
vei vedea. Apoi i-a zis : Adevărat,
adevărat Vă spun că de acum veţi
vedea cerul deschizându-se şi pe în-
gerii lui Dumnezeu suindu-se şi
coborându-se peste Fiul Omului.
“(Ioan 1,44-51)

ORTODOXIA

În duminica întâia din
postul Sfintelor Paşti
prăznuim Duminica
Ortoxiei. Biserica
noastră se numeşte

ortodoxă, sau drept-
măritoare, pentru că a

păstrat de-a lungul
veacurilor adevărurile de cred-

inţă în chip desăvârşit, prin Iisus Hris-
tos, fără schimbare sau adăugire de
către Sf. Apostoli şi de urmaşii lor le-
gitimi.

Biserica a rânduit să se
citească în această duminică acest text
evanghelic (Ioan 1, 44-51), în care se
vorbeşte de spre chemarea la apos-
tolie a celor doi Apostoli- Filip şi
Natanail. Natanail rămâne uimit de
cuvântul lui Iisus – că “l-a văzut mai
înainte de a fi fost chemat de Filip“ şi
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TEXTUL
SFINTEI EVANGHELII

“ În vremea aceea a vrut Iisus
să meargă în Galileea şi a găsit pe Filip
şi I-a zis : Vino după Mine. Şi
Filip era din Betsaida, din
oraşul lui Andrei şi a lui
Petru. Filip a găsit pe
Natanail şi i-a zis : Am
găsit pe Acela despre
care a scris Moise în
lege şi au scris
proorocii, pe Iisus, fiul
lui Iosif din Nazaret. Iar
Natanail i-a zis : Din
Nazaret poate să fie ceva bun?
Şi Filip i-a răspuns : Vino şi vezi. Iisus
a văzut pe Natanail venind către Dânsul
şi a zis despre el : Iată cu adevărat is-
raelitean în care nu este vicleşug.
Natanail l-a întrebat : De unde mă
cunoşti ? Iar Iisus, răspunzând , i-a zis:
Mai înainte ca Filip să te cheme, te-am
văzut când erai sub smochin. Răspuns-
a Natanail şi i-a zis : Rabi, Tu eşti Fiul
lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Is-
rael. Răspuns-a Iisus şi i-a zis : Pentru
că ţi-am spus că te-am văzut sub
smochin, crezi? Mai mari decât acestea

DUMINICA I DIN POST,  A ORTODOXIEI        
MEDITAŢII EVANGHELICE

8

DUMINICĂ , 8 martie 2009 la ora  17,30 
la biserica noastră va avea loc  în sala de conferinţe 

o seară de:

„CONVORBIRI SPIRITUALE“. 
Tema :

„ Valorile credinţei ortodoxe“.

Invitatul serii : 
Preacuviosul Părinte Iustin Neagu, 
preot de caritate la Spitalul „Socola“. 

Vor mai lua parte la  Pr. Lect. Dr. Adrian Dinu, 
Pr. Ioan Cârciuleanu, Pr. Mihai Manolică şi Pr. Mircea Stoleriu

Corul tinerilor va susţine un concert cu cântări din 
perioada postului. 

În săptămâna întâia din Postul Mare după obişnuita rân-
duială s-a citit în biserici  „Canonul cel Mare al Sfântului  Andrei
Criteanul“. 

În biserica noastră răspunsurile au fost date de corul 
tinerilor care a cântat după partitura preotului compozitor

Mihail Berezovschi. 
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declara :   “ Învăţătorule, Tu eşti Fiul
lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Is-
rael“(Ioan1, 40). Drept răspuns
Iisus îi spune că va avea prilej de acum
să vadă lucruri mai mari.
Este textul cel mai potrivit pentru du-
minica de azi, în care prăznuim biru-
inţa Sfintelor Icoane, după cuvântul lui
Iisus “ de acum veţi vedea cerul de-
schizându-se “. 

Într-adevăr, prin întruparea Fi-
ului lui Dumnezeu, cerul – închis în
urma neascultării lui protopărinţilor
noştri din rai – s-a de-
schis acum din nou şi
Icoana creştină,
reprezentând pe Hristos ,
este o fereastră deschisă
a minţii noastre spre
cerul lui Dumnezeu.

Adevărul creştin
al cinstirii Sfintelor
icoane îl constituie însăşi
întruparea Fiului lui
Dumnezeu. El s-a făcut
om, rămânând în acelaşi
timp Dumnezeu adevărat şi prin
aceasta a devenit accesibil cunoaşterii
şi cinstirii de către noi.

El este “ Chipul văzut al
Tatălui celui nevăzut. El s-a arăta la în-
făţişare ca un om, smerindu-se pe
Sine“ (Filip 11,7-8). Aşadar există o
strânsă legătură între icoană şi întru-
pare - întruparea dovedeşte posibili-
tatea icoanei (aşa cum o fotografie
dovedeşte existenţa persoanei). In
Vechiul Testament era  porunca
aşezării de simboluri sfinte – chipuri de
heruvimi - în Cortul mărturiei unde se
afla Chivotul legii ( Ieşire 25, 18-21).
Aceleaşi simboluri se aflau şi în Tem-

plul lui Solomon. 
Icoana este un ajutor în îm-

plinirea adevăratei pocăinţe – credin-
ciosul simte prin icoană, în chip
tainic, prezenţa nevăzută a lui Dum-
nezeu. Icoanele le avem în minte şi în
inimă. Ele împodobesc bisericile, în-
frumuseţează casele creştinilor,
făcând o a doua biserică. Ele poartă
gândurile creştinilor de la cele trecă-
toare la cele veşnice, de la păcatele
urâte la virtuţile creştine. Ele sunt fer-
estre deschise spre cer ale sufletelor

noastre, fac parte din
credinţa noastră orto-
doxă. 

Această credinţă
ortodoxă este flacăra
spirituală care vine de la
Hristos prin Sf. Apos-
toli. Noi, creştinii or-
rodocşi , suntem
moştenitorii credinţei
curate, aşa cum a fost
propovăduită de Mântu-
itorul şi de Sfinţii Apos-

toli. Acest privilegiu este legat de
datoria de a face să strălucească cred-
inţa ortodoxă prin viaţa noastră per-
sonală. 

Trebuie să devenim creştini
adevăraţi : “ Aşa să lumineze lumina
voastră înaintea oamenilor, ca văzând
ei faptele voastre cele bune să pre-
amărească pe Tatăl Vostru cel ceresc “
( Matei 5, 16). Acestea sunt cuvintele
Mântuitorului şi aceasta este obligaţia
pe care ne-o impune “ Duminica
Ortodoxiei“.       

Pr. Ion Cârciuleanu

UN MODEL
DE 

INTERPRETARE  SIMBOLICĂ

Prof. Univ.Dr. Codrin Liviu Cuţitaru

Auzim adesea, ne repetăm noi înşine fap-
tul că Dumnezeu ne priveşte, mereu şi,
mai ales, pretutindeni. „Privirea lui Dum-
nezeu” însă poate fi interpretată şi altfel
decît în registrul unilateral al unei perma-
nente supravegheri.

În mod deosebit, în “privirea lui
Dumnezeu”, putem distinge mesajul sub-
liminal al unui cutremurător optimism. O
pildă din Matei (19:16-30) îmi revine
frecvent în minte ca argument al obser-
vaţiei de mai sus. De Iisus se apropie un
tînăr bogat, care îi cere sfatul (suprem) al
mîntuirii. Spre întristarea lui, află că sal-
varea nu îi va veni din respectarea cu
stricteţe a regulilor, ci din renunţarea la
cele lumeşti. Bărbatul pleacă apăsat, în-
trucît averile sale sînt uriaşe. Atunci Dom-
nul aminteşte ucenicilor, moralizator, că
mai lesne îi va fi cămilei să treacă prin
urechile acului decît bogatului să intre în
împărăţia lui Dumnezeu. Discipolii se în-
grozesc, întrebînd atunci: “Dar cine poate
să se mîntuiască?” Răspunsul şi atitudinea
lui Hristos sînt neaşteptate. 

Iată ce consemnează, atent,
evanghelistul: “/…/ Iisus, privind la ei, le-
a zis: La oameni aceasta e cu neputinţă, la
Dumnezeu însă toate sînt cu putinţă”. De
ce “privind la ei”, m-am întrebat întot-
deauna? Un detaliu comportamental su-
plimentar, mi-am zis, care nu poate fi
gratuit, mai ales că autorii Evangheliilor 

par în general reticenţi să observe gestica
Mîntuitorului.

Se află în această “privire” arun-
cată deodată ucenicilor deznădăjduiţi o
întreagă istorie spirituală, nescrisă în Bib-
lie, dar presupusă în meta-textul său par-
abolic. Ea cuprinde sensul absolut al
optimismului creştin tradiţional. “Ceea ce
nu este cu putinţă la om este cu putinţă la
Dumnezeu”. 

Mîntuirea reprezintă astfel un act
de transcendenţă divină şi nu doar de efort
personal. Absurditatea şi ilogicul uman-
ităţii se dizolvă în infinitul atotcuprinzător
al prezenţei lui Dumnezeu. Cuvintele nu
puteau fi spuse de Iisus decît cu privirea
întoarsă spre ucenici. Fără intervenţia di-
rectă, nemediată a Creatorului, creatura
îşi pierde identitatea, reîntorcîndu-se în
increat. 

Mai mult, se sugerează aici un
lucru fundamental (teoretizat de altfel
amplu în scrierile teologice ulterioare) –
nici un efort uman benefic, oricît de ne-
semnificativ, nu se derulează în plan strict
personal, ci pe fundalul (discret) al unei
proiecţii în necuprinsul divinităţii. Spri-
jinul tacit al lui Dumnezeu devine
condiţia sine qua non a oricărui progres
spiritual. 

Limitele condiţiei noastre (invo-
cate atît de frecvent ca motivaţie a multi-
plelor „neputinţe”) îşi pierd conturul în
nelimitarea prezenţei demirugice. Forţa
(vizibilă) a celui finit vine, în fond, din
puterea (invizibilă) a Celui infinit. Astfel,
pe un fragment infinitezimal de text, se
presupune existenţa unei întregi lumi.
Lucru, să admitem, absolut impresionant.



Părinte, sunt unii tineri care au plecat de la Ortodoxie pentru că
nu au înţeles-o. Vă rugăm să ne spuneţi pe ce ne bazăm când afir-
măm că Ortodoxia este (cea mai) adevărată, şi cum aţi convinge un
tânăr să urmeze Ortodoxia dacă nu o cunoaşte?

• Ortodoxia n-o poţi cunoaşte din cărţi, Ortodoxia se întrupează în
noi. Totuşi, dacă e vorba de avantajele Ortodoxiei, raportată la
credinţele la care au trecut cei care au părăsit Ortodoxia - ne-

cunoscând-o pentru că n-au trâit-o - putem să le spunem că noi, în Ortodoxie, afirmăm
toate adevărurile de credinţă din care cei care sunt de alta credinţă îşi fac temeiul exis-
tenţei lor. De pildă:
- baptiştii insistă foarte mult pentru botez. Şi noi spunem: "Mărturisesc un botez
întru iertarea păcatelor";
- adventiştii îşi fac un punct de credinţă, sau se definesc prin a doua venire a Dom-
nului Hristos. Şi noi spunem: "Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii";
- penticostalii insistă asupra darurilor Rusaliilor. Şi noi credem în darul iertării pă-
catelor, care vine prin Duhul Sfânt, în celelate daruri ale Rusaliilor, dar nu ne definim prin
aceasta;
- martorii lui Iehova se afirmă mereu ca martori ai lui Dumnezeu. Noi suntem
mai mult decât ei martori, pentru că mărturisim întruparea Fiului lui Dumnezeu şi sârbâ-
torind-o la Bunavestire şi la Crăciun, mărturisim jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos
sârbâtorind-o în Vinerea Mare şi la toate liturghiile, mărturisim învierea Domnului Hristos
sărbătorind-o la Sfintele Paşti, în toate duminicile şi la toate liturghiile, mărturisim
înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos sârbătorind-o la înălţare şi la toate liturghiile,
mărturisim pogorârea Duhului Sfânt sârbâtorind-o la Rusalii şi la toate liturghiile, aşa
încât noi suntem mai martori decât
Martorii lui Iehova. numai că la noi toate sunt egale. Noi nu ne definim nici prin faptul
de a fi martori, nici prin faptul de a aştepta a doua venire, nici prin faptul de a fi creştini
după Evanghelie, ci la noi toate, toate sunt egale. Pentru că suntem ortodocşi, toate le afir-
măm cu aceeaşi importanţă şi cu aceeaşi egalitate. Apoi, noi avem conştiinţa câ-i slujim
lui Dumnezeu şi prin faptul că suntem cinstitori ai Maicii Domnului. Or, cei care au alte
credinţe, în general nu sunt cinstitori ai Maicii Domnului, socotind pe Maica Domnului
ca o femeie ca toate femeile. Nouă ni-i şi groază să ne gândim la aşa ceva, pentru că dacă
Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care S-a făcut om, apoi mama Lui nu-i o femeie
ca toate femeile, mai ales că îngerul binevestitor a spus: "Binecuvântată eşti tu între femei
şi binecuvântat este rodul pântecelui tău" (Luca 1, 28). La fel a spus şi Sfânta Elisabeta;
o femeie care ridica glas din popor, la fel, a cinstit pe Maica Domnului.
Ca urmare, noi avem nişte avantaje, nişte lucruri pe care dacă cei care au părăsit credinţa
noastră le-ar fi cunoscut, n-ar fi avut nici un motiv să caute în altă parte credinţa.                                     

MINUNEA DIN INSULA 
KEFALONIA

Pe 15 August, o mulţime de şerpi
se adună în una din multele biserici din
insula Kefalonia (biserica Lagouvarda,
s a t u l
M a r k o p o u l o ,
Grecia) şi se
opresc la icoana
Fecioarei Maria.
Specia de şerpi,
Telescopus fal-
lax, este în gen-
eral agresivă şi
nocturnă, iar
veninul lor
poate ucide
rapid o şopârlă,
în timp ce
asupra omului
poate produce
neplăceri timp
de minim 3 ore
(sub formă de
dureri locale,
ameţeli etc).
După ce se termină slujba se retrag şi
revin la comportamentul lor normal. Şer-
pii au o cruce pe cap, ca semn distinctiv
(parcă aminteşte de minunea săvârşită de
Moise în pustie) şi se pare că ies de sub
rocile ce susţin turnul clopotniţei, apoi
urcă până sus şi coboară în biserică prin
orificiile special create pentru acţionarea
clopotelor.

Fiind sărbătoare, clar că biserica
nu este goală. Cu toate acestea, şerpii nu
se tem şi nici nu fac vre-un rău.  Bătrânii
insulei spun că minunea a avut loc pentru
prima dată în momentul în care acest ţinut

a fost atacat de piraţii lui Barbarossa în
1705. 

Maicile vechii mănăstiri s-au rugat
Fecioarei Maria să fie transformate în şerpi,
pentru că astfel să nu fie capturate şi să
apere în acelaşi timp mănăstirea. Rugăciu-
nile le-au fost ascultate şi a avut loc mira-

colul. Piraţii au fost
înmărmuriţi la priv-
eliştea ce le se de-
schidea în faţa ochilor:
şerpi pe podea, pereţi şi
icoane, renunţând ast-
fel la planul lor de in-
vadare.

Dacă şi noi
uităm uneori să
ajungem la ziua cuiva
drag (însă şerpii nu uită
de 15 August), ce să
mai spunem de faptul
că acest lucru se pe-
trece de câteva gener-
aţii...recunoaştem că
avem de a face cu un
miracol. 

În plus cu ex-
cepţia perioadei

cuprinse între 6 şi 16 August această specie
de şerpi nu este de găsit pe insulă. 

Localnicii îi aşteaptă în fiecare an,
deoarece în singurii ani în care nu au apărut,
1940 şi 1953, au fost grei pentru insulă - al
doilea război mondial, respectiv un puternic
cutremur. 

Mai mult, oamenii îi iau cu
mâinile  goale  şi îi pun  pe  corp  cu   sper-
anţa că până la următoarea întâlnire vor
avea parte de un an bun. 
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La începutul Postului Mare, ca un
“debut” al acestuia, ca un “acordaj” înainte
de “armonia” deplină, găsim Marele Canon
de pocăinţă al Sfântului Andrei Criteanul.
Împărţit în patru parţi, este citit la Vecernia
cea Mare, în serile primelor patru zile ale
Postului. Canonul
poate fi cel mai bine
descris ca o plângere
de pocăinţă care ne
vorbeşte despre pro-
porţiile şi adâncimea
păcatului, tulburând
sufletul cu jale, căinţă
şi nădejde. Cu o
măiestrie unică, Sfân-
tul Andrei împleteşte
marile teme biblice -
Adam şi Eva, Raiul şi căderea în păcat, Noe
şi Potopul, David, Pământul făgăduinţei şi,
în cele din urmă, Hristos şi Biserica - cu
mărturisirea păcatului şi cu pocăinţa.    

Evenimentele istoriei sfinte sunt
dezvăluite ca evenimente ale vieţii mele,
faptele lui Dumnezeu din trecut ca fapte în-
dreptate spre mine şi mântuirea mea, trage-
dia păcatului şi a trădării ca drama mea
personală. 

Viaţa mea îmi este prezentată ca o
parte a luptei măreţe şi atotcuprinzătoare
dintre Dumnezeu şi puterile întunericului
care s-au răzvratit împotriva Lui.

Canonul începe în aceasta nota
foarte personală:

“De unde voi începe a plânge
faptele vieţii mele ticăloase? Ce începere voi
pune, Hristoase, tânguirii acesteia de
acum?“

Unul după altul păcatele mele
sunt dezvăluite în legătura lor profundă
cu drama continuă a relaţiei omului cu
Dumnezeu; istoria căderii omului în
păcat este istoria mea:
“Râvnind neascultării lui Adam, celui

întâi zidit, 
m-am cunoscut
pe mine
dezbrăcat de
Dumnezeu şi
de împărăţia
cea vecuitoare
şi de desfătăre,
pentru păcatele
mele“.
Am pierdut
toate darurile

dumnezeieşti:
“Întinatu-mi-am haina trupului meu şi
mi-am spurcat podoaba cea după chipul
şi după asemănarea Ta, Mântuitorule.

Întunecatu-mi-am frumuseţea
sufletului cu dulceţile poftelor, şi cu
totul, toată mintea, ţărână mi-am făcut“.
Astfel, patru seri, cele două cântări ale
Canonului îmi amintesc iară şi iară isto-
ria duhovnicească a lumii, care este şi is-
toria mea. 

Mă “ispiteşte” cu întâmplările
şi faptele hotărâtoare ale trecutului a
căror semnificaţie şi putere sunt oricum
veşnice, pentru că fiecare suflet omenesc
- unic şi de neînlocuit - se mişcă, ca să
spunem aşa, către aceeaşi dramă, se află
faţă în faţă cu aceleaşi dileme fundamen-
tale, descoperă aceeaşi ultimă realitate. 

Exemplele scripturistice sunt

al vieţii, deci, acel păcat este, la originile
sale, deviaţia iubirii noastre de la ţelul sau
final.

Aceasta este descoperirea care
face posibilă mărturisirea a ceva ce este atât
de profund îndepărtat de experienţa “mod-
ernă” a vieţii şi care acum devine atăt de
adevărat din punct de vedere “existenţial“:
“Ziditorule, făcându-mă lut viu, ai pus întru
mine trup şi oase, şi suflare de viaţă! Ci, o,
Făcătorul meu, Mântuitorule şi Judecă-
torule, primeşte-mă pe mine, cel ce mă
pocăiesc“.

Pentru a fi ascultat cum se cuvine,
Canonul cel Mare presupune, desigur,
cunoaşterea Sfintei Scripturi şi priceperea
de a pătrunde înţelesurile Canonului. Dacă
astăzi atăt de mulţi oameni îl consideră plic-
ticos şi fără sens, aceasta e din cauza cred-
inţei lor, care nu se mai hrăneşte din izvorul
Sfintelor Scripturi care, pentru Părinţii Bis-
ericii, erau izvorul credinţei. 

***
Trebuie să învăţăm din nou cum să

intrăm într-o lume ca aceea descoperită de
Biblie şi cum să trăim în ea; şi nu există o
cale mai bună către aceasta lume decât
Liturghia Bisericii, care nu reprezintă
numai transmiterea unor învăţături biblice,
ci tocmai descoperirea felului biblic de
viaţă.

Calatoria Postului începe astfel cu
o reîntoarcere la “punctul de plecare” -
lumea Creaţiei, Căderii şi Răscumpărării, o
lume în care toate lucrurile vorbesc de
Dumnezeu şi reflectă slava Sa, în care toate
întâmplările sunt îndreptate spre Dum-
nezeu, în care omul gaseşte adevărata di-
mensiune a vieţii sale şi, având temelia în
aceasta, face pocăinţă“.

mai mult decât simple “parabole” - aşa cum
mulţi oameni cred - şi care găsesc deci acest
Canon prea “istovitor”, prea încărcat cu
nume şi întâmplări nesemnificative! De ce
să vorbim, se întreabă ei, de Cain şi Abel, de
David şi Solomon, când ar putea fi mult mai
simplu să spun: “Am păcătuit“? Ceea ce ei
nu înteleg, totuşi, este că simplul cuvânt
păcat în tradiţia biblică şi creştină are o
încărcătură pe care omul “modern” este, pur
şi simplu, incapabil să o cuprindă şi care
face ca mărturisirea păcatelor sale sa fie
ceva foarte diferit de adevărata pocăinţă
creştina.

Rolul şi scopul Canonului cel Mare
este să ne descopere păcatul şi, astfel, să ne
conducă spre pocăinţă; să descopere păcatul
nu prin definiţii şi înşiruiri ale faptelor noas-
tre ci printr-o adâncă meditaţie asupra
măreţei istorii biblice, care este, cu adevărat,
o istorie a păcatului, a pocăinţei şi a iertării.

Aceasta meditaţie ne duce
într-o cultură duhovnicească diferită, ne
ispiteşte cu o viziune total diferiăa asupra
omului, asupra vieţii sale, asupra ţelurilor şi
motivaţiilor sale. Ea reface în noi spaţiul
spiritual fundamental în cadrul căruia
pocăinţa devine din nou posibilă. 

Când auzim de exemplu:
“Nu m-am asemănat, Iisuse, drep-

tăţii lui Abel. Daruri primite nu ţi-am adus
ţie nici odinioară, nici fapte dumnezeieşti,
nici jertfă curată, nici viaţă fără prihană“,
înţelegem că istoria primei jertfe (cea a lui
Cain şi Abel - n.tr.), atât de lapidar amintită
în Biblie, ne descoperă ceva esenţial despre
propria noastră viaţă, despre însăşi fiinţa
umana. Înţelegem că, înainte de toate, pă-
catul este respingerea vieţii ca ofrandă sau
jertfă adusă lui Dumnezeu sau, cu alte cu-
vinte, păcatul este respingerea sensului divin

PREOT ALEXANDER SCHMEMANN 
CANONUL CEL MARE  AL SFÂNRULUI ANDREI CRITEANUL
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La începutul Postului Mare, ca un
“debut” al acestuia, ca un “acordaj” înainte
de “armonia” deplină, găsim Marele Canon
de pocăinţă al Sfântului Andrei Criteanul.
Împărţit în patru parţi, este citit la Vecernia
cea Mare, în serile primelor patru zile ale
Postului. Canonul
poate fi cel mai bine
descris ca o plângere
de pocăinţă care ne
vorbeşte despre pro-
porţiile şi adâncimea
păcatului, tulburând
sufletul cu jale, căinţă
şi nădejde. Cu o
măiestrie unică, Sfân-
tul Andrei împleteşte
marile teme biblice -
Adam şi Eva, Raiul şi căderea în păcat, Noe
şi Potopul, David, Pământul făgăduinţei şi,
în cele din urmă, Hristos şi Biserica - cu
mărturisirea păcatului şi cu pocăinţa.    

Evenimentele istoriei sfinte sunt
dezvăluite ca evenimente ale vieţii mele,
faptele lui Dumnezeu din trecut ca fapte în-
dreptate spre mine şi mântuirea mea, trage-
dia păcatului şi a trădării ca drama mea
personală. 

Viaţa mea îmi este prezentată ca o
parte a luptei măreţe şi atotcuprinzătoare
dintre Dumnezeu şi puterile întunericului
care s-au răzvratit împotriva Lui.

Canonul începe în aceasta nota
foarte personală:

“De unde voi începe a plânge
faptele vieţii mele ticăloase? Ce începere voi
pune, Hristoase, tânguirii acesteia de
acum?“

Unul după altul păcatele mele
sunt dezvăluite în legătura lor profundă
cu drama continuă a relaţiei omului cu
Dumnezeu; istoria căderii omului în
păcat este istoria mea:
“Râvnind neascultării lui Adam, celui

întâi zidit, 
m-am cunoscut
pe mine
dezbrăcat de
Dumnezeu şi
de împărăţia
cea vecuitoare
şi de desfătăre,
pentru păcatele
mele“.
Am pierdut
toate darurile

dumnezeieşti:
“Întinatu-mi-am haina trupului meu şi
mi-am spurcat podoaba cea după chipul
şi după asemănarea Ta, Mântuitorule.

Întunecatu-mi-am frumuseţea
sufletului cu dulceţile poftelor, şi cu
totul, toată mintea, ţărână mi-am făcut“.
Astfel, patru seri, cele două cântări ale
Canonului îmi amintesc iară şi iară isto-
ria duhovnicească a lumii, care este şi is-
toria mea. 

Mă “ispiteşte” cu întâmplările
şi faptele hotărâtoare ale trecutului a
căror semnificaţie şi putere sunt oricum
veşnice, pentru că fiecare suflet omenesc
- unic şi de neînlocuit - se mişcă, ca să
spunem aşa, către aceeaşi dramă, se află
faţă în faţă cu aceleaşi dileme fundamen-
tale, descoperă aceeaşi ultimă realitate. 

Exemplele scripturistice sunt

al vieţii, deci, acel păcat este, la originile
sale, deviaţia iubirii noastre de la ţelul sau
final.

Aceasta este descoperirea care
face posibilă mărturisirea a ceva ce este atât
de profund îndepărtat de experienţa “mod-
ernă” a vieţii şi care acum devine atăt de
adevărat din punct de vedere “existenţial“:
“Ziditorule, făcându-mă lut viu, ai pus întru
mine trup şi oase, şi suflare de viaţă! Ci, o,
Făcătorul meu, Mântuitorule şi Judecă-
torule, primeşte-mă pe mine, cel ce mă
pocăiesc“.

Pentru a fi ascultat cum se cuvine,
Canonul cel Mare presupune, desigur,
cunoaşterea Sfintei Scripturi şi priceperea
de a pătrunde înţelesurile Canonului. Dacă
astăzi atăt de mulţi oameni îl consideră plic-
ticos şi fără sens, aceasta e din cauza cred-
inţei lor, care nu se mai hrăneşte din izvorul
Sfintelor Scripturi care, pentru Părinţii Bis-
ericii, erau izvorul credinţei. 

***
Trebuie să învăţăm din nou cum să

intrăm într-o lume ca aceea descoperită de
Biblie şi cum să trăim în ea; şi nu există o
cale mai bună către aceasta lume decât
Liturghia Bisericii, care nu reprezintă
numai transmiterea unor învăţături biblice,
ci tocmai descoperirea felului biblic de
viaţă.

Calatoria Postului începe astfel cu
o reîntoarcere la “punctul de plecare” -
lumea Creaţiei, Căderii şi Răscumpărării, o
lume în care toate lucrurile vorbesc de
Dumnezeu şi reflectă slava Sa, în care toate
întâmplările sunt îndreptate spre Dum-
nezeu, în care omul gaseşte adevărata di-
mensiune a vieţii sale şi, având temelia în
aceasta, face pocăinţă“.

mai mult decât simple “parabole” - aşa cum
mulţi oameni cred - şi care găsesc deci acest
Canon prea “istovitor”, prea încărcat cu
nume şi întâmplări nesemnificative! De ce
să vorbim, se întreabă ei, de Cain şi Abel, de
David şi Solomon, când ar putea fi mult mai
simplu să spun: “Am păcătuit“? Ceea ce ei
nu înteleg, totuşi, este că simplul cuvânt
păcat în tradiţia biblică şi creştină are o
încărcătură pe care omul “modern” este, pur
şi simplu, incapabil să o cuprindă şi care
face ca mărturisirea păcatelor sale sa fie
ceva foarte diferit de adevărata pocăinţă
creştina.
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măreţei istorii biblice, care este, cu adevărat,
o istorie a păcatului, a pocăinţei şi a iertării.

Aceasta meditaţie ne duce
într-o cultură duhovnicească diferită, ne
ispiteşte cu o viziune total diferiăa asupra
omului, asupra vieţii sale, asupra ţelurilor şi
motivaţiilor sale. Ea reface în noi spaţiul
spiritual fundamental în cadrul căruia
pocăinţa devine din nou posibilă. 

Când auzim de exemplu:
“Nu m-am asemănat, Iisuse, drep-

tăţii lui Abel. Daruri primite nu ţi-am adus
ţie nici odinioară, nici fapte dumnezeieşti,
nici jertfă curată, nici viaţă fără prihană“,
înţelegem că istoria primei jertfe (cea a lui
Cain şi Abel - n.tr.), atât de lapidar amintită
în Biblie, ne descoperă ceva esenţial despre
propria noastră viaţă, despre însăşi fiinţa
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catul este respingerea vieţii ca ofrandă sau
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Părinte, sunt unii tineri care au plecat de la Ortodoxie pentru că
nu au înţeles-o. Vă rugăm să ne spuneţi pe ce ne bazăm când afir-
măm că Ortodoxia este (cea mai) adevărată, şi cum aţi convinge un
tânăr să urmeze Ortodoxia dacă nu o cunoaşte?

• Ortodoxia n-o poţi cunoaşte din cărţi, Ortodoxia se întrupează în
noi. Totuşi, dacă e vorba de avantajele Ortodoxiei, raportată la
credinţele la care au trecut cei care au părăsit Ortodoxia - ne-

cunoscând-o pentru că n-au trâit-o - putem să le spunem că noi, în Ortodoxie, afirmăm
toate adevărurile de credinţă din care cei care sunt de alta credinţă îşi fac temeiul exis-
tenţei lor. De pildă:
- baptiştii insistă foarte mult pentru botez. Şi noi spunem: "Mărturisesc un botez
întru iertarea păcatelor";
- adventiştii îşi fac un punct de credinţă, sau se definesc prin a doua venire a Dom-
nului Hristos. Şi noi spunem: "Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii";
- penticostalii insistă asupra darurilor Rusaliilor. Şi noi credem în darul iertării pă-
catelor, care vine prin Duhul Sfânt, în celelate daruri ale Rusaliilor, dar nu ne definim prin
aceasta;
- martorii lui Iehova se afirmă mereu ca martori ai lui Dumnezeu. Noi suntem
mai mult decât ei martori, pentru că mărturisim întruparea Fiului lui Dumnezeu şi sârbâ-
torind-o la Bunavestire şi la Crăciun, mărturisim jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos
sârbâtorind-o în Vinerea Mare şi la toate liturghiile, mărturisim învierea Domnului Hristos
sărbătorind-o la Sfintele Paşti, în toate duminicile şi la toate liturghiile, mărturisim
înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos sârbătorind-o la înălţare şi la toate liturghiile,
mărturisim pogorârea Duhului Sfânt sârbâtorind-o la Rusalii şi la toate liturghiile, aşa
încât noi suntem mai martori decât
Martorii lui Iehova. numai că la noi toate sunt egale. Noi nu ne definim nici prin faptul
de a fi martori, nici prin faptul de a aştepta a doua venire, nici prin faptul de a fi creştini
după Evanghelie, ci la noi toate, toate sunt egale. Pentru că suntem ortodocşi, toate le afir-
măm cu aceeaşi importanţă şi cu aceeaşi egalitate. Apoi, noi avem conştiinţa câ-i slujim
lui Dumnezeu şi prin faptul că suntem cinstitori ai Maicii Domnului. Or, cei care au alte
credinţe, în general nu sunt cinstitori ai Maicii Domnului, socotind pe Maica Domnului
ca o femeie ca toate femeile. Nouă ni-i şi groază să ne gândim la aşa ceva, pentru că dacă
Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care S-a făcut om, apoi mama Lui nu-i o femeie
ca toate femeile, mai ales că îngerul binevestitor a spus: "Binecuvântată eşti tu între femei
şi binecuvântat este rodul pântecelui tău" (Luca 1, 28). La fel a spus şi Sfânta Elisabeta;
o femeie care ridica glas din popor, la fel, a cinstit pe Maica Domnului.
Ca urmare, noi avem nişte avantaje, nişte lucruri pe care dacă cei care au părăsit credinţa
noastră le-ar fi cunoscut, n-ar fi avut nici un motiv să caute în altă parte credinţa.                                     

MINUNEA DIN INSULA 
KEFALONIA

Pe 15 August, o mulţime de şerpi
se adună în una din multele biserici din
insula Kefalonia (biserica Lagouvarda,
s a t u l
M a r k o p o u l o ,
Grecia) şi se
opresc la icoana
Fecioarei Maria.
Specia de şerpi,
Telescopus fal-
lax, este în gen-
eral agresivă şi
nocturnă, iar
veninul lor
poate ucide
rapid o şopârlă,
în timp ce
asupra omului
poate produce
neplăceri timp
de minim 3 ore
(sub formă de
dureri locale,
ameţeli etc).
După ce se termină slujba se retrag şi
revin la comportamentul lor normal. Şer-
pii au o cruce pe cap, ca semn distinctiv
(parcă aminteşte de minunea săvârşită de
Moise în pustie) şi se pare că ies de sub
rocile ce susţin turnul clopotniţei, apoi
urcă până sus şi coboară în biserică prin
orificiile special create pentru acţionarea
clopotelor.

Fiind sărbătoare, clar că biserica
nu este goală. Cu toate acestea, şerpii nu
se tem şi nici nu fac vre-un rău.  Bătrânii
insulei spun că minunea a avut loc pentru
prima dată în momentul în care acest ţinut

a fost atacat de piraţii lui Barbarossa în
1705. 

Maicile vechii mănăstiri s-au rugat
Fecioarei Maria să fie transformate în şerpi,
pentru că astfel să nu fie capturate şi să
apere în acelaşi timp mănăstirea. Rugăciu-
nile le-au fost ascultate şi a avut loc mira-

colul. Piraţii au fost
înmărmuriţi la priv-
eliştea ce le se de-
schidea în faţa ochilor:
şerpi pe podea, pereţi şi
icoane, renunţând ast-
fel la planul lor de in-
vadare.

Dacă şi noi
uităm uneori să
ajungem la ziua cuiva
drag (însă şerpii nu uită
de 15 August), ce să
mai spunem de faptul
că acest lucru se pe-
trece de câteva gener-
aţii...recunoaştem că
avem de a face cu un
miracol. 

În plus cu ex-
cepţia perioadei

cuprinse între 6 şi 16 August această specie
de şerpi nu este de găsit pe insulă. 

Localnicii îi aşteaptă în fiecare an,
deoarece în singurii ani în care nu au apărut,
1940 şi 1953, au fost grei pentru insulă - al
doilea război mondial, respectiv un puternic
cutremur. 

Mai mult, oamenii îi iau cu
mâinile  goale  şi îi pun  pe  corp  cu   sper-
anţa că până la următoarea întâlnire vor
avea parte de un an bun. 
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declara :   “ Învăţătorule, Tu eşti Fiul
lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Is-
rael“(Ioan1, 40). Drept răspuns
Iisus îi spune că va avea prilej de acum
să vadă lucruri mai mari.
Este textul cel mai potrivit pentru du-
minica de azi, în care prăznuim biru-
inţa Sfintelor Icoane, după cuvântul lui
Iisus “ de acum veţi vedea cerul de-
schizându-se “. 

Într-adevăr, prin întruparea Fi-
ului lui Dumnezeu, cerul – închis în
urma neascultării lui protopărinţilor
noştri din rai – s-a de-
schis acum din nou şi
Icoana creştină,
reprezentând pe Hristos ,
este o fereastră deschisă
a minţii noastre spre
cerul lui Dumnezeu.

Adevărul creştin
al cinstirii Sfintelor
icoane îl constituie însăşi
întruparea Fiului lui
Dumnezeu. El s-a făcut
om, rămânând în acelaşi
timp Dumnezeu adevărat şi prin
aceasta a devenit accesibil cunoaşterii
şi cinstirii de către noi.

El este “ Chipul văzut al
Tatălui celui nevăzut. El s-a arăta la în-
făţişare ca un om, smerindu-se pe
Sine“ (Filip 11,7-8). Aşadar există o
strânsă legătură între icoană şi întru-
pare - întruparea dovedeşte posibili-
tatea icoanei (aşa cum o fotografie
dovedeşte existenţa persoanei). In
Vechiul Testament era  porunca
aşezării de simboluri sfinte – chipuri de
heruvimi - în Cortul mărturiei unde se
afla Chivotul legii ( Ieşire 25, 18-21).
Aceleaşi simboluri se aflau şi în Tem-

plul lui Solomon. 
Icoana este un ajutor în îm-

plinirea adevăratei pocăinţe – credin-
ciosul simte prin icoană, în chip
tainic, prezenţa nevăzută a lui Dum-
nezeu. Icoanele le avem în minte şi în
inimă. Ele împodobesc bisericile, în-
frumuseţează casele creştinilor,
făcând o a doua biserică. Ele poartă
gândurile creştinilor de la cele trecă-
toare la cele veşnice, de la păcatele
urâte la virtuţile creştine. Ele sunt fer-
estre deschise spre cer ale sufletelor

noastre, fac parte din
credinţa noastră orto-
doxă. 

Această credinţă
ortodoxă este flacăra
spirituală care vine de la
Hristos prin Sf. Apos-
toli. Noi, creştinii or-
rodocşi , suntem
moştenitorii credinţei
curate, aşa cum a fost
propovăduită de Mântu-
itorul şi de Sfinţii Apos-

toli. Acest privilegiu este legat de
datoria de a face să strălucească cred-
inţa ortodoxă prin viaţa noastră per-
sonală. 

Trebuie să devenim creştini
adevăraţi : “ Aşa să lumineze lumina
voastră înaintea oamenilor, ca văzând
ei faptele voastre cele bune să pre-
amărească pe Tatăl Vostru cel ceresc “
( Matei 5, 16). Acestea sunt cuvintele
Mântuitorului şi aceasta este obligaţia
pe care ne-o impune “ Duminica
Ortodoxiei“.       

Pr. Ion Cârciuleanu

UN MODEL
DE 

INTERPRETARE  SIMBOLICĂ

Prof. Univ.Dr. Codrin Liviu Cuţitaru

Auzim adesea, ne repetăm noi înşine fap-
tul că Dumnezeu ne priveşte, mereu şi,
mai ales, pretutindeni. „Privirea lui Dum-
nezeu” însă poate fi interpretată şi altfel
decît în registrul unilateral al unei perma-
nente supravegheri.

În mod deosebit, în “privirea lui
Dumnezeu”, putem distinge mesajul sub-
liminal al unui cutremurător optimism. O
pildă din Matei (19:16-30) îmi revine
frecvent în minte ca argument al obser-
vaţiei de mai sus. De Iisus se apropie un
tînăr bogat, care îi cere sfatul (suprem) al
mîntuirii. Spre întristarea lui, află că sal-
varea nu îi va veni din respectarea cu
stricteţe a regulilor, ci din renunţarea la
cele lumeşti. Bărbatul pleacă apăsat, în-
trucît averile sale sînt uriaşe. Atunci Dom-
nul aminteşte ucenicilor, moralizator, că
mai lesne îi va fi cămilei să treacă prin
urechile acului decît bogatului să intre în
împărăţia lui Dumnezeu. Discipolii se în-
grozesc, întrebînd atunci: “Dar cine poate
să se mîntuiască?” Răspunsul şi atitudinea
lui Hristos sînt neaşteptate. 

Iată ce consemnează, atent,
evanghelistul: “/…/ Iisus, privind la ei, le-
a zis: La oameni aceasta e cu neputinţă, la
Dumnezeu însă toate sînt cu putinţă”. De
ce “privind la ei”, m-am întrebat întot-
deauna? Un detaliu comportamental su-
plimentar, mi-am zis, care nu poate fi
gratuit, mai ales că autorii Evangheliilor 

par în general reticenţi să observe gestica
Mîntuitorului.

Se află în această “privire” arun-
cată deodată ucenicilor deznădăjduiţi o
întreagă istorie spirituală, nescrisă în Bib-
lie, dar presupusă în meta-textul său par-
abolic. Ea cuprinde sensul absolut al
optimismului creştin tradiţional. “Ceea ce
nu este cu putinţă la om este cu putinţă la
Dumnezeu”. 

Mîntuirea reprezintă astfel un act
de transcendenţă divină şi nu doar de efort
personal. Absurditatea şi ilogicul uman-
ităţii se dizolvă în infinitul atotcuprinzător
al prezenţei lui Dumnezeu. Cuvintele nu
puteau fi spuse de Iisus decît cu privirea
întoarsă spre ucenici. Fără intervenţia di-
rectă, nemediată a Creatorului, creatura
îşi pierde identitatea, reîntorcîndu-se în
increat. 

Mai mult, se sugerează aici un
lucru fundamental (teoretizat de altfel
amplu în scrierile teologice ulterioare) –
nici un efort uman benefic, oricît de ne-
semnificativ, nu se derulează în plan strict
personal, ci pe fundalul (discret) al unei
proiecţii în necuprinsul divinităţii. Spri-
jinul tacit al lui Dumnezeu devine
condiţia sine qua non a oricărui progres
spiritual. 

Limitele condiţiei noastre (invo-
cate atît de frecvent ca motivaţie a multi-
plelor „neputinţe”) îşi pierd conturul în
nelimitarea prezenţei demirugice. Forţa
(vizibilă) a celui finit vine, în fond, din
puterea (invizibilă) a Celui infinit. Astfel,
pe un fragment infinitezimal de text, se
presupune existenţa unei întregi lumi.
Lucru, să admitem, absolut impresionant.



vei vedea. Apoi i-a zis : Adevărat,
adevărat Vă spun că de acum veţi
vedea cerul deschizându-se şi pe în-
gerii lui Dumnezeu suindu-se şi
coborându-se peste Fiul Omului.
“(Ioan 1,44-51)

ORTODOXIA

În duminica întâia din
postul Sfintelor Paşti
prăznuim Duminica
Ortoxiei. Biserica
noastră se numeşte

ortodoxă, sau drept-
măritoare, pentru că a

păstrat de-a lungul
veacurilor adevărurile de cred-

inţă în chip desăvârşit, prin Iisus Hris-
tos, fără schimbare sau adăugire de
către Sf. Apostoli şi de urmaşii lor le-
gitimi.

Biserica a rânduit să se
citească în această duminică acest text
evanghelic (Ioan 1, 44-51), în care se
vorbeşte de spre chemarea la apos-
tolie a celor doi Apostoli- Filip şi
Natanail. Natanail rămâne uimit de
cuvântul lui Iisus – că “l-a văzut mai
înainte de a fi fost chemat de Filip“ şi
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TEXTUL
SFINTEI EVANGHELII

“ În vremea aceea a vrut Iisus
să meargă în Galileea şi a găsit pe Filip
şi I-a zis : Vino după Mine. Şi
Filip era din Betsaida, din
oraşul lui Andrei şi a lui
Petru. Filip a găsit pe
Natanail şi i-a zis : Am
găsit pe Acela despre
care a scris Moise în
lege şi au scris
proorocii, pe Iisus, fiul
lui Iosif din Nazaret. Iar
Natanail i-a zis : Din
Nazaret poate să fie ceva bun?
Şi Filip i-a răspuns : Vino şi vezi. Iisus
a văzut pe Natanail venind către Dânsul
şi a zis despre el : Iată cu adevărat is-
raelitean în care nu este vicleşug.
Natanail l-a întrebat : De unde mă
cunoşti ? Iar Iisus, răspunzând , i-a zis:
Mai înainte ca Filip să te cheme, te-am
văzut când erai sub smochin. Răspuns-
a Natanail şi i-a zis : Rabi, Tu eşti Fiul
lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Is-
rael. Răspuns-a Iisus şi i-a zis : Pentru
că ţi-am spus că te-am văzut sub
smochin, crezi? Mai mari decât acestea
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DUMINICĂ , 8 martie 2009 la ora  17,30 
la biserica noastră va avea loc  în sala de conferinţe 

o seară de:

„CONVORBIRI SPIRITUALE“. 
Tema :

„ Valorile credinţei ortodoxe“.

Invitatul serii : 
Preacuviosul Părinte Iustin Neagu, 
preot de caritate la Spitalul „Socola“. 

Vor mai lua parte la  Pr. Lect. Dr. Adrian Dinu, 
Pr. Ioan Cârciuleanu, Pr. Mihai Manolică şi Pr. Mircea Stoleriu

Corul tinerilor va susţine un concert cu cântări din 
perioada postului. 

În săptămâna întâia din Postul Mare după obişnuita rân-
duială s-a citit în biserici  „Canonul cel Mare al Sfântului  Andrei
Criteanul“. 

În biserica noastră răspunsurile au fost date de corul 
tinerilor care a cântat după partitura preotului compozitor

Mihail Berezovschi. 


