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„Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot să 
ucidă sufletul” (Matei 10, 28) 

Textele cuprinse în cartea de față au 
fost scrise, în ordine cronologică, din 
luna martie a acestui an (2020) până 
în luna august. Toate se referă la mă-
surile care au fost luate la nivel mon-
dial pentru protecția în fața pandemiei 
provocate de noul coronavirus. […] 
Frica aceasta de moarte a dus la ido-
latrizarea sănătății; sănătatea a fost 
prezentată ca bunul cel mai de preț, 

ca noua divinitate, în fața căreia toate celelalte valori tre-
buie să cedeze și să fie ignorate. […] Lipsa de evlavie și 
necredința au ajuns la apogeu prin răspândirea adevă-
ratului virus duhovnicesc – concepția potrivit căreia infec-
tarea cu coronavirusul se transmite și prin intermediul 
Sfintei Împărtășanii, prin Trupul și Sângele lui Hristos. […] 
Timp de mai bine de două luni bisericile au fost închise. 
[…] Iar atunci când s-a permis accesul în biserici, a fost 
inventată altă mare necuviință și blasfemie, pentru ca 
acestea să fie transformate în spații și instituții comune, 
pentru a fi desacralizate și pângărite. A fost impusă folo-
sirea obligatorie a măștii în biserici, la fel ca în alte spații 
comune și practic s-a transmis mesajul că în situații difi-
cile credincioșii nu trebuie să caute scăparea la Dumne-
zeu, la Maica Domnului și la Sfinți, de vreme ce nici acolo 
nu poate fi găsită ocrotirea și tămăduirea. […] Și mai rău 
decât toate, toate acestea s-au făcut, cu câteva excepții 
demne de laudă, cu încuviințarea unei ierarhii nevred-
nice, ai cărei membri nu mai sunt slujitori ai lui Dumnezeu 
și ai mântuirii oamenilor, ci funcționari ai conducătorilor 
lumești, cărora nu îndrăznesc să li se opună pentru a nu-
și pierde avantajele și privilegiile treptei episcopale, alipiți 
fiind de pământ și străini de Împărăția Cerurilor.  
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PROLOG 
 

Textele cuprinse în cartea de față au fost scrise, în 
ordine cronologică, din luna martie a acestui an (2020) 
până în luna august. Toate se referă la măsurile care au 
fost luate la nivel mondial pentru protecția în fața 
pandemiei provocate de noul coronavirus. Nu ne 
preocupă aici răspunsul la întrebarea dacă virusul acesta 
mortal are proveniență naturală sau dacă este construit 
într-un laborator, ca armă biologică experimentală, ca 
mijloc de reducere a populației pământului ori ca test de 
manipulare a popoarelor pentru atingerea unor obiective 
geopolitice sau chiar pentru alienarea universului psihic 
al oamenilor prin intermediul unui vaccin care ar urma să 
fie impus ca obligatoriu. Acestea sunt teme serioase, 
demne de atenție și luare de poziție, cu care se ocupă, de 
altfel, oameni de știință și cercetători mai competenți 
decât noi. 

Responsabilitatea și rezistența noastră s-au centrat 
în principal asupra terorizării oamenilor și a creștinilor cu 
frica morții și asupra ignorării curajului pe care îl învață 
Evanghelia prin cuvântul „Nu vă temeți de cei ce ucid 
trupul, dar care nu pot să ucidă sufletul” (Matei 10, 28), dar și 
prin biruința lui Hristos cel înviat asupra morții, care este 
și începutul și temeiul propriei noastre învieri. Noi, 
creștinii, nu ne temem de moarte fiindcă aceasta nu 
reprezintă dispariție și nimicire, ci sfârșitul vieții 
trecătoare, pământești și începutul existenței veșnice și 
fără de sfârșit; este mutare, schimbare a locului, de la cele 
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trecătoare la cele veșnice. Și nu ne temem și dintr-un alt 
motiv: fiindcă Domnul vieții și al morții este Dumnezeu. 
El este Cel care hotărăște limitele vieții, când începe viața 
și când se va sfârși, de vreme ce El le poartă de grijă până 
și vrăbiilor: „Și nici una dintre ele nu va cădea pe pământ fără 
știrea Tatălui vostru. La voi însă și perii capului, toți sunt 
numărați. Așadar nu vă temeți, voi sunteți cu mult mai de preț 
decât vrăbiile” (Matei 10, 29-31). 

Frica aceasta de moarte a dus la idolatrizarea 
sănătății; sănătatea a fost prezentată ca bunul cel mai de 
preț, ca noua divinitate, în fața căreia toate celelalte valori 
trebuie să cedeze și să fie ignorate. Politicienii și 
epidemiologii au devenit apostolii și predicatorii noii 
divinități și s-au întors cu lipsă de evlavie și necredință 
împotriva singurului Dumnezeu adevărat, a Domnului 
nostru Iisus Hristos, a Maicii Domnului și a Sfinților. 
Timp de mai bine de două luni bisericile au fost închise. 
Anul acesta nu am prăznuit Închinarea Sfintei Cruci, 
Bunavestire, Duminica Floriilor, Săptămâna Mare, 
Paștile, cu imnul „Hristos a înviat”. Au fost puse la 
îndoială atotputernicia lui Dumnezeu și harul necreat și 
făcător de minuni al Sfântului Duh, care anulează legile 
naturale și tămăduiește toate bolile și patimile prin Sfinți, 
prin icoane, prin sfintele moaște. Lipsa de evlavie și 
necredința au ajuns la apogeu prin răspândirea adevăra-
tului virus duhovnicesc – concepția potrivit căreia 
infectarea cu coronavirusul se transmite și prin interme-
diul Sfintei Împărtășanii, prin Trupul și Sângele lui 
Hristos. Iar atunci când s-a permis accesul în biserici, a 
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fost inventată altă mare necuviință și blasfemie, pentru ca 
acestea să fie transformate în spații și instituții comune, 
pentru a fi desacralizate și pângărite. A fost impusă 
folosirea obligatorie a măștii în biserici, la fel ca în alte 
spații comune și practic s-a transmis mesajul că în situații 
dificile credincioșii nu trebuie să caute scăparea la 
Dumnezeu, la Maica Domnului și la Sfinți, de vreme ce 
nici acolo nu poate fi găsită ocrotirea și tămăduirea. În 
ziua de 15 august, de praznicul Adormirii Maicii Domnu-
lui, cu pelerini purtători de măști, au fost anulate 
paraclisele, mijlocirile și rugăciunile Ei, dătătorul de viață 
Izvor al Tămăduirii, spre tămăduirea suferințelor trupești 
și sufletești. 

Și mai rău decât toate, toate acestea s-au făcut, cu 
câteva excepții demne de laudă, cu încuviințarea unei 
ierarhii nevrednice, ai cărei membri nu mai sunt slujitori 
ai lui Dumnezeu și ai mântuirii oamenilor, ci funcționari 
ai conducătorilor lumești, cărora nu îndrăznesc să li se 
opună pentru a nu-și pierde avantajele și privilegiile 
treptei episcopale, alipiți fiind de pământ și străini de 
Împărăția Cerurilor. Și, după cum am scris într-unul 
dintre textele cărții de față, nevrednicilor noștri ierarhi, 
care  nu sunt vrednici a fi ascultați de credincioși, li se 
potrivește deplin ceea ce propovăduia cu îndrăzneală 
profetul Iezechiel, din partea lui Dumnezeu, despre 
arhiereii iudaici: „Preoţii lui [ai Ierusalimului] calcă legea 
Mea şi pângăresc lucrurile sfinte ale Mele; nu osebesc ce este 
sfânt de ce nu este sfânt şi nu fac deosebire între curat şi 
necurat... şi Eu sunt înjosit de către aceştia” (Iezechiel 22, 26). 
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În aceste condiții focul și flacăra credinței ortodoxe 
se micșorează continuu; arde mocnit și se stinge ușor. Din 
fericire există unii care, neputând să o întrețină și să 
întețească această flacără, din pricina unor slăbiciuni 
omenești, suflă totuși, cu plămânii lor slabi, în scânteile 
rămase, ca aceasta să nu se stingă cu totul. Și nădăjduiesc 
ca Dumnezeu să trimită alți proroci și învățători purtători 
de foc pentru ca inimile înghețate de necredință să se 
încălzească iarăși și lumina Ortodoxiei, lumina Evanghe-
liei și a Sfinților Părinți să strălucească. 

 
Protopresbiter Theodoros Zisis                                              

Septembrie 2020 
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CAPITOLUL I 

Insula Limnos a fost salvată de o boală molipsitoare 
prin rugăciunile Sfântului Grigorie Palama 

 
 

1. Din ce motive facem referire la salvarea 
minunată? 

 
Din două motive ne-am decis să amintim de 

izbăvirea insulei Limnos de o epidemie ucigătoare, în fața 
căreia comunitatea medicală de atunci s-a declarat 
neputincioasă, nefiind în măsură să intervină în mod 
terapeutic. Medicii înșiși se temeau să se apropie de 
orășelul afectat de molimă, iar locuitorii acestuia, 
îngroziți de amenințarea bolii, l-au chemat în cele din 
urmă pe arhiepiscopul Tesalonicului, Sfântul Grigorie 
Palama, care se afla atunci pe insulă, și care, prin 
rugăciune, a pus capăt în mod minunat bolii contagioase 
și a izbăvit orașul și insula de loviturile mortale ale bolii. 

Unul dintre motive este actualitatea praznicului. 
De curând, duminica trecută (a doua duminică din Postul 
Mare), am sărbătorit pomenirea acestui mare, foarte mare 
Sfânt și teolog, pentru a doua oară, întrucât pomenirea sa 
o prăznuim și pe 14 noiembrie, ziua adormirii sale 
(†1359). Îndoita sărbătorire a pomenirii sale se datorează 
recunoașterii de către Biserică a faptului că, prin luptele și 
prin învățătura sa, Sfântul a păzit pentru a doua oară 
Ortodoxia de căderea în erezie și înșelare. Prima dată a 
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fost păzirea de erezia teribilă și îndelungă a 
iconoclasmului, care avea origini orientale și care a 
încercat să introducă în Biserică concepțiile ostile față de 
icoane ale evreilor și ale musulmanilor. S-a evitat astfel 
pericolul orientalizării creștinismului, care risca să 
ajungă, cu alte cuvinte, o ramură a iudaismului, așa cum 
s-a întâmplat în mare parte cu mahomedanismul. Prin 
strădaniile Sfântului Grigorie Palama și prin hotărârile 
sinoadelor la care s-a impus învățătura sa (1341, 1347, 
1351) și au fost respinse înșelările călugărului apusean 
Varlaam din Calabria, care sunt și înșelări ale papismului, 
prin care se consideră că harul lui Dumnezeu este creat, 
că nu există har dumnezeiesc și energie necreate care 
lucrează în făpturi, Biserica Ortodoxă a evitat primejdia 
occidentalizării, a latinizării şi a păstrat astfel învățătura 
Evangheliei nealterată de influențe orientale și occiden-
tale, rămânând autentică între Răsărit și Apus. Sfântul 
Grigorie Palama ne-a deschis calea spre universul 
nemărginit al harului necreat al lui Dumnezeu și al 
iluminării dumnezeiești, care rămâne inaccesibilă celor 
care o ignoră în planul trăirii și se mișcă în cadrul 
posibilităților limitate ale raționalismului omenesc și ale 
iluminismului apusean.  

Al doilea motiv pentru care ne-am hotărât să 
amintim de izbăvirea minunată a insulei Limnos constă 
în faptul că în aceste zile, din pricina coronavirusului, s-a 
răspândit atâta teamă și atâta tulburare între oameni în 
întreaga lume, dar în mod cu totul nejustificat chiar și în 
rândul creștinilor, ca și cum ar fi dispărut complet 
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credința și nădejdea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. 
Virusul necredinței este mult mai rău decât corona-
virusul, atunci când afectează chiar oameni credincioși și 
până şi slujitori ai Bisericii, care ar trebui să creadă în 
atotputernicia și bunătatea lui Dumnezeu, în faptul că 
toate puterile firii, toate legile naturale ascultă de voia și 
de rânduielile lui Dumnezeu, care poate să suprime sau 
să reinstaureze funcționalitatea acestora. El poate și să 
înlăture epidemia și să îi lumineze până și pe medicii 
necredincioși, pe microbiologi, pe epidemiologi și pe alții, 
să descopere vaccinurile adecvate pentru alungarea bolii 
infecțioase și a epidemiei. Și în loc să ne îndreptăm cu 
toții în direcția aceasta, i-am lăsat pe cei necredincioși din 
convingere și pe atei să profite de teama și de neliniștea 
oamenilor, îndemnându-ne să ne îndepărtăm de biserici, 
adică de locurile unde prin excelență, prin Sfintele Taine 
și prin rugăciunea comună lucrează harul necreat al lui 
Dumnezeu, făcându-ne astfel să devenim victime mai 
ușoare ale bolii infecțioase, lipsiți de acoperământul și de 
ocrotirea lui Dumnezeu, victime ale diavolului ucigător 
de oameni și ale slujitorilor acestuia. 

 
2. Cei care se împărtășesc nu sunt în pericol 

 
M-am bucurat mult zilele acestea, când am citit pe 

internet că un părinte din Sfântul Munte, vrednicul de 
pomenire părinte Dionisie de la Schitul Colciu, a profețit 
că va veni o molimă teribilă în toată lumea, care va afecta 
mulți oameni și că singurii care nu vor fi atacați vor fi cei 
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care vor merge la biserică și vor primi Dumnezeiasca 
Împărtășanie. Aceasta ne duce cu gândul în chip 
nemijlocit la modul în care i-a salvat Dumnezeu pe evrei 
din mâna faraonului din Egipt, care, în ciuda celor nouă 
plăgi cumplite și a suferințelor pe care Dumnezeu le-a 
trimis pentru a-l convinge să își dea acordul pentru 
eliberarea iudeilor, pentru ieșirea lor din Egipt, acesta a 
rămas neclintit, nu a ascultat, nu a crezut în atotputer-
nicia lui Dumnezeu. Astfel, Dumnezeu a provocat a zecea 
plagă cumplită, prin care într-o noapte au murit toți cei 
întâi născuți și din rândul oamenilor și din rândul 
animalelor din Egipt, excepție făcând doar cei întâi 
născuți ai iudeilor, care au primit porunca de la 
Dumnezeu, prin Moise, să junghie miei și să ungă cu 
sângele acestora intrările caselor lor, ca să fie exceptați de 
la înfricoșătoarea pedeapsă cu moartea: „În noaptea aceea 
voi trece peste pământul Egiptului şi voi lovi pe tot întâiul 
născut în pământul Egiptului, al oamenilor şi al dobitoacelor, 
şi voi face judecată asupra tuturor dumnezeilor în pământul 
Egiptului, căci Eu sunt Domnul. Iar la voi sângele va fi semn 
pe casele în care vă veţi afla: voi vedea sângele şi vă voi ocoli şi 
nu va fi între voi rană omorâtoare, când voi lovi pământul 
Egiptului”1. Împlinirea acestei amenințări, care îi cuprin-
dea și pe cei întâi născuți ai casei regale, și strigătul 
întregului popor, de vreme ce nu exista nicio casă în 
Egipt care să nu își plângă victimele, l-au silit pe Faraon 
să-i cheme în grabă în miezul nopții pe Moise și pe Aaron 

                                                            
1 Ieșire 12, 12-13. 
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și să permită ieșirea evreilor din Egipt: „În aceeaşi noapte a 
chemat Faraon pe Moise şi pe Aaron şi le-a zis: «Sculaţi-vă şi 
ieşiţi din pământul poporului meu! Şi voi şi fiii lui Israel! Şi 
duceţi-vă de faceţi slujbă Domnului Dumnezeului vostru, 
precum aţi zis»”2. 

Noi, creștinii ortodocși, noul Israel al harului lui 
Dumnezeu, după respingerea vechiului Israel, nu suntem 
doar exterior pecetluiți cu sângele Mielului Junghiat, dar 
Îl avem pe Hristos întreg înlăuntrul nostru, avem Trupul 
și Sângele Lui în Taina Sfintei Euharistii, suntem de un 
sânge și de un trup cu Hristos și nu ne ating niciun fel de 
epidemii pe care Dumnezeu îngăduie să lovească oame-
nii. Moartea ne va găsi atunci când se plinesc hotarele 
vieții pământești pe care le-a așezat Dumnezeu pentru 
fiecare dintre noi, așa cum învață de Dumnezeu luminații 
Sfinți Părinți3. Și dacă s-a întâmplat sau se întâmplă ca și 
vreun creștin credincios să fie afectat de virusul ucigător 
și să moară, aceasta nu se datorează faptului că nu a fost 
                                                            
2 Ieșire 12, 31. 
3 Vezi Sfântul Vasile cel Mare, Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος τῶν κακῶν ὁ 
Θεὸς [Că Dumnezeu nu este autorul relelor] (Omilia a IX-a) 3 PG 31,  
333 B și ΕΠΕ 7, 92: „aduce moarte când se termină firul vieţii, pe care 
dreapta judecată a lui Dumnezeu l-a fixat dintru început pentru 
fiecare, deoarece Dumnezeu vede de departe ce este de folos 
fiecăruia dintre noi”. A se vedea mai multe la Monah Serafim Zisis, 
Ἔχει προκαθορίσει ὁ Κύριος τὸν χρόνο καὶ τὸν τρόπο τοῦ θανάτου 
μας; [Domnul a predeterminat timpul și modul morții noastre?], în 
Katihisis [video 2020] (26 februarie 2020)    
https://www.youtube.com/watch?v=bUgaLodNtyU&ab_channel=kat
ihisis 
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acoperit de harul lui Dumnezeu, ci faptului că s-au plinit 
hotarele vieții pe care i le-a rânduit Dumnezeu pentru 
prezența lui pe pământ. 

De aceea este vrednic de mirare și de întristare 
climatul de necredință și de punere la îndoială a lucrării 
necreate și atotputernice a lui Dumnezeu, care este 
răspândit de către cei necredincioși și atei odată cu 
răspândirea virusului ucigător. Aceștia nu înțeleg că 
dincolo de realitatea materială creată, care cade sub 
incidența simțurilor noastre și devine obiect de cercetare 
de către fiecare știință în parte, există și lumea nemărgi-
nită a lui Dumnezeu Cel necreat, universul care depășește 
simțurile noastre, care este „mai presus de cuvânt și de 
cuget”, care nu poate fi analizat la microscop și în 
laboratoarele de microbiologie, ci poate fi accesibil doar 
prin credința care, după Sfântul Apostol Pavel, este 
„încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor 
nevăzute”4. Nu putem să îi obligăm pe necredincioși să 
creadă în harul și în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, 
dar nici nu o să anulăm credința și nici nu o să o adaptăm 
la rațiune și știință, fiindcă atunci va înceta să fie credință. 
Nici nu o să reducem Biserica întemeiată de Dumnezeu la 
o organizație omenească, care se supune poruncilor 
conducătorului statal. Capul Bisericii este Hristos, și nu 
primul-ministru. Unde s-a mai auzit ca politicieni necre-
dincioși sau ierarhi puțin credincioși și lipsiți de curaj să 
decidă închiderea bisericilor, să dea dispoziție să nu se 

                                                            
4 Evrei 11, 1. 
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săvârșească Denia Acatistului Bunei Vestiri, să nu se 
sărbătorească marele praznic al Bunei Vestiri și poate în 
curând nici sărbătoarea Paștilor? Uită că atunci când 
credința noastră intră în conflict cu poruncile conducă-
torilor lumești, „trebuie să ascultăm pe Dumnezeu mai mult 
decât pe oameni”5? Atât de mult a fost influențată condu-
cerea Bisericii de criteriile lumești, încât, în loc să schimbe 
ea lumea, a devenit ea însăși lume? Atunci când punem la 
îndoială harul necreat al lui Dumnezeu, care lucrează în 
făpturi și, atunci când este nevoie, săvârșește minuni și 
când, în loc să ne încredem în iluminarea dumnezeiască, 
apelăm la rațiune și la știință, devenim, neovarlaamiți, 
noi Varlaam, ale cărui înșelări au fost condamnate vădit 
de Sfântul Grigorie Palama.  

 
3. Medicii s-au temut, iar Sfântul Grigorie 
Palama a intervenit grabnic în orășelul afectat de 
boala molipsitoare 

 
Bineînțeles, în acest mic articol nu vom justifica 

amărăciunea și tristețea resimțite de mulți credincioși din 
cauza atitudinii contradictorii, ezitante, inconstante și 
căldicele pe care a avut-o Biserica în abordarea epidemiei 
de coronavirus. Ar trebui să ne jelim precum profetul 
Ieremia pentru absența sau pentru insuficiența păstorilor. 
Poate vom face asta într-un articol mai vast, în speranța 
că unii păstori se vor trezi, precum și pentru ca păstoriții 

                                                            
5 Faptele Apostolilor 5, 29. 
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să nu se mulțumească cu îndemnurile liniștitoare, însă 
antievanghelice și antipatristice, ale acestora. Ca și cum 
nu ne-ar fi ajuns deciziile eretice și filoschismatice de la 
Kolimbari și pseudo-autocefalia schismaticilor din Ucrai-
na, acum a apărut și nemaiîntâlnita închidere a biseri-
cilor, prin interzicerea săvârșirii sfintelor slujbe. Oare, în 
cele din urmă, prin îngăduința lui Dumnezeu, unii sunt 
siliți să se lipsească de comuniune și să intre în îngrădire 
obligatorie întrucât de bunăvoie au comuniune cu erezia 
și cu schisma? Ne-au alungat pe noi din biserici și acum 
se alungă singuri, fără să-i alunge nimeni? 

După alegerea sa ca arhiepiscop al Tesalonicului în 
anul 1347, Sfântul Grigorie Palama nu a fost primit în 
oraș pe criterii politice, din cauza reacției cunoscuților 
zeloți, care au participat la războiul civil anterior dintre 
cele două case imperiale, a Paleologilor și a Cantacuzi-
nilor. A primit adăpost în Sfântul Munte și de acolo, în 
octombrie 1348, a plecat la Constantinopol, la îndemnul 
domnitorului sârb Ștefan Dușan, pentru a îndeplini o 
misiune de mediere. Și, cu toate că apoi urma să vină la 
Tesalonic, din cauza faptului că reacțiile zeloților nu 
încetaseră, este trimis pentru o vreme, prin decizie 
sinodală, în insula Limnos, care era lipsită de păstor. La 
începutul rodnicei sale lucrări pastorale, care i-a umplut 
de bunătăți duhovnicești pe locuitorii insulei, într-un 
orășel al acesteia a apărut o boală contagioasă mortală, 
desigur, nu precum cea generalizată și universală, care 
avusese loc mai devreme, ci una parțială și de amploare 
redusă. Cei aflați în suferință l-au chemat deci în ajutor pe 
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păstorul care trăia într-un alt orășel al insulei și acesta s-a 
dus imediat, fără să amâne deloc și fără să îi refuze. 
Dintre medici, de teama bolii contagioase, mulți nu au 
îndrăznit să-l urmeze, dar câțiva au mers cu el fiindcă 
aveau încredere în el și aceștia au fost afectați puțin de 
aerul infectat și de molimă. Au ajuns la intrarea în orășel 
după-amiaza târziu, iar ziua următoare toți locuitorii s-au 
adunat în afara zidurilor cetății și au înălțat rugăciune 
împreună cu Sfântul Grigorie. Acest mare Sfânt, cu toate 
că boala era foarte înspăimântătoare și periculoasă, a 
oprit-o prin rugăciunile comune și prin rugăciunile sale. 
Nu a lăsat boala să înainteze mai mult, a nimicit-o și a 
pus capăt răspândirii morții. Dumnezeu l-a slăvit și prin 
acest lucru fiindcă întotdeauna face voia celor care se tem 
de El, după cum spune psalmistul David, și ascultă 
rugăciunile lor6. 

Descrierea acestui eveniment este prezentată de 
Sfântul Filotei Kókkinos în amplul său cuvânt de laudă la 
adresa Sfântului Grigorie Palama și pe care o reproducem 
în nota de subsol7. Merită să amintim faptul că Sfântul 

                                                            
6 Psalmul 144, 19. 
7 Sfântul Filotei Kókkinos, Λόγος ἐγκωμιαστικὸς εἰς τὸν ἐν ἁγίοις 
πατέρα ἡμῶν Γρηγόριον ἀρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης  [Cuvânt de 
laudă la cel între sfinți părintele nostru Grigorie, arhiepiscopul 
Tesalonicului], în Filotei Kókkinos, Patriarhul Constantinopolului, 
Ἁγιολογικὰ Ἔργα. Α΄Θεσσαλονικεῖς Ἅγιοι, ed. D. Tsamis, Centrul 
de Studii Bizantine, Tesalonic, 1985, p. 522: „Pe când petrecea aici 
marele Grigorie, o stricăciune molipsitoare și de moarte lovise unul 
dintre sate; nu acea molimă comună și a toată lumea, care avusese loc 
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Filotei își amintește că anterior se manifestase o epidemie 
mai rea, la nivel mondial, pe care specialiștii o plasează 
câțiva ani mai devreme, în anul 1361: „nu acea molimă 
comună și răspândită în toată lumea, care avusese loc cu puțin 
înainte”. Nu este prima dată când o boală molipsitoare 
chinuie omenirea, potrivit planului pedagogic al lui 
Dumnezeu, izvorât din iubirea Sa de oameni şi de aceea 
nu au dreptate cei care susțin că panica este acum 
justificată fiindcă virusul actual este ceva nemaiîntâlnit. E 
doar prima dată când cei ai Bisericii sunt stăpâniți de 
frica morții, arată necredință în atotputernicia lui 
Dumnezeu și, în loc să îndrume poporul sub acoperă-
mântul și ocrotirea Lui, îl duc departe de Dumnezeu, în 
rațiune și știință, care încă o dată și-au arătat neputința. 

                                                                                                                              
cu puțin înainte, ci una mai mică și parțială, care a urmat aceleia. Cei 
ce pătimeau l-au chemat deci pe păstorul care se afla într-alt orășel al 
insulei, să îi viziteze și să îi ajute și el s-a prezentat îndată, fără să 
amâne sau să întârzie deloc. Unii dintre medici n-au îndrăznit să-l 
urmeze de teama bolii, iar alții l-au urmat, având credință în marele 
[arhiereu], dar au fost afectați puțin de acel aer stricat și de molimă 
înainte de a ajunge la cetate după-amiaza, târziu. Dar în ziua 
următoare l-au urmat cu curaj pe fericitul și au făcut împreună cu el 
rugăciunile și cererile din afara zidurilor împreună cu toată 
mulțimea. Iar marele Grigorie, deși răul era cumplit și atât de mare, 
prin rugăciunile și cererile sale către Dumnezeu, cu cele comune și cu 
cele proprii, a oprit înaintarea lui, a nimicit boala și a făcut să 
înceteze moartea, fiindcă Dumnezeu, Care face voia celor care se tem 
de El și ascultă cererea lor, ca să vorbim potrivit dumnezeiescului 
David [Ps. 144, 19], l-a slăvit și în aceasta”. Cf. Sfântul Grigorie 
Palama, Tomosuri dogmatice-Viața-Slujba, Scrieri I, Studiu introductiv 
și traducere diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2009, pp. 563-564. 
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Sfântul Grigorie a adunat poporul orașului cuprins de 
boală, nu le-a pus oamenilor măști, nici nu i-a ținut la 
distanță unul de celălalt. Așa de neputincios este Dumne-
zeul nostru, că nu poate să-i protejeze pe cei binecredin-
cioși?  

Tot așa necredincioși erau și cărturarii și fariseii, 
care au împrăștiat necredința lor în puterea lui Hristos, 
atunci când, după Schimbarea la Față, ucenicii Lui au 
slăbit în credință și nu au putut să îl tămăduiască pe 
tânărul epileptic pe care tatăl său îl adusese spre 
vindecare. Domnul S-a întristat, așa cum se întristează și 
acum, și a dat glas tristeții Sale prin înfricoșătoarele cu-
vinte pe care le-a spus atunci şi care credem că sunt 
valabile și pentru cei care, în zilele noastre, nu au credință 
sau au o credință slabă în puterea lui Dumnezeu și 
pervertesc credința: „O, neam necredincios şi îndărătnic, 
până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi?”8. 

În timpul Sfântului și Marelui Post, pe care acum, 
pentru prima oară arhiereii îl transformă într-un post mut 
și surd, de vreme ce nu se vor rosti și nici nu se vor auzi 
sfintele slujbe, vom cânta: „Cu noi este Dumnezeu” și 
„Doamne al puterilor, fii cu noi!” și Îl vom ruga pe atot-
puternicul și atotbunul Dumnezeu să pună capăt, cu 
înțelepciunea Lui, acestei năpaste universale și cu puterea 
Crucii Sale, a cărei închinare a fost anulată anul acesta, să 
sfințească întreaga lume, de la un capăt la altul al 
acesteia. 

                                                            
8 Matei 17, 14-21. 
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În încheiere, pentru duminica următoare, a 
Închinării Sfintei Cruci, alăturăm două tropare, compo-
ziție proprie, un tropar final (apolytikion) și un condac, 
pentru a fi cântate acolo unde se vor săvârși Sfinte 
Liturghii și rugăciuni. 

 
Apolytikion, glasul 1 

 
Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvân-

tează moștenirea Ta, biruință celor bolnavi de virusul cel 
ucigător de oameni dăruiește și dă sănătate, prin Crucea 
Ta, robilor Tăi! 

 
Condac, glasul 4, Cel ce Te-ai înălțat… 

 
Doctor fiind deopotrivă al sufletelor și al trupuri-

lor, Hristoase, Dumnezeule, dăruiește îndurările Tale 
celor care se află în primejdia îmbolnăvirii! Alungă 
molima și îndepărtează boala, dăruind tămăduire și 
sănătate sufletelor și trupurilor! Iar virusul nemilos și 
înfricoșător pierde-l cu puterea Crucii Tale! 

 
 
 
 
 
 
 
 



Biserica şi coronavirusul | 21 
 

 
 

 
CAPITOLUL II 

Închiderea bisericilor de către Sfântul Sinod este 
lucrare a diavolului 

 
 

1. Politicienii se închină altor domni, nu lui 
Hristos 

 
În fiecare an, între Crăciun și Paști și îndeosebi în 

timpul Sfântului și Marelui Post, chiar și în Săptămâna 
Mare, se declanșează un război sălbatic și pe multe 
fronturi împotriva Bisericii lui Hristos de către antihriști 
și puteri potrivnice Bisericii. Nu pot să suporte înfrânge-
rea pe care au suferit-o în lupta lor împotriva Dumnezeu-
Omului Hristos; sunt răniți de moarte de amintirea 
Răstignirii și a Învierii. Imnul de biruință „Hristos a înviat 
din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte 
viață dăruindu-le!” nimicește și împrăștie frica morții, 
arma cea mai puternică a diavolului, prin care acesta îi 
ține pe oameni legați și prizonieri în viața vremelnică și în 
plăcerile lumii, lipsindu-i de perspectiva veșniciei.  

Organizați, se dedau acestei lupte prin calomnii și 
atacuri la persoana și lucrarea lui Hristos în multe și 
felurite moduri, prin scrierea unor biografii care ignoră 
istoria și prin punerea în scenă a unor lucrări cinema-
tografice mizerabile, a căror principală caracteristică este 
prezentarea lui Hristos drept un om obișnuit, cu slăbi-
ciuni și patimi. Caută cu orice preț să tăinuiască și să 
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denigreze adevărul fundamental al Învierii, care este 
mesajul cel mai mângâietor și mai optimist pe care l-a 
auzit vreodată omenirea, dar și cel mai atrăgător imbold 
spre credința și viața creștină. 

Și fiindcă până acum au eșuat în această strădanie 
a lor și în fiecare an nenumărați creștini sărbătoresc 
Paștile și cântă „Hristos a înviat” și răspund „Adevărat a 
înviat”, anul acesta vicleanul diavol a găsit altă modalitate 
de a evita alungarea și batjocorirea sa. Profitând de 
epidemia provocată de coronavirusul deja renumit, care 
duce mulți oameni la moarte, așa cum au făcut și fac și 
alte epidemii din trecut și de astăzi, acesta a împrăștiat, 
prin instrumentele sale, groaza și panica, până într-acolo 
încât s-a răspândit ideea că creștinii sunt în pericol de 
molipsire chiar și în biserici, atunci când primesc Dumne-
zeiasca Euharistie, când se împărtășesc cu Trupul și 
Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, fapt pentru care 
în timpul Săptămânii Mari și al marelui praznic al 
Paștilor trebuie să rămână în casele lor, să evite să meargă 
la biserică. Prin decizii guvernamentale ale conducători-
lor politici, pentru prima dată în istoria elenismului 
creștin, au fost interzise adunările cultice în biserici, iar 
acum, cu mărinimie, ne fac favorul de a permite săvârși-
rea slujbelor în Săptămâna Mare și de Paști, însă „cu ușile 
închise” – bisericile rămân închise, în interiorul acestora 
putând fi prezenți doar un preot, un cântăreț și paracli-
serul. Mulțimea credincioșilor, poporul Bisericii, care al-
cătuiește, împreună cu slujitorii, trupul lui Hristos, 
Biserica, va rămâne în aceste sfinte zile văduvit de slujbe 
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și de Sfânta Împărtășanie, nu va sărbători triumful 
Învierii, biruința asupra răului și a morții, fiindcă asta îl 
deranjează pe diavol. 

Suntem cuprinși de tristețe pentru această hotărâre 
a conducătorilor politici, care, și ei, sunt creștini botezați 
și nu ar trebui nici să le treacă prin minte răul gând să 
închidă bisericile, să interzică cultul divin, să-i lipsească 
pe credincioși și pe ei înșiși de Sfânta Împărtășanie. Astfel 
de măsuri nu ar putea fi luate decât de niște vrăjmași ai 
lui Hristos și ai Bisericii Sale, de antihriști și de luptători 
împotriva Bisericii. Întrucât însă, după câte se pare, 
aceștia au și alți conducători, slujesc și altor domni, iar 
Domnul nostru cere exclusivitate, spunând: „nu puteți 
sluji la doi domni”9, nu puteți să aveți doi conducători, pe 
Hristos și pe diavolul, aceștia l-au preferat pe stăpânul 
veacului acestuia, de aceea și harul Botezului creștin, pe 
care l-au primit, nu a fost pus în lucrare și acum, 
neluminați și lipsiți de har, merg ei înșiși și îi conduc și pe 
cetățenii creștini pe căi ale pierzării. 

 
 
 
 
 

                                                            
9 Matei 6, 24: „Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe 
unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe 
celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui 
mamona”. 
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2. Decizia închiderii bisericilor seamănă cu o 
glumă de 1 aprilie. De necrezut și unicat în 
istoria bisericească 

 
Ce putem să spunem însă despre conducătorii 

Bisericii, episcopii, care se presupune că „ţin locul lui 
Hristos şi sunt imagine a lui Hristos”, după ultima decizie a 
„Sfântului” Sinod Permanent, luată acum câteva zile, de 1 
aprilie? Decizia aceasta nu ar putea fi percepută decât ca 
o glumă de 1 aprilie. Nu o putem cataloga; este de 
nedescris, incredibilă, antievanghelică, antipatristică, 
anticanonică, răsturnând toate principiile și valorile, fiind 
astfel anarhică, lipsită de iubire de frați și de oameni, 
definită de ură față de oameni și față de Dumnezeu, 
demonică, rușine, decădere, denaturare, deviere, și orice 
altceva am putea gândi în acest sens. Nu este o decizie în 
acord cu poruncile lui Dumnezeu, care să slujească 
mântuirii oamenilor, ci o încălcare a poruncilor 
fundamentale ale lui Dumnezeu, spre păgubirea și 
pierderea credincioșilor și prin urmare o hotărâre nele-
giuită. Ce au hotărât deci ierarhii în acest nou sinedriu al 
călcătorilor de lege? Au hotărât ca anul acesta și cine știe 
câți alți ani, să ascundă Învierea lui Hristos, să nu se audă 
și să nu se cânte imnul „Hristos a înviat”, să nu Îl 
întâmpinăm pe Hristos cu ramuri de finic, să nu plângem 
pentru răstignirea Sa și pentru Sfintele Patimi, să nu îi 
dezaprobăm pe nerecunoscătorii iudei și pe trădătorul 
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Iuda și, împreună cu aceștia, pe toți nerecunoscătorii și pe 
toți trădătorii din toate timpurile. 

Toate acestea dau și o altă dimensiune încercării 
ecumeniste de a se ajunge la o falsă unire și o falsă pace, 
prin care trebuie evitate afirmații care deranjează alte 
religii și alte confesiuni, pe principiul că nicio religie și 
nicio confesiune nu are adevărul deplin, toate au părți ale 
adevărului, că nu sunt înșelări, nici învățături greșite, ci 
variante legitime ale credinței. 

Săptămâna Mare și Paștile sunt însă sărbători și 
manifestări prin excelență antiiudaice, textele liturgice 
sunt pline de afirmații foarte grave împotriva evreilor. De 
mulți ani ecumeniștii pregătesc sistematic epurarea 
textelor liturgice de aprecieri și afirmații care lezează alte 
religii și în acest scop au fost alcătuite chiar și comisii 
speciale de liturgiști. Deja din slujba Prohodului din 
Săptămâna Mare, Editura Apostolikí Diakonía [editura 
Bisericii Ortodoxe a Greciei] a eliminat din edițiile sale 
troparele cu tentă antiebraică. Oare va avea loc și o 
epurare a calendarului? Oare se va ajunge în punctul de a 
fi permise doar sărbătorile neutre din punct de vedere 
confesional și religios, în cadrul unui calendar ecumenist, 
care la început va fi unul intercreștin și apoi unul 
interreligios, prin care va fi slăvit Marele Arhitect al 
universului, prosternat de către masoni? Oare toate 
acestea sunt un avertisment, cu o mare doză de terori-
zare, pentru noi credincioșii ortodocși cei mulți și pentru 
cei puțini care se opun și iau atitudine, prin care ni se 
transmite că nu trebuie să reacționăm fiindcă pot anula 
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până și Săptămâna Mare și chiar și Paștile, de vreme ce au 
pus stăpânire dinăuntru, pe conducerea bisericească, 
puțini episcopi făcând excepție în acest sens, însă din 
păcate majoritatea acestora nu se ridică la înălțimea 
Sfinților Mărturisitori și a Sfinților Mucenici? 

Printr-o supunere deplină față de politicienii 
supuși și robiți, au decis deci că, „având drept criteriu 
protejarea sănătății publice”, sunt de acord și înțeleg 
măsura închiderii bisericilor fiindcă „în circumstanțele de 
față neascultarea nu se justifică nici măcar în numele credinței 
creștine”; că „în Săptămână Mare, care urmează, și de Învierea 
Domnului, toți membrii Bisericii suntem chemați să trăim 
situații aparte, stând departe de sfintele slujbe, de Sfânta 
Liturghie, dar chiar și de Sfânta Împărtășanie”. Și, auzi, 
auzi!!, interpretând în chip abuziv și denaturând 
cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, îl prezintă pe 
acesta ca fiind de acord cu deciziile lor ticăloase. Spun 
astfel: „ne dorim... să ne învrednicim să prăznuim luminata 
Înviere a Domnului nostru la slujba de odovanie a marii 
sărbători a Paștilor, adică în noaptea de marți, 26 mai, spre 
miercuri, 27 mai”. Ne cheamă pe toți să ne încredem în 
judecata și în deciziile Sfântului Sinod, să arătăm duh de 
încredere sinodală și „nu îngăduie absolut niciunui ierarh, 
preot, diacon, monah sau altui slujitor al Bisericii să facă 
declarații publice sau să apară în mijloacele de informare în 
masă și pe internet și îndeamnă pe toți să se nevoiască în tăcere 
și în rugăciune mai intensă”. Un astfel de act de reducere la 
tăcere, o tăcere de mormânt și chiar într-un mod absolut – 
„nu îngăduie absolut…” –, o asemenea anulare a libertății 
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de exprimare nici măcar regimurile fasciste și dictatoriale 
nu îndrăznesc s-o formuleze pe față, chiar dacă o impun. 
„Singura persoană responsabilă”, singurul care deține 
adevărul și este îndreptățit să dea răspunsuri în chesti-
unile bisericești este Mitropolitul Ierotei al Nafpaktosului 
și al Sfântului Vlasie!!! Noul infailibil! 

 
3. „Mergi înapoia mea, Satano! Că nu cugeți cele 
ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor”10 

 
Îndreptându-ne spre Săptămâna Mare și spre 

luminatul praznic al Învierii, care este „sărbătoarea 
sărbătorilor și praznicul praznicelor”, învățăm atitudinea 
Domnului față de problemele majore ale vieții și ale 
morții, atitudine pe care trebuie să o urmăm și noi, 
întrucât unul dintre scopurile fundamentale ale lucrării 
Sale mântuitoare este acela de a ne învăța cum a trăit El, 
ca să trăim și noi asemenea Lui, să ne devină model, ca 
să-I călcăm pe urme: „Căci spre aceasta aţi fost chemaţi, că şi 
Hristos a pătimit pentru voi, lăsându-vă pildă, ca să păşiţi pe 
urmele Lui”11. Și cu toate că mai bine de trei ani Sfinții 
Apostoli au trăit în preajma Sa și s-au desfătat cu învăță-
tura și cu lucrările Sale, atunci când s-a apropiat vremea 
pătimirii, au arătat că nu se detașaseră încă de criteriile 
lumești, de criteriile omenești, așa cum au arătat și epis-

                                                            
10 Marcu 8, 33 și Matei 16, 23: „Mergi, înapoia mea, Satano! Căci tu nu 
cugeţi cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor”. 
11 I Petru 2, 21. 
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copii noștri, prin înfricoșătoarea decizie pe care au luat-o, 
de a închide bisericile în timpul Săptămânii Patimilor și 
de Paști și de a-i lipsi, îndeosebi pe mireni, de Trupul și 
de Sângele lui Hristos, de Taina Sfintei Euharistii. 

Când se îndrepta spre cruce și spre pătimire, 
Hristos nu era în vârstă înaintată, nu făcea parte din 
grupurile sensibile ale celor în vârstă, nici nu avea 
comorbidități, nu fusese atins nici de virusul păcatului, 
care ne atinge pe toți, fără osebire și de care doar moartea 
ne izbăvește; era singurul lipsit de păcat. Nu a fost în 
primejdia de a fi făcut multe păcate, trăind mulți ani, așa 
cum este cazul multora dintre noi, de vreme ce „nimeni 
nu este curat și lipsit de întinăciune, chiar de ar fi viața lui pe 
pământ doar o zi”12. Împlinise treizeci și trei (33) de ani, era 
în puterea vârstei, sănătos și puternic și putea să trăiască 
încă mulți ani. Și totuși a hotărât să meargă la Ierusalim, 
unde nu risca doar să Se îmbolnăvească, să-și piardă 
sănătatea, ci să moară; Îl aștepta virusul mortal al invidiei 
și al urii arhiereilor, al cărturarilor și al fariseilor, care s-a 
răspândit și astăzi în inimile celor care în întreaga lume 
luptă împotriva lui Hristos și a Bisericii. Și ca să-i 
pregătească psihologic pe ucenicii Săi, i-a anunțat că Se 
îndreaptă spre moarte: „De atunci a început Iisus să le arate 
ucenicilor Lui că El trebuie să meargă la Ierusalim şi să 
pătimească multe de la bătrâni şi de la arhierei şi de la cărturari 
şi să fie ucis şi a treia zi să învieze”13.  
                                                            
12 Iov 14, 4-5: „Cine este curat de întinăciune? Nimeni, chiar de ar fi 
viața lui pe pământ doar o zi”. 
13 Matei 16, 21. 
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Judecând după criterii lumești, era justificată 
reacția lui Petru cel spontan și impulsiv, starostele 
apostolilor, care L-a luat deoparte pe Învățătorul său și a 
început să Îl mustre, după cum credea el, din dragoste: 
Doamne, ferește! Să nu ți se întâmple asta!: „Fie-Ţi milă de 
Tine, să nu Ţi se întâmple Ţie aceasta!” Ca și cum i-ar fi zis: 
viața este bunul cel mai de preț și tu vrei să o pierzi? Ce 
fel de criteriu este acesta? Răspunsul lui Hristos a zdrobit 
criteriile lumești ale celor cărora, de-a lungul tuturor 
timpurilor, le place să tot vorbească despre iubire şi care 
nu știu să ierarhizeze lucrurile și valorile. Totodată însă 
arată că diavolul îi atrage prin îndemnurile sale și pe cei 
aleși, așa cum l-a atras și pe Apostolul Petru. Anterior 
Hristos îl lăudase pentru mărturisirea lui corectă și îl 
fericise spunându-i chiar că Dumnezeu i-a descoperit cele 
pe care în chip drept le mărturisise. Iar acum îi spune: 
„Mergi înapoia Mea, Satano! Că nu cugeţi cele ale lui Dumne-
zeu, ci cele ale oamenilor”14.  

Nu ne vom referi acum la ceea ce a spus Mântui-
torul în continuare despre valoarea nemăsurata a 
sufletului, pentru care merită ca cineva să își piardă și 
viața și despre faptul că viața creștină și urmarea lui 
Hristos înseamnă drum al crucii și suferințe, care nu au 
nicio legătură cu cugetul diabolic, iubitor de materie și 
trupesc, care i-a cuprins pe toți în fața fricii morții, până și 
pe ierarhii noștri15. În acest context am vrut să arătăm că 

                                                            
14 Matei 16, 23. 
15 Ibidem, 24-26. 
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închiderea bisericilor și interzicerea participării credincio-
șilor la Crucea și Învierea lui Hristos nu sunt plăcute lui 
Dumnezeu, ci diavolului. Nu cumva Domnul le-ar spune 
și membrilor Sfântului Sinod: „Plecați din fața Mea, satane-
lor, căci nu hotărâți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oame-
nilor”?  

Unii susțin, desigur, că această măsură, a 
închiderii bisericilor și a îndepărtării de Sfânta Împărtă-
șanie este temporară și se face prin iconomie, iar atunci 
când va înceta necesitatea izolării și a zăvorârii în case, se 
va reveni la normal. Asta înseamnă că ne recomandă să-L 
iubim pe Dumnezeu nu în mod deplin, „în toată vremea, 
seara şi dimineaţa și la amiază”, nu ne îndeamnă ca 
Dumnezeu să fie răsuflarea noastră, ci să-L iubim cu 
pauze. Și să nu fim hotărâți ca, în momente de trebuință 
și de constrângere, să ne oferim chiar și viața, să ne dăm 
sângele, așa cum a făcut mai întâi Hristos pe Cruce și I-au 
urmat o mulțime de martiri, ci să ne adaptăm la cerințele 
vremurilor, ca să fim „progresiști”, „moderni”, de partea 
rațiunii și a ceea ce este politic corect. La fel le 
recomandau și Sfinților Mucenici: păstrați-vă credința în 
Hristos înlăuntrul vostru, dar acum, întrucât o cer 
conducătorii politici, tămâiați puțin zeii statului, jertfiți 
idolilor statului, faceți ascultare, nu fiți neascultători și 
anarhici. Așa ne spun acum: nu vă cerem să vă lepădați 
de credința voastră; păstrați-o pentru voi înșivă. Dar 
faceți ascultare de primul ministru și închinați-vă noului 
idol al sănătății publice, care acum este mai presus de 
Dumnezeu. Cei care au ascultat atunci și cei care ascultă 
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acum fac parte din categoria celor căzuți („lapsi”), iar cei 
care nu ascultă de stăpânii răi și de episcopii răi fac parte 
dintre martiri și mărturisitori. Hristos ne dorește ai Săi în 
mod total, nu cu pauze. Să fim ascultători de El și nu de 
necesitățile vremelnice, pe care, dacă apar, le lăsăm, le 
depășim, ca să nu fim despărțiți de El nici măcar o clipă, 
nici măcar o secundă. Sfântul Ioan Gură de Aur înțelege 
ascultarea ca identificare cu voia lui Dumnezeu și ca 
lepădare de sine nemărginită. Și nu îngăduie să amânăm 
nicio clipă împlinirea poruncilor Lui, de aceea când 
cineva I-a cerut să plece pentru puțină vreme, ca să-și 
îngroape tatăl, nici acest lucru nu l-a îngăduit, ca să arate 
că în fața tuturor lucrurilor importante și mai presus de 
toate cele importante trebuie să preferăm urmarea Lui16. 

A fost oare Hristos extremist și zelotist când nu i-a 
îngăduit acelui om să meargă să-l îngroape pe tatăl său și 
apoi să se întoarcă? În viața creștină nu există situaţii 
medii, ori vei fi cu Hristos ori vei fi cu diavolul, ori ești 
rece, ori ești cald. Pe cei căldicei și mediocri Domnul îi va 
vărsa din gura Lui, după cum spune Apocalipsa: „Ştiu 
faptele tale; că nu eşti nici rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece 
sau  fierbinte! Astfel, fiindcă  eşti căldicel  –  nici  fierbinte, nici  

                                                            
16 Alăturăm întregul pasaj din Omilia la Matei 14 , 2, PG 57, 219:  „O 
ascultare ca aceasta cere Hristos de la noi: să nu zăbovim nicio clipă, 
chiar dacă ne-ar sili cele mai grabnice treburi. De aceea când un alt 
ucenic al Său I-a cerut să-l lase să se ducă să-și îngroape tatăl, Iisus 
nu l-a lăsat, arătând că urmarea lui Hristos trebuie pusă înaintea 
tuturor”. Vezi şi Matei 8, 21-22. 
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rece – am să te vărs din gura Mea”17. 

 
4. Ascultare de cei care ascultă de Hristos și de 
Sfinți. Altminteri, neascultarea este sfântă 

 
Ascultarea de episcopi și de preoți, duhovnici și 

stareți este cu adevărat o mare virtute creștină, însă cu o 
condiție: ca și aceștia să asculte de Hristos, de Evanghelie, 
de Sfinți, să fie adevărați păstori și nu păstori falși și 
învățători falși, nici lupi în piei de oaie, care sfâșie ei înșiși 
oile. Evanghelia este plină de recomandări ale Domnului 
și ale Sfinților Apostoli de a nu urma păstorii răi; istoria 
bisericească este plină și ea de exemple de patriarhi și de 
alți clerici înșelați, care cereau și ei ascultare de înșelările 
și de învățăturile lor eterodoxe. Dacă nu ar fi existat 
Sfinții Părinți luminați și marii Mărturisitori, care să se 
lupte împotriva acestora și să descopere înșelările și 
ereziile lor, astfel încât acestea să fie condamnate apoi de 
Sfintele Sinoade, ecumenice și locale, diavolul ar fi reușit 
să dizolve Biserica prin erezii, schisme, erodare morală și 
secularizare. 

Bineînțeles, nu este cu putință să prezentăm 
materialul biblic și patristic aferent într-un articol de 
dimensiuni reduse. Din acest motiv, întrucât de mulți ani 
toți episcopii și duhovnicii căldicei și lași sau și indife-
renți față de problemele de credință adorm conştiinţa 
credincioșilor și slăbesc duhul de luptă al acestora, expu-

                                                            
17 Apocalipsa  3, 15-16. 
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nând datoria ascultării, am fost nevoiți, cu durere și grijă 
pastorală, să scriem o cărticică cu titlul „Reaua ascultare și 
sfânta neascultare” 18, unde este expusă învățătura evan-
ghelică și patristică referitoare la acest aspect. Răspân-
direa și circulația acestei cărți a fost practic interzisă; nu 
poate fi găsită în librăriile creștine sau în librăriile 
Sfintelor Mitropolii sau la pangarele mănăstirilor „ascul-
tătoare”. Se tem ca nu cumva să se trezească unii creștini 
evlavioși, îndoctrinați cu învățătura ascultării necondiți-
onate, care înseamnă robire în fața înșelărilor episcopilor, 
a panereziei ecumenismului, care a erodat și a cuprins 
aproape tot corpul episcopal, fără ca cei puțini, care au 
cuget drept, să se opună faptic, nu prin cuvinte și comu-
nicate, prin omilii și predici. 

Vom face deci ascultare de ereziarhul patriarh 
Bartolomeu, care a formulat o mulțime de înșelări și a fost 
reclamat pentru acestea în cadrul Sfântului Sinod de către 
starețul Sfintei Mănăstiri Longobarda, arhimandritul 
Hrisostomos Píhis? A fost condamnat, de asemenea, prin 
numeroase texte ale „Sinaxei clericilor și monahilor”, care 
pe pagina de internet  „Katanyxis”, a prezentat, în zeci de 
articole, de-a lungul timpului „Spusele și faptele ecume-
niste” ale patriarhului, care este cel dintâi care poartă 
răspunderea pentru răspândirea virusului ereziilor. 
Atitudinea lui blasfematoare extremă, formulată cu mulți 

                                                            
18 Protopresbiter Theodoros Zisis, Κακὴ ὑπακοὴ καὶ ἁγία ἀνυπακοή, 
Tesalonic, 2006. Trad. în limba română, Reaua ascultare și sfânta 
neascultare, de Ieromonah Lavrentie Carp, Ed. Babel, Bacău, 2020.  
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ani înainte, a fost cea în care îi prezintă pe Sfinții care s-au 
luptat împotriva papismului și care pasămite au provocat 
schisma!!! drept „victime ale șarpelui celui vechi”, adică 
ale diavolului, și conferind caracter bisericesc papismului 
și altor erezii în cadrul pseudosinodului din Kolimbari, 
Creta (2016), după care a urmat legiferarea schismaticilor 
din Ucraina, care riscă să producă o schismă generală în 
Biserica Ortodoxă.  

Împreună-responsabil în acest sens este și 
arhiepiscopul Atenei, Ieronim, care, cu sprijinul unui 
grup de ierarhi ecumeniști, susține toate alegerile pe care 
le face Fanarul, la Kolimbari și în problema ucraineană, 
iar acum și în privința închiderii bisericilor și a 
interzicerii adunărilor cultice. Aceștia și cei împreună cu 
ei, căldicei, lași, iubitori de putere și servili cezarului, au 
decis să ne ceară să facem ascultare și să ne încredem în 
judecata lor. 

Cu judecată dreaptă și responsabilitate pastorală 
răspundem negativ și îi înscriem pe toți aceștia în rândul 
episcopilor răi. În două viitoare articole vom prezenta în 
primul rând criteriile pe baza cărora trebuia să refuze în 
fața cezarului – primului-ministru închiderea bisericilor și 
lipsirea credincioșilor de Sfânta Împărtășanie. Apoi vom 
arăta că ceea ce se întâmplă acum în biserici, faptul că 
Sfânta Liturghie se săvârșește în absența credincioșilor, 
reprezintă o ridiculizare a Tainei, batjocorire și denatu-
rare a elementelor acesteia, mai bine fiind să nu se facă și 
ca toți să se roage doar în casele lor; ajunge atâta batjoco-
rire și disprețuire a celor sacre. Nici Hristos nu este acolo 
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drept cap, de vreme ce trupul lipsește, nici Duhul Sfânt 
nu lucrează acolo unde din biserici au fost alungați toți 
cei botezați; închidem ușile celor nebotezați și neinițiați, 
nu celor botezați. Acesta este sensul cuvintelor din timpul 
Sfintei Liturghii: „Ușile ușile, cu înțelepciune să luăm amin-
te!” Mai multe în acest sens vom dezbate în articolul 
următor. 

În încheiere și pentru a nu se considera că ceea ce 
scriem este extremist și zelotist, amintim că scriem doar 
ceea ce învață Evanghelia și îi urmăm pe Sfinții Părinți. 
Vom face acest lucru cu îndrăzneală, în ciuda inter-
dicțiilor și amenințărilor care vin din partea Sfântului 
Sinod. Asta spune Sfântul Vasile cel Mare, că datoria cea 
dintâi a episcopilor și a preoților este să-i cheme pe toți la 
ascultarea Evangheliei, să vorbească și să propovăduiască 
cu îndrăzneală, ca mărturisitori ai adevărului, chiar dacă 
unii îi împiedică și îi persecută în orice mod posibil: 
„Trebuie ca toți să fie chemați la ascultarea Evangheliei și cu 
tot curajul să vestească cuvântul și să mărturisească întru 
adevăr, chiar dacă unii ar împiedica și ar prigoni în orice chip, 
până la moarte”19. 

 
 
 
 
 

                                                            
19 Sfântul Vasile cel Mare, Ἠθικά, Ὅρος Ο´ [Regulile morale, Regula 
70], cap. XII, PG 31, 825-828. 
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CAPITOLUL III 

De ce trebuie deschise bisericile de Paști? 
 
 

Într-un recent articol anterior, cu titlul „Închiderea 
bisericilor de către Sfântul Sinod este lucrarea diavolului”, 
anunțam că vor urma două alte articole pe această temă. 
În prezentul articol, pentru a arăta că închiderea 
bisericilor s-a făcut pe criterii lumești, urmând necesități 
omenești și nu criterii creștine autentice, vom prezenta 
factori teologici ortodocși fundamentali, pe care episcopii 
i-au ignorat în nemaiîntâlnita lor decizie şi credem că 
fiecăruia dintre cei care au participat la adoptarea 
acesteia, dar și celor care au acceptat-o și o respectă, 
Hristos le-ar spune ceea ce i-a spus Sfântului Apostol 
Petru: „Mergi înapoia Mea, Satano! Că nu cugeţi cele ale lui 
Dumnezeu, ci cele ale oamenilor”. 

 
1. Servilism blasfemator. Au supus Biserica 
puterii politice, cele sfinte le-au supus celor 
omenești 

 
Problema relației dintre Biserică și Stat este 

rezolvată în Tradiția Ortodoxă sub forma cooperării: cele 
două instituții exercită roluri diferite, distincte. Biserica se 
ocupă cu cele ale lui Dumnezeu, cu aspecte care au 
legătură cu respectarea poruncilor Evangheliei și a 
canoanelor bisericești, iar statul reglează cele ale vieții 
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materiale a oamenilor, pe baza cerințelor legilor. Fiecare 
instituție respectă competențele celeilalte și nu intervine 
în spațiul acesteia, înaintând paralel, în împreună-lucrare. 
Când nu se respectă acest principiu apar conflicte și este 
afectată autonomia instituțiilor. Atunci când intervine 
statul, cezarul, în problemele Bisericii, avem sistemul 
cezaropapismului, iar atunci când intervine Biserica în 
problemele de stat, o situație obișnuită în lumea 
apuseană medievală, prin imixtiunea papei în chestiunile 
politice, avem de-a face cu papocezarismul. 

Răsăritul ortodox a funcționat de regulă în 
sistemul cooperării și nu am avut nici cezaropapism, nici 
papocezarism. Când au existat unele excepții, în principal 
din partea conducătorilor politici care s-au amestecat în 
treburile interne ale Bisericii şi aspecte ale vieții bisericești 
au fost reglementate prin decizii politice, atunci au 
reacționat episcopii, care le-au amintit conducătorilor 
politici limitele lor20. Episcopul Osius din Cordoba l-a pus 
la locul său pe împăratul Constanțiu, fiul lui Constantin 
cel Mare, în anul 356, atunci când acesta îi presa pe 
episcopi să accepte arianismul. Le-a spus deci să nu se 
amestece în cele bisericești, nici să dea porunci 
episcopilor, ci dimpotrivă, să învețe despre cele 
bisericești de la episcopi. Lui i-a încredințat Dumnezeu 
statul, iar episcopilor, cele ale Bisericii. Și așa cum cel care 

                                                            
20 Vezi mai multe la Protopresbiter Theodoros Zisis, Εκκλησία και 
Πολιτεία - Χωρισμός ή Συναλληλία; [Biserica și Statul. Separare sau 
cooperare?], Tesalonic, 2006, pp. 15-30. 
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răpește puterea politică acționează împotriva voii lui 
Dumnezeu, la fel trebuie să se teamă și împăratul ca nu 
cumva, luând pentru sine cele ale Bisericii, să nu cadă 
într-o mare fărădelege, fiindcă Sfânta Scriptură spune: 
„Daţi Cezarului cele ale Cezarului, iar lui Dumnezeu cele ale 
lui Dumnezeu”21.  

Acest principiu biblic fundamental, pe care ni l-a 
predat Hristos însuși, a fost păstrat de către Biserică în 
mod constant, iar în secolul al VIII-lea a fost chiar 
codificat de Sfântul Ioan Damaschinul, care s-a confruntat 
cu împăraţi care voiau să impună interzicerea folosirii 
sfintelor icoane în Biserică. Sfântul Ioan Damaschinul 
spune în mod expres: „Nu este al împăraților a legiui în 
Biserică, a împăraţilor este buna conducere a Statului; 
conducerea Bisericii este însă a păstorilor şi a învățătorilor”22. 
Și în alt loc spune că nu acceptă ca împăratul să răpească, 
ca un tiran, ceea ce este de competența preoților și nici ca 
Biserica, care păstrează doar Tradițiile Patristice, scrise și 
nescrise, să primească porunci prin legi politice: „Nu 

                                                            
21 Scrisoarea lui Osius din Cordoba către Constanțiu a fost păstrată la 
Sfântul Atanasie cel Mare, Ἱστορία Ἀρειανῶν [Istoria arienilor] 44, PG 
25, 744-748: „Nu te amesteca în treburile Bisericii şi nu ne da ordine 
în această privință, ci mai degrabă învață tu de la noi acestea! 
Dumnezeu a pus împărăţia în mâinile tale, iar nouă ne-a încredinţat 
treburile Bisericii Sale; şi tot aşa cum cel care ți-ar răpi imperiul s-ar 
împotrivi poruncii lui Dumnezeu, tot astfel teme-te că, atribuindu-ţi 
conducerea Bisericii, te faci vinovat de o gravă greşeală. Daţi 
Cezarului cele ale Cezarului, iar lui Dumnezeu cele ale lui Dumne-
zeu”. Matei 22, 21, Marcu 12, 17. 
22 Περὶ τῶν  ἁγίων εἰκόνων [Despre sfintele icoane] 12 PG 94, 1296. 
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primesc pe împăratul care răpeşte în chip tiranic preoţia… 
nimeni nu mă va convinge ca Biserica să fie condusă prin legi 
făcute de împăraţi, ci prin predaniile scrise şi nescrise ale 
Părinţilor”23. Mărturiile în acest sens sunt multiple, la fel 
ca și pildele episcopilor care au păzit autoritatea Bisericii, 
dar și pe cea a treptei episcopale, atunci când, fiind 
responsabili de sfintele biserici, le-au interzis împăraților 
și conducătorilor lumești intrarea în biserică, le-au închis 
ușa. Acum conducătorii lumești au închis tuturor ușile 
bisericilor, după voia diavolului, iar episcopii s-au grăbit 
să le facă plecăciune şi unii chiar i-au lăudat pentru asta. 

Amintim doar cazul Sfântului Ambrozie al 
Milanului, care nu i-a permis împăratului Teodosie cel 
Mare să intre în biserică și i-a impus pocăință timp de opt 
luni și excludere din Biserică fiindcă din porunca lui 
fuseseră uciși 7000 de oameni în hipodromul din 
Tesalonic în anul 390, ca răzbunare fiindcă într-o revoltă a 
tesalonicenilor fuseseră omorâți membri de rang înalt ai 
armatei. Demn de menționat este faptul că puternicul 
împărat a respectat excluderea și cu frângere de inimă și 
în genunchi i-a cerut episcopului să-l primească în 
biserică și să-l ierte, așa cum s-a și întâmplat. În viața 
Sfântului Ambrozie, Sfântul Simeon Metafrastul elogiază 
atitudinea celor doi și remarcă faptul că acest lucru s-a 
întâmplat fiindcă împăratul Teodosie cel Mare, care este 
și sărbătorit și cinstit ca sfânt (în ziua de 17 ianuarie), 
fusese „crescut în respect faţă de legile sfinte și cunoștea bine 

                                                            
23 Ibidem 16, PG 94, 1301-1304. 
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care era competența politicienilor și care era cea a conducă-
torilor bisericești”24. 

Nu ignorăm faptul că conducătorii de astăzi nu 
sunt educați în legile sfinte și cu greutate ar putea avea 
cineva așteptarea ca ei să le respecte. Ne așteptam însă să 
fie respectate de episcopii și de cei care alcătuiesc Sfântul 
Sinod Permanent, care au hotărât după legile omenești, 
precum și de restul ierarhilor, în eparhiile lor. Menținerea 
bisericilor deschise sau închiderea lor ţine de competența 
episcopilor, la fel ca și săvârșirea sfintelor slujbe și a 
Sfintei Liturghii, cu participarea tuturor celor care doresc 
să ia parte la acestea. Prin urmare, Sfântul Sinod trebuia 
să hotărască ca bisericile să rămână deschise și toate 
slujbele să se săvârșească fără nicio opreliște. Dacă statul 
avea motivele sale să împiedice venirea cetățenilor la 
biserică, trebuia să își asume această răspundere și nu să 
facă părtașă conducerea Bisericii la împiedicarea blasfe-
matoare a slujirii lui Dumnezeu. Așa au făcut alte Biserici 
Ortodoxe, Biserica Serbiei, a Bulgariei, a Georgiei, dând o 
bună lecție de gândire justă și făptuire corectă. De altfel, 
aceasta constituie și o îndatorire constituțională a guver-
nanților, și anume asigurarea libertății cultului, așa cum 
au arătat juriști distinși, care cred că măsurile luate 
pentru închiderea bisericilor încalcă un drept fundamen-
tal al omului25.  
                                                            
24 PG 116, 873ΑΒ. 
25 Vezi, printre altele, Kyriakos Kyriazopoulos, „Προβλήματα τῆς 
ἀπὸ 1/4/2020 ἀπόφασης τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου” [„Probleme 
legate de decizia Sfântului Sinod Permanent din 1 aprilie 2020”], pe 
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2. Sănătatea este un bun însemnat, dar nu mai 
presus de Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care 
dăruiește sănătatea 
 
Cu toții acceptăm faptul că sănătatea este un bun 

de seamă și trebuie să ne îngrijim de ea. În timpul 
activității Sale pământești, Hristos a tămăduit foarte mulți 
bolnavi. Evanghelia este plină de vindecări minunate. Iar 
acest dar al vindecărilor Mântuitorul l-a dat și Apostolilor 
și urmașilor acestora, episcopilor și preoților. Este 
incomensurabil numărul Sfinților făcători de minuni și al 
sfintelor icoane făcătoare de minuni. Atunci când medicii 
se declară neputincioși, în calitatea lor de oameni de 
știință, când nu îi pot ajuta pe cei în suferință, alergăm la 
ajutorul lui Dumnezeu și la mijlocirile Sfinților. Înlătura-
rea lui Dumnezeu și ignorarea Lui acum, prin închiderea 
bisericilor, pentru a se păzi, pasămite, bunul public al 
sănătății, înseamnă că punem sănătatea mai presus de 
Dumnezeu; cu alte cuvinte, în ierarhizarea a două bunuri, 
respectul față de Preaînaltul Dumnezeu și obligația 
păstrării sănătății noastre, o preferăm pe cea de-a doua, 
sănătatea, pe care o despărțim de Dumnezeu, Care însă, 
atotputernic fiind, poate fie să intervină, prin rugăciunile 
noastre, și să distrugă virusul ucigător fie, din cauza 

                                                                                                                              
site-ul Romfea din 3 aprilie 2020 și Roí Pantelídou, „Οἱ ἀλειτούργητοι 
πιστοί καὶ ἡ Ἀντιγόνη” [„Creștinii văduviți de slujbe și Antigona”], 
în ziarul To Vima și pe diverse pagini de internet, din 4 aprilie 2020. 
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necredinței noastre în atotputernicia Lui, să întețească și 
mai mult încercarea, ca să ne vădească neputința și să ne 
silească să ne întoarcem la El. 

Strămoșii noștri adorau sănătatea ca pe o zeiță, 
căreia sculptorii îi construiau statui. Pe Acropole, în 
Atena, alături de statuia zeiței Atena exista și statuia 
zeiței sănătății. Atunci însă nu exista o cunoaștere adevă-
rată a lui Dumnezeu, și după cum constată Sfântul Apos-
tol Pavel, „zicând că sunt înţelepţi, au ajuns nebuni”26 și au 
divinizat creaturile, așa cum și noi divinizăm acum reali-
tățile create și bunurile pământești, precum bogăția, sănă-
tatea, traiul bun, știința. În imnul orfic închinat sănătății 
există chiar un vers care amintește ceea ce spun și grecii 
contemporani ca o constatare și urare: „sănătatea mai pre-
sus de toate”. Printre altele, imnul spune: „Fără tine, sănă-
tate, toate sunt lipsite de folos”. 

În creștinism însă nu sănătatea este mai presus de 
toate și nici nu își pierd toate folosul dacă lipseşte 
sănătatea. Nu e îngăduit să ridicăm acum un nou idol, 
idolul sănătății, și să ne închinăm înaintea lui, așa cum 
ceruse Nabucodonosor de la profetul Daniel și de la cei 
trei sfinți tineri în privința statuii sale sau așa cum cereau 
împărații romani de la martirii creștini, să se închine 
idolilor zeilor statului, ignorându-L și înlăturându-L pe 
adevăratul Dumnezeu. Pentru creștini deasupra tuturor, 
mai presus de toate este Dumnezeu și credința aceasta nu 
o înlocuiesc cu toate bunurile de pe pământ, nu doar cu 

                                                            
26 Romani 1, 22. 
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sănătatea, dar nici cu însăși viața lor, așa cum se exprimă 
cu putere Sfântul Apostol Pavel: „Cine ne va despărţi pe noi 
de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoa-
na, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau 
sabia? Precum este scris: «Pentru Tine suntem omorâţi toată 
ziua, socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere». Dar în toate 
acestea suntem mai mult decât biruitori, prin Acela Care ne-a 
iubit. Căci sunt încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici 
îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, 
nici puterile, nici înălţimea, nici adâncul şi nici vreo altă 
făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui 
Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru”27. 

Ne provoacă durere și întristare faptul că episcopii 
noștri, urmași ai Sfântului Apostol Pavel, dintre care 
mulți chiar se mândresc că bisericile pe care le păstoresc 
sunt fondate de Sfântul Apostol Pavel, fapt pentru care 
au și adăugat „faimei” lor epitetul „apostolic”, așa cum 
este cazul mitropoliilor din Filipi, Tesalonic, Veria, Corint 
și altele, sunt din păcate urmași doar ai scaunelor, însă nu 
și ai viețuirii acelora, așa cum au fost mulți episcopi și 
preoți martiri, care și-au vărsat sângele și și-au dăruit 
viața pentru iubirea lui Hristos. Astăzi nu în fața morții 
sau a unei alte primejdii serioase, ci în fața unei posibile 
îmbolnăviri cu un virus, s-au separat pe ei înșiși de 
iubirea lui Hristos, de participarea la sfintele slujbe și de 
Sfânta Împărtășanie și, cel mai rău, au separat și turma 
lor, fără acceptul acesteia, la amenințările cezarului, 

                                                            
27 Romani 8, 35-39. 
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căruia în mod blasfemator i-au supus, după cum cred și 
poate își doresc, Biserica, însă în realitate doar pe ei înșiși 
s-au supus fiindcă Biserica, întemeiată fiind de Dumne-
zeu, Îl are drept cap pe Hristos și nu se supune oameni-
lor. 

De altfel, în zadar încearcă să separe sănătatea de 
Dumnezeu, Creatorul atotputernic, purtătorul de grijă și 
chivernisitorul universului, Căruia i se datorează toate 
cele existente; dacă doar o singură clipă Dumnezeu ar 
înceta să poarte de grijă lumii, s-ar distruge toate, după 
cum spune Sfânta Scriptură prin psalmistul David: „des-
chizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăţi; dar 
întorcându-Ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul lor şi se 
vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce”28. Nimic în lume nu se 
întâmplă fără să fie îngăduit de Dumnezeu, fără să fie sub 
controlul și supravegherea Lui. Așa cum ne-a învățat 
Dumnezeu-Omul Hristos, nici măcar o vrabie nu cade 
moartă fără voia lui Dumnezeu și chiar și firele de păr de 
pe capul omului sunt numărate de Dumnezeu și niciunul 
nu se va pierde fără știrea Lui. În acest sens Hristos i-a 
mai învățat pe ucenicii Săi două alte adevăruri impor-
tante: că nu trebuie să ne temem doar pentru trup, ci și 
pentru suflet și că trebuie să ne caracterizeze lipsa temerii 
față de lucrurile care amenință trupul, dar care nu pot 
vătăma sufletul, să nu ne preocupe doar sănătatea 
trupească, ci și cea sufletească. Din păcate, prin închide-
rea bisericilor, episcopii nu au ținut cont nici de sănătatea 

                                                            
28 Psalmul 103, 29-30. 
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sufletească și nici nu au arătat lipsă de temere și curaj în 
fața morții. Coronavirusul amenință doar trupul, nu 
vatămă sufletul: „Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar 
sufletul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curând de acela care 
poate şi sufletul şi trupul să le piardă în gheena. Au nu se vând 
două vrăbii pe un ban? Şi nici una din ele nu va cădea pe 
pământ fără ştirea Tatălui vostru. La voi însă şi perii capului, 
toţi sunt număraţi. Aşadar nu vă temeţi; voi sunteţi cu mult 
mai de preţ decât vrăbiile”29. 

 
3. Sănătatea trupului are valoare atunci când 
contribuie la sănătatea sufletului și la mântuirea 
omului 
 
Concepția lumească obișnuită, convențională, des-

pre sănătate îi atribuie acesteia o valoare autonomă, se 
consideră că sănătatea reprezintă o valoare în sine, că este 
un bun în sine. Morala creștină estimează însă toate cele 
de pe pământ în funcție de relația pe care acestea o au cu 
mântuirea sufletului și cu viața viitoare, cu veșnicia. Tot 
ceea ce nu contribuie în acest sens își pierde valoarea. De 
aceea și Hristos este numit Doctorul sufletelor și al trupu-
rilor. Toate tămăduirile minunate pe care le-a săvârșit au 
avut scopul de a acorda, odată cu vindecarea trupească, și 

                                                            
29 Matei 10, 28-31. Vezi și Luca 21, 16-19: „Şi veţi fi daţi şi de părinţi şi 
de fraţi şi de neamuri şi de prieteni, şi vor ucide dintre voi. Şi veţi fi 
urâţi de toţi pentru numele Meu. Şi păr din capul vostru nu va pieri. 
Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre”. 



46 | Protopresbiter Theodoros Zisis 
 
pe cea sufletească, de a tămădui și boala duhovnicească. 
Știa că intervenția Sa medicală taumaturgică conducea și 
spre terapia duhovnicească, vindecarea de rău, de păcat. 
De aceea în anumite cazuri de bolnavi tămăduiți în mod 
minunat, spunea: „Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu 
mai păcătuieşti!”30. De aceea S-a și întristat când dintre cei 
zece leproși vindecați, sufletește s-a vindecat doar unul 
singur, care s-a și întors să-I mulțumească și să Îi dea 
slavă lui Dumnezeu pentru tămăduirea lui: „Au nu zece s-
au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă 
să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt 
neam?”31. 

Ce folos este să ai sănătate trupească atunci când o 
folosești spre săvârșirea păcatelor, pentru desfrânări, 
adultere, hoții, acte de violență, nedreptăți pe seama celor 
neputincioși și slabi sau doar spre desfătarea proprie și 
bunul trai egoist? Și bogatul sănătos și lipsit de minte „se 
bucura în fiecare zi”, iar săracul Lazăr, bolnav și plin de 
răni, era părăsit pe treptele casei bogatului sănătos, însă 
cu răbdare și bărbăție și sănătate sufletească îndura 
sărăcia și boala sa fizică. De câte ori nu i-a criticat Hristos 
pe cei care aveau ochii trupești sănătoși și vedeau, dar 
duhovnicește erau orbi și lipsiți de vedere, așa cum erau 
arhiereii, cărturarii și fariseii care L-au persecutat pe 
Hristos, ca și cei care le-au semănat acestora, în toate 
timpurile? 

                                                            
30 Ioan 5, 14. 
31 Luca 17, 17. 
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Sănătatea trupească nu are deci niciun folos fără 
cea sufletească, duhovnicească. De aceea și Biserica, în 
timpul săvârșirii Sfântului Maslu, cu toate că înființarea 
Tainei se bazează pe îndemnul Sfântului Iacob, ruda 
Domnului, ca creștinii să cheme preoții atunci când se 
îmbolnăvesc trupește, în rugăciunile din timpul slujbei se 
cere întotdeauna tămăduirea sufletului și a trupului de la 
Dumnezeu, Doctorul sufletelor și al trupurilor. Până și 
simplele ungeri cu ulei sfințit din candelă, pe care le fac 
preoții, la fiecare persoană care primește ungerea spu-
nem: „Spre tămăduirea sufletului și a trupului”.  

Din această perspectivă închiderea bisericilor și 
interzicerea vizitării preoților de către credincioși pentru 
săvârșirea Tainelor și a slujbelor echivalează cu închide-
rea spitalelor și a cabinetelor duhovnicești. Biserica este 
spital, cabinet, loc de tămăduire și este demn de mirare 
faptul că episcopii și preoții care sunt de acord cu aceste 
măsuri neagă acest rol terapeutic al lor și se anulează pe 
sine. Ce s-ar fi întâmplat în situația de acum, cu epidemia 
de coronavirus, dacă nu ar fi existat spitale și medici? Și-
ar fi negat vreodată medicii exercitarea însemnatei lor 
slujiri? Cum au putut episcopii să închidă centrele de 
vindecare duhovnicească, negând misiunea pe care însuși 
Hristos le-a încredințat-o, în timp ce circulă permanent 
atâtea virusuri duhovnicești, atâta rău, atâta păcat? Există 
ofrandă mai mare adusă arhitectului răului, diavolului, 
decât aceea ca creștinii să rămână neprotejați, fără supra-
veghere medicală, fără medicamente în timpul atacurilor 
lui ucigătoare? 
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Sănătatea sufletească este mult mai importantă 
decât sănătatea trupească, atât de importantă, încât în 
fața ei întreaga lume nu are nicio valoare, după cunoscu-
tul cuvânt al Domnului: „Pentru că ce-i va folosi omului, 
dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? 
Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?”32.  

Din acest motiv îngăduie Dumnezeu ca unii 
oameni să se îmbolnăvească pentru ca, în chip pedagogic, 
prin intermediul bolii, să dobândească folos duhovnicesc. 
Suferința trupească și boala nu trebuie disprețuite și nici 
respinse. Pentru oamenii credincioși și bine intenționați 
acestea reprezintă binecuvântarea lui Dumnezeu fiindcă 
fie ne ajută să scăpăm de anumite păcate și îndeosebi de 
egoism, de încrederea exagerată în noi înșine și de 
senzația că suntem atotputernici, fie pentru ca Dumnezeu 
să încerce prin ele credința și răbdarea noastră, așa cum s-
a întâmplat cu mult încercatul Iov, pentru ca după aceea 
să sporească binecuvântările asupra acestuia. Mulți dintre 
Sfinți au suferit întreaga viață de boli și alte suferințe, 
întemnițări, surghiunuri, persecuții, considerau însă că 
acestea sunt cercetări ale lui Dumnezeu, grija pedagogică 
a lui Dumnezeu pentru îmbunătățirea lor duhovnicească. 
Singurul rău, singura boală de care trebuie să ne temem 
este păcatul, după cuvintele sugestive ale Sfântului Ioan 
Gură de Aur: „Nimic nu este rău decât păcatul”33. 

Pentru o fundamentare mai puternică a celor 
spuse despre faptul că sănătatea trupească nu este un bun 
                                                            
32 Matei 16, 26. 
33 Εἰς Ἀνδριάντας [Omiliile la statui] 5, 2, PG 49, 70. 
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în sine, dacă nu ajută la sănătatea sufletească și la 
mântuirea omului, alăturăm doar părerea Sfântului 
Vasile cel Mare, cu care, bineînțeles, se află în acord toți 
Sfinții Părinți. În minunata sa omilie la cuvintele: „Ia 
aminte la tine însuți”, spune că nu trebuie să ne îngrijim 
nici de cele ale noastre, nici de cele din jurul nostru, ci 
numai de noi înșine: „Nu lua seama nici la cele ale tale, nici 
la cele din jurul tău, ci numai la tine însuți”. Altceva suntem 
noi înșine, altceva cele ale noastre şi altceva cele din jurul 
nostru. Sufletul și rațiunea suntem noi înșine, întrucât am 
fost făcuți după chipul Creatorului. Trupul şi simțurile 
Sale sunt cele ale noastre. Averile, artele şi meseriile sunt 
cele dimprejurul nostru. Prin cuvintele „ia aminte de tine 
însuți”34, Sfânta Scriptură ne spune deci că trebuie să ne 
îngrijim de noi înșine, adică de sufletul nostru, și să nu ne 
îngrijim nici de trupul nostru, nici de bani, nici de arte și 
nici de științe. De trup ține însă și sănătatea. De aceasta 
nu trebuie să avem oare grijă? Amintim aici că Sfântul 
Vasile cel Mare era și medic și întreaga sa viață a fost 
bolnăvicios. De asemenea, în renumita sa „Vasiliadă”, el a 
fost cel dintâi care a organizat asistența socială pentru 
bolnavi, cu o mulțime de medici, pentru săraci, pentru cei 
în vârstă, asistență care avea ca scop însă nu doar 
sănătatea trupească, dar și pe cea duhovnicească. Ne 
spune deci că nu trebuie să luăm aminte la trup, nici să 
nu urmărim cu orice chip binele trupului, adică 
sănătatea, frumusețea, desfătarea cu plăceri, viața 

                                                            
34 Deuteronom 15, 9. 
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îndelungată. Dimpotrivă, trebuie să ne îngrijim de 
sufletul nostru, pe acesta să-l împodobim și să-i purtăm 
de grijă, curățându-l de toată întinăciunea păcatului 
venită peste el din pricina răutății și de toată rușinea 
provenită de pe urma păcatului. Să trecem cu vederea 
trupul fiindcă este trecător; să purtăm grijă însă de 
sufletul care este nemuritor. Îndemnul cel din urmă al 
Sfântului, „nu te uita la trup, căci este trecător; ci poartă grijă 
de suflet, de lucrul cel nemuritor”, a fost preluat chiar literal 
de imnograful care a alcătuit troparul nevoitorilor și 
nevoitoarelor, care începe cu cuvintele: „Întru tine, părinte, 
s-a mântuit cel după chip” sau „Întru tine, maică…”, unde se 
spune că ascetul sau asceta respectivă ne-au învățat „să 
nu ne uităm la trup, căci este trecător, ci să purtăm grijă de 
suflet, de lucrul cel nemuritor”35.  

Încă și mai puternică este aprecierea pe care o face 
Sfântul Vasile adresându-se „Către tineri”, despre bunu-
rile vieții prezente, printre care se numără desigur și 
sănătatea și frumusețea trupului. Le spune deci că criteri-
ul creștinilor nu este mic, îngust și limitat. Criteriul după 
care judecăm lucrurile nu este folosul acestora doar în 
viața prezentă, trecătoare. Nu suntem miopi, ci privirea 
noastră se întinde către veșnicia cea nemărginită. Îmbrăți-

                                                            
35 Εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ» 3 [Omilia a treia la cuvintele: „Ia aminte la 
tine însuți”], ΕΠΕ 6, 222: „Ce spune deci această poruncă? Nu lua 
aminte la trup, nici nu urmări cu orice chip binele trupului: sănătatea 
și frumusețea și desfătarea cu plăceri și viața lungă... Nu te uita la 
trup, că este trecător, ci poartă grijă de suflet, de lucrul cel 
nemuritor”. 
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șăm și ne dorim tot ceea ce contribuie la perspectiva 
noastră veșnică. Toate cele care ne sunt de folos doar în 
viața prezentă le trecem însă cu vederea fiindcă nu au 
nicio valoare36. 

 
4. Creștinii nu se tem de moarte. Acum s-au 
pierdut curajul și bărbăția. Ne-am lepădat de 
credință 
 
Răspândirea epidemiei de coronavirus a insuflat 

întregii planete teamă și frica morții. Cu toții sunt îngro-
ziți, neliniștiți, plini de tensiune, ca nu cumva să fie 
infectați de virus, fie ei înșiși, fie rude ale lor și să nu riște 
să moară. Un văl nesfârșit de frică s-a întins peste tot 
pământul și a alungat bucuria și optimismul. 

                                                            
36 Πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων [Cuvânt 
către tineri. Cum pot întrebuința cu folos literatura scriitorilor eleni] 2, 
ΕΠΕ 7, 318: „Noi, copiilor, gândim că viața aceasta omenească n-are 
absolut nicio valoare și nici nu socotim și nici nu numim în general 
bine ceea ce se sfârșește în această viață pământească. Nici slava 
strămoșilor, nici puterea trupului, nici frumusețea, nici măreția, nici 
cinstea dată de toți oamenii, nici chiar demnitatea de împărat, în 
sfârșit, nimic din cele ce pot fi numite mari de oameni nu le socotim 
vrednice de dorit și nici nu admirăm pe cei ce le au, ci prin nădejdile 
noastre, mergem mai departe și facem totul pentru pregătirea altei 
vieți. Susținem că trebuie să iubim și să urmărim din toată puterea 
cele ce ne pot ajuta la pregătirea celeilalte vieți, iar pe cele care nu 
țintesc spre viața aceea, să le trecem cu vederea, ca fiind fară de 
valoare”. 
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Starea aceasta nu este justificată pentru societățile 
creștine, care trebuie să fie caracterizate de lipsa temerii 
în fața morții, pe baza învățăturii Mântuitorului Hristos, 
dar și a vieții Sale, care a fost pecetluită de o moarte de 
ocară, prin Cruce, însă și de biruința asupra morții, așa 
cum cântăm în imnul pascal: „Hristos a înviat din morți, cu 
moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață 
dăruindu-le”. 

Creștinismul nu cere, desigur, o apatie și o ataraxie 
depline în fața morții, știind că despărțirea, fie și vremel-
nică, de persoanele dragi este dureroasă. Până și Hristos a 
lăcrimat înaintea mormântului prietenului Său, Lazăr şi 
El însuși a ezitat în fața Crucii, în timpul rugăciunii Sale 
pline de durere din grădina Ghetsimani, când L-a rugat 
pe Dumnezeu Tatăl să îndepărteze de la El potirul amar 
al morții. Însă tocmai prin lupta hotărâtă împotriva lipsei 
de curaj a firii umane a înaintat de bunăvoie spre moarte, 
pentru ca prin Înviere să arate că puterea morții a fost 
anulată definitiv și că Învierii Sale îi va urma învierea 
tuturor oamenilor. 

Din noaptea Învierii, pe care acum ni se cere să nu 
o prăznuim, să nu se audă cântarea „Hristos a înviat”, 
istoria omenirii s-a schimbat fiindcă a încetat teama, frica 
în fața morții. Apostolii, temători și închiși în casele lor 
„de teama iudeilor”, așa cum ne-au închis acum și pe noi 
conducătorii politici și arhiereii, „de teama coronavirusu-
lui”, leapădă în mod minunat teama și reticența, propovă-
duiesc cu curaj Învierea lui Hristos, iar mulți dintre ei își 
varsă sângele, devin martiri, neînfricați și curajoși în fața 
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chinurilor și a morții. Ar trebui să se scrie o întreagă carte 
pentru a se prezenta această îndrăzneală și lipsă de 
temere a creștinilor în fața morții, care a impresionat 
lumea antică și a contribuit la răspândirea creștinismului 
până la marginile pământului fiindcă îi elibera pe oameni 
din legăturile temerii în fața morții și le deschidea calea 
nădejdii în viața de după moarte. 

Avem în acest sens mărturia Sfântului Iustin 
Martirul și Filosoful, care, idolatru fiind și în calitate de 
filosof, căutând să afle adevărul și odihna interioară, 
după ce a trecut pe la diferite școli și învățături filosofice 
și a rămas dezamăgit de toate, a aflat în creștinism ceea ce 
căuta și în primul rând libertatea față de teama în fața 
morții. Dacă astăzi creștinismul nu îi înrâurește pe 
oameni, câștigându-i spre mântuire, aceasta se datorează 
faptului că noi, creștinii, am încetat practic să arătăm că 
credem în Învierea lui Hristos și în viața de după moarte 
și noi suntem cei dintâi care tremurăm în fața oricărei 
amenințări, suntem iubitori de cele materiale și de trup, 
fricoși și deznădăjduiți. Ne spune deci Sfântul Iustin în a 
doua sa Apologie, pe care în anul 160 d. Hr. i-a adresat-o 
împăratului Marcu Aureliu, că în vremea în care era încă 
ucenic al lui Platon, când auzea că creștinii erau acuzați și 
calomniați prin diferite minciuni, vedea că aceștia erau 
„fără de teamă în faţa morţii şi în faţa tuturor acelora pe care 
oamenii le socotesc înfricoşătoare” şi și-a dat seama că era 
vorba de calomnii fiindcă era cu neputință ca niște 
oameni iubitori de plăceri, răi și neînfrânați să-și dorească 
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să moară în loc să trăiască și să își continue viața iubitoare 
de cele materiale și de plăceri37.  

Nu voi scrie mult în acest sens, însă vreau să 
semnalez doar câteva elemente pentru a arăta cât de 
nesăbuit a fost gestul ierarhilor, de a închide bisericile, 
sub imperiul fricii de moarte. O bătrânică i-a dat o foarte 
bună lecție mitropolitului Ftiotidei atunci când, la 
îndemnul acestuia de a rămâne acasă și de a nu merge la 
biserică aceste zile, i-a răspuns că nu se teme de moarte și 
că ar fi fericită dacă ar muri din pricina participării la 
slujbă. 

În Evanghelii, în fața tuturor amenințărilor 
primejdiilor de moarte domină îndemnul lui Hristos „Nu 
te teme!”, „Nu vă temeți!”. Am auzit în această perioadă 
un astfel de îndemn? Nu vă temeți de cei sau de cele ce 
ucid trupul, dar nu pot vătăma sufletul, ne spune Hristos. 
La Apostolii aflați în primejdia de a muri înecați în 
furtuna de pe Marea Tiberiadei, a venit Hristos mergând 
pe apă și le-a spus: „Îndrăzniți, Eu sunt, nu vă temeți!”38. 
Conducătorului sinagogii, a cărui fiică era pe moarte și a 
                                                            
37  Β´ Ἀπολογία [Apologia a doua] 12, PG 6, 464AB: „De altfel, eu 
însumi, pe când împărtăşeam învăţăturile lui Platon, auzind de 
modul în care creştinii erau defăimaţi şi văzându-i că sunt fără de 
teamă în faţa morţii şi în faţa tuturor acelora pe care oamenii le 
socotesc înfricoşătoare, am înţeles că este cu neputinţă ca ei să 
trăiască în răutate şi în pofta plăcerilor. Ce om dedat plăcerilor sau 
desfrâului, care socoteşte un lucru bun să se hrănească din cărnurile 
omeneşti, ar fi în stare să îmbrăţişeze moartea, ca să se lipsească de 
bunurile lui?”. 
38 Matei 10, 38. 
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cerut ajutorul lui Hristos, chiar și când Se îndrepta spre 
aceasta și a aflat că a murit, Hristos i-a spus: „Nu te teme, 
crede numai!”39. Și când, ajuns în casă, a întâlnit strigăte de 
jale și bocete din partea rudelor și a cunoștințelor fetei, a 
spus: „De ce vă tulburați și plângeți? Copila nu a murit, ci 
doarme” 40. Martei care, zdrobite de moartea fratelui ei, 
Lazăr, atunci când a auzit încredințarea lui Hristos că 
fratele ei va învia, a crezut că El se referă la învierea cea 
de obște a tuturor, la Judecata de Apoi, Hristos i-a 
răspuns că acum va învia fiindcă „Eu sunt învierea şi viaţa; 
cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine 
crede în Mine nu va muri în veac”41. Cât de neputincios a 
ajuns acum Hristos, biruitorul morții, în fața amenințării 
coronavirusului? Am putea și noi să răspundem că are 
puterea să ne ocrotească, așa cum a răspuns Marta, că 
poate să-l învie pe fratele ei sau suntem chinuiți de puțina 
credință și necredință?  

Sfinții Apostoli, Sfinții Mucenici și Sfinții Părinți 
nu s-au temut niciodată în fața morții și au predicat 
îndrăzneala, nădejdea și curajul. Sfântul Apostol Pavel le 
scrie tesalonicenilor că noi, creștinii, nu trebuie să ne 
întristăm în fața morții, așa cum fac ceilalți, care nu cred 
în viața de după moarte și în înviere: „ca să nu vă întristați 
ca ceilalți, care nu au nădejde”42. În referatul complet despre 

                                                            
39 Matei 14, 27. 
40 Matei 15, 21-43. 
41 Ioan 11, 23-36. 
42 I Tesaloniceni 4, 13. 
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Înviere, pe care ni l-a lăsat în capitolul 15 al primei sale 
Epistole către Corinteni, ne spune că Învierea lui Hristos 
constituie centrul, nucleul credinței şi al propovăduirii 
creștine. Fără aceasta propovăduirea creștină este lipsită 
de conținut și credința creștină este văduvită de sens; 
dacă nu ar exista învierea, noi, creștinii, am fi cei mai 
vrednici de plâns dintre toți oamenii fiindcă jertfele pe 
care le facem în viața de acum, pentru dobândirea vieții 
viitoare, ar fi zadarnice. Nu este însă cazul fiindcă Hristos 
a înviat și ne-a deschis și nouă calea spre propria-ne 
înviere: „Iar dacă nădăjduim în Hristos numai în viaţa 
aceasta, suntem mai de plâns decât toţi oamenii. Dar acum 
Hristos a înviat din morţi, fiind începătură (a învierii) celor 
adormiţi”43. Atât de mult își dorea să ajungă lângă Hristos, 
încât a scris că pentru el viața este Hristos, iar moartea, 
un câștig: „Căci pentru mine viaţa este Hristos şi moartea un 
câştig”44. Și că își dorește să moară pentru a se întâlni cu 
Hristos: „doresc să mă despart de trup şi să fiu împreună cu 
Hristos” 45 . Și această dorință chiar i s-a împlinit, prin 
moartea martirică pe care a suferit-o la Roma, în timpul 
persecuției declanșate de împăratul Nero, în anul 67 d. 
Hr.  

Sfântul Ignatie Teoforul, mare Părinte apostolic al 
secolului al doilea, ne surprinde pe toți cu iubirea sa față 
de Hristos și cu îndrăzneala sa în faţa morții, așa cum, de 
altfel, au făcut și ceilalți mucenici și noi mucenici. Fiind 
                                                            
43 I Corinteni 15, 19-20. 
44 Filipeni 1, 21. 
45 Filipeni 1, 23. 
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arestat de către persecutorii romani în Antiohia, unde era 
episcop, a fost condus pe cale terestră la Roma, sub paza 
soldaților romani. Pe drum a fost înștiințat că creștinii 
locali au depus strădanii pentru a fi absolvit, ca să nu 
ajungă la mucenicie. Atunci le-a trimis acestora cunoscuta 
sa epistolă „Către Romani”, un text clasic despre iubirea 
față de Hristos și despre lipsa fricii în fața morții, în care 
îi roagă să nu-l împiedice să moară pentru Hristos. 
Printre altele scrie: „La nimic nu-mi vor folosi desfătările 
lumii, nici împărățiile veacului acestuia. «Mai bine-mi este să 
mor» în Hristos Iisus, decât să împărățesc marginile 
pământului… Pe Acela Îl caut, Care a murit… și a înviat 
pentru noi… Dorința mea a fost răstignită și nu este în mine 
foc, care să iubească materia, ci «apă vie», care grăiește în mine 
și-mi spune dinăuntrul meu: «Vino la Tatăl!»”46. 

Și o referire la marele mucenic, Sfântul Ioan Gură 
de Aur, care, fiind caterisit și exilat timp de trei ani (404-
407), de către episcopi nevrednici, a murit în anul 407, 
fiind un extraordinar exemplu de îndrăzneală, curaj și 
libertate de exprimare. Ne spune deci, scriindu-i diaco-
niței Olimpiada, care intrase în deprimare văzând starea 
lucrurilor din Biserică, că nu se teme de nimic altceva 
decât de episcopi, cu puține excepții, și că nimic altceva 
nu este înspăimântător și rău decât păcatul47. Iar într-un 
                                                            
46 Πρὸς Ρωμαίους [Către Romani] 6-7, PG 5, 688-689. 
47 Πρὸς Ὀλυμπιάδα, Ἐπιστολή [Epistola către Olimpiada], Epistola 14, 
4, PG 52, 685: „De nimeni nu mă tem ca de episcopi, afară de câţiva”. 
Ibidem: „Un singur lucru e dureros, păcatul numai; toate celelalte, 
praf şi cenuşă”. Εἰς Ἀνδριάντας [Despre statui] 5, 2, PG 49, 70: „Dintre 
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impresionant text al său, care ne amintește de Apostolul 
Pavel și de Ignatie al Antiohiei, care, amândoi, au legătu-
ră cu orașul în care s-a născut și a activat Părintele cel cu 
Gura de Aur, dă expresie curajului în fața morții și a 
celorlalte suferințe, amplificând astfel rușinea noastră față 
de situația în care am ajuns astăzi: „De ce ne temem? 
Spune-mi! De moarte? «Pentru mine viaţă este Hristos şi 
moartea un câştig». Sau, oare, de exil? «Al Domnului este 
pământul şi plinirea Lui». Sau, oare, de confiscarea averii? 
«Pentru că noi n-am adus nimic în lume, tot aşa cum nici nu 
putem să scoatem ceva din ea afară» și cele mai înfricoșătoare 
ale lumii acesteia mi se par demne de dispreț, iar cele plăcute mi 
se par de râs. Nu mă tem de sărăcie, nu îmi doresc bogăția; nu 
mă tem de moarte; vreau să trăiesc doar pentru propășirea 
voastră… Hristos este cu mine și de cine mă voi teme?”48. 

Pe această îndrăzneală și bărbăție în Hristos în fața 
morții s-a întemeiat și s-a format civilizația creștină 
ortodoxă a Bizanțului și pe aceasta am moștenit-o și noi, 
statul neoelen, ca pe un tezaur de preț. Aceasta a 
contribuit, de altfel, și la minunea renașterii neamului la 
1821, având ca stindard principal cuvintele „Libertate sau 
moarte”, al căror caracter sfințit încearcă să-l denatureze 
și să-l elimine cei care pregătesc manifestările serbării 
pentru anul următor, la împlinirea a 200 de ani de la acel 

                                                                                                                              
relele omeneşti nu e greu decât păcatul; nu sărăcia, nici obida, nici 
batjocura, nici ocara, nici moartea însăşi, care pare a fi cel mai mare 
rău”. 
48 Ὁμιλία πρὸ τῆς ἐξορίας [Omilia rostită înainte de exil] 1, PG 52, p. 
427. 
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moment (1821-2021). Această îndrăzneală însă am 
pierdut-o din cauza contactului cu neamurile „luminate” 
ale Europei, care s-a decreștinat treptat, o mare răspun-
dere având în acest sens papismul și protestantismul, 
care au predat-o cu ușurință ateismului Renașterii și 
întunecatului Iluminism. 

Grecul ortodox, înainte de a se transforma în 
european - franc, naționalist și iubitor de petrecere 
comodă, nu se temea de moarte; avea virtutea bărbăției, a 
curajului, a onoarei. Pentru a-și păstra valorile, cinstea, 
demnitatea, nu ținea cont că ar putea să-și piardă 
confortul și bunurile, nu se temea, precum Diogenis 
Akritas, să se lupte, să se confrunte cu moartea. După 
cum scrie Sfântul Simeon, Arhiepiscopul Tesalonicului 
(1417-1429), cu câteva decenii înainte de căderea 
Constantinopolului, îndrăzneala în fața morții era una 
dintre trăsăturile neamului creștin elen, „nobil dintru 
început, răbdător, preacurajos și care, prin ascultarea faţă de 
credinţa şi de idealurile lui, îndurând nenumărate suferințe și 
putând ajunge chiar până la moarte, a condus aproape întreaga 
lume” 49 . Celelalte trăsături ale civilizației ortodoxe 
comparate cu civilizația apuseană, temătoare, pămân-
tească și iubitoare de materie, le-am prezentat cu mulți 
ani înainte în cartea noastră, „Ne-am catolicit”50. 
                                                            
49 Ὁμιλία καὶ ἀπολογία ἐν τῷ μέλλειν ἀπέρχεσθαι 6, apud David 
Balfour, Politico-Historical Works of Symeon Archbishop of Thessalonica 
(1416/17 to 1429), Wien, 1979, p. 47.  
50 Protopresbiter Theodoros Zisis, Φραγκέψαμε. Ἡ εὐρωπαϊκή μας 
αἰχμαλωσία, [Ne-am catolicit. Robia noastră europeană], Tesalonic, 1994, 
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Epilog 
 
În ciuda strădaniei noastre, articolul a dobândit o 

extensie mai mare, silindu-l pe cititor să îl parcurgă cu 
mai multă greutate. Nu am dat expresie tuturor celor pe 
care voiam să le scriem. A rămas neexprimată anularea 
argumentului falsei iubiri față de semeni și față de cei în 
vârstă, care mor în mod tragic, cu totul singuri, fără să 
aibă o persoană dragă lângă ei. Rămâne să arătăm sărăcia 
și goliciunea deciziei înspăimântătoare a Sfântului Sinod, 
din 1 aprilie, care, lipsită fiind de fundamente biblice și 
patristice, a recurs la ticăloasa răstălmăcire și denaturare 
a ideilor Sfântului Ioan Gură de Aur, după cum au arătat 
deja cercetători sensibili la subiectele legate de Orto-
doxie51. Vom încheia cu un cuvânt cu totul just din punct 
de vedere ecleziologic și întru totul ortodox, spus de un 
preot duhovnic din Tesalonic unui credincios care era 
preocupat dacă preotul în cauză va sluji de Paști, pentru a 
merge să se împărtășească. Preotul i-a răspuns că, „de 
vreme ce turma mea nu se află împreună cu mine în 
staulul Bisericii, nu mai sunt păstor, neavând turmă. Nu 
voi sluji, voi rămâne și eu în afara bisericii, acasă, trăind 
aceeași durere și împărtășind aceeași excludere cu 

                                                                                                                              
în special capitolul al doilea, „Valorile creștine elene și civilizația 
europeană”, pp. 39-71. 
51 A se vedea deosebita analiză realizată de Georgios Tzanakis, Ὅταν 
(τηλε) ἀποφασίζει ἡ Ἱεραρχία α’ [Când ierarhii (tele)decid Ι], pe 
internet, 2 aprilie 2020. 
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turma”. Cu adevărat, cuvintele unui păstor autentic și nu 
plătit. Fiindcă „Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile 
sale. Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu 
sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge; şi lupul le 
răpeşte şi le risipeşte. Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit şi 
nu are grijă de oi”52. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
52 Ioan 10, 11-13. 
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CAPITOLUL IV 

 
Atac la adresa dogmelor Bisericii și la sfințenia 

locașurilor de cult sub pretextul pandemiei 
 
 
Introducere 
 
Tot ceea ce se întâmplă de două luni de zile în 

sfera cultului divin sub pretextul epidemiei de 
coronavirus este nemaiauzit și nemaiîntâlnit în istoria 
Bisericii. Toate acestea nu numai că frizează blasfemia, 
dar chiar sunt întru totul lipsite de evlavie și 
blasfematoare, necunoscute și străine de învățătura 
dogmatică, de tradiția liturgică, de răspunderea pastorală 
a episcopilor și a celorlalți slujitori, dar și de datorata 
trezvie duhovnicească a credincioșilor ortodocși. Referi-
tor la lucrurile cumplite care au loc acum am protestat 
deja, după datorie, prin articole care au avut parte de un 
bogat ecou în cadrul Bisericii și s-au bucurat de o bună 
receptare și la nivel interortodox. Primul articol avea 
titlul „Insula Limnos a fost salvată de boala epidemică prin 
rugăciunile Sfântului Grigorie Palama”. A fost publicat și în 
ziarul lunar Stylos Orthodoxias, numărul 220, din aprilie 
2020, cu un nou titlu luat din cuprinsul acestuia, „Capul 
Bisericii este Hristos, iar nu primul-ministru”, pp. 7-9. Al 
doilea articol avea titlul „Închiderea bisericilor de către 
Sfântul Sinod este lucrare a diavolului”. În acest articol 



Biserica şi coronavirusul | 63 
 

 
 

anunțam publicarea altor două articole. Unul a fost deja 
publicat pe internet, cu titlul „De ce trebuie ca bisericile să se 
deschidă de Paști”, în care am prezentat criteriile și factorii 
de care trebuie să țină cont Sfântul Sinod, episcopii 
sinodali și ceilalți și să refuze în fața primului ministru - 
cezarului închiderea bisericilor, mai ales în vederea 
sărbătorilor pascale. 

În privința celuilalt articol anunțat am scris că vom 
arăta că ceea ce se întâmplă acum în biserici, faptul că 
Sfânta Liturghie se săvârșește în lipsa credincioșilor, 
constituie o ridiculizare a marii Taine a Sfintei Euharistii, 
întemeiate de Dumnezeu, o batjocorire și o denaturare a 
elementelor dogmatice, liturgice și pastorale ale acesteia 
și ar fi de preferat să nu se săvârșească această parodie a 
Sfintei Liturghii și ca toți credincioșii să se roage în casele 
lor, persecutați fiind de puterea statală, cu acordul 
păstorilor, puțini făcând excepție în acest sens. Ajunge 
batjocorirea și disprețuirea celor sfinte! 

Acest articol va fi publicat în curând. În articolul 
de față, cu titlul „Atac la adresa dogmelor Bisericii și a 
sfințeniei lăcașurilor de cult”, ne propunem să arătăm că, 
prin închiderea sfintelor biserici și prin interzicerea 
administrării Sfintei Împărtășanii au fost ignorate și 
disprețuite dogme fundamentale ale Bisericii, iar prin 
faptul că acum se iau măsuri sanitare și în cadrul 
bisericilor este atacată în mod barbar sacralitatea acestora, 
întrucât sunt asimilate unor spații și instituții lumești 
obișnuite, care nu au fost consacrate și nici nu reprezintă 
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spații de împărtășire a Harului Dumnezeiesc. Articolul 
este structurat după cum urmează: 

Introducere 
1. Explicațiile unui mare teolog și liturgist 
2. Prefacerea pâinii și a vinului în Trupul și Sângele lui 

Hristos este cea mai înaltă și sfântă dogmă  
3. Împreună vinovați de blasfemie sunt majoritatea 

episcopilor 
4. Întreaga biserică și cele ce se află în biserică sunt 

sfinte și transmit sfințire și har 
Epilog. Învățătura însemnată a Sfântului Simeon al 

Tesalonicului (1426/17-1429) 
 
1. Explicațiile unui mare teolog și liturgist 
 
Sfântul Nicolae Cabasila, originar din Tesalonic, 

teolog și liturgist de seamă, contemporan și împreună 
cugetător cu Sfântul Grigorie Palama (secolul al XIV-lea), 
a scris, printre altele, lucrarea „Tâlcuirea Dumnezeieștii 
Liturghii”53. În primul capitol al acestei lucrări, scris ca o 
introducere, ne oferă în mod succint sensul întregii slujbe 
și ne arată cum se atinge scopul acesteia54. Ne spune deci 
că în timpul săvârșirii Tainei Sfintei Euharistii, are loc 
prefacerea pâinii și a vinului în Trupul și Sângele lui 
Hristos, cu scopul ca cei care se împărtășesc să se 

                                                            
53 Vezi PG 150, 368-492 și ΕΠΕ – Φ22, Introducere, text, traducere, 
comentarii, de  P. Hrístou, Tesalonic, 1979, pp. 32-261. 
54 PG 150, 368-376  și ΕΠΕ – Φ22, pp. 32-45. 
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sfințească, să primească iertare de păcate și să 
moștenească Împărăția Cerurilor. Acest scop al sfințirii 
credincioșilor nu se realizează însă în chip mecanic și 
automat, făcându-și, de pildă, apariția în biserică atunci 
când preotul împarte Sfânta Euharistie sau puțin mai 
devreme sau după ce se termină Sfânta Liturghie sau 
urmărind acustic în afara bisericii, de la megafoane, 
spusele preotului și cântările stranei sau chiar și de acasă, 
prin intermediul televizorului și al internetului. 
Dumnezeu nu transmite sfințirea dată de Sfintele Daruri 
dacă nu există din partea credincioșilor o pregătire 
liturgică personală și o participare la ceea ce se săvârșește 
și se rostește în timpul slujbei. Această pregătire se 
realizează prin rugăciuni, psalmi și tot ceea ce, în chip 
sacru, se rostește și se săvârșește în biserică. Toate acestea 
ne sfințesc și ne predispun, pe de o parte, să primim 
sfințirea în mod propice și pe de altă parte, să o 
întreținem și să o păstrăm permanent: „sunt rugăciunile, 
cântările și tot ce se săvârșește sau se rostește într-însa, după 
rânduiala sfântă. Acestea ne sfințesc și ne fac în stare, pe de o 
parte să primim cu vrednicie sfințirea, iar pe de alta, să o putem 
păstra și să rămânem cu ea”. Bineînțeles, Dumnezeu ne 
dăruiește toate lucrurile sfințitoare în mod gratuit, noi nu 
oferim nimic, toate sunt daruri, ne cere însă să devenim 
vrednici să le primim și să le păstrăm; dacă nu ne 
pregătim participând la toate cele spuse și săvârșite la 
slujbă, nu ne transmite sfințirea Slujbei Dumnezeiești: 
„Este adevărat că Dumnezeu ne dă în dar toate cele sfinte, fără 
ca noi să-i dăm nimic în schimb; totuși, El ne cere neapărat să 
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ne facem vrednici de a le primi și a le păstra, căci nu face parte 
de sfințire decât celor ce s-au pregătit în felul acesta”. 

Și în alt mod ne sfințim, și anume atunci când 
participăm, în biserică, nu excluși în afara bisericii, la 
toate cele ce se săvârșesc la Dumnezeiasca Liturghie, 
fiindcă nu doar cele ce se cântă și se citesc, dar și cele ce 
se săvârșesc contribuie la trăirea unității Sfintei Liturghii: 
„Același lucru este nu numai cu cântările și citirile, ci și cu 
sfintele ceremonii: fiecare din ele se săvârșește în vederea unei 
anumite trebuințe”. Sfântul Nicolae Cabasila învață că 
momentul culminant al Sfintei Liturghii este sfințirea 
Cinstitelor Daruri, însă acest moment nu poate fi 
despărțit de totalitatea slujbei, care constituie un întreg 
unitar și inseparabil și de aceea noi, credincioșii, trebuie 
să luăm parte la săvârșirea Tainei în întregime și nu doar 
la partea culminantă a acesteia. Ne spune deci că ne 
sfințim atunci când în toate părțile slujbei Îl vedem pe 
Hristos prezent, vedem lucrările Lui și patimile Lui. 
Întreaga iconomie a lucrării de mântuire săvârșite de 
Hristos, întreaga Sa lucrare izbăvitoare și mântuitoare, 
este prezentată și în Psalmi și în lecturile din timpul 
slujbei și în toate cele pe care le săvârșește preotul pe 
parcursul întregii Sfinte Liturghii, care ne prezintă ca 
într-o imagine unitară întreaga viață a Mântuitorului, 
toate părțile acesteia, de la început până la sfârșit, în 
rânduială și armonie: „căci în cântări și în citiri și în toate 
cele săvârșite de către preot în fiecare ceremonie, se arată 
iconomia Mântuitorului… Și întreaga slujbă este ca un curs 
unitar de istorie (sfântă) a Mântuitorului, ce păstrează de la 
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început până la sfârșit armonia si întregimea, încât fiecare din 
cele ce se săvârșesc sau se rostesc aduce partea sa de împlinire 
la întregul slujbei”. 

S-a rânduit ca Sfânta Liturghie să se săvârșească în 
acest mod pentru a nu arăta doar prin cuvinte evenimen-
tele dumnezeieștii iconomii, ci pentru a le și aduce 
înaintea ochilor noștri, pentru a ni se cere, cu alte cuvinte, 
și propria noastră participare personală și prezența: „De 
aceea s-a și găsit o astfel de reprezentare simbolică (a faptelor 
Mântuitorului), care pe de o parte să ni le amintească nu 
numai prin cuvinte, ci să ni le aducă pe toate înaintea ochilor”. 
Prin vedere, cu ochii, ne întipărim evenimentele într-un 
mod mai viu și astfel, atunci când ajungem la momentul 
împărtășirii cu Sfintele Taine, suntem plini de sensurile 
pe care le-am primit prin auzire și prin vedere și prin 
memoria vie. Astfel, la sfințirea pe care o dobândim prin 
această pregătire adăugăm sfințirea dată de Cinstitele 
Daruri, „preschimbându-ne din slavă în slavă” 55 , de la 
sfințirea mai joasă a pregătirii către sfințirea cea mai 
înaltă, dată de împărtășirea cu Trupul și Sângele lui 
Hristos. Sfânta Liturghie, spune Sfântul în alt punct al 
lucrării, nu este doar auzire; este și vedere, de aceea se și 
cere participarea noastră personală, care, desigur, trebuie 
să fie caracterizată de cugete cuviincioase, care nu au 
nimic omenesc, ci sunt pline de credință. Altfel, ne 
străduim în zadar și ne pierdem timpul fără rost: „Noi 
însă trebuie să stăm și să luăm parte la slujbă, la cântările și la 

                                                            
55 II Corinteni 3, 18. 
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ceremoniile ei, cu gânduri cuviincioase, dacă vrem să nu luăm 
degeaba parte la ele și să ne pierdem timpul în zadar”56. 

Și ajungând în punctul culminant al Tainei, la 
sfințirea și prefacerea pâinii și a vinului în Trupul și 
Sângele lui Hristos, exprimând credința Bisericii, 
învățătura fundamentală a acesteia, transmisă constant 
de-a lungul istoriei, Sfântul Nicolae Cabasila prezintă cu 
mare forță credința ortodoxă, care, din păcate, în zilele 
noastre este atacată de necredincioși, de atei, de oameni 
de știință, politicieni și jurnaliști neinițiați, care susțin că 
Dumnezeiasca Împărtășanie transmite boala corona-
virusului, aceștia fiind încurajați de lipsa cugetului 
mărturisitor și luptător de care dau dovadă majoritatea 
ierarhilor, de servilismul și lașitatea multor preoți și de 
propaganda ideologică a anumitor „teologi“ din spațiul 
universitar, grăitori de cuvinte tulburi57. 

Ne spune deci că după sfințirea Darurilor și 
împlinirea Tainei, pâinea nu este simplu simbol, nici 
imagine, nici doar o zugrăvire a patimilor Mântuitorului, 
precum într-un tablou, ci este însuși Trupul lui Hristos, 
care a primit batjocurile, insultele, rănile; este Trupul care 
a fost răstignit și jertfit, care a dat mărturia cea bună în 
fața lui Pilat din Pont; a fost pălmuit, chinuit, a suferit 
scuipările și a primit fierea. La fel și vinul, este însuși 

                                                            
56 Ibidem, cap. XXI, PG 150, 413. 
57 Joc de cuvinte bazat pe asemănarea fonetică dintre gr. „theologos”, 
compus din Theos (=Dumnezeu) și logos (=cuvânt)  și „tholológos”, 
compus din tholós (=tulbure) și logos, care ar însemna „grăitor de 
cuvinte tulburi”. 
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Sângele care a izvorât din trupul înjunghiat al lui Hristos, 
acest trup care a fost zămislit de la Duhul Sfânt și S-a 
născut din Preasfânta Fecioară, care a fost înmormântat, a 
înviat a treia zi, S-a ridicat la ceruri și a șezut de-a dreapta 
Tatălui. Această credință se întemeiază pe ceea ce a spus 
Hristos: „acesta este Trupul Meu” și „acesta este Sângele 
Meu” 58. El le-a dat poruncă Apostolilor și prin aceștia 
întregii Biserici, să repete Taina permanent, atunci când 
le-a spus: „Aceasta să faceți spre pomenirea Mea”59. Nu ar fi 
dat această poruncă dacă nu avea să îi înzestreze cu 
putere ca să poată săvârși Taina, adică pâinea și vinul să 
se prefacă în Trupul și Sângele lui Hristos. Această putere 
cerească, care i-a întrarmat pe Apostoli, este Duhul Sfânt, 
așa cum le-a poruncit Domnul: „Voi însă rămâneți în 
cetatea Ierusalimului, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de 
sus”60. Prefacerea pâinii și a vinului în Trupul și Sângele 
lui Hristos este lucrarea acelei pogorâri a Sfântului Duh. 
Fiindcă nu a coborât doar atunci pentru o singură dată și 
apoi ne-a părăsit, ci este cu noi și va fi împreună cu noi 
pentru totdeauna. De aceea L-a trimis Mântuitorul, ca să 
rămână cu noi veșnic, după cum iarăși a spus: „Duhul 
Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că 
nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la 
voi şi în voi va fi”61. 

                                                            
58 Matei 26, 26-28. 
59 Luca 22, 19. 
60 Luca 24 , 49. 
61 Ioan 14, 17. 
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În acest loc Sfântul Nicolae ne învață în mod 
concis că în Sfânta Euharistie și în celelalte Taine nu 
lucrează puteri omenești și naturale, care ar putea 
permite influențe maladive, ci lucrează harul necreat al 
Duhului Sfânt, care lucrează și acționează folosindu-se de 
mâinile preoților. Este cutremurătoare această afirmație, 
zdrobind-o, precum niște vase de lut, nu doar pe 
ministrul educației, doamna Kerameos 62  și toate 
afirmațiile acesteia, necuviincioase și dezgustătoare, 
referitoare la „salivă”, precum și pe cei care împărtășesc 
astfel de idei, medici, politicieni, jurnaliști și alții, dar și 
pe episcopii și slujitorii necuviincioși, care nu au înțeles și 
nu au trăit măreția preoției, pe care o poartă cu 
nevrednicie, doar ca niște hamali ai unei înalte slujiri. 
Sfântul spune deci că această minune a prefacerii 
elementelor naturale ale pâinii și vinului în Trupul și 
Sângele lui Hristos este realizată de Duhul Sfânt, care se 
folosește de mâinile și de limba preoților: „El săvârșește 
Tainele prin mâinile și limba preoților”. Și Domnul nu ne-a 
trimis pe Duhul Sfânt doar ca să rămână permanent cu 
noi, ci a făgăduit că și El însuși va rămâne cu noi până la 
sfârșitul veacurilor63. Duhul Sfânt este prezent și lucrează, 
desigur, în chip nevăzut, fiindcă nu a purtat trup 
omenesc. Hristos însă este și văzut și ne îngăduie și să-L 
simțim în înfricoșătoarele și Sfintele Taine fiindcă a 
                                                            
62 Numele ministrului Niki Kerameos este forma de genitiv singular a 
cuvântului „olar” (κεραμεύς). 
63 Matei 28, 20: „Și iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul 
veacului”. 
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acceptat să primească firea omenească și să o poarte în 
veșnicie. Aceasta este puterea Preoției, El este preotul; nu 
se aduce pe Sine o singură dată la altar, spre jertfire, nu 
face adică o liturghie și după ce slujește o singură dată, 
Preoția încetează, ci neîncetat slujește Liturghia pentru 
noi, devenind astfel și Mângâietor al nostru către Tatăl, în 
veșnicie, fiind valabil și în acest sens cuvântul „Tu ești 
preot în veac”. Prin urmare, pentru credincioși nu există 
nicio îndoială în privința sfințirii Cinstitelor Daruri și nici 
în privința celorlalte ritualuri, dacă sunt săvârșite după 
dorința cuvioasă și la rugăciunile preoților: „Iată pentru ce 
credem, fără pic de îndoială, că sfințirea Darurilor, ca și 
celelalte Taine, se înfăptuiește întocmai după dorința și 
rugăciunile preotului”. Alăturăm această învățătură patris-
tică autentică pentru ca cei care sunt animați de 
sentimente dușmănoase față de Biserică și cei neînvățați 
să nu se bazeze pe slujitori și teologi înșelați, iar 
credincioșii care se află în îndoială, auzindu-l pe unul sau 
pe altul, să se întărească în credință și să aibă pace 
lăuntrică:  

„Rostind acestea, tot miezul sfintei slujbe s-a împlinit: 
darurile s-au sfințit și Jertfa s-a săvârșit, iar marea Victimă, 
adică Mielul cel junghiat pentru lume, se vede zăcând pe 
Sfânta Masă. Căci acum pâinea nu mai este doar o închipuire a 
trupului Domnului sau numai o icoană a adevăratului Dar, 
care ar avea doar o întipărire a mântuitoarelor patimi ca pe o 
tăbliță, ci este însuși Darul cel adevărat, însuși Trupul 
Stăpânului Cel atotsfânt: Trupul care a primit cu adevărat 
toate acele umiliri, ocări și loviri, Trupul care a fost răstignit şi 
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jertfit, care a dat mărturia cea bună înaintea lui Pilat din Pont, 
Trupul care a fost biciuit și batjocorit, care a îndurat scuipări și 
a gustat fiere. Asemenea și vinul este acum însuși Sângele care 
a țâșnit din Trupul cel împuns cu sulița. Este Trupul și 
Sângele care S-a zămislit de la Duhul Sfânt, S-a născut din 
Sfânta Fecioară, a fost îngropat, a înviat a treia zi, S-a înălțat la 
ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Care ne este temeiul 
credinței? Este acela că Însuși Domnul a spus: «Acesta este 
Trupul Meu... Acesta este Sângele Meu...». Apoi, El Însuși a 
poruncit Sfinților Apostoli, iar prin ei Bisericii întregi, să 
săvârșească această Taină, zicând: «Aceasta să faceți întru 
pomenirea Mea». Şi nu le-ar fi poruncit acest lucru, daca nu le-
ar fi dat și puterea de a-l face. Care e această putere? – E 
Sfântul Duh, puterea care i-a înarmat de sus pe Sfinții 
Apostoli, precum le făgăduise Domnul: «Iar voi rămâneți în 
cetatea Ierusalimului, până ce vă veți îmbrăca cu putere de 
sus». 

Prefacerea darurilor este lucrarea acelei pogorâri a 
Sfântului Duh. Căci Mângâietorul nu S-a pogorât o dată 
pentru ca după aceea să ne părăsească, ci este și va fi cu noi 
până la sfârșit, deoarece Mântuitorul L-a trimis ca sa rămână 
cu noi în veci: «Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-
L primească, pentru că nu-L vede și nici nu-L cunoaște; voi 
însă Îl cunoașteți, căci cu voi rămâne și întru voi este». El 
săvârșește Tainele, prin mâinile și limba preoților. Dar Domnul 
ne-a trimis nu numai pe Sfântul Duh, ca să rămână cu noi, ci a 
făgăduit că și El Însuși va rămâne cu noi până la sfârşitul 
veacului. Mângâietorul stă însă de față în chip nevăzut, pentru 
că El nu S-a întrupat, pe când Mântuitorul Se vede și poate fi 
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pipăit, în înfricoșatele și Sfintele Taine, ca Unul Care a luat 
firea noastră și o poartă în veci. Aceasta e puterea preoției, El e 
Preotul (jertfei noastre). Căci nu S-a adus pe Sine și nu S-a 
jertfit o dată, ca apoi să-Și lase preoția, ci necurmat îndeplinește 
pentru noi această slujire, prin care este și mijlocitor al nostru 
către Dumnezeu, în veci. De aceea I s-a și spus: «Tu eşti preot 
în veac». Iată pentru ce credem, fără pic de îndoială, că sfințirea 
darurilor, ca și celelalte Taine, se înfăptuiește întocmai după 
dorința și rugăciunile preotului”64. 

 
2. Prefacerea pâinii și a vinului în Trupul și 
Sângele lui Hristos este cea mai înaltă și sfântă 
dogmă 
 
Această învățătură a Sfântului Nicolae Cabasila 

este învățătură comună a Apostolilor, a Sinoadelor 
Ecumenice și a Sfinților Părinți, infailibilă și de netăgă-
duit. Nu suportă alte interpretări, fiindcă se bazează pe 
învățătura lui Hristos însuși, Dumnezeu și Omul, care a 
întemeiat Taina Sfintei Euharistii la ultima cină petrecută 
cu ucenicii Săi înaintea Răstignirii și a Patimilor. Acolo a 
spus că pâinea este Trupul Său și vinul este Sângele Său: 
„Acesta este Trupul Meu, acesta este Sângele Meu”. Nu a 
spus: acesta simbolizează Trupul Meu și acesta 
simbolizează Sângele Meu, așa cum propovăduiesc mulți 
protestanți, în chip necuviincios și contrar Domnului 
Hristos, ci „este Trupul Meu și este Sângele Meu”. 

                                                            
64 Op. cit., cap. XXVIII-XXXIX, PG 150, 425-427. 
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Învățătura aceasta reprezintă o dogmă fundamentală a 
Bisericii Ortodoxe Sobornicești. Hrístos Androutsos, 
cunoscutul și vrednicul de veșnică pomenire profesor de 
dogmatică la Universitatea din Atena, ne spune că 
datorită prezenței reale a lui Hristos în elementele pâinii 
și ale vinului, Sfânta Euharistie „constituie, alături de 
dogma despre Sfânta Treime și de cea a întrupării, cea mai 
înaltă și mai sfântă Taină a religiei creștine”65. Și după ce 
prezintă o mulțime de mărturii scripturistice și patristice 
și anulează anumite înșelări protestante, în final spune: 
„În locul oricărei alte mărturii alăturăm aici învățătura 
Sinodului al Șaptelea Ecumenic și pasajul conex de la Sfântul 
Ioan Damaschinul, care a formulat succint învățătura de până 
la el despre această dogmă: «Nici Domnul, remarcă Sinodul, 
nici Apostolii sau Părinții, nu au numit jertfa nesângeroasă 
adusă de către preot icoană, ci au numit-o însuşi Trupul şi 
Sângele Domnului… iar după sfinţire se numesc în sens 
propriu şi se mărturisesc drept Trupul şi Sângele lui 
Hristos”66. 

„Însăşi pâinea şi vinul, afirmă Sfântul Ioan Damaschi-
nul, se prefac în Trupul și Sângele Domnului. Dar dacă cauţi 
să afli chipul în care se face aceasta, îţi este de ajuns să auzi că 
se fac prin Duhul Sfânt, după cum Domnul și-a făcut prin 
Duhul Sfânt, Luişi în El însuşi, trup din Sfânta Născătoare de 
Dumnezeu. Mai mult nu cunoaştem decât că Cuvântul lui 
                                                            
65  Hrístos Androutsos, Δογματικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς 
Ἐκκλησίας [Dogmatica Bisericii Ortodoxe Răsăritene], Atena, 1956, p. 
346. 
66 Mansi XIII, 266. 
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Dumnezeu este real, activ, atotputernic, dar modul în care se 
prefac nu se poate cerceta. Nu este rău să spunem şi aceasta, că 
după cum, în chip natural, prin mâncare, pâinea, iar prin 
băutură, vinul şi apa se prefac în trupul și sângele celui care 
mănâncă şi bea, şi nu devine alt corp decât corpul lui cel mai 
dinainte, tot astfel şi pâinea punerii înainte, vinul și apa, prin 
invocarea şi pogorârea Sfântului Duh se prefac în chip 
supranatural în Trupul şi Sângele lui Hristos şi nu sunt doi, ci 
Unul și Acelaşi”67. 

Firește că nu ne-am așteptat ca medicii și ceilalți 
oameni de știință și politicieni, care, cu puține excepții 
lăudabile, s-au exprimat negativ față de această 
preasfântă și mare Taină, să susțină dogmele Bisericii în 
fața deciziei tiranice și dictatoriale a guvernului afiliat 
noii ordini, de a interzice administrarea Sfintei Euharistii 
mirenilor pe motivul că există pasămite un pericol ca prin 
Sfânta Lavidă (sau linguriță, după cum zic cei 
necuviincioși) sau prin salivă să se transmită infecția 
coronavirusului. Ne-am așteptat însă ca episcopii să nu 
își dea acordul față de această decizie nemaiîntâlnită și 
blasfematoare, ca sfintele biserici să fie închise și Sfânta 
Liturghie să se săvârșească doar în puține lăcașuri de 
cult, ceea ce reprezintă, după cum vom arăta, ο ridiculi-
zare a Tainei, iar Sfânta Împărtășanie să nu se dea credin-
cioșilor, membrilor trupului lui Hristos. După aceea s-a 
permis ca Sfânta Liturghie să se facă în toate bisericile, 
însă „cu ușile închise”. Probabil din motive de Dumnezeu 

                                                            
67 PG 94, 1144. Hrístos Androutsos, op. cit., p. 351. 
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știute și oricum neplăcute înaintea Lui: „inima lor cea 
nesocotită s-a întunecat. Zicând că sunt înţelepţi, au ajuns 
nebuni”68. Au dat mărgăritarul cel de preț al cuprinderii 
noastre, a tuturor, în trupul lui Hristos, prin Sfânta 
Împărtășanie pe scopuri pământești și lumești, au 
acceptat să se închine noului idol al zeiței sănătății, să 
asculte de noul Nabucodonosor – primul-ministru și să se 
lepede de Stăpânul Hristos. Spre batjocorirea noastră, a 
tuturor, în comunicatele sinodale s-a spus că Taina Sfintei 
Euharistii nu este negociabilă și nu transmite nicio boală. 
În fapt însă au mărturisit contrariul, fiindcă la nicio 
Sfântă Liturghie dintre cele care au fost transmise la 
televizor, la care au fost prezenți chiar și episcopi, 
credincioșilor nu li s-a dat Sfânta Împărtășanie, nici la 
catedrala din Atena, la primele Sfinte Liturghii, nici la 
Biserica „Sfântul Pantelimon” din Ampelókipi, în Mitro-
polia Neapoli și Stavroupoli [din Tesalonic], nici la 
Biserica „Sfânta Lidia” din Asproválta din Tesalonic și 
nici în alte biserici. 

Încă și astăzi se mai aude părerea blasfematoare a 
consilierului primului ministru și membru al Comisiei 
pentru Sănătate, profesorul Ilias Mósialos, că trebuie 
evitată administrarea Sfintei Euharistii, în forma în care 
are loc astăzi, până vom avea un vaccin sigur și se va 
cerceta dacă aceasta se poate face într-un mod diferit. De 
ce nu se rezumă unii la aria lor de competență științifică, 
la lumea fizică creată a experienței sensibile, care poate fi 

                                                            
68 Romani 1, 22. 
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cercetată microscopic și megascopic și pătrund, neinstru-
iți și neinițiați, în lumea supranaturală necreată, a 
atotputerniciei și a înțelepciunii dumnezeiești, mici, de 
nimic, pitici de-o șchioapă și ponegritori. Nu văd că un 
virus mic, infinitezimal, i-a smerit și le-a rușinat 
cunoștințele și autoritatea științifică și continuă să se 
împăuneze în fața Creatorului preaînțelept, atotputernic 
și purtător de grijă al universului! 

După cum Dumnezeu a creat totul prin lucrarea 
Duhului Sfânt, spune Sfântul Ioan Damaschinul, la fel se 
întâmplă și în Sfânta Euharistie. Prefacerea pâinii și a 
vinului în Trupul și Sângele lui Hristos o realizează 
lucrarea Duhului Sfânt într-un mod suprafiresc, pe care 
doar credința îl poate înțelege, nu rațiunea și înțelepciu-
nea omenească, a căror putere de cuprindere este limi-
tată: „După cum toate câte a făcut Dumnezeu le-a făcut cu 
energia Sfântului Duh, tot astfel și acum, energia Duhului 
lucrează cele mai presus de fire, pe care nu le poate cuprinde 
nimic altceva decât credinţa”. Și Maica Domnului, atunci 
când a auzit vestirea Sfântului Arhanghel Gavriil, că va 
naște, s-a mirat și a întrebat: „Cum îmi va fi mie aceasta? 
Pentru că sunt fecioară și nu cunosc bărbat”, iar Arhanghelul 
i-a răspuns: „Duhul cel Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea 
Celui Preaînalt te va umbri”. Dacă cineva se miră deci și 
întreabă cum pâinea devine Trupul lui Hristos și vinul, 
Sângele lui Hristos, îi răspundem și noi așa cum a făcut-o 
Arhanghelul: coboară Duhul Sfânt, care realizează prefa-
cerea Cistitelor Daruri într-un mod care depășește pute-
rea de cuprindere a rațiunii: „Iar arhanghelul Gavriil îi 



78 | Protopresbiter Theodoros Zisis 
 
răspunde: «Duhul cel Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea 
Celui Preaînalt te va umbri». Şi acum mă întrebi cum pâinea se 
face Trupul lui Hristos şi vinul și apa, Sângele lui Hristos? Ţi-
o voi spune eu. Sfântul Duh se coboară peste ele şi face pe 
acelea ce sunt mai presus de cuvânt și de cuget”69. Oare ar 
trebui să cerem părerea doamnei Kerameos, a domnului 
Mósialos și a altor raționaliști ca să credem în nașterea lui 
Hristos de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și în 
celelalte dogme și minuni mai presus de minte ale 
credinței noastre? 

 
3. Împreună vinovați de blasfemie sunt 
majoritatea episcopilor 
 
Acordul majorității episcopilor și chiar prin 

hotărâri sinodale ale Sfântului Sinod Permanent, format 
din mai puțini membri, și nu ale Sinodului Ierarhiei, așa 
cum s-a cerut de către câțiva episcopi, de a se închide 
bisericile și de a nu se da credincioșilor Sfânta 
Împărtășanie înseamnă că, în pofida declarațiilor 
frumoase, gratuite, au cedat, în fapt, în fața părerii 
blasfematoare a unor medici, potrivit căreia Trupul și 
Sângele lui Hristos, oferit de pe Sfântul Disc și din Sfântul 
Potir, cu Sfânta Lavidă, transmite infecția corona-
virusului. Din acest motiv se fac împreună vinovați de 
blasfemie și de negarea Preaînaltei și Preasfintei dogme a 
                                                            
69  Sfântul Ioan Damaschinul, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς Ὀρθοδόξου 
Πίστεως [Expunerea exactă a credinţei ortodoxe] 86, PG 1140-1142, ΕΠΕ 
1, 466. 
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prefacerii Cinstitelor Daruri. Dacă au uitat cunoștințele 
teologice pe care le-au dobândit în timpul studiilor, 
făgăduințele făcute la hirotonie, îndatoririle canonice de a 
propovădui dogmele și de a păstori poporul, nu se 
gândesc măcar că, atunci când slujesc, în momentul 
sfințirii Cinstitelor Daruri la Sfânta Liturghie, se roagă, ca 
și preoții, și cer de la Dumnezeu: „Trimite Duhul Tău cel 
Sfânt peste noi şi peste aceste Daruri, ce sunt puse înainte. Şi 
fă, adică, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tău, iar 
ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului Tău, 
prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt”. 

Și convinși că cererea aceasta s-a împlinit, cu puțin 
înainte să se împărtășească, adresându-se lui Hristos prin 
rugăciunea „Ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase”, spun, 
printre altele, fiind siguri că prefacerea Cinstitelor Daruri 
s-a realizat: „Şi ne învredniceşte, prin mâna Ta cea puternică, 
a ni se da nouă Preacuratul Tău Trup şi Scumpul Tău Sânge şi 
prin noi la tot poporul”. Ce cred că sunt? Actori care joacă 
un rol sau slujitori și liturghisitori ai unor înfricoșătoare 
Taine? 

Justificarea formulată în ultima vreme, că au cedat 
pentru a evita calomnierea Bisericii și pentru a nu i se 
atribui răspunderea pentru transmiterea virusului, nu 
convinge pe nimeni, ci este doar un paravan pentru lipsa 
de curaj și lașitatea lor de a se opune și de a mărturisi 
adevărul și de a susține viața Bisericii. Este oare prima 
dată în istorie când Biserica este calomniată și persecutată 
prin acuzații mincinoase, ticluite de către vrăjmașii ei? 
Trebuia oare să își ascundă credința și să suprime cultul 
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fiindcă toate acestea îl deranjează pe diavol, care vrea să 
le reducă și să le anuleze? Atunci când, în timpul 
persecuțiilor din vechime, idolatrii îi acuzau pe creștini că 
în timpul cultului divin săvârșesc jertfe umane și 
canibalism fiindcă interpretau greșit cuvintele „Luați, 
mâncați, acesta este Trupul Meu” și „Beți dintru acesta toți, 
acesta este Sângele Meu”, oare au încetat să săvârșească 
Taina Dumnezeieștii Liturghii? 

Dimpotrivă, Sfinții Apostoli au anulat cu 
îndrăzneală acuzațiile și i-au mustrat pe calomniatori, iar 
mulți dintre aceștia și mulți alții, un nor de martiri, și-au 
dat și viața, și-au vărsat sângele pentru a nu se lepăda de 
Hristos. Acum, în loc să se revolte și să critice calomniile 
blasfematoare și să ia în mod sinodal măsuri împotriva 
blasfematorilor, două sinoade, al Bisericii Greciei și al 
Bisericii din Creta îl felicită pe primul ministru, pe 
ministrul educației și pe medicii care au contribuit la 
închiderea bisericilor și la interzicerea Sfintei Împărtă-
șanii. Există oare o decădere și mai mare sau deja am 
ajuns în iad? 

Biserica, nu se identifică, desigur, cu conducerea ei 
și nici cu sinoadele care se țin din timp în timp fiindcă de 
multe ori patriarhi, episcopi, preoți, teologi și sinoade au 
fost condamnați pentru devieri eretice. În nefericita 
perioadă actuală, Biserica s-a păstrat acolo unde anumiți 
episcopi au reacționat, fie și în mod căldicel, și acolo unde 
unii preoți, ignorând interdicțiile și poruncile sinodale și 
episcopale, au dat, fie și pe ascuns, Sfânta Împărtășanie 
adunării credincioșilor. Acolo unde nu există adunarea 
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credincioșilor nu există Hristos, nu există Biserică. Este 
posibil să existe cap fără trup? Sfânta Euharistie nu este 
doar una dintre Tainele Bisericii, este manifestare și 
revelare a Bisericii, se identifică cu Biserica. Biserica există 
pentru a săvârși Sfânta Euharistie în sinaxa membrilor ei. 
Prin Euharistie îi integrează în chip sensibil pe aceștia în 
capul său, Hristos, ne face pe toți de un trup și de un 
sânge cu Hristos.  

Timp de două luni deci, prin măsura interzicerii 
adunării credincioșilor și a administrării Sfintei Împărtă-
șanii, conducerea Bisericii nu doar că a atacat cea mai 
înaltă și Sfântă dogmă a prefacerii pâinii și a vinului în 
Trupul și Sângele lui Hristos, ci a anulat însăși Biserica. 
Episcopii responsabili de adoptarea acestor decizii s-au 
anulat pe ei înșiși. Din fericire acest lucru nu s-a 
întâmplat în toate Bisericile Ortodoxe locale; în Serbia, în 
Bulgaria, în Georgia, în Polonia, în Rusia bisericile au 
rămas deschise și credincioșii au primit Sfânta Împărtă-
șanie, existând însă și acolo o amară afectare a încrederii 
în harul necreat al lui Dumnezeu și ascultarea de cezar, 
prin menținerea măsurilor sanitare în spațiul sfințit al 
bisericilor: distanța între credincioși, numărul mic al celor 
care participă la slujbă, evitarea sărutării sfintelor icoane 
și a mâinii preotului și, mai rău și mai detestabil decât 
orice, purtarea măștii în biserici, măsură impusă însă, din 
fericire, în foarte puține cazuri. Diavolul continuă să ne 
manevreze după bunul plac: pe mascații de la carnava-
lurile lumești i-a adus în biserici; îl deranjează comuni-
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unea de rugăciune cu Dumnezeu față către față, îl 
deranjează chipurile plăcute ale credincioșilor.  

Unde sunt marii reprezentanți ai teologiei persoa-
nei și ai ecleziologiei euharistice? Le plac măștile și lipsa 
adunării credincioșilor, bisericile goale? Singura Biserică 
locală care nu s-a supus ispitei coronavirusului fiindcă, 
bineînțeles, nici puterea politică nu s-a amestecat în 
treburile bisericești și nici nu a creat presiuni, este 
Biserica Bielorusiei, care se află, ca mitropolie, sub 
jurisdicția Bisericii Ruse. Acolo nu s-a schimbat nimic în 
biserici, nu s-a luat nicio măsură prohibitivă sau 
restrictivă. Au respectat sacralitatea bisericilor și mai 
presus de toate marea Taină a Sfintei Euharistii și credin-
cioșii iau parte la slujbe și se împărtășesc ca și înainte, 
fără nicio opreliște. 

 
4. Întreaga biserică și cele ce se află în biserică 
sunt sfinte și transmit sfințire și har 
 
În mod eronat și fără nicio fundamentare 

teologică, harul sfințitor al bisericii și al tuturor sfintelor 
vase și obiecte din cadrul sfintei biserici este subestimat și 
acțiunea acestuia este limitată doar la Sfânta Împărtă-
șanie. Indubitabil, după cum deja am spus, Sfânta 
Euharistie este cea mai înaltă și cea mai Sfântă Taină și pe 
bună dreptate Sfântul Sinod susține că acest lucru este 
indiscutabil, este o linie roșie, dincolo de care nu se poate 
trece și că, prin urmare, nu poate admite că prin Trupul și 
Sângele lui Hristos este posibil să se transmită o boală, cu 
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toate că în realitate, de acum două luni deja, sinodul a 
anulat linia roșie și a trecut dincolo de limite. Aceasta  nu 
înseamnă însă că sfânta biserică însăși și toate lucrurile 
sacre din aceasta ar fi lipsite de harul sfințitor și că prin 
intermediul acestora s-ar putea transmite infecția. În toate 
harismele și avantajele există grade de superioritate și de 
valoare, care se exprimă și la nivel lingvistic prin cele trei 
grade de comparație: pozitiv, comparativ de superioritate 
și superlativ: înțelept, mai înțelept, foarte/cel mai înțelept; 
bun, mai bun, foarte/cel mai bun; tânăr, mai tânăr, 
foarte/cel mai tânăr. În afară de Preasfânta și Preaînalta 
Dumnezeiască Euharistie, există deci și alte lucruri sfinte 
și mai sfinte, înalte și mai înalte, așa cum sunt sfânta 
biserică, Sfânta Evanghelie, sfintele icoane, Sfânta Cruce, 
sfintele moaște, mâna sfințită a preotului, Sfânta Masă, 
sfânta lavidă, sfântul disc și sfântul potir și multe altele. 
Așadar, după cum Sfânta Împărtășanie nu transmite boli, 
la fel și sfânta biserică și toate cele ce se află în aceasta 
transmit doar sfințenie și har, vindecare și tămăduire, și 
nu boli și infecții. 

Din nefericire, cei care conduc Biserica fiindcă nu 
îndrăznesc să se opună celor care ignoră rânduielile 
Bisericii sau celor care luptă în mod conștient împotriva 
Bisericii, au tras doar teoretic o linie roșie în privința 
Sfintei Euharistii, linie pe care deja au încălcat-o și nu 
știm dacă și în viitor o vor respecta și au acceptat, în mod 
blasfemator și pângăritor, că în sfintele biserici există 
pericolul de a se transmite infecția dacă nu se respectă 
măsurile sanitare care se mențin în toate spațiile unde se 
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întâlnesc persoane, dacă nu se respectă distanța necesară, 
dacă nu se dezinfectează bisericile, dacă sărutăm Sfânta 
Evanghelie, sfintele icoane, Sfânta Cruce, mâna preotului. 
Adresându-se politicienilor și celor din domeniul sanitar 
pentru faptul că au închis bisericile și au interzis Sfânta 
Împărtășanie, reprezentanții Bisericii, în loc să îi mustre 
pentru aceste acțiuni pângăritoare, blasfematoare și 
nelegiuite și să apere neclintiți tezaurul, cele sfinte ale 
Bisericii, ca mandatari, slujitori, demnitari ai singurului și 
absolutului Stăpân, Domnul, Împăratul Iisus Hristos, 
capul Bisericii, în loc să deschidă cu hotărâre și autoritate 
porțile bisericilor și să permită fără condiții închinarea 
înaintea sfintelor icoane și a celor sacre, în loc să strige cu 
glas tunător cuvintele: „Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi 
vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul slavei”70, îi 
roagă în chip servil și nedemn pe cei necredincioși și 
blasfematori și le zic: „Deschideți bisericile așa cum ați 
deschis supermarketurile, farmaciile și piețele publice și noi 
suntem de acord cu voi, că sfintele biserici, sfintele icoane, 
Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, persoanele multe din biserică 
sunt un pericol pentru sănătate. O să luăm decizii în acest sens 
și vom lua toate măsurile care se cer, pentru ca coronavirusul 
să nu se transmită în biserici”. Și acestea, chiar prin decizii 
sinodale, la care se presupune că Duhul Sfânt suprave-
ghează, Care în mod blasfemator este prezentat ca hotă-
rând și anulându-Se pe Sine fiindcă El sfințește, dă har 
sfintei biserici în timpul săvârșirii târnosirii acesteia și 

                                                            
70 Psalmul 23, 7. 
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ulterior, în mod constant, prin toate sfintele ritualuri și 
slujbe și în primul rând prin Sfânta Euharistie. Cei ai 
Bisericii pun astfel semnul egal între biserici și 
supermarketuri, între cele sacre și cele lumești, nu fac 
nicio deosebire, nu disting cele sfinte de cele ce nu sunt 
sfinte. Nu este valabilă oare, în chip analog, mustrarea pe 
care Dumnezeu o adresează preoților Vechiului Testa-
ment, prin profetul Iezechiel: „Preoţii lui [ai Ierusa-
limului] calcă legea Mea şi pângăresc lucrurile sfinte ale Mele; 
nu osebesc ce este sfânt de ce nu este sfânt şi nu fac deosebire 
între curat şi necurat... şi Eu sunt înjosit de către aceştia”71? 

Nu, dragii noștri arhierei! Locurile rău famate sau 
magazinele lumești nu sunt același lucru cu sfintele 
biserici, ca să cereți tratament egal. Nici măcar nu trebuia 
să cereți un astfel de lucru, ci cu hotărâre, cu puterea 
împărătească a demnității arhierești – fiindcă, după cum 
ați învățat în Facultățile de Teologie, preoția concentrează 
întreita slujire a Domnului, împărătească, profetică și 
arhierească – pe cezarul lumesc necredincios trebuia să îl 
lăsați în afara bisericilor, în care sălășluiește și lucrează 
Împăratul universului. Biserica este casa lui Dumnezeu și 
locul unde lucrează Duhul Sfânt. 

Prezentul articol ar dobândi o amploare mare dacă 
aș încerca să demonstrez pe cât ar trebui sfințenia și harul 
sfintelor biserici și al tuturor vaselor și obiectelor existen-
te în acestea. Cu titlu de referință, împlinind o datorie de 
dascăl și de preaneînsemnat preot, voi aborda anumite 

                                                            
71 Iezechiel 22, 26. 
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aspecte ale subiectului, pe care le-au abordat și le cunosc 
și alții. Sfânta biserică este numită Sfântă, așa cum și 
Euharistia este numită Dumnezeiască, fiindcă a fost 
sfințită, a fost consacrată printr-o slujbă specială, slujba 
sfințirii, în care arhiereul, dincolo de faptul că invocă 
harul Duhului Sfânt să coboare ca să sfințească biserica, 
pentru a arăta prezența sensibilă a sfințeniei, unge pereții 
acesteia cu Sfântul Mir. Și spre sporirea sfințirii așază în 
Sfânta Masă și moaște ale Sfinților Mucenici care cu 
sângele lor au sfințit și au îmbogățit Biserica. Din 
mulțimea de cântări și rugăciuni ale slujbei de sfințire a 
bisericii alegem câteva. De la vecernia slujbei, stihirile 
care urmează după „Și acum”: „Săvârșind înnoirile bisericii 
Tale celei întrutotsfinte…, pe Tine Te slăvim, Doamne, Cel ce 
ai sfințit-o pe ea și ai desăvârșit-o prin Harul Tău cel 
desăvârșit”. Primul tropar de la Stihoavnă: „…Această casă 
Tatăl a zidit-o, această casă Fiul a întărit-o, această casă Duhul 
Sfânt a înnoit-o, Cel care luminează și sprijină și sfințește 
sufletele noastre”. 

Așezând sfintele moaște în sfânta cutiuță care va fi 
pusă în Sfânta Masă, arhiereul Îl roagă pe Dumnezeu să 
le dăruiască acestora „puterea de a face minuni spre 
mântuirea noastră”. De asemenea, într-o rugăciune de sfin-
țire arhiereul spune, printre altele: „Așa Stăpâne, Doamne 
Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului, 
auzi-ne pe noi păcătoșii, rugămu-ne Ție și trimite pe Sfântul 
Duh cel închinat și atotputernic și sfințește locașul acesta. 
Umple-l pe el de lumina cea veșnică, și-l alege pe el locaș plăcut 
Ție, fă-l pe el scaun slavei Tale, împodobește-l pe el cu 
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dumnezeieștile Tale daruri cele mai presus de lume, fă-l pe el a 
fi liman celor înviforați, lecuire patimilor, scăpare bolna-
vilor, gonire dracilor. Să fie ochii Tăi deschiși către el ziua și 
noaptea, și urechile Tale luând aminte spre rugăciunile celor ce 
cu frică și cu smerenie intră în el și cheamă Preacinstitul și de 
mare cuviință Numele Tău. Și oricâte vor cere, Tu vei auzi în 
cer, sus, și vei face milă și Milostiv vei fi lor. Păzește-l pe el 
neclintit până la sfârșitul veacului, iar jertfelnicul cel zidit în 
el, cu puterea și cu lucrarea Sfântului Tău Duh, arată-l pe el a 
fi Sfântă a Sfintelor. Preamărește-l pe el mai mult decât altarul 
celor din Legea Veche, încât Dumnezeieștile Jertfe ce se vor 
săvârși în el să ajungă la Sfântul, cel mai presus de ceruri, și 
tainicul Tău Jertfelnic, și ne dă nouă darul umbririi Tale celei 
preacurate. Că nu în facerea nevrednicilor noastre mâini ne 
punem nădejdea, ci întru a Ta negrăită bunătate”.  

La ectenia cererilor, pe care diaconul o rostește în 
continuare, este adăugată rugăciunea: „Pentru ca să se 
sfințească biserica aceasta și jertfelnicul ce este într-însa cu 
pogorârea, cu puterea și cu lucrarea Sfântului Duh”. 

Într-o altă rugăciune arhiereul spune: 
„Mulțumim Ție, Doamne Dumnezeul nostru, că Darul 

pe care l-ai vărsat peste Sfinții Tăi Apostoli și cuvioșii Părinții 
noștri, ai învrednicit pentru multa Ta iubire de oameni să 
ajungă și până la noi păcătoșii și nevrednicii robii Tăi. Drept 
aceea, rugămu-ne Ție, Stăpâne, mult-Milostive, umple de slavă 
și de sfințenie și de Dar Jertfelnicul acesta, ca jertfele cele fără 
de sânge ce se aduc Ție peste dânsele, să se prefacă în 
Preacuratul Trup și Cinstitul Sânge al Fiului Tău Celui 
Unuia-Născut, Domnul Dumnezeul și Mântuitorul nostru 
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Iisus Hristos, spre mântuirea a tot poporul și a nevredniciei 
noastre”. 

Același har deci, care s-a dat Apostolilor și Sfinților 
Părinți, harul Sfântului Duh, umple prin slujba de sfințire 
sfintele biserici și rămâne acolo permanent, așa cum 
rămâne harul Botezului în cei botezați și cel al Preoției în 
preoți. Este același har care preface pâinea și vinul în 
Trupul și Sângele lui Hristos, care lucrează prin sfintele 
icoane, făcându-le făcătoare de minuni și izvorâtoare de 
mir, precum și în moaștele Sfinților. Așadar la harul și la 
sfințirea bisericilor prin slujba târnosirii se adaugă spre 
sporire har din săvârșirea neîncetată a Tainei Sfintei 
Euharistii și a celorlalte Taine, din harul bogat al lectu-
rilor din Sfânta Scriptură și al cântărilor, din înmulțirea 
harului în cei care se împărtășesc și cei care iau parte la 
slujbă. În cadrul bisericii toate se sfințesc și se umplu de 
har, până și pereții și cărămizile și stranele și scaunele și 
aerul din biserică; coronavirusul nu poate sta și nu poate 
supraviețui nicăieri. De aceea m-am întristat și m-am 
mâhnit când am văzut la televizor că episcopi și preoți au 
chemat echipe de dezinfecție, care au umplut de norii și 
vaporii necredinței noastre spațiul sfințit și neafectat de 
boli, locul unde are loc vindecarea de patimi și de suferin-
țe trupești. Un frate evlavios m-a înștiințat că dezinfecția 
a ajuns chiar și în altarele bisericilor. Din fericire, în 
ultima clipă au retras folosirea obligatorie a măștii în 
sfintele biserici, caz în care cei care încălcau această 
măsură ar fi fost pedepsiți și cu amenzi. Se cere însă acest 
lucru cu o recomandare puternică. Așteptăm și noi din 
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partea Sfântului Sinod, nu printr-o recomandare puter-
nică, ci una foarte puternică, să interzică pângărirea și 
batjocorirea bisericilor prin folosirea măștii și să rămână 
și în alte privințe la înălțimea slujirii Preoției. 

Voi adăuga încă puține lucruri doar despre harul 
sfințitor al sfintelor icoane și despre sărutarea mâinii 
preoților și voi încheia cu o scurtă prezentare a ceea ce 
spune Sfântul Simeon al Tesalonicului (1416/1417-1429), 
mare liturgist și teolog mistic, despre sfințenia bisericii și 
a celor ce se află în biserică. 

Recomandarea de a nu săruta sfintele icoane poate 
să fie considerată drept un nou tip de iconoclasm, fiindcă 
ignoră teologia și credința Bisericii, dezvoltate de Sinodul 
al VII-lea Ecumenic și de mari Sfinți Părinți. Sărutând 
sfintele icoane sărutăm chipurile înfățișate în acestea, al 
lui Hristos, al Maicii Domnului, ale Apostolilor și ale 
Sfinților, al căror har și sfințenie trec de la prototip, de la 
aceștia înșiși, și asupra icoanelor lor. Nu cinstim lemnul 
icoanei, ci pe cel zugrăvit în aceasta, după cum a afirmat 
de timpuriu Sfântul Vasile cel Mare și după aceea Sfântul 
Ioan Damaschinul și Sinodul al VII-lea Ecumenic: „căci 
cinstirea arătată icoanei trece asupra prototipului”. Este deci 
posibil oare ca Hristos, Maica Domnului sau Sfântul 
înfățișat în icoană să permită vreodată ca cel care îi 
cinstește sărutând icoana sa, să se îmbolnăvească, și cu 
deosebire atunci când avem mii de exemple de icoane 
făcătoare de minuni care, fie manifestă harul lor bogat 
prin izvorârea de mir, fie prin tămăduirea a mii de 
bolnavi care aleargă la acestea și cer ajutor de la 
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Dumnezeu și de la Sfinți? Așa cum acest har al Sfinților 
înfățișați în icoane trece asupra moaștelor multor Sfinți și 
le face nestricăcioase și făcătoare de minuni, la fel trece și 
asupra materialului icoanelor, asupra lemnului, îl 
sfințește și îl umple de har, astfel încât și acesta să poată 
transmite har și sfințire. Într-un mai vechi studiu despre 
sfintele icoane scriam următoarele: 

„Icoanele Sfinților nu sunt simple reprezentări cu rol 
comemorativ, așa cum sunt fotografiile rudelor și ale 
prietenilor, ci se împărtășesc și ele de slavă și de sfințenie 
datorită legăturii lor tainice cu prototipul. Harul Sfântului 
Duh, care sălășluiește în Sfinți, umple de har trupurile 
acestora, așa cum se vede în sfintele lor moaște și trece și 
asupra sfintelor lor icoane, care din această pricină devin 
făcătoare de minuni” 72. Sinodul a respins părerea icono-
claștilor, care susțineau că, întrucât nu este sfințită printr-
o rugăciune specială, icoana nu are caracter sacru, „ci 
rămâne ordinară și lipsită de cinstire, așa cum a făcut-o 
pictorul”. Potrivit Părinților Sinodului, există multe alte 
obiecte folosite în cult, precum Crucea și sfintele vase, 
care, fără să fie consacrate printr-o rugăciune, sunt în sine 
pline de sfințenie și har. Acest lucru este valabil și în 
cazul icoanei. De aceea „sărutând-o și închinându-ne 
acesteia cu respect ne împărtășim de sfințire. Și, de aceea 
sărutăm și diferitele sfinte vase pe care le avem și ne închinăm 
lor și nădăjduim să primim sfințire prin acestea. Chiar dacă 
aceia zic în chip nelegiuit că Crucea și sfintele vase sunt 

                                                            
72 MANSI 13, 40-309. 
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comune și lipsite de cinstire, fiind așa cum le-a făcut sculptorul 
și pictorul și țesătorul și că întrucât nu li se face o sfântă 
rugăciune de sfințire nu acceptă cinstitele icoane ca sfinte”73. 
Tot ce se consacră lui Dumnezeu și Sfinților se împărtă-
șește de har și devine sfânt. Icoanele au aceeași putere ca 
Evanghelia, Crucea și sfintele vase. De aceea sinodul 
repetă spunând: „acestea știind noi, aducând doar lui 
Dumnezeu adorarea noastră în duh și în adevăr, toate cele pe 
care I le aducem și le consacrăm, fie semnul sfânt al cinstitei 
Cruci, fie Sfânta Evanghelie, fie cinstitele icoane, fie sfintele 
vase, pe acestea le și sărutăm și ne și închinăm lor, având 
nădejdea că prin ele ne împărtășim de sfințire”74. 

În ceea ce privește sărutarea mâinii preotului, care 
este un străvechi obicei evlavios și sfințitor, trebuie să 
spunem următoarele. Sărutarea mâinii preotului nu are 
nicio legătură cu preotul ca persoană fizică, ca simplă 
existență biologică. Se adresează preotului ca purtător al 
marii slujiri a Preoției; nu îl cinstim pe Gheorghe, pe Ioan, 
pe Grigorie, ci preoția lui Gheorghe, a lui Ioan, a lui 
Grigorie; îl cinstim pe părintele Gheorghe, pe părintele 
Ioan, pe părintele Grigorie. Fac foarte rău și aduc o jignire 
preoției lor preoții care dintr-o falsă politețe lumească sau 
dintr-o presupusă smerenie și nevrednicie își trag mâna și 
nu-i lasă pe credincioși să o sărute. Mâna preotului este 

                                                            
73 MANSI 13, 269-271. 
74 Ibidem 13, 309-377. Vezi Protopresbiter Theodoros Zisis, Οἱ Εἰκόνες 
στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία [Icoanele în Biserica Ortodoxă], Tesalonic, 
2007, pp. 27-28. 
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mâna Arhiereului Hristos; Hristos o împrumută, pentru 
ca prin aceasta să transmită harul Său și de multe ori să 
facă minuni. Nu a zis El despre apostoli și prin urmare și 
despre episcopi și preoți, că „peste cei bolnavi îşi vor pune 
mâinile şi se vor face sănătoşi” 75 . În Faptele Apostolilor, 
Evanghelistul Luca relatează că apostolii făceau minuni 
prin punerea mâinilor asupra celor bolnavi: „Iar prin 
mâinile apostolilor se făceau semne şi minuni multe în 
popor”76. Și prin punerea mâinilor lor i-au hirotonit pe cei 
șapte diaconi77, așa cum s-a întâmplat și se întâmplă până 
astăzi în Taina Preoției și în alte Taine, în timpul cărora 
episcopul sau preotul își pune mâinile pe capul persoanei 
sfințite. 

Impresionant și sugestiv legat de realitatea că 
mâna preotului este mâna lui Hristos este faptul că atunci 
când noi, preoții, săvârșim înainte de Proscomidie așa 
numita slujbă a vremii, la „luarea vremii", după cum se 
spune, Îl rugăm pe Hristos să ne trimită mâna Sa ca să 
săvârșim Sfânta Liturghie, folosind, desigur, mâna 
noastră: „Doamne, trimite-mi mâna Ta dintru înălţimea 
locaşului Tău…”. Iar la sfârșit, după sfințirea Cinstitelor 
Daruri și cu puțin înainte de primirea Împărtășaniei, când 
preotul spune rugăciunea scurtă: „Ia aminte, Doamne Iisuse 
Hristoase”, Îl roagă pe Hristos ca, prin puternica Sa mână, 
să-i dea Trupul și Sângele Lui și prin el, și poporului: „Şi 
ne învredniceşte, prin mâna Ta cea puternică, a ni se da nouă 
                                                            
75 Marcu 16, 18. 
76 Faptele Apostolilor 5, 12. 
77 Faptele Apostolilor 6, 6. 
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Preacuratul Tău Trup şi Scumpul Tău Sânge şi prin noi la tot 
poporul”. 

Este deci o ofensă la adresa Preoției faptul că 
episcopii și preoții refuză să li se sărute mâna de către 
credincioși din motive de politețe lumească sau din falsă 
smerenie, iar acum, chiar mult mai rău și blasfemator, din 
teama că mâna lor sfințită, mâna lui Hristos, transmite 
boala coronavirusului. Sfântul Cosma Etolianul, refe-
rindu-se la faptul că trebuie să-i cinstim pe preoți, preoția 
acestora, învață că dacă ne întâlnim cu un înger și cu un 
preot mai întâi să-i dăm cinstire preotului și apoi 
îngerului fiindcă preotul este mai presus de îngeri. Și 
completează referitor la sărutarea mâinii: „Eu am datoria, 
atunci când întâlnesc un preot, să mă aplec să îi sărut mâinile 
și să-l rog să se roage lui Dumnezeu pentru păcatele mele. 
Fiindcă toți oamenii de s-ar ruga lui Dumnezeu, nu pot săvârși 
Preacuratele Taine, iar un preot, chiar și păcătos, poate să le 
săvârșească, cu harul Sfântului Duh”78.  

Zilele acestea a apărut pe internet o scrisoare a 
Sfântului Nicolae Velimirovici, în care se spune că într-un 
anumit sat, atunci când a murit preotul bătrân și a fost 
trimis unul tânăr, localnicii nu i-au sărutat mâna fiindcă 
mulți dintre aceștia erau mai mari ca vârstă decât el. 
Sfântul Nicolae îi amintește destinatarului scrisorii, local-

                                                            
78 Vezi Episcopul Augustin Kantiotis, Mitropolit de Florina, Κοσμᾶς ὁ 
Αἰτωλός (1714-1799) (Συναξάριον-Διδαχαί-Προφητεῖαι-Ἀκολουθία) 
[Cosma Etolianul (1714-1799) (Sinaxar, învățături, profeții, slujbă)], 
Atena, 2005, pp. 160-161. 
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nic al acelui sat, că atunci când voievodul Serbiei, Miloș, a 
întâlnit un preot tânăr care și-a tras mâna ca acesta să nu 
i-o sărute, voievodul i-a zis: „Dă-mi să-ți sărut mâna! Nu 
sărut mâna ta, ci demnitatea ta, care este mai în vârstă și decât 
tine și decât mine”. Și comentând răspunsul voievodului, 
Sfântul Nicolae spune: „Prin aceasta cred că s-a spus și s-a 
lămurit totul. Bătrânul voievod a vorbit Bisericii și a rostit 
acele cuvinte inspirat fiind de Duhul lui Dumnezeu. Gândiți-
vă și singur: dacă preotul dumneavoastră are douăzeci și cinci 
de ani, demnitatea lui are o mie nouă sute de ani. Și atunci 
când dumneavoastră îi sărutați mâna, sărutați demnitatea care 
de la Apostolii lui Hristos a trecut asupra multor mii de 
slujitori ai altarului lui Dumnezeu. Și sărutând demnitatea 
preotului, sărutați toate cele sacre mari și pe toți oamenii 
duhovnicești vrednici, care au purtat această demnitate, de la 
Apostoli până astăzi. Îi sărutați pe Sfântul Ignatie, pe Sfântul 
Nicolae, pe Sfântul Vasile cel Mare, pe Sfântul Sava, Sfinții 
Arsenie și Ioanichie și mulți alții, care au fost podoabele 
pământului, iar acum în cer sunt podoabele cerului și care au 
fost numiți îngeri pământești și oameni cerești. Astfel, 
sărutarea dată preotului nu se face printr-o simplă sărutare, ci 
după cuvintele Sfântului Apostol Pavel, «cu sărutare sfântă»79. 
Sărutați deci fără ezitare mâna care binecuvântează și 
demnitatea care este binecuvântată de Duhul Sfânt. Și încă, a 
săruta mâna unui preot care este mai tânăr decât noi, precum și 
a  asculta  pe  cineva  mai  tânăr decât  noi  este  un  lucru  bun  

                                                            
79 I Corinteni 16, 20. 
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fiindcă ne ferește de mândrie și ne învață să fim smeriți”80.  
 
Epilog. Învățătura însemnată a Sfântului Simeon 
al Tesalonicului 
 
Și încheiem cu cele spuse de Sfântul Simeon al 

Tesalonicului despre sfințenia bisericii, alegând cele mai 
sugestive dintre acestea. Ne spune deci că „biserica a fost 
închinată lui Dumnezeu și este lăcaș al Lui. Dumnezeu Însuși 
se află în biserică. De asemenea, Sfântul căruia i-a fost închina-
tă biserica locuiește în biserică, ca în propria sa acasă. Și cu 
sufletul este prezent în chip nevăzut, însă de multe ori și prin 
moaștele sale se află acolo cu trupul și lucrează cu putere 
dumnezeiască și har. Întrucât noi oamenii suntem compuși, 
binari, alcătuiți din suflet și trup, primim Dumnezeieștile 
Daruri într-un chip îndoit, nevăzut și văzut. De aceea Harul 
coboară și locuiește și lucrează pentru noi și în aceste lucruri 
materiale și sensibile, prin bunăvoirea Tatălui și prin mila 
Celui Care S-a întrupat pentru noi și ne-a creat în chip îndoit 
și prin venirea și prezența Sfântului Duh, Care este împreună 
lucrător cu Acesta și nedespărțit de El. Și acest lucru îl vedem 
în mod limpede. În biserici lucrează puteri dumnezeiești și 
arătări ale îngerilor și ale Sfinților; se săvârșesc minuni; se 
împlinesc cereri; se face vindecarea bolnavilor. Până și obiectele 
neînsuflețite din biserici, apa și pietrele și coloanele și vălurile 
și fierul se sfințesc, bineînțeles nu prin ele însele, de vreme ce 

                                                            
80 Despre sărutarea mâinii preotului (Sfântul Nicolae Velimirovici). 
Sursa textului în formă electronică: orp.gr 
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sunt neînsuflețite și creații ale lui Dumnezeu și de la ele însele 
nu au nimic. Lucrează însă prin Harul lui Dumnezeu și prin 
invocarea numelui Sfântului bisericii, ca să ne sfințim. Acolo 
unde există deci numire și invocare a Numelui lui Dumnezeu, 
Care a creat toate, Sfânta Treime, Care este singurul Dumne-
zeu adevărat, acolo toate sunt sfinte și toate sfințesc și 
tămăduiesc și mântuiesc prin Harul lui Dumnezeu”. Acest 
text însemnat al Sfântului Simeon îl alăturăm în original 
ca pe o concluzie ortodoxă care nu lasă loc niciunei 
îndoieli despre cum trebuia să fie abordat subiectul 
bisericii și al lucrurilor din biserică în gestionarea sanitară 
a bolii provocate de coronavirus81. 
                                                            
81  „Ὁ ναὸς ἀφιέρωται τῷ Θεῷ, καὶ αὐτοῦ ἐστιν οἶκος· καὶ αὐτὸς 
ἐστιν ἐν αὐτῷ. Καὶ ὁ ἐπικληθεὶς δὲ δοῦλος αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, ὡς 
ἐν οἰκείῳ σκηνώματι. Καὶ τῇ ψυχῇ μὲν ἐνδημεῖ ἀΰλως, πολλάκις δὲ 
καὶ τοῖς λειψάνοις ἐστὶ τεθειμένος ἐκεῖσε· καὶ θείᾳ δυνάμει καὶ 
χάριτι, ἐνεργεῖ· ὅτι καὶ διπλοῖ ὄντες ἡμεῖς καὶ τὰ δῶρα διπλῶς 
λαμβάνομεν. Ὅθεν καὶ ἐν τοῖς ὑλώδεσι τούτοις ἡ χάρις ἐφίσταται, 
καὶ ἐπιφοιτῶσα μένει, καὶ δι᾽ ἡμᾶς ἐνεργεῖ εὐδοκίᾳ Πατρός, καὶ 
ἐλέει τοῦ δι᾽ ἡμᾶς σαρκωθέντος καὶ διπλῶς ἡμᾶς ἀναπλάσαντος, 
καὶ ἐπιδημίᾳ καὶ οἰκτιρμοῖς τοῦ συνεργοῦ αὐτῷ καὶ ἀχωρίστου 
Πνεύματος. Καὶ τοῦτο βλέπομεν ἀριδήλως. Θεῖαι γὰρ δυνάμεις 
ἐνεργοῦνται ἐν τοῖς ναοῖς, καὶ ἀγγέλων ἐμφάνειαι καὶ ἁγίων· καὶ 
σημεῖα τελεῖται· καὶ τὰ αἰτήματα δίδοται· καὶ ἰάματα χορηγεῖται· 
καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς δὲ τοῖς ναοῖς ἄψυχα, ὕδατά τε καὶ λίθοι καὶ κίονες 
καὶ πέπλα καὶ σιδήρια ἐνεργεῖ· οὐκ ἀφ᾽ ἑαυτῶν, πῶς γάρ; ἄψυχα 
καὶ κτίσματα Θεοῦ ὄντα, καὶ μηδὲν ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἔχοντα; ὅμως ταῦτα 
ἐνεργεῖ τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι ἐν τούτοις ἐπικληθείσῃ, καὶ τοῦ θείου 
ἐν τούτοις ἐπονομασθέντος ὀνόματος, ἵν᾽ ἁγιασθῶμεν ἡμεῖς. Ὅπου 
τοίνυν Θεοῦ ὀνομασία τε καὶ ἐπίκλησις τοῦ πάντα πεποιηκότος τῆς 
μακαρίας Τριάδος τοῦ μόνου ὄντος Θεοῦ, ἅγια πάντα, καὶ ἐνεργεῖ 
πάντα, καὶ ἰᾶται, καὶ σώζει τῇ χάριτι”. Περὶ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ τῆς 
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CAPITOLUL V 

Sântul Duh uneşte, nu dezbină. Noul act dezbinator al 
Patriarhului Bartolomeu din cauza coronavirusului 

 
 

1. Noul Turn Babel: globalizare și ecumenism 
 

Impulsul de a scrie prezentul articol ne-a fost dat 
de marea sărbătoarea a Cincizecimii, la care scriitorii 
cântărilor extraordinare ale praznicului, inspirați de 
Dumnezeu, prezintă dimensiunile mântuitoare ale Pogo-
rârii Duhului Sfânt: „în chipul limbilor de foc asupra sfinților 
ucenici și apostoli” și ale prezenței și lucrării permanente, 
în continuare, ale Acestuia în viața Bisericii. O dimen-
siune însemnată a lucrării și a acțiunii Duhului Sfânt este 
unitatea oamenilor care, prin Sfântul Botez, devin 
membri ai Bisericii și se integrează în trupul cel unul și 
unic al Bisericii, care îl are drept cap pe Hristos. S-a scris 
că Hristos este capul Bisericii, iar Duhul Sfânt este 
sufletul ei, care dă viață trupului și leagă, unește membrii 
cu capul și unii cu alții82. Biserica și Duhul Sfânt sunt 
legate întreolaltă în chip ontologic; nu există Biserică 
acolo unde nu lucrează Duhul Sfânt. După cum sublini-
                                                                                                                              
τούτου καθιερώσεως [Despre sfânta biserică și despre sfințirea acesteia], 
PG 155, 336. 
82  Protopresbiter Theodoros Zisis, Ἑπόμενοι τοῖς θείοις Πατράσι. 
Ἀρχὲς καὶ κριτήρια τῆς Πατερικῆς Θεολογίας [Urmând Sfinților 
Părinți. Principii și criterii ale teologiei patristice], Tesalonic, 1997, p. 157. 
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ază Sfântul Ioan Hrisostom, „De nu ar fi fost Duhul nu s-ar 
fi întemeiat Biserica. Dar de vreme ce s-a întemeiat şi lucrează, 
vădit este că Duhul e de faţă”83. Același Sfânt de Dumnezeu 
purtător Părinte învață că nu există nimic în viața 
Bisericii, nimic din cele ce sunt legate de mântuirea 
noastră, care să nu provină de la Duhul Sfânt: „…Că, 
spune-mi, nu ni s-a dat nouă Duhul pentru mântuirea noas-
tră? Prin El ne-am izbăvit de robie, am fost chemaţi la 
slobozenie, ne-am suit la cinstea de fii după har, iar sarcina cea 
grea a păcatelor o lepădăm. Prin Duhul vedem adunări de 
preoţi, avem cete de dascăli. Din Izvorul acesta curg darurile 
descoperirilor şi darurile vindecărilor. Şi toate celelalte care de 
obicei împodobesc Biserica lui Dumnezeu, de aici au izvorul”84. 
Această concepție a Sfântului Ioan Gură de Aur, potrivit 
căreia toate în Biserică sunt date de Sfântul Duh 
reprezintă un loc comun în învățătura ortodoxă. Sfântul 
Vasile cel Mare, de exemplu, enumerând deseori darurile 
și lucrările Duhului Sfânt, în principal în lucrarea sa 
„Despre Duhul Sfânt”, spune că „din Duhul Sfânt izvorăşte 
asupra creaţiei orice împărţire de bunuri”85. Acest fapt este 
repetat și de cântarea foarte dragă ortodocșilor, de la 
sărbătoarea Rusaliilor [una dintre stihirile Vecerniei 
sărbătorii]: „Pe toate le dă Duhul Sfânt: izvorăște prorocii, îi 
sfințește pe preoți, pe cei necărturari i-a învățat înțelepciune, pe 
pescari teologi i-a arătat; toată rânduiala Bisericii o plinește”. 
                                                            
83 Εἰς τὴν Ἁγίαν Πεντηκοστὴν [La Sfânta Pogorâre a Duhului Sfânt] 1, 
4, PG 50, 459. 
84 Ibidem, 2, 1, PG 50, 463. 
85 Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος [Despre Duhul Sfânt] 24, PG 32, 172B. 
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Foarte repede, odată cu extinderea Bisericii în 
lumea întreagă, lumea idolatră, divizată și scindată a aflat 
în mesajul Mântuitorului Hristos un însemnat factor 
unificator, care într-un mod unic și irepetabil în istorie i-a 
unit pe toți oamenii într-o nouă lume, creștină: cu 
deosebire începând din momentul în care Constantin cel 
Mare, inspirat de Dumnezeu, și-a dat seama că singura 
putere spirituală care ar putea să realizeze unitatea în 
vastul Imperiu Roman multicultural și multireligios - 
interreligios era Creștinismul. Pax Romana nu a putut să 
unească lumea prin măsuri politice și militare, şi nici 
măcar prin cele economice, așa cum a reușit ulterior, timp 
de un mileniu în mod statornic, iar în mileniul următor 
cu scindări, Pax Christiana, fără războaie și violență, ci 
prin propovăduirea păcii, a concordiei, a iubirii, a 
smereniei și a împăcării. 

Această scindare multiplă și acest multiculturalism 
al lumii vechi, care a condus la confruntări, războaie și 
violență, încearcă să o readucă astăzi în mod tiranic și pe 
ascuns cei care propovăduiesc așa zisa „Nouă Eră” și 
„Nouă Ordine” a lucrurilor, prin invocarea plină de 
îngâmfare a reușitelor tehnologice și electronice, prin 
care, așa cum s-a văzut și în criza creată de epidemia de 
coronavirus, încearcă să îndrepte lumea împotriva lui 
Hristos, împotriva Bisericii, să o lipsească de pace, de 
odihnă, de apărarea împotriva răului și a păcatului, de 
curajul în fața morții, încearcă să facă din oameni făpturi 
lașe și temătoare, ascultătoare de poruncile și 
îndemnurile lor dezastruoase. Este un nou hybris 
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împotriva atotputernicului Dumnezeu, pe care din păcate 
conducerea bisericească, nevrednică, servilă și coruptă, 
nu doar că nu a respins-o, ci a contribuit și ea la această 
fărădelege, dându-și acordul și cοnlucrând cu factorii 
politici. 

Este vorba de un nou Turn Babel, de turnul 
globalizării și al ecumenismului, pe care îl înalță cu 
insolenţă de un secol, încercând, plini de mândrie față de 
posibilitățile științei, să-L marginalizeze pe Hristos și 
Biserica Sa și să inaugureze „Noua Eră” a tiraniei și a 
terorismului lui Antihrist. La aceste gânduri ne conduc, 
prin inspirarea lui Dumnezeu, anumite cântări ale 
Cincizecimii, care ne fac să înțelegem că Dumnezeu poate 
să oprească cu ușurință orice hybris și insolentă 
blasfemie și să restabilească unitatea și cunoașterea lui 
Dumnezeu în Hristos de vreme ce din ziua Rusaliilor în 
Biserică lucrează și acționează Preasfântul Duh, Care îi 
unește pe oameni cu Sfântul Cap, Hristos, și unii cu alții. 
Condacul sărbătorii, care întotdeauna încearcă să rezume 
mesajul duhovnicesc al evenimentului sau al Sfântului 
sărbătorit, spune: „Când Cel Preaînalt, coborându-Se, a 
amestecat limbile, atunci a despărțit neamurile; iar când a 
împărțit limbile cele de foc, atunci i-a chemat pe toți la unire; 
și cu toții, într-un glas, slăvim pe Duhul cel Preasfânt”. 

În același sens grăiește și troparul vecerniei: 
„Odinioară limbile au fost amestecate, pentru îndrăzneala 
zidirii turnului; iar acum limbile au fost înţelepţite pentru 
slava cunoştinţei de Dumnezeu. Atunci a pedepsit Dumnezeu 
pe cei nelegiuiți pentru greşeală; acum Hristos a luminat pe 
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pescari cu Duhul. Atunci s-a lucrat felurimea limbilor spre 
pedepsire; acum se reînnoieşte înţelegerea spre mântuirea 
sufletelor noastre.”86.  

 
2. „Părutu-s-a Duhului Sfânt și nouă” 
 
Într-adevăr, din ziua Cincizecimi a fost inaugurată 

o admirabilă unitate și armonie în Biserică grație 
prezenței și lucrării constante a Duhului Sfânt. Cuvintele 
condacului, „i-a chemat pe toți la unire”, pe care le-am 
amintit mai sus, au devenit și devin realitate. Desigur, în 
istoria Bisericii nu au lipsit, din epoca Apostolilor și până 
astăzi, fenomene de scindare și divizare, provocate de 
regulă de egoismul luciferic și de mândria care au 
constituit cauza pentru care diavolul a pierdut unitatea sa 
cu Dumnezeu, s-a întunecat și apoi a încercat să îi 
întunece și pe alții, fiind pricinuitor și împreună autor al 
diviziunilor și al schismelor. În viața Bisericii există de 
veacuri o unitate și o consonanță admirabile, al căror 
factor determinant și creator este prezența iluminatoare și 
unificatoare a Sfântului Duh. Hotărârile luate în Biserică 
nu sunt monarhice și tiranice, ci sinodale și colective, 
fiind luate întotdeauna în Duhul Sfânt. Iar când uneori se 
întâmplă ca planuri și forțe antihristice să împiedice 
prezența iluminatoare și unificatoare a Duhului Sfânt la 
întrunirile și lucrările sinodale, atunci Duhul Sfânt se 

                                                            
86 Relatarea în cauză, din Vechiul Testament, despre Turnul Babel se 
află în cartea Facerii 11, 1-9. 
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retrage de la aceste sinoade și luminează episcopi, 
slujitori, monahi și mireni pentru ca aceștia să refacă 
sinodalitatea cea adevărată, pentru ca Duhul Sfânt să se 
întoarcă și să lucreze în chip unificator. 

Sinodul de la Ierusalim (întrunit în anul 49 d. Hr.) 
a devenit modelul tuturor sinoadelor ulterioare, fiindcă 
exprimă credința întregii Biserici și nu doar pe cea a unor 
persoane sau grupuri. În Faptele Apostolilor, în care se 
regăsește relatarea despre sinod, se spune că „Atunci 
apostolii şi preoţii, cu toată Biserica, au hotărât” 87 . Iar la 
sfârșitul hotărârilor prin care s-au rezolvat problemele și 
diviziunile, este așezat factorul principal și decisiv al 
unității și al armoniei, Sfântul Duh: „părutu-s-a Duhului 
Sfânt și nouă”88. Începând de atunci această expresie chiar 
însoțește toate hotărârile sinoadelor, chiar dacă uneori 
este aparentă și mincinoasă, fiindcă și sinoadele eretice și 
schismatice își propun să își prezinte hotărârile ca fiind 
luate în Duhul Sfânt. 

 
3. Despărţirea de eretici și schismatici nu 
afectează unitatea Bisericii 
 
Această modalitate de funcționare în Duhul Sfânt a 

sistemului sinodal a fost păstrată în chip nestrămutat de 
către Sfinții Părinți, de aceea și până astăzi Biserica este 
Una și nedespărțită, identificându-se cu Biserica cea Una, 
Sfântă, Sobornicească și Apostolică a Ortodocșilor, unită 
                                                            
87 Fapte 15, 22. 
88 Ibidem 15, 28. 
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în credință, în cult și în conducere. Ruperea ereticilor și a 
schismaticilor de trupul Bisericii nu afectează unitatea, ci 
o întărește și o păzește, așa cum se vede în practică din 
toate deciziile sinoadelor luate împotriva ereziilor și a 
schismelor și după cum formulează în mod pregnant 
Canonul 15 al Sinodului I-II din timpul Sfântului Fotie cel 
Mare (861 d. Hr.) care, sprijinind slujitorii care întrerup 
pomenirea numelui episcopului eretic, spune că aceștia 
nu doar că nu trebuie să fie condamnați, ci dimpotrivă, să 
fie lăudați și cinstiți fiindcă nu s-au întors împotriva 
episcopilor adevărați și autentici, ci împotriva unor 
episcopi falși și a unor învățători falși. Și nu au rupt prin 
schismă unitatea Bisericii, ci s-au îngrijit să izbăvească 
Biserica de schisme și divizări: „unii ca aceştia nu numai că 
nu se vor supune certării canonice, desfăcându-se pe sine-şi de 
comuniunea cu cel ce se numeşte episcop [chiar] înainte de 
cercetarea sinodală, ci se vor învrednici şi de cinstea cuvenită 
celor ortodocşi. Căci ei nu au osândit pe episcopi, ci pe pseudo-
episcopi şi pe pseudo-învăţători, şi nu au rupt cu schismă 
unitatea Bisericii, ci s-au silit să izbăvească Biserica de schisme 
și de dezbinări”. 

În primul mileniu creștin unitatea Bisericii a fost 
amenințată de mari erezii și schisme, însă prin supra-
vegherea Duhului Sfânt, rănile au fost limitate la 
minimum. Chiar și când uneori în conducerea Bisericii au 
dominat erezii perioade îndelungate, acestea nu au putut 
afecta în întregime poporul credincios al Bisericii, în care 
Duhul Sfânt lucra și menținea unitatea ca într-un mare și 
autentic sinod. Celor care ne ocupăm cu studierea 
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textelor bisericești ne produce uimire acordul care există 
la Sfinții Părinți din toate timpurile, acord ce se datorează 
faptului că Însuși Duhul Sfânt este Cel Care îi îndrumă și 
îi luminează și, desigur, nu este posibil ca Duhul Sfânt să 
Se contrazică pe Sine prin îndrumări diferite, de la o 
epocă la alta. Acest acord și această unitate între Sfinții 
Părinți se datorează, de asemenea, faptului că Părinții 
ulteriori le urmează celor anteriori ca instrumente ale 
Duhului Sfânt și nu anulează și nici nu pun la îndoială 
deciziile acestora. „Urmând Sfinților Părinți” și „părutu-s-a 
Duhului Sfânt” reprezintă liniile constante ale traiectului 
sinodal și patristic, a cărui trăsătură fundamentală este 
condamnarea ereziilor și a schismelor și separarea de 
acestea, pentru a se păstra nealterată unitatea Bisericii. 

 
4. După credință și administrație, patriarhul 
Bartolomeu lovește în unitate și în cult din 
pricina coronavirusului 
 
Al doilea mileniu creștin a început cu oficializarea 

separării papismului de Biserica cea Una, Sfântă, 
Sobornicească și Apostolică, în anul 1054 d. Hr. Era cu 
adevărat o blasfemie împotriva lui Dumnezeu și a 
Bisericii Sale, și cu deosebire împotriva Duhului Sfânt, 
prin erezia filioque și cea a negării harului necreat al 
Duhului Sfânt. Ecleziologia Vaticanului anulează 
sistemul sinodal și principiul „părutu-s-a Duhului Sfânt și 
nouă”. Papa este așezat mai presus de sinod și totul se 
decide după criteriul „după cum i s-a părut papei”. Așa 
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cum scriam mai demult, papiștii cred că urmașul lui 
Hristos după înălțarea Sa la cer nu este Duhul Sfânt, așa 
cum scrie Sfântul Grigorie Teologul89, ci Petru, iar al lui 
Petru, papa. Ecleziologia papismului se dezvoltă pe linia 
Hristos-Petru-papa, iar ecleziologia ortodoxă, pe linia 
Hristos-Duhul Sfânt-Apostolii, adică sinod90. După cum 
pertinent remarcă teologul rus Paul Evdokimov, „Dacă 
Ortodoxia se înfățișează ca o Cincizecime care durează 
veșnic și găsește în aceasta principiul unei puteri de natură 
colegială, sinodală, în schimb, în Apus, Roma susține că Petru, 
care durează veșnic, este singurul domn și vicar al tuturor 
puterilor lui Hristos”91. Consecința acestei direcții depărta-
te de Duhul Sfânt, pe care a urmat-o papismul, a fost 
faptul că au fost adoptate, prin călăuzirea nu a Sfântului 
Duh, ci a papei, zeci de erezii și înșelări, dintre care cea 
mai de seamă a fost aceea a Sinodului I Vatican din 1870, 
prin care s-a afirmat că papa nu are doar primatul puterii 
asupra întregii biserici, dar este și infailibil. În ceea ce 
privește taina Sfintei Euharistii, în mod evident sub 

                                                            
89 Λόγος 31, 29 Θεολογικός 5ος, Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ΕΠΕ 4, 
244 [Cuvântarea a cincea despre Duhul Sfânt]: „Se naște Hristos, Duhul 
Îi este premergător; se botează Hristos, Duhul Îi este mărturisitor; 
este ispitit Hristos, Duhul Îl duce; săvârșește minuni Hristos, Duhul 
Îl întovărășește, Se urcă la cer Hristos, Duhul Îi este urmaș”. 
90  Protopresbiter Theodoros Zisis, Ἑπόμενοι τοῖς θείοις Πατράσι 
[Urmând Sfinților Părinți], p. 180. 
91 Paul Evdokimov, Ἡ Ὀρθοδοξία, Ed. Vas. Rigopoulos, Tesalonic, 
1972, p. 41 (trad. în limba română, Ortodoxia, de Dr. Irineu Ioan Popa, 
ed. IBM al BOR, București, 1996, p. 33). 
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influența unor concepții asemănătoare cu cele de azi și în 
scopul înălțării clerului deasupra mirenilor, mirenii au 
fost lipsiți de împărtășirea cu sângele lui Hristos prin 
elementul natural al vinului, dându-li-se doar trupul sub 
forma bizară a ostiei nedospite, evitându-se astfel folosi-
rea sfintei lavide, lingurița de care se scadalizează cei 
necredincioși și blasfematorii Preasfintei și Preamarii 
Taine a Sfintei Euharistii. 

O primă astfel de încercare de ridicare a unui Turn 
Babel, în care papa este înălțat deasupra aștrilor, la 
înălțimea divinității, după modelul lui Lucifer, nu a 
întârziat să aducă amestecarea limbilor teologice în sânul 
papismului, prin diferitele erezii ale protestantismului. 
Unitatea s-a pierdut nu doar în relație cu Biserica cea 
Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică, de vreme ce nu 
exista acord nici în credință, nici în cult, nici în 
administrație, dar și în sânul papismului, protestan-
tismul intensificând și amplificând confuzia la nivelul 
limbajului teologic. Lipsit de prezența și acțiunea Duhu-
lui Sfânt, Occidentul s-a decreștinat și s-a secularizat. 

Din nefericire, această cale este urmată de la 
începutul secolului XX și de Biserica Ortodoxă, avându-l 
în frunte acum pe Patriarhul Ecumenic. Într-un alt studiu 
al nostru am analizat, pe baza textelor și a surselor, 
această părăsire a liniei Duhului Sfânt și a Sfinților 
Părinți, care a fost păstrată cu fidelitate până în secolul al 
XIX-lea92. Ulterior însă a fost părăsită de patriarhi consi-
                                                            
92  A se vedea studiul nostru „Ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία στὸν 
Οἰκουμενισμό. Ἡ μεγάλη ἀνατροπὴ τοῦ 20οῦ αἰώνα” [De la 
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derați mari personalități în cercurile ecumeniste, dar care 
în realitate erau încadrați în planurile „Noii Ere” și ai 
„Noii Ordini”, așa cum au fost patriarhii Ioachim al III-
lea, Meletios Metaxakis, Athenagoras și actualul patriarh, 
Bartolomeu. 

Nu au fost de ajuns schimbările în credința 
Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolice, prin 
recunoașterea ereziilor drept biserici și validarea partici-
pării noastre la „Consiliul Mondial al Bisericilor”, adică al 
ereziilor, de către pseudosinodul din Kolimbari, Creta 
(2016), precum și părăsirea modului sinodal de întrunire 
și funcționare a „Sinodului”. Nu a fost de ajuns schimba-
rea urmărită în conducerea Bisericii, prin imitarea 
primatului papal al puterii de către Patriarhul Ecumenic 
și prin noua ecleziologie eretică a „primului fără egali” 
(primus sine paribus), care a fost pusă în aplicare prin 
intruziunea dezbinătoare în cadrul altei jurisdicții biseri-
cești, prin recunoașterea schismaticilor din Ucraina. N-au 
fost de ajuns atâtea devieri eretice ale patriarhului 
Bartolomeu, care nu mai ține cont nici de principiul 
„părutu-s-a Duhului Sfânt”, nici de „urmând Sfinților 
Părinți”, ci construiește în spațiul Ortodoxiei, ca și papa, 
un nou Turn Babel, care însă se va prăbuși grabnic fiindcă 
deja a început confuzia și lipsa de acord între limbile 
                                                                                                                              
Ortodoxie la Ecumenism. Marea răsturnare a secolului XX], în volumul 
Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος. Πρέπει νὰ ἐλπίζουμε ἤ νὰ ἀνησυχοῦμε; 
[Sfântul și Marele Sinod. Trebuie să nădăjduim sau să ne îngrijorăm?], 
Editura Palimpsiston, Tesalonic, 2016, pp. 15-48. 
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teologilor și ale clericilor. A trebuit să îndrăznească să 
atace și unitatea în sfântul cult, dându-și acordul cu cei 
care au plănuit la nivel mondial închiderea bisericilor și 
crearea fricii în fața împărtășirii cu Trupul și Sângele lui 
Hristos. Scandalizează derapajele arhiereilor Tronului 
Ecumenic din întreaga lume, în ce privește părăsirea 
modului tradițional de administrare a Sfintei Euharistii 
cu Sfânta Lavidă, în America, în Australia, în Marea 
Britanie, în Olanda, în Germania, în Belgia și în alte părți. 
Preoți mascați batjocoresc și ridiculizează Marea Taină, 
făcându-se părtași la o mascaradă și încetând să mai fie 
slujitori ai Preoției. Și în loc să fie mustrați și pedepsiți 
sinodal, sunt acoperiți prin transformarea unei probleme 
până acum inexistente în problemă pastorală care până 
astăzi nu a existat într-o problemă însemnată, care are 
nevoie de abordare panortodoxă. Creăm o problemă și 
apoi încercăm să o rezolvăm într-un mod antiortodox și 
antipatristic prin declarația ipocrită și liniștitoare că 
„nicidecum nu ne propunem să ne distanțăm de cele predate 
nouă, tuturor, de către fericiții noștri Părinți”. Asta scrie 
patriarhul Bartolomeu într-o epistolă patriarhală pe care 
a trimis-o în data de 1 iunie către toți întâistătătorii 
Bisericilor autocefale, încheind în felul următor: „În fața 
condițiilor create ne dorim să ascultăm cugetul și gândurile 
Voastre frățești, ca împreună să înaintăm spre abordarea 
pastorală a îndoielilor referitoare la modul consacrat de 
administrare a Sfintei Împărtășanii”. 

Argumentul epistolei patriarhale este din punct de 
vedere ecleziologic mai rău decât alunecările arhiereilor 
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Tronului Ecumenic și ale altora, care ridiculizează Taina 
Sfintei Euharistii fiindcă, după cum pe bună dreptate s-a 
scris, „creează o problemă din nimic. Creează un subiect care 
nu există, tocmai pentru a-i conferi consistență; pentru a-l 
ridica la rang de câmp de reflecție!!!”93. Dacă într-adevăr este 
valabilă declarația că nu vom schimba cele pe care ni le-
au lăsat ca moștenire Sfinții Părinți, iar una dintre acestea 
este și administrarea Sfintei Împărtășanii cu Sfânta 
Lavidă, acest lucru ar fi fost de ajuns ca să îi disciplineze 
pe episcopii din diaspora, dar și pentru a da un mesaj și 
celorlalte Biserici, pentru a se conforma în sfârşit cu o 
poziție ortodoxă a Patriarhiei Ecumenice. Oricum, ne-a 
surprins plăcut decizia Sinodului Bisericii Greciei, dar și 
cea a Sinodului Bisericii Cretei. Cea dintâi a hotărât în 
ședința din 3 iunie și chiar după ce a luat la cunoștință 
epistola Patriarhului Ecumenic, că „procedura de 
administrare a Dumnezeiești Împărtășanii credincioșilor rămâ-
ne neschimbată și așa cum ne-a fost transmisă de către Sfinții 
Părinți și de către Sfânta noastră Tradiție”. Cea de a doua 
„anunță în mod unanim și tuturor că Preasfânta Taină a 
Dumnezeieștii Euharistii nu poate fi pusă în discuție, iar 
experiența bisericească mărturisește că modul consacrat de 
împărtășire a Preasfântului Trup și al Cinstitului Sânge al lui 
Hristos credincioșilor nu constituie cauză de îmbolnăvire, de 

                                                            
93  Sofia Tsekou, „Διακρίνω στημένο σκηνικό… ἤ μᾶλλον 
παρασκήνιο”, pe site-ul web AKTINES, 2 iunie 2020. 
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aceea nici nu face obiectul vreunei discuții sau al vreunui 
dialog”94. 

În orice caz, neliniștea rămâne fiindcă și la pseudo-
sinodul din Kolymbari și în problema ucraineană am 
avut decizii sinodale ortodoxe, care în final au fost 
abandonate, pentru ca cei mai mulți să se alinieze la 
pozițiile antiortodoxe ale Patriarhiei Ecumenice, care, 
prin conducerea sa de astăzi, nu dorește să susțină și să 
exprime Tradiția Ortodoxă și să funcționeze sinodal și 
patristic, în Duhul Sfânt. Adoptă și susține inovații și 
înșelări și procedează la acte care distrug unitatea 
Bisericii, așa cum s-a întâmplat cu reforma calendarului 
din 1924, cu participarea noastră la „Consiliul Mondial al 
Bisericilor”, cu pseudosinodul din Creta, cu pseudo-
autocefalia ucraineană și acum cu modul de schimbare a 
administrării Dumnezeieștii Împărtășanii. Oricum, în loc 
să ajute la prevalența unei linii teologice unitare și a unui 
limbaj teologic unitar, exprimând consensul Părinților 
(consensus Patrum), prin linia postpatristică – anti-
patristică pe care o urmează provoacă confuzie și divizări 
care în mod inevitabil vor provoca intervenția lui 
Dumnezeu, spre oprirea construirii în Ortodoxie a unui 
nou Turn Babel, a turnului ecumenismului și al globali-
zării și pentru restaurarea unității și a consensului 
Duhului Sfânt, a Tradiției Apostolice și Patristice, pentru 
ca Ortodoxia să poarte din nou haina adevărului, așa cum 
cântăm în Condacul Duminicii Sfinților Părinți înainte de 

                                                            
94 Vezi site-ul Romfea.gr, 27.05.2020. 
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Sfânta Cincizecime: „Propovăduirea Apostolilor şi învăţătu-
rile Părinţilor au întărit credinţa cea una a Bisericii care, 
purtând haina adevărului cea ţesută din teologia cea de sus, 
drept învață şi slăveşte taina cea mare a dreptei credinţe”. 
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CAPITOLUL VI 

Purtătorii de măști și susținătorii lor nu au auzit de 
minunile Maicii Domnului? 

 
 
1. „Neam necredincios și îndărătnic” 
 
Anul trecut, a doua zi după sărbătoarea Adormirii 

Maicii Domnului, în ziua de 16 august, care a picat 
duminica, la Sfânta Liturghie s-a citit pericopa de la 
Sfânta Evanghelie după Matei, care istorisește minunea 
tămăduirii tânărului lunatic (=epileptic), boală ce se dato-
ra influenței demonice95.  

Tatăl copilului auzise de foarte multele vindecări 
de orice boală pe care le-a săvârșit Hristos, dar și ucenicii 
în numele lui Hristos și l-a adus deznădăjduit pe fiul său 
ca să fie izbăvit de cumplita boală, care de multe ori, în 
momente de criză , îl arunca în foc și în apă, ca să se ardă 
sau ca să se înece. S-a întâmplat însă ca Hristos împreună 
cu cei trei Apostoli să lipsească, fiind pe Muntele Tabor, 
unde a avut loc slăvita Sa Schimbare la Față. Jos, ceilalți 
nouă ucenici l-au primit pe tânărul bolnav, înconjurați 
fiind de mulțime de iudei, dar și de cărturari și farisei, 
care împreună cu preoții iudaici se îndoiau de 
dumnezeirea lui Hristos și puneau tămăduirile bolnavilor 

                                                            
95 Matei 17, 14-23. 
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pe seama unor puteri magice, demonice96. Profitând deci 
de absența lui Hristos, iudeii necredincioși l-au atras spre 
necredință și pe tatăl copilului bolnav și i-au influențat, se 
pare, și pe cei nouă Apostoli în privința capacității de a 
vindeca boli, cu toate că Hristos îi înzestrase cu această 
putere atunci când i-a trimis la propovăduire, iar când se 
întorceau istoriseau plini de entuziasm minunile pe care 
le săvârșiseră97.  

Confruntându-se cu necredința aceasta a iudeilor 
și a tatălui bolnavului, Hristos dă glas unei mustrări 
severe, care impresionează prin asprime și prin aprecie-
rea defavorabilă a acelei generații de iudeii. Îi numește 
necredincioși și îndărătnici: „O, neam necredincios şi 
îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe 
voi?”98. Dragostea Sa de oameni a biruit însă mânia Sa 
fiindcă imediat după aceea l-a vindecat pe tânărul bolnav 
și l-a redat sănătos tatălui necredincios al acestuia. 

De altfel, nu toți oamenii acelui neam erau 
necredincioși și îndărătnici. Din acel neam a provenit cea 
mai sfântă decât toți sfinții din toate epocile, Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu, care prin curăția sa extraor-
dinară s-a făcut pricina întrupării lui Dumnezeu și a 

                                                            
96 Matei 12, 24: „Fariseii însă, auzind, ziceau: Acesta nu scoate pe 
demoni decât cu Beelzebul, căpetenia demonilor”. 
97 Matei 10, 8: „Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, 
curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i; în dar aţi luat, în dar să 
daţi!”. Luca 10, 17: „Şi s-au întors cei şaptezeci (şi doi) cu bucurie, 
zicând: Doamne, şi demonii ni se supun în numele Tău.” 
98 Matei 17, 17. 
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mântuirii noastre. Din neamul acela au provenit „cel mai 
mare între cei născuţi din femei”, Sfântul Ioan Botezătorul, 
ceata Sfinților Apostoli, cerescul Apostol Pavel, Întâiul 
Mucenic Ștefan, Sfintele Femei Mironosițe, Sfânta Fotini, 
Samarineanca și o mulțime de alți Sfinți. Dintre iudeii 
acestui neam au fost alcătuite primele comunități 
creștine, care au crescut și s-au înmulțit cu venirea 
masivă la creștinism a strămoșilor noștri greci, care 
înainte erau idolatri, în timp ce fostul popor ales al lui 
Dumnezeu, iudeii, îndrumați de o preoțime nevrednică, 
necredincioasă și îndărătnică și învățați și teologi de slabă 
calitate, a fost exclus din împărăția lui Dumnezeu și de la 
mântuirea prin Hristos. 

Având această exprimare a oprobriului din partea 
lui Hristos la adresa neamului necredincios și îndărătnic 
al iudeilor, care era reprezentat în principal de preoți și 
de teologii care aveau legătură cu aceștia, adică cărturarii 
și fariseii, ne întrebăm dacă Hristos ar spune aceleași 
lucruri și despre preoţii și despre teologii de astăzi, cu 
puține excepții, așa cum se întâmpla și în acea vreme. 
Fiindcă ce altceva fac încă și astăzi la nivel sinodal 
episcopii „ortodocși” atunci când propovăduiesc „altă 
evanghelie”, disculpând ereziile și schismele la pseudo-
sinodul din Kolymbari și la pseudoautocefalia schisma-
ticilor din Ucraina sau atunci când „cu capul descoperit” un 
episcop grec, Antim de Alexandroupoli, declară că, dacă 
creștinii din eparhia sa ar vorbi și ar acționa contrar 
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Evangheliei, el ar fi de acord cu ei 99 , fără ca justiția 
bisericească adormită și părtinitoare să-l cheme să dea 
socoteală.  

Atunci când, prin colaborarea unor înalte cercuri 
bisericești, lecția de religie predată timp de secole în școli, 
cu orientare bisericească ortodoxă, se transformă într-un 
melanj sincretist, interreligios, într-o ciorbă inter-
religioasă, cu toate înșelările și ereziile, oferită obligatoriu 
copiilor care nu sunt în măsură să o respingă, 
respingându-se curăția și exclusivitatea mântuirii unice în 
Hristos și prin Hristos, pâinea cea de o ființă a adevărului 
și a vieții creștine; când perversitățile trupești se fălesc cu 
insolență și, imorale, pretind îndreptățire morală, igno-
rând, calomniind și ponegrind învățătura evanghelică și 
patristică și sunt legiferate convenții de conviețuire între 
homosexuali, schimbări de sex de la vârsta de 15 ani și 
educație sexuală începând de la grădiniță, cu toate aceste 
perversități, în timp ce ierarhia tace, temându-se ca nu 
cumva să se descopere și perversitățile dinlăuntrul 
trupului ei, așa cum s-a întâmplat în 2005; atunci când 
conducerea bisericească își dă acordul pentru prima dată 
în istorie pentru închiderea bisericilor, atunci când este 
blasfemiată Taina Preasfântă și Preaînaltă a Sfintei 
Euharistii, este atacată sacralitatea bisericilor și este pusă 
                                                            
99 Literal, a declarat în fața unui jurnalist: „Chiar dacă ceea ce creștinii 
noștri consideră corect este contrar Evangheliei, eu voi susține ceea 
ce spun creștinii noștri… Creștinii noștri au creat Evanghelia, nu 
Evanghelia a creat Biserica”. 
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la îndoială lucrarea terapeutică și tămăduitoare a Harului 
Sfântului Duh, a lui Hristos, a Maicii Domnului, a 
Sfinților și atotputernicia lui Dumnezeu; atunci când 
sfintele icoane sunt înfășurate cu cordoane sau benzi, 
pentru a nu fi sărutate de credincioși sau atunci când 
după fiecare sărutare sunt curățate cu dezinfectant, nu 
avem de-a face cu un nou iconoclasm, cu o nouă luptă 
împotriva Maicii Domnului și a Sfinților, de vreme ce 
negăm lucrarea terapeutică și tămăduitoare pe care o 
transmit Sfinții prin icoanele lor? Atunci când în locul 
Sfintei Lavide celei una, cu care s-au împărtășit și se 
împărtășesc de veacuri milioane de credincioși, fără să 
existe vreun pericol de contaminare și mai ales preoții, 
care la sfârșitul Liturghiei consumă Sfânta Euharistie 
rămasă în Sfântul Potir, acum episcopi și preoți 
„ortodocși” recomandă și aplică folosirea mai multor 
lavide individuale. Atunci când, după multe altele, „al 
căror număr nu se poate spune”, am ajuns și la ultimul 
apogeu al blasfemiei, ca la sărbătoarea Adormirii Maicii 
Domnului, de pe 15 august, să ne oblige să purtăm 
obligatoriu mască în biserici, proclamând astfel practic și 
pe față, iconoclasmul, lupta împotriva Maicii Domnului și 
a Sfinților, erezia contaminării prin cele sfinte și 
dumnezeiești, fapt ce a avut loc cu părtășia noastră, prin 
propria noastră necredință și puțină credință, a mai 
rămas oare ceva ce am putea oferi diavolului, care 
celebrează necredința și îndărătnicia noastră? 

Cu siguranță Hristos repetă cu mânie și cu 
dreptate cuvintele „neam necredincios și îndărătnic, până 
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când voi fi cu voi, până când vă voi suferi?”, chiar dacă în 
iubirea Sa de oameni continuă să ne facă bine, așa cum i-a 
făcut bine tatălui necredincios, tămăduindu-l pe fiul său 
epileptic și întregului popor iudaic prin nenumăratele 
tămăduiri ale bolnavilor și prin alte faceri de minuni, 
primind în schimb pentru toate crucea și moartea din 
partea unor oameni nerecunoscători. Astfel de oameni 
există și în zilele noastre, căutând să defăimeze și să 
calomnieze, să răstignească Biserica, care este Hristos 
extins peste veacuri; sunt noii ucigași de Dumnezeu, 
luptătorii împotriva lui Dumnezeu și ai Bisericii. 

Sunt cutremurătoare cuvintele prin care Hristos își 
exprimă mâhnirea în legătură cu poporul Său iubit, iudeii 
de un neam cu El, cuvinte pe care le auzim la slujbele din 
Vinerea Mare, mâhnire care este valabilă și pentru noi, 
care mai înainte eram de alt neam și străini de făgăduință, 
însă acum suntem frați ai lui Hristos și membri ai 
trupului Său, Biserica, și părtași ai Împărăției Cerurilor și 
ai mântuirii. Merită să alăturăm cântarea în cauză fiindcă 
anul acesta cei mai mulți dintre noi nu au ascultat-o 
fiindcă în Vinerea Mare bisericile au fost închise și L-am 
amărât și noi pe cel Răstignit, fără să trăim, ca în fiecare 
an, Sfintele Patimi și Răstignirea cea de viață dătătoare, 
precum și slăvita Lui Înviere: „Acestea zice Domnul către 
iudei: Poporul Meu, ce am făcut vouă? Sau cu ce v-am 
supărat? Pe orbii voștri i-am luminat, pe cei leproși i-am 
curățit, pe bărbatul cel ce era în pat l-am îndreptat. Poporul 
Meu, ce v-am făcut Eu vouă? Şi cum Mi-aţi răsplătit? În loc de 
mană, cu fiere, în loc de apă cu oţet şi în loc să Mă iubiţi, pe 
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Cruce M-aţi pironit. De acum nu voi răbda; chema-voi 
neamurile Mele şi acelea Mă vor proslăvi, împreună cu Tatăl şi 
cu Duhul; şi Eu le voi dărui viaţa veşnică". 

Atunci, în locul iudeilor celor luptători împotriva 
lui Dumnezeu a chemat neamurile, idolatrii, și mai întâi 
pe greci, ca să alcătuiască noul popor ales al lui Dumne-
zeu. În locul sinagogii iudaice neroditoare, pe care a 
uscat-o100, a răsărit și a crescut Biserica cea dătătoare de 
mult și bun rod, care, după încredințarea Dumnezeu-
Omului, întemeietorul ei, va rămâne nebiruită în veci: „și 
porțile iadului nu o vor birui” 101 . Nu va exista o stare 
următoare și o altă Noua Eră și Nouă Ordine fiindcă noua 
eră și noua creație există doar în Biserică. Necredincioșii, 
puțin credincioșii și pervertiții așa zisei Noii Ere și Noii 
Ordini și toți cei care se supun poruncilor și dispozițiilor 
acestora vor fi tăiați precum niște ramuri uscate din via 
Bisericii și vor fi aruncați în focul veșnic: „Orice mlădiţă 
care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; şi orice mlădiţă care 
aduce roadă, El o curăţeşte, ca mai multă roadă să aducă… 
Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi 
se usucă; şi le adună şi le aruncă în foc şi ard”102.  

 
                                                            
100 A se vedea stihurile care se rostesc înaintea Sinaxarului din Sfânta 
și Marea Luni:  

„Smochin de roade duhovnicești lipsit 
Sinagoga iudeilor Hristos o a vădit. 
Hristos o blestemă și o usucă. 
Boala ei de noi departe să se ducă”. 

101 Matei 16, 18.  
102 Ioan 15, 2 și 6.  
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2. Maica Domnului, „împodobită” prin pomeni-
rea celor necredincioși și hulitori 
 
Întrucât anul acesta, de praznicul Adormirii Maicii 

Domnului am participat la slujba de priveghere care a 
început în seara ajunului sărbătorii, am avut posibilitatea 
să urmăresc la televizor transmiterea Sfintei Liturghii 
săvârșite într-unul dintre cele mai mari locuri de pelerinaj 
închinate Maicii Domnului, Biserica Evanghelistria din 
Tinos și Mănăstirea Panaghia Soumelá de pe muntele 
Vermio din Veria. Noii iconoclaști și luptătorii împotriva 
Bisericii, reprezentanții guvernului new-age-ist au apucat 
să înăsprească măsurile de protecție în fața coronavirusu-
lui, obligând credincioșii, prin decizie ministerială, să 
poarte mască nu doar în interiorul bisericilor, dar și în 
afara acestora și să nu aibă loc procesiuni cu icoana Maicii 
Domnului. 

Anul acesta, de Paști, au închis bisericile și proce-
siunea Sfântului Epitaf a fost interzisă. Acum era dificil să 
facă același lucru de Paștile din timpul verii, de 
Adormirea Maicii Domnului, când este permis turismul 
și restaurantele, cafenelele și locurile de recreere sunt 
deschise și există oameni la plaje și în diverse locuri 
aglomerate și la petreceri. Nu au închis deci bisericile, 
însă tot au găsit modalități de a pângări cele sacre și 
sfinte, punând semnul egal între sfintele biserici, 
adunările sfinte, Sfintele Liturghii și feluritele instituții și 
locuri lumești. Tot ce e valabil pentru toate tipurile de 
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adunări, la diferitele manifestări lumești, politice, 
sportive, comerciale, este valabil și pentru biserici. Nu 
recunosc cele Sfinte și Dumnezeiești, nici lucrarea 
făcătoare de minuni a lui Hristos, a Maicii Domnului, a 
Sfinților; bisericile sunt spații comune, la fel ca toate 
celelalte spații și coronavirusul se poate transmite și în 
acestea. Ba se transmite chiar și prin Sfânta Împărtășanie, 
prin sărutarea sfintelor icoane, prin sărutarea mâinii 
preoților, prin anafură și altele. 

Toate acestea înseamnă desacralizarea deplină a 
statului și secularizare, așa cum se întâmplă în majori-
tatea statelor occidentale. Înseamnă însă și desacralizarea 
și secularizarea Bisericii. La ultima revizuire a constituției 
nu au fost aprobate propunerile despre separarea dintre 
Biserică și stat, iar statul admite că este încă stat creștin, 
nu un stat neutru și cu toleranţă religioasă și că respectă 
dogmele, sfintele canoane și tradițiile Bisericii și că nu 
intervine în treburile interne ale acesteia. Prezența 
credincioșilor în sfintele biserici și în general, spațiul 
sfintelor biserici ține de competența exclusivă a Bisericii. 
Conducerea Bisericii nu poate deci să îngăduie statului să 
pătrundă, prin intermediul legii, în biserici, și să le 
desacralizeze și să le secularizeze, atacând învățătura 
despre Taina Sfintei Împărtășanii, despre sfintele icoane 
și despre sfințenia bisericilor, în genere. Competența 
politicienilor încetează pe treptele bisericilor. Din 
istoria bisericească sunt cunoscute cazuri de episcopi și 
preoți dinamici, care le-au interzis intrarea în sfintele 
biserici împăraților și stăpânitorilor călcători de lege. 
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În articolele noastre anterioare am arătat, pe baza 
Sfintei Scripturi și a Tradiției Patristice, că toate măsurile 
care au fost luate de guvern și care din păcate au fost 
acceptate de conducerea Bisericii, constituie un atac la 
adresa dogmelor și a sfințeniei bisericilor103. Acest lucru s-
a văzut cu evidență la Sfintele Liturghii transmise la 
televizor de la bisericile Evanghelistria din Tinos și 
Panaghia Soumelá din Veria. În primul rând, au existat o 
coordonare și o organizare perfecte, ca și cum ar exista o 
autoritate invizibilă, un centru nevăzut, care planifică și 
dă dispoziții pentru aplicarea planului. Un regizor 
antihristic nevăzut, care direcționează lucrarea. În ambele 
biserici amintite, demnitarii statali și alții purtau toți, fără 
excepție, măști; mascarea este un caz unic în istorie și 
premieră istorică de supunere nu în fața lui Dumnezeu, ci 
în fața poruncilor oamenilor. Niciodată într-o istorie 
bimilenară nu am fost învățați ca în caz de molime să 
purtăm măști în biserici și nu avem nici exemple de Sfinți 
care să fi purtat măști. Nici Hristos, nici Sfinții din toate 
epocile nu au purtat niciodată măști. Icoanele făcătoare 

                                                            
103 Din cele cinci texte pe care le-am scris și care au fost publicate 
toate pe internet, iar de curând și în revista Theodromia 22 (2020), pp. 
154-226, amintim două: „Ἔργοτοῦ Διαβόλου τὸ κλείσιμο τῶν Ναῶν 
ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο” [Închiderea bisericilor de către Sfântul Sinod este 
lucrarea diavolului], Theodromia 22 (2020), pp. 162-172 și „Προσβολὴ 
τῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἱερότητας τῶν ναῶν μὲ 
πρόσχημα τὸν κορωνοϊό” [Atac la adresa dogmelor Bisericii și a 
sfințeniei bisericilor sub pretextul coronavirusului], Theodromia 22 (2020), 
pp. 191-215. Aceste texte sunt cuprinse și în volumul de față. 
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de minuni din ambele biserici au fost încadrate, în semn 
de cinstire, în partea dreaptă și în cea stângă, de un tânăr 
și o tânără îmbrăcați în costume locale, care au purtat și ei 
măști, care numai cinstire nu i-au acordat astfel Maicii 
Domnului, de vreme ce în practică au pus la îndoială 
Harul și puterea Ei tămăduitoare. Este ca și cum ar fi zis - 
ceea ce e valabil și pentru ceilalți mascați: „Maica 
Domnului, suntem alături de tine sau în biserica ta, dar 
purtăm măști fiindcă nu credem că poți să ne protejezi de 
coronavirus”, în contrast față de ceea ce cântăm în 
Paraclisele Maicii Domnului104. 

Același cadru și aceeași necuviință, necredință și 
puțină credință au existat și la închinarea înaintea celor 
două icoane făcătoare de minuni de către mulțimea 
pelerinilor, care anul acesta, desigur, au fost mult mai 
puțini decât anii anteriori. Treceau în ordine unul în 
spatele celuilalt, purtând cu necuviință mască în biserică 
și cel mai rău era că cei mai mulți sărutau icoanele cu 

                                                            
104 Vezi Paraclisul cel Mic: 

„Fiind bolnav cu trupul şi cu sufletul, cercetării celei 
dumnezeiești și purtării tale de grijă înveșnicește-mă tu, Maica lui 
Dumnezeu, ca ceea ce ești bună și Născătoarea Celui bun!” 

„Fiind cuprins de neputințe cumplite și de chinurile bolilor, 
tu, Fecioară, ajută-mi! Cer ajutorul tău, Fecioară, că pe tine te știu 
comoară de tămăduiri neîmpuținată și necheltuită, ceea ce ești cu 
totul fără de prihană.” 

„Acum zac în patul durerilor și nu este tămăduire trupului 
meu; ci mă rog ție, celei bune, care ai născut pe Dumnezeu, 
Mântuitorul lumii și Tămăduitorul bolilor, ridică-mă din stricăciunea 
durerilor!” 
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mască pe față, dacă aceasta poate fi considerată sărutare, 
iar persoane delegate în acest sens ștergeau cu 
dezinfectant sfânta icoană după fiecare sărutare cu mască 
a icoanelor. Nu se potrivește aici întru totul troparul 
Paraclisului Mic, care spune că toți cei care nu cinstesc cu 
buzele lor sfânta icoană a Maicii Domnului trebuie, în 
chip pedagogic, să amuțească, să rămână fără grai: „Mute 
să fie buzele păgânilor celor care nu se închină Cinstitei Icoanei 
Tale”. Da, purtătorii de măști nu s-au închinat icoanei, s-
au închinat temei în fața virusului și zeiței sănătății. 

Anul acesta deci, la marile locuri de pelerinaj, dar 
și în alte biserici, unde episcopii eparhioți și preoții 
supuși ascultă nu de Dumnezeu și de Sfinți, ci de stăpânii 
lumești, pomenirea Maicii Domnului nu a fost „împodo-
bită cu dumnezeiască slavă”, așa cum cântăm în primul 
irmos inspirat al catavasiilor, scris în secolul al VIII-lea de 
luminatul de Dumnezeu Sfânt Cosma Melodul. Nu a fost 
împodobită de credință, de evlavie, de devotare, de cinste 
deplină față de persoana Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu și față de nemărginita ei putere taumaturgică 
și tămăduitoare, manifestată și demonstrată de mulțime 
de minuni. A fost „împodobită” cu necuviință, rău împo-
dobită, de lipsa de evlavie, de necredință, de blasfemie, 
de puțina credință a diferiților purtători de măști și de 
cοnlucrarea vinovată a unor ierarhi și preoți nevrednici, 
care și poartă o mai mare răspundere, în calitate de 
învățători și străjeri ai Ortodoxiei. Atunci când Patriarhul 
Ecumenic Bartolomeu slujește ca protos, fiind îmbrăcat cu 
sfintele veșminte și poartă mască în biserică, iar în altă 
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țară, preoți „ortodocși” împărtășesc credincioșii purtând 
ei înșiși măști, ce mesaje transmit către credincioșii neca-
tehizați și înspăimântați105? 

Irmosul anterior amintit, compoziție a Sfântului 
Cosma Melodul, a fost dezmințit nu doar în ceea ce 
privește cuvintele „împodobită cu dumnezeiască slavă”, dar 
și referitor la fragmentul „pe toţi credincioşii la veselie i-a 
adunat”. După mărturia generală, anul acesta la locurile 
de pelerinaj majore au mers puțini pelerini, iar cei care au 
mers n-au fost bucuroși, ci speriați de măsurile de 
intimidare, care nu au fost spre desfătare, ci spre 
întristare. 

Luptătorii împotriva Bisericii, împotriva icoanelor 
și a sfintelor moaște au fost cuprinși de neliniște și de 
mânie și s-au exprimat disprețuitor și cu amar atunci 
când vedeau poporul credincios ortodox formând cozi de 
kilometri pentru a se închina Sfintei Cruci, Sfântului Brâu 
al Maicii Domnului, icoanei „Axion Estin” (Cuvine-se cu 
adevărat) a Maicii Domnului din Sfântul Munte sau altor 
icoane făcătoare de minuni și sfinte moaște. Această mare 
de oameni, care există spre slava lui Dumnezeu și a 
Sfinților Lui fiindcă „minunat este Dumnezeu întru sfinții 

                                                            
105  Manos Hatzigiannis, Ὅταν οἱ πατριάρχες φοροῦν μάσκες τί 
πρέπει νὰ κάνουν οἱ ἱερεῖς; [Ce trebuie să facă preoții atunci când 
patriarhii poartă măști?], pe internet, 18/08/2020. De asemenea, 
Ρουμανία - Μετέδωσαν τὴν Θ. Κοινωνία μὲ πλαστικὰ κουταλάκια 
μιᾶς χρήσης, φορώντας μάσκα [România – [preoții] au administrat 
Sfânta Împărtășanie cu lingurițe de plastic de unică folosință, purtând 
mască], internet, 19/08/2020. 
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Săi”106, îl deranja și îl întrista pe diavol și pe slugile lui. 
Acum, sub pretextul coronavirusului, acesta se răzbună 
asupra credincioșilor și a celor evlavioși. Au închis 
bisericile mult timp și nu am prăznuit Răstignirea, nu am 
ieșit în procesiune cu sfintele epitafuri, nu am cântat în 
biserici „Hristos a înviat”, am rămas neîmpărtășiți și 
văduviți de slujbe, alungați și exilați din biserici, casele 
lui Dumnezeu și ale Sfinților, iar acum, prin obligativi-
tatea purtării măștilor, ne silesc să aducem blasfemie lui 
Dumnezeu punând astfel la îndoială harul Său necreat și 
atotputernic, care există permanent în biserici, în Sfintele 
Taine, în icoane și în moaștele Sfinților. Mare este câștigul 
diavolului și al instrumentelor lui și nesfârșită ura lui 
împotriva celor care nu i se pleacă. Episcopii și preoții 
care au devenit și sunt în mod conștient instrumente ale 
diavolului cu greu vor reacționa și se vor opune, cu greu 
se vor lepăda de Satana și de lucrările lui. Cei care însă 
din ușurătate, teamă, lipsă de cunoaștere duhovnicească 
sau din periculoasă ascultare rău înțeleasă se conformea-
ză dispozițiilor celui potrivnic, să se gândească cel puțin 
că se anulează pe sine și anulează și Biserica, după cum 
își dorește diavolul, întrucât o lipsesc de însușirea ei 
fundamentală, aceea de a fi trezorier și administrator al 
Harului Dumnezeiesc, care alături de multe altele, tămă-
duiește bolile sufletelor și ale trupurilor. Deja mulți cre-
dincioși, confruntându-se cu necredința și puțina credință 
a liderilor Bisericii, se întreabă de ce să se întoarcă în 

                                                            
106 Psalmul 67, 36. 
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biserici atâta vreme cât păstorii înșiși se îndoiesc și 
resping lucrările necreate și tămăduitoare ale Duhului 
Sfânt. Mulți dintre aceștia poartă măști și îi îndeamnă și 
pe credincioși să le poarte în biserici, anafura o împart 
înfășurată în hârtie protectoare, unii poartă și mănuși, își 
retrag mâna atunci când credincioșii încearcă să le-o 
sărute, înconjoară sfintele icoane cu benzi care le țin 
departe de credincioși și le dezinfectează, dezinfectează 
până și Sfintele Altare, iar în unele zone din diaspora 
„ortodoxă(?)” introduc folosirea mai multor lavide 
individuale în locul unicei Sfinte Lavide deoarece admit 
că prin modul îndătinat de administrare a Sfintei Împăr-
tășanii se transmit infecții și boli. Nu suntem departe de 
consacrarea și acceptarea ostiei papale și protestante. 
Timp de secole, în Apus, din cauza devierilor eretice, care 
au atras absența Duhului Sfânt, papismul și protes-
tantismul nu au reușit să păzească Europa și America de 
decreștinare și de secularizare. Bisericile s-au golit fiindcă 
nu mai există în ele harul necreat al Duhului Sfânt, sunt 
lipsite de har. Și fiindcă preoții nu mai pot să le întrețină, 
le vând la un preț modic și în locul lor răsar centre de 
practicare a tehnicilor yoga și moschei. Dacă deci 
„păstorii” nu conștientizează unde ne conduce stăpânul 
veacului acestuia, din cauza alienării și a orbirii duhovni-
cești, nu dispun oare nici măcar de sentimentul auto-
conservării și mai ales cei mai tineri dintre ei? 
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3. Nu toți slujitorii și mirenii fac parte din 
categoria neamului necredincios și îndărătnic 
 
În prima parte a articolului am văzut că în 

perioada în care Domnul Iisus Hristos a fost prezent pe 
pământ, în ciuda necredinței și îndărătniciei preoțimii și a 
teologilor epocii, a cărturarilor și a fariseilor, pe care i-a 
criticat sever, nu a abandonat, în iubirea Sa de oameni, 
planul de a întemeia Biserica drept laborator al mântuirii, 
folosindu-i în acest sens, din însuși poporul iudaic, pe cei 
care nu erau necredincioși și îndărătnici, pe cei 
credincioși și pe cei virtuoși, în primul rând, pe Prea-
sfânta Sa Maică, cea „mai cinstită decât Heruvimii și mai 
mărită fără de asemănare decât Serafimii”, pe Sfinții Apostoli 
și pe mulțimea iudeilor credincioși. Iar acum va păstra 
Biserica Sa până la sfârșitul veacurilor ca laborator al 
mântuirii, fiindcă în afara păstorilor nevrednici, a necre-
dincioșilor și a celor îndărătnici, există și puțini puternici 
și mărturisitori, care nu și-au plecat genunchiul noului 
Baal, noului idol al zeiței sănătății și nu acceptă noul 
iconoclasm, noua luptă împotriva Maicii Domnului și a 
Sfinților, noua erezie a molipsirii prin cele sfinte. Un front 
unitar de rezistență împotriva purtării blasfematoare a 
măștii în sfintele biserici există atât din partea celor 
îngrădiți, potrivit Sfintelor Canoane, care nu-i pomenesc 
pe episcopii eretici, cât și din partea celor care îi 
pomenesc. Ieromonahi din Sfântul Munte și din afara 
acestuia și mulți preoți de mir au ridicat ziduri ale 
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evlaviei și ale Ortodoxiei, fiind  insultați, duși la secții de 
poliție și calomniați107. 

Cu ajutorul lui Dumnezeu, al apărătoarei Născă-
toare de Dumnezeu și al mulțimii Sfinților, nu vor să 
îngăduie, ca turma să fie sfâșiată de lupi îmbrăcați în piei 
de oaie, aflați între zidurile cetății. Cuvintele „O, neam 
necredincios și îndărătnic”, spuse de Hristos, au fost 
repetate ulterior și de cerescul Apostol Pavel, marele 
mărturisitor și mucenic, atunci când spre finalul 
admirabilei sale activități misionare, i-a chemat în orașul 
grecesc Milet pe preoții orașului grecesc Efes, care acum, 
din cauza păcatelor noastre, Dumnezeu a îngăduit să fie 
stăpânit de musulmanii dictatorului Erdogan, care 
profanează din nou Sfânta Sofia și Mănăstirea Hora. 
Marele Apostol a spus deci în mod profetic preoțimii de 
                                                            
107 Amintim cu titlul de referință pe părintele ieromonah Ignatie de la 
Mănăstirea Sfântă Paraschevi din Milohori, Ptolemaida, care, prin 
atitudinea curajoasă și neclintită și bărbăția părintelui stareț Maximos 
Karavás, cinstește luptele și pomenirea marelui luptător și 
mărturisitor al timpurilor noastre, sfântul Augustin Kantiotis; 
mărturia părintelui Hrisostom Tetsios de la Schitul Sfântul Antonie, 
Meteora și pe cea a preacurajosului părinte Mihail Kukuvás, tatăl 
unei familii numeroase din Kalymnos și a multor altora. În final 
amintim elogiativ și „Καταγγελία-διαμαρτυρία Ἁγιορειτῶν 
Πατέρων ἐπὶ τῶν ἐπιβληθέντων μέτρων, λόγῳ τοῦ covid-19 στὴν 
αὐτοδιοίκητη Ἁγιορειτικὴ Πολιτεία” [Acuzația-protest a părinților din 
Sfântul Munte în privința măsurilor impuse din cauza pandemiei de covid-
19 în Republica Atonită autoguvernată], pagina AKTINES, 24 august 
2020. Blasfematorii din guvern nu au respectat nici Grădina Maicii 
Domnului, având parte, din păcate, de îngăduința Sfintei Chinotite și 
a Sfintei Epistasii. 
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atunci, din acea zonă, că trebuie să aibă grijă și să 
ocrotească turma în care Duhul Sfânt i-a așezat episcopi, 
pentru a păstori Biserica lui Dumnezeu, pe care El a 
câștigat-o cu propriul Său sânge. Știu, le-a spus, că după 
plecarea mea vor intra în Biserică „lupi îngrozitori”, care 
nu vor cruța turma. Dar și din rândul vostru vor apărea 
slujitori care vor denatura adevărul, „grăind învăţături 
răstălmăcite”, pentru a-i atrage pe credincioși de partea 
lor108. 

Așadar cei care au reacționat și reacționează în fața 
purtării blasfematoare a măștii în sfintele biserici, care se 
luptă împotriva stăpânirii raționalismului și a neo-
varlaamismului, care nu neagă harul necreat și lucrarea 
făcătoare de minuni a Duhului Sfânt, nu vor fi înșelați de 
„lupii sălbatici” și îmbrăcați în piei de oaie, nici de cei 
care teologhisesc „pervertit”. Vor să evite părăsirea lui 
Dumnezeu, să nu contribuie la decreștinarea popoarelor 
ortodoxe, așa cum s-a întâmplat în Occidentul papist și 
protestant. Au prăznuit, ca întotdeauna, cinstita Adormi-
re a Maicii Domnului și au cântat bucuroși imnul „Cea 
împodobită cu Dumnezeiasca Slavă, Sfinţita şi Lăudata 
pomenirea ta, Fecioară, pe toţi credincioşii la veselie i-a 
adunat”. Nu se tem de persecuții și de amenzi atunci când 
                                                            
108 Fapte 20, 28-30: „Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată 
turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstraţi 
Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său. 
Căci eu ştiu aceasta, că după plecarea mea vor intra între voi lupi 
îngrozitori, care nu vor cruţa turma. Şi dintre voi înşivă se vor ridica 
bărbaţi grăind învăţături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei”. 
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trebuie să urmeze poruncile Evangheliei și învățăturile 
Bisericii. Atunci când Hristos i-a trimis pe Apostoli la 
propovăduire, ca pe niște „oi în mijlocul lupilor”109, de trei 
ori i-a încurajat să nu se teamă: „Deci nu vă temeţi de ei, 
căci nimic nu este acoperit care să nu iasă la iveală şi nimic 
ascuns care să nu ajungă cunoscut. Ceea ce vă grăiesc la 
întuneric, spuneţi la lumină şi ceea ce auziţi la ureche, 
propovăduiţi de pe case. Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar 
sufletul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curând de acela care 
poate şi sufletul şi trupul să le piardă în gheena. Au nu se vând 
două vrăbii pe un ban? Şi nici una din ele nu va cădea pe 
pământ fără ştirea Tatălui vostru. La voi însă şi perii capului, 
toţi sunt număraţi. Aşadar nu vă temeţi; voi sunteţi cu mult 
mai de preţ decât vrăbiile”110.  

Dacă în Grecia și în alte țări ortodoxe corona-
virusul nu a avut răspândirea devastatoare pe care a 
avut-o în Orientul dominat de alte religii și în Occidentul 
eretic, aceasta se datorează în principal faptului că prin 
mijlocirea Maicii Domnului, Izvorul Tămăduirii, a nenu-
măratelor minuni, Dumnezeu a limitat răspândirea bolii 
și ar fi eliminat-o întru totul dacă nu ar fi avut loc 
închiderea blasfematoare a bisericilor, ponegrirea Sfintei 
Împărtășanii și negarea sfințeniei bisericilor prin folosirea 
măștilor, prin benzile de la icoane și de pe scaunele din 
biserici și prin dezinfectările continue. Referindu-ne în 
continuare la puterea făcătoare de minuni a Maicii Dom-
nului, alăturăm doar două texte, troparul (apolytikion) 
                                                            
109 Matei 10, 16. 
110 Matei 10, 26-31. 
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Izvorului Tămăduirii, creație a marelui poet bisericesc, 
erudit și totodată sfânt trăitor în secolul al XI-lea Ioan 
Mavropous, Episcopul Evhaitelor din Pont (prăznuit pe 5 
octombrie), care, după cum se știe, a instituit sărbătoarea 
Sfinților Trei Ierarhi și a alcătuit slujba sărbătorii. Acest 
mare imnograf iubitor al Maicii Domnului a scris 72 de 
canoane închinate Preasfintei Născătoare. Troparul este 
următorul:  

„Biserica izvorului tău, pururea Fecioară Stăpână, se 
umple de daruri și minuni cerești. Căci în ea se săvârșesc 
semne înfricoșătoare și suferințele trupurilor și ale sufletelor se 
tămăduiesc, iar taberele demonilor se pun pe fugă. Slavă 
prezenței tale, Curată! Slavă cercetării tale, slavă nemăsuratei 
tale milostiviri către noi!”. 

De asemenea, în canonul Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu, care se cântă la începutul slujbei Aghiasmei 
Mici, există, printre altele, și următoarele tropare: 

„Biserica ta, Născătoare de Dumnezeu, s‑a arătat locaş 
de tămăduire fără plată a bolilor şi mângâiere sufletelor celor 
scârbite”. 

„Cine vine la Biserica ta, Născătoare de Dumnezeu, şi 
nu ia degrab tămăduire sufletului, împreună şi trupului, 
Preacurată?”. 
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