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i când S-a apropiat Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum Șcerșind. Și, auzind el mulțimea care trecea, întreba ce e 
aceasta. Și i-au spus că trece Iisus Nazarineanul. Și el a 

strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David, fie-Ți milă de mine! Și cei 
care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult 
striga: Fiule al lui David, fie-Ți milă de mine! Și oprindu-Se, Iisus a 
poruncit să-l aducă la El; și apropiindu-Se l-a întrebat: Ce voiești 
să-ți fac? Iar el a zis: Doamne, să văd! Și Iisus i-a zis: Vezi! Credința 
ta te-a mântuit. Și îndată a văzut și mergea după El, slăvind pe 
Dumnezeu. Și tot poporul, care văzuse, a dat laudă lui Dumnezeu.
 În treacăt pe „cale” face Domnul minunea ceea ce s-a făcut la acest 
orb, ca și treacătul Său să ne fie învățătură folositoare nouă și ucenicilor lui 
Hristos, ca prin toate și în toată vremea și în tot locul să fim folositori și niciun 
lucru de-al nostru să nu fie deșert.
 Așadar, orbul crezând că Acesta este Hristos Cel Care era așteptat - 
căci este cu putință, ca unul care era crescut întru obiceiurile cele evreiești, să 
nu fi știut cum că din sămânța lui David Se va naște Hristos - strigă cu mare 
glas: „Iisus, Fiul lui David, fie-Ți milă de mine!” Și arată dintru aceste 
cuvinte că o oarecare socotință mai dumnezeiască avea pentru Dânsul, și nu-
L socotea un om simplu.
 Și te minunează și de tăria mărturisirii lui, căci chiar dacă mulți îl 
certau pe el, (orbul) nu tăcea, ci mai mult striga, pentru că fierbințeală 
(învăpăiere a duhului) era aceea care dinlăuntru îl îndemna pe dânsul. Drept 
aceea și Iisus îl cheamă pe dânsul, ca pe cel care este vrednic cu adevărat de a 
se apropia de El și îl întreabă: „Ce voiești să-ți fac?”. Și îl întreabă nu ca și 
cum nu știa, ci ca să nu li se pară celor ce erau de față cum că unele cerea acela 
și îi dă El - anume că acela îi cere bani, iar El, ca un iubitor de slavă, orbire 
vindecă, pentru că zavistia poate cu unele ca acestea nebunești L-ar fi 
năpăstuit. Pentru aceasta l-a întrebat (Domnul) și fiindcă l-a aflat pe el că 
dorește să vadă, aceasta îi dă.
 Și vezi neîngâmfarea Sa, căci zice: „Credința ta te-a mântuit”, 
adică „Pentru că ai crezut că Eu sunt Hristos, Fiul acela al lui David, Care se 
propovăduiește, (încă) și ai arătat atâta fierbințeală, încât nici certat fiind nu 
tăceai”.
 Și ne învățăm dintru aceasta că atunci când cerem cu credință, nu 
unele cerem și altele ne dă nouă, ci chiar pe acelea. Deci, când unele cerem și 
altele luăm, arătat este că nu cerem bine, nici cu credință, căci zice: „cereți și 
nu primiți, pentru că rău cereți” (Iacov 4,3).
 Încă ia aminte și la stăpânirea cu care zice: „Vezi!” Căci care din 
Prooroci a tămăduit așa, cu atâta stăpânire? Pentru aceasta, glasul Domnului 
lumină i s-a făcut orbului, fiindcă izvora cuvântul dintru Lumina cea 
adevărată (Ioan 8,12; 14,6).
 Ia aminte încă și la buna cunoștință a celui care s-a tămăduit, căci s-a 
dus după Iisus, „slăvind pe Dumnezeu” și altora fiindu-le pricină de a-L 
slăvi (pe Dânsul.)
din cartea „Tâlcuirea  Sfintei Evanghelii de la Luca” Sfântul Teofilact- 
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Învãțãm împreunã
Ortodoxia romanilor
 Ex Oriente lux (De la Rasarit [vine] lumina). Aceasta este, fără 
îndoială, cea mai concisă formulare legată de originea misiunii creștine în 
teritoriile românești. Sigur, discuțiile dintre istorici sunt, cum altminteri?, 
controverse, teza sursei apusene, la concurență cu sursa răsăriteană, 
rămânând până acum nedemonstrată integral. La scară istorică mai largă, de 
unde și cât anume din matricea noastră spirituală provine dintr-o sferă sau 
alta nu mai este însă atât de relevant. Ceea ce contează cu adevărat este faptul 
indubitabil că, dincolo de a fi o metaforă sau lozincă ideologică, afirmația 
potrivit căreia „poporul român s-a născut creștin” are un foarte mare grad de 
adevăr.
 În fapt, elementul creștin este liantul care a făcut posibilă articularea 
unei legături de durată dintre dacii învinși, colonizatorii romani sau, mai 
apoi, în Dobrogea, greci. Procesul prin care se conturează acestă paradoxală 
insulă neolatină într-o mare slavă, fără a rupe însă comuniunea cu Răsăritul 
căruia îi aparține de la bun început, este imposibil de gândit fără rolul activ al 
Creștinismului.
 Latinitatea ortodoxă a românilor, cumva în oglindă cu slavitatea 
catolică a polonezilor, ilustrează în primul rând faptul că „latinii” și „grecii” 
nu au reprezentat în istoria Creștinismului timpuriu paradigme culturale 
ireconciliabile. Dimpotrivă. În hipodromul din noul său oraș de pe malurile 
Bosforului, împăratul Constantin aduce un obelisc la baza căruia avem două 
panouri cu mesaje în greacă și altele două în latină. (…)
 Câtă vreme Ortodoxia era sinonimă cu un corp istoric, cu Imperiul 
Roman de Răsărit, unitatea ei părea garantată oarecum din exterior. 
Dispariția suportului geografic și politic, a punctului de orientare, va antrena 
însă procesul intern de atomizare pe criterii exclusiv naționale, Biserica 
Ortodoxă ajungând să fie mai curând o sumă de jurisdicții și mai puțin o 
realitate omogenă, aici funcționând mutatis mutandis dilema lui Kessinger în 
raport cu Europa. Ridicarea Moscovei la rang de patriarhie, la finele secolului 
XVI, adică apariția unei noi geografii ecleziale, complet independentă de 
Biserica-mamă a Constantinopolului și chiar în concurență cu aceasta (mai 
ales prin perpetuarea teoriei celei de a treia Rome), va accentua trecerea de la 
ecumenismul genuin (în sensul universalității) la naționalismul eclezial.  
Acesta din urmă va sta și la baza proclamării ulterioare, în secolele XIX și XX, 
a autocefaliilor bisericești din Bulgaria, Serbia, România etc.
 În mod evident, Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol va 
răspunde acestor tendințe prin sublinierea necesității unității, apel care va 
rămâne în bună parte neauzit, „eliberarea” de sub tutela jurisdicțională a 
„grecilor” reprezentând, în contextul geopolitic al modernității, una dintre 
etapele articulării statale. Potrivit acestei logici, un stat majoritar ortodox, 
precum România, trebuia să fie independent nu doar de Istanbul, adică 
politic, ci și de Constantinopol, adică și eclesial. Altfel spus, dincolo de 
abuzurile pe care autoritatea canonică greacă a putut să le producă (nu 
puține!) și care au servit drept justificare sau pretext, Bisericile Ortodoxe 
locale s-au trezit în situația de a se emancipa unele de altele într-o spirală 
mergând până la introducerea cu forța a elementelor apăsat locale, de la 
arhitectură la rânduieli liturgice și de la norme cvasi-canonice la 
naționalisme aghiografice.
 O Biserică Ortodoxă locală precum cea din România, „descălecată” 
evanghelic de un Apostol al Mântuitorului, adică de asiaticul Andrei, cu un 
monahism refondat prin strădaniile unui neroman precum sârbul Nicodim, 
cu o tradiție liturgică marcată de Matei al Mirelor, datorând prima tipăritură 
bosniacului Macarie, ridicată pe culmi retorice de un alogen precum 
georgianul Antim Ivireanul, ale cărei faimoase biserici din Bucovina sunt 
pictate în bună parte de meșteri greci, cu o spiritualitate revigorată de un 
ucrainian precum Paisie Velicikovski, bucurându-se de patronajul 
duhovnicesc al unor sfinte de pe meleagurile bizantine precum Filoftea de la 
Curtea de Argeș sau Paraschiva de la Iași, rezistând în Transilvania prin 
vigoarea unora ca Sfântul Ierarh și Mărturisitor Sava Brancovici (originar din 
Herțegovina) sau a lui Visarion Sarai (originar din Bosnia), strânși sugestiv în 
mănunchiul „Sfinților Ardeleni”. – ei bine, o astfel de Biserică respirând 
ecumenicitatea celor mai constructive influențe inter-ortodoxe ajunge să fie 
redusă la limitele stricte ale etnicității, romanitatea, iar nu Ortodoxia, fiind 
aici genul proxim.
 Replierea identitară pe etnicitate este explicabilă, nu și justificabilă, 
prin atacurile succesive la însăși miezul acestei identități exprimate prin 
limba proprie de cult, tradiții și obiceiuri. Or, slavizarea și grecizarea prin 
care au trecut ortodocșii români din Țările Române sau maghiarizarea, pe 
filieră calvină și apoi uniată, prin care au trecut cei din Transilvania sunt tot 
atatea explicații pentru refugiul identitar.  
 Cu toate acestea, domnitorii Țărilor Române nu vor înceta, mai ales 
după căderea Constantinopolului în 1453 sub turci, să mențină continuitatea 
„marii idei” bizantine, ajutând constant și generos pe creștinii din Orientul 
Apropiat.
 Relațiile cu Patriarhia de Constantinopol vor fi marcate de o 
succesiune de momente de sprijin cu altele de conflict. Niciodată însă, cu rare 
excepții, dar și acelea având titlul de experiment, rațiunea politică a 
domnitorilor români nu a pus sub semnul întrebării menținerea caracterului 
ortodox, a identității religioase a țărilor lor. Putem identifica măcar trei 
motive majore. Primul este de natură religioasă propriu-zisă: credința în 
caracterul autentic al Ortodoxiei ca drum spre mântuire cu și prin Hristos. 
Programul iconografic din mănăstirile românești dau mărturie despre o 
credință profundă dublată de o întreagă teologie a istoriei. Al doilea motiv 
este de natură culturală: conștiința domnitorilor medievali, până în preziua 
modernității, ca adevarată sursă de rafinament este Bizantul și ceea ce a mai 
rămas din el. Să nu uităm că până ca Occidentul să acceadă la civilizație, 
reperul sau modelul a fost întrupat de Imperiul Bizantin, motiv de invidie, 
dar și element de comparație într-un efort concurențial de proporții. De la 
Carol cel Mare la venețieni, cei care doreau să își arate grandoarea imitau la 
propriu marca stilistică, de la argintărie la haine, a bizantinilor. Al treilea 
motiv era oferit de statornicia întru Ortodoxie a românilor înșiși, tentativele 
de „strămutare” confesională a acestora dând greș mai tot timpul.
(Radu Preda - Sursa: teologia-sociala.ro)

Sfaturi duhovnicești
 Nae Ionescu spune că cine nu are sânge românesc nu poate fi ”bun 
român”, dar cu niciun preț și orice s-ar petrece nu poate fi ”român”. 
Așa și este, dacă nu-i decât pe măsura putințelor omenești. Dar ce nu e cu 
putință la oameni, e cu putință la Dumnezeu. Pe cale omenească, obișnuită, 
după fire, nu poți trece de la însușirea de ”bun român” la starea de ”român”. 
Dar prin botezul sângelui, ca vărul meu Teodor la Mărășești, dar pe cale de 
transfigurare? Cum de nu și-a adus Nae Ionescu aminte de Matei 19, 26, de 
Marcu 10, 27, de Luca 18, 27? Cum de n-a înțeles că și aici există un drum 
presărat cu flori de iasomie și cu minuni, al înnoirii care face ca toate să 
devină cu putință, ușoare? Cui crede că vinul se poate preschimba în sânge, 
nu-i vine greu a recunoaște că duhul poate săvârși mutații semiotice cu 
sângele. 
 Biologic, etnic, da. Mistic, problemele se pun însă cu totul altfel. Și 
ceea ce nu e cu putiță pe un plan devine cu totul posibil, degrabă, pe celălalt. 
(Matei 19, 26: Dar Iisus, privind la ei le-a zis: La oameni aceasta e cu 
neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință; Marcu10, 27: Iisus 
privind la ei, le-a zis: La oameni lucrul e cu neputință, dar nu la Dumnezeu. 
Căci la Dumnezeu toate sunt cu putință; Luca 18, 27: Iar El a zis: Cele ce sunt 
cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu. – Atenție la acel Privind 
la ei, care arată câtă însemnătate dădea Iisus acestor cuvinte pline de tâlc, și 
greu, poate, nu de înțeles, ci de asimilat.)
(Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii)

Vitamine duhovnicești
 Creștinismul românilor este de sorginte apostolică iar aceasta i se 
datorează Sfântului Apostol Andrei, cel care i-a creștinat pe locuitorii 
ținuturilor danubiano-pontice, fiind considerat și ocrotitorul României. 
Astfel, ziua de 30 noiembrie reprezintă pentru noi mai mult decât o mare 
sărbătoare a ortodoxiei. Fiind premergătoare Zilei Naționale, Sfântul Andrei 
unește spiritual sărbatoarea Bisericii Ortodoxe Române cu sarbătoarea 
României.
 Începând din anul 750, Sfântul Andrei este cinstit ca patron spiritual 
al Scoției, pe al cărei steag este reprodusă crucea în formă de X. Mai este 
ocrotitor al Poloniei, al Spaniei, al Siciliei, al Greciei și al Rusiei. De altfel, încă 
din secolul al XVII-lea, Cancelaria Rusiei considera Ordinul Sfântului 
Apostol Andrei între cele mai mari distincții. În anul 1700, Sfântul Voievod 
Constantin Brâncoveanu a fost decorat cu acest ordin de către țarul rus Petru 
I cel Mare.
 Odată ajuns în părțile Dobrogei, Sfântul Andrei va fi predicat în 
Histria, Tomis (Constanța), Callatis (Mangalia), Dionysopolis (Balcic), cetăți 
în care conviețuiau grecii cu geto-daco-romanii, strămoșii românilor. De aici 
pornesc și numeroasele tradiții din folclorul românesc. Între ele, cea care 
amintește despre popasul făcut de Sfântul Andrei în Dobrogea, pe teritoriul 
dregătorilor Cutusun și Dura, în satul Cuzgun, astăzi hotarul comunei Ion 
Corvin (județul Constanța), în apropiere de granița româno-bulgară. În 
apropierea acelei așezări se află o pădure ce adăpostește două peșteri, care au 
servit apostolului și însoțitorilor săi drept loc de odihnă. Aceste peșteri au 
devenit lăcașuri de cult pentru populația din zonă, iar Peștera Sfântului 
Andrei este socotită prima biserică de pe teritoriul țării noastre. 
(Sursa: Basilica.ro si Jurnalul.ro)


