
Locul vindecării celor 10 leproşi era la 
graniţa dintre Galileea şi Samaria, la 
intrarea într-un sat. Leproşii au cerut milă 
de la Dumnezeu şi au primit exact ceea ce a 
considerat Domnul că le este mai de folos: 
tămăduirea trupească, pentru moment; căci 
adevăratul lucru de care are nevoie omul 
este tămăduirea sufletească (mântuirea). 
Dar cum Domnul nu oferă cuiva un dar fără 
ca acesta să şi-l dorească, lasă la latitudinea 
omului să decidă acest lucru. Mântuitorul 
speră că odată cu izbăvirea de lepră a celor 
10, le va trezi în suflet dorinţa de mântuire 
şi astfel, a aşteptat ca cei 10 să se întoarcă, 
să-I mulţumească şi astfel să-i mântuiască. 
Trebuie ştiut faptul că Hristos nu are nevoie 
de atitudinile noastre binevoitoare, dar se 
bucură când omul îl recunoaşte ca izvor al 
binelui şi-i mulţumeşte, netezindu-şi dru-
mul către mântuire. Astăzi, Mântuitorul 
Hristos a avut parte de indiferenţă, uitare şi 
nerecunoştinţă din partea celor nouă iudei 
tămăduiţi de lepră. Doar samarineanul tă-
măduit a considerat că se cuvine în mod deo-
sebit să cadă la picioarele Binefăcătorului şi 
să-I mulţumească, agonisindu-şi astfel, 
tămăduirea sufletului şi mântuirea. Ceilalţi 
fraţi de împreună-suferinţă, iudei fiind, 
s-au întors în comunitatea lor, a iudeilor în 
care nu este loc pentru samarineni. Tă-
măduirea lor a însemnat ruperea de cel cu 
care odinioară erau uniţi în boală, necaz şi 
izolare. 

Duminica  
celor 10 leproşi

Marea dramă, totuşi, nu este faptul că 
l-au părăsit pe samarinean, ci faptul că 
L-au părăsit pe Tămăduitor, Hristos Dom-
nul şi Mântuitorul. În lumea lor iudaică nu 
era loc pentru Hristos şi astfel, au renunţat 
la cel mai mare dar pe care-L poate dobândi 
omul în această viaţă: comuniunea cu 
Dumnezeu şi viaţa veşnică. Cei nouă iudei 
s-au mulţumit doar cu tămăduirea tru-
pească şi integrarea lor în comunitatea 
iudaică, pe când samarineanul a dorit şi 
tămăduirea sufletească sau mântuirea, 
deci integrarea lui în Împărăţia lui 
Dumnezeu. 

Noi, creştini adevăraţi ce ne pretindem, 
să nu ne grăbim să osândim pe cei nouă 
iudei, căci şi noi uităm de multe ori să fim 
recunoscători Domnului pentru toate 
binefacerile primite. Suntem datori să-I 
mulţumim Bunului Dumnezeu, nu numai 
pentru binele primit ci şi pentru suferinţele, 
bolile, necazurile şi durerile pe care cu 
bună pedagogie divină le îngăduie Dum-
nezeu pentru noi, cu scopul de a ieşi din 
starea de nepăsare, ignoranţă, nerecu-
noştinţă, şi uitare faţă de El. Aceasta este 
statura duhovnicească şi starea harică la 
care ne invită Evanghelia de astăzi, aceea 
de a fi recunoscători şi mulţumitori pentru 
toate darurile primite, strigând dimpreună 
cu sfinţii Săi: „Slavă lui Dumnezeu pentru 
toate!” ❖

Părintele Adrian Chiriţă
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Duminica a 29-a După Rusalii 
(a celor 10 leproşi)
sf. cuv. pavel Tebeul  

şi ioan colibaşul

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu am ajuns  
în Duminica a 29-a după Rusalii,  

Duminică în care am ascultat pericopa 
evanghelică de la Luca, cap. 17, în care 

evanghelistul ne-a relatat marea minune 
a vindecării celor 10 leproşi.  

Această mare vindecare a reprezentat  
un gest concret al iubirii milostive,  

al milei Mântuitorului Hristos făcut  
pentru aceşti 10 nefericiţi, purtători  

ai unei boli incurabile care macină trupul 
până la suprimarea vieţii. 

În contextul mai larg al operei de 
mântuire, vedem şi în această 
minune o ilustrare a grijii lui 

Dumnezeu pentru vindecarea neamului 
omenesc de lepra păcatului şi a morţii. 
Trebuie amintit că nici lumea iudaică nu 
strălucea în conduită morală, cu toate că 
era privilegiată de credinţa în Dumnezeu 
Cel Unic şi de normele scripturistice 
consemnate de autori sacrii sau profeţi. 
„Lepra păcatelor” transpare chiar din 
paginile vetero-testamentare, în care 
citim că profeţii se luptau adesea cu 
abaterile de tot felul. De fapt, însăşi Legea 
Veche avea nevoie de anumite corecţii, 
de pildă în legătură cu legea talionului, 
sau de legea iubirii care nu-i privea pe 
străini sau vrăjmaşi. De aceea S-a întrupat 
Hristos şi a săvârşit lucrarea de mântuire. 
Şi nu întâmplător apare diferenţierea 
proporţională a celor 10, nouă iudei şi un 
samarinean, ci pentru a ni se arăta şi prin 
acest exemplu că Dumnezeu a chemat la 
mântuire, mai întâi pe iudei ca popor 
ales, apoi celelalte neamuri. Dar şi în 
Evanghelia de astăzi s-a dovedit că iudeii 
s-au arătat nerecunoscători în repetate 
rânduri, iar „samarineanul”, ca exponent 
al neamurilor, fericit de tămăduire 
(mântuire), a manifestat credinţă, sme-
renie şi recunoştinţă. Deci, toţi oamenii 
sunt chemaţi la mântuire: universalitatea 
mântuirii. 



Din 2010, o lege consfinţeşte faptul că,  
15 ianuarie, ziua de naştere a lui Mihai 

Eminescu, devine Ziua Culturii Naţionale. 
Această zi se doreşte a fi una în care românii 

de pretutindeni îi cinstesc pe cei care,  
de-a lungul timpului, au contribuit  

la ctitorirea spiritualităţii şi culturii noastre.  
În chip simbolic, Ziua Culturii Naţionale 

coincide cu cea în care s-a născut Eminescu.  
Dintre cei care serbează această zi  

în mod deosebit, vom aminti doar Academia 
Română şi Biserica Ortodoxă Română.

O viaţă scurtă, 39 de ani (15 ianuarie 
1850 – 15 iunie 1889). Atât a trăit 
Mihai Eminescu, acest geniu care a 

ars ca o flacără, şi a dat mai ales o poezie şi o 
publicistică de neegalat. Deosebit de inte-
ligent, cu o memorie perfectă, a asimilat mii 
de cărţi, din diverse domenii, dar mai ales 
din filosofie. Personalitate extrem de com-
plexă, inegală, aşa cum mărturisea şi I. L. 
Caragiale despre el, a fost, este şi va fi 
apreciat, adulat, dar şi contestat. Evident, 
oamenii mari nu sunt întotdeauna înţeleşi de 
ceilalţi, căci de cele mai multe ori aceştia nu 
pot vedea adevărata valoare, pentru că văd 
lucrurile mici din jurul acestor oameni şi nu 
pot privi întreg tabloul în care aceştia trăiesc, 
creează şi mişcă lumea. 

Despre Eminescu s-a spus de multe ori că 
nu ar fi un poet creştin, din contră, că ar fi un 
agnostic. Este drept că a fost un căutător, 
vechile religii orientale fiind cercetate şi 
admirate de Eminescu în anumite momente 
ale vieţii sale. Dar câteva versuri, scoase din 
context, nu pot defini esenţa profund mistică 
şi creştină a lui Mihai Eminescu. A trăit din 
fragedă pruncie într-un mediu ataşat valorilor 
ortodoxiei. Multe din rudele sale s-au 
călugărit, iar Mihai Eminescu mergea adesea 
pe la mănăstiri. Dacă însă parcurgem poeziile 
şi publicistica sa, vom constata că Biserica şi 
credinţa sunt pentru el valori, ale omului în 
particular şi ale neamului în general, care nu 
numai că definesc omul şi neamul, dar fără 
ele personalitatea umană şi fiinţa naţională  
nu pot exista sau evolua.

Un fragment din publicistica lui Mihai 
Eminescu  ne arată rolul activ şi special pe 
care Biserica Ortodoxă l-a avut în istoria 
poporului român: „Biserica ortodoxă a 
Răsăritului a luat la români o formă deosebită 
de aceea a altor Biserici; ea nu e numai o 
comunitate religioasă, ci totodată naţională. 
(...); la români ea a fost din capul locului o 
comunitate religioasă care îmblânzea prin 
iubire inegalităţile sociale şi care făcea 
pentru oameni o datorie din ceea ce, în lumea 
modernă e un drept. Liniamentele organizării 
democratice a Bisericii române se arată „ab 
antiquo” încă. Stând cu alte Biserici în 
legături formale, nu de subordinaţie, ea a 
înlocuit la români, în timpii cei răi, organiza-
ţia politică şi economică. Astfel întâmpinăm 

mihai EminEscu – poEtul nEpErEchE  
care a influenţat întreaga cultură naţională

în oraşele mari biserici cari aparţineau fie-
care la câte o breaslă, iar în Ardeal vedem că 
ea a devenit totul pentru români: ea 
organizează şi întreţine învăţământul primar, 
cel secundar clasic, ba chiar şi cel real al 
poporului. Preotul de acolo n-a învăţat numai 
canoanele, ci şi disciplinele economiei de 
câmp; el e învăţător şi sfătuitor în interesele 
morale şi materiale, ba chiar în cele juridice, 
ale poporenilor săi.

Cu toată toleranţa care caracterizează în 
sute de ani Biserica noastră, nu e de tăgăduit 
că îngăduinţa ei răsărea din tăria ei organică. 
Firele vieţei religioase se ţeseau în tot 
organismul social: în familie, în şcoală, în 
relaţiile economice chiar. Mănăstirile cele 
mari erau ateliere de industrie: se tornau 
litere, se ţeseau materii de lână, se lucra 
lemnărie de toată mâna, ba erau şi fonderii 

de turnat metale. Pe când egumenul şi cei 
cărturari ai soborului traduceau literatura 
teologică în limba română, în acelaşi timp 
călugării necărturari se îndeletniceau cu cele 
mai deosebite industrii, începând cu cele 
agricole, sfârşind cu manufactura de lux: 
adevărate comunităţi şi de credinţă şi de 
muncă. Străbunii noştri au fost persecutaţi de 
către regii catolici ai Ungariei nu pentru că 
erau români, ci pentru că papa îi ameninţa pe 
regi cu excomunicarea dacă vor fi îngăduitori 
cu schismaticii. O mare parte din românii din 
munţii despre nord a[u] părăsit, sub Bogdan 
Vodă, patria lor, a Maramureşului, pentru că 
un rege catolic voia să le impuie religia 
catolică. Fraţii noştri rămaşi în Ardeal au 
suferit veacuri întregi cele mai mari asupriri 
anume pentru că nu erau catolici. Habsburgii, 
luând stăpânirea asupra Ardealului, izbutesc 
în scurt timp a desfiinţa metropolia ortodoxă 
de la Alba-Iulia, pe-al cărei titular [î]l sfinţea 
de drept mitropolitul din Bucureşti. Prin asta 
produc între români dezbinarea confesională 
care i-a slăbit atât de mult. Tot acei Habsburgi, 
luând stăpânirea asupra Olteniei, încep să 
organizeze propaganda catolică şi desigur ei 
ar fi izbutit să provoace o dezbinare con-
fesională în Oltenia dacă Tractatul de la 
Belgrad nu-i silea să se retragă.” (Extrase 
din: Radu Mihai Crişan, „Eminescu interzis. 
Gândirea politică”, Edit. TIBO)

Să ne aplecăm deci, fie cu puritatea 
tinereţii, fie cu experienţa maturităţii, asupra 
poeziilor şi publicisticii marelui Mihai 
Eminescu. Să nu uităm că noi suntem cei 
care putem să le lăsăm copiilor noştri o 
scumpă moştenire. dragostea de cultură şi 
valorile noastre naţionale. Atâta timp cât 
vom mai recita poeziile lui Eminescu şi cât 
vom vibra la adâncimile ei de emoţie şi 
raţiune, vom păstra nealterată şi vom duce 
mai departe cultura şi spiritualitatea 
poporului român. ❖

Răsai asupra mea, lumină lină,
Ca-n visul meu ceresc d-odinioară;
O, maică sfântă, pururea fecioară,
În noaptea gândurilor mele vină.

Speranţa mea tu n-o lăsa să moară
Deşi al meu e un noian de vină;
Privirea ta de milă caldă, plină,
Îndurătoare-asupra mea coboară.

Străin de toţi, pierdut în suferinţa
Adâncă a nimicniciei mele,
Eu nu mai cred nimic şi n-am tărie.

Dă-mi tinereţa mea, redă-mi credinţa
Şi reapari din cerul tău de stele;
Ca să te-ador de-acum pe veci, Marie!

Răsai asupra mea

Ziua Culturii 
Naţionale



Dimensiunea cosmică a Sfintei Liturghii

MoMentul tainic al pogorârii Duhului Sfânt

PRogRamuL biSeRiCii ŞeRbaN VoDă ÎN PeRioaDa 15 - 22 iaNuaRie 2017
Ziua oRa SLuJbe/activităţi
Duminică 15 ianuarie  0800-1200 Duminica a 29-a după Rusalii (a celor10 leproşi) - Utrenia, Sf. Liturghie
Miercuri 18 ianuarie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 20 ianuarie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 21 ianuarie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea celor adormiţi
Duminică 22 ianuarie  0800-1200 Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu) - Utrenia, Sfânta Liturghie

Sfântul Ioan Gură de Aur spune despre 
momentul prefacerii pâinii şi vinului  
în Trupul şi Sângele Mântuitorului că 

„acum stau şi îngerii împrejurul preotului 
şi toată ceata puterilor cereşti se împreună 

în cântări şi toate locurile împrejurul 
altarului se umplu de feţe îngereşti”. 

Cei ce participă constant în bi-
serica noastră duminica la 
Sfânta Liturghie, cu siguranţă 

au observat că la momentul Epiclezei, 
când strana începe cântarea „Pe Tine Te 
lăudăm, pe Tine Te binecuvântăm, Ţie 
îţi mulţumim, Doamne şi ne rugăm Ţie, 
Dumnezeului nostru”, cele patru candele 
mari din naos sunt puse în mişcare.

Policandrul cel mare - Polieleu
Sub turla mare, a Pantocratorului, se află 

un candelabru mare, numit şi Polieleu (mare 
milă), simbolizând pe Hristos cel Mult-
milostiv. Policandrul este aprins la sfinţii 
mai importanţi, în timpul privegherilor de 
noapte, când se cântă psalmii despre multa 
milostivire a lui Dumnezeu (Polieleul): la 
Vecernia praznicelor împărăteşti şi a marilor 
sărbători, la Privegherile duminicale din 
anumite perioade ale anului şi, întotdeauna, 
la orice Utrenie a unei sărbători, în cadrul 
căreia este citită Evanghelia.

În mănăstirile athonite,  
hora sfinţilor

Îndeosebi la mănăstirile athonite, poli-
candru Polieleu este înconjurat de un altul în 
formă de cerc, numit „horos”(dans, horă în 
greceşte), ce are icoane ale sfinţilor, mai ales 
ale Sfinţilor Apostoli şi lumânări sau candele 
care se aprind. În momentele mai înălţătoare 
ale slujbelor mari, candelabrele sunt puse în 
mişcare, simbolizând hora sfinţilor, semn al 
participării la slujbă a Bisericii din cer alături 
de cea de pe pământ. În tălmăcirea Sf. Simeon 
al Tesalonicului, horosul mai închipuie şi 
„tăria cerului şi a planetelor”. Urmând aces-
tuia, spunem într-un gând că toată făptura, 
marea şi munţii, luna şi stelele, pământul şi 
planetele, slujesc Domnului. 

„Îngerii dănţuiesc împrejur”
Mişcarea horos-ului preînchipuie dansul 

îngerilor, despre care Sf. Ioan Gură de Aur 
spunea că este un semn al bucuriei lor pentru 
oameni, căci: „Îngerii dănţuiesc împrejurul 
cetei noastre şi se bucură pentru noi, că le 
urmăm pilda de viaţă. Căci dacă pentru un 
singur păcătos care se pocăieşte se face 
bucurie în cer, după cuvântul Domnului, cu 
mult mai mult pentru aşa mare mulţime a 

celor ce se mântuiesc”.
Policandrul este mişcat şi astăzi la toate 

mănăstirile din Athos. În ultima vreme, la 
noi în ţară s-a pierdut înţelesul tainic al 
policandrului, acesta a ajuns să fie mişcat 
din ce în ce mai rar, în anumite biserici, doar 
la marile praznice şi hramuri.

La noi în biserică
La orice sfântă slujbă, oamenii slujesc 

Domnului împreună cu puterile cele 

nevăzute ale îngerilor, căci Biserica Lup-
tătoare de pe pământ este nedespărţită de 
cea Triumfătoare din ceruri, unite fiind în 
aceeaşi sfântă rugăciune. De aceea, la noi în 
biserică la Sfânta Liturghie din duminici şi 
mari sărbători, la momentul Epiclezei, al 
invocării pogorârii Duhului Sfânt peste 
Sfintele Daruri, când acestea se prefac în 
Trupul şi Sângele Mântuitorului, se pun în 
mişcare candelele.

Este un moment cosmic, al pogorârii 
Duhului Sfânt şi al prefacerii, pe care nu-l 
vedem, dar prin mişcarea candelelor ce 
străjuiesc turla Pantocrator, ne închipuim 
participarea întregii tării a cerului la 
Liturghia Bisericii luptătoare.

Dacă îngerii vin la Sfânta Liturghie,  
noi putem lipsi?



CoNTRibuŢia eNoRiaŞiLoR PaRoHiei ŞeRbaN VoDă PeNTRu aNuL 2017 a FoST STabiLiTă La 100 Lei

2017 – anul Sfintelor icoane şi al  
patriarhului JuStinian şi apărătorilor 

ortoDoxiEi Din timpul comunismului
Biserica Ortodoxă Română, în şedinţele sale 

sinodale din 28-29 octombrie 2015,  
25 februarie şi 16 decembrie 2016,  

a hotărât ca anul 2017 să fie „Anul omagial  
al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor 

bisericeşti” şi „Anul comemorativ Justinian 
Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în 

timpul comunismului” în Patriarhia Română.

Se împlinesc anul acesta 1230 de ani de 
la Sinodul al VII-lea Ecumenic care a 
condamnat iconoclasmul şi a restabilit 

cultul icoanelor. Icoana este cartea de vizită a 
Ortodoxiei şi poarta de acces spre Împărăţia 
de Sus. Icoana nu a fost şi nu trebuie propusă 
şi apărată de om, căci ea a venit în lume odată 
cu întruparea Fiului lui Dumnezeu din 
Fecioara Maria şi arătarea Sa în lume. Chip 
S-a făcut Hristos, şi toţi L-au văzut. Hristos a 
adus icoana în lume, şi El ne-a făcut părtaşi 
vederii lumii cereşti.

O luptă a fost de-a lungul veacurilor să 
păstrăm icoana şi pictura în bisericile şi casele 
creştinilor. Cu o ură fără temei, împăraţi 
iconoclaşti mai ales, au îndepărtat icoanele 
din biserici, au văruit bisericile, ba chiar au 
dispus excluderea moaştelor din spaţiul 
sacramental şi au interzis cinstirea lor. Dintre 
cei care au făcut cunoscute sau au apărat 
sfintele icoane au fost şi Sf. Apostol şi 
Evanghelist Luca, Sf. Ioan Damaschin şi Sf. 
Teodor Studitul. Pe ei îi vom cinsti în mod 
special în 2017, ca figuri emblematice ale 

acestui an omagial.
Cu bucurie şi cu speranţă am primit vestea 

că anul acesta, la 40 de ani de la plecarea la 
Domnul a Patriarhului Justinian, vom 
comemora pe patriarhul care a avut misiunea 
de a păstori Biserica Ortodoxă Română în 
anii cei mai negri ai regimului totalitar 
comunist, şi care a reuşit, pe muchie de cuţit 
şi nu de puţine ori făcând compromisuri, să 
menţină viaţa liturgică a Bisericii. Anii ’40-
’60 au fost cei mai aspri pentru cler, călugări 
şi mireni, căci mulţi au fost aruncaţi în 
temniţele comuniste, de multe ori numai 
pentru că erau credincioşi sau pentru că 

făceau cunoscut enoriaşilor cuvântul 
Evangheliei. Dacă în închisori s-au aflat şi 
catolici şi protestanţi, plătind cu suferinţe 
inimaginabile şi uneori cu viaţa, cei mai mulţi 
dintre cei care au îndurat ororile din puşcării 
au fost totuşi ortodocşi, şi deci obolul cel mai 
mare a fost plătit de ortodocşi.

Găsesc acest moment prielnic pentru 
recuperarea memoriei acestui neam. Bătrâni 
şi tineri trebuie să ştie sau să-şi reamintească. 
Căci vremurile de dictatură au rămas în 
trecut, dar niciodată nu ştim dacă ele nu vor 
reveni. Uitându-ne la martirii vremurilor 
comuniste, îi vedem pe cei care au apărat 
deminitatea acestui neam. Fără rădăcini 
puternice nu putem dăinui. Dacă imperiul 
roman a făcut să curgă sângele multor creştini, 
prin aceasta nu a făcut decât să întărească Bi-
serica triumfătoare din Cer şi cea luptătoare 
de pe pământ. Iar noi, acum doar jumătate de 
secol, am avut mii de mucenici şi martiri ce 
nu L-au trădat pe Hristos şi neamul nostru. Pe 
care de multe ori nu-i ştim sau – pentru unii – 
nu contează ce au făcut aceştia pentru credinţă 
şi popor!

Dacă Biserica rusă, de pildă, şi-a canonizat 
mulţi dintre martirii regimului bolşevic, de la 
1917 încoace, nutrim speranţa că acest an va fi 
unul benefic pentru canonizarea primilor 
martiri ai regimului totalitar din România.

Ei, Biserica de Sus şi credincioşii, aşteaptă 
trecerea în calendare a unor sfinţi care deja au 
intrat în evlavia poporului. ❖

Sfântul Cuvios maxim mărturisitorul, apărător al lui Hristos

Sfântul Maxim Mărturisitorul, prăznuit 
pe 21 ianuarie, a fost unul dintre cei 
mai mari teologi răsăriteni. Prin 

înţelepciunea sa, prin lupta sa împotriva 
ereziilor hristologice, prin sfinţenia vieţii sale 
şi prin operele sale teologice, odoare de preţ 
în vistieria Bisericii, Maxim Mărturisitorul a 
rămas până în zilele noastre model de monah 

şi de teolog, fiind cunoscut drept sfântul care 
a apărat învăţătura despre Hristos.

Sfântul Maxim s-a născut într-o familie de 
aristocraţi din jurul Constantinopolului pe la 
anul 580. În timpul împăratului Heraclie 
(610-641) ocupă pentru trei ani funcţia de 
secretar la curtea imperială, iar în jurul anului 
614 părăseşte curtea imperială şi intră în 
Mănăstirea Chrysopolis, în apropiere de 
Constantinopol. În timpul invaziei persane 
din 614, pleacă în Africa, unde îl întâlneşte pe 
viitorul patriarh de Ierusalim, Sofronie, care 
începuse deja în Cartagina lupta împotriva 
ereziilor monoteliste şi monoenergiste, apă-
rute în Imperiu. În această perioadă, Sfântul 
Maxim studiază şi îşi aprofundează cu-
noştinţele teologice, citind operele hris-
tologice ale Sf. Grigorie Teologul sau ale Sf. 
Dionisie Pseudo-Areopagitul, şi în acelaşi 
timp scrie primele sale opere teologice.

Exilat în Africa, patriarhul Pyrrhus al 
Constantinopolului, susţinător al ereziei 
monoteliste, a fost provocat de Maxim 
Mărturisitorul la o discuţie teologică, la care 
au participat mai mulţi episcopi africani. 
Sfântul Maxim îi convinge pe toţi că în 
Hristos există două voinţe şi două lucrări 
corespunzătoare celor două firi, omenească şi 
dumnezeiască, unite în acelaşi ipostas.

Sfântul Maxim şi Pyrrhus au plecat după 
puţin timp la Roma, unde noul papă, Martin 
I, convoacă un sinod în 649, la care au 
participat 105 episcopi, pentru a condamna 
monotelismul. Dar în 653, la ordinul noului 
împărat Constans II, susţinător al mono-
teismului, Sfântul Maxim este arestat şi exilat 
în Tracia. Papa Martin I a fost arestat şi el 
fără a fi judecat, dar a murit în drumul spre 
Constantinopol. După câţiva ani de exil, 
Maxim a fost readus la Constantinopol şi 
întemniţat acolo.

Tradiţia spune că, înainte cu puţin timp de 
moartea sa, sfântul a văzut cum ardeau trei 
lumânări deasupra mormântului său. A trecut 
la Domnul pe 13 august 662, luptând până la 
sfârşit pentru adevărurile doctrinare ale 
Bisericii, iar monotelismul a fost condamnat 
la Sinodul al VI-lea Ecumenic de la 
Constantinopol din 680-681. 

Dintre operele Sfântul Maxim Măr-
turisitorul amintim: „Răspunsuri către 
Talasie”, în care sunt interpretate o serie de 
texte scripturistice, „Scholia“, un comentariu 
la scrierile Sfântului Dionisie Pseudo-
Areopagitul, „Ambigua“, una dintre cele mai 
cunoscute lucrări hristologice ale teologiei 
răsăritene, „Mistagogia“, un comentariu 
liturgic. ❖


