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un mod bineplăcut lui Dumnezeu,
de fiecare zi dăruită nouă de către
Domnul. Confruntați cu moartea în
semenii noștri, sau având gândul la
propria moarte, ne gândim, implicit,
și la sărbătoarea biruinței lui Hristos
asupra morții. „Cu moartea pe moarte
călcând”, cântăm noi în toată perioada
pascală, intonând imnul Învierii.
Ne aflăm astfel la miezul, la centrul
vieții noastre creștine, deoarece, așa
cum sublinia un mare profesor pe
care l-am avut la Sibiu, de vrednică
pomenire, Pr. Ilie Moldovan: „Hristos
prin Înviere a schimbat condițiile
ontologice ale existenței”.

Dragii mei,
Ne pregătim, cu ajutorul Domnului,
pentru al doilea an consecutiv, să
sărbătorim Paștele în perioadă de
pandemie. Deși n-am scăpat de
restricții, totuși, față de anul trecut,
putem săvârși sfintele slujbe cu un
număr limitat de credincioși. Legat de
ceea ce ne va fi permis să organizăm
în noaptea Învierii, vă rog să urmăriți
postările de pe pagina web a parohiei,
pe cea de facebook și mesajele pe
care vi le vom trimite pe grupurile de
whatsapp. Ne aflăm, prin urmare, pe
ultima sută de metri înainte de marele
praznic al Învierii Domnului, când
facem ultimele eforturi duhovnicești
pentru a ne primeni sufletele, pentru
a se putea bucura cât mai mult de
biruința lui Hristos asupra păcatului
și a morții. Frica, incertitudinea,
izolarea, boala și moartea unor
semeni, unele generate sau amplificate
de pandemie, au cuprins un segment
important al populației creștine și
nu numai. Toți părinții Bisericii
recomandă să ne gândim zilnic la
moarte, acest demers considerându-l
o „filozofie sănătoasă”. Nu este
un demers care să ne demotiveze,
demoralizeze, unul care să ne lase fără
speranță, ci, din contră, unul care să
ne facă să ne bucurăm din plin, într-

Pentru a înțelege mai bine, și din
punct de vedere liturgico-teologic
și practic, sărbătoarea Învierii și
slujbele din aceste zile de bucurie, vă
propunem să lecturați, în acest număr
al revistei noastre Renașterea, pe lângă
Gândurile ÎPS Părinte Mitropolit Dr.
Serafim Joantă la sărbătoarea Învierii,
două articole, unul semnat de PS
Dr. Sofian Brașoveanul, Episcopul
nostru vicar, iar celălalt de către Pr.
Dr. Ioan Popoiu, consilierul cultural
al Arhiepiscopiei noastre. Din cele
două articole puteți desluși concret
modul cum prăznuim, „marcăm”
liturgic-practic aceste zile de praznic,
centralitatea Învierii pentru teologia
creștină și importanța liturgică a
acestui mare praznic, care ne duce cu
gândul la creația lui Dumnezeu de
dinainte de cădere.
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Sărbătoarea Sfintelor Paști reprezintă
un motiv de bucurie pentru toți
oamenii, atât pentru cei care au fost
mai râvnitori în pregătire, cât și
pentru cei care s-au nevoit mai puțin
pe perioda Postului Mare.

centrală atât pentru viața eclezială,
cât și pentru cea personală. Nu
întâmplător, Sf. Serafim de Sarov
afirma că scopul vieții noastre trebuie
să fie dobândirea Duhului Sfânt,
realizarea Cincizecimii personale.
Tinerii au repezentat și reprezintă
o preocupare permanentă a Bisericii
noastre. De aceea, vă mai propunem
în acest număr al revistei un articol al
Pr. Conf. Bogdan Ivanov și purtător
de cuvânt al Arhiepiscopiei Clujului,
intitulat: „Tinerii și provocarea
indiferentismului religios”, în care ni
se prezintă un mare pericol al lumii de
astăzi, care-i „paște” nu doar pe tineri,
ci pe toți oamenii, pericol amintit
deja în titlu: indiferentismul religios.
Pericolul principal nu mai este astăzi
ateismul (neo-marxist), ci acest
indiferentism religios. Tot în acest
număr puteți citi o relatare despre
activitățile copiilor și tinerilor Școlii
de Română, desfășurate în ciuda
restricțiilor impuse de pandemie.

Așa cum sublinia marele nostru
teolog, Pr. Prof. Dumitru Stăniloae:
„Moartea,
Învierea,
Înălțarea
Domnului și Pogorârea Duhului
Sfânt sunt toate etape ale răscumpării
neamului omenesc, realizată de către
Mântuitorul nostru Iisus Hristos”.
Înălțarea la cer a Mântuitorului nostru
Iisus Hristos n-a însemnat o părăsire
a lumii („Eu sunt cu voi în toate
zilele până la sfârșitul veacurilor”), ci
o revenire de-a Dreapta Tatălui și o
trimitere a Sfântului Duh, Cel care
ni-L face prezent, ni-L reactualizează
pe Hristos până la sfârșitul veacurilor.
La începutul căii noastre creștine
stau atât Învierea lui Hristos, cât
și sărbătoarea Cincizecimii sau
Rusaliilor. Încă de la începuturile
creștinismului și până astăzi,
experiența „mângâierii Duhului
Sfânt” era și este necesară pentru
afirmarea apostolicității Bisericii.
Despre reactualizarea momentului
Cincizecimii vă propunem lectura
articolului Pr. Prof. Daniel Benga
de la München. Așa cum subliniază
Părintele Profesor, viața Bisericii
este întotdeauna una de chemare, de
invocare a Duhului Sfânt. Experiența
comuniunii cu Duhul Sfânt este una

De la Cluj-Napoca, Pr. Paul Siladi,
lector la Facultatea Ortodoxă din
Cluj-Napoca,
ne propune, prin
intermediul unui articol scurt, dar
foarte bine documentat, ieșirea
din egoismul nostru și aplecarea
spre celălat, amintindu-ne indirect
că, mântuirea se dobândește în
comuniune, nu prin izolare. În ciuda
restricțiilor pandemice, am reușit, pe
lângă numărul mai mare de slujbe
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oficiate în parohia noastră, să reluăm
slujirea la Wolfratshausen. După cum
ați aflat deja, spre slava lui Dumnezeu
și bucuria Întâistătătorului nostru,
după inițierea unei slujiri la Bad Tölz
în septembrie 2017, care nu prea a
adus roade, am început slujirea la
Wolfratshausen în decembrie 2019.
În Duminica Ortodoxiei am săvârșit
acolo prima Sf. Liturghie, alături de
pr. Dumitru Aman din Garmisch
și diaconii parohiei noastre. Mai
multe despre acest eveniment, care
arată, printre altele, cum se îmbină
activitățile desfășurate la nivel parohial
cu cele la nivel de protopopiat, puteți
citi în ultimul articol al revistei.

Gânduri ale Înaltpreasfințitului
Dr. Serafim Joantă la sărbătoarea
Învierii Domnului

Tot în acest număr vă mai propunem
alte două articole: unul despre Sf.
Constantin cel Mare, care a avut
o contribuție esențială la evoluția
creștinismului și unul despre marele
nostru „ambasador“, fost cântăreț
bisericesc la Paris, sculptorul
Constantin Brâncuși.

Bucuria Învierii este atât de mare
încât se cere împărtăşită şi celor
din jur prin aceea că între Paşti şi
Înălţare ne salutăm timp de 40 de
zile cu salutul „Hristos a înviat Adevărat a înviat!”. Prin aceasta ne
exprimăm convingerea profundă
că viaţa noastră nu se sfârşeşte
odată cu moartea trupului, ci se
continuă în veşnicie cu Hristos
Cel înviat şi aşezat de-a dreapta
Tatălui. Totodată, vestind Învierea
lui Hristos ne înscriem în rândul
„martorilor Învierii”: Femeile
mironosiţe şi Sf. Apostoli, precum
şi în rândul nenumăraţilor creştini
care de-a lungul istoriei creştine
l-au mărturisit pe Hristos înviat în
toate împrejurările vieţii lor şi ne
împărtăşim astfel de tot mai multă

Cu nădejdea că vă punem și de
această dată la dispoziție, un număr
interesant, edificator și încurajator
al revistei noastre, vă îmbrățișez cu
drag pe toți și vă doresc să petreceți
sărbătoarea Învierii Domnului, în
ciuda restricțiilor, cu multă bucurie
duhovnicească și cu sănătate!
Hristos a înviat!
Pr. Dr. Alexandru Nan
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Hristos a înviat!
Ne bucurăm cu toţii de Învierea
Domnului prin care moartea, cel
mai mare vrăjmaş al omului, a
fost biruită, iadul surpat şi o nouă
viaţă a început (cf. Utrenia Învierii,
Cântarea a 7-a) …
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putere, lumină şi bucurie.

Dar, desigur, vestirea Învierii
Domnului nu se limitează la
salutul: „Hristos a înviat - Adevărat
a înviat!”, ci se exprimă prin toate
actele vieţii noastre, prin cuvintele
pe care le rostim în fiecare zi, prin
gândurile pozitive şi ziditoare
pe care le primim în mintea şi
inima noastră... Prin toate acestea
dovedim celor din jur că suntem
„fiii învierii” (Lc. 20, 36), oameni
care au înviat şi ei împreună cu
Hristos.
Astfel, Învierea lui Hristos nu
se limitează doar la faptul istoric
pe care-l sărbătorim astăzi, ci
devine, prin credinţă, realitatea
vieţii noastre de fiecare zi şi de
fiecare ceas. Prin puterea care ne
vine din Învierea Domnului şi
printr-o credinţă neclintită reuşim
să învingem tot ceea ce este rău în
noi şi în jurul nostru, să ne liberăm
de orice legătură a păcatului şi
a patimilor şi să ne împărtăşim
mereu de bucuria şi lumina lui
Hristos.
Iubiţi credincioşi,
Nimic nu întunecă în noi lumina
Învierii Domnului ca ura faţă
de semenii noştri, chiar dacă
încercăm să o justificăm cu faptele
lor rele. Adeseori, ni se pare că
suntem îndreptăţiţi să urâm sau
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să purtăm în suflet mânie pe unul
sau pe altul din semenii noştri
pentru că aceştia ne-au făcut rău,
ne-au criticat sau ne-au judecat
pe nedrept. Cu atât mai mult
suntem ispitiţi să urâm pe cei ce
s-au făcut, în trecut, instrumente
ale dictaturii comuniste ori s-au
compromis, într-un fel sau altul, cu
această dictatură. Astfel, se naşte
în noi sentimentul neîncrederii,
al suspiciunii şi al judecăţilor de
tot felul care ne slăbeşte credinţa
şi ne împiedică să înaintăm
duhovniceşte, atât în viaţa
personală, cât şi în viaţa obştească,
la nivel de parohii. Pentru că cel
ce poartă ură în sufletul său acela
nu-l cunoaşte pe Dumnezeu. Căci
„Dumnezeu este dragoste” (I In. 4,
8). „Cine urăşte pe fratele său este
în întuneric şi umblă în întuneric
şi nu ştie încotro se duce pentru
că întunericul a orbit ochii lui” (I
In. 2, 11). Aşa se face că Diaspora
românească rămâne, din păcate,
în continuare, cea mai divizată,
cu toate progresele care s-au
făcut în ultimii ani prin crearea
de noi parohii şi prin cumpărarea
bisericii şi sediului mitropolitan
din Nürnberg. Prea puţini sunt
credincioşii care frecventează
regulat Biserica şi mai ales cei care
se angajează în susţinerea materială
a parohiilor noastre. Prea puţin
ne gândim la viitorul nostru - ca
obşte românească şi ortodoxă - în
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această parte a Europei şi încercăm
să facem ceva pentru ameliorarea
stării actuale. Când vedem cât de
bine sunt organizate şi de câte
biserici proprii dispun celelalte
diaspore ortodoxe aici în Occident,
ar trebui ca spiritul de iniţiativă
şi de jertfelnicie să se nască în
sufletele noastre ale tuturor, pentru
ca împreună să ne angajăm la
procurarea de locaşuri proprii de
cult pentru toate parohiile noastre!
Numai astfel Diaspora noastră va
reînvia şi vom intra şi noi în rând
cu ceilalţi creştini din ţările în care
trăim. Acest lucru este întru totul
posibil dacă avem credinţă şi spirit
de jertfă cu adevărat. „Toate sunt
cu putinţă celui ce crede” (Mc.
9, 23), zice Mântuitorul, iar Sf.
Ap. Pavel spune: „Toate le pot în
Hristos care mă întăreşte” (Filip. 4,
13).

În Biserică învăţăm să ne smerim
şi să ne acceptăm unii pe alţii aşa
cum suntem fiecare; în Biserică
învăţăm să ne iubim unii pe alţii,
să iubim chiar şi pe vrăjmaşii
noştri; în Biserică învăţăm să ne
jertfim pentru binele semenilor
noştri... Iar jertfind nu sărăcim,
ci dimpotrivă ne îmbogăţim.
Căci „dăruind vei dobândi”, a zis
monahul Nicolae (Steinhardt)
de la Rohia. În Biserică deci se
realizează unitatea credincioşilor
şi prin unirea lor se săvârşesc fapte
şi lucruri minunate care se răsfrâng
spre binele tuturor.
(Extras din Scrisoarea pastorală la
Sf. Paști, anul mântuirii 2001)
Sursa: http://www.mitropolia-ro.
de/index.php/ro/publicatii/pastoralscrisori-sinodale/75-pastoralapasti-2001

A avea credinţă cu adevărat
înseamnă a avea o conştiinţă
eclezială, adică să fii integrat,
trup şi suflet, într-o obşte creştină
(parohie). Aşa precum fiecare
mădular al trupului nostru nu poate
exista izolat, de unul singur, decât
împreună cu celelalte mădulare cu
care formează organismul viu, tot
astfel nimeni nu poate spune: sunt
credincios dar n-am nevoie de
Biserică! Căci Biserica este tocmai
mediul de manifestare a credinţei.
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Cum sărbătorim Sfintele Paşti

generală sau de epuizare în pregătiri
culinare sofisticate, ci o curăţire
pregătitoare a întregii fiinţe şi
locuinţe, ca în ele să-L primim
cum se cuvine pe Dumnezeu.
• Praznicul Sfintelor Paşti este
un prilej extraordinar de a-L
întâlni pe Domnul Iisus Hristos
Cel înviat din morţi, pe Cel ce a
pătimit, a fost omorât şi a înviat,
pentru a se înălţa la ceruri, ca să ne
facă nouă cale spre înviere şi viaţă
veşnică în comuniunea de iubire
a lui Dumnezeu şi a celor care îşi
duc viaţa prin credinţă.

Pentru foarte mulţi credincioşi
„apropierea”
de
Dumnezeu
realizată de-a lungul Postului
Mare parcă se risipeşte odată
cu sfârşitul Sfintei Liturghii de
Paşti. Ceea ce s-a câştigat printrun efort de curăţire, cât a fost el,
parcă se înfundă în mâncarea din
abundenţă cu prilejul sărbătorii,
fapt ce dovedeşte că atât postirea
cât şi sărbătorirea au fost cumva
deturnate de la sensul lor adevărat.
Pentru a putea sărbători în adevăr
Sf. Paşti, între altele, să nu uităm:

• Pe Domnul Iisus Hristos Cel
înviat din morţi şi înălţat la ceruri
suntem chemaţi să-l întâlnim
la Slujba Învierii, mai ales prin
Împărtăşirea cu Sfintele Taine
la Sf. Liturghie de Paşti. Deci
efortul din timpul Postului trebuie
să fie în vederea acestei Întâlniri.
Întâlnindu-L, dacă L-am căutat
şi L-am dorit, să ne bucurăm să
petrecem împreună cu El.

• Postirea din timpul Sfântului
Post trebuie făcută „cu faţa
către Dumnezeu” nu către noi
înşine, adică nu pentru a scăpa
de kilogramele în plus sau a
deveni oameni superiori, eventual
mai buni ca alţii, ci pentru a ne
curăţa de mizeria interioară şi
a-L putea întâlni pe Cel curat,
pe Dumnezeu. Deci postirea,
rugăciunea din timpul postului,
întregul efort ascetic, mărturisirea
păcatelor, toate se fac în vederea
acestei întâlniri cu Dumnezeu.
Apropierea sărbătorilor nu trebuie
să fie un banal prilej de curăţenie

• Este firesc, de Paşti să ne
bucurăm şi de bucatele tradiţionale
în mijlocul familiei noastre.
Important este însă să nu uităm de
Întâlnirea cu Domnul Hristos şi să
ne bucurăm doar trupeşte. Practic
acesta este pericolul şi aici eşuăm
cel mai adesea. Masa de Paşti, ca şi
Sf. Liturghie, să ne fie un prilej de
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a ne bucura împreună cu cei dragi
ai noştri în jurul Lui. Atât slujba
din biserică cât şi masa de acasă să
le folosim pentru a pătrunde după
putere – şi a explica celor micuţi
– miezul sărbătorilor. Bucuria
întâlnirii cu Domnul Hristos în Sf.
Împărtăşanie trebuie continuată
cu petrecerea în jurul Lui acasă.

aminte şi de cei care sunt în
lipsuri, în greutăţi şi, după chipul
Mântuitorului Care a venit în
lume să ne mântuiască pe noi cei
neputincioşi, vom încerca şi noi să
aducem alinare şi bucurie în jurul
nostru, unde constatăm că este
nevoie.
• La un astfel de prilej nu putem să
nu-i pomenim pe cei trecuţi la cele
veşnice din rudeniile şi neamul
nostru. Ceea ce suntem, suntem şi
prin ei. Recunoştinţa faţă de ei ne
va determina să-i avem în inimă în
rugăciune înaintea lui Dumnezeu.

• La Paşti nu se stă în genunchi, nu
se fac rugăciuni de pocăinţă, nu se
citesc psalmi. Totul este o revărsare
de bucurie pentru Învierea
Domnului şi învierea noastră. Vom
citi în zilele de Paşti relatările din
Noul Testament despre Înviere.
De folos în înţelegere ne-ar fi şi
citirea în cartea Ieşirea din Vechiul
Testament despre ce a însemnat
Paştele iudaic şi cum se prăznuia
el. Ca rânduială de rugăciune, în
toată Săptămâna luminată vom
cânta în mod repetat troparul
Învierii şi celelalte cântări ale
Paştilor (din rânduiala Utreniei şi
Ceasurilor Paştilor). Bineînţeles că
e bine să ne programăm din timp
şi anumite lecturi, prin care să
aprofundăm înţelesurile sărbătorii.

Peste toate, sărbătorirea Învierii
Domnului ar trebui să fie o
bucurie a întâlnirii noastre cu
Domnul Hristos înviat, trăită cu
recunoştinţă faţă de El şi faţă de
toţi ai noştri. Bucuria întâlnirii
şi comuniunii cu El şi atitudinea
recunoscătoare faţă de El şi faţă de
toţi care au însemnat şi înseamnă
ceva în viaţa noastră, cunoscuţi dar
şi neştiuţi, ne vor învăţa cum să
trăim aceste zile.
Să ne dăruiască Dumnezeu
această bucurie şi această atitudine
recunoscătoare.

• Orice sărbătoare are şi o
dimensiune comunitară. Astfel,
pe lângă bucuria pe care o vom
face celor din familiile noastre,
dăruindu-le timpul nostru, pentru
a petrece în aceste zile cu ei şi
cu Dumnezeu, ne vom aduce

Hristos a înviat! Bucuria noastră!
+ Sofian Braşoveanul
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Vieții din mijlocul raiului, o Axis
Mundi care leagă pământul de cer.
Și, tot la fel ca și Jertfa Domnului,
Ierom. Dr. Ioan Dumitru Popoiu Crucea însăși are o dimensiune
istorică, unică și irepetabilă,
precum și una personală, aplicabilă
Credința noastră, a creștinilor, în viața fiecăruia. Și, în aceeași
este unică fiindcă este o credință măsură o centralitate dublă: așa
în Învierea lui Hristos. Sfântul cum există de secole o Biserică a
Apostol Pavel spunea: „Iar dacă se Sfântului Mormânt și a Sfintei
propovăduieşte că Hristos a înviat Cruci la Ierusalim, considerată
din morţi, cum zic unii dintre voi „centrul lumii”, fiecare avem și
că nu este înviere a morţilor? Dacă în propria casă crucea și icoanele
nu este înviere a morţilor, nici pe care le cinstim, iar la biserica
Hristos n-a înviat. Şi dacă Hristos noastră parohială, masa altarului
n-a înviat, zadarnică este atunci care închipuie Sfântul Mormânt.
Învierea
Domnului
propovăduirea noastră, zadarnică Similar,
reprezintă
mijlocul
timpului,
este şi credinţa voastră…” (1
fiind
situată
macrotemporal
(în
Cor 15, 12-14). Așadar fără
istoria
mântuirii
lumii
întregi)
credința în realitatea Învierii
Domnului nostru nu suntem între Vechiul Testament – vreme
creștini, ci aparținem oricăreia din a așteptării mântuirii – și Noul
multitudinea religiilor din lume. Testament – ev al începutului
Iar centralitatea Învierii se vede și Împărăției cerurilor pe pământ.
în aceea că despre ea s-au scris sute Microtemporal, în viața noastră cea
de omilii și predici, tratate și studii de toate zilele, Învierea e precedată
teologice și s-au compus cele mai de Postul Mare – 49 de zile de
alese imnuri, poeme și rânduieli pocăință și reflecție – și urmată de
cele 50 de bucurie pascală până la
liturgice.
Rusalii, sărbătoare „a întemeierii
Crucea și Învierea - centrul timpului Bisericii”. Dar totodată Învierea
este și începutul timpului, sau mai
și al spațiului
nuanțat, un nou început, iar aceasta
Creștinul ortodox crede din se poate înțelege parcurgând
adâncul inimii sale că Sfânta pas cu pas rânduiala slujbei din
Cruce pe care S-a răstignit noaptea Sfintelor Paști și căutând
Domnul Hristos este dătătoare de sensurile ritualurilor speciale care
viață, fiind una și aceeași cu Pomul se săvârșesc atunci.
Re-crearea lumii: sensul liturgic al
sărbătorii Învierii Domnului

8
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Slujba Învierii – simbol al recreării
lumii

„Hristos a înviat!” În cele din
urmă preotul bate cu o cruce în
ușa bisericii și spune: „Ridicaţi,
căpetenii, porţile voastre şi vă
ridicaţi porţile cele veşnice şi va
intra Împăratul slavei!” Iar din
interior cineva întreabă: „Cine
este acesta Împăratul slavei?”,
la care i se răspunde: „Domnul
Cel tare şi puternic, Domnul
Cel tare în război... Domnul
puterilor, Acesta este Împăratul
slavei!”(Psalmul 23, 7-10). Astfel,
ușile sunt deschise: biserica din
carne și sânge însuflețește biserica
de zid, cântând „Hristos a înviat” și
astfel continuă sfânta slujbă până
dimineața. Slujba introductivă
simbolizează pogorârea Domnului
Iisus în iad (ieșirea din biserică),
trezirea tuturor drepților care
locuiesc acolo (înconjurul bisericii)
și deschiderea ușilor Raiului
(ciocănitul la ușile bisericii) pentru
însoțitorii lui Hristos. Întregul
ceremonial al Învierii nu se bazează
pe rememorarea actului istoric al
Învierii din morți a Domnului, ci pe
efectul ei: învierea noastră. Înainte
de începerea Sfintei Liturghii
pascale, în timpul slujbei nocturne,
toți credincioșii sunt invitați de
preot să vină la altar și să sărute
Sfânta Cruce și Sfânta Evanghelie.
Acesta le spune: „Hristos a înviat!”,
iar ei răspund: „Adevărat a înviat!”,
un salut păstrat până în ziua
Înălțării, fiindcă „Bună dimineața”

Ceremonia pascală de la miezul
nopții, când toate luminile din
biserică se sting și preotul împarte
lumină credincioșilor dintr-o
singură făclie nouă, reprezintă noul
început al lumii. Este ca și cum
Dumnezeu ar spune din nou: „Să
fie lumină”, ca în Cartea Facerii. În
lumina primită de pe Sfântul Altar,
adică de la Mormântul Domnului,
suntem renăscuți, reînviați, spălați
de păcate. De acum înainte, suntem
chemați să începem o viață nouă,
în Hristos. În tradiția ortodoxă
există obiceiul ca preotul să
împartă lumina tuturor creștinilor
mergând cu pași mărunți de la
altar spre ușile bisericii, iar din
urma sa toți părăsesc biserica, așa
încât slujba pascală începe efectiv
afară. Acolo, preotul citește pasajul
biblic al Învierii de la Matei (28,
1-16), iar fiecare verset e marcat
prin tragerea clopotelor. Apoi
slujitorul cântă singur „Hristos
a înviat din morți cu moartea
pe moarte călcând și celor din
morminte viață dăruindu-le!” și
îndată repetă acompaniat de tot
poporul, continuând cu cererile
pentru întreaga lume (ectenia
mare). Apoi după o tradiție
recentă, neconsemnată încă în
cărțile de slujbă, toți înconjoară
biserica intonând fără oprire
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sau „Bună ziua” își pierd rostul.
După ce toți participanții la slujbă
și-au dat binețe, preotul le citește
Omilia Pascală a Sfântului Ioan
Gură de Aur. Această cuvântare
arată că toată lumea e chemată
să se bucure de Înviere, chiar și
cei care nu s-au pregătit în mod
adecvat ori care s-au pregătit
numai în ultimul ceas, pentru că
sărbătoarea Paștilor, ca înnoire,
este bucurie pentru toți.
Liturghia pascală
Slujba pascală solemnă continuă cu
slujba slujbelor, Sfânta Liturghie,
după rânduiala marilor praznice.
Preotul dă binecuvântarea și
cântă solemn „Hristos a înviat!”,
tămâind Sfânta Masă și rostind
fragmente din psalmul mesianic
69: „Să învieze Dumnezeu şi să se
risipească vrăjmaşii Lui şi să fugă de
la faţa Lui cei ce-L urăsc pe El…”,
precum și următoarele versete,
din fiecare latură a altarului. Și
antifoanele liturgice sunt înlocuite
de cântarea „Hristos a înviat”,
alternând cu versetele psalmului
tocmai amintit. Momentul cheie
al liturghiei catehumenilor, citirea
Sfintei Evanghelii, reprezintă încă
un semn că participanții nu asistă
la o comemorare istorică, fie ea
și a Învierii Domnului, ci sunt
martorii re-creării universului.
Textul evanghelic rânduit să se
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citească nu spune nimic despre
Înviere! Este vorba despre
Prologul de la Ioan: „La început
era Cuvântul şi Cuvântul era la
Dumnezeu şi Dumnezeu era
Cuvântul. Acesta era întru început
la Dumnezeu. Toate prin El s-au
făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut
din ce s-a făcut. Întru El era viaţă
şi viaţa era lumina oamenilor. Şi
lumina luminează în întuneric şi
întunericul nu a cuprins-o...” (Ioan
1, 1-5 și mai departe până versetul
16). Ascultăm de fapt Evanghelia
despre crearea lumii, o repovestire
a Genezei. De aici înțelegem că
Hristos nu este doar Cel ce S-a
răstignit pentru noi, a înviat și
ne-a mântuit, ci El este chiar
Creatorul nostru. Fără El nimic nu
s-a făcut! A cânta, de Paști, despre
istoria Învierii e ceva obișnuit,
credincioșii sunt deja „la curent”
cu vestea minunată, o sărbătoresc
cântând „Hristos a înviat!” Dar
a vorbi despre Hristos Cel ce
ne înviază din morți și totodată
Dumnezeu-Creatorul,
acest
discurs oferă sărbătorii Paștilor un
salt calitativ evident.
Icoana ortodoxă a Învierii
În aceeași direcție a discursului
teologic al re-creării lumii prin actul
mântuitor al Domnului, icoana
canonică a Învierii închipuie nu
învierea lui Iisus din mormânt, ci
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pogorârea Sa la iad. Domnul Iisus
este reprezentat în îmbrăcăminte
albă, călcând pe ușile sparte ale
infernului, apucându-i de mâini
pe Adam și Eva și scoțându-i
din morminte, iar în spatele
acestora se află profeții, drepții și
alte persoane sfinte din Vechiul
Testament. Sub ușile sparte se află
iadul: o groapă întunecoasă, plină
de lanțuri rupte, încuietori și chei
care au devenit lipsite de sens. Iar
în fundul iadului se poate observa
un bărbat negru legat (diavolul
care nu mai are putere). Prin
„minimalizarea liturgică” a actului
istoric al Învierii nu înseamnă că
Paștile Domnului sunt umbrite
de interpretări simbolice apărute
ulterior în mentalitatea creștină.
Învierea lui Iisus este sărbătorită
în mod adecvat: ea se pregătește
în toată săptămâna dinainte prin
slujbe speciale cu un accentuat
aspect comemorativ. Dar la fel se
întâmplă și după noaptea Învierii:
celelalte zile pe Paști și întreaga
săptămână ce urmează, care se
numește „Săptămâna Luminată”,
amintesc efectiv de actul istoric al
Învierii și de arătările Domnului
înaintea ucenicilor Săi. La
mănăstiri, slujba Învierii se repetă
întocmai întreaga săptămână,
exceptând săvârșirea ei nocturnă,
iar slujbele secundare: vecernia,
utrenia, ceasurile, se „topesc”
în cântarea canonului Învierii,
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o slujbă scurtă, însă fastuoasă.
De fiecare dată când slujitorul
altarului tămâiază oamenii și
biserica, el îi salută cu „Hristos a
înviat”, întrerupând practic slujba,
de bucuria învierii.
Cântând Învierea Domnului nostru
Sărbătoarea Paștelui este de fapt
celebrată în următoarele 40 de
zile, până la Înălțare. Slujbele sunt
mai scurte, dar mai strălucitoare.
Toți creștinii poartă lumânări
cu aceeași lumină din noaptea
Paștilor și cântă tot timpul imnul
(troparul) Paștelui: „Hristos a
înviat din morți, cu moartea
pe moarte călcând și celor din
morminte viață dăruindu-le!” Iar
din ci a doua duminică după Paști
se revine încet la ritmul obișnuit,
dar adaosurile pascale mențin
atmosfera sărbătorească: fiecare
slujbă începe cântând „Hristos a
înviat”, propagând bucuria lumii
reînnoite.
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Viața Bisericii sub „mângâierea
Sfântului Duh”

Pr. Prof. Dr. Daniel Benga
Experierea Duhului Sfânt care
mângâie Biserica lui Hristos este
descrisă de Sfântul Evanghelist
Luca în Faptele Apostolilor. După
ce prezintă convertirea minunată
a lui Saul, viitorul Sfânt Apostol
Pavel, acesta relatează că „Biserica,
în toată Iudeea şi Galileea şi
Samaria, avea pace, zidindu-se şi
umblând în frica de Domnul, şi
sporea prin mângâierea Duhului
Sfânt“ (F.Ap. 9, 31). Această
viață ce sporește și se îmbogățește
prin mângâierea Sfântului Duh
constituie o nouă cale de viață,
„calea mântuirii“. Calea creştină
a începuturilor avea rezonanţe
ecleziale, deoarece, îmbrăţişând
„Calea“ primii creștini adoptau
modul de viaţă, radical înnoit,
al comunităţii, care trăiește în
umbra Duhului Sfânt. Învierea
lui Hristos şi Cincizecimea
petrecute la Ierusalim stau la
începutul căii creştine, care îşi
are astfel originea în mărturia
inspirată dată de comunitatea
apostolică despre Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu întrupat,
mort şi înviat pentru întreaga
umanitate. Această mărturie are
valoarea unei paradigme valabile
în orice biserică creştină până la
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sfârşitul veacurilor, mijlocindune elementele fundamentale ale
ethosului creştin al începuturilor.
Mângâierea Duhului Sfânt, care se
revarsă asupra Bisericii lui Hristos
în ziua Rusaliilor, este experienţa
trăită de primele comunităţi
creştine. Prin aceasta este
afirmat un aspect esențial pentru
identitatea bisericii, în sensul în
care diferenţa fundamentală dintre
comunitatea creştină şi orice alt tip
de asociație, organizație etc. trebuie
să rămână calitatea inspirată de
Dumnezeu a vieții bisericești.
În timp ce constituțiile statelor,
regulamentele organizațiilor sau
orice alt tip de legislație sunt
creație umană, pe baza unei
îndelungi memorii a umanității, în
Biserică se trăiește după poruncile
și ethosul inspirate de Dumnezeu
în Sfintele Scripturi și descoperite
de Sfântul Duh. Ori de câte ori
Biserica doreşte să păstreze și
să-şi afirme apostolicitatea, ea
trebuie să reactualizeze momentul
Cincizecimii prin invocarea din
nou a Duhului Sfânt. Apostolii
care au primit Duhul Sfânt de
la Hristos cel Înviat şi fuseseră
botezaţi „în Duhul” de Rusalii,
L-au invocat din nou atunci
când i-au hirotonit pe primii
şapte diaconi (F. Ap. 6, 6). Acest
lucru arată că viaţa Bisericii
este întotdeauna una epicletică,
adică de chemare a Duhului
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Sfânt. Epicleza euharistică, adică
invocarea Sfântului Duh pentru
a preface darurile, precum și
invocările din cadrul Sfintelor
Taine și al ierurgiilor constituie
o dimensiune fundamentală a
eclesiologiei ortodoxe. În același
timp, orice creștin își începe
rânduiala personală de rugăciune
prin invocarea Sfântului Duh
în rugăciunea Împărate ceresc.
Aici Duhul Sfânt este numit
Mângâietorul. În vechile traduceri
româneşti nu se folosea cuvântul
Mângâietor, ci acela de Paraclet,
o preluare a originalului grec.
Cuvântul grec Paraclet (para =
lângă, iar verbul kaleo = a striga, a
chema) înseamnă „a chema lângă”.
Ce se întâmplă atunci când cineva
se află lângă celălalt? Aceasta
este mângâierea comuniunii și a
unei ocrotiri și siguranțe. Duhul
Sfânt este Mângâietor pentru că
este mereu lângă noi, el de fapt
mângâie Biserica și pe toți cei ce
fac parte din ea. Cartea Faptele
Apostolilor ne spune că Biserica
veche creștină creştea şi se întărea
prin mângâierea Duhului Sfânt.
Această experiență a comuniunii
cu Duhul lui Dumnezeu este
centrală pentru viața eclezială și
cea personală. Astfel, toată viaţa
unui creştin este dusă în umbra
Duhului pe care nu-l putem
vedea cu ochii, dar îl simţim în
inima noastră prin darurile sale,
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precum pacea şi bucuria, lumina
şi liniştea. Acest Duh Mângâietor,
pe care nu-l vedem, vine şi ne
umbreşte neîncetat. De aceea şi
cupolele bisericilor sunt rotunde,
căci orice biserică simbolizează
înălţarea noastră către cer, dar, în
acelaşi timp, prin cupola rotundă
cu Pantocratorul în centru, este
simbolizată coborârea Sfântului
Duh asupra Bisericii, ca să nu
uităm că trăim în umbra Duhului,
a
Mângâietorului.
Această
mângâiere este o atingere sublimă,
o bucurie care vine şi pe care
nu o putem dobândi din nici o
altă realitate a vieţii, ci doar din
întâlnirea cu Dumnezeu. În limba
latină Mângâietor sau Paraclet s-a
tradus prin advocatus: cel care este
chemat lângă. Avocaţii sunt și ei
un fel de „mângâietori”, pentru
că încearcă să-l ajute şi să stea
alături de cel care are o problemă
sau o suferinţă. Tot la fel, Duhul
Sfânt ne este alături neîncetat, în
orice problemă a vieţii noastre, şi
de aceea îl numim Mângâietorul.
Singura condiție pe care trebuie
să o împlinim, este deschiderea
inimii și a vieții noastre către El,
prin îndepărtarea de păcate și
umblarea pe calea poruncilor lui
Dumnzeu și ale Bisericii.
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Privirea îndreptată către celălalt

Pr. Dr. Paul Siladi
Părinții deșertului au dus o lungă și
acerbă luptă împotriva egoismului
și a centrării pe sine. Efortul acesta
presupune o schimbare a minții,
intrarea într-un alt tip de logică
decât cel curent. Prima dificultate,
așadar, nu este aceea a făptuirii,
ci a așezării minții într-un cadru
diferit. De la avva Pimen s-a
păstrat următoarea apoftegmă:
„Un frate i-a zis avvei Pimen:
Am găsit un loc foarte liniștit
din partea fraților, vrei să merg
să stau acolo? Bătrânul îi zice:
Stai unde nu-l tulburi deloc pe
fratele tău”. Judecata fratelui este
previzibilă și firească. Își caută un
loc în care să își poată duce viața
în liniște și netulburat, fără să își
pună problema dacă nu cumva el
însuși ar putea să fie o sursă de
îngrijorare pentru ceilalți. Avva
Pimen nu face altceva decât să îi
schimbe perspectiva și să pună
aceeași întrebare de pe o poziție
diametral opusă. Acest tip de
prevedere, grija pentru celălalt și
atenția îndreptată spre aproapele
reprezintă manifestări ale unei
smerenii sănătoase.
În războiul lor împotriva logicii
concurențiale a acestei lumi căzute,
părinții aleg calea smereniei. O
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societate se poate ameliora de pe
urma constrângerilor exterioare,
care vor limita excesele negative
(în cazul unei legislații bune ori
cel puțin decente). Transformarea
profundă este posibilă doar din
interior, fiind rezultatul colectiv
al tuturor membrilor. Părinții
deșertului au simţit asta, de
aceea mănăstirile sunt rezultatul
conjugat al efortului obștii. Ceea
ce face posibilă schimbarea de
ansamblu a unei comunități este,
în primul rând, smerenia. Ea este
cea care dă loc de manifestare
celorlalți, iar pe plan personal
pregătește terenul pentru dragoste,
care este imposibilă fără golirea de
sine pe care o aduce smerenia.

Societatea contemporană, pornind
de la o psihologie vulgarizată,
înțeleasă deficitar, pune accentul
pe împlinirea nevoilor personale.
Se pierde însă din vedere că nevoie
nu înseamnă doar să primești, ci și
să știi și să poți oferi. Acesta este
sensul cuvântului lui Hristos, care,
deși nu este prezent în Evanghelii,
ne este transmis de Faptele
Apostolilor: „Trebuie să ajutați pe

Renașterea ~ Serie nouă ~ Anul IX, Nr. 1

cei slabi și să vă aduceți aminte de
cuvintele Domnului Iisus, căci El a
zis: Mai fericit este a da decât a lua”
(FA 20, 35). Se caută, prin urmare,
cu un efort frenetic împlinirea de
sine, dar într-o manieră ciuntită,
focalizați
permanent
asupra
sinelui. Bătrânii asceți au înțeles
că acesta este un drum înfundat,
lipsit de deschideri, care nu duce
nicăieri. O călătorie cu capul în
pământ, în căutarea a ceva ce nu
este de găsit acolo.
Calea, prin urmare, este destul de
simplu de expus, dar necesită mult
efort pentru a-ți converti mintea
și a-ți putea îndrepta atenția spre
celălalt. Dumnezeu și aproapele
sunt sursa împlinirii, aceasta este
„rețeta” aplicată consecvent de
părinții deșertului.
Sursa:
https://ziarullumina.ro/
opinii/repere-si-idei/privireaindreptata-catre-celalalt-158671.
html
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Tinerii și provocarea
indiferentismului religios
Pr. Dr. Bogdan Ivanov
Dacă până nu de mult trăiam
într-o detașare confortabilă în
fața marilor crize spirituale ale
Occidentului, a sosit momentul ca
acestea să fie tot mai mult simțite
și la noi, în fața cărora trebuie să
reflectăm cu mai multă implicare
și să încercăm găsirea de soluții.
Marile provocări pe care lumea
creștină și tineretul le au în față
sunt globalizarea, secularismul
și indiferentismul religios. În
fața acestui spectru de probleme
se impun găsirea unor soluții și
articularea unui nou limbaj religios
și intelectual, care să fie onest
și credibil. Dintre toate acestea,
rețin în mod special problema
indiferentismului religios, un
fenomen care ia amploare tot mai
mult, neocolind nici spațiul nostru
ortodox și nici tineretul.
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Statistic vorbind, nu problema
ateismului este supărătoare, ci
creșterea alarmantă a numărului
celor care se declară indiferenți
religios. A fi de-o parte sau de
alta a baricadei e, până la urmă, un
act de curaj și de asumare a unei
identități spirituale. Problema
începe, însă, în momentul în care
te izolezi în indiferență față de tot
ceea ce înseamnă religie și spirit.
E mai mult decât o repudiere
a vocației spirituale a vieții, e o
negare a nevoii de dialog cu tine
însuți, cu semenii și cu Dumnezeu.

E adevărat că omul modern
privește chestiunile spirituale ca
desuete și neconfortabile, întrucât
vorbesc de principii morale, de
limite, canoane, într-un cuvânt de
lucruri care pot tulbura confortul
zilnic din care nu vrea să fie scos
de cineva sau ceva. Mai mult, toate
aceste principii sunt considerate
ca limitări drastice ale libertății de
gândire și de acțiune a persoanei.
Singura „soluție” facilă în fața unei
astfel de dileme este repudierea a
tot ce este religios, spiritual, prin
crearea propriului paradis. Omul,
în toată istoria sa, a dorit să-și
creeze aici, pe pământ, propria
grădină a Edenului, cu propriile
legi sau chiar fără, negându-l
pe omul dialogului și al sacrului
creat de Dumnezeu. Există însă
riscul ca acest mare proiect să
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sfârșească caricatural și grotesc,
aruncând omul într-un haos moral
și spiritual din care cu greu va mai
putea ieși.
La un moment dat, fiica pastorului
american Billy Graham a fost
întrebată de un reporter cum își
explică faptul că Dumnezeu a
permis ca America să devină scena
unor atrocități precum cele de la 11
septembrie 2001. Răspunsul ei a
fost că noi am dorit ca Dumnezeu
să fie scos din școli, instituții,
spitale, să nu ne tulbure viața și
așa agitată, și El, ca un gentleman,
a plecat. I-am cerut să nu mai
fie prezent atât de mult în viața
noastră cotidiană și din societate, și
El, ca un gentleman, ne-a ascultat,
și iată-ne acum… Ca o concluzie
dureroasă la acest fenomen sunt
singurătatea și neputința spirituală
a omului indiferent.
Indiferența religioasă este o
falsă rezolvare a problemei,
care adâncește și mai mult
criza spirituală, angoasa și
singurătatea în fața dilemelor
vieții. Indiferentismul religios al
societății naște pesimism și lipsă
de motivație, lucru care poate fi
contracarat doar printr-o angajare
responsabilă și curajoasă a tinerilor
în cunoașterea și trăirea vieții și în
dimensiunea ei spirituală. Tinerii
au toate motivele să fie îngrijorați
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în fața acestei provocări, dar să își
păstreze speranța că pot schimba
lucrurile prin implicare și dăruire.
Astfel, ei pot veni cu un răspuns
la marea criză de vocație, pe care
societatea o traversează, prin
propria lor dăruire și jertfă. Un tânăr
este incomod prin prospețimea și
energia lui spirituală, prin vocație
și idealuri și, de aceea, nu trebuie
să se lase pradă platitudinii unei
indiferențe religioase distructive.
Ce poate fi mai rău decât un tânăr
fără motivație și indiferent?

Lupta trebuie dusă cu luciditate
împotriva împietririi sufletului și
a conștiinței, și acest lucru nu este
deloc ușor. Presupune asumarea
unui disconfort spiritual și social,
ieșirea din inerția lucrurilor.
Tinerii sunt chemați să guste din
bogăția spirituală a Ortodoxiei, a
Sfintei Liturghii și a rugăciunii,
îmbogățindu-și astfel sufletul
și îmbogățindu-l și pe al altora.
Relecturând Scriptura, tinerii pot
să înțeleagă că, înainte de a găsi
soluții, trebuie să vadă dacă nu
cumva sunt ei o parte a problemelor
pe care vor să le rezolve. Aceștia
vor trebui să lupte pentru apărarea
vocației lor spirituale, într-o
lume care încearcă să te sufoce cu
pseudovalori și soluții spirituale
îndoielnice. E nevoie de un dialog
constructiv asupra idealurilor
tinerilor și a culturii pe care tinerii
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o au, de o nouă apologetică a
credinței și de articularea unei
culturi creștine autentice, pe
limbajul tinerilor.
Cu toate clișeele care circulă,
tinerii continuă să uimească prin
preocupările lor pentru împlinire
spirituală, prin căutările și
profunzimile lor. Doar având astfel
de preocupări ei își pot păstra
libertatea interioară, puterea de a
schimba lucrurile și asumarea unei
vieți capabile de jertfă. Și, întrucât
suntem în luna decembrie, să ne
amintim de jertfa tinerilor și de
tulburătoarele cuvinte rostite în
fața armelor: „Vom muri și vom
fi liberi”, care arată o profundă
credință în Dumnezeu și o
dragoste de aproapele. Au fost
ei oare indiferenți? Putem fi noi
altfel?
Sursa:
https://ziarullumina.
ro/opinii/editor ial/tiner ii-siprovocarea-indiferentismuluireligios-159337.html
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Constantin Brâncuşi, sculptor al
metaforei

Pr. Eugeniu Rogoti
Se împlinesc marţi, 16 martie, 64
de ani de la moartea sculptorului
genial care a reuşit să plăsmuiască
din piatră metafore ale vieţii şi
credinţei omului. Constantin
Brâncuşi este cunoscut în întreaga
lume şi operele lui sunt prezentate
ca exemple ale unei cotituri
importante în arta sculpturală, de la
imitarea naturii la simbol. Operele
sculptorului, imprimate de un sens
creştin autentic, ne descoperă viaţa
aşa cum este şi legătura dintre om
şi Creator la nivelul cel mai fin al
simbolului religios.

mersese de adolescent, la şcoala de
arte şi meserii. Urmează, la vârsta
de 22 de ani, cursurile Şcolii de
Belle Arte din Bucureşti, pe care
o absolvă cu rezultate foarte bune
în 1902. La această şcoală este
remarcat de profesori şi realizează
sculpturi foarte bine executate din
punctul de vedere al proporţiilor.
Totuşi, proporţiile perfecte se pare
că nu-l mulţumeau deloc, pentru
că la remarcile unei comisii care
lua în primire bustul lui Carol
Davila, executat de Brâncuşi
pentru Spitalul Militar Central,
că proporţiile ar trebui schimbate,
renunţă la a doua tranşă de bani
şi părăseşte ostentativ sala unde
era adunată comisia, hotărât să
plece pe jos la Paris, pentru care se
pregătea de mai multă vreme.
Pe jos spre Paris şi mai departe

Constantin Brâncuşi se naşte
la 19 februarie 1876 în micul
sat Hobiţa de lângă Peştişani,
judeţul Gorj. Este al şaselea copil
al familiei şi devine de timpuriu
foarte îndemânatic, fapt care-l
face să studieze la Craiova, unde
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În drumul său către instituţia
pariziană mult râvnită unde urma
să se consacre, tânărul Brâncuşi,
în vârstă de 27 de ani, face un
popas de câteva luni la Viena,
lucrând ca decorator de mobilă,
apoi la München şi, în final, după
ce face pneumonie din cauza unei
ploi torenţiale care îl surprinde
în apropiere de Nancy, ia trenul
până în capitala franceză. La Paris
începe să lucreze într-o manieră
cu totul diferită şi realizează
primele sculpturi simbolice, în
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1907 făcând prima versiune a
„Sărutului”. Tot atunci primeşte
comanda unui monument funerar
pentru un mormânt din Buzău
şi realizează „Rugăciunea”. Din
1909 începe să vină periodic la
Bucureşti pentru a participa la
expoziţii, fiind premiat în mai
multe rânduri. În 1914 ajunge la
o expoziţie în Statele Unite ale
Americii. Ulterior, expoziţiile
sculptorului încep să se succeadă
în mai multe ţări din Europa şi
America, devenind cunoscut prin
lucrările sale în întreaga lume. Îşi
petrece anii următori lucrând în
atelierul său şi se mută la Domnul
la 16 martie 1957, cu o oarecare
părere de rău că nu moare în ţară,
după cum ne spun biografii săi că
i-ar fi mărturisit Arhiepiscopului
Teofil de la biserica românească
din Paris. Atelierul poate fi vizitat
astăzi într-un spaţiu special
amenajat în centrul Pompidou din
capitala franceză.
Legăturile sculptorului cu Biserica
Ortodoxă
Din biografia marelui sculptor
reţinem legăturile sale cu
mănăstirile şi bisericile oltene din
perioada adolescenţei şi cu cele
din Bucureşti sau Paris, la sfârşitul
vieţii. A fost cântăreţ în coruri
bisericeşti la Craiova, Bucureşti
şi Paris. Ajuta preoţii în Altar şi îi
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plăcea să meargă adesea la slujbe.
Fotografia cu Brâncuşi în stihar
de ipodiacon este probabil cea
mai grăitoare privind relaţia sa
cu credinţa strămoşilor, care cel
mai probabil l-a şi îndemnat spre
străpungerea fulminantă în arta
sculpturală care reprezintă la el
reîntoarcerea la valorile absolute
ale spiritualităţii, regăsite în arta
din preistorie şi Antichitatea
timpurie şi pierdută vreme de
milenii, odată cu „confiscarea” ei
de către imitaţionismul început
încă în Grecia antică. Brâncuşi
trece de aparenţe şi oferă lumii
sensul profund al sentimentelor
umane care nu pot fi reprezentate
decât prin simbol, ca metafore.
„Drumul eroilor” de la Târgu Jiu
În 1937, Constantin Brâncuşi
realizează după propriul proiect un
ansamblu sculptural dedicat eroilor
căzuţi în Primul Război Mondial,
numit la noi „Marele Război”,
care a făcut posibilă unirea tuturor
regiunilor româneşti într-un singur
stat. Ansamblul este constituit din
patru mari sculpturi, cunoscute
astăzi în general sub următoarele
denumiri: „Coloana fără de
sfârşit”, „Poarta sărutului”, „Aleea
scaunelor” şi „Masa tăcerii”. Acest
ansamblu sculptural este descris
de Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel în cartea „Brâncuşi, sculptor
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creştin ortodox”: „Ansamblul
monumental de la Târgu Jiu
ridicat în anii 1937-1938 este, în
primul rând, un memorial închinat
eroilor, în care jertfa ca dăruire de
sine este transfigurată în iubire a
vieţii eterne, iar în al doilea rând,
o sinteză a întregii opere artistice
a lui Constantin Brâncuși, care
omagiază prin ea însăși credinţa și
arta poporului român. Integrarea,
armonioasă și bine gândită, în
acest ansamblu monumental
comemorativ al Bisericii «Sfinţii
Apostoli Petru și Pavel», construită
între anii 1927 şi 1937, «întru
pomenirea eroilor morţi pentru
întregirea neamului» în Primul
Război Mondial, are o semnificaţie
fundamentală, deoarece - așa
cum afirma Petre Pandrea Coloana fără sfârșit (numită
iniţial «Coloana recunoștinţei
fără sfârșit») poate fi socotită
«monument pentru cultul morţilor
numai în corelaţie cu catedrala
ortodoxă». Corelaţia îi împrumută
accentul votiv. În viziunea lui
Brâncuși, Masa Tăcerii este atât
un memorial al eroilor români
care au înroșit cu sângele lor apele
Jiului luptând pentru libertatea și
unitatea poporului român, cât și
o chemare la o meditaţie asupra
misterului vieţii și al morţii ca
dăruire jertfelnică de sine pentru
alţii, ca transfigurare tăcută sau
apofatică a existenţei pământești
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în odihnă și comuniune eternă cu
Hristos Cel Răstignit și Înviat. În
acest sens, spre sfârșitul vieţii sale
Brâncuși mărturisea: «Acum, la
bătrâneţe, văd că, în fond, Masa
Tăcerii este o altă nouă Cina cea
de taină... Linia Mesei Tăcerii...
vă sugerează curbura închisă a
cercului, care adună, unește și
apropie... Astfel, Masa Tăcerii
cu cele 12 scaune din Ansamblul
comemorativ de la Târgu Jiu evocă
legătura între eternitate și istorie,
între cer și pământ... Cât privește
monumentul
numit
Poarta
Sărutului, acesta este, de asemenea,
simbol al iubirii eterne, ca biruinţă
asupra morţii. În acest sens, Poarta
Sărutului este un monument
pascal, adică el reprezintă o trecere
prin moarte și dincolo de moarte, în
nemurirea simbolizată de Coloana
fără sfârșit sau Coloana nemuririi.
Această Poartă te duce dincolo»
-i-a explicat Brâncuși Malvinei
Hofman în 1938, vorbind despre
Poarta Sărutului”.
Sursa: https://ziarullumina.ro/
actualitate-religioasa/an-omagial/
constantin-brancusi-sculptor-almetaforei-161274.html
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Două edicte ale Sf. Împărat
Constantin cel Mare în favoarea
creștinilor

Pr. Dr. Alexandru Nan
An de an, pe data de 21 mai,
Biserica îi prănuiește pe Sfinții
Împărați Constantin și Elena,
cei socotiți și cinstiți ”întocmai
cu Apostolii”. Deși importanța
acestor doi sfinți pentru evoluția
creștinismului
a fost și este
des subliniată, totuși, există și
amănunte mai puțin cunoscute.
Acest articol își propune să
prezinte pe scurt două edicte date
de împăratul Constantin, care au
marcat pentru totdeauna viața
creștinilor.
După victoria repurtată împotriva
lui Maxențiu la Pons Milvius (28
octombrie 312), precedată de
celebra viziune relatată de către
istoricul Eusebiu de Cezareea
în lucrarea sa Vita Constantini,
precum şi de apologetul creştin
Lactanţiu
în
lucrarea
De
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mortibus persecutorum, împăratul
Constantin cel Mare (306-337),
deși nu s-a botezat imediat, a
devenit protectorul creștinilor.
Maxențiu murind în luptă,
împăratul Constantin a devenit
singurul stăpân al părții apusene a
Imperiului roman.
Este cunoscut faptul că împăratul
Constantin nu a repudiat
dintr-o dată toată moștenirea
păgânismului, fiind atent la
consecințele care le-ar putea avea
un asemenea act, atâta timp cât un
segment important al Imperiului
promova încă religiile păgâne.
Protectoratul său asupra creștinilor
este scos însă în evidență de
măsurile luate în favoarea acestora.
În februarie 313, Constantin
părăsea Roma pentru a merge la
Milano (Mediolanum), unde va
avea loc o întâlnire cu Liciniu.
Discuțiile au fost amicale, cu
atât mai mult cu cât Liciniu se
va căsători cu Constanția, sora
vitregă a lui Constantin. Cu
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această ocazie cei doi Auguști vor
adopta unele hotărâri comune,
printre care una importantă din
punct de vedere religios: edictul
de toleranță de la Milano. Textul
acestei diataxis (edictum în latină)
ne-a fost transmis de Lactanțiu și
de Eusebiu de Cezareea. Textul
original nu s-a păstrat, în schimb
ne-a parvenit un rescript latin al
lui Liciniu, trimis prefectului de
Nicomidia.
Deși se vorbește mult despre acest
edict, textul acestuia nu este atât
de cunoscut publicului larg, motiv
pentru care ne-am propus să-l
redăm aici parțial.
Edictul de la Milano (Edictum
Mediolanense) din 313

„2. Eu, Constantin Augustus, cât și
eu, Licinius Augustus , cînd ne-am
reunit în chip fericit la Milano și
am luat în discuție toate aspectele
privind binele și siguranța publică,
am socotit de cuviință că trebuie
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să reglementăm în primul rând
– printre alte dispoziții menite
să asigure viitorul majorității
cetățenilor – pe acelea care se referă
la respectul față de Divinitate,
astfel încât să oferim și creștinilor,
ca și tuturor celorlalți oameni,
libera posibilitate de a urma fiecare
credința pe care o alege, pentru
ca orice natură divină existentă
în sălașurile cerești să se poată
îndupleca și manifesta în chip
favorabil față de noi și față de toți
cei aflați sub oblăduirea noastră.
3. De aceea am considerat – în
spiritul unei politici sănătoase și
pe deplin îndreptățite – că este
necesar să decidem ca nici unui
om să nu i se mai refuze această
opțiune, fie că s-a legat sufletește
de religia creștinilor, fie de alt
cult despre care simte că este cel
mai potrivit pentru sine: așa încât
Divinitatea Supremă , a cărei
cinstire o respectăm cu inimi
eliberate , să ne poată împărtăși
întru toate obișnuitele Sale
favoruri și semne de bunăvoință.
4. Se cuvine așadar ca Excelența
Ta să afle ce am hotărât: ca –
suprimând în întregime toate
restricțiile ce erau conținute în
documentele expediate anterior
pentru birourile tale cu privire la
numele de creștini – să abolim
prevederile ce ni s-au părut întru
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totul sinistre și străine de clemența
noastră și să permitem de acum
înainte oricăruia dintre cei ce
nutresc voința de a urma religia
creștinilor să o poată face în mod
liber și pe față, departe de orice
temere și tulburare [din afară].

5. Am crezut că este necesar să
aducem la cunoștința solicitudinii
tale aceste decizii cât mai pe larg,
spre a te convinge că le-am acordat
numiților creștini îngăduința
deplină și absolută de a-și practica
religia.
6. Excelența Ta, dându-și seama că
le oferim lor acest drept, înțelege
că aceeași posibilitate de a-și cinsti
religia și credința este garantată și
pentru ceilalți cetățeni, la fel de
liber și complet – cum se cuvine
epocii noastre de pace – astfel încât
fiecare să se bucure de neîngrădita
oportunitate de a practica acel cult
pe care l-a ales. Ceea ce a dictat
acțiunea respectivă a fost dorința
să nu părem a fi adus nici cea mai
mică lezare vreunei credințe sau
vreunei religii”.
În continuarea edictului se
reglementează
restituirea
bisericilor și a altor proprietăți care
le fuseseră confiscate creștinilor
în timpul persecuțiilor (mai ales
în timpul lui Galeriu). Printr-un
edict dat de împăratul Gallienus
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(253-268), care a revocat edictele
anticreștine ale tatălui său,
Valerian, le era permis creștinilor
să dețină biserici și proprietăți.
Perioada de toleranță religioasă
pe care el a inaugurat-o a durat
peste 40 de ani. Ultimii împărați
romani, dinaintea lui Constantin,
au confiscat însă aceste edificii și
proprietăți, nerespectând edictul
dat de Gallienus.
Un al doilea edict al Sfântului
Constantin, foarte important
pentru creștini, de la care s-au
împlinit anul acesta 1700 de ani
(pe data de 7 martie 2021), a fost
generalizarea Duminicii ca zi de
odihnă și de prăznuire a Învierii
Domnului în Imperiul roman. Iată
textul acestui edict:
„Toți judecătorii, la fel ca și
locuitorii (plebea) orașelor și cei
care practică diferitele arte și
meserii, trebuie să se odihnească
duminica (dies solis). În schimb,
le este îngăduit celor care
locuiesc la țară să meargă și să
lucreze pământul (positi agrorum
culturae), pentru că de multe ori se
întâmplă să se piardă ocazia oferită
de către Purtarea de grijă cerească,
prin faptul că cerealele nu sunt
semănate în ziua în care trebuie
sau vița-de-vie nu este sădită la
timp” (Codex Iustinianus 3.12.2).
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După cum se poate observa,
edictul
prevedea
odihna
duminicală pentru toți locuitorii,
excepție făcând cei de la țară,
care aveau libertatea să presteze
muncile agricole în orice moment.
Adresantul acestui edict era
prefectul orașului Roma, Elpidiu.
Acesta avea obligația să trasmită
hotărârea și administrației romane
din provinciile Imperiului. În
timp ce textul edictului folosește
termenul de „dies solis”, istoricul
Eusebiu de Cezareea, biograful
lui Constantin, vorbește în Viața
lui Constantin despre „Ziua
Domnului” (kiriaki imera).

Fragmente neodihnite
„Rugăciunea silită naşte făţărnicie,
îl face pe om incapabil de orice
reflecţie, apatic faţă de toate, chiar
şi faţă de îndeplinirea obligaţiilor
sale. Aceasta ar trebui să-i facă
pe toţi cei ce se roagă aşa săşi îndrepte modul de a se ruga.
Trebuie să ne rugăm cu drag, cu
vigoare, din inimă. Nu din cauza
supărărilor şi necazurilor şi nici
din obligaţie, „căci Dumnezeu
iubeşte pe cel care dă cu voie bună”
(2 Corinteni 9, 7)“ (Sfântul Ioan de
Kronstadt).

„Sfânt poate fi tot omul. Avem
Prin urmare, numai o scurtă analiză sfinți rugători din pustie, avem
a acestor două edicte promulgate sfinți mărturisitori din arenele
de către împăratul Constantin romane, avem sfinți din catacombe
(primul împreună cu Liciniu), ne și temnițe, avem sfinți împărați
demonstrează importanța pe care și eroi, atleți ai lui Hristos, avem
acesta a avut-o pentru evoluția sfinți ai milosteniei, avem sfinți
creștinismului și ne ajută să clerici și laici, și din popor și
înțelegem mai bine motivul pentru din elite. Toți oamenii, în toate
care Biserica îi acordă atâta cinste, domeniile de viață, sunt chemați
alături de evlavioasa sa mamă, la sfințenie, adică la o viață trăită
în lumina Duhului Sfânt“ (Valeriu
Sfânta Elena.
Gafencu).
Bibliografie selectivă
„Pentru ca să scape copiii de
Lactanțiu,
De
mortibus feluritele probleme lăuntrice,
persecutorum
(De
mortibus nu sunt de ajuns sfaturile,
persecutorum), ediție îngrijită de constrângerile,
logica
şi
Claudiu T. Arieșan, Timișoara ameninţările. Mai degrabă acestea
2000, p. 222-229.
înrăutăţesc lucrurile. Îndreptarea
vine prin sfinţirea părinţilor.
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Deveniţi sfinţi şi nu veţi mai avea
probleme cu copiii voştri ... Rugaţivă în tăcere, cu mâinile ridicate
către Hristos şi îmbrăţişaţi-i în
taină pe copiii voştri. Şi când fac
neorânduieli, să luaţi ceva măsuri
pedagogice, dar să nu-i forţaţi. În
principal, să vă rugaţi” (Sfântul
Porfirie Kavsokalivitul).
“Taci! Nu vorbi mai mult decât
este nevoie, nu te contrazice cu
nimeni, nu supăra pe nimeni prin
ce spui. Fugi de prilejurile de a
cădea în păcate, pe cât poți, fugi de
agitația, zgomotul și zarva lumii!
Linişteste-te! Nu te risipi, vrând să
faci prea multe, nu îți pierde pacea
sau timpul cu nimicuri. Să faci atât
cât este nevoie. Lumea aceasta ne
stoarce de putere, ne consuma cu
toate problemele ei, și de multe ori
uităm ca nu trăim o mie de ani,
uităm că rugăciunea sau relația
noastră cu Dumnezeu este cea mai
importantă!
Avem nevoie de liniște, trebuie să
învățăm să mai oprim radio-ul,
tv-ul, telefonul și să petrecem o
clipă de aur nu doar cu noi înșine,
dar mai ales cu Iisus Hristos! În
liniște, Dumnezeu îți vorbește
prin conștiința ta, ia aminte la ce-ți
spune și cu siguranță n-o să-ți pară
rău” (Sfântul Paisie Aghioritul).
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Activități ale Școlii de Română
Dr. Anca Bartoș
În ciuda pandemiei, proiectele
Școlii noastre de Română
(parohiale) au continuat atât
anul trecut, cât și-n primele luni
ale acestui an, desigur în cadrul
impus de restricțiile pandemice.
Anul trecut proiectele noastre au
fost sprijinite de către Guvernul
României
prin
intermediul
Ministerului
Românilor
de
Pretutindeni. Nădăjduim ca și-n
acest an, activitățile școlii noastre
să fie susținute prin intermediul
aceluiași minister. Chiar dacă nu
vom primi acest sprijin, vom derula
proiectele noastre prin mijloace
proprii.
Serbarea Unirii, 24 ianuarie 2021
Cu ocazia Unirii Principatelor
Române din 1859 - a Moldovei
cu Țara Romanească -, copiii
comunității
noastre,
sub
îndrumarea
doamnei
prof.
Luminița Orha, au recitat versuri
și cântat Hora Unirii (împreună
cu corul mare al bisericii). Asa
cum ne-am obișnuit, pe perioada
pandemiei, activitățile copiilor au
loc la sfârșitul slujbei.
Actul istoric de la 24 ianuarie
1859 reprezintă primul pas pe
calea înfăptuirii statului național
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român unitar, bazele formării
României. Prin aceste activități,
de cunoaștere a culturii și a istoriei
României, încercăm să le insuflăm
copiilor care cresc în diaspora,
sentimentul de apartenență și
identitate românească.

Serbarea zilei de 8 Martie
Venirea primăverii și a zilei de 8
Martie a adus cu sine, bineînțeles,
și celebrarea femeilor și mamelor
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din comunitatea noastră.
Pentru a intra în atmosfera de
primăvară, încă din luna februarie,
doamna Luminita Orha a împărțit
copiilor șabloane și materiale
pentru crearea de felicitări cu
motive florale. Aceste felicitări
unicat au fost îmbogățite de câte
un mărțișor și vândute la biserică.
In paralel, copiii au studiat acasă
poezii dedicate femeilor, mămicilor
și bunicelor, și împreună cu doamna
învățătoare Camelia Stoica, au
învățat și repetat cântece specifice
acestei sărbători. Astfel, pe data
de 7 martie 2021, copiii ne-au
încântat cu vocile lor minunate, cu
o serbare perfectă. Poeziile, spuse
cu emotie, ne arată cât de bucuroși
sunt să-și impresioneze mamele, și
întotdeauna este o încântare să îi
vedem pe micii și marii artisti, cu
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Prima Sfântă Liturghie
în localitatea bavareză
Wolfratshausen
Protopopiatul Ortodox Român al
Bavariei a organizat în Duminica
Ortodoxiei, 21 martie 20201, prima
Sfântă Liturghie în localitatea
Wolfratshausen
din
landul
Bavaria. Din încredințarea și cu
binecuvântarea Înaltpreasfințitului
Părinte Mitropolit Dr. Serafim
Joantă, pr. prot. dr. Alexandru Nan a
săvârșit Sfânta Liturghie a Sf. Vasile
cel Mare în biserica evanghelică
“Sf. Mihail” din Wolfratshausen.
Răspunsurile la slujbă au fost
date de corul “Armonia” de la
München. La slujbă a participat
un număr însemnat de credincioși
din localitățile bavareze: Bad Tölz,
Geretsried și Wolfratshausen.
Printr-o adresă din data de 3
februarie 2017, Înaltpreasfințitul
Părinte
Mitropolit
Serafim,
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române a Germaniei,
Austriei
și
Luxemburgului
și Mitropolit al Mitropoliei
Ortodoxe Române pentru Europa
Centrală și de Nord, din dorința de
a intensifica activitatea pastoralmisionară pe teritoriul Germaniei,
a îndemnat protopopii celor șase
protopopiate ale Germaniei, să
identifice noi puncte de slujire
și să înceapă slujirea în vederea
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înființării de noi parohii, datorită
numărului tot mare de români
veniți în această țară în ultimii ani.
Acest îndemn a fost reluat mereu
atât la Adunarile eparhiale, cât și
la toate ședințele administrative
ale celor 6 protopopiate.
După o slujire sporadică în
localitatea Bad Tölz, pr. prot.
Alexandru Nan a reușit să obțină
biserica evanghelică „Sf. Mihail”
din Wolfratshausen, săvârșind
prima slujbă pe data de 22
decembrie 2019.
Așezat în regiunea bavareză
Oberland, între văile râurilor
Loisach
și
Isar,
orașul
Wolfratshausen
este
situat
la circa 35 de kilometri nord
de orașul München. Orașul
Wolfratshausen, cu o populație de
aproximativ 20 000 de locuitori, a
fost consemnat pentru prima dată
în anul 1003, într-un document
emis la curtea ducelui de
Regensburg. Conform statisticilor
anului trecut, 40 % din populația
orașului
aparține
Bisericii
catolice, circa 15 % Bisericii
luterane, iar restul populației
este fără o confesiune declarată
sau aparține altor confesiuni /
religii. Întrucât în acest oraș și-n
cel învecinat, Geretsried, numărul
românilor stabiliți este unul mare,
slujbele ortodoxe în limba română
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Bisericii Ortodoxe Române la
Duminica Ortodoxiei din anul
Domnului 2021. Fiind Duminica
Ortodoxiei, la sfârșitul slujbei,
toți cei prezenți au primit câte o
iconiță din partea Protopopiatului
Bavariei.

Veniți în special din localitățile
au continuat la începutul anului Wolfratshausen, Geretsried și
2020, fiind apoi sistate din cauza Bad Tölz, credincioșii români s-au
restricțiilor impuse de pandemie.
bucurat nespus de această slujbă,
Acestea au fost reluate chiar în deoarece au avut posibilitatea
Duminica Ortodoxiei. Astfel, să se roage în limba lor în prima
duminică, 21 martie 2021, în duminică a Postului Mare și să-și
biserica mai sus numită, pr. prot. împărtășească copilașii. Cu toții
Alexandru Nan a săvârșit Sfânta s-au arătat încântați de faptul
Liturghie a Sf. Vasile cel Mare. că Biserica-Mamă nu i-a uitat,
Din soborul slujitor au făcut parte, căutându-i în toate colțurile
alături de pr. Alexandru Nan, pr. lumii, pentru a le oferi hrană
Dumitru Aman, parohul Parohiei duhovnicească și a-i conduce pe
Ortodoxe Române „Sf. Nicolae calea mântuirii.
și Sf. Corbinian” din Garmisch- A consemnat Pr. prot. dr.
Partenkirchen și diaconii Marius- Alexandru Nan
Petrică Ciorbea și Nicolae Canciu
de la München.
Răspunsurile la Sf. Liturghie
au fost date de corul “Armonia”
al Parohiei Ortodoxe Române
„Nașterea
Domnului“
din
München, înființat în anul 2004
și dirijat de la începuturi de către
teologul Ciprian Munteanu.
La momentul predicii, pr.
Alexandru Nan a dat citire Scrisorii
pastorale a Sfântului Sinod al
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Iubiți credincioși,
Consiliul parohial mulțumește tuturor membrilor parohiei noastre, care și din punct de vedere
financiar susțin activitățile parohiei, prin donații lunare. Pentru a sprijini în continuare acest efort,
care asigură și legătura frățească a comunității noastre, la ultima ședință a Consiliului parohial s-a
dezbătut înființarea statutului de membru activ sau permanent al parohiei.
În acest sens, toți enoriașii parohiei noastre sunt invitați să devină membri permanenți,
completând un formular (Dauerauftrag) destinat parohiei. Sumele lunare propuse de către
Consiliul parohial, practicate în majoritatea parohiilor din Arhiepiscopia Germaniei, Austriei si
Luxemburgului, sunt următoarele: 10 euro de persoană și 20 euro de familie. Menționăm faptul
că sumele precizate mai sus au un caracter orientativ, orice altă sumă fiind binevenită. Transferul
bancar (Dauerauftrag) poate fi făcut lunar, trimestrial sau anual. Caracterul de transfer regulat
este foarte important, deoarece ne ajută la o mai bună estimare și planificare a veniturilor parohiei.
La sfârșitul fiecărui an se vor elibera chitanțe, care se pot prezenta la Secția financiară
(Finanzamt), pentru reducerea impozitului plătit. Mai facem precizarea că din punctul de vedere
al serviciului liturgic, nu se va face nicio diferență între credincioșii care susțin financiar parohia și
cei care nu pot s-o facă din motive binecuvântate. În speranța că numărul membrilor susținători
ai parohiei va crește, mulțumim anticipat tuturor credincioșilor pentru sprijinul acordat. Pentru
bucuria jertfei făcute, Mântuitorul nostru Iisus Hristos să vă binecuvânteze și să vă răsplătească
din darurile Sale cele bogate!
Consiliul parohial

Coordonate bancare:
Rumänisch-orthodoxe Kirchgemeinde „Geburt des Herrn” München
Stadtsparkasse München BLZ: 701 500 00
IBAN: DE14 7015 0000 0906 1878 85
SWIFT / BIC: SSKMDEMMXXX
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