăsat în
faza de proiect'pentru această lucrare şi sunt mâhnit că lexicul meu nu a găsit
altă asociere a cuvintelor mai grăitoare pentru nobila bunătate a domniei sale.
Mulţumesc părinţilor care au tratat cu seriozitate toate solicitările noastre şi
părinţilor protoierei pentru dragostea şi concursul dat.
Mulţumesc mai ales dl. doctor Călin Ştefan Răgălie pentru concursul
nemij locit şi pentru tot ajutorul dat.
Mulţumim dlui Dulgheru Cristian şi dl. Lupu Gheorghe de la Inspecţia în
Construcţii pentru coparticipare.
Mulţumesc colegului meu Oprescu Cătălin pentru aj utorul dat, colegilor
mei de la Catedrală care m-au suplinit şi cu totul special, părintelui consilier
economic Nicu Chiriţă, care a fost sufletul şi inima acestei lucrări.
Vă rog să-mi permiteţi o mărturisire: este sigura dată când citesc o carte de
şapte ori în zece zile, ce s-au prelungit până la ceasurile 3- 4 ale dimineţii în faza
de conturare a ceea ce înseamnă „bun de tipar" ; mai cu seamă că albumul
cuprinde mii de caractere, trebuie urmărite ideile la propriu şi figurat, care au
trehµit puse într-o asociere şi logică inteligibilă.
I ngăduiţi-mi să amintesc în treacăt, fără a lua în mod special anumite
exemple, date despre ceea ce înseamnă inedit şi istorie în această lucrare a
bunăvoinţei şi dragostei în acelaşi concurs: la U lmeni biserica este zidită de
Constantin Sturdza, devenind moşia lui larea Dumitru, cumnatul inginerului
Anghel Saligny, iar proprietarul dăruieşte bisericii una din casele sale care a
fost iniţial prima şcoală din sat, iar actualmente este casa parohială. La
Ciolăneşti „prima biserica din ţară de la ţară căreia i se introduce lumina
"
electrică după cum ne mărturiseşte dl. prof. Nae Ionescu, Dumnezeu să-l
ierte. La Brînceni biserica este construită de familia Anastasievici, cu ajutor
dat de localnici, este pictată de Gheorghe Tatarăscu şi aj unge ulterior
proprietatea familiei Gheorghe Vernescu. La Cervenia ctitor �ste Barbu
Stirbey, la Vii şoara ctitor se cunoaşte Constantin Cantacuzino. Intâlnim în
mod particular biserici care au fost date de pomană unei local ităţi sau alteia,
biserici din lemn care au fost dăruite, de ex. biserica de la satul Comoara
satului Albeni, din zona Videle, biserici arse de turci şi biserici cumpărate cu
şapte lire turceşti din zona Argeşului, în 1 859, care se află astăzi la Scurtu
Drăceşti monument istoric; biserica construită cu aj utorul unor greci, la
Olteni; la Udupu arendaşul grec „a uitat" să se întoarcă cu materialele de
construcţie pentru biserică drept pentru care a fost pictat fără cap în biserică; la
Siliştea-Vida ctitorie a fraţilor Golescu; în Roşiori, Sf. Spiridon este ctitorit de
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Cantacuzino, iar la Sf. Î mpăraţi istoria este permanentă şi vie cunoscându-se
existenţa unei şcoli de grămătici .
Albumul strânge laolaltă nume şi înfăptuiri, prezentându-se şi vorbind
despre el de la sine. Propune în acelaşi timp, o adunare de gânduri şi atitudini
ale oamenilor, evocă trecutul Teleormanului şi este o prezentare a !ucrării
Bisericii de astăzi în noua Episcopie a Alexandriei şi Teleormanului. ln felul
acesta alcătuită, prezentată în mod ştiinţific, are pretenţia de a fi unică în
bibliografia Bisericii Ortodoxe Române, înscriindu-se sărbătoririi anului
j ubileu.
Ieşită de curând de sub tipar, lucrarea participă la Târgul Internaţional de
Carte care a avut loc la Bucureşti, primeşte admiraţia vizitatorilor şi este
solicitată de o firmă de difuzarea cărţii din Germania. Primeşte aprecierea unor
profesori universitari, care admira modalitatea de a atrage atenţia şi în acest fel
asupra patrimoniului naţional şi cultural.
Va rog să-mi permiteţi, în final să spun că pentru mine acest album nu a dat
un răspuns ci a creat o întrebare, legat de tot ceea ce însemna „hora strămoşilor
"
noştri neamintiţi . Pentru că vorbeam la început de căinţă şi iubire ce există
numai acolo unde există iertare, aş vrea să amintesc, cu alte cuvinte, că muza, în
general, nu judecă pe nimeni ci doar însoţeşte pe vinovaţi în consecinţele
faptelor lor.
„S-au deşteptat din piatră cei ce păreau îngenunchiaţi uitării
Cei adormiţi şi vii şi viii laolaltă-n sărbătoare
Cei trej i la masa vinului şi pâinii
Când c lopotul strigării mai căuta încă fântâni ce izvorau sudoare
Mi s-a părut că-n hora satului bisericuţa-i mire
Că-mi plâng bunicii, sau maica, sau poate-i o minune
Că-mi simt sub tălpi de grâu privirea în uimire
Când cei pe care nu-i cunosc şi-au înviat de mult un nume
Sau că istorii din iubire, au aşternut un căpătâi iertării
Din zile răsărituri ca dar ne cheamă-n repetare
Se mai ascunde-n literă privirea remuşcării
Că n-am mărit talantul sufletului înainte de chemare.
O liturghie astăzi iarăşi sfinţita candelă aprind
Şunt parcă umbra adâncului de cer
Intreabă-mă de ce de mâna lor mă prind
De ce sunt pururi vii şi eu de ce stingher.
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D-NA ECATERINA Ţ ÂNŢĂREANU
Prea Sfinţiile Voastre,
Domnule Ministru,
Domnule Subprefect,
Distins auditoriu.
Sunt profund onorată de invitaţi� de a spune câteva cuvinte despre acest
"
album „Biserici din Teleorman . In primul rând el constituie o surpriză
editorială, deşi, aşa cum se prezintă este de fapt o necesitate în sensul valorii
sale documentare. Aş vrea să apreciez la modul superlativ condiţiile grafice în
c are a apărut. O fac în cunoştinţă de cauză, comparând cu alte lucrări, unele de
valoare, care suferă în această privinţă din cauza prezentării tehnice.
Să revenim la album; se numeşte album deşi conţinutul documentar ni se
pare cel mai valoros. Pentru cei ce ne vor urma, el va fi cel mai bun instrument
documentar al anului de graţie 2000 în ceea ce pri veşte Biserica Ortodoxă
Română din EparhiaAlexandriei şi Teleormanului.
Informaţiile ample despre înfiinţarea episcopiei şi activitatea ei
ctitoricească şi gospodărească, cu rezultatele concrete privind numărul de
biserici care au fost reparate, unele după o lungă suferinţă, apoi cele nou
înfiintate si
, înfiintarea unui număr semnificativ de mănăstiri într-o zonă în
care, 'prin tradiţie', numărul mănăstirilor a fost scăzut, iar între începutul
secolului al XIX-lea şi 1 864 au dispărut cu totul, sunt deosebite.
De remarcat că structura cărţii urmează structura administrativă a eparhiei,
astfel încât fiecare parohie este prezentată în ordinea nomenclatorului pe
protoierii, uşurând astfel munca de regăsire a cititorului.
Chiar şi pentru un cunoscător al patrimoniului nostru bisericesc este clar că
acest album produce contextul absolut necesar pentru ca să se înţeleagă cât de
mare este diversitatea arhitectonică şi de prezenţă materială a fiecărui edificiu
bisericesc şi mai ales cum poate fiecare construcţie - biserică să exprime nu
numai o modă a timpului c i şi o mentalitate, un gust şi nu în ultimul rând starea
materială a ctitorului sau a comunitătii.
Doamnelor şi domnilor vă rog s ă-mi permiteţi să mă asociez tuturor celor
care felicită iniţiativa Prea Fericitului Galaction, Episcopul Alexandriei şi
Teleormanului şi tuturor celor care i-au stat alături pentru a întreprinde într-un
timp scurt de la înfiinţarea eparhiei o lucrare fundamentală pentru biserica
"
noastră cum este albumul „Biserici din Teleorman .
Vă mulţumesc .
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D-L PROF. ION MORARU
Prea Sfinţiile Voastre,
Domnule Ministru,
Doamnelor si domnilor.
ln primele c inci luni ale acestui an, publicistica teleormăneană şi chiar
literatura naţională s-au îmbogăţit cu două lucrări de referinţă. Este vorba în
primul rând de albumul lansat azi aici, la Alexandria, intitulat „Biserici din
Teleorman" , tipărit cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Episcop Galaction
Stângă al Alexandriei şi Teleormanului, apărut la editura „Biserica Ortodoxă" :
iar a doua lucrare remarcabilă este intitulată „Eminescu şi Teleorman ul" a d-lui
Stan V. Cristea, cu ocazia aniversarii a 1 50 de ani de la naşterea lui Eminescu.
Referindu-mă la albumul „Biserici din Teleorman" îmi permit să afirm
public că este o lucrare fundamentală prin conţinutul său, prin modul de
prezentare, prin condiţiile grafice excelente. Cartea aceasta îl obligă pe cititor
să o parcurgă cu atenţie şi pioşenie. Iar după ce o termină de citit, lectorul se
s imte mai înnobilat sufleteşte, mai umanizat, mai pătruns de mesajul religiei
noastre creştin-ortodoxe. Desigur, albumul a apărut şi graţie sprij inului primit
din partea domnului Ministru Nicolae Noica, fiu al judeţului nostru. Cartea
aceasta umple un gol, căci se simţea de mult nevoia unei lucrări de o asem�nea
natură şi factură şi de aceea îmi permit să afirm că are şi meritul întâietăţii. ln al
doilea rând, toate bisericile şi mănăstirile noastre prezentate în lucrare sunt, în
fond, mici monografii însoţite de ilustraţii colorate, de fotografiile preoţilor
care slujesc în ele „în anul de graţie 2000" cum spunea d-na Ecaterina
Ţânţăreanu. Prezentul album constituie un instrument de cunoaştere a istoriei
b isericeşti din Teleorman şi de educare în şcoli a tineretului nostru. Totodată
este o carte care se înscrie pe linia menirii şi rolului Bisericii noastre creştin
ortodoxe de a tipări cărţi şi de a răspândi prin ele Cuvântul Domnului. Pentru că
mănăstiri le şi bisericile noastre n-au fost numai lăcaşuri de închinăciune ci şi
lăcaşuri de cultură şi artă care ne-au menţinut pe noi aici ca popor creştin, în
ciuda vicisitudinilor istoriei.
Profit de lansarea acestui album pentru a vă reaminti că publicarea lui se
înscrie pe o tradiţie a judeţului nostru care a dat o serie de preoţi de o înaltă
ţinută intelectuală şi atitudine patriotică, care au lăsat în urma lor o valoroasă
operă publicistică. Daţi-mi voie să profit de moment şi să pomenesc numele
măcar la câţiva dintre ei cu această ocazie : Radu Grămăticul de la Măniceşti
copistul manuscriselor domnitorului Ţării Româneşti, Petru Cercel,
manuscrise care se află la British Museum din Londra şi pe care am avut
ocazia, în 1 972, aflat într-o delegaţie la Londra, să le văd expuse; Atanasie
Negoiţă teolog şi orientalist şi traducător, din comuna Seaca, om cu înalte
studii la Atena, Ierusalim, Strasbourg; Bartolomeu Stănescu teolog, sociolog
şi publicist, originar de la Dideşti; Mircea Ioan, teolog de mare forţă din
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comuna Măgura; Chirea Gheorghe de la Socetu, teolog şi traducător; Nicolae
Şerbănescu de la Tătărăşti, teolog şi istoric; . . . pr. Ioan Culţescu de la Turnu
Măgurele, mort în lagărul de muncă de la Canalul Dunăre- Marea Neagră ca
deţinut politic; pr. Ioan Spiru din Alexandria; pr. Metodie Popescu de la
Crângu; şi mulţi alţi care au lăsat în urma lor o remarcabilă operă publicistică.
Poate într-o zi o să vadă lumina tiparului o carte care să-i cuprindă pe toţi
aceşti preoţi teleormăneni de altă dată.
Simpozionul de azi, axat pe tema Biserica şi satul, este o veche preocupare
a B.O.R. Prof. Spiru Haret care a fost concomitent ministru al învăţământului
dar şi al cultelor, a avut la vremea lui o uriaşă contribuţie în acest sens. El s-a
ba�at în rezolvarea acestei probleme pe învăţători şi preoţi, făcând educaţie
.
creŞtină şi patriotică românească multor generaţii de români de la sfârşitul
secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX. S-au ocupat de această
problemă şi marele sociolog, prof. Dimitrie Gusti, omul politic Ion Mihalache
şi mulţi alţii. Iată deci că, la ora actuală, la distanţă de un secol, problema
rămâne actuală şi deschisă, dar în cu totul alt context.
Revenind la albumul editat de episcopia noastră, daţi-mi voie, ca profesor
de istorie, cetăţean al municipiului Alexandria şi al judeţului Teleorman să vă
felicit pe toţi cei care aţi contribuit la scoaterea acestei cărţi, începând cu
Episcopul Galaction Stângă, redactorii, tipografii şi toţi ceilalţi iar, despre carte
în sine să-i facem urarea, acea urare cu iz cronicăresc : „carte bună, cinste cui
"
te-a scri s! .
Va mulţumesc.

P R E A S F I N T, I T U L P Ă R I N T E E P I S C O P V I N C E N Ţ I U
PLOIEŞTEANUL
Distinsă adunare,
Aş vrea, în primul rând, să vă mulţumesc pentru răbdarea de care aţi dat
dovadă. Răbdarea este o virtute călugărească, pe care, noi, călugării, o iubim
foarte mult, de aceea sunt tentat să vă numesc maici şi călugări în ascuns.
Acesta este un eveniment cultural. Iată, în perioada aceasta de multe
încercări, lipsuri şi nevoi ce poate să facă dragostea care lucrează ! Ce bine şi ce
frumos este să locuiască fratii în unire ! Această carte este într-adevăr un
moment de ctitorie culturaiă. Aş zice mai mult decât distinsul meu
antevorbitor: carte frumoasă, cinste cui te-a plămădit, te-a scris, te-a publicat, a
obţinut banii în aceste momente de grele încercări şi cum spuneam l a început,
dl. Noica a fost întotdeauna un bun prieten şi împreună-lucrător, un episcop din
afară al Bisericii noastre.
Î i mulţumim şi acum şi ne bucurăm că acest album este o roadă a prezenţei
Episcopiei, a Prea Sfinţitului Episcop Galaction, a tuturor ostenitorilor, preoţi,
protoierei, elevi, intelectuali, fii ai Bisericii noastre.
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Dumnezeu să binecuvinteze pe ostenitori şi să vedem o lucrare mult mai
bogata în aceasta eparhie.
Va rnulţl@esc.
·

PREA SFINŢITUL P ĂRINTE EPISCOP GALACTION
Sigur, la final, trebuie să aducem din nou mulţumiri tuturor celor prezenţi,
tuturor celor ce au participat la acest moment de bucurie duhovnicească pe care
l-am trăit în această seară. Deşi timpul este întârziat şi programul nostru a fost
puţin mai lung, vă rugăm ca răbdarea pe care Prea Sfinţitul Părinte Ep,iscop
Vincenţiu Ploieşteanul a observat-o şi a lăudat-o, să se dovedească în
continuare şi să ne delectăm cu câteva bucăţi muzicale bisericeşti şi săteşti, am
zice, sau legate de universul satului românesc despre care am vorbit astăzi,
interpretate de Corul Seminarului Teologic de la Turnu Măgurele, condus de dl.
prof. Aurel Paţachia.
Mulţumim tuturor şi rugăm pe Dumnezeu să răsplătească ostenitorilor
acestui moment cultural.

Redacţia
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MESA JUL CONFERINŢEI BISERICIL OR CREŞ TINE DIN
ROMÂNIA

Bucureşti 1 5- 1 6 iunie 2000
Cu voia şi binecuvântarea lui Dumnezeu, Cel în Sfânta Treime închinat şi
mărit, în zilele de 1 5 şi 16 iunie un număr de peste I OOO de reprezentanţi ai
Bisericii Creştine din România ierarhi, preoţi, pastori şi credincioşi - precum
şi mulţi lucrători creştini în domeniul asistenţei sociale, ne-am adunat la
Palatul Parlamentului din Bucureşti, într-o importantă conferinţă creştină la
nivel naţional . Conferinţa a fost iniţiată de World Vision România, dar
organizarea ei este rezultatul voinţei tuturor Bisericilor din România de a
identifica şi de a lucra împreună pentru vindecarea gravelor maladii de care
suferă ţara noastră în prezent. Aceste maladii, ale căror manifestări se reflectă
în toate aspectele vieţii româneşti şi care produc cea mai mare îngrij orare în
inimile noastre ale tuturor, se răsfrâng dramatic mai ales asupra copiilor. Ne
am adunat întemeiaţi pe convingerea profundă că mai ales cei peste 1 00 .000 de
copii abandonaţi de famiile lor şi cele peste 6.000.000 de avorturi din ultimii 1 O
ani sunt simptome atât de alarmante ale acestor maladii, încât nu mai putem
amâna nici o c lipă unirea într-un singur glas al strigătului nostru de alarmă. Am
pornit acest drum împreună pentru restaurarea naţiunii de la făgăduinţa lui
Dumnezeu că, prin rugăciune smerită şi adevărată întoarcere la urmarea voii
Sale, ţara ne va fi tămăduită. Î ntr-adevăr, Dumnezeu zice în cuvântul Său :
"Dacă s e v a smeri poporul Meu care s e numeşte c u Numele Meu, ş i s e vor ruga
şi vor căuta faţa Mea, şi se vor întoarce de la căile lor cele rele, atunci îi voi auzi
din cer, le voi ierta păcatele lor şi le voi tămădui ţara"(Paralipomena/2 cronici
7, 1 4).
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Urmând acestui cuvânt, am dori ca adunarea noastră, împreună să se
desfăşoare sub semnul smereniei, al rugăciunii şi al unei voinţe hotărâte de
întoarcere spre Dumnezeu şi spre voia Sa.
Iar Părintele Ceresc, în
atotbunătatea şi milostivirea Sa, s-a arătat şi de această dată credincios
făgăduinţei făcute. Căci, într-adevăr, am trăit aici în chip puternic experienţa
prezenţei şi a lucrării lui Dumnezeu în mij locul nostru. Am descoperit cu
bucuri e în aceste 2 zile, cât de puternic şi de armonios poate fi glasul nostru
comun. Prezenţa plină de lumină a Duhului Sfânt în mij locul nostru ne-a arătat
în chip vădit că Dumnezeu vrea într-adevăr şi este gata să ne tămăduiască ţara.
Bolile ei sunt multe şi grele. Ne-am silit să identificăm cu sinceritate aceste
boli. Cum s-a putut ajunge cu atâtea mame ale României de astăzi, o ţară
creştină, să-şi ucidă copiii în pântece, sau, o dată născuţi, să-i abandoneze? De
ce b lasfemia, violenţa, egoismul, lăcomia şi destrăbălarea se revarsă ca un
potop de nestăvilit asupra întregii ţări? Şi în faţa acestor îngrozitoare tragedii
nu se poate ca inimile noastre ale tuturor să rămână atât de puţin simţitoare.
România şi-a împietrit inima faţă de fiii săi !
Pentru participanţii la conferinţă dincolo de orice motive circumstanţiale
este evident că principala cauză a acestor boli grave ale ţării este părăsirea lui
Dumnezeu şi a voii Sale de către cei mai mulţi fii ai Săi. De aceea mesajul
nostru este o stăruitoare chemare la pocăinţă. Veniţi cu toţi să ne mărturisim
păcatul înaintea Domnului ca să dobândim iertare şi vindecare !
S ă-i zicem Domnului Dumnezeului nostru:
Noi, părinţii, ne mărturisim vina de a nu mai fi oferit căminul cald şi
binecuvântat în care să se nască şi să crească frumos şi curat fiii pe care
Dumnezeu a binevoit să ni-i dăruiască
Noi, educatorii şi profesorii, ne mărturisim vina de a nu fi vegheat
îndeajuns asupra sufletelor plăpânde ale copiilor şi dimpotrivă am lăsat de
multe ori să fie pângăriţi de necredinţă, de toate celelalte păcate ale noastre !
Noi toţi acei medici care în loc să luptăm pentru viaţă ne-am făcut sluj itori
ai morţii şi unelte ale uciderii pruncilor în pântecele maicilor lor ne mărturisim
marea noastră vină!
Noi, inginerii şi tehnicienii, ne mărturisim vina de a fi silit poporul român
să zidească întreprinderi uriaşe, cu mult chin şi cu multă sudoare, iar acum îi
silim să le dărâme!
Noi, jurnaliştii şi alţi sluj itori ai mas-mediei, care ne-am pus inteligenţa şi
mij loacele tehnice în sluj ba imoralităţii şi a hulei împotriva lui Dumnezeu, ne
mărturisim vina de a fi oferit vrăjmaşului lui Dumnezeu, mij locul cel mai
puternic de otrăvire a sufletului neamului.
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Noi, politicienii, ne mărturisim vina de a ne fi lăsat atraşi de duhul
concurenţei pătimaşe, de mirajul puterii şi al încrederii în ajutorul de la oameni,
şi de a fi socotit lucrurile pământeşti mai presus de ascultarea de Dumnezeu.
Noi:oamenii de ştiinţă şi filozofii, ne mărturisim îngâmfarea de a fi sluj it
ştiinţei celei fără de Dumnezeu, o ştiinţă mincinoasă şi sluj itoare a morţii !
Noi, sluj itorii B isericii, ştiind bine c ă j udecata v a începe de l a casa lui
Dumnezeu, ne mărturisim vina comodităţii şi a compromisului cu lumea, a
trecerii nepăsătoare pe lângă fraţii noştri cei grav răniţi de tâlharii păcatelor de
moarte ale nejertfelniciei noastre în sluj irea Evangheliei şi chiar ale
zăbăvniciei în a face să răsune acest strigăt de alarmă pentru mântuirea
poporului şi a ţării noastre. Ne mărturisim vina de a fi lucrat mai mult pentru
noi decât pentru Tine, pentru Evanghelia şi pentru poporul Tău! Ne mărturisim
vina de a fi luptat mai degrabă unii împotriva altora decât împotriva diavolului,
a păcatului şi a morţii . Doamne, Te rugăm iartă-ne!
Cu toţii, mari, şi mici cu umilinţă şi cu credinţă tare aducem înaintea
Domnului Iisus Hristos această mărturisire a păcatelor noastre, şi-L rugăm să
ne aj ute în a le lepăda pentru totdeauna, sluj indu-l în depl ină curăţire a inimii şi
în smerită unitate şi conlucrare laolaltă. Totodată, mulţumim lui Dumnezeu,
pentru toţi acei părinţi, educatori, profesori, medici, ingineri, tehnicieni,
jurnalişti, politicieni, filozofi şi sluj itori ai b isericilor pentru care, în aceste
vremuri grele, Hristos n-a încetat să fie "Calea, Adevărul şi Viaţa"(Ioan 1 4,6)
cu tot ce înseamnă pentru ţară această mărturisire.
Î n cadrul Conferinţei Bisericilor Creştine din România, Bucureşti 1 5- 1 6
iunie 2000, s-au abordat următoarele teme Familia; Comunitatea; Educaţie;
Sănătate şi cultură; Administrativ; Politic, Justiţie, Economic. Î nălţător şi
vibrant a rămas în sufletele tuturor celor prezenţi mesajul I .P. S . Daniel,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei care a vorbit despre " Prezenţa lui Hristos
în viaţa noastră" . Voi încerca să redau în totalitate cuvântul Î nalt Prea S finţiei
Sale:
"Eminenţa Voastră, Domnilor Preşedinţi ai organizaţiei World Vision
Internaţional şi World Vision România, prea cucernici părinţi, domnilor
pastori, iubiţifraţi şi surori tn Domnul nostru Iisus Hristos.
ln domeniul acesta, al abandonării copiilor de către părinţi cât şi a părinţilor
de către copii, pentru că pe lângă problema copiilor totodată avem şi problema
bătrânilor, desigur au existat totdeauna cazuri izolate, dar fenomenul prin
extinderea sa astăzi este fără precedent în istoria României, este un lucru
extrem de serios, de grav, care trebuie să ne îndemne la acţiune şi în acelaşi
timp la o reflecţie. Gândindu-ne de ce am ajuns în această stare spirituală, şi,
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desigur una din explicaţii este lipsa iubirii părinteşti faţă de proprii copii,
vedem că ea este rezultatul secularizării, ale unei secularizări care la prima
vedere nu este detectată. Printr-o analiză duhovnicească mai aprofundată a
sufletului nostru, a tuturor acelora din fostele ţări socialiste, constatăm că este
vorba de un vid sistematizat, dacă putem spune aşa, realizat prin doctrina
umanistă atee care a spus adesea cuvinte frumoase despre om, dar nu le-a legat
de Dumnezeu care este izvorul şi susţinătorul demnităţii umane. Lipsa de
rugăciune datorată umanismului socialist a făcut ca iubirea să nu mai fie
autentică şi să nu mai fie eficientă. De aceea nu este suficient să vorbim frumos,
trebuie să avem şi puterea să punem în aplicare cuvintele pe care le rostim.
Natura umană căzută este totdeauna într-o tindere către ceea ce conştiinţa ştie
că trebuie făcut şi ceea ce fiinţa umană în întregimea ei face sau nu face. Sfântul
Apostol Pavel spune că "nu fac binele pe care-l voiesc ci adesea răul pe care nu
l voiesc", şi această dihotomie, această tensiune şi acest dualism, această
sfâşiere a sufletului nu se poate vindeca decât prin prezenţa intensă şi
permanentă a iubirii lui Hristos în inimile noastre. De aceea am considerat că
este necesar ca astăzi să medităm. Nu este vorba de mesaj structurat în modul
academic ci mai degrabă de o meditaţie asupra prezenţei lui Hristos în viaţa
noastră, asupra importanţei rugăciunii ca izvor de iubire curată şi lucrătoare în
lume.
Prima parte a meditaţiei se intitulează: "Bucuria de a fi creştin", a doua
" Dificultatea de a fi creştin" , şi a treia "Modul de comuniune sau de realizare a
urmării lui Hristos, de împărtăşire din prezenţa iubitoare a lui Dumnezeu în
viaţa noastră"
Î nainte însă de a începe meditaţia propriu-zisă aş dori să transmit din
partea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist binecuvântarea Prea Fericirii
Sale şi a Sfântului Sinod, care s-a încheiat ieri, pentru această semnificativă şi
importantă întrunire organizată din iniţiativa organizaţiei World Vision
România şi, în acelaşi timp să mulţumim în numele Bisericii Ortodoxe
Române tuturor organizaţiilor care în mod sincer şi autentic, cu dragoste
creştină în suflet ajută copiii şi familiile din România.
Noi ştim că majoritatea copiilor care sunt îngrij iţi de către diferite asociaţii
creştine sunt ortodocşi, proveniţi din familii ortodoxe. Din acest punct de
vedere în timpul comunismului am putut vorbi de un ecumenism al crucii,
adică sub crucea persecuţiei creştinilor. Creştinii se adunau sub cruce spuneam
noi şi aşa am numit ecumenismul din România , ecumenismul de după gratii,
pentru că foarte mulţi creştini de confesiuni diferite s-au împrietenit în
închisoare. Acum am putea spune că ne aflăm într-o faza nouă, când
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ecumenismul poate fi manifestat în l ibertate şi vom fi întrebaţi ce am făcut cu
libertatea noastră.
Am putea spune mai precis că ne aflăm într-o fază în ecumenism stimulată
de strigătul copiilor abandonaţi. Acum copiii ne cheamă, nu persecuţia;
suferinţa lor ne cheamă să fim mai apropiaţi. Şi acest ecumenism al diaconiei
sociale, al experienţei prezenţei lui Hristos în cei ce suferă este tot un
ecumenism inspirat de Mântuitorul I isus Hristos ca să nu mai rămânem numai
la vorbe ci să ne încărcăm cu puterea Duhului Sfânt pentru a schimba modul
nostru de a privi lumea în jur, de a privi familia, de a privi copiii. Deci
mulţumim pentru toată sensibilitatea aceasta ecumenică în favoarea copiilor, în
favoarea bătrânilor, în favoarea bolnavilor, în favoarea lui Hristos care stă
alături de noi şi aşteaptă răspunsul nostru.

Bucuria de a fi creştin
Sfântul Apostol Pavel în epistola către Filipeni 4,4 spune: " Bucuraţi-vă
pururea întru Domnul şi iarăşi zic bucuraţi-vă". Potrivit Sfintei Scripturi şi
experienţei sfinţilor, trăsătura fundamentală a vieţii creştine, ca viaţă în Hristos
şi în Duhul Sfânt, orientată spre înviere, este bucuria. Primele cuvinte pe care
Le-a rostit Hristos Cel înviat către femeile mironosiţe în ziua învierii Sale, au
fost "Bucuraţi-vă"(Matei 28,9) Î ntreg programul spiritual al Fericirilor se
încheie cu concluzia - îndemn: "Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră
multă este în ceruri" ,
Toata viaţa creştină este îndreptată spre înviere, pentru c ă e a este
comuniune de iubire cu Hristos Cel Răstignit şi Î nviat. De aceea, fiecare
săptămână în calendarul creştin începe cu duminica, sărbătoare a învierii.
Bucuria creştină este în mod esenţial simţirea prezenţei iubitoare a lui
Hristos cel Î nviat în viaţa noastră. Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, spune
Mântuitorul Iisus Hristos, aşa v-am iubit şi Eu pe voi . Rămâneţi întru iubirea
Mea, Dacă păziţi poruncile Mele veţi rămâne întru iubirea Mea, după cum şi Eu
am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui . Acestea vi le-am
spus ca bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină".
Aşadar bucuria creştinului este bucuria lui Hristos prezentă în toţi cei care
L iubesc pe EL Iar forma cea mai intensă de cultivare a prezenţei iubirii şi
bucuriei lui Hristos în viaţa creştină aste rugăciunea. De aceea, Sfântul Apostol
Pavel scoate în evidenţă legătura adâncă între bucurie şi rugăciune. "Bucuraţi
vă pururea, rugaţi-vă neîncetat. Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este
voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi" .(I Tesaloniceni 5, 1 6- 1 8).
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Di n bucuria lui Hristos prezentă î n inimile celor care îl iubesc pe El,
bucurie cultivată prin rugăciune, a rodit mărturia Apostolilor şi martirilor, "în
multă răbdare, în necazuri, în nevoie, în strâmtorări, în bătăi, în osteneli, în
privegheri, spune Sfântul Apostol Pavel, în posturi, în curăţie, în cunoştinţă, în
îndelungă răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în dragoste nefăţarnică( . . . ) prin
slavă şi cinste, prin defăimare şi laudă ca nişte amăgitori deşi iubitori de adevăr,
ca nişte necunoscuţi, deşi bine cunoscuţi, ca fiind în pragul morţii deşi iată că
trăim ca nişte pedepsiţi, dar nu ucişi ca nişte întristaţi, dar pururea bucurându
ne, ca nişte săraci, dar pe mulţi îmbogăţind; ca unii care nu au nimic dar toate le
stăpânesc".(II Corinteni 6,4-10 vezi, şi Romani 8,35-37).
Bucuria iubirii lui Hristos a inspirat curajul şi nevoinţele jertfelnice ale
mulţimii monahilor, dornici de a urma lui Hristos, care de-a lungul veacurilor
au transformat singurătatea pustiului în comuniune de rugăciune şi sfinţenie,
pregustând încă din lumea aceasta bucuria îngerilor, după cum spune troparul
cuvioşilor părinţi: "Intru tine, părinte s-a mântuit cel după chip, căci luând
crucea ai urmat lui Hristos şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci este
trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor, pentru aceasta,
împreună cu îngerii se bucură părinte duhul tău".
Bucuria prezenţei iubirii lui Hristos în lumea creştinilor a inspirat
dragostea jertfelnică a sluj itorilor iubirii faţă de aproapele, a persoanelor care
alină suferinţa copiilor orfani, a săracilor, a bolnavilor, a văduvelor, a
dezrădăcinaţilor, a marginalizaţilor, a acelora pe care nu-i mai iubesc ai lor, dar
pe care nu-i uită Dumnezeu.

D ificultatea de a fi creştin
Mântuitorul ne spune: "In lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi: Eu am
biruit lumea" . Mântuitorul Iisus Hristos a arătat prin cuvintele Sale şi prin viaţa
Sa că în lumea căzută, marcată profund de păcat, de patimi egoiste, de lucrare
demonică şi de moarte, este greu, dar nu imposibil, ca omul să trăiască potrivit
voii lui Dumnezeu, prezentă în adâncul conştiinţei şi în cuvintele Scripturii.
Ispitele cu care se confruntă Iisus în pustie(Matei 4,4) şi anume lăcomia
materială(problema economică), obsesia afirmării de sine, egoiste(problema
slavei deşarte), patima de a stăpâni lumea aceasta(problema politică), aceste
ispite numite de Sfântul Maxim Mărturisitorul " ispitele plăcerii", sunt o
constantă a luptei spirituale a creştinismului în lumea aceasta, care tinde să se
substituie Creatorului şi să devină idol(Romani 1 ,23); din scară către cer să
devină prăpastie, din fereastră către Dumnezeu, zid de despărţire. Dar toate
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ispitele enumerate mai sus au fo st respinse de Iisus arătând nouă celor ce
trebuie să-L urmăm pe El, că nu numai cu pâine va trăi omul ci şi cu tot cuvântul
care iese din gura lui Dumnezeu. Omul nu poate exista, aşadar, doar ca fiinţă
biologică, pentru că el este în esenţă şi în destinul său fiinţă teologică, chip al lui
Dumnezeu care se hrăneşte din relaţia sa de viaţă şi iubire cu Dumnezeu. El este
creat după chipul lui Dumnezeu Cel veşnic şi poartă în biologicul său, ca într
un potir, mana şi vinul vieţii veşnice, dorul după înviere şi viaţa veşnică. De
aceea fiecare fiinţă umană indiferent ce este, copil sau bătrân, bogat sau sărac,
. învăţat sau simplu, poartă o valoare infinită, unică şi irepetabilă pentru că este
creat după chipul lui Dumnezeu Cel viu.
Hristos-Domnul nu preface piatra în pâine, aşa cum I se cere de către diavol
pentru că ar rămâne doar la hrana pământească: El va preface însă pâinea în
trupul Său euharistic(Ioan 6,64), în hrană cerească, plină de viaţă veşnică. Iisus
refuză să facă minuni pentru a se afirma pe S ine, în izolare şi însingurare. El nu
se aruncă de pe templu pentru a fi susţinut de îngeri, pentru că prin aceasta nu se
arată iubirea, compasiunea pentru alţii , ci pasiunea sau iubire egoistă de sine.
Iisus nu se aruncă de pe templu, pentru că El va coborî la iad pentru a ridica pe
alţii, pe noi toţi, şi a ne înălţa la cer, în templul iubirii Prea Sfintei Treimi. Pe
Iisus ca om nu-l preocupa imaginea Sa exterioară în lume, ci relaţia Sa
interioară cu Dumnezeu care trebuie cinstit prin iubire, nu ispitit prin
dedublare. Iisus nu-şi organizează "slava" în izolare, pentru că slava se
primeşte ca frumuseţe a comuniunii de iubire. Când Iisus respinge ispita
stăpânirii lumii posedate de diavol, El respinge, de fapt unitatea fără libertatea
comuniunii de ilfbire. Iisus primeşte creaţia despărţită de Creatorul ei, care este
Dumnezeu. Iisus nu primeşte daruri de la uzurpator ci dar de la Dumnezeu Dăruitorul. Când Dumnezeu Creatorul este uitat de om sau înlocuit cu altceva
lumea creată de Dumnezeu încetează de a mai fi dar şi euharistie, devenind
pradă şi robie. Prin aceasta se arată că adevărata atitudine faţă de lume este
relaţia euharistică, de vedere a prezenţei Dăruitorului ascuns în darurile lumii
create.
Dorinţa nesfârşită de putere, de a stăpânii lumea aceasta, de a face împărăţii
din lumea materială limitată şi trecătoare este o pervertire a dorinţei noastre
după iubirea infinită a lui Dumnezeu; este - cum a spus Maurice Blonciel
"căutarea pătimaşă a infinitului în lucruri finite". Numai folosită în stare de
rugăciune şi mulţumire ia prezenţa iubitoare a lui Dumnezeu - Creatorul, lumea
creată devine limbaj multiplu sau dialog uniform al omului cu Dumnezeu şi al
oamenilor întreolaltă.
Dacă la începutul activităţii sale mesianice şi mântuitoare, Iisus Hristos nehttps://biblioteca-digitala.ro
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a arătat cum a biruit duhul Său ispitele lumii căzute, respingând lăcomia, slava
deşartă şi pofta de mâncare ca atitudini sau relaţii pervertite ale omului cu
lumea, la sfârşitul vieţii sale pământeşti, Iisus biruieşte ispitele durerii sau ale
suferinţei, prin care puterile demonice, folosindu-se de patimile omeneşti ale
invidiei, trădării, urii şi de teama morţii, încercau să-L facă să cadă din starea de
iubire faţă de Dumnezeu. (Matei cap, 26 şi 27, Luca cap.22 şi 23). Iisus acceptă
suferinţa Şi moartea dar nu răspunde la ură cu ură, la violenţă cu violenţă şi la
rău cu rău. Această putere jertfelnică a Lui, mai tare decât păcatul şi moartea
este pute;ea Crucii care conţine în ea însăşi germenele sau puterea anticipată a
învierii. In acest sens, Sfântul Apostol Pavel a putut descrie Colosenilor despre
biruinţa lui Hristos asupra puterilor demonice în cuvintele: "dezbrăcând(de
putere) începătoriile şi stăpânii le le-a dat de ocară în văzul tuturor, şi biruind
asupra lor prin cruce",(Coloseni 2, 1 5) .
Iar în Epistola sa către Filipeni acelaşi Apostol arată slava sau frumuseţea
iubirii atotputernice şi smerite a lui Hristos descoperită prin taina Crucii şi a
învierii Sale: " Iisus S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-se până la moarte şi
încă moarte de cruce. Pentru aceea şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui
nume Care este mai presus de orice nume: ca în numele lui Iisus tot genunchiul
să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt. Şi să
mulţumească toată lumea că Domn este Iisus Hristos întru slava lui Dumnezeu
- Tatăl"(Filipeni 2,8- 1 1 ).
Dar Sfântul Apostol Pavel face legătura între lumina iubirii smerite a lui
Hristos şi lumina vieţii creştine, prin îndemnul: "Gândirea aceasta să fie în voi
care era şi în I isus Hristos"(Filipeni 2,5) iar în altă parte arată că " dacă cineva
nu are Duhul lui Hristos acela nu este al Lui"(Romani 8,9) "iar dacă Duhul
Celui ce a înviat pe Iisus din morţi locuieşte în voi, spune Sfântul Apostol
Pavel în Epistola către Romani "Cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morţi va
face vii şi trupurile voastre cele muritoare prin Duhul Său care locuieşte în
voi" ,(Romani 8, 1 1 )
Î n măsura în care creştinul are în el Duhul lui Hristos este şi mărturisitor şi
următor al lui Hristos, în acea măsură el este creştin, în sensul că trăieşte,
gândeşte şi se luptă în lumea aceasta aşa cum a învăţat, a trăit şi a luptat Iisus
Hristos Domnul nostru. Urmarea sau imitarea lui Hristos nu se limitează la
copierea unui model moral exterior, ci este în primul rând înduhovnicire şi
spiritualizare prin legătura vie cu Hristos în Duhul Sfânt ca răspuns la iubirea
lui Dumnezeu Tatăl, arătată nouă în Fiul devenit om. Scopul vieţii creştine este
dobândirea Duhului Sfânt, spune Sfântul Serafim de Sarov în sec. al XIX-lea
iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune: "Când omul încetează a se mai ruga atunci
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începe a păcătui", Când rupem legătura de iubire cu Dumnezeu atunci rupem şi
legătura de iubire autentică cu semenii noştri. Î n acest sens viaţa creştină este în
primul rând luptă duhovnicească, răstignire a patimilor şi biruinţă a iubirii
smerite asupra egoismului: "Cei ce sunt ai lui Hristos şi-au răsti gnit trupul
împreună cu patimile şi poftele. D acă trăim în Duhul, în Duh să şi umblăm. Să
nu fim iubitori de slavă, deşartă, supărându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii
pe alţii" . (Galateni 5 :24-26 )
Lupta creştinului în lume este mai mult decât un exerciţiu moral ea este o
luptă spirituală în care din experienţa umană, vedem că numai cu ajutorul lui
Dumnezeu putem birui duhurile răutăţii. Armele cu care noi biruim ca şi
creştini în lupta spirituală sunt brâul adevărului, platoşa dreptăţii , Evanghelia
păcii, pavăza credinţei, coiful mântuirii, sabia duhului care este Cuvântul lui
Dumnezeu(Efeseni 6, 1 4- 1 7) . Î n plus Sfântul Apostol Pavel îndeamnă: "faceţi
în toată vremea în Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri şi întru acestea
priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii";(Efeseni 6, 1 8).
Greutatea luptei creştinului în lume este compensată de bucuria biruinţei pe
care o aduce harul lui Dumnezeu în cei care Î l iubesc pe Hristos. De aceea
tensiunea dintre fragilitatea sau neputinţa firii umane, pe de o parte şi puterea
harului divin lucrător în creştinii luptători pe de altă parte a fost descrisă în
cuvintele: "Şi avem comoara aceasta în vase de lut, ca să se învedereze că
puterea covârşitoare este a lui Dumnezeu şi nu de la noi. În toate pătimind
necaz dar nefiind striviţi, lipsiţi fiind, dar nu deznădăj duiţi, şi prigoniţi fiind
dar nu părăsiţi şi doborâţi dar nu nimiciţi, purtând totdeauna în trup omorârea
lui Iisus pentru ca şi viaţa lui Iisus să se arate în trupul nostru" .(II Corinteni
4,. 7-10).

M oduri de realizare a urmării lui Hristos
Viaţa creştină ca prezenţă a lui Iisus Hristos în oamenii care răspund iubirii
Sale este viaţă în Hristos sau Duhul Sfânt. Ea a fost descrisă în diferite imagini
spirituale complementare atât în Sfânta Scriptură cât şi în scrierile Sfinţilor
Părinţi ai Bisericii.
Viaţa creştină este m oarte şi învi ere cu Hristos prin taina
Botezului(Romani 6, 3 -10) . Este viaţa "ascunsă cu Hristos întru
Dumnezeu"(Coloseni 3,3-4). Ea este creştere în credinţa şi iubirea lui
Hristos( II Corinteni 1 O, 1 , Coloseni 1 , 1 O; Fili peni 1 ,9; I Tesaloniceni 3, 1 1 , 1 6,
Efeseni 4, 1 1 - 1 6) . Creştinul este copil a lui Dumnezeu(! Ioan 3 ,2), care se
înnoieşte spiritual după chipul lui Hristos - primul născut dintr-o mulţime de
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fraţi(II Corinteni 3 , 1 8, Romani 8,29) pentru a ajunge l a starea cerească a
trupului înviat şi preamărit a lui Hristos(! Corinteni 1 5 , 49, Filipeni 3 ,2 1 ) . Ceea
ce este esenţial şi fundamental pentru viaţa creştină sau urmarea lui Hristos este
relaţia vie şi permanentă de iubire faţă de El.
De aceea şi opera de caritate fără rugăciune este foarte primejdioasă, ea
poate să devină doar o imagine exterioară fără conţinut. Faptele bune se j udecă,
spun Sfinţii Părinţi, şi după intenţia cu care le-am făcut. Dacă le facem pentru a
fi lăudaţi de oameni am pierdut răsplata pentru că nu este iubirea smerită a lui
Hristos. De aceea avem nevoie totdeauna de rugăciune ca şi gândurile noastre
să fie sfinţite şi ca faptele să fie sfinţite. Filantropia fără liturghie este tot atât de
păgubitoare ca şi liturghia fără filantropie. Rugăciunea care nu se concentrează
în fapte bune are o lipsă ca şi faptele bune care nu izvorăsc din rugăciune şi din
legătura cu Hristos pentru că nu sunt suficient de sfinţite. Iar forma cea mai
intensă şi mai sfinţitoare a acestei legături este rugăciunea. De aceea în limba
română în popor se spune ca totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu. Ne
rugăm şi când mâncăm şi când dormim şi când ne sculăm şi când începem
munca la birou şi când începem munca pe câmp, şi sfinţim toate căci Hristos
Domnul este prezent. Nu numai în Biserică duminica, nu creştini de duminică
ci creştini de toate zilele, prin rugăciune ne deschidem prezenţei iubitoare a lui
Hristos, prin rugăciune ne hrănim cu această prezenţă.
Prin rugăciune creştem în prezenţa iubitoare a lui Hristos şi ne întărim din
ea. Prin rugăciune ne curăţim de păcate şi ne sfinţim, prin rugăciune ne
mântuim şi dobândim viaţa veşnică, pentru că rugăciunea este poarta harului şi
izvorul iubirii curate, aşa cum spunea Sfântul Isac Sirul: "iubirea curată se
naşte din rugăciune" . Părinţii duhovniceşti au numit rugăciunea "plugăria
sufletului " . E greu de tradus aceasta în engleză dar însemnează cultivarea
relaţiei noastre de viaţă şi iubire cu Dumnezeu. Ea a mai fost numită şi
respiraţia sufletului sau termometrul credinţei. Atâta credinţă fierbinte avem
câtă rugăciune fierbinte avem. De aceea a fost numită rugăciunea
" termometrul credinţei" . Când credinţa este fierbinte şi dragostea noastră faţă
de Hristos este fierbinte şi rugăciunea este fierbinte.
Sfântul Ioan Gură de Aur spune că: "Aşa după cum pe un vas care este
fierbinte nu se pot pune muştele, tot aşa de omul care se află în rugăciune nu se
leagă gândurile rele" . Sfânta Evanghelie după Matei se termină cu cuvintele
mântuitorului Iisus Hristos pe care le-a rostit înainte de a se înălţa la cer: "Iată
Eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârşitul veacurilor" (Matei 28 şi 20).
Este extrem de semnificativ sfârşitul acesta al evangheliei după Matei.
Acolo este concentrată toată semnificaţia vieţii creştine.
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În ultima frază: "Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor",
aceste cuvinte ale Mântuitorului sunt o făgăduinţă, o promisiune, un dar, un
adevăr care trebuie trăit, adevărul fundamental al Bisericii şi al vieţii fiecărui
creştin. Acolo unde se termină Evanghelia lui Hristos începe Liturghia Biserici
lui Hristos care binecuvântează prezenţa iubitoare a lui Hristos ca fiind esenţa
vieţii ei, izvorul bucuriei şi al întregii Sale lucrări misionare în lume. Misionarii
care nu au bucurie în suflete este bine să stea acasă. Mântuitorul nu a trimis la
propovăduire pe ucenici doar pentru că au cunoscut teologia, ci a spus: "Să nu
vă îndepărtaţi de Ierusalim până ce nu vă îmbrăcaţi cu putere de sus " . Nu-i
suficient să ducem în lume doctrina lui Iisus, trebuie să avem în inimi Duhul lui
Iisus. Ori bucuria este roada Duhului Sfânt. În limba greacă, bucuria şi harul au
o rădăcină comună: harul se numeşte "haris" şi bucuria se numeşte "hara" . Deci
bucuria adevărată este semnul prezenţei harului în inimile noastre. Este o mare
deosebire între bucurie şi plăcere. Plăcerile sunt legate de simţuri, bucuria este
legată de simţirea prezenţei lui Dumnezeu în viaţa noastră.
Salutul liturgic - "H ristos în mij locul nostru ! -Este şi va fi "confirmă
împl inirea făgăduinţei, "sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor".
Viaţa creştină adevărată riu se mulţumeşte doar cu convingerea că
Dumnezeu există undeva în cer, ea se realizează ca gustare sau experienţă vie a
prezenţei lui Hristos în cei care-L iubesc pe El: ea este răspuns la invitaţia:
"gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul"(Psalmul 33,8). De aceea Sfânta
Euharistie este cea mai intensă mărturisire a prezenţei iubitoare a lui Hristos în
Biserica Sa. Astăzi, într-o vreme a secularizării, tocmai experienţa prezenţei lui
Hristos în viaţa creştinilor arată necesitatea şi utilitatea rugăciunii.
Deci dacă prin Sfânta Euharistie noi afirmăm, potrivit Sfintei Scripturi că
Hristos este prezent în mij locul nostru, în lumea de astăzi dificultatea cea mai
mare este nu convingerea că Dumnezeu există, ci simţirea prezenţei lui
Dumnezeu în viaţa noastră. Secularizarea nu este un mod necondiţionat ateist
sau negare a existenţei lui Dumnezeu, ci dificultatea de a simţi prezenţa lui
Dumnezeu în viaţa proprie şi a societăţii. Noi ne secularizăm sau ne
înduhovnicim în fiecare zi după modul în care simţim prezenţa lui Dumnezeu
·
în viaţa noastră. Când nu ne mai rugăm este semn că ne secularizăm. Când
rugăciunea nu mai devine o necesitate ci o lucrare, chiar cea mai importantă
lucrare, atunci este semnul că mergem spre drumul nesimţirii prezenţei lui
Dumnezeu în viaţa noastră. Omul secularizat construieşte viaţa şi societatea ca
ş i când Dumnezeu n-ar exista: "Sicut Deus Nondarete". De aici dificultatea
mare de a ne umple inimile noastre de iubire adevărată. Secularizarea este o
golire de interioritate însoţită de o fugă după o imagine exterioară şi, fuga
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aceasta de interioritate şi alergare după imaginea exterioară se vede mai ales în
relaţia noastră cu televizorul, care ne ia timpul rugăciunii. Şi în loc să umplem
singurătatea noastră cu prezenţa iubitoare a lui Hristos prin rugăciune ne
ataşăm de imagine. Sunt oameni care stau trei patru ore în faţa televizorului,
devenind sclavii imaginii şi nu mai au timp pentru rugăciune.
Deşi tehnica a evoluat, deşi civilizaţia a evoluat, nu ne mai ajunge timpul
pentru rugăciune. Nu ne mai ajunge timpul pentru edificarea noastră interioară
şi de aceea nu mai avem iubire suficientă, j ertfelnică în sufletul nostru.
Trecerea de la îmbogăţirea spirituală interioară la acumularea de bunuri
materiale creează adesea un vid al însingurării şi o lipsă de bucurie şi pace
interioară. Civilizaţia agitaţiei şi a stresului înlocuieşte din ce în ce mai mult
civilizaţia rugăciunii şi a comuniunii . Un medic german a scris recent un studiu
despre stres ca epidemie a societăţii noastre contemporane. De aceea este
necesar să redescoperim prezenţa lui Hristos ca bază şi împlinire a vieţii
creştine.
Comuniunea cu Hristos sau împărtăşirea din prezenţa Sa iubitoare şi
mărturisitoare se realizează în moduri, forme şi căi diferite convergente şi
complementare, şi aici în rezumat arătam câteva din aceste moduri ale
comuniuni noastre cu Hristos.
Sunt foarte multe căi de a merge spre Hristos şi foarte multe porţi în
existenţa noastră, de intrare a prezenţei iubitoare a lui Hristos în viaţa noastră,
d.a că le deschidem. La un moment dat Sfântul Iustin martirul care a murit ca
martir în anul 1 65 , a spus că sunt multe căi care duc la Hristos, aş îndrăzni să
spun că sunt prea multe, dar nu răspundem la apelurile Lui, prin căile pe care ni
le deschide. Aici, aşa cum spunea şi Părintele Cleopa, în cartea sa, "Urcuş spre
Î nviere", există în viaţa noastră mai multe moduri de a ne întâlni cu Hristos în
fiecare zi. Nu doar împărăţia euharistică. Părinţii din pustie care se împărtăşeau
mai rar cu euharistia se împărtăşeau însă foarte des de prezenţa lui Hristos, prin
rugăciune. Ei bine, doar noi nu vorbim de pustia Egiptului ci adesea de pustiile
din oraşele supra-aglomerate ale lumii moderne pe care Paul Sartre, le-a numit
"la foul solitaire" - mulţime însingurată. Oamenii care stau de 20 ani pe acelasi
palier la bloc şi nu se cunosc unii cu alţii. E o mulţime însingurată. Noi vorbim
de prezenţa lui Hristos în viaţa creştină indiferent că fraţii sau surorile noastre
creştini sau creştine trăiesc în mânăstiri sau în parohie, lucrează în lume sau
stau acasă.
Prima forma de împărtăşire din prezenţa lui Dumnezeu sau comuniunea cu
Dumnezeu se face prin auzul Cuvântului lui Dumnezeu sau prin citirea Sfintei
Scripturi. Din păcate nici protestanţii nu mai citesc astăzi suficient de mult
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Sfânta Scriptură. După cum era icoana ortodoxă în colţul de răsărit al camerei,
în lumea ortodoxă tradiţională, tot aşa era şi Bib lia pe masa protestanţilor în
Occident. Acum vin ştirile de dimineaţă, vin ştirile de seara, ştirile din miezul
zilei, şi nu mai ne întâlnim atât de mult cu Scriptura. Dar tot S finţii spun că
există o reală întâlnire cu prezenţa iubitoare a lui Hristos prin Scriptură. Acest
lucru îl vedem în Fapte cap.4,Romani 1 0:8, credinţa vine în urma auzirii. "Iată
Eu stau la uşă şi bat", spune Mântuitorul, "De va auzi cineva glasul meu şi va
deschide voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine" (Apocalipsa 3 ,20),
Când citim Cuvântul lui Dumnezeu, E l bate la uşa sufletului nostru, dar nu
o forţează de aceea în unele tablouri religioase din Occident, Iisus care-I călător
şi bate la uşă, bate la uşa care nu are clanţa în exterior, pentru a nu forţa
libertatea noastră. Deci putem citi Scriptura ca pe un simplu document istoric,
putem face şi critica istorică, filosofică, cum se întâmplă în unele universităţi,
dar aceasta nu este o lecţie divină, nu este întâlnire cu Hristos. Î nsă când ne
deschidem Cuvintelor Sfintelor Scripturi ne întâlnim cu Dumnezeu Cuvântul .
Cuvântul lui Dumnezeu ca persoană, Iisus Hristos, este tainic, ascuns în
cuvintele S fintei Scripturi. De unde ştim aceasta? Ştim din prima interpretare a
Sfintei Scripturi făcută de însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, înviat din
morţi .
Cine a făcut prima interpretare Hristocentrică a Vechiului Testament?
Hristos Însuşi. Unde? Pe drumul de la Ierusalim la Emaus. Şi ardea inima lor
când le tâlcuia cuvintele pe cale, pentru că însuşi Dumnezeu Cuvântul tâlcuia
cuvintele Scripturii, Era cea mai deplină interpretare, cea mai autentică, cea
mai profundă, căci El, taina persoanei lui Hristos Cuvântul, leagă laolaltă
printr-o legătură de lumină interioară toate Cărţile Sfintei Scripturi, scrise în
timpuri diferite, în stiluri diferite, de autori diferiţi. De aceea avem nevoie să-L
invocăm pe Duhul Sfânt care a inspirat Scripturile, atunci când citim Sfânta
Scriptură.
Unii părinţi al B isericii primare au spus că după cum ne hrănim din
euharistie, tot aşa ne hrănim din cuvintele Scripturii. Deci această prezenţă
tainică, iubitoare a lui Hristos în Sfânta Scriptură este modul în care noi zilnic
ne întărim spiritual, creştem spiritual, primim forţa ca să vedem că oamenii din
jurul nostru nu sunt nişte indivizi, ci sunt chipul lui Hristos care ne îndreaptă un
apel, la care noi trebuie să dăm un răspuns. Pentru că nu mai citim Scriptura
suficient, nu mai putem citi pe feţele oamenilor, chipul lui Hristos.
Psalmistul spune: "Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor
Lui o vesteşte tăria". Dar cum vede el slava lui Dumnezeu în stele, în aştrii? O
vede pentru că mai întâi are prezenţa lui Dumnezeu în inimă, şi de aceea îl vede
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prezent şi în creaţie.
Al doilea mod de comuniune cu Dumnezeu şi cel mai frecvent este
rugăciunea, şi în special rugăciunea lui Iisus, invocarea lui Iisus în minte şi în
inimă. Rugăciunea orbului din Ierihon co·mbinată cu rugăciunea vameşului
păcătos . " Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine
păcătosul " . Creştinul care se roagă cât mai des cu mintea în inimă zicând
" Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine
păcătosul ", rămâne în Hristos şi Hristos rămâne în el, pentru că se face un duh
cu Hristos.(Corinteni 6: 1 7) . Când ne rugăm în duhul acesta de invocare a lui
Hristos, duhul nostru se face una cu Duhul lui Hristos. Î ntr-o lume agitată, cu
ochii pe ceas şi pe agendă, rugăciunea mai deasă şi mai scurtă poate deveni o
respiraţia spirituală a sufletului, un izvor de pace şi de iubire faţă de Dumnezeu
şi faţă de semenii noştri. Timpul folosit în rugăciune acasă sau pe stradă nu este
niciodată timp pierdut, ci timp învecinicit, sfinţit şi roditor de bucurie.
Creştinul adevărat nu spune "time is money" ci "time is salvation" ; "in etern
life", Deci noi nu spunem că timpul constituie banii, ci că timpul este mântuire
ş i viaţă veşnică. Într-o clipită putem câştiga Î mpărăţia lui Dumnezeu dacă ne
umplem de prezenţa lui Hristos. Tâlharul de pe cruce în ultima clipă a vieţii sale
a câştigat Raiul pentru că în smerenie a zis: "pomeneşte-mă Doamne când vei
veni întru Î mpărăţia Ta"
Foarte adesea, mai ales la români, trenul întârzie, autobuzul întârzie, chiar
la întâlnire se întârzie, profesorul întârzie, peste tot sunt timpi morţi şi atunci ne
enervăm, alţii îşi exprimă frustrarea mai violent. Dar dacă timpul acesta, în loc
să ne enervăm îl folosim ca timp de rugăciune, se schimbă foarte mult în viaţa
noastră. Căpătăm mai multă pace şi în acelaşi timp mai multă speranţă. Ne
zidim interior, ne întărim şi avem mare nevoie de întărire. Sunt o mulţime de
oameni care datorită singurătăţii pe care nu ştiu s-o umple cu prezenţa
rugăciunii aj ung să se sinucidă. Se înstrăinează de ei înşişi şi viaţa nu mai are
sens. Este o mare forţă rugăciunea dacă este simţirea prezenţei lui Dumnezeu în
noi.
Al doilea mod de împărtăşire din prezenţa iubitoare a lui Hristos este
punerea în practica a poruncilor Lui, a poruncii iubirii lui Dumnezeu şi
aproapelui . Hristos Domnul Î nsuşi ne învaţă aceasta:
"De Mă iubeşte cineva pe Mine, Cuvântul meu va păzi; atunci şi Tatăl meu
îl va iubi şi la el vom veni si locaş la dânsul ne vom face"( (Ioan 1 4,23).
" Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, precum şi Eu
am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui (Ioan l O: 1 5).
Sfântul Maxim Mărturisitorul explică acest mod de comuniune cu Hristos
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astfel: "Cel ce primeşte porunca Dumnezeiască şi o împlineşte şi o pune în
practică primeşte Cuvântul lui Dumnezeu care se află în ea" . (Filocalia2). Deci
la capătul împlinirii poruncilor lui Dumnezeu în faptele noastre bune ne
întâlnim cu Hristos, de aceea o faptă bună autentică aduce bucurie în sufletele
noastre ca şi rugăciunea.
Un părinte contemporan din Egipt, Mata El N imchini, care însemnează
Matei cel sărac, a spus că atunci când ne rugăm nu trebuie să ne ridicăm de pe
genunchi până nu simţim bucurie şi pace în sufletul nostru. Căci dacă ne
sculăm de pe genunchi tulburaţi în sufletul nostru însemnează că nu a fost
ascultată rugăciunea. Iar semnul ·ascultării rugăciunii noastre este prezenţa
păcii şi a bucuriei în suflet. Aceeaşi lucru se întâmplă cu omul care a putut ajuta
dezinteresat pe altul. Bucuria faptelor bune, bucuria faptelor care sunt izvorâte
din dragoste nefăţarnică este bucuria părinţilor care au realizat ceva crescând
copiii, educându-i, formându-i. Ei au bucuria roadelor. Este bucuria celor care
vin din străinătate, de pildă din Germania, din America sau din altă parte şi
ajută copiii noştri. Nu li se dă nimic în schimb dar primesc o bucurie pe care n
ar a vea-o dacă n-ar face lucrul acesta. Răsplata împl inirii poruncilor este
bucuria prezenţei lui Hristos în inimile celor care împlinesc poruncile Lui.
Deci nu avem de-a face aici cu o etică, cu o morală exterioară, ci avem de-a face
aici cu o dimensiune mistică a diaconiei sociale, una mistagogică. In mod
deosebit intrăm în comuniune cu Hristos atunci când îi aj utăm pe semenii
noştri, care au nevoie de prezenţa şi faptele iubirii noastre frăţeşti: copiii,
săracii, bolnavii, prizonierii, pentru că Hristos este tainic şi smerit prezent în ei,
conform judecăţii din urmă(Matei 25, 3 1 -46), unde ni se arată că iubirea faţă de
aproapele nostru este singurul criteriu al mântuirii.
De aceea unii sfinţi părinţi ai bisericii au putut spune că săracii sunt portarii
Î mpărăţiei cerurilor, judecători aspri pentru cei care au fost nemilostivi şi
avocaţi puternici pentru cei care au fost milostivi cu ei. Parafrazând aceasta sau
prin analogie, am putea spune că pentru noi, pentru mulţi români, copiii străzii
sunt cei care ne vor deschide sau ne vor b loca strada către Î mpărăţia cerurilor.
De modul cum ne-am comportat cu ei, se deschid porţile mântuirii sau se
închid. De modul în care ne comportăm cu fiecare dintre oamenii pe care am fi
putut să-i ajutăm depinde, potrivit Sfintei Scripturi, viaţa şi mântuirea noastră.
Chiar şi în pustie, Sfântul Antonie Cel Mare spune : "Când ai văzut pe fratele
tău, pe semenul tău, l-ai văzut pe Hristos. Când l-ai scandalizat pe el sau l-ai
supărat, l-ai pierdut pe Hristos, şi când te-ai împăcat cu el, te-ai unit cu Hristos"
Deci semenul nostru este calea către Î mpărăţia cerurilor şi această cale nu
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poate fi controlată. Toată diaconia socială sau social-filantropică autentică a
B iserici i nu are aşadar numai o dimensiune etică, ci una mistagogică, una
asemănătoare cu cea euharistică. De aceea Sfântul Ioan Gură de Aur spune:
" Venerăm pe Hristos prezent pe masa Sfântului Altar, îmbrăcat î n aur, dar
trecem adesea indiferenţi pe lângă semenii noştri, în care Hristos aşteaptă
iubirea noastră" . Altarul şi semenul nostru sunt două moduri, două căi de-a
merge spre Hristos, şi desigur Hristos doreşte, aşteaptă de la noi să devenim
mâinile şi faţa Lui care iubeşte şi doreşte să ajute pe cei nevoiaşi prin noi".
Cineva spunea că Hristos nu are alte mâini, decât mâinile noastre, şi alte
picioare decât picioarele noastre ca să răspundă celor care Î i cer ajutorul Lui.
Fericit este cel care împrumută mâinile sale lui Hristos, să ajute pe cei care
doresc să simtă iubirea Lui faţă de ei.
Al patrulea mod de unire cu Hristos este desigur S fânta Euharistie, sau
împărtăşirea cu sângele şi trupul lui Hristos. Potrivit cuvintelor Sfintei
Scripturi ale Mântuitorului Însuşi, "Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele
Meu, are viaţa veşnică şi Eu îl voi învia în ziua de apoi" ,(Ioan 6 :4).
Această Sfântă taină ne arată că împărtăşirea cu Hristos poartă în ea
începutul învierii şi al vieţii veşnice, ca participare a creştinului la iubirea şi
slava veşnică a Sfintei Treimi.
Î nsă în Biserica Apostolică, Biserica nedespărţită, împărtăşirea euharistică
în Biserică este precedată de celelalte forme de comuniune spirituală cu
Hristos. Nu ne împărtăşim la începutul Liturghiei, ci după ce am auzit Cuvântul
lui Dumnezeu. După ce am adresat rugăciuni de mulţumire, de laudă şi de
cerere lui Dumnezeu. După ce am făcut dovada fie prin pocăinţă fie prin
mulţumire, fie prin reconciliere că am iubit pe aproapele. De aceea nu se poate
împărtăşi cel ce este certat cu semenul său. Nu se poate împărtăşi cel care a fost
indiferent faţă de săraci, faţă de bolnavi. Deci împărtăşirea euharistică este
coroana celorlalte împărtăşiri. Astfel, toată viaţa creştinului este sau trebuie să
fie o viaţă euharistică, adică plină de prezenţa iubirii lui Hristos în noi. Î n
concluzie putem spune că comuniunea sau împărtăşirea cu Hris.tos Domnul cel
răstignit şi înviat din morţi, Cel care este cu noi până la sfârşitul veacurilor,
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devine izvor de înnoire spirituală, de iubire sfântă, de înţelepciune şi curaj ,
pentru a b irui ispitele ş i necazurile, pentru a săvârşi fapte d e ajutorare faţă de
semenii noştri, izvor de bucurie şi pace pe care le împărtăşim în jurul nostru, ca
bucurie şi pace din bucuria şi pacea lui Hristos.
Vă mulţumesc !"

Pr. Lazăr Dumitru
Consilier Social
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