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Ca nu cumva crezând
omul să se mântuiască

Duminica a 21-a după Rusalii
(a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul
al VII-lea Ecumenic)
Sf. Mc. Loghin Sutaşul
Sinodul al VII-lea Ecumenic
Convocat în 787 la Niceea de Împărăteasa Irina, la cererea lui Trasius, Patriarh
de Constantinopol, a dezbătut controversa
referitoare la icoane şi la locul lor în închinarea ortodoxă. La sinod au participat
365 de episcopi.
Cu aproximativ o sută de ani în urmă,
controversa iconoclastă (împotriva icoanelor) zguduise temelia Bisericii şi a Statului în Imperiul Bizantin. Iconoclaştii
doreau eliminarea completă a icoanelor
din viaţa liturgică a Bisericii, iar iconodulii susţineau că icoanele serveau învăţăturilor doctrinare ale Bisericii, fiind modul
dinamic de exprimare a divinului prin
artă si frumuseţe.
Sinodul a stabilit învăţătura prin care
icoanele trebuiau cinstite, dar nu închinate
(slăvite ca Dumnezeu). Papa Adrian trimite
şi el o scrisoare prin care sprijinea cinstirea
icoanelor, dar nu şi închinarea (slăvirea)
care i se cuvine numai lui Dumnezeu.
Hotărârea Sinodului justifică astfel folosirea şi cinstirea icoanelor: „Spunem că
sfintele icoane, pictate, în mozaic sau din
alte materiale, trebuie expuse în sfintele biserici ale lui Dumnezeu, pe vasele sfinte şi
pe veşmintele liturgice, pe pereţi, pe mobilă, în case şi de-a lungul drumurilor, şi
anume icoanele Domnului şi Dumnezeului
nostru Iisus Hristos, ale Maicii noastre de
Dumnezeu Născătoarea, ale îngerilor şi ale
tuturor celor sfinţiţi. Mereu când sunt privite aceste reprezentări, ele îi fac pe cei
care le privesc să-si aducă aminte si să iubească prototipul lor. Spunem, de asemenea, că ele trebuie sărutate şi că sunt obiecte de venerare şi cinstire (timitiki proskynisis), dar nu de adevărată închinare
(latreia), care îi este rezervată numai Lui
care este ţinta credinţei noastre şi care are
o fire dumnezeiască. Venerarea adusă unei
icoane este de fapt transmisă prototipului
ei. Cel care venerează icoana îl venerează
în realitate pe cel reprezentat în ea”. ❖

Zi de toamnă. Ziua în care orice lucrător
al pământului se gândeşte să semene ogorul.
În această Duminică, Sfânta Evanghelie
ne pune înainte Pilda Semănătorului.
Semănătorul este Mântuitorul Iisus Hristos.
Sămânţa este cuvântul Evangheliei.
Pământul suntem noi.

D

in toată sămânţa, numai un sfert a
fost roditoare, deşi Semănătorul a
semănat în mod egal şi lângă
drum, şi pe loc pietros, şi între spini şi pe
pământ bun, dar sămânţa a rodit numai în
pământul cel bun, şi nici acolo egal.
Îmi rămâne din această Evanghelie în
suflet cuvintele pe care le-a spus Mântuitorul: „Cine are urechi de auzit să audă”.
Evanghelistul nu face literatură, dar spune clar că Domnul a strigat cu glas mare
ca să auzim noi, ca să audă toţi cei de
atunci, cei de azi şi să se audă până la
sfârşitul veacurilor. De aceea a strigat, ca
să înţelegem noi că trebuie să lucrăm pământul ca să devină roditor.

Îmi rămâne în minte cuvântul Evangheliei tâlcuit aşa de frumos de Domnul. Sămânţa căzută lângă drum sunt aceia care
aud cuvântul lui Dumnezeu, dar vine diavolul şi le răpeşte cuvântul din inimă. De
ce oare, mă întreb? Şi răspunsul îl aflăm în
dumnezeiasca tâlcuire a Domnului, ca nu
cumva crezând omul să se mântuiască. De
aceea diavolul fură cuvântul din inima
noastră, de aceea se luptă ca să-l facă neroditor, ca nu cumva crezând în cuvântul
Domnului să ne mântuim. De aceea şi
Mântuitorul strigă la noi să auzim şi să facem Cuvântul lui Dumnezeu roditor în inima noastră. Aşa cum L-au făcut Părinţii de
la Sinodul al VII-lea Ecumenic, care au
înţeles că icoana este cuvânt spus artistic,
concentrat, cu scop precis în viaţa Bisericii
şi în viaţa noastră. De aceea cinstim icoanele. Căci „Cuvântul S-a făcut Trup şi S-a
sălăşluit întru noi şi am văzut slava Lui,
slavă ca a Unuia Născut din Tatăl, plin de
har şi adevăr.” (Ioan 1, 14). ❖
Părintele Dinu Pompiliu

Pătimitori şi mărturisitori ardeleni din secolul al XVIII-lea

21 octombrie- Sf. Cuv. Mărturisitori
Visarion şi Sofronie, Sf. Mc. Oprea,
Sf. Preoţi Mărturisitori Ioan din Galeş
şi Moise Măcinic din Sibiel
Istoria românilor şi a Ortodoxiei în Ardeal a cunoscut
multe pagini negre, căci stăpânirile ce s-au succedat
aici i-au considerat pe români inferiori, iar credinţa şi
drepturile lor au fost, dacă nu interzise sau limitate,
în cel mai bun caz, - pentru o vreme-, doar tolerate.
Mulţi mărturisitori şi apărători ai credinţei străbune
au trecut prin persecuţii, temniţe, chinuri şi chiar
moarte martirică. Pe unii îi ştim, pe alţii nu i-am
cunoscut, căci vremurile au aşternut nemeritat
uitarea peste numele lor. Alţii, la vremea cuvenită, au
fost canonizaţi .
Unirea cu Roma – un episod
controversat

În ceea ce priveşte unirea ortodocşilor
din Ardeal cu Biserica Romei, aceasta
are loc într-un mod extrem de
controversat. Ea a făcut parte din
încercarea disperată a catolicilor de a
câştiga terenul pierdut în toată Europa în
faţa calvinilor şi luteranilor.
Mizând pe umilinţa românilor din
Transilvania, propaganda iezuită îi va
atrage pe câţiva preoţi ortodocşi cu
promisiunea apărării ce le-o putea
acorda Biserica Romei şi ridicarea
persecuţiilor de care aveau parte preoţii
ortodocşi. Şi aceasta în schimbul unei
uniri formale cu Biserica Romei, dar cu
respectarea a patru puncte din învăţătura
Bisericii Catolice şi anume: primatul
papal, împărtăşirea cu azimă, existenţa
purgatoriului şi Filoque, adică purcederea
Duhul Sfânt şi de la Fiul (et Filio), nu
numai de la Tatăl. Se pare că un sinod
reunit la Alba-Iulia în octombrie 1698 va
consfinţi această unire, deşi documentele
acestei adunări, care certifică acceptul a
38 de protopopi ortodocşi pentru trecerea
la uniaţie, sunt dubios întocmite şi
parafate. Din 1701 este oficializată
unirea cu Biserica Romei, iar pe la anul
1716 se face organizarea instituţională a
greco-catolicilor sub auspiciile Bisericii
Catolice.

Luptători pentru Ortodoxie

Deşi o jumătate de secol catolicii au
făcut toate eforturile organizatorice,
materiale şi legislative de a-i acapara pe
toţi ortodocşii transilvăneni, mulţi români
nu s-au lepădat de dreapta credinţă,
luptând şi mărturisind chiar cu preţul
vieţii lor.
Pe la mijlocul veacului al XVIII-lea,
din rândul preoţilor şi credincioşilor

ortodocşi români din Transilvania s-au
ridicat numeroşi apărători ai drepteicredinţe, în faţa încercărilor autorităţilor
habsburgice de a-i trece cu forţa pe toţi la
uniaţie. Între aceştia se numărau cuvioşii
ieromonahi Visarion Sarai, Sofronie de la
Cioara şi Nicodim, protopopul Nicolae
Pop din Balomir, preoţii Moise Măcinic
din Sibiel şi Ioan din Galeş, Ioan din
Aciliu, Ioan din Poiana Sibiului, Ioan şi
Oprea din Sălişte, Ioan Piuariu din Sadu,
preotesele din Tilişca, Poiana şi Deal,
credincioşii ţărani Oprea Miclăuş din
Sălişte, Ioan Oancea din Făgăraş,
Constantin Petric din Jina, Ioan Crăciun
din Cărpiniş, Toma Maier din Răhău,
Tănase (Todor) Todoran din Bichigiu - în
părţile Bistriţei. Istoria a păstrat şi alte mii
de nume de preoţi şi credincioşi, - bărbaţi,
femei şi chiar copii -, mai ales din satele:
Sălişte, Poiana, Jina, Tilişca, Deal,
Cărpiniş, Colun, Cuzdrioara, lângă Dej
etc, ucişi sau morţi în urma suferinţelor
îndurate, maltrataţi, întemniţaţi, bătuţi ori
alungaţi din satele lor.
An de cumplită teroare a fost 1761,
când împărăteasa Tereza a trimis pe
generalul Adolf Bucow să potolească
răzmeriţele şi să nimicească cu totul
lăcaşele de cult ortodoxe: bisericile de zid
au fost puse la pământ cu tunurile, iar
bisericile de lemn incendiate. Numărul
bisericilor şi mănăstirilor ortodoxe ce au
căzut în urma atacurilor soldaţilor lui
Bucow se ridică, după unele informaţii, la
peste 150. După 1762 nu mai putem vorbi
de viaţă monahală în Transilvania.
Biserica mănăstirii Sâmbăta de Sus,

ctitorie a domnitorului Constantin
Brâncoveanu, este singura care a scăpat
în anii 1761-1762, dar în 1785 va fi şi ea
dărâmată.
Dar să vorbim câte ceva despre cei care
pe la jumătatea secolului al XVIII-lea
s-au ridicat împotriva uniaţiei şi a
stăpânirii habsburgice ce îi persecuta pe
credincioşii ortodocşi.

Sfântul Cuvios Mărturisitor
Visarion

Se naşte pe la anul 1714 în Bosnia, din
părinţi creştini ortodocşi, Maxim şi
Maria. La vârsta de 18 ani pleacă la
Ierusalim pentru a se închina la Sfântul
Mormânt. Este tuns în monahism la
Mănăstirea Sfântul Sava, primind numele
de Visarion.
După un timp, vine în Slovenia, unde
petrece 7 ani la Mănăstirea Pacra ca
ierodiacon, apoi este hirotonit preot.
În ianuarie 1744 Cuviosul Visarion
merge să apere ortodoxia în Ardeal,
începând cu Deva, Orăştie, Alba Iulia,
Sălişte, până aproape de Sibiu. În drumul
său, dintre Sălişte şi Sibiu, Cuviosul
Visarion este arestat de către armata
austriacă şi dus la judecată la Viena. Aici
este supus chinurilor, iar după aproape un
an Sfântul Cuvios Mărturisitor Visarion
îşi dă sufletul în mâinile Mântuitorului
Iisus Hristos.

Sfântul Cuvios Mărturisitor
Sofronie

S-a născut la sfârşitul secolului al
XVII-lea în comuna Cioara (azi Săliştea,
judeţul Alba), din părinţi binecredincioşi
pe nume Ioan şi Oana. Tatăl său a fost

preot în comuna Cioara între anii 1680 şi
1720. La rândul său, Sofronie este
hirotonit preot de mir, însă în anul 1754
soţia sa moare. Rămas văduv, lasă pe fiul
său preot în Parohia Cioara şi se duce la
Mănăstirea Cozia unde se călugăreşte.
În anul 1756 se întoarce la Cioara şi
zideşte un nou schit în codrul din Păişorul
Cioarei, pe locul altui schit mai vechi,
închinat Mănăstirii Cozia. În mai 1757,
primarul maghiar însoţit de alţi 12 oameni
distrug schitul Cuviosului Sofronie, iar
acesta se ascunde o vreme prin diferite
sate. În toamna anului 1759, în fruntea
mişcării antiuniate se găsea Cuviosul
Sofronie de la Cioara, care umbla în satele
din jurul Hunedoarei, îndemnându-i pe
credincioşi să-i alunge pe preoţii uniţi şi
să rămână statornici în credinţa ortodoxă.
Datorită acestei acţiuni, în preajma
Crăciunului din anul 1759, a fost arestat şi
închis la Bobâlna, lângă Orăştie. Este
eliberat de către aproximativ 600
credincioşii conduşi de preotul Ioan din
Sălişte, iar de aici Cuviosul Sofronie se
îndreaptă către Munţii Apuseni unde
continuă apărarea ortodoxiei în faţa
uniaţiei. Prins din nou, va fi întemniţat la
Abrud de unde scapă, încă o dată, cu
ajutorul lui Dumnezeu. Începe o acţiune
de organizarea a Bisericii Ortodoxe în
Ardeal, ajungând astfel la Alba Iulia unde
a convocat „sinodul” de la 14-18 februarie
1761. În astfel de împrejurări, împărăteasa
Maria Tereza a recunoscut, în cele din
urmă, cererile românilor, iar la 11 iunie
1761, cel dintâi Episcop Ortodox, Dionisie
Novacovici ajungea în Biserica din Şcheii
Braşovului. Cuviosul Sofronie a rămas în
Argeş unde a şi trecut la Domnul.

Sfântul Mucenic Oprea

De loc din Sălişte, Oprea Miclăuş s-a
înfăţişat de cel puţin trei ori înaintea
împărătesei Maria Tereza prezentând
protestele românilor din Transilvania şi
cerând libertate pentru credinţa
strămoşească.
Primul drum spre Viena l-a făcut în
toamna anului 1748, fiind însoţit de Ioan
Oancea din Făgăraş şi ei cereau
împărătesei libertate pentru „legea
Răsăritului” şi anume ca românii
ortodocşi din Ardeal să fie scutiţi de
persecuţii şi să li se îngăduie să păstreze

credinţa lor ortodoxă. Al doilea drum la
Viena a avut loc în toamna anului 1750,
alături de alţi cinci români, cu altă cerere
prin care anunţă că vor pleca din ţară dacă
nu li se oferă libertate pentru credinţă. A
plecat din Viena însoţit de preotul Moise
Măcinic din Sibiel şi s-au oprit în Banat şi
au rămas acolo. Săliştenii i-au adus lui
Oprea o nouă plângere, semnată de mulţi
credincioşi, pentru a o prezenta împărătesei. Îndată ce au prezentat plângerea,
Oprea Miclăuş, preotul Moise Măcinic şi
preotul Ioan din Galeş au fost prinşi şi
condamnaţi la închisoare pe viaţă la
Kufstein, în Munţii Tirolului (Austria).
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a hotărât canonizarea Sfinţilor
Visarion şi Sofronie ca „Sfinţi Cuvioşi
Mărturisitori”, şi a lui Oprea Miclăuş ca
„Sfânt Mucenic”, pe data de 28 februarie
1950, iar în 21 octombrie 1955 a avut loc
proclamarea solemnă a canonizării lor în
Catedrala Reîntregirii din Alba -Iulia

transilvănenilor cu Biserica Romei. În
anul 1756 a fost arestat şi dus în lanţuri la
Sibiu. Împărăteasa Maria Tereza a dat
ordin să fie dus în închisoarea cetăţii
Deva, urmând să fie reţinut acolo până la
moarte, însă mai târziu a fost mutat în
închisoarea de la Kufstein.
Moise Măcinic a fost unul din
contestatarii unirii Mitropoliei Bălgradului (Albei Iulia) cu Biserica Romei,
fiind, de aceea, socotit de Biserica
Ortodoxă Română ca unul din apărătorii
Ortodoxiei în Transilvania. Credincioşii
din Sibiel l-au rugat să plece la Bucureşti
spre a fi hirotonit preot, ceea ce s-a şi
făcut, de către Mitropolitul Ungrovlahiei Neofit Cretanul.
Preotul Mărturisitor Ioan din Galeş
şi-a sfârşit zilele, ca şi preotul Moise
Măcinic în temniţa de la Kufstein, ambii
jertfindu-şi viaţa pentru credinţa
ortodoxă, şi câştigând pentru aceasta
cununile muceniciei.
La data de 20-21 iunie 1992, Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a
hotărât canonizarea acestor sfinţi ca
„Sfinţi Preoţi Mărturisitori”.
Foto – 1) Martiriul Sfinţilor ardeleni
în închisoarea de la Kufstein: Preotul
Moise Măcinic, Cuv. Visarion Sarai,
Oprea Miclăuş, Preotul Ioan din Galeş;
2) Fortăreaţa Kufstein ❖

Sfinţii Preoţi Mărturisitori Ioan din
Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel

Ioan din Galeş a fost hirotonit la
Bucureşti sau la Râmnic, în lipsa unui
episcop ortodox în Transilvania. S-a
numărat printre cei mai îndrăzneţi
apărători ai credinţei ortodoxe, în faţa
oricăror încercări ale autorităţilor
habsburgice de a impune unirea

Programul bisericii Şerban Vodă ÎN PERIOADA
16 octombrie - 23 octombrie 2016
ZIUA	ORA	SLUJBE/activităţi
Duminică 16 octombrie
0800-1200
Utrenia, Sfânta Liturghie – Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic)
Miercuri 19 octombrie
0730-0930
Sfânta Liturghie
1700-1900
Sfântul Maslu
Vineri 21 octombrie
0730-0930
Sfânta Liturghie
1700-1900
Vecernie cu Litie, Acatist,
Sâmbătă 22 octombrie
0730-0930
Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea celor adormiţi
1700-1800
Vecernie
Duminică 23 octombrie
0800-1200
Utrenia, Sfânta Liturghie – Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor)

Pictura bisericească rescrie Sfânta
Scriptură şi Sfânta Tradiţie

„Când vezi că Cel fără de trup S-a făcut pentru tine
om, atunci vei zugrăvi icoana chipului Lui omenesc.
Când Cel nevăzut S-a făcut văzut în trup, atunci vei
înfăţişa în icoană asemănarea Celui ce s-a făcut
văzut. Când Cel fără corp, fără formă, fără greutate
şi calitate, fără mărime din pricina superiorităţii firii
Lui, Cel care există în chipul lui Dumnezeu a luat
chip de rob, prin această apropiere de cantitate şi
calitate şi a îmbrăcat chipul corpului, atunci
zugrăveşte-L în icoane şi aşază spre contemplare pe
Acela care a primit să fie văzut”.
Sfântul Ioan Damaschinul.
Poate nu este alt moment mai nimerit de a
vorbi despre pictura bisericească, în afara
Duminicii Ortodoxiei, decât acela al
Duminicii Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al
VII-lea Ecumenic. Cu acest Sinod nu s-a
terminat lupta împotriva iconoclasmului, ci
ea a continuat până la 843, când sinodul
convocat de Împărăteasa Teodora restabileşte
pentru totdeauna cultul icoanei.
Orice biserică ortodoxă se desăvârşeşte
sau se plineşte prin pictura religioasă, atât în
interior, cât şi în exteriorul ei. Prin pictura din
biserici, creştinul este antrenat într-un proces
de cunoaştere a învăţăturii creştine care i se
descoperă printr-o varietate de forme şi culori
ca într-o carte complexă de teologie şi de
viaţă creştină; de aceea, pictura bisericească
are rolul de a ne face cunoscute evenimentele
sfinte din istoria mântuirii. Iconografia sau
pictura religioasă ne actualizează evenimentele şi persoanele sfinte de fiecare dată
când se săvârşesc sfintele slujbe, şi ne
călăuzeşte în parcurgerea anului bisericesc.
Deci pictura bisericească poate fi
înţeleasă pe deplin doar prin viaţa liturgică
şi sacramentală, pentru că exprimă adevărul
revelat şi integrează misterul liturgic.

Creaţia întreagă este într-o relaţie deosebită
cu veşnicia; iar iconografia ortodoxă ne
revelează legătura, întrepătrunderea dintre
natural şi spiritual, dintre firesc-omenesc şi
dumnezeiesc.
De şase ani trăim ca într-o poveste
pictarea bisericii Şerban Vodă. Peste 5.000
mp de frescă au apărut zi de zi de sub
pensulele „zugravilor de subţire”. Fiecare
centimetru de frescă este o ilustrare a Bibliei
sau o incursiune în vieţile sfinţilor.
Simboluri, dogme, toate au prins contur în
culoare şi lumină, ca să ne ducă pe noi mai
aproape de viziunea taborică.
Ne apropiem de sfârşitul lucrărilor de
pictură. Un ceas mult aşteptat, pentru care
iubitorii de Dumnezeu şi Biserică nu au
contenit să se îngrijească de această dulce şi
mântuitoare povară de care am avut parte.

Greu, foarte greu drumul spre a vedea
zugrăvit întregul sfânt lăcaş, dar cei care
s-au făcut ctitori sau măcar au donat pentru
un metru pătrat de frescă sau chipul unui
sfânt, nu-şi vor pierde răsplata nici aici, nici
dincolo. Căci Dumnezeu plăteşte boiereşte,
punând în toate o măsură clătinată de daruri.
Mulţumim deci tuturor celor care nu au
avut inimă să nu răspundă chemării de a
sprijini pictura bisericii. Căci fără ei nu s-ar
fi durat această lucrare. Deşi nu pentru
răsplată au făcut-o, ci din dragoste faţă de
Dumnezeu, ei au primit cu siguranţă
răspunsul la efortul şi jertfa lor
necondiţionată. Greul însă nu a trecut.
Şi, se apropie vremea în care datorăm
mulţumirile noastre şi celor care au pus în
frescă această simfonie de culori şi
simboluri, de chipuri şi taine. ❖
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