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Imnografia creştină
De la Sf. Roman Melodul la Sfântul
Ioan Damaschinul
Cântările imnografice din cultul creştin sunt o practică ce coboară, după toate aparenţele, până la începuturile
Creştinătăţii înseşi, şi e de presupus că au fost moştenite
din cultul Synagogii iudaice, deşi cea mai timpurie dovadă
a existen]ei Imnografiei creştine este un fragment păstrat întrunul din Papirusurile Oxyrhynchus1, marcat a fi fost cântat
potrivit modurilor muzicale greceşti clasice (în cheie hypolydiană, în modul diatonic hypophrygian, sfârşitul sec. al
III-lea). Adesea se susţine chiar că există astfel de imne încorporate încă în Noul Testament (Ef. 1:3-14, sau Filip.
2:6-11) iar Apocalipsa, descriind cultul curţilor cereşti,
fără îndoială reflectă oarecum experienţa cultului creştin
de la sfârşitul secolului I. Cu toate acestea, există foarte
puţine urme ale unor imnuri creştine timpurii propriu-zise,
în afară de papyrusul deja menţionat, de slavoslovia îngerească Slavă întru cei de sus şi cântarea Lumină lină,
atestate în secolul al IV-lea ca fiind deja vechi şi care cu
uşurinţă ar putea fi datate la începutul secolului al III-lea
sau chiar al II-lea, dar acestea sunt doar excepţii. În
răsăritul grecesc, secolul al IV-lea nu ne-a păstrat exemple
1
Vezi The Oxyrhynchus Papyri, Part XV (London, 1922), pp. 21-25
(no. 1786), şi J.U. Powell and E.A. Barber, New Chapters in the
History of Greek Literature, Series 2 (Oxford: Oxford University
Press, 1929), pp. 176-178. Datorez această referinţă Dr. Richard Price
of Heythrop College, London.
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de imnodie creştină precum imnele atribuite sf. Ambrozie
al Milanului şi atestate de către Augustin şi de alţii. Desigur,
Răsăritul nu este lipsit cu totul de poezie, dar poemele st.
Grigorie din Nazianz sau ale lui Synesius din Cyrene abia
dacă erau concepute ca imne, deşi mărturiile manuscrise
pentru poemele lui Synesius sugerează că unele dintre ele
au ajuns mai târziu să fie folosite liturgic.2 Forma poetică
majoră în Răsăritul Grec pare a fi fost condacul, o formă
poetică elaborată cu stanţe/strofe (ikoi) urmând un model
prozodic prestabilit, care se încheie cu un refren. Originile
condacului se regăsesc, precum s-a susţinut destul de convingător, în tradiţia cu mult mai bogată a poeziei religioase, cu
adevărat teologice, a tradiţiei Siriace, mai cu seamă în
poezia sf. Efrem Sirul3. Poate că cel mai rafinat model al
genului kontakion şi, desigur, cel mai renumit, deşi mai
neobişnuit ca structură, de pildă cu două refrene, este, fără
îndoială, Imnul Acatist al Maicii Domnului, numit astfel
pentru că se cânta în picioare (a-kathistos, neaşezat), posibil în cursul unei procesiuni (după mărturiile de mai
târziu). Cel mai renumit alcătuitor de astfel de condace a
fost Roman Melodul, un poet (fapt poate semnificativ) de
origine siriană – născut la Emesa, astăzi Homs - care a
trăit cea mai mare parte a vieţii la Constantinopol, vremea
lui corespunzând îndeaproape perioadei domniei Împăratului
Iustinian.
Genul Kontakia nu a fost niciodată singura formă de
poezie liturgic\ Bizantin\; versuri independente (sub form\ de tropare sau stihire) sau chiar grupuri de versuri au
fost compuse mereu, poate începând cu secolul al IV-lea
2

Cf. Synesios de Cyrene, tom I, Hymnes, ed Christian Lacombrade
(Paris: Les Belles Lettres, 1978), p. 11.
3
Cf. Sebastian Brock, „From Ephrem to Romanos”, in Studia
Patristica, 20 (Leuven: Peeters, 1989), pp. 139-151.
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sau chiar mai devreme, versuri care însoţeau desfăşurarea
liturghiei sau erau introduse între lectura psalmilor în slujbele monastice (ideea că monahismul timpuriu era împotriva cântărilor, regăsită într-o scriere celebră din secolul
al 11-lea, Evergetinos, nu este atestată mai devreme de
această dată4). Un grup remarcabil de astfel de tropare este
cel compus special pentru slujba Sfinţirii Apelor la Sărbătoarea Botezului de către sfântul Sofronie, Patriarh al
Ierusalimului în secolul al VII-lea. Ceea ce avea să constituie forma predominantă a cântului liturgic Bizantin era
totuşi canonul care a apărut în zorii secolului al VIII-lea.
Cei mai timpurii alcătuitori ai unor astfel de canoane au
fost trei poeţi imnografi contemporani, toţi născuţi în secolul
al VII-lea şi morţi în secolul al VIII-lea, toţi având legături
cu Sf. Ioan Damaschinul şi, mai târziu, cu Ţara Sfântă, mai
exact cu Ierusalimul, adică Sf. Andrei Cretanul, Sf. Cosma
Melodul, şi Sf. Ioan Damaschin însuşi.
A prezenta subiectul imnografiei creştine de la Roman
Melodul şi până la Sf. Ioan Damaschin înseamnă, întrucâtva, a trasa istoria ei de la condac la canon. Dar expresia
„de la condac la canon” pare a indica o evoluţie directă.
Or, cuv=ntul „direct” este aici înşelător: sigur că nu există
o dezvoltare liniară. Cu toate acestea, dezvoltarea Imnografiei
Bizantine de la condac la canon este socotită adesea a fi
astfel. Potrivit cu istoria unanim acceptată, condacul a
apărut în secolul al VI-lea (sau poate chiar al V-lea) şi a
rămas forma predominantă a imnografiei greceşti timp de
vreo două secole. La răscrucea secolului VII şi VIII, a fost
înlocuit cu canonul, care s-a impus repede, condacul fiind
redus la nu mai mult decât un simplu proimion sau
koukoulion (acum numit simplu condac) şi la primul ikos
4

Vezi Andrew Louth. St. John Damascene: Tradition and Originality in
Byzantine Theology (Oxford: Oxford University Press, 2002), p.20.
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introdus după cântarea a 6-a din canon, cum îl avem şi noi
astăzi. De ce condacul a avut o atât de scurtă înflorire şi a
fost inclus în canon, nu este clar. Aceasta este povestea,
mai mult sugerat\ decât exprimată direct, în celebra carte a
lui Egon Wellesz, A History of Byzantine Music and Hymnography5 şi repetată în lucrări de referinţă precum: The New
Grove Dictionary of Music and Musicians şi în The Oxford
Dictionary of Byzantium.
Dar povestea nu este atât de simplă (în cele ce urmează sunt mult îndatorat lucrării editorului francez al Sf.
Romanos, José Grosdidier de Mâtons, şi strălucitului musicograf şi musician Alexander Lingas6). Parte din motivele legate de apariţia poveştii mai sus amintite este de
re]inut faptul că, în vreme ce canonul are încă un loc ferm,
bine stabilit în cultul bizantin (mai ales, deşi nu exclusiv,
la utrenie sau ceasuri), condacul7, în forma lui originară,
nu are nici un rol, afară de câteva rare excepţii. Datorită
faptului că, se pare, condacul a fost într-un fel înlocuit de
5
Egon Wellesz, A History of Byzantine Music and Hymnography
(Oxford: Clarendon Press, 2nd ed. 1961), pp. 171-245.
6
Vezi Alexander Lingas, The Liturgical Place of the Kontakion in
Constantinople, in Liturgy, Architecture and Art in Byzantine World ,
ed. Constantin C. Akentiev, Byzantinorossica, 1 (Saint-Petersburg, 1995),
pp. 50-57 (cu referinţe la literatură, inclusiv scrierile lui J. Grosdidier
de Mâtons).
7
Se referă la forma originară, la rolul şi funcţia iniţială a condacului,
aşa cum transpare din imnele sf. Roman. Cititorul va păstra în minte
mereu această distincţie. Nu este vorba despre condacul în accepţiunea
lui de astăzi, unde reprezintă doar ceea ce, iniţial, era o singură strofă
numită prooimion, sau cuculion care avea, prin structura condensată,
rolul de a rezuma conţinutul întregului imn şi de a reda tema princepală. Majoritatea prooimioanelor sf. Roman au intrat în cult sub
denumirea generică, dar incorectă din punct de vedere istoric, de
condac. Condacul însă despre care se vorbeşte în acest articol era
iniţial mult mai elaborat cuprinzând nu o singură strofă, ci 18 până la
24, chiar 26 şi avea cu totul alte funcţii,(n. trad.)
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canon, s-a presupus în trecut că el făcea parte din slujba
monastică a utreniei, dar mai târziu a fost înlocuit de canon.
Aşa cum a demonstrat-o Grosdidier de Mâtons, ceea ce s-a
păstrat din condace, pentru a nu lua în considerare forma
originară a acestuia - o compoziţie lungă, cu fiecare strofă
terminată cu un refren – sugerează că acesta făcea parte nu
din slujba monastică a ceasurilor, ci din slujbele Catedralei
şi era, de fapt, un fel de predică versificată.
Înainte de a merge mai departe, poate că este de
folos să facem puţin mai explicită diferenţa dintre condac
şi canon. Canonul, după cum am remarcat deja, apare încă
în slujba bizantină ca făcând parte integrantă din utrenie,
slujba din zorii zilei. O trăsătură fundamentală a ceasurilor
Bizantine este slujba celor nouă cântări biblice, opt cântări din
Vechiul Testament, începând cu cântarea de biruinţă pe
care au cântat-o Moise şi poporul lui Israel după traversarea mării Roşii şi nimicirea oştirii lui Faraon (Exod
15, 1:19), o altă cântare a lui Moise (Deuteronom 32:1-43)
slavoslovia cântată de mama profetului Samuel, Anna (1Regi,
2, 1-10) şi de profeţii Avvacum (Avv. 3: 1-19) Isaia (Isa,
26:9-20) şi Iona (Iona, 2: 3-10) şi sfârşind cu cele două
cântări ale celor trei tineri în cuptor, după textul Septuagintei, Daniel (Dan, 3:26-56 şi Dan 3: 57-88 [i încă trei
versete), şi, în sfârşit, una din Noul Testament, Cân-tarea
Maicii Domnului şi cântarea lui Zaharia, luate îm-preună
(Luca 1:46-57; 1:68-79). Canonul constă `n grupuri de tropare
care trebuiau cântate împreună cu fiecare dintre cele nouă
cântări biblice, probabil la origine introduse între versetele
fiecărei cântări. Astăzi, cu excepţia unor mănăstiri,
cântările biblice sunt foarte rar cântate ele însele (cu excepţia celor din Postul Mare) şi cu excepţia Magnificatului8.
8

Cântarea Maicii Domnului, adică de la sfârşitul Utreniei, care
începe cu Magnificat: Măreşte, sufletul meu (Megalinaria)
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De asemenea, a doua cântare lungă, şi de pocăinţă, a fost
foarte de timpuriu exclusă din uz, cu excepţia peri-oadei
Postului mare, astfel încât troparele pentru cântarea a doua
sunt pierdute (dacă au existat vreodată9). Troparele destinate să însoţească fiecare cântare au o legătură relevantă
cu cântarea biblică, deşi aceasta este mai puţin adevărat
pentru canoanele de mai târziu. Probabil din pricina
modului în care troparele erau inserate între versetele cântării biblice se `nt=mpl\ rar să existe o continuitate narativă
între troparele aceleiaşi cântări (deşi sunt şi excepţii, mai
ales Canonul Buneivestiri a Sf. Cosma).
Condacul este un gen foarte diferit de canon (termenul este de fapt destul de tardiv, nu mai devreme de
secolul al IX-lea; mai devreme, erau numite simplu Imne,
alcătuiri10 sau cântări). Nu mai sunt folosite în forma
întreagă lungă în care au fost iniţial compuse, cu excepţia
Acatistului Maicii Domnului. Acesta începe cu un tropar
numit koukoulion sau proimion (uneori sunt mai mult de
unul singur) care se termină cu un refren şi care continuă
cu o serie de tropare, aproximativ paisprezece, numite
icoi, toate având aceeaşi structură a versurilor (de obicei
nu identică cu cea din proimion) şi fiecare din ele terminându-se
cu acelaşi refren. (Termenul ikos sau oikos înseamnă casă,
iar termenul este folosit în poezia siriacă pentru a desemna
9

În unele canoane literele din acrostih care lipsesc trădează existenţa
unor tropare pentru oda a doua.. Totuşi, cum de omisiunea s-a generalizat şi
practic nu există canon care să aibă cântarea a doua? Este imposibil
să se fi pierdut pur şi simplu, fără nici o urmă, din toate canoanele
deodată din toate secolele. Tradiţia noastră atribuie cântările canoanelor celor nouă cete îngereşti. Cum ceata a doua se pare că era a diavolului, a fost exclusă din canoane cântarea a doua. Este cu putinţă ca
cele nouă cântări să fi fost astfel tardiv interpretate şi, ca aparţinând
cetelor îngereşti şi prin urmare excluse din cântarea canoanelor. (n. trad.)
10
Gr. Poiema, trad de la Neamţ, facere, alcătuire.
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o stanţă `n formă versificată. Condacul era, precum am
remarcat deja, o predică în versuri: proimionul şi icoi
trebuiau cântate de un cântăreţ (Sf. Roman era diacon) şi
strana (şi foarte probabil întreaga adunare) trebuia să se
alăture la refren. Condacul făcea parte nu din cultul monastic, ci din cultul oficiat la catedrală şi `n special, precum a arătat Lingas, din slujba cântată (asmatiki akolouthia),
care constituia privegherea de sâmbătă şi cea dinainte de
sărbătorile mari ca o pregătire pentru Liturghia euharistică
de Duminică sau din ziua de sărbătoare respectivă. Cum
arată Robert Taft, această slujbă cântată (asmatiki akolouthia)
era „caracterizată prin psalmodia specifică unei catedrale,
formată din rugăciune şi lectură, mai ales din Scriptură,
deşi nu obligatoriu). Psalmodia avea un caracter dialogic
sau antifonal, cu participarea largă a poporului, şi nu trebuie
confundată cu psalmodia meditativă, continuă, a privegherilor monahale şi de toată noaptea… De o importanţă
specială era citirea Evangheliei şi predica.11 Aici se
regăseşte şi condacul în forma lui originală; ca predică în
versuri rostită şi implicând populaţia laică din biserică,
făcea parte din predicarea Cuvântului, menită să pregătească pe mirenii evlavioşi pentru celebrarea Dumnezeieştii
Liturghii.
Ceea ce a mai demonstrat Lingas e faptul că, departe
de a cădea în uitare începând cu secolul al VIII-lea, slujba
cântată (asmatiki akolouthia) şi, odată cu ea, condacul, a
continuat să înflorească până în secolul al XII-lea, probabil de la cruciaţii din 1204 până la căderea Constantinopolului. Într-adevăr, există dovezi la Sfântul Simeon al
Thessalonicului care sugerează că în secolul al XV-lea
11

R. Taft. The Liturgy of the Hours and West (Collegeville, MN:
The Liturgical Press, 1985), pp. 189-190, citat in Lingas, „Liturgical
Place”, p. 52.
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asmatiki akolouthia era încă oficiată în Thessalonic în vremea
sa. Este adevărat faptul că nu s-a mai compus vreun condac după secolul al IX-lea, dar aceasta pentru că liturghia
se stilizase ea însăşi, prin manifestarea unei preferinţe, - chiar
cu privire la cuvântările în proză -, mai curând pentru exemple
celebre din trecut, decât pentru compoziţii recente.
Dezvoltarea imnografiei bizantine de la Sf. Roman
la Sf. Ioan Damaschinul, de la condac la canon, adică, nu
este, prin urmare, nicidecum lineară. Mai înainte de toate,
condacul nu a fost scos afară din uz de îndată ce a apărut
canonul, fiindcă ele aparţineau unor slujbe diferite – canonul
slujbei monastice la utrenie, condacul aparţinea slujbei
cântate a privegherii din cultul catedralei, o slujbă destinată în general mirenilor – şi deşi e adevărat că în final
slujba bizantină a devenit în întregime monastică prin
inspiraţie, slujba de la catedrală a continuat la Constantinopol poate până în 1204, şi la Tesalonic până la începutul secolului al XV-lea. Trecerea de la condac la canon
este, aşadar, desigur, un aspect al progresivei monahizări a
liturghiei bizantine, dar acesta era un proces treptat. Este
foarte probabil că, pe măsură ce slujba catedralei se
îmbogăţea şi în Marea Biserică Sfânta Sofia, precum şi în
alte locuri, s-au ciocnit unul cu altul pentru o vreme
ambele slujbe au fost comprimate şi în acest proces, tot
mai puţine ikoi din kontakion au fost efectuate, până când
în cele din urmă au devenit canon, dob=ndind locul pe care
îl ocupă astăzi. În al doilea rând, tot provenite din contexte
liturgice diferite – „cult mirean” /vs/ cult monastic – condacul şi canonul avea, de asemenea, o provenienţă geografică diferită: Canonul originar în Ierusalim şi în Ţara
Sfântă, în vreme ce condacul, oricare ar fi fost rădăcinile
lui siriace, era o caracteristică a vieţii religioase din Constantinopol şi s-a răspândit de acolo. Condacul şi canonul
sunt, prin urmare, o parte a unei istorii complexe a
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diferitelor influenţe exercitate de Ierusalim şi Constantinopol
asupra dezvoltării cultului liturgic bizantin. Şi, în sfârşit, trecerea de la condac la canon este mai mult decât o schimbare de gen în poezia liturgică. Reprezintă o trecere de la
ceea ce eu aş numi poezia ca predicare la poezia ca meditaţie, de la poezia folosită în slujba propovăduirii Evangheliei
la poezia ca o cale de meditaţie asupra adevărurilor credinţei, şi aceasta este o altă faţetă a schimbării, deja menţionate, de la orientarea laică la inspiraţia monastică din
cultul liturgic bizantin.
Ceea ce mi-ar plăcea să fac în partea finală a acestei
conferinţe e să iau două repere, un condac şi un canon pe
aceeaşi temă sau, mai precis, compuse pentru acelaşi
eveniment liturgic, şi să explorez puţin la ce se reduce
diferenţa între condac şi canon nu atât istoric, cât teologic
sau cu adevărat practic. Păstrând tema „de la Roman
Melodul la Ioan Damaschinul”, vreau să compar unul din
condacele Sf. Roman cu unul din canoanele Sf. Ioan. În
cazul Sf. Roman, avem ediţii critice ale condacelor lui şi,
deşi există neînţelegeri cu privire la autenticitatea unora
dintre condace, cel puţin aparatul critic este acolo pentru a
putea discuta despre aceasta. Cazul Sf. Ioan Damaschinul,
precum se ştie bine, este evident diferit. Pentru compoziţiile sale în versuri, cu greu s-ar putea spune că s-a
întreprins vreo analiză critică. Pentru cea mai mare parte a
textelor ne sprijinim pe texte găsite în cărţile de cult ale
Bisericii, iar acestea sunt orice, numai critice nu. Singura
lucrare mai extinsă asupra subiectului pe care o cunosc
despre autenticitatea scrierilor Sf. Damaschin o constituie
seria de articole publicate de Sofronios Eustratides, episcop de
Leonopolis, în Nea Sion prin anii 193012. Am ales să
Sophronios, [Eustratiades], „Ho Hagios Ioannes ho Damaskenos
kai ta poietika autou erga”, Nea Sion, 26 (1931), pp. 385-401,
12
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compar condacul Sf. Roman despre Sf. Apostol Toma∗,
destinat Duminicii lui Toma necredinciosul, Antipasha,
Duminica după sfintele Paşti13 şi canonul monahilor pentru
aceeaşi Duminică, scris de Sf. Ioan Damaschinul, considerat şi de Eustratiades ca autentic14.
Să analizăm, aşadar, mai întâi care sunt faptele contrastante care se referă în general la toate condacele şi
canoanele. Mai întâi condacul, prin refrenul său, implică
pe ascultători în ceea ce este prezentat dramatic în stanzele
condacului. Refrenul aici este reprezentat de mărturisirea
sfântului Apostol Toma, pusă pe buzele adunării: „Tu eşti
Domnul şi Dumnezeul nostru”. Aşadar fiecare stanză conduce la mărturisirea comună tuturor celor adunaţi în
Biserică, când strigă împreună cu Toma: „Tu eşti Domnul
şi Dumnezeul meu”. În al doilea rând, condacul tinde să
fie puţin mai lung decât canonul. În al treilea rând,
condacul este condiţionat numai de prezentarea (poetică)
strict a evenimentelor celebrate – îndoiala lui Toma, credinţa redobândită prin pipăirea coastei lui Hristos Înviat,
misiunea lui de a propovădui credinţa regăsită lumii
întregi, taina întâlnirii lui cu Hristos cel Înviat, în vreme ce
497512, 530-538, 610-617, 665-681, 721-736; 27 (1932) pp. 28-44,
111-123, 165-177, 216-224, 329-353, 415-422, 450-472, 514-534,
570-585, 644-664, 698-719; 28 (1933), pp. 11-25.
∗
Este de remarcat că autorul acestui articol a ales intenţionat Condacul sf. Apostol Toma pentru exemplificare, fiindcă acest condac este
socotit de paternitate incertă de ed. critică franceză, Mâtons.
13
Sancti Romani Melodi Cantica. Cantica Genuina, eds. P. Maas
and C.P. Trypanis (Oxford: Clarendon Press, 1963), pp. 234-241. Traducere in Kontakia on the Life of Christ: St. Romanos the Melodist,
tradus cu introducere de Arhimandritul Ephrem Lash (San Francisco:
Harper Collins, 1995), pp. 181.191.
14
Eustratiades, Nea Sion, 26 (1931), pp. 721ff. Textul este luat din
Penticostarion (Athens: Ekdosis tis Apostolikis Diakonias tis Ekklisias tis
Ellados, 1994) pp. 79-85.
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canonul este şi el, pe de o parte, condiţionat (până la un
anumit punct) de structura cântărilor biblice care însoţesc
troparele, iar pe de altă parte, există puţine şanse de a se
dezvolta aici orice discurs dramatic, fiindcă troparele sunt,
mai mult sau mai puţin, izolate sau, cel mult, sunt grupate
împreună cu cântările biblice relevante, (sunt nu mai mult
de patru tropare diferite pentru fiecare cântare, şi în acest
caz, katavasiile sunt cele rânduite pentru perioada pascală). În sfârşit, nu totdeauna prezente în toate canoanele,
deşi prezente aici, canoanele funcţionează printr-o structură plină de aluzii uşor de reţinut, fapt care este, cred,
neobişnuit pentru condacele Sf. Roman. În cazul Duminicii Sf. Toma, astfel de aluzii la sfinţii părinţi sunt o
caracteristică specifică, pentru sensul originar al primei
duminici după Paşti, cum ar fi completarea catehezei mistagogice săptămânale, în esenţă, ziua a opta după sărbătoarea Paştelui, Duminica cea Nouă, înainte de dezvoltarea comemorării lui Toma şi a îndoielii sale, (schiţată de
sfântul Ioan Damaschinul sub influenţa predicii sfânt-ului
Grigorie Teologul la Întâia Duminică după Paşti), nu însă
şi pentru condac, care renunţă la temele pascale nespecifice întâlnirii lui Toma cu Domnul.15
Acest punct general – contrastul între folosirea consecventă a tipologiei în Roman Melodul comparativ cu
stilul aluziv pe care îl regăsim la Sf. Ioan Damaschinul –
necesită o expunere detaliată. Primul tropar din Cântarea 1
începe astfel: „Astăzi este primăvara sufletelor”, selectând tema
cu care sfântul Grigorie îşi încheie predica la Duminica
cea Nouă ( întâia după Paşti), care spune: „pentru a vorbi
pe scurt, acum este primăvara lumii, primăvara cea duhov15

Despre dezvoltarea Duminicii următoare sfintelor Paşti vezi,
Vitaly Permiakov, „The Historical Origins of the Feast of Antipasha”,
St. Vladimir’s Theological Quarterly, 47 (2003), pp. 155-182.
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nicească, primăvară în suflete, primăvară în trupuri, o
primăvară văzută şi una nevăzută.” (Cuv. 44, 12). Primăvara
pe care noi o trăim la sfârşitul săptămânii înnoirii noastre –
diakainismos – este caracterizată de proaspăta creştere, de
înnoirea făpturii, de iradierea luminii; această temă este
explorată de Sf. Grigorie în predica sa, când vorbeşte
despre egkainia (înnoirea) firii pe care o sărbătorim în
această zi când ni se cere să cântăm cântare nouă (Cuv. 44,
1) şi vorbeşte despre această zi numind-o „ziua de naştere
a mântuirii” şi „ziua a opta a veacului ce va să vie” (Cuv.
44, 5). Toate aceste metafore sfântul Ioan le sintetizează în
primul tropar al Cântării a 7-a a Canonului său, „Este cea
dintâi şi începătura zilelor, ziua dătătoare de lumină, întru
care se cuvine ca poporul cel nou al lui Dumnezeu să se
bucure, fiindcă poartă cu cutremur chipul veacului ce va să
vină, de vreme ce plineşte ziua a opta.” – temă pe care o ia
din troparul întâi al Cântării a 9-a: „Ziua Ta cea strălucitoare şi plină de lumină O, Hristoase, preamărim harul,
lumina întru care te-ai arătat ucenicilor tăi.” În troparul al
doilea al Cântării întâi, Sfântul Ioan citează direct din
Cuvântul Sf. Grigorie. „Împărăteasa Anotimpurilor aducând daruri16 strălucitei Împărătese, ziua zilelor, desfată poporul cel ales al Bisericii, care se roagă neîncetat lui Hristos
Cel înviat” este troparul, limpede desprins din acest pasaj
din predica Sfântului Grigorie: „Împărăteasa anotimpurilor
vine în procesiune la împărăteasa zilelor şi daruri aduce
din tot ceea ce este mai frumos şi mai plin de desfătare
Am adus aceste pasaje şi mai aproape încă de sensul originar, prin
emendarea lui dorouphorousa (a escorta, a fi în escorta cuiva sau
simplu a însoţi ca escortă) care se regăseşte în tropar, în dôrophorousa
(care aduce daruri), o schimbare de numai două litere aşa cum o
sugerează Permiakov, „Feast of Antipasha”, p.180 şi nota 91 (care
marchează faptul că emendarea este sprijinită de traducerea slavonă a
troparului).
16
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(Cuv. 44, 10). Ceea ce este izbitor în acest caz este felul în
care Sfântul Ioan Damaschinul a folosit Cuvântul Sf.
Grigorie la Duminica cea Nouă, care reintroduce în slujba
Duminicii de după Duminica Paştilor, teme care au fost
lăsate de o parte, când această duminică a ajuns să fie văzută ca celebrând doar înlăturarea îndoielii Apostolului
Toma prin atingerea – pselafesis - rănilor lui Hristos, teme
care sunt, de fapt, absente din condacul Sf. Roman.
În rest, atât condacul Sf. Roman, cât şi canonul Sf.
Ioan tratează aceleaşi teme: Intrarea lui Hristos prin uşile
închise – fie că este vorba despre intrarea mormântului, fie
de uşile închise ale camerei din catul de sus în care se
aflau ucenicii; felul în care îndoiala lui Toma devine
„maică a credinţei”, o mărturie ulterioară a Învierii; sau
felul în care curiozitatea lui Toma primeşte un rol în iconomia dumnezeiască a mântuirii; sau, şi mai izbitor încă,
ceea ce este semnificat prin „atingerea” Dumnezeului întrupat şi înviat (a se observa faptul că interpretarea, acum
prevalentă în Apus, că Toma nu a atins efectiv pe Hristos
Cel înviat, ci că şi-a trâmbiţat credinţa pur şi simplu ca
răspuns imediat la invitaţia lui Hristos de a-I atinge rănile
şi de a-I simţi trupul, nu apare nici într-un un loc în
interpretarea răsăriteană a temei întâlnirii lui Toma cu
Dumnezeu Cel înviat.17
17

Prevalenţa acestei interpretări în Apus poate fi verificată consultând aproape orice comentariu occidental modern la Evanghelia sfântului Ioan: toate sursele pe care le-am consultat (Westcott, Bultmann,
Hoskyns and Davez, Lightfoot, Barrett, Lindars, Brown) cu excepţia
uneia singure, toate presupun, cu diferite grade ale accentuării scenelor, că Tomas nu ar fi dat curs invitaţiei Mântuitorului de a-L atinge.
Această viziune modernă predominantă nu se regăseşte însă în tradiţia
patristică; Sfântul Ioan Hrisostomul, Sfântul Chiril al Alexandriei şi
Teophylact, toţi adoptă varianta că Toma înr-adevăr L-a atins pe
Domnul. Aceasta este şi viziunea predominantă în Apus în ambele
tradiţii, patristică şi medievală, Augustin remarcă faptul că „am putea

20

Sfântul Roman Melodul

Scopul mai larg al condacului, în comparaţie cu canonul, arat\ că aceste teme sunt tratate diferit. Condacul
poate fi mai extins; canonul nu poate face mai mult decât
exprimă prin însăşi structura sa (faptul că unele tropare
sunt sunt acum, şi fără îndoială erau şi atunci, repetate lasă
loc pentru o aluzie la „cufundarea în” , ca rod al unei repetate meditaţii.)
Prima temă, trecerea prin uşile încuiate, este prezentată
într-o formă foarte sumară în canon. Al treilea tropar din
Cântarea întîia spune: „Nici porţile iadului, o, Hristoase,
nici piatra mormântului, nici uşile încuiate nu au stat în
calea Ta. Ci înviind din mormânt, ca un Dumnezeu, ai venit
la prietenii Tăi, pace dăruindu-le mai presus de toată
priceperea.” Asimilarea uşilor încuiate de la etajul de sus
cu porţile Iadului şi cu mormântul pecetluit sugerează în
mod frapant biruinţa lui Hristos asupra puterilor morţii şi a
limit\rilor lumii acestea, pe care şi credinţa lui Toma
trebuie să le biruie, de asemenea. Roman în schimb, tratează această temă, cum o face adesea, în felul unei reflecţii narative, punându-l pe Toma să spună:
«Noapte mi s-a făcut mie şi întuneric adânc
cuvintele celor împreună-slujitori cu mine;
Căci acestea nu m-au luminat, nu au aprins în
sufletul meu
spune că ucenicul nu a îndrăznit când El i-a oferit să Îl atingă, fiindcă
nu este scris Şi Toma L-a atins.” (Tractatus in Iohannis Evangelium,
121. 5 28-30 [CCSL 36, ed. R. Willems, 1954]), dar aceasta este doar
un aparté. Întreg comentariul sfântului Augustin pre-supune faptul că
Toma a atins cu adevărat rănile Domnului Thomas d’Aquino în comentariile sale presupune că Toma a atins pe Domnul, şi toate pasajele pe
care le citează în Catena Aurea pesupun acelaşi lucru. Astfel încât
interpretarea mdernă a fragmentului pare în acest caz să fie aproape în
întregime de dată recentă.
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Candela minunii pe care acum o văd mai presus
de orice nădejde!
Căci acum Îl văd limpede pe Hristos iarăşi
venind prin uşile-ncuiate.
Dar dacă vreme-aş fi avut să aflu că a venit astfel,
Nu aş fi fost necredincios. Căci nu aveam decât
să cuget
La intrarea şi ieşirea Lui din Maria.
Ei doar mi-au spus că L-au văzut,
Dar cine nu L-a văzut pe El venind, cum va
putea spune:
Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru.» (Ikos 9)
Sfântul Roman îl pune pe Toma să mediteze la un alt
chip în care Cuvântul întrupat a trecut prin uşile închise
ale Feciorelnicei Naşteri, o referinţă la Ezechiel, 44: 2, şi
la porţile Templului care vor rămâne închise, «fiindcă Domnul, Dumnezeul lui Israel a trecut printr-însele.»
Tema îndoielii lui Toma şi biruirea ei se desfăşoară
în ambele, în condac şi în canon. Referinţele sunt în canon,
în mod necesar, scurte şi aluzive, deşi canonul poate folosi
referinţe gata fabricate oferite de cântările pe care
troparele le însoţesc. Cântarea a 6-a, de pildă, este rugăciunea lui Iona din pântecele chitului, care sugerează o
paralelă cu Toma în troparul întâi: «nu L-ai lăsat pe Toma,
Stăpâne, cufundat în adâncul necredinţei când Ţi-ai
desfăcut palmele spre cercetare.» Roman îşi rezervă bogăţia
câtorva strofe pentru a explora tema îndoielii lui Toma şi
rolul ei în iconomia credinţei. Nu avem timp să ascultăm
decât o singură strofă, şi aceasta pusă tot pe buzele lui
Toma:
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Cum voi putea crede vouă, auzind cuvinte cu
neputinţă de crezut!
Căci dac-ar fi venit Răscumpărătorul, Şi-ar fi
căutat sluga.
Dacă ziua ar fi răsărit, nu s-ar fi arătat dincolo
de vreme.
De-ntr-adevăr Se arăta Păstorul, ar fi chemat şi
mielul.
A-ntrebat oarecând: «Unde aţi pus pe Lazăr?»
Iar acum nu a zis: «Unde-aţi lăsat pe Toma?»
Dar oare a uitat pe cel ce voia a muri cu El
împreună?
Necredincios rămân până nu văd.
Atunci numai când voi vedea, voi pune mâna
mea pe coasta Lui,
Atunci voi crede şi voi zice:
Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru!

Dar miezul tainei îndoielii lui Toma şi a redobândirii
credinţei atât la Roman, cât şi la Sf. Ioan, este ideea mâinii
create a lui Toma atingând trupul lui Hristos, unit ipostatic
cu dumnezeirea. Sf. Ioan cântă despre taina contactului
creaturii cu focul dumnezeirii. Este o temă care revine de
câteva ori. O să citez doar două. Al doilea tropar al cântării a cincea spune: «Cu adevărat, vrednică de laudă, înfricoşătoare faptă a lui Toma! Căci cu îndrăzneală a atins
coasta care i-a strălucit focul cel dumnezeiesc.» Iar al
doilea tropar la cântarea a noua spune: «Pe Tine, Cel a
Cărui coastă a fost atinsă de o mână de lut care nu s-a ars
de focul Fiinţei Tale celei nemateriale, în cântări de laudă
Te mărim!»
În spatele acestor cântări putem descoperi o aluzie la
Epistola către Evrei: «Dumnezeul nostru este un foc care
arde» (12, 29) şi «Este înfricoşător lucru a cădea cineva
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sub mâna Dumnezeului Celui viu» (10, 31). Ca de obicei,
Roman tratează această temă în mod tipologic, ideea focului
arzând al lui Dumnezeu amintindu-i de întâlnirea lui Moise cu
Dumnezeu în Rugul aprins.
Cu-adevărat, rugul cel purtător de foc ardea şi
nu se mistuia.
Căci cred celor scrise de Moise pentru mâna
lui Toma.
Căci stricăcioasă fiind şi plină de spini, nu s-a ars
când s-a atins de coasta ca de o flacăr-aprinsă
{i precum oarecând focul s-a pogorât în rugul
de spini,
Acum a alergat către foc mâna în chip de rug.
Şi Însuşi Dumnezeu s-a arătat, pe-amândouă
păzind.
Astfel cred şi astfel preamăresc
Pe acest Dumnezeu şi om, zicând:
Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru.
Mai există o temă abordată atât de Roman, cât şi de
Ioan, anume convingerea că acea confirmare a credinţei
lui Toma a avut o importanţă covârşitoare pentru misiunea
Bisericii – tradiţia spune că Toma a propovăduit Evanghelia
departe, în India, unde a şi murit. Roman însuşi face referire la acest aspect, chiar la începutul Condacului său:
(Icosul al treilea).
Căci pentru mine a fost scris dreptarul acestei
credinţe
Prin mâna lui Toma; căci aceasta, atingându-se
de Hristos
Trestie de scriitor s-a făcut ce scrie cu iscusinţă,
Scriind credincioşilor: de aici izvorăşte credinţa.
De aici a băut şi tâlharul şi s-a îndreptat.
De aici şi ucenicii şi-au adăpat inimile,
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De aici din izvor a scos Toma cunoştinţa celor
pe care le căuta:
Bău cel dintâi şi apoi adăpă pe mulţi,
S-a `ndoit puţin, dar pe mulţi i-a convins a zice:
«Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru»
Sfântul Ioan Damaschin a crezut acelaşi lucru şi şi-a
exprimat credinţa prin următoarele cuvinte: «Nu în zadar
s-a îndoit Toma de Învierea Ta, ci s-a grăbit, o, Hristose,
să arate tuturor neamurilor că aceasta era mai presus de
orice îndoială. Şi venind de la îndoială la credinţă, pe toţi
i-a învăţat să spună Tu eşti Dumnezeu Cel preaînălţat, Dumnezeul nostru şi Dumnezeul părinţilor noştri. Binecuvântat eşti!
(al treilea tropar la cântarea a şaptea)”.
În concluzie, afirmăm că istoria imnografiei creştine
răsăritene, de la Sfântul Roman până la Sfântul Ioan
Damaschin, poate fi caracterizată ca fiind evoluţie de la
«condac la canon», o evoluţie atât de îndelungată, încât
este nedrept să separăm ceea ce constituie o lungă istorie a
unei tranziţii treptate, care face cu adevărat parte integrantă din tranziţia de la slujirea proprie catedralei la
cultul monastic, care, în cele din urmă, a devenit predominant. Acest proces mai poate fi înţeles ca o trecere de la
poezia ca propovăduire/kerygma la poezia ca meditaţie, dar şi
aici trebuie să fim cu băgare de seamă pentru a nu exagera, căci
meditaţia la Evanghelia lui Hristos nu poate fi, în ultimă
instanţă, ruptă de propovăduirea dogmatică (a adevărurilor de
credinţă).
Andrew LOUTH18, Bose, 2005
18

Andrew Louth este profesor de Patristică şi Studii Bizantine
la Universitatea din Durham, U.K. Acest studiu este textul unei lucrări
prezentate la a 13-a Conferinţă Ecumenică Internaţională a Patriarhiei
din Constantinopol şi Comunitatea creştină din Bose, ţinut la Bose,
2005.
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SF+NTUL ROMAN MELODUL
– noti]\ biografic\ –
Tradi]ia imnografic\ bizantin\ `l re]ine pe Sf=ntul
Roman Melodul drept al doilea moment semnificativ al ei,
primul loc fiind rezervat celebrului s\u predecesor siriac,
Sf. Efrem. Filia]ia Sf. Roman din Sf. Efrem este cert\, de[i
Sf.Roman nu a adoptat stilul Sf. Efrem, profund liric,
interiorizat, ci genul poeziei dramatice. N\scut [i el tot `n
Siria, la Emesa, la sf\r[itul secolului al V-lea, dintr-o
familie de origine presupus evreiasc\, Sf=ntul Roman a
avut o via]\ marcat\ de interven]ia minunat\ a Maicii Domnului. Mai `nt=i a fost paracliser `n Biserica din Beirut, iar
apoi a mers `n Constantinopol la Biserica Preasfintei N\sc\toarei de Dumnezeu din Cyr unde se nevoia `n post [i `n
cur\]ie, [i mai ales, `n privegheri de toat\ noaptea, petrecute la Biserica din Vlaherna, diminea]a revenind la
Cyr. Av=nd o via]\ `mbun\t\]it\ era mult iubit de Patriarhul Eftimie, fapt care a st=rnit invidia confra]ilor, care-l
batjocoreau pentru ne[tiin]a lui de carte. Pe c=nd slujea ca
diacon la Biserica Theotokos din Cyr, este batjocorit iar\[i
`n fa]a `mp\ratului Anastasie; fiind cuprins de m=hnire
pentru ru[inarea aceea, s-a `ntors acas\ [i, f\r\ s\ m\n=nce,
s-a culcat [i a adormit; are un vis `n care i se arat\ Maica
Domnului, m=ng=ietoarea celor asupri]i; `i `ncredin]eaz\ un
manuscris pe care `i porunce[te s\-l m\n=nce. Sub aceast\
binecuv=ntat\ d\ruire [i insuflare a Preasfintei N\sc\toarei
de Dumnezeu, Sf=ntul Roman se simte inspirat [i compune
celebrul s\u tropar adoptat `n cult, la slujba de Cr\ciun:
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„Fecioara ast\zi pe Cel mai presus de fiin]\ na[te, [i
p\m=ntul pe[tera celui neapropiat aduce. ~ngerii cu p\storii
slavoslovesc, [i magii cu steaua c\l\toresc. C\ pentru noi
s-a n\scut prunc t=n\r, Dumnezeu cel mai `nainte de veci.”
Din acel moment – spun biografii vechi – a `nceput s\
scrie mii de versuri; totu[i ceea ce se poate atribui cu certitudine lui Roman Melodul, din pricina numelui scris `n
acrostih, tou tapeinou romanou melodou ainos, este o
culegere de 89 de imnuri, p\strate toate `n aceea[i biseric\
din cartierul Cyr din Constantinopol, dup\ moartea sa, care
a survenit `ntre anii 555-565, cauzată, se pare, de seismele
care aveau loc `n regiune `n acea epoc\ [i pe care le-a
evocat `n unele din condace.
Sf. Roman Melodul nu a fost inventatorul acestui
gen imnografic intitulat Kontakia, dar a fost cel care i-a
dat cea mai mare str\lucire, impun=ndu-se drept cel mai
popular imnograf de limb\ greac\. Numele de kontakion
provine de la bastona[ul de lemn `n jurul c\ruia se rulau
manuscrisele din pergament sau din piele. Acestea erau
foarte des folosite `n cadrul cultului fiind mai u[or manevrabile dec=t codicele.
Sf. Roman `nsu[i n-a folosit termenul de kontakia
pentru crea]iile sale, ci pe cel modest de Imnuri sau
C=nt\ri.
~n termeni imnografi, genul kontakia desemneaz\ o
compozi]ie poetic\ cu caracter didactic, o microomilie `n
versuri de tipul metricii siriene reprezentate de memra sau
madrasha (didascalie `n versuri) sau soghitha (c=ntare de
dup\ omilie). Originea acestor kontakia r\m=ne obscur\,
necunosc=ndu-se cu certitudine dac\ a fost derivat din
modelele siriene sau s-a n\scut la Bizan]. Se pare c\ Sf=ntul
Ioan Hrisostomul este o posibil\ surs\ de inspira]ie a genului
kontakia, prin microomiliile sale intitulate spuria, care dramatizau mici episoade din Biblie sau textele apocrife, urmate
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de o mic\ t=lcuire moral\. O alt\ presupunere este cea care
deriv\ tradi]ia kontakiilor din Imnul Acatist al Maicii
Domnului, atribuit aceluia[i Roman Melodul. Aceast\
tradi]ie era at=t de popular\ [i r\sp=ndit\ `n `ntreaga lume
bizantin\, `nc=t ea a cunoscut [i timpurii reprezent\ri picturale. Unele din aceste reprezent\ri au devenit aproape
canonice `n erminia picturii moldovene[ti a secolelor XVXVI d.Hr., vezi m\n\stirile Sucevi]a, R=[ca, Vorone], unde
una din temele predilecte ale frescii exterioare este reprezentat\ tocmai de imaginea Maicii Domnului din Imnul
Acatist al Sf=ntului Acoper\m=nt, acoperind cu cinstitul ei
omofor, capul Sf=ntului Roman Melodul care, cu unul din
rulouri `n m=n\, se `nchin\ cu smerenie la picioarele
Pracuratei.

Structura genului Kontakia
Fiecare condac este compus dintr-un num\r relativ
fix de strofe, stan]e sau icoase, 16 sau 24, cel mai des precedate de un proimion sau cuculion – o strof\ special\ care
serve[te de argument. Proimionul este imediat urmat de un
irmos care, de obicei, reprezint\ matricea metric\ a textului, fiind asociat unei melodii care indica felul `n care
trebuia c=ntat imnul. Urmeaz\ `n[iruirea icoaselor, toate
`ncheiate cu acela[i refren sau euphymnion. Ultima strof\
este, de obicei, o rug\ciune pus\ pe seama unuia din protagoni[tii istoriei prezentate.
Kontakion-ul este, `nainte de toate, o omilie, `n care
spre deosebire de canon care este un poem `n proz\, textul
are mai mult\ importan]\ dec=t muzica. C=ntarea trebuia s\
fie simpl\, f\r\ multe podoabe, apropiat\ de recitativ,
lungimea textului nu permitea altminteri.
Kontakariile lui Roman Melodul cuprind o vast\ arie
tematic\, dezvolt=nd at=t teme veterotestamentare – cu o
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special\ preferin]\ pentru profe]i, fiindc\ ofereau prilejul
pentru multele [i variatele specula]ii alegorice-, c=t [i teme
neotestamentare, acoperind `n general toate praznicele
s\rb\tore[ti de peste an.

Valoarea doctrinar\
a Kontacariilor Sf=ntului Roman Melodul
Tr\ind `n prima jum\tate a secolului al [aselea,
scrierile Sf=ntului Roman oglindesc inevitabil problemele
[i controversele dogmatice care fr\m=ntau Imperiul Bizantin `n
aceast\ perioad\, `n special luptele p\r]ii ortodoxe cu
monofizitismul – care, datorit\ scrierilor unui Philoxen de
Mabbug, al c\rui Henoticon, publicat `n 482, constituia
sursa de inspira]ie a `ntregii grup\ri – era `nc\ foarte viguros [i activ pe vremea Sf=ntului Roman Melodul, `n pofida
respingerilor formulate la Efes (431) [i apoi la Chalcedon
(451). Nestorianismul [i teopashismul sunt alte erezii care
au fost condamnate chiar [i `n acest spa]iu al predicii de
„stran\”19. ~n secolul al VI-lea criza se acutizeaz\ prin
recrudescen]a origenismului, anatematizat de Iustinian `n
553 prin cele cincisprezece anatematisme formulate
`mpotriva lui Origen [i a tuturor urm\torilor lui20. Sf=ntul
19

„Imnologia a avut chiar de la `nceput un caracter mai mult
dogmatic, ea fiind stimulat\ `n mare m\sur\ de lupta cu ereticii. ~n
aceste condi]ii imnologia s-a transformat `ntr-o adev\rat\ replic\
dogmatic\ - doctrinar\ a[a cum se desprinde din textele multor cânt\ri
biserice[ti ale c\ror titluri `nse[i sunt sugestive” Ene Brani[te. Liturgica General\. Editura Institutului Biblic [i de misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1993, p. 730.
20
Pentru un tablou detaliat al controverselor hristologice [i mariale vezi
John Meyendorff. Hristos `n gândirea cre[tin\ r\s\ritean\. Editura Institutului
Biblic [i de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1997.cap 1-3,
pp. 5-99.
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Roman Melodul ca [i `nainta[ii s\i, `n special Sf=ntul
Efrem Sirul, va lua atitudine prin condacele sale `mpotriva
acestor dogme eretice [i multe din imnele sale sau condacele sunt adev\rate defini]ii dogmatice, sau m\rturisiri
de credin]\ ortodoxe. ~n general `ns\, cea mai acut\ criz\
care s-a reflectat cel mai profund `n opera marelui melod
bizantin de origine siriac\ este controversa marial\, `n jurul
titlului de Theotokos, cu care Maica Domnului este cinstit\
`n Biserica ortodox\ drept N\sc\toare de Dumnezeu.
Ap\rat mai `nt=i de Sf=ntul Chiril al Alexandriei, dumnezeiescul alc\tuitor al troparului Maicii Domnului „N\sc\toare de Dumnezeu Fecioar\, bucur\-te, ceea ce e[ti plin\
de dar, Marie, Domnul este cu tine…”, titlul de Theotokos
cunoa[te o ilustrare cu adev\rat minunat\ `n Imnul Mariei
la Cruce a Sf=ntului Roman, expresie dogmatic\ a unei
ad=nci [i sfinte evlavii fa]\ de cea care L-a `nc\put pe Cel
pe Care cerurile a-L `nc\pea nu pot.

Ediţii şi manuscrise Roman Melodul
Primul editor al lui Roman, cel care are meritul de a
fi scos la lumină textul Melodului într-o vreme când era cu
desăvârşire necunoscut şi uitat atât în Occident, cât şi în
Grecia, este cardinalul J. B. Pitra. Eforturile lui Pitra au
fost judecate cu foarte multă severitate, în ciuda faptului
că opera sa de pionierat are şi multe calităţi. Fără îndoială,
aparatul lui critic prezintă multe neclarităţi şi are multe
erori, corecturile sunt uneori inutile, iar schemele metrice
sunt de multe ori inexacte. În mare parte însă ediţia sa,
prin ingeniozitate şi prin intuiţia filologică rafinată, precum şi prin notele de interes teologic şi liturgic, ca şi prin
introducerile bogate care constituie un veritabil tratat de
istorie a condacului, fac din această ediţie o lucrare încă de
referinţă.
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După Pitra, munca cea mai importantă întreprinsă
asupra operei Sf. Roman Melodul este cea a lui Krumbacher,
care a precizat şi corectat regulile metrice enunţate de
Pitra şi a căutat să descâlcească haosul tradiţiei manuscrise,
pe care a cunoscut-o şi cercetat-o integral, cu excepţia doar a
manuscriselor sinaitice. Munca lui Krumbacher a fost continuată de P. Maas în ediţia de la Oxford.
Ediţia grecească Tomadakis este prima ediţie in extenso a
operelor Melodului. Majoritatea imnelor publicate sunt însoţite
de note şi prefaţate.
Ediţia Sources Chrétiennes este o sinteză a ediţiilor
precedente, aparatul critic fiind elaborat cu refe-rire atât la
tradiţia manuscrisă, cât şi la ediţii critice anterioare. Cu unele
rezerve privitoare la comentariile teologice, care nu întotdeauna sunt adecvate contextului istorico-teologic şi
dogmatic, (v. în special, Imnul sfintei Fecioare la cruce),
precum şi unele interpretări eronate, semnalate de noi în
note de subsol, ediţia SC are meritul de a avea un aparat critic
bogat, unitar, oferind o sinteză satisfăcătoare şi destul de completă a operelor Sfântului Roman Melodul.
În ceea ce priveşte tradiţia manuscrisă, nu există
manuscris care să conţină numai operele Sf. Roman. Două
dintre sinaxariile care ne-au transmis o notiţă despre sf.
Roman precizează că s-a păstrat în Biserica Theotokos din
Cyr cea mai mare parte a poemelor sale scrise de mână,
dar fără a preciza că ar fi fost reunite într-un singur volum.
S-a întâmplat şi în cazul lui, ca şi la ceilalţi melozi: imnele
care ne-au rămas de la el ne-au fost transmise în culegeri
numite Kontakaria de către copişti.
Aceste culegeri nu trebuie confundate cu o carte de
cult liturgic ce poartă acelaşi nume şi care s-a constituit
mult mai târziu, într-o vreme când condacul, redus la
proimion şi la primul ikos, a fost intercalat în canon; cum
melodia era specifică, a fost notată separat, într-o carte
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mică destinată folosirii cântăreţului. Vechile noaste kontakaria
nu conţin notaţii muzicale. Lista manuscriselor principale
şi secundare păstrate este prezentată detaliat în ediţia
Sources Chrétiennes.

Notă asupra prezentei ediţii:
Ediţia de faţă nu este nici pe de parte o ediţie critică.
Ea se adresează unui public larg, cu scopul de a-l ajuta pe
cititorul Acatistului Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului
şi al Imnului Acatist să îşi facă o idee asupra personalităţii
artistice a lui Roman Melodul şi asupra operei sale. Este
doar o culegere selectivă de Imne reunite pe criterii tematice în primul rând, căutând să reflecte tema pocăinţei, iar
în al doilea rând, să ofere, în cadrul aceleiaşi teme, principalele momente liturgice din perioada Triodului, fără nici
o pretenţie de exhaustivitate.
În aceeaşi ordine de idei, prezenta ediţie se adresează tuturor cititorilor iubitori de poezie, amintind, de
asemeni, că cel dintâi care a încercat să îl facă cunoscut pe
poetul Roman Melodul în România, a fost regretatul poet,
ultimul imnograf (?) Ioan Alexandru, care a tradus şi,
poate, urmat Imnele înaintaşului său celebru din secolul al
6-lea, în Imnele Bucuriei, Imnele Transilvaniei etc.

32

Sfântul Roman Melodul

IMNUL FIULUI RISIPITOR
Introducere
Imnul Fiului Risipitor face parte dintre cele mai
mi[c\toare alegorii ale lucr\rii m=ntuitoare [i proniatoare
ale Domnului nostru Iisus Hristos, pe de o parte, iar pe de
alta, el se arat\ a fi cea mai `nalt\ c=ntare de poc\in]\, o delicat\
pledoarie pentru iertarea p\c\to[ilor, ad=nc\ slavoslovie a
negr\itei iubiri de oameni a lui Dumnezeu. R\spunz=nd
acestei delicate]i [i fine]i suflete[ti tipice pentru asianismul
oriental, Sf=ntul Roman Melodul `[i organizeaz\ astfel
scena `ntoarcerii fiului risipitor v\z=nd-o din mai multe
puncte de vedere: al tat\lui `n primul r=nd, al fratelui, al
`ngerilor slujitori. Totul este o `mpletire de mijloace dramatice care fac s\ alterneze dialogul [i monologul, interpelarea
[i apostrofa; g=ndurile [i cuvintele personajelor se `ntrep\trund
[i se `ntretaie, unindu-se sau grav=ndu-se u[or pe surdina dulce a
corurilor `ngere[ti. Toate personajele dialogheaz\ sau c=nt\ `n
acest imn care pream\re[te iubirea tat\lui c\tre fiul, expresia
celei mai des\v=r[it neprih\nite iubiri. Un singur personaj
nu are nici o replic\: fiul risipitor `nsu[i. Prezen]\ t\cut\ [i
vinovat\, fiul risipitor `[i aduce m\rturia lui mut\: „Tat\,
am p\c\tuit”! E strig\tul surd al celui desp\r]it de Cuv=nt,
lipsit de puterea ziditoare a Logosului, este cel care tr\ie[te
f\r\ a fi viu. Ne-gr\irea fiului risipitor corespunde, `n plan
onto-logic, nefiindului – ad=nc\ teologie a p\catului –
moarte, plin\ de sugestii pauline. De aceea „mort a fost”
este leit-motivul acestui imn. Laconismul replicii evanghelice
`i inspir\ Melodului aceast\ subtil\ mise en scène, unde
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paradoxala absen]\ a personajului principal din planul
comunic\rii las\ loc unei mai profunde [i mai plenare
identit\]i: anonimul cititor reprezentat el `nsu[i ca fiu
risipitor. Asimilat dramei `n acest chip, cititorul-risipitor
are cuv=ntul-rug\ciune `n proimion [i la sf=r[itul poemului,
fiind invitat la dublul osp\] evanghelic [i euharisticliturgic. Fine]ea psihologic\ at=t de tipic oriental\ nu se
dezminte `n acest poem-imn al poc\in]ei pe care are [i
darul de a o s\di `n suflete. Aceast\ subtil\ dramatizare cu
jocuri de scen\ nea[teptate, surprins\ `n desf\[urarea ei liturgic\ este `n `ntregime opera lui Roman Melodul.
Canoanele din Triod, la slujba de priveghere a celei de-a
treia duminici din perioada de preg\tire a Postului Mare,
Duminica Fiului Risipitor, prezint\ o cu totul alt\ structur\: Fiul
Risipitor este vocea lirico-dramatic\ a `ntregului tablou al
nostos-ului, al `ntoarcerii. Textul canoanelor nu mai p\streaz\
dec=t reminiscen]e vagi din Sf=ntul Roman Melodul, reduse,
ca de obicei, la condac [i la icosul `nt=i. Focalizarea este
aici centrat\ exclusiv pe figura risipitorului `n poc\in]\
smerit\, recunosc=ndu-[i [i m\rturisindu-[i p\catele. Nici desf\[urarea mystagogic\ sau ierurgic\ ce culmineaz\ cu `mp\rt\[irea euharistic\ nu este prezent\ `n canoane. Textul `n sine,
av=nd ca punct de plecare pilda evanghelic\ a fiului
risipitor, are ca model un text `n proz\, o t=lcuire atribuit\
sf=ntului Ioan Hrisostomul ale c\rei detalii le p\streaz\ cu
mare fidelitate. Orchestrarea dramatic\ este `ns\ `n `ntregime opera sf=ntului Roman. Contextualizarea liturgic\ a
osp\]ului evanghelic antren=nd focalizarea pe figura Tat\lui
ceresc urm\re[te, `n plan teologic, con[tientizarea de c\tre
cititor a cutremur\toarei jertfe care se s\v=r[e[te o dat\ cu
iertarea fiec\rui p\c\tos care se poc\ie[te–ceea ce face din
tema osp\]ului-jertf\ una dintre permanen]ele liricii dramatice a lui Roman Melodul, cu ecouri şi în Imnul femeii
p\c\toase. Desf\[urarea liturgic\ cu varia]iuni din psalmi,
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încorpora]i `n `ns\[i textura versurilor, recon-textualiza]i [i
reactualiza]i, prezen]a c=nt\rilor sfintei liturghii, trisaghionul, `ntreita c=ntare heruvimic\, slavosloviile, prezente sau brodate `n `ns\[i ]es\tura textului, pe care le-am
semnalat `n notele de subsol, precum [i triumf\toarea c=ntare
atribuit\ `n poem sf=ntului Pavel: „Pa[tile Domnului, pa[tile…”
(c=ntat\ `ndeob[te dup\ Pa[ti) nu numai c\ `nscriu poemul lui
Roman Melodul `n tradi]ia imnografic\ [i liturgic\ „de stran\”,
dar indic\ [i faptul c\ aceast\ asimilare a c=nt\rilor liturgice,
din dumnezeiasca liturghie [i din psalmi, a multor imagini sau
chiar `ntregi defini]ii dogmatice, abundente `n textele sf=ntului
Roman Melodul, este mai mult dec=t o coinciden]\ sau o
reminiscen]\ „profesional\”, ci mai cur=nd, este expresia unei
adev\rate metode artistice aplicate cu st\ruin]\. Imnul Fiului
Risipitor este un model exemplar care d\ seam\ de aceast\
inter-textualitate liturgic\: fiecare tem\ evanghelic\ este v\zut\
[i contextualizat\ liturgic. De aceea, traduc\torii occidentali, `n
mare m\sur\ str\ini de aceast\ tradi]ie liturgico-imnografic\
ortodox\, au fost de nenum\rate ori pu[i `n dificultate sau uimi]i
uneori de originalitatea lui Roman Melodul, acuz=nd o extrem\
libertate fa]\ de textele biblice (S. Bovy). Or, `n realitate, aceste
imagini care p\reau libert\]i fa]\ de textul biblic se justificau fie
prin urmarea unor t=lcuiri alegorice sau simbolice la evenimentul biblic descris, fie proveneau din bogata imagistic\ a
tradi]iei liturgice de la stran\ cu care Roman Melodul era at=t de
familiar [i pe care a `mbog\]it-o `n chip dumnezeiesc prin
condace de mare fine]e, subtilitate [i `nalt\ tr\ire duhovniceasc\.
Rezultatul final a fost un mozaic, `mpletind teme dogmatice cu
elemente din c=nt\rile liturgice totul redat `n forma dramatic\
at=t de specific\ liricii populare siriace, a c\rei specie imnic\,
middrash, este urmat\ [i de Sf=ntul Roman Melodul, `n filia]ia
direct\ a sf=ntului Efrem Sirul.
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Imnul Fiului Risipitor21
Proimion I
Pe fiul cel risipitor am cov=r[it cu faptele mele
cele f\r\delege
{i precum acela [i eu cad la picioarele Tale [i
caut iertare, Doamne,
Pentru aceea nu m\ trece cu vederea,
St\p=ne [i-al veacurilor Domn.
Proimion II
Cinei Tale celei de Tain\, Cela Ce e[ti f\r\ de
moarte,
~nvrednice[te-m\ pe mine care m-am stricat cu
f\r\delegea
{i ve[m=ntul cel dint=i al harului T\u
Pe care, eu nenorocitul, cu `ntin\ciunile patimilor l-am `ntinat,
Prin negr\it\ mila Ta, Tu iar\[i mi-l d\ruie[te,
St\p=ne [i-al veacurilor Domn.
1. S\ privim acum osp\]ul cel mai presus de
fire g\tit
Celui ce-nt=i risipitor a fost, [i mai pe urm\ s-a
`n]elep]it:
C\ci Tat\l acestuia - sau mai degrab\ al tuturor
oamenilor –
21

La duminica celei de-a doua s\pt\mâni a Postului Mare, condacul
miezonopticii la Duminica Fiului risipitor, glasul al patrulea, irmos:
proimion I, II idiomelos.
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Pe cel ce se poc\ie[te, la Sine `l prime[te ca un
iubitor de oameni
{i, bucur=ndu-se de-ntoarcerea lui,
Gr\ie[te c\tre slujitorii s\i:
„S=rgui]i s\ ne face]i nou\
Preasf=ntul osp\].
Zori]i, jertfi]i vi]elul cel gras de totdeauna
Ce L-a n\scut `n feciorie t=n\ra junc\,
Fiindc\ fiul meu ce mai `nainte s-a pierdut
Acum s-a aflat: s\ ne bucur\m, a[adar,
Mort a fost [i iat\ c-a-nviat,
Pe el acum `l iau la s=nul meu,
Eu, Domnul [i ~mp\ratul Atotveacul.
2. S\ ne s=rguim acum ca s\ lu\m parte la
osp\] [i noi,
De vom fi-nvrednici]i s\ intr\m `n bucuria
Tat\lui ceresc,
S\ ne-nfrupt\m `mpreun\ cu ~mp\ratul veacurilor:
El g\te[te p=inea care-n dar aduce fericirea
Iar de b\ut –s=ngele cel preascump,
Cel d\t\tor al vie]ii celei f\r\ stric\ciune [i f\r\
de sf=r[it.
De fa]\-s `ngeri.
S\ privim cum mai `nt=i `n capul mesei se
a[az\
~nsu[i Domnul
Apoi, `n bun\ r=nduial\, patriarhii, corul
apostolilor
{i al profe]ilor `mpreun\ cu mucenicii,
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{i-ndat\ l=ng\ ei22, pe risipitorul, fiul S\u, la
locul cuvenit l-a[az\
Cel Ce de veacuri e ~mp\rat [i Domn.
3. Ce mas\ este acest osp\], s-afl\m mai
cur=nd din Evanghelii
Pentru ca deplin\ s\ ne fie bucuria.
V\ voi aduce-aminte acum pilda cea despre
risipitorul
Care `nt=i a fost despodobit de toat-a harului
podoab\
{i, dup\ ce [i-a risipit avutul tot, c\tre tat\l s\u
alearg\,
Strig=ndu-i `n suspinuri: „Tat\-am p\c\tuit!”
V\z=ndu-l astfel cela ce toate vede,
Grabnic `ntru `nt=mpinare i-a ie[it,
Cu dragoste-l `mbr\]i[eaz\, la pieptu-i str=nge
grumazul celui poc\it
C\ci Dumnezeul celor ce se poc\iesc El este:
pe fiul ce c\zuse, l-a miluit ca un mult-milostiv
St\p=nul [i-al veacurilor Domn.
4. M=ntuitorul tuturor v\z=ndu-i terfelita-i hain\,
Cu mantie l-a-nf\[urat pe fiul miluit :
F\r\-nconjur, strig=nd robilor [i slujitorilor s\i.
„Grabnic fiului meu s\-i da]i ve[m=ntul cel dint=i,
Pe care tuturor `l ]ese colimvitra23,
22

Plhsion, ca adverb `nseamn\ aproape, `ndat\ dup\. ~n context,
el semnific\ des\vâr[ita iertare d\ruit\ fiului risipitor c\ruia i se acord\
loc de cinste al\turi de profe]i [i patriarhi num\rându-se [i el `ntre fiii
lui Dumnezeu .
23
~n tradi]ia sfin]ilor p\rin]i poc\in]a este considerat\ cel de-al doilea
botez. Acest botez al lacrimilor cur\]\ toate p\catele [i ne face iar\[i
p\rta[i ai Duhului Sfânt, aducându-ne `n acela[i timp `n apropierea lui
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{i pe care-l g\te[te harul Duhului meu
{i f\r\ de r\gaz cu el s\-l primeni]i
Dar nu uita]i cum pe-acesta ce doar\ era `mbr\cat
L-a despuiat vr\jma[ul [i tuturor batjocur\-l f\cu,
~ntru stric\ciune-arunc=nd pe cel ce r=nduit era
P\m=ntului `ntreg, st\p=n
Pentru care eu am zidit [i-mpodobit lumea toat\
Ca un St\p=n [i-al veacurilor Domn.
5. V\z=ndu-l astfel, nu-l pot dispre]ui pe cel
ce-i despuiat.
Dumnezeiscul Meu chip, nu suf\r s\ `l v\d astfel.
Pe Mine M\-njose[te ocara fiului Meu:
La slava cea mai dinainte, la harul cel de fiu
din nou cu el voi fi p\rta[.
Zori]i, zori]i, o, slujitorii mei [i liturghisitori,
Ca m\dularele-aceluia ce mult ~mi sunt Mie dorite,
S\ le `mpodobi]i:
C\ci socotesc Mie de mare lips\, v\z=ndu-l de
la Mine rupt
{i f\r\ de podoab\
Pe cela ce `n poc\in]\ c\tre Mine-alearg\:
{i care de iertarea Mea s-a-nvrednicit.”
O, primeni]i-l cu neprih\nit ve[m=nt – al harului,
Precum a poruncit
Domnul [i ~mp\ratul Atotveacul.24

Dumnezeu, `mbr\cându-ne `n ve[mântul harului s\u, cu mângâierea
iert\rii.
24
Este interesant\ aceast\ schimbare de registru. Cuvântul care preia
porunca Domnului nu se [tie cui `i este atribuit, fie `ngerilor, fie
tuturor celor de fa]\. Dac\ ]inem de seama de rânduiala ierarhiei
cere[ti, atunci, de bun\ seam\, aceste ultime cuvinte apar]in `ngerilor
care repet\ [i transmit mai departe porunca St\pânului Cerurilor. Felul
`n care acest discurs `ngeresc dubleaz\ sau secondeaz\ cuvintele cele
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6. Pentru ca fiul Meu s\ fie cununa de pre] a
toat\ zidirea,
~mpodobi]i-i m=na, pe deget `i da]i inelul MeuArvuna Nedesp\r]itei Treimi Sfinte
Pentru ca sub acoper\m=ntul Ei [i c\tre Ea s\
umble
~n a[a chip c-atunci c=nd va purta pecetea Ei
S\ se cunoasc\ de departe c\ fiu al Meu el esteAl ~mp\ratului a toate:
Fie dar cunoscut aceasta [i celor potrivnici
{i semn de mare-nfrico[are pentru demoni:
{i pentru diavolul cel peste fire m=ndru
Ca nicic=nd de el s\ nu se mai apropie:
C\ci nu rabd-acela v\z=ndu-Mi pecetea ce-o dau
Eu,
St\p=nul [i-al veacurilor Domn.
7. Iar picioarele lui nu le voi l\sa ne`nt\rite,
C\ci nu le voiesc cu totul despuiate de
`ngrijirea Mea
Pe scurt, cu `nc\l]\ri acoperi]i pe cel descul]
Ca nu cumva din nou atotvicleanul [arpe –
Cel ce pe rele-i pus
S\ afle dezgolit c\lc=iul fiului Meu
{i nu cumva cel atotr\u din fire, prin mrejile
sale,
La reaua lui voire s\-l trag\ pe cel bl=nd.
Virtute [i t\rie voi da fiului Meu
Ca pe-un neputincios [i de nimic s\-l lepede pe
dracul
Ca f\r'de fric\ [i-n deplin\-ncredin]are
st\pâne[ti amintesc de corul antic, talentul dramatic al sfântului Roman nesuferind nici o dezvoltare discursiv\ monocord\.
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Peste-aspid\ [i vasilisc s\ calce
{i-n rai s\ umble slobod, un rai pe care eu i l-am
s\dit
Domnul [i ~mp\ratul Atotveacul.
8. C=t pentru cel sc\p\tat, aduce]i jertf-acum –
precum am zis,
Vi]elul cel feciorelnic – cel din Fecioar\ prunc
Cel Care la p\cat nu [i-a-njugat grumazul S\u
{i c\tre cei ce la jertfelnic `l `nham\25
De bun\ vrerea Lui El Singur Se `ndeamn\.
C\ci `mpotriva jertfei, El nu-{i scutur\ ceafa,
Ci bucuros [i bl=nd grumazu-{i pleac\
Sub bra]ul celor ce dau zor cu s=rg la junghiere.
Veni]i, jertfi]i pe D\t\torul de Via]\,
Pe Cel Care, de[i `njunghiat, de moarte-i
necuprins
Cel Ce `mparte via]\ celor ce-n iad sunt prin[i.
Pentru ca, din trupul Lui m=nc=nd, s\ ne bucur\m,
C\ci mort fiind, precum mai dinainte-am zis
a `nviat acum cel pe care Eu l-am miluit
Domnul [i ~mp\ratul Atotveacul.
9. Preo]i, slujitorii Mei cei credincio[i, jertfi]i
acest vi]el
{i da]i din El s\ se `nfrupte to]i
Care sunt vrednici de osp\]ul Meu.
Vi]elul f\r\ de prihan\, Cel `ntru toate preacurat

25

Literal, to(n proqumi(# pro(j tou(j ?elkontaj poreuo)menon
cel care de bun\voie merge c\tre cei ce-l trag dup\ ei. Având `n vedere
c\ toat\ scena reconstituie metaforic aducerea jertfei, ne-am permis
pentru p\strarea coeren]ei imaginii, aceast\ mic\ interven]ie `n text
având certitudinea c\ ea nu contrazice `ntru nimic inten]ia autorului [i
semnifica]ia poetic\ a textului.
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Care se hr\ne[te din ]arina cea nesem\nat\
pe Care-a pl\smuit-o,
Da]i-L lor, nepre]uitul p=rg-s=ngele [i apa
Ce din coasta Lui de-a pururi izvor\sc pentru
cei credincio[i
To]i pururea acestea le m=nca]i:
C\ci nedesp\r]it se-împarte
Far' a se-mp\r]i [i nici a Se-mpu]ina,
Ci pururea întreg Se-ngra[\
C\ci drept hran\ pe Sine Se pune dinainte
~nsu[i Cel Atotsf=nt, de oameni Iubitorul
Domnul [i ~mp\ratul Atotveacul.
10. ~n timp ce toat\ adunarea mesenilor `n
veselie se `ndestula26,
Pe c=nd cu to]ii cu bucurie-un imn dumnezeiesc `nal]\,
Tat\l Cel dint=i a binecuv=ntat [i celor de fa]\
prinse a gr\i:
„Gusta]i [i-vede]i c\ eu sunt Hristosul”27
C=nd dup-aceasta, psalmistul
lovindu-[i al\uta `ng=n\-n cel mai dulce glas,
Cu s=rg aduce]i preacurat\, binecuv=ntat\ jertf\,
Prinos l-altarul cel preasf=nt,
Sus ridica]i vi]elul pentru euharistie.28
26

Pe lâng\ desf\[urarea dramatic\ a scenei osp\]ului, textul sfântului
Roman Melodul angajeaz\ [i o desf\[urare mistagogic\, p\strând
momentele desf\[ur\rii liturgice conform erminiilor mistagogice `n
genul celei a Sfântului Maxim, Mystagogia, `n care Tat\l ceresc oficiaz\
~nsu[i, `n chipul preotului, `ntreaga slujb\ a sfintei Liturghii. Strofa a
zecea [i urm\toarele prezint\ realitatea cereasc\ a liturghiei, culminând
cu slavoslovia `ngereasc\ din strofa urm\toare.
27
Joc de cuvinte, destul de banal `n epoc\: xrh=stoj-Hristos, Bun [i
Hristos. Citatul exact este “Gusta]i [i vede]i c\ bun este Domnul”(Ps. 33:9).
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Iar dup\ toate-acestea Sf. Pavel strig\:
„Pa[tele29 nostru acum se s\v=r[e[te- Iisus Hristos”
Domnul [i ~mp\ratul Atotveacul.
11. ~ngerii care sunt `mpreun\-slujitori la osp\],
Privindu-i pe ace[tia bucur=ndu-se [i-n bun\voire slavoslovind
Cu ei `mpreun\ se-ntrec [i se-al\tur\-n c=nt\ri.
Dar ce c=ntare-i aceasta s-auzim, de v\ place:
„Sf=nt e[ti P\rinte, Cel Care ai binevoit a
Junghia spre jertf\ pentru oameni acum vi]elul
cel ne`nceput
Sf=nt este [i Fiul T\u care-a binevoit
A se jertfi ca un vi]el f\r\ de prihan\,
La fel, atotsf=nt [i sfin]itor Cel Ce sfin]e[te
Pe cei boteza]i `n puterea colimvitrei:
Iar\[i sf=nt, Duhul pe Care-l d\ celor credincio[i
Domnul [i ~mp\ratul Atotveacul.30
12. Fiul cel mare `ns\ de toate acestea era str\in,
Fiindc\ se-nt=mplase ca el la c=mp s\ fie dus
Dar pe c=nd se-ntorcea, aude c=nt\rile
pe-un argat la sine cheam\ [i prinde-a-l iscodi:
„Ce se petrece-aici, spune-mi degrab\:

28

Este vorba de versurile finale din Psalmul 50, de[i modificate de
sfântul Roman: „Atunci vei primi jertfa drept\]ii, prinosul [i arderile
de tot, atunci vor pune pe altarul t\u vi]ei. (Ps. 50)”
29
~n context, cuvântul Pa[tile are ca referin]\ jertfa euharistic\
30
Recunoa[tem cu u[urin]\ `ntreita cântare a Trisagionului, sau `ntreita cântare `ngereasc\: “Sfânt, sfânt, sfânt e[ti Doamne, Dumnezeul
nostru”, sau deschiderea slavosloviei „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul
Savaoth/ Plin este cerul [i p\mântul de m\rirea Lui”. Acesta este un alt
caz tipic, `n care Sfântul Roman Melodul preia p\r]i sau doar imagini
din cânt\rile liturgice, angajându-le `n scenarii dramatice, cum este
cazul [i aici.
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C\ci larm\ de muzici `mi r\sun\ `n urechi
Ca la o mare s\rb\toare:
Spune-mi mie ce s\rb\toare este-aceasta?
Cine tainele care se cuvin mie
{i toat\ bog\]ia dumnezeie[tii jertfe, `n lipsa mea,
Le-mp\rt\[e[te altcuiva?
Au doar\ nu cumva din nou `mparte daruri
Cel Care pe mine m-a n\scut
Domnul [i ~mp\ratul Atotveacul?
13. Atunci argatul `ntrebat `i r\spunse-acestuia-n
prip\
C\ „Fratele t\u cel t=n\r este aici:
Pentru aceasta se bucur\, primindu-l, tat\l t\u,
{i fiindc\ l-a aflat s\n\tos,
A-njunghiat vi]elul cel pus la `ngr\[at
{i la osp\] pe to]i prietenii [i cunoscu]ii S\i a
chemat.”
Auzind toate acestea, acela
Deoparte s-a tras [i nu voia la osp\] s\ intre,
Ca m=niat de cele petrecute, zic=nd:
„Nu voi intra, nu voi avea ochi s\ v\d ce a f\cut
~mp\ratul [i Domnul Atotveacul.
14. Hristos spre pild\ nou\-a marii Sale mile,
Ne-nva]\ prin aceasta [i prin nem\surata Lui
comp\timire
Care-n cei drep]i st=rne[te pizma pentru p\c\tosul
miluit.
Dar haide]i, s-afl\m cum la Sine `l cheam\ pe
acela
Acest P\rinte Care pe-am=ndoi i-a născut,
Acest P\rinte care-i Dumnezeul F\pturii, st\p=nul
[i ziditorul
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Ce pururea voie[te pe to]i s\-i m=ntuiasc\.
Nespus\, negr\it\ este, pentru cei m=ntui]i,
m\rinimia Ta,
O, Iubitorule de oameni,
C\ci de cei drep]i ai T\i Te `ngrije[ti
Iar pe cei p\c\to[i la Tine `i `ntorci:
Pe cel drept p\zindu-l,
Iar pe cel p\c\tos m=ntuindu-l,
St\p=nul [i Domnul Atotveacul.
15. Pe fiul cel c\zut l-ai ridicat, tinz=ndu-i
dreapta Ta, o, milostive,
Pe cel\lalt ce st\-n picioare-l sprijini,
Iar pe cel ce zace jos, l-ai ridicat plin de comp\timire:
Pe cel ce-n lipsuri fiind, Tu `l `mbog\]e[ti
{i nici pe cel bogat nu l-ai l\sat lipsit de bunuri,
Ci pe to]i `n dar i-ai m=ntuit.
Haidem dar, s-afl\m p=n' la sf=r[it
Ce a vorbit copilul c\tre tat\l s\u
{i cum nu voia s\ ia parte la osp\]ul ce se preg\tise,
Plin de m=nie pentru cele `nt=mplate,
S-afl\m cum `nsu[i tat\l lui i-a [ezut `nainte, rug=ndu-l
Domnul [i ~mp\ratul Atotveacul.
16. Aceste vorbe dar le gr\i tat\lui fiul cel
m=niat:
„At=ta vreme am de c=nd voii Tale m\ supun
{i poruncilor Tale mereu m-am prins slujba[
{i cu nici un chip eu nu m-am ab\tut
{tii - numai de n-a[ spune! - c\-i adev\rat.
{i pentru toate-aceste munci, o dat\ nu mi-ai dat ,
Ca unui fiu al T\u, m\car [i-un mielu[el
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{i m-ai l\sat lipsit [i chinuit,
~n ar[i]e cumplite [i-n gerurile iernii,
Doar voii [i puterii Tale s\ le fiu pe plac.
Dar, iat\, pe cel ce-acum s-a-ntors de la f\r\delegi
Deplin Tu l-ai cinstit [i pream\rit,
St\p=ne [i al veacurilor Domn.
17. Cum ai v\zut pe acest fiu al T\u,
Care-avutul }i-a m=ncat cu desfr=nate,
Pe dat-ai junghiat vi]elul
C=nd trebuia, cum pricep, Tu s\-l `nvinuie[ti,
M\car prin vorbe, [i s\-l cer]i
{i de la d=nsul fa]a s\-}i `ntorci
Dar, nu, Tu chiar pe loc pe d=nsul l-ai primit
L-ai miluit, [i chiar de la-nceput l-ai `mbr\]i[at,
~n bogat ve[m=nt l-ai `mpodobit
{i l-ai pream\rit, d\ruindu-i inelul
{i piciorul i l-ai `nc\l]at `n sandale:
Osp\] bogat, de s\rb\toare, ai f\cut
La care }i-ai chemat prietenii to]i,
At=ta cinste-ai d\ruit
Celui c\zut, celui ce s-a `ntors la Tine,
St\p=nul [i-al veacurilor Domn.
18. Numai ce-a auzit Tat\l pe fiul S\u astfel
vorbindu-i,
~ndat\ i-a r\spuns cu multa Lui bl=nde]e:
„Pleac\-]i urechea Ta [i-ascult\ pe tat\l T\u.
Tu cu mine e[ti, c\ci de Mine nicic=nd nu te-ai
lipsit,
Tu nu te-ai desp\r]it de Biserica Mea,
Ci pururi l=ng\ Mine, cu `ngerii Mei dimpreun\,
La dreapta Mea te afli.
Dar acesta plin de ru[ine-a venit,
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Gol [i lipsit de frumse]e, striga:
„Miluie[te-m\, tat\, am p\c\tuit
{i m\ rog, care-am gre[it `naintea Ta,
Prime[te-m\ ca pe-un argat [i hr\ne[te-m\,
Ca un de oameni iubitor,
St\p=ne [i-al veacurilor Domn.
19. Fratele t\u a strigat: „M=ntuie[te-m\, sfinte
P\rinte!”
Ce oare-aveam s\ fac, auzindu-i acestuia gemetele,
Cum puteam s\ nu-l miluiesc [i s\-l m=ntui
pe care l-am hr\nit [i-at=ta l-am pl=ns?
Te iau pe tine judec\tor cel care-acum
M\-nvinuie[ti,
Fii drept, copile, care M\ acuzi,
Fii tu judec\torul Meu
C\ci Eu care pururi M\ bucur pentru iubirea de
oameni,
Cum voi putea fi, dar, neomenos?
Pe care mai ’nainte l-am creat, cum nu-l voi milui
{i cum nu-l voi acoperi de m=ng=ieri pe cel
care se poc\ie[te?
Mâinile Mele l-au plăsmuit pe fiul Meu pe
care Eu l-am miluit,
St\p=nul [i-al veacurilor Domn.
20. Pricepe ce-acum `]i spun, fiule, cele ce am,
ale tale sunt toate,
Aceluia am vrut s\-i dau dintr-ale Mele ne`mpu]inate bun\t\]i
{i ne`mpu]inat r\m=ne ceea ce tu ai din bel[ug.
C\ci nu dintre acelea lu=nd am dat fratelui t\u,
Ci din comoara mea am d\ruit aceluia,
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C\ci Unul sunt pentru-am=ndoi Creator [i P\rinte
preabun,
De oameni iubitor [i multmilostiv;
Pe tine te pre]uiesc, copile-al Meu,
Fiindc\ tu pururea m-ai iubit [i m-ai slujit statornic;
Aceluia `i ar\t aceea[i dragoste, c\ci el,
~n toat\ fapta poc\in]ei st\ruie cu t\rie
Deci [i tu ar trebui cu ceilal]i la un loc s\ te
bucuri,
Pe to]i eu i-am chemat,
Domnul [i St\p=nul Atotveacul.
21. Dimpreun\ cu to]i, o fiul meu, cu cei la
osp\] chema]i
Bucur\-te [i tu [i c=nt\-mpreun\ cu `ngerii,
C\ci fratele t\u s-a pierdut [i-a fost aflat,
Acesta mort era [i c=nd nu mai era n\dejde a
`nviat.”
Acestea auzindu-le, fu `ncredin]at
{i se bucur\-mpreun\ cu fratele s\u
{i-acestea le c=nt\ zic=nd:
„Striga]i to]i cu mare glas,
C\ ferici]i sunt cei c\rora s-au iertat p\catele
{i f\r\delegile lor toate au fost acoperite [i
[terse.31
Pe Tine Te binecuv=ntez, o, Iubitorule de oameni,
Care l-ai m=ntuit [i pe fratele
Tu, Doamne [i-Mp\rate Atotveacul.
22. Fiule [i Cuvinte al lui Dumnezeu, Creatorul
tuturor,
31

Tem\ din Psalmul 31:1: „Ferici]i cei c\rora li s-au iertat f\r\delegile
[i p\catele lor au fost acoperite [i [terse”
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Noi Te rug\m, cer=ndu-]i, nevrednicii robii
T\i:
Miluie[te-i pe to]i care pe Tine Te cheam\,
Cru]\ pe cei p\c\to[i ca pe fiul cel risipitor,
Prime[te-i la Tine [i-i m=ntuie[te dup\ mare
mila Ta,
Pe cei care la tine se `ntorc `n poc\in]\, ~mp\rate,
Strig=nd: „Am p\c\tuit!”
D\-ne nou\ lacrimi ca desfr=natei
{i iertare de p\cate [i ca pe vame[ul miluie[tene pe to]i
Cu rug\ciunile N\sc\toarei de Dumnezeu,
Ca p\rta[i cinei Tale
S\ ne ar\]i [i pe noi, ca pe fiul risipitor
Tu, Doamne [i ~mp\rate Atotveacul.
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IMNUL CELOR 10 FECIOARE
Introducere
Tema nun]ii mistice, ca `nt=lnire a sufletului sau
Bisericii cu Mirele ~mp\rat Hristos cunoa[te la sf=ntul
Efrem Sirul dou\ mari dimensiuni: una prive[te nunta `n
contextul istoric, bine determinat, al fiec\rui suflet, individual, personal, [i `n acest caz, accentul cade pe realitatea
nun]ii ca realizabil\ `n via]a de aici, `n „idealul ascetic”,
`nc\ de pe p\m=nt, `n unirea euharistic\ cu Mirele ceresc;
alt\ imagine are `n vedere eshatonul, dimensionarea eschatologic\ a nun]ii care va avea loc la cea de-a doua venire a
M=ntuitorului. ~n acest caz, imaginea nun]ii este asociat\
cu ~nfrico[\toarea Judecat\. Imagistica nun]ii, prezent\
`nc\ din Biblie, at=t `n Vechiul Testament, c=t [i `n cel
Nou, este foarte bogat\ [i variat\, mai ales, dac\ ne g=ndim
la C=ntarea C=nt\rilor al c\rei limbaj nup]ial descrie tainica
unire a sufletului cu Dumnezeu, a poporului lui Israel cu
Dumnezeu [i, `n fine, a Bisericii cu Hristos.32 Sf=ntul Roman
Melodul urmeaz\ [i el aceleia[i t=lcuiri, `n acest imn dedicat
pericopei evanghelice a celor zece fecioare. Iatacul de
nunt\ `n care intr\ miresele cele vrednice de Mirele ceresc
`nchipuie ~mp\r\]ia cerurilor. Lumin=nda din s\pt\m=na
Patimilor, „C\mara Ta M=ntuitorule, o v\d `mpodobit\…”
32
Termenul gnona este deosebit de important `n vocabularul religios
al Sfântului Efrem, el se poate referi la ~mp\r\]ie `n dimensiunile ei
eschatologice sau se poate referi la ~mp\r\]ie ca realizat\ sau
realizabil\ aici, pe p\mânt de c\tre fiecare `n parte, Sebastian Brock.
op. cit., p. 127.
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se insinueaz\ subtil chiar de la `nceput, `n Proimionul al 5lea, `n vreme ce `ntreaga desf\[urare a poemului reprezint\ (`n sensul pe care Gadamer `l atribuie acestui
cuv=nt-repraesentatio, adic\ a face prezent ceea ce este
absent, a traduce in actu un model sau o imagine) scena
Judec\]ii de Apoi. Puternica for]\ de sugestie a unor
imagini preluate fie din Biblie, fie din t=lcuirile Sfin]ilor
P\rin]i la pericop\, este toat\ `ndreptat\ spre minu]ioasa
„reconstituire”, dac\ putem spune a[a, a realit\]ii Judec\]ii
de apoi. De aici, `n pofida simbolismului [i a gesturilor
simbolice, reg\sim o extrem\ preocupare [i predilec]ie
pentru concret, pentru descrierea c=t mai nuan]at\ [i mai
precis\ a judec\]ii viitoare. La acest pragmatism al imaginilor simbolice, ce urm\re[te con[tientizarea de c\tre cititor
a realit\]ii concrete a Judec\]ii de Apoi, se adaug\ impresionante
tablouri al ~nvierii de ob[te, surprinse cu acela[i `nfrico[\tor
realism. Ridicarea din groap\ a trupurilor, ca dintr-un pat de
nunt\, la sunetul tr=mbi]ei Arhanghelului Mihail, de[i nu este
descris\ cu aceea[i am\nun]ime, aproape medical\, ca `n cazul
~nvierii lui Laz\r, are totu[i o mare for]\ de sugestie prin aluziile
subtile la Vedenia oaselor uscate a lui Iezechiel, 37:2, 6-15:
„Iat\, Eu voi face s\ intre `n voi duh [i ve]i `nvia. Voi pune pe
voi vine [i carne va cre[te pe voi, v\ voi acoperi cu piele, voi
face s\ intre `n voi duh [i ve]i `nvia”. Nu mai pu]in impresionant\ este surprinderea momentului de cump\n\ dinaintea venirii Mielului, c=nd drep]ii [i p\c\to[ii a[teapt\,
cutremura]i, Judecata M=ntuitorului. Textul urmeaz\ aici
`n dublu sens ascendent-~mp\r\]ia cerurilor, descendent iadul.
Pl=ngerea fecioarelor nebune l\sate `n afara c\m\rii de nunt\
a Mirelui st=rnesc replica M=ntuitorului care justific\ izgonirea
fecioarelor nebune, ar\t=nd `n acela[i timp chipul Judec\]ii
finale, sau mai cur=nd „criteriul ei”: „iubirea de Dumnezeu, manifestat\ ca iubire de oameni [i de aproapele.
Aceasta va fi oglinda tuturor faptelor noastre din via]a cea
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vremelnic\, dragostea, a c\rei fapt\ de c\petenie este
milostenia. „C=nd Hristos va veni s\ ne judece, care va fi
criteriul judec\]ii Lui? Parabola ne r\spunde: iubirea…(…)
Parabola Judec\]ii de Apoi ne vorbe[te despre iubirea cre[tin\”
care este, spune `n continuare Alexandru Schmemann,
o raz\, o manifestare a ~mp\r\]iei lui Dumnezeu”33. Icoana
sau chipul `ngeresc al milosteniei pe care-l zugr\-ve[te
Sf=ntul Roman Melodul ne `nf\]i[eaz\ aceast\ virtute
personificat\, str\b\t=nd toate cerurile, f\r\ `mpie-dicare,
este virtutea care st\ `naintea tronului dumnezeirii, singura
virtute care nu are nevoie de mijlocitori la Dumnezeu.

33

Alexandru Schmemann, Postul cel Mare. Bucure[ti: Univers
enciclopedic. 1995, pp. 26-27 et passim.
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Imnul celor 10 fecioare34
Proimion I
Pe Mirele Cel ve[nic, fra]ilor35, Îl vom iubi36
Sfânta zi de Marţi a săptămânii Patimilor, glas 4, idiomelos.
 adelfoi Imnul se deschide ca `n Epistolele Sf`ntului Pavel, cu
apelativul, fra]ilor, care aminte[te de lectura „Apostolului”. Faptul este
semnificativ pentru c\ indic\ importan]a pe care Sfantul Roman
Melodul o acorda propriilor imne, dar mai ales dependen]a lor de
contextul liturgic. Ele reprezentau tâlcuiri la Evangheliile citite `n
cadrul Sfintei Liturghii [i dup\ cum presupune [i editorul francez ele
aveau valoarea unor Cazanii sau cateheze. De aceea aceste imne
trebuie privite `n contextul tradi]iei omiletice a primelor veacuri
cre[tine. Pe de alt\ parte, extrema lor simplitate pare a indica faptul c\
aceste imne erau destinate unui public relativ modest. Ele erau cântate
de la strana Bisericii N\sc\toarei de Dumnezeu din cartiereul Cyr din
Constantinopol, care era o biserica de mir. Forma versificat\ nu `mpiedic\ `ncadrarea Imnelor lui Roman Melodul `n tradi]ia omiletic\,
având `n vedere c\ `nainta[ul s\u celebru, sfântul Efrem Sirul a folosit
aceea[i structur\ `n Omilia eis tin pornin, despre care am vorbit mai pe
larg `n Imnul femeii p\c\toase.
36
Cânt\re]ul la stran\ va recunoa[te cu u[urin]\ troparul celor 10
feciore care se cânt\ dup\ `ntâia Catism\ la Utrenie la Denia de Luni
seara: „Pe Mirele, fra]ilor, s\-L iubim, candelele noastre s\ le `ngrijim,
`n virtu]i str\lucind [i `n credin]\ dreapt\; ca s\ intr\m `mpreun\ cu
Dânsul la nunt\ g\ti]i, cu fecioarele cele `n]elepte ale Domnului. C\
Mirele, ca un Dumnezeu, d\ tuturor `n dar cunun\ nestric\cioas\”
Triodul, op. cit. p. 486, slujba de mar]i seara din S\pt\mâna Patimilor.
Desigur, nimeni nu mai men]ioneaz\ la canoane faptul c\ aproape
toate condacele [i troparele cânt\rilor apar]in lui Roman Melodul. Ele
au fost preluate ca atare [i desprinse din aceste imne, [i apoi asimilate
`n corpusul tipiconal. ~n unele cazuri chiar [i dezvoltarea dramatic\ este
preluat\ cu mici prelucr\ri, cum am v\zut `n cazul Imnului ~nvierii lui
34

35
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G\tindu-ne candelele noastre, str\lucind prin
toat\ fapta bun\
{i prin dreapta credin]\, pentru ca [i noi, ca
fecioarele cele `n]elepte,
La venirea Domnului
Preg\ti]i s\ intr\m `mpreun\ cu El `n c\mara de
nunt\,
C\ci Atotmilostivul `n dar d\ruie[te ca un Dumnezeu
Nestric\cioas\ cunun\.
Proimion II
Mirele M=ntuirii, n\dejdea celor ce pe Tine Te
pream\resc,
Hristoase Dumnezeule,
D\ruie[te-ne nou\, celor ce-}i cerem }ie
Ca f\r\ de prih\nire s\ afl\m `n c\mara Ta de
Nunt\, ca [i fecioarele cele `n]elepte,
Nestric\cioasa cunun\ .
Proimion III

Laz\r. Ceea ce ne apare demn de semnalat este faptul c\ de[i multe din
aceste dramatiz\ri provin direct din Sfântul Efrem Sirul cum este cazul
Imnului femeii p\c\toase, totu[i tradi]ia de stran\ a preferat expresia
mai conccentrat\ a sfântului Roman, mai degrab\ decât stilul mult
mai elaborat [i mai intens liric al Sfântului Efrem. Men]ion\m totu[i c\
traducerea noastr\ nu urmeaz\ fidel tradi]ia de stran\, deci aceste imne
pe care le-am adecvat mai mult percep]iei moderne se adreseaz\
esen]ialmente unui public mai larg decât cel strict limitat la tradi]ia de
stran\ [i care, mai mult sau mai pu]in con[tient de autorul lor, cunoa[te
bine aceste cânt\ri. Totu[i, precum se poate vedea, traducerea noastr\
p\streaz\ destul de fidel textul grecesc.
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~n partea cea de-a dreapta, Hristoase, la cea dea doua-a Ta venire,
C=nd vei [edea – Dumnezeu – pe ~nfrico[atul
t\u scaun, St\p=ne, Iubitorule de oameni,
M\ rog, nu m\ ru[ina pe mine atuncea `n fa]a
tuturor37
Proimion IV
Suflete-al meu, urm\tor al celor `n]elepte
fecioare fii,
Os=rduindu-te c\tre dragostea lor cea plin\ de
mil\,
Cu poc\in]-acum strig\:
„Tuturor d\ruie[te, Hristoase,
Nestric\cioasa cunun\”.
Proimion V
„C\mara cea de nunt\ este `mpodobit\, suflete
nenorocit,
P=n\ c=nd `n patimi vei cheltui via]a ta
{i nu te vei osteni ca s\ prime[ti cu fecioarele
cele `n]elepte
Nestricat\ cunun\?
Proimion VI

37

Multe din rug\ciunile Sfântului Roman Melodul nu mai sunt
versuri originale, ci de multe ori, textele apar compilate cu alte
rug\ciuni sau mici versete din textele liturgice consacrate. Acest vers,
de pild\ pare inspirat din Canonul de poc\in]\ c\tre Domnul nostru
Iisus Hristos, iar Proimionul al V-lea pare s\ dezvolte o tem\ din
luminânda S\pt\mânii patimilor „C\mara Ta Mântuitorule...”
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Ast\zi timpul faptelor bune ni se arat\
{i la por]i – Judec\torul38:
„S\ nu ne `ntrist\m, ci mai v=rtos postind,
S\-I `nf\]i[\m lacrimile, poc\in]a [i milostenia,
Strig=nd: „Am gre[it mai mult dec=t nisipul m\rii,
Ci iart\-ne tuturor, Ziditorule a toate,
Ca [i noi s\ avem nestricat\ cunun\.
1. Auzind pilda celor 10 fecioare din Evanghelie
~n uimire r\m=n39, de g=nduri [i cugete
38

Urmând tradi]iei, Sfântul Roman Melodul tâlcuie[te Evangheliile
celor 10 fecioare `n contextul Judec\]ii de Apoi. Aceea[i dimensiune
eschatologic\ a acestei pilde este prezent\ [i `n opera hermeneutic\ a
Sfântului Efrem Sirul, Diatessaron de unde pare s\ se fi inspirat
direct [i Sfântul Roman Melodul, cf. Sebastian Brock, Sfântul Efrem
Sirul. op. cit., pp. 126-139, cap. „C\mara de nunt\ a inimii”. Tot de la
Sfântul Efrem Sirul `mprumut\ [i echivalen]a „c\mara de nunt\ –
~mp\r\]ia cerurilor”, valorizând aceea[i viziune a eshatonului. Interpretarea sfântului Roman, mai atent\ la detaliile evanghelice, contextualizând pilda eschatologic, construie[te imaginea sau chipul, atât de
plastic, al Învierii celei de ob[te, compilând aceea[i simbolistic\ nup]ial\ cu imagistica viziunii lui Iezechiel.
39
~n original, ece)sthn ed. Fr.: „je reste stupéfait”, r\mân uimit.
Textul grec `ns\ este mult mai adânc decât poate reda o traducere literal\. Verbul folosit de melodul grec `nseamn\” a ie[i din, fiind un
compus al verbului ece)sthn. Verbul este frecvent tradus prin a-si
ie[i din sine, a se minuna sau ecstazia. Verbul este foarte sugestiv
pentru a reda starea de uimire `n fa]a textului evanghelic, nu este vorba
despre o simpl\ mirare, o simpl\ admira]ie, precum s-ar crede la prima
vedere; autorul apeleaz\ la acest verb care presupune un anumit gen
de tr\ire duhovniceasc\, o ie[ire din sine, ekstasis, numai c\, `n cazul
de fa]\, ekstasis nu este doar o c\dere `n exstaz, contetmplativ, ci ne
afl\m la un anumit stadiu al tâlcuirii alegorice, la `nsu[i momentul `n
care spiritul cititorului este trezit, provocat la interpretare, este scos
adic\ din firescul diegezei, al povestirii, al discursului literal pentru a
fi proiectat `n desf\[urarea l\untric\ a textului, cea care urmeaz\
duhului, min]ii ascunse a textului. Ne afl\m a[adar `ntr-un fel de
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ektasis hermeneutic\ la care suntem, se pare, condu[i de `nsu[i textul
Evangheliei care prezint\, la nivel literal o contradic]ie. Or, tocmai
aceast\ contradic]ie este cea care cheam\, incit\ sau poate, mai mult,
constrânge spiritul la exegez\, la tâlcuire, configurând la acest nivel
func]ia hermeneutic\ a textului. Ocuren]a unei contradic]ii: “respingerea celor 5 fecioare de c\tre Atotmilostivul Dumnezeu predispune [i
impune spiritului ridicarea la un nivel superior, al capt\rii sensului
interior, profund al textului. Cu dou\ secole mai devreme, Origen avea
primul s\ formuleze, intuindu-l, `nsu[i principiul fundamental al
exegezei alegorice cre[tine sau cel pu]in, mobilul ei: “Orice contradic]ie `n planul literal `[i g\se[te solu]ia, decriptarea `n planul alegoric,
spiritual prin tâlcuire. Mai mult decât atât, tot Origene este primul care
stabile[te sau mai degrab\ postuleaz\, principiul ineran]ei biblice.
Biblia nu poate gre[i [i tot ceea ce este `n Sfânta Scriptur\ contradictoriu, paradoxal, inexact, ambiguu sau fals trebuie tâlcuit duhovnice[te, trebuie `n]eles `ntr-un sens spiritual, `n acord cu mens divina a
textului, adic\ cu inten]ia autorului. Aceste contradic]ii biblice au
menirea de a face mintea uman\ s\ se ridice de la `n]elesul cel
p\mântesc, material al literei la realitatea transcendent\ pe care litera
o reprezint\ `n chip nedeslu[it [i nedes\vâr[it. Orice contradic]ie de
acest fel scoate mintea din f\ga[uul discursiv obi[nuit pentru a o
redirec]iona spre o realitate mai pu]in accesibil\ expresiei comune:
pronia dumnezeiasc\ sau mintea sau scopos-ul dumnezeiesc, l\untric
al textului sau. pentru a folosi unul din termenii sfântului Roman
“puterea ascuns\” –du)namin a textului sacru.. Acest principiu de
lectur\ contemplativ\ apare `nc\ [i la Sfântul Dionisie Areopagitul [i la
sf\ântul Maxim M\rturisitorul. Astfel Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii sunt [i
p\rin]ii hermenuticii, ei formulând principii exegetice necontestate
pân\ ast\zi. Aceast\ stare “ecstatic\ “ a interpret\rii, ce implic\ ie[irea
din sine atât a cititorului cât [i a textului `nsu[i a fost formulat\ axiomatic de
c\tre Schleiremacher, p\rintele hermeneuticii moderne: “Acolo unde
exist\ ambiguitate, acolo exist\ interpretare”. Acest adagiu hermeneutic modern ne aduce aminte bine de celebrele Ambigua ale
Sfântului Maxim M\rturisitorul – un tratat care tâlcuie[te tocmai
aceste situa]ii ekstatice ale Cuvântului dumnezeisc revelat `n Sfânta
Scriptur\. Cât despre cititor el este cuprins `n aceast\ dinamic\ a
textului [i purtat c\tre captarea mesajului dumnezeiesc [i unirea
euharistic\ cu Cuvântul dumnezeiesc ca stadiu ultim al lecturii [i
tâlcuirii-anagogia.. Astfel sensul divin al Scripturii se reveleaz\ pro-
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Fr\m=nt=ndu-m\:
Cum toate cele zece fecioare au dob=ndit
Virtutea fecioriei celei f\r\ de prihan\
{i cum pentru cinci dintre ele
F\r\ de rod s-a f\cut osteneala?
Pe c=nd celelalte str\luceau cu lumina iubirii de
oameni;
{i de aceea, pe ele Mirele la Sine le cheam\
{i cu bucurie le duce `n c\mara de nunt\,
C=nd cerurile se deschid [i celor drep]i `mparte
Nestric\cioasa cunun\.
2. De aceea [i noi c\ut\m `n aceast\ sf=nt\
Evanghelie
A celor 10 fecioare, harul [i t=lcuirea cea dup\
virtute40-a pildei
gresiv , dup\ m\sura vârstei duhovnice[ti a fiec\rui cititor `n parte: Iat\
defini]ia ei latin\ a unui scriitor ortodox din veacul al XII-lea “Litera
gesta docet/Quid credas allegoria/ quid agas, tropologia/Quo tendas,
anagogia”. Revenind la Sfântul Roman, denumirea pe care o d\
sensului anagogic al textului prive[te tocmai aceast\ mi[care a sufletului `n direc]ia dorit\ de duhul textului, aceasta este “puterea ascuns\”
de care vorbe[te Sfântul Roman Melodul, `n direct\ descen-den]\
efremian\:”Nu la ve[mântul cuvintelor /trebuie s\ privim/ci la puterea
ascuns\ `n cuvinte”(Eccl. 28,17, in Sebastian Brock , op. cit. p. 167).
40
~n gr, termenul tro)poj care `n grece[te `nseamn\ mod, cale, fel
caracter, mod\, mod de via]\ s-a specializat cu referire la tâlcuirea
duhovniceasc\ desemnând lectura moral\, degajarea sensului moral,
„tropologic “ al textului neavând un corespondent ferm ca termen
tehnic `n limba român\ l-am tradus prin perifraza „tâlcuirea cea dup\
virtute-a pildei”. Analiza sau exegeza tropologic\ desemna nivelul
secund de analiz\, [i anume sensul moral care este cel imediat
folositor, fiindc\ are menirea de a `ntoarce sufletul (tre)pw) din p\cat
la poc\in]\, la Dumnezeu. Este nivelul textului superior nivelului
literal “al istoriei” nude, dar este doar o treapt\ transitiv\ [i intermediar\, `n sensul c\ `ntoarcerea de la p\cat la virtute, prin puterea
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C\ci pentru noi to]i este pild\ de nestric\cioas\
n\dejde
C\ci astfel se face lucr\toare
Ori[icare de Dumnezeu inspirat\ Scriptura41
{i, c\z=nd la picioarele lui Hristos, s\ strig\m
cu-nsufle]ire:
Doamne [i St\p=ne, Iubitorule de oameni,
D\ tuturor cuno[tin]a42, c\l\uze[te-ne pe noi
spre poruncile Tale,
Ca s\ cunoa[tem ~mp\r\]iei calea.
C\ci pe aceasta `nset\m noi s\ urm\m,
Ca s\ dob=ndim nestric\cioasa cunun\.
3. Prin aceast\ credin]\ [i prin Evanghelie,43
Cei mai mul]i dintre oameni
~nseteaz\ s\ intre `n ~mp\r\]ia lui Dumnezeu
{i tot pentru aceasta se str\duiesc s\ p\streze
virtutea fecioriei,

ascuns\, a „Cuvântului dumnezeiesc, devine lucr\toare `n chip corespunz\tor st\rii duhovnice[ti a sufletului cititorului. Pentru aceasta se [i
vorbe[te despre rela]ia personal\ ipostatic\ a Cuvântului lui Dumnezeu angajându-se `ntr-o dinamic\ [i o dialectic\ de tip special, implicând
deopotriv\ omul [i Duhul Sfânt s\l\[luit `n Cuvânt.
41
Adic\ numai `n lumina sensului duhovnicesc a „acestei Puteri
ascunse”, harul Scripturii devine lucr\tor, de folos.
42
Tâlcuirea duhovniceasc\ a Scripturii este rezervat\ doar celor ale[i
[i des\vâr[i]i, care au ajuns la limanul nep\timirii, fiind uneori corespondent\ a teologiei celei mai `nalte [i a contempla]iei. Nu oricui `i
este `ng\duit s\ tâlcuiasc\ din Sfintele Scripturi, aceasta este o harism\
sau un dar special al Duhului Sfânt, de aceea ea este numit\ aici de
Sfântul Roman „cuno[tin]\” [i `ntocmai ca [i la Sfântul Dionisie
Areopagitul, apropierea de Scriptur\ `n vederea tâlcuirii se face numai
cu o rug\ciune c\tre Mântuitorul pentru a ne trimite nou\ cuno[tin]a.
43
~n Evanghelie, se `n]elege ca mod de via]\, ca o conformare a
petrecerii noastre poruncilor lui Hristos.
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Se nevoiesc postind - lucrarea celei mai mari
virtu]i `n via]\,44
La rug\ciune sunt de r=vn\ plini, iar dogma ne[tirbit o p\zesc
Dar acestora le lipse[te iubirea de oameni
{i-astfel tot restul se v\de[te zadarnic,
C\ci oricare din noi, neav=nd milostenia,
Nici nu prime[te cununa nestric\ciunii.
4. Dac\ oarecari cor\bieri sunt `nzestra]i cu de toate,
Dar de p=nze-s lipsi]i,
Nu vor putea vreodat\ ]ine calea cea dreapt\ pe
mare.
S-abate atunci din drum corabia
{i se-mpotmole[te
{i nici iscusin]a c=rmaciului [i nici a v=sla[ilor
n-o supune.
Aceasta spre pild\ o au to]i cei ce m=nec\ spremp\r\]ie
{i dac-[i umplu-nc\rc\tura cu virtute
Dar de milostenie-s de[er]i,
La limanul cel ceresc ei nu vor arunca ancora,
Nici se vor `ncununa cu nestric\cioasa cunun\.
5. Judec=nd milostenia drept cea mai `nalt\
virtute
44

Textul este pân\ la sfâr[itul strofei ironic, autorul luând `n
derâdere postul nelucr\tor care vine din slava de[art\, postul de dragul
postului, fariseic, condamnat de Sfin]ii P\rin]i ca demonic, fiind o
lucrare doar pentru sine, ne`mp\rt\[it\. Sfântul Roman `l nume[te
ironic „cea mai mare virtute. Lucrarea postului este cu adev\rat cea
mai mare lucrare atunci când este `ncununat\ de milostenie; numai
milostenia este cea care d\ `ntreag\ m\sura faptei bune [i o discerne de
faptele slavei de[arte.
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Cel Ce judec\ toate
Pe oameni i-a `nzestrat cu ea, `nv\]=ndu-i
pilda:
Pe cele cinci fecioare care-au luat cu ele
untdelemn,
~n]elepte le-a numit,
Dar nebune – pe cele care f\r’untdelemn au
c\l\torit.
{i-l auzim pe sf=ntul Matei t=lcuind puterea45 –
acestei pilde,
Dar nepotrivit `mi pare cuvintele acestei Evanghelii s\ repet
~n fa]a unora care deja cunosc Scripturile.
S\ deslu[im deci mai cur=nd scopos-ul ei
Ca s\ dob=ndim nestric\cioas\ cunun\.
6. Ad=nc\ este `nv\]\tura pildei

„puterea” pildei. Pentru a desemna sensul duhovnicesc al
Scripturii, sfântul Roman Melodul folose[te, pe lâng\ al]i termeni, [i
pe cel de du)namin, putere. Este vorba despre o concep]ie veche de
dat\ [i expresie evanghelic\. “ {i toate neamurile se uimeau de puterea
acelei `nv\]\turi noi, fiindc\ avea cuvânt cu putere mult\”. Aceast\
viziune prive[te logosul divin ca putere creatoare [i lucr\toare `n lume.
~n aceast\ perspectiv\, Evanghelia este nu numai o epifanie a Cuvântului lui Dumnezeu, ci reprezint\ `ns\[i energia acestui Cuvânt dumnezeiesc. Reg\sim aceast\ concep]ie [i `n opera lui Efrem Sirul [i este cu
putin]\ ca Sfântul Roman s\ o fi `mprumutat de la Sfântul Efrem Sirul.
Cf. Sebastian Brock. Efrem Sirul. Ochiul luminos. Viziunea spiritual\
a lumii la Sfântul Efrem Sirul. Ed. Deisis, Sibiu 1988, p. 75. La sf.
Efrem Sirul, aceast\ „putere ascuns\” se refer\ la puterea de semnificare
infinit\ [i la puterea de simbolizare plurivalent\ a cuvântului biblic a c\rui
alegorie este dat\ chiar `n Evanghelia bobului de mu[tar care cre[te `n
ramuri nenum\rate `n care se ad\postesc nenum\rate p\s\rile cerului.
Cf. Pier Cesare Bori: L’interprétation infinie. Essai sur l’herméneutique
des Pères de l’Eglise. Editions du Seuil, Paris, 1981.
45
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Cale [i c\l\uz\ a toat\ filantropia [i-a toat\
umilin]a,
~n\l]=nd cugetul46, `l `ndrepteaz\,
Iar pe conduc\torii poporului `i deprinde mila
C\ci precum [i-ar zidi cineva preastr\lucit\
cas\
[i-mpodobind-o, de n-ar acoperi-o cu acoperi[,
Zadarnic\-i r\m=ne osteneala.
Deopotriv\, cel ce pe sine se zide[te virtu]ilor
cas\,
De nu-[i va pune milostenia acoperi[ pentru
celelalte,
’N\ruie toat\ lucrarea
{i-astfel nu dob=nde[te nestric\cioasa cunun\.
7. Lesne putem vedea „cugetul”47 acestei dumnezeie[ti Evanghelii
46

~n\l]area min]ii, este vorba despre ultima treapt\ a tâlcuirii
duhovnice[ti, atunci când cugetul transcende toate tâlcuirile sau
treptele anterioare ajungând la des\vâr[ita unire a min]ii cu mintea
Evangheliei: anagogia. La aceast\ treapt\, sufletul atinge teologia,
intr\ `n `ntunericul dumnezeiesc cel supraluminos [i dobânde[te “mintea
sau cugetul lui Hristos.” Strofa care urmeaz\ descrie o astfel de `n\l]are a min]ii, o contemplare `n duh a realit\]ii Învierii. Limbajul
specific contempl\rii este nuan]at exprimat.
47
 Acest vers sintetizeaz\ `nsu[i principiul sau temeiul tâlcuirii
duhovnice[ti, cunoscut\ sub numele generic de exegez\ alegoric\:
anume c\ persoana Mântuitorului constituie aprioric sensul [i/sau
scoposul, cugetul, puterea, modul de a fi, ethosul oric\rui text scripturistic, astfel `ncât, mai mult sau mai pu]in ascuns, acesta era orientat
spre Hristos sau spre lucrarea Lui – mântuirea oamenilor pentru care a
venit `n lume luând trup. ~n aceast\ perspectiv\, Hristos este adev\ratul tâlcuitor, pentru c\ El era Cel Ce dezv\luia, descuia ceea ce era
exprimat `nv\luit, criptic `n Vechiul Testament sau `n f\ptura creat\.
Hristos este Cel ce ridic\ v\lul ce acoperea fa]a lui Moise. Pentru
sfântul Efrem Sirul, acest Hristos ascuns `n simboale, adică `n taine,
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scripturistice sau naturale, El este „marea” sau oceanul `n care se
revars\ miile de simboluri [i tipuri ale Vechiului Testament [i ale
teologiei naturale (apud S. Brock, op. cit. p. 75). Termenul de „minte”
a dumnezeie[tii Scripturi, desemnând sensul alegoric duhovnicesc
ascuns, `nv\luit sub nuda littera, este la fel de vechi ca [i exegeza
alegoric\. Mintea Scripturii este mintea lui Hristos. O tâlcuire mai
veche, de care, se pare, sfântul Roman nu era str\in, vorbea de o
kenosis a lui Hristos – Cuvântul `n Scriptur\, v\zut\ ea `ns\[i `n chip
simbolic, ca identitate personal\, având minte (alegoria), suflet
(tropologia, ethosul) [i trup (litera). Acela[i lucru `l g\sim [i la Sfântul
Efrem care vorbe[te despre aceea[i situa]ie analogic\, `n care Scriptura
se substituie prin Crea]ia v\zut\ (pentru sfântul Efrem, Scriptura [i crea]ia
sunt „martorii” lui Hristos –formula va circula [i `n Apus, „testimonium
mundi”, (cf. Sfântul Grigorie cel Mare. X Homiliae in Iezechielem):
„Crea]ia d\ na[tere lui Hristos `n simboluri, a[a cum Fecioara Maria Ia dat na[tere `n trup. (Sebastian Brock. op. cit. p. 75 et passim.) Mai
mult, asumarea de c\tre Dumnezeu a unui limbaj alegoric, cel al
Sfintei Scripturi, corespunde aceleia[i kenosis, `ntrup\ri. Astfel, El s-a
apropiat de noi, oamenii prin ceea ce ne este propriu: prin trup [i a
vorbit cu noi, `mbr\când numirile noastre: „El S-a apropiat de noi prin
ceea ce este al nostru/ S-a `mbr\cat `n limba noastr\, ca s\ ne poat\
`mbr\ca pe noi `n vie]uirea Sa. El a cerut chipul nostru [i S-a `mbr\cat
cu el /[i apoi a vorbit cu starea noastr\ prunceasc\ /ca un tat\ cu copiii
S\i.” Este deci un fel de kenoz\ `n Cuvântul Scripturistic a lui
Dumnezeu: „Dumnezeu trebuie s\ coboare la nivelul de jos, cel al
umanit\]ii, adresându-se acestei umanit\]i `n termenii [i limbajul
proprii ei. {i `n al doilea rând, `ntregul scop al acestei coborâri divine
`n limbajul uman e acela de a atrage `ntreaga umanitate sus la
Dumnezeu” (Sebastian Brock. op. cit. p. 81). Este interesant c\ sfântul
Roman cunoa[te aceast\ tradi]ie hermeneutic\ [i reg\sim la el `ntreag\
aceast\ terminologie, care are `n spate o adev\rat\ hermeneutic\ a
textului sacru. E posibil ca terminologia sfântului Roman s\ fie
mo[tenit\ direct de la Efrem Sirul care, la rându-i, o avea de la p\rin]ii
Capadocieni, cu atât mai mult cu cât limbajul alegoriei hermeneutice
se specializase deja `n timpul lui Roman Melodul [i era deja bine fixat
terminologic, termenii exegezei alegorice sunt `nc\ de timpuriu un fel
de „common knowledge” asimila]i [tiin]ei sacre a textualismului sfin]ilor
P\rin]i. Mai mult încă, sfântul Maxim M\rturisitorul foloseşte aceeaşi
comparaţie a Scripturii ca om în Capitolul al VI-lea al Mystagogiei:
Sfânta Scriptur\, privit\ toat\ deodată, este ca un om, care are
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Dac\ tindem ochii cei priveghetori ai min]ii
c\tre Hristos
S\ ne `nchipuim deci c\ vedem cu ochii sufletului
~nvierea cea de ob[te
Pe Hristos M=ntuitorul ar\t=ndu-Se `n slav\
Domnul tuturor
Cel Ce [i acum `mp\r\]e[te ca un Domn [i St\p=n a
toate
Iar cei ce nu m\rturisesc aceasta, de stau `mpotriv\,
V\paia focului ve[nic pe to]i la un loc `i va arde
C\ci nimeni atunci nu va mai putea fi potrivnic
C=nd El va `mp\r]i nestric\cioasa cunun\.
8. {tim deci cu to]ii: precum un glas, tr=mbi]a, f\r\
de veste,
Va r\suna prin `nger
{i pe mor]ii cei din veac va ridica –
Pe cei care-L a[teapt\ pe Hristos,
Mirele cel minunat, Fiul lui Dumnezeu
{i Dumnezeul nostru Cel f\r\ de-nceput.
C=nd se va face strigare, f\r\ de veste, to]i ~l
vor `nt=mpina.
{i cei care au gata candelele lor hr\nite cu untdelemn,
M=nec=nd, vor intra `mpreun\ cu Mirele
Mo[tenitori ai ~mp\r\]iei cerurilor,
C\ci acestora credin]a cea `ncununat\ de fapte
Va d\rui cu dreptate nestric\cioas\ cunun\.
Testamentul Vechi drept trup, iar pe cel Nou drept suflet duh şi
minte ; sau istoria literală a întregii Sfinte Scripturi, a celei Vechi şi
Noi, fiind trupul, iar sensul celor scrise şi scopul spre care tinde acel
sens, fiind sufletul” Sf. Maxim M\rturisitorul, Mystagogia. Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
2000. pp. 25-26. 
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9. Milostenia cov=r[e[te toate celelalte virtu]i Cea una cu adev\rat mai str\lucit\-ntre toate,
Iar la Dumnezeu, ea singur\
Mai presus de toate celelalte bune fapte este
`ntocmit\;
Ea v\zduhul u[or `l str\bate [i se `nal]\
Mai presus dec=t va fi soarele [i dec=t va fi
luna
{i f\r\-mpiedicare la poarta raiului ajunge
Dar nu se-opre[te acolo nicicum, ci p=n\ la
`ngeri r\zbate,
~ntrece [i soborul de-arhangheli, mijlocind la
Dumnezeu pentru oameni,
~naintea tronului ~mp\r\tesc se `nchin\,
Aceasta cer=ndu-I: nestric\cioasa cunun\.
10. Aminte s\ lu\m, dar, [i noi la cele cinci
fecioare atot`n]elepte
Ridic=ndu-se din somnul lor
Ca dintr-un pat de nunt\, iar nu ca dintr-o
groap-a mor]ii,
C\ci untdelemn aveau [i cu dreptate
Sandelele sufletului lor `[i `mpodobeau.
Asemeni, celelalte cu-acestea-mpreun\ pe dat\
s-au trezit
Cu fe]e `ncruntate, r\v\[ite [i-n neor=nduial\
Se stinser\ lor candelele, iar vasele lor le-ap\rur\
de[arte
Umblau acum s\ capete ulei de la cele-n]elepte
Care-au cules nestric\cioasa cunun\.
11. Prinser\-atunci cele-n]elepte a gr\i c\tre
cele f\r\ de minte:
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„Nu, ca nu cumva s\ nu ne-ajung\ nici nou\,
nici vou\
Uleiul ce-n lume, c=t fur\m, agonisir\m
C\ci nu `ndr\znim, neav=nd limpede nici o
`ncredin]are sigur\
C=t prive[te limanul,48”
Acum `ntregul sobor al drep]ilor este `n cump\n\.
{i la judecat\ se teme de cugetul near\tat al
Judec\torului
P=n\ ce limpede se proclam\ sentin]a
Care-i va izb\vi pe ei de toat\ robia:
C\ci Ziditorul a toate le face parte de mil\
{i le d\ruie[te nestricat\ cunun\.
12. Cele-n]elepte deci r\spunser\ astfel: „Duce]i-v\,
C\uta]i acolo la cei care v=nd,
De `nc\ mai e cu putin]\ s\ cump\ra]i uleiul
acum
Acelea, ca ni[te pururi furate de minte, se duser\
{i-alergau de zor ca s\ cumpere
Acum, c=nd timpul faptei era `nchis pentru to]i,
48

Poetul vrea s\ spun\ c\, ne[tiind `nc\ ce fel va fi judecata Mântuitorului, mântuirea atârnând `n `ntregime de bun\tatea lui Hristos,
fecioarele cele înţelepte, nu `ndr\zneau s\-[i `mpart\ faptele bune cu
al]ii cât\ vreme nu aveau garan]ia mântuirii, necunoscând voia
Domnului `nc\ – de unde reiese [i `n]elepciunea celor cinci fecioare
milostive, care, pe lâng\ milostenie, au [i `n]elepciunea care vine din
smerenia de a nu conta `n chip legalist [i mândru pe faptele lor bune,
ci numai pe bun\tatea lui Dumnezeu, relativizarea faptelor lor bune
ar\tând c\ ele a[teapt\ izb\virea numai de la bun\ voia Mântuitorului.
Sfântul Roman reu[e[te s\ ilustreze acest moment dinaintea Judec\]ii
[i s\-i dea `ntreaga dimensiune dramatic\, zugr\vind momentul acela
de `nfrico[at\ team\ [i cutremur, de nesiguran]\ [i de cump\n\ a
sufletului aflat `ntre rai [i iad. Termenul grec exact este nu cel de
`ncredin]are, ci de garan]ie.
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Cap\t pun=nd [i `mpiedic=nd goana f\r\ de rod
a celor nebune,
Atunci tulburarea lor se descrie
{i spaima lor cu limpezime se arat\ :
C\ci ele f\r\ de putin]\ caut\ ca ni[te necuv=nt\toare
{i pentru-aceea ele nu dob=ndir\
nestric\cioasa cunun\.
13. C=nd `n sf=r[it au priceput zadarnica lor
alergare.
S-au `nturnat cele cinci
{i-nchis-au aflat c\mara de nunt-a lui Hristos.
{i toate strigau cu jalnic\ pl=ngere
Cu lacrimi [i multe suspine:
Pentru mare iubirea de oameni, Cela Ce e[ti
f\r\ de moarte
Deschide-ne poarta [i nou\,
Care-n feciorie ne-am supus puterii tale.
Atunci ~mp\ratul c\tre acestea tun\:
„Nu voi deschide vou\-mp\r\]ia,
C\ci nu v-am cunoscut pe voi: din ochii mei pieri]i,
C\ci nu ve]i fi purt\toare de nestric\cioase
cununi.
14. De-ndat\ ce-L auzir\ pe Hristos, ~mp\ratul
a toate,
Strig=nd c\tre cele cinci fecioare nebune
„Cine sunte]i voi, c\ci nu v\ cunosc”,
Se [i umplur\ de toat\ tulburarea, t=nguinduse-n hohote:
„Drepte Judec\tor,
Cur\]ia noi am p\zit,
Ori[ice-nfr=nare am ]inut, ne-am uscat cu postul,
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S\r\cia am iubit,
Iar v\paia ru[inoas-a focului patimilor noi
Am biruit o dat\ cu poftele
{i f\r\ prih\nire pururi am petrecut
Ca s-agonisim nestricat\ cunun\.
15. Dar dup-at=tea virtu]i [i harul fecioriei
{i dup\ supunerea sub c\lc=ie a focului desfr=n\rii
{i v\paia patimilor au biruit,
Dup\ mul]imea de chinuri, dup\ ce-au s=rguit
Dup\ pilda celor din ceruri,
{i s-au str\duit s\ aib\ puterea celor netrupe[ti–
Toate acestea [i c=te [i mai c=te `nc\, pe c=t pare,
Au fost aflate f\r\ nici un pre].
De toat\ s=rguin]a pline, spre mult\ virtute,
De[art\ s-a v\dit toat\ n\dejdea.
Pentru ce, dar, acum te prefaci a nu ne mai cunoa[te,
Cela Ce d\ruie[ti celor ce vor
Nestric\cioasa cunun\.
16.R\spunde-ne [i nou\, Unule, Dreptjudec\torule,
Deschide-ne [i nou\ por]ile Tale,
{i prime[te-n iatacul de nunt\ pe fecioarele
Tale, M=ntuitorule, [i nu-}i `ntoarce fa]a Ta,
Hristoase, de la noi,
Care Te chem\m pe Tine,
Ca s\ nu fim lipsi]i de harul T\u cel f\r\ de moarte,
Ca s\ nu fim ru[ina]i [i ur=]i `n fa]a `ngerilor,
Ca nu cumva p=n\-n veac s\ ne la[i pe noi
Afar\ din c\mara Ta, Hristoase, [i s\ r\m=nem
afar\,
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C\ci nu mai presus de noi s-au nevoit `ntru neprihan\
Cele c\rora Tu le-ai d\ruit nestric\cioasa cunun\.
17. Astfel de vorbe nebune rosteau cele f\r\ de
minte c\tre Judec\torul
Acum se-mpline[te judecata cea dreapt\ [i
adev\rat\:
Vremea iubirii de oameni s-a s\v=r[it, iar acum
comp\timire nu mai este:
Nici mil\ nu-i spre a deschide u[ile pentru oameni,
Iar pentru poc\in]\ nu-i loc pentru cei de-aici
Nici plin de comp\timire Cel mai `nainte
Milos=rd,
Ci ne-ndurat Judec\tor e-acum Cela Ce miluie[te:
C\ci voi nemilostive -n lume v-ar\tar\]i,
Cum, dar, de c\uta]i acum
Nestricat\ cunun\?
18. Vou\ v\ spun acum neocolit, de faţă cu
arhanghelii [i cu toţi sfin]ii Mei,
Cele f\cute de acestea care-au intrat `mpreun\
cu Mine:
C=nd M-au aflat pe Mine–n `ntristare [i foarte
fl\m=nzind
S-au gr\bit s\ m\ hr\neasc\
{i iar\[i, `nset=nd, ele, cu toat\ r=vna, Mi-au
dat s\ beau,
Str\in v\z=ndu-M\, M-au luat cu ele, ca [i c=nd
le eram cunoscut;
~n lan]uri fiind legat, m-au slobozit,
{i c=nd am fost bolnav m-au cercetat;
F\r-abatere p\zit-au toat\ porunca Mea,
Pentru aceasta au [i aflat nestric\cioas\ cunun\.
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19. Iar voi nimic din aste fapte n-a]i lucrat `n
lume c=t tr\ir\]i;
P\zit-a]i postul, v-a]i nevoit `n feciorie [i `n
virtutea cea din vorbe: deci f\r’ale cucerniciei
fapte [i cuvio[iei, zadarnic v\ trudir\]i:
Primirea nevoia[ilor str\ini v-a fost str\in\,
Nici m=n\ de-ajutor nu a]i `ntins
Celor bolnavi, necum celor fl\m=nzi, `n timp
ce vou\
Numai f\]\rnicia v-a fost `ndestulat\ hran\.
Pururea, de cinste v-a p\rut propria cruzime
S\racului ce bate porti]\ de sc\pare n-a]i deschis
Cum oare acuma-mi cere]i nestricat\ cunun\?
20. Nicic=nd pentru mil\ nu a]i avut a d\rui
acestea,
Pe cei despuia]i [i-nstr\ina]i,
Sub acoperi[ul vostru nicic=nd nu i-a]i primit,
De c\tre cei pe care-n amare lan]uri [i-n `nchisori
fiind,
Urechile v\ astupar\]i.
Iar pe cei `n boal\ nu i-a]i cercetat,
N-a]i ar\tat bl=nde]e c\tre cei `n s\r\cie [i nevoia[i
Ci ve[nic chip neomenos le-a]i ar\tat;
~n voi, de caut, ur\ aflu doar, `n loc de mil\.
Cum oare astfel de via]\ petrec=nd,
C\uta]i acum la nestric\cioas\ cunun\?
21. Pe toate le privi]i cu ochi plini de trufie,
`n vreme ce pe cei s\raci mereu dispre]ui]i,
Fa]\ de to]i v-a]i ar\tat f\r’ de comp\timire, f\r\
mil\,
{i-asupra celor c\zu]i v\ ridica]i f\r\ cru]are,
Voi `n[iv\ c\zu]i fiind `n toat\ clipa.
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Necru]\tori fiind cu cei de-un neam cu voi [i-un
chip,
De parc\ f\r\ de gre[eal\ a]i fi.
Cugeta]i cele `nalte, l\ud=nd buna voastr\ fapt\,
Pe cei ce nu posteau, ca pe ni[te lep\da]i `i
vedea]i
Iar\[i v\ sc=rbea]i de cei c\s\tori]i,
Numai pe voi drep]i v\ credea]i
Cu toate c\ nu a]i dob=ndit nestric\cioasa cunun\.
22. Postul ]inea]i doar ca s\ nu v-atinge]i de
hran\,
Dar fa]\ de oameni, n-avea]i dec=t batjocuri [i
oc\ri,
Iar c=t prive[te fecioria voastr\,
Ea `ns\[i necurat\, c\ci vorbele murdare de
toat\ ziua o-ntinar\
La ce bun a[adar virtutea, de cugetul nu are
deplin\ fecioria?
Cu c=t mai bine este s\ bei [i s\ m\n=nci,
Dar trai dup\ lege s-alegi mai cur=nd dec=t s\
poste[ti
F\r-a posti de ceea ce-i cu-adev\rat v\t\m\tor.
Cu ce-ndr\znire-atunci vei cere nestricata cunun\?
23. Nu este ziditor atunci postul, dac\ nu
smulge
{i toate g=ndurile cele ur=te [i faptele cele viclene,
Nici `nfr=narea c\rnii nu este `nt\rit\
C=nd cugetul petrece-n desfr=nare.
C\ci e de trebuin]\ ca postul pe sigure temeiuri
s\ fie a[ezat,
Cum pe loc `nt\rit se zide[te casa:
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Una e mila care m\re] o str\luce[te,
Iar cuvio[ia, la r=ndu-i, o `mbog\]e[te.
Ele jur `mprejur, ca ni[te ziduri de-nt\rire o fortific\
{i `i aduc nestric\cioas\ cunun\.
24. A[adar, ce bine v-a adaus postul [i fecioria
cu laud\ro[enie?
C=nd a]i gonit de la voi bl=nde]ea,
~n loc sem\n=nd ura.
Dar eu fiind bl=nd, pe cei bl=nzi ca Mine `i doresc,
{i lor le dau iertarea.
{i nu-i cunosc pe cei ce postul ]in, dar sunt
f\r\-ndurare.
{i mai cur=nd primesc pe cei care fac mil\,
Dar pe fecioarele cu rea voire le lep\d de la Mine,
~n schimb cu negr\it\ cinste `i acop\r
pe iubitorii de oameni cu care m-am nuntit,
C\ci de mult pre] este patul de nunt\ cu-n]elepciune,
Atunci [i are nestric\cioasa cunun\.
25. C\ci eu nu sunt sabie ascu]it\ pentru p\c\to[i,
Ci ve[nic ochi bl=nd am pentru oameni,
Eu, Care pe oameni i-am f\cut cu m=na,
Pe desfr=nata ce pl=ngea cu-amare lacrimi
Eu cu bl=nde]e am primit-o [i i-am d\ruit iertare.
Pe vame[ul ce se poc\ia cu lacrimi, l-am miluit
{i nu l-am lep\dat,
Fiindc\ [tiam c-adev\rat\ poc\in]\ s\l\[luia `n el.
Fa]\ de to]i arat\ mil\ Ziditorul,
L-am miluit pe Petru care pe Mine M-a
lep\dat, [i lacrimilor lui
Eu ~nsumi M-am f\cut p\rta[,
Fiindc\ [i el c\uta nestric\cioasa cunun\.
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26. C=t despre cei pe care cu Mine i-am primit
`n c\mara cea de nunt\,
Iat\, spun fa]\ de to]i,
Cu s=rg au p\zit poruncile Mele pe p\m=nt!
Pe v\duve le-au ocrotit, iar pe orfani i-au miluit
Cu cei `n necazuri [i cei str=mtora]i `mpreun\
p\timitori s-au aflat,
{i nicic=nd u[a nu le-a fost `nchis\ celor nevoia[i sau str\ini
{i mereu celor bolnavi de grij\ le-au purtat,
Celor pe care voi `i izgonea]i.
Nu, nu v\ [tiu pe voi: eu de la Mine-i lep\d
Pe cei ce ur=tori de oameni s-au f\cut,
Dar acestora de l=ng\ Mine le voi da
Nestric\cioasa cunun\.
27. Arhanghelii-n sobor se minuneaz\ auzind
pe Hristos ~mp\ratul m\rturisind pe cele cinci
care intraser\ la El
O! slobozire a sfin]ilor lui Hristos! O! lauda
cea preamare !
~n fa]a at=tor oameni, ele ridic\ darul nestric\ciunii
{i-n fa]a acelora[i, celelalte primesc ve[nica os=nd\.
Pl=ng cu amar nesf=r[ita lor pl=ngere,
C\ci v\d cetele sfin]ilor
Av=nd din mil\ slobozire,
Cu toatele purt=nd nestric\cioasa cunun\.
28. Iat\ deci pe fa]\ ar\tate cele care pe oameni
la ~mp\r\]ie-i cheam\.
S\ ne str\duim a[adar ca s\ p\zim poruncile lui
Hristos,
S\ ne `ntrecem `n fapte, de voim s\ primim `n
pie]e uleiul,
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C\ci cei ce v=nd sunt nevoia[ii, de milostenii
av=nd trebuin]\,
{i-n fiecare zi `l v=nd, de ce dar suntem nep\s\tori?
C=nd pentru doi b\nu]i, primim pentru vecie
c=t ar primi cine d\ multe bog\]ii,
C\ci Ziditorul ia aminte la puterea noastr\
{i astfel ne d\ nestric\cioasa cunun\.
29. Nu-i grea porunca cea dumnezeiasc\,
Nici nu ne cere-a da ceea ce nu putem,
Ci caut\ la g=ndul nostru bun.
Nu ai dec=t doi oboli pe p\m=nt?
Nimic altceva nu ai agonisit?
Pe-ace[tia multmilostivul Domn
Pururea `i prime[te ca un St\p=n,
{i ]ie `]i va da o mai de pre] cinstire
Dec=t celui ce ar fi dat multe avu]ii.
Primind pu]in, M=ntuitorul mult `]i va da `n
schimb,
{i-n loc de cele vremelnice, bucuria celor ve[nice-]i
va d\rui.
D\ pu]in\ p=ine [i vei primi `n loc raiul desf\t\rii,
Foame ori lips\ nu te vor v\t\ma, r\bd=nd.
Nici nu ]ine socoteala [i n-a[tepta r\splat\ pe
p\m=nt.
C\ci u[or prime[te iertare cel mai mic
Iar celor puternici cu putere li se va cere socoteal\.
Plin de m\rinimie fii ca s-afli-~mp\r\]ia
{i pentru a primi nestricata cunun\.
30. Pace, pace d\ruie[te-mi mie, Doamne, celui de
to]i oamenii judecat,
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C\ci cele ce f\g\duiesc nu fac [i-i sf\tuiesc pe
al]ii.
C=nd la picioarele Tale cad, d\ruie[te-mi mie
poc\in]\,
M=ntuitorule, mie, ca [i celor ce aud
Ca s\ p\zim poruncile `n toat\ via]a,
Ca s\ nu ne afl\m strig=nd cu-nfrico[are,
Afar\ din c\mara Ta de nunt\,
Miluie[te-ne pe noi, dup\ mare mila Ta,
Cel Ce voie[ti pururea ca pe to]i s\-i
m=ntuie[ti,
Cheam\-ne, M=ntuitorule, `n ~mp\r\]ia Ta,
ca [i noi s\ avem nestricat\ cunun\.
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IMNUL ~NVIERII LUI LAZ|R
Introducere
Sebastian Brock, `n studiul s\u consacrat lui Efrem
Sirul, a investigat [i filonul popular oriental al acestei lirici,
semnal=ndu-i caracterul esen]ial dramatic, nu lipsit de un
fin umor, tr\dat de vorbele de duh sau de expresiile
insolite. La sf=ntul Roman Melodul, aceast\ tr\s\tur\ este
accentuat\ [i `ngro[at\ mult, p=n\ la a friza uneori grotescul. O
inepuizabil\ surs\ a acestui dramatism de expresie comic\,
din care nu lipse[te uneori tragismul, este reprezentat\ de
zugr\virea lumii infernale purt=nd prin ea `ns\[i semnul
grotescului. Numai că la Sf=ntul Roman totul este filtrat
prin perspectiva credin]ei cre[tine; `n aceast\ lumin\,
puterile infernale sunt relativizate, ridiculizate [i aceasta
este prima func]ie a grotescului, una expiatorie a r\ului.
Minimalizarea r\ului prin r=s, prin grotesc atrage dup\ sine
folosirea unui limbaj specific popular, cu expresii hazlii,
`ntre care v\ic\relile, t=nguirile, lamentourile, vorbele, uneori
de[\n]ate [i necuviincioase, interpel\rile ironice cu exprimarea rangurilor `ntr-o absurd\, inversat\ ierarhie a r\ului,
de pild\ „atotpierz\toare moarte” rostit\ ca un atribut, sunt
o inepuizabil\ surs\ de comic cu o precis\ for]\ exorcizant\. Spre deosebire de Apus, unde reprezen\rile lumii
infernale aveau doar func]ia de a st=rni o fric\ `nrobitoare
pentru sufletul penitentului, `n R\s\rit [i cu deosebire, la
Roman Melodul, frica este robit\ prin r=s, neantul redus la
ceea ce `n definitiv este, nefiindul. ~n compara]ie cu
puterea cov=r[itoare a dumnezeirii lui Hristos, puterile

76

Sfântul Roman Melodul

r\ului se reduc mai cur=nd la o mare [i ridicul\ umflare `n
pene, r\ul identific=ndu-se [i `n chip real asimil=ndu-se
m=ndriei. {i a[a cum de[ert\ciunea m=ndriei este goal\ de
esen]\ [i substan]\, la fel, r\ul este – în măsura în care îl
înţelegem dionisian ca lipsă a binelui - doar un gol fiinţial c\ruia
puterea lui Hristos `i dezv\luie de[ert\ciunea. Acela[i ridicol
al l\ud\ro[eniei [i umfl\rii `n pene diavole[ti este admirabil
surprins `n dialogul dintre leginea diavolilor [i M=ntuitorul
din Imnul demonizatului din ]inutul Gherghesenilor.
{i `n Apus, Evul Mediu a dezvoltat un grotesc de tip
popular–rabelaisien, [i aceasta `n acela[i spa]iu dramatic,
dar acolo era tot ca un reflex al fricii cultivate de mediile
unui clericalism ap\s\tor, celebrul risus paschale, (v. Mihail
Bakhtin, François Rabelais si cultura popular\ `n Evul
Mediu, dar [i mai relevant `nc\, Sören Kirkegaard, Marele
Inchizitor), era de natur\ clandestin\ [i periferic\; acolo nu
reg\sim nimic din lumina vie a credin]ei din Imnele lui
Roman Melodul, lumin\ care se ridic\ deasupra for]elor
`ntunericului, risipindu-le. {i aceasta pentru a cultiva sistematic `n om n\dejdea `n Hristos, singura care poate dep\[i
iadul, care ne face s\ ne dezlipim mintea de iad pentru a ne
orienta, liberi de orice team\, spre lumina ~nvierii.
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~nvierea lui Laz\r
Proimion I
Venit-ai la morm=ntul lui Laz\r, Doamne,
{i a patra zi l-ai `nviat din mor]i,
Robind iadul ca un puternic,
Cel Ce ai [ters lacrimile Martei [i Mariei,
Strig=nd c\tre acestea: „Se va ridica, va `nvia
m\rturisind:
„Tu e[ti Via]a [i Invierea”49.
1. Văz=nd groapa [i pe cei din morm=nturi,
ne t=nguim,
49

Refrenul ca `n majoritatea cazurilor este de asemeni desprins din
canoane, la Cântarea a treia, Irmosul al doilea: din slujba de Sâmb\t\
din s\pt\mâna Floriilor:„Tu ai potolit `ndat\, Mântuitorule, jalea
Martei [i Mariei, ar\tându-]i puterea ta cea fireasc\; c\ Tu e[ti ~nvierea
[i via]a, precum ai zis.” Triodul. Orhei: Editura Bisericii Ortodoxe din
Moldova, 1988, p.453. Exemplul citat ca [i cele care urmeaz\ arat\
suficient cât de dificil este de a-l privi pe Sfântul Roman independent
de tradi]ia de stran\ pe care o reprezint\, din care s-a inspirat [i pe care
a `mbog\]it-o cu mii de condace, unele apar]inându-i cu certitudine
altele asimilate anonim [i transmise astfel `n corpusul cânt\rilor liturgice. Cele 89 de imne p\strate [i apar]inând cu certitudine lui Roman
Melodul reflect\ chiar [i ele aceast\ simbioz\ cu imnografia de stran\
pe care o reflect\ `n mare parte cu fidelitate fie dezvoltând-o dramatic,
fie condensând-o pân\ la elips\ [i metafor\ pân\ aproape a o face
confuz\, [i imposibil de decriptat f\r\ precizarea adus\ de contextul
canoanelor [i al cânt\rilor liturgice `n lumina c\rora se decripteaz\
sensul multora din alegoriile, imaginile [i metaforele Sfântului Roman.
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~ns\ nimic nu folosim: c\ci [tim de unde–au ie[it
{i `ncotro acum se `ndreapt\ [i cine-i are–n grij\
pe cei mor]i,
C\ci au ie[it din via]a cea vremelnic\,
lep\dat-au chinurile ei
{i se `ndreapt-acum la ve[nica odihn\,
dumnezeiasca lumin\ a[tept=nd.
Pe-ace[tia acum `i are-n m=n\ Iubitorul de oameni,
Cel Care le-a lep\dat ve[m=ntul cel vremelnic,
Ca `n cel ve[nic s\-i `mbrace.
Pentru ce-atunci l-om pl=nge pe cel dus
{i pentru ce t\g\duim pe Hristos, Care strig\:
„Cel Ce crede `n Mine nu va pieri”,
Ci chiar de va cunoa[te stric\ciunea,
Din stric\ciune va `nvia, se va ridica zic=nd:
„Tu e[ti Via]a [i ~nvierea”.
2. Cel credincios pururea c=te voie[te [i face,
Fiindc\ şi-a agonisit sieşi credin]a cea atotputernic\
Prin care de la Hristos prime[te, prin rug\ciune,
puterea
C\ci mare c=[tig este credin]a,
Iar omul ce o are pe toate-n dar le st\p=ne[te
Pe-aceasta Marta [i Maria
O dob=ndir\ [i la mare pre]uire o ]ineau,
C\ci v\z=nd acum pe credinciosul lor frate
Laz\r sting=ndu-se
C\tre Ziditorul trimiser\ aceast\ veste:
„Gr\be[te, ziser\, St\p=ne,
Iat\, cel pe care `l iube[ti este bolnav,
Dar de vei fi aici se va m=ntui,
C\ci de va str\luci fa]a Ta, se va ridica,
Va `nvia, zic=nd:
„Tu e[ti Via]a [i ~nvierea.”
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3. Chemat cu credin]\ de cele dou\ femei,
`n ajutor a venit
Cel ce cunoa[te toate mai dinainte de a fi vestit,
Doctorul sufletelor [i al trupurilor,
Strig=nd despre acestea prietenilor Lui:
Ridica]i-v\, s\ mergem `n Iudeea, unde-am
mai fost oarec=nd,
Scrisoare am primit, pe care cu drag o deslu[esc,
C\ci credin]a gl\suie[te-n ea, n\dejde neclintit-a
scris-o,
Iar dragoste-a pecetluit-o.
Pentru ce dar s-ascund cele ce cur=nd vom
vedea `n chip ar\tat?
Marta [i Maria cu credin]\ m\ roag\ pentru Laz\r,
C\ci este bolnav, iar de m\ voi duce-acum la el,
Va `nvia, se va ridica, zic=nd: „Tu e[ti ~nvierea
[i Via]a”.
4. Acestea zic=ndu-le Cela ce toate mai dinainte le
cunoa[te,
R\mase atunci dou\ zile `n locul `n care se
afla, precum zice Scriptura.
Z\bovi acolo doar ca s\ v\deasc\ puterea credin]ei celor ce-L iubeau,
C\ci f\r\ margini ~l iubeau pe St\p=nul, Marta,
Laz\r [i Maria,
Nu c=nd [i c=nd, ci pururi st\ruind `n iubire,
`n zile de restri[te, necazuri [i nevoi,
Astfel, v\z=nd Hristos cu prisosin]\ cresc=n-du-le
n\dejdea,
Pe-una-o m=ntuie[te, pe cealalt\ o-ncunun\,
Iar despre Laz\r le gr\i lor: „Se va ridica,
Va `nvia zic=nd: „Tu e[ti ~nvierea [i Via]a”.
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5. Dar cu temei ve]i zice: „L\mure[te: pe care
din ele
A m=ntuit [i pe care dintre ele a `ncununat?
C=t despre Laz\r, [tiu c\ din m=na iadului l-a
smuls Hristos…
Maria era, pe c=t spune Scriptura,
Cea pe care de [apte demoni a t\m\duit-o,
Cea care-a uns cu mir pe d\t\torul de miresme,
Cea care, cu p\rul capului de praf picioarele Ia [ters
Celui ce-ntreg `l cur\]e[te pe tot omul
De toat\-ntin\ciunea celui viclean,
iar pe Marta o-ncunun\
Fiindc\ de toat\ r=vna plin\, sluji acelora[i.
Pe d=nsa, care cu lacrimi suspina, o-mb\rb\t\
Zic=ndu-I ei despre doritul frate: „Se va ridica, va `nvia zic=nd:
„Tu e[ti Via]a [i ~nvierea”.
6. Iar\[i Domnul c\tre ucenicii Lui gr\i:
„Iat\ acum Laz\r iubitul nostru prieten adormit-a
{i la el voiesc s\ merg, din somnu-i s\-l ridic”50
Se [tie bine c\ M=ntuitorul ades nume[te moartea adormire,

50

Iat\ din nou, la sedelnele Cânt\rii a treia din Canoanele ~nvierii lui
Laz\r o prelucrare dramatic\ semnificativ\ pentru metoda imnografic\
a sfântului Roman Melodul care a compilat tradi]ii imnografice de
stran\; mai multe din condacele scrise de el s-au contopit au fost
incorporate acestor canoane circulând independent de sursa [i filonul
imnic originar `ncât cu greu putem spune care pe care s-au influen]at:
„Mai `nainte [tiind toate, ca un F\c\tor, ai zis mai `nainte ucenicilor
`n Betania: Prietenul nostru Laz\r a adormit” Triodul, ibidem, urmarea
strofei este o dezvoltare dramatic\ a minun\rii ucenicilor, foarte laconic redat\ `n canoane.
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Iar dac-acolo de fa]\ ar fi fost sf=ntul Apostol
Pavel
~ndat-ar fi-n]eles temeiul celor ce Domnul a gr\it.
C\ci el ne-a `nv\]at pe noi, `n Epistolele lui
c\tre Biserici,
C\ adormi]i nume[te pe cei mor]i
C\ci cine oare, iubindu-l pe Hristos, [i moartea
o cunoa[te?
Cum dar s\ piar\ cel ce cu El se-mp\rt\[e[te
{i sf=nta Tain\ `n suflet o p\streaz\ ca pe un
sf=nt [i scump odor?
{i chiar de-n putrejune s-ar afla: se va ridica,
va `nvia, zic=nd:
„Tu e[ti Via]a [i ~nvierea!”
7. A[adar, c=nd pricepur\ c\ Domnul somnu-i
moartea a numit,
Pe fa]\ deslu[indu-le:
„Voi merge ca s\-l `nviez pe mort.”
{i pe c=nd marea traversau
{i `ntre ei, cu m=na, semne `[i f\ceau
{i cl\tinau din cap:
„Minunea minunilor vedem [i pentru-aceasta
fric\ mare ne cuprinse.
Nu ne vestir\ doar cele-n scrisoare scrise c\
Laz\r a murit,
Ci doar c\ e bolnav [i, iat\, El acum ne spune
mai dinainte cele ce cu ochii cur=nd vom vedea.”
O! `nfrico[at\ spaim\ [i uimire!
Unii spun de El c\ nu-i dec=t un simplu om;
De-nfrico[at\ puterea Lui ei nu s-au ru[inat.
Nu v\d c\-ndat\ ce Cuv=ntul a rostit,
Degrab se [i-mpline[te,
Iar cel ce este mort cur=nd se va ridica,
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Va `nvia, zic=nd: „Tu e[ti ~nvierea [i Via]a”
8. Iisus acum `n Iudeea ajunge cu trupul,
C\ci cu dumnezeirea-i pretutindeni
{i–n chip de necuprins
Cuprinde-ntreg p\m=ntul
Cu toate c=te-n el ad\poste[te,
Ca-n cuiburi, biete p\s\rele.
Ajunse dar Cela ce toate `mple, `n Betania,
Dumnezeiasca pronie plinind.
Atuncea ecoul pa[ilor S\i r\sun=nd
Auzindu-l iadul, Mor]ii scr=[ne[te cu vaiere
prelungi:
„Ale cui picioare sunt acestea o, Moarte51,
Care pe capul meu calc\?
Vai mie, vai! C\ iat\, Iisus Domnul `[i `ntinde
pasul
Gr\bind, iar\[i vine, de la noi s\ cear\,
C\ci precum mai `nt=i ne-a sc\pat fiul v\duvei,

51
Dezvoltarea dialogic\ ce urmeaz\ pare s\ fie de inspira]ie efremian\, având mai cu seam\ un pronun]at caracter popular, aproape de
genul teatrului popular chiar, de sorginte tot oriental\. Disputa dintre
Moarte [i Iad apare [i `ntr-un Imn al lui Efrem Sirul, `n varianta
disputei `ntre Satan [i Moarte cu privire la suprema]ia asupra
oamenilor. La sfântul Roman apare mai accentuat\ latura grotesc
comic\ [i filonul viguros popular. Iat\ versurile din Sfântul Efrem
Sirul „Am auzit moartea [i pe Satan sf\dindu-se zgomotos, care dintre
ei era mai tare `ntre oameni” v. ~ntreg Imnul nisibian 52. Cf. Sebastian
Brock, Efrem Sirul. Ochiul Luminos. Viziunea spriritual\ a lumii la
Efrem Sirul, Sibiu: Editura Deisis, 1998, capitolul ~ntreita mo[tenire a
Sfântului Efrem, p. 44-45; „~ntr-o serie din poemele sale, Sfântul
Efrem Sirul utilizeaz\ genul literar al disputei, constând `ntr-o
dezbatere oficial\ dintre doi participan]i. Acest gen trimite direct la
literatura sumerian\ din Mesopotamia antic\ [i avea s\ aib\ un lung
viitor, dup\ epoca Sfântului Efrem atât `n siriac\ cât [i `n multe alte
literaturi.“
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La fel [i acum Laz\r se va ridica,
Va `nvia zic=nd : „Tu e[ti ~nvierea [i Via]a”.
9. Atotpierz\toare Moarte, ne`mbl=nzit\ [i f\r\
`ndurare52,
Ascult\ de bunul t\u prieten, Iadul,
contene[te-]i munca.
Hran\ nu-mi mai aduce mie, c\ci n-o pot ]ine:
Mor]ii cei `nf\[ura]i `n leg\turi, pe care tu-i aduci,
Degrab `i v\rs afar\.”
M\ bucur [i-i primesc pe cei cur=nd înmorm=nta]i, dar pe cei putrezi]i a-i ]ine nu mai pot,
C=t timp mi-s tra[i afar\.
Iar cei pe care abia mi-i preg\tise[i, mi-s
pr\da]i.
De unde dar at=ta tulburare?
Moarte, opre[te-te, <gr\be[te> s\ dob=nde[ti
De prieten pe Nazarineanul [i Lui s\ te supui
g=ndind
C-a patra zi, peste pu]in, “va `nvia, se va ridica
gr\ind:
„Tu e[ti Via]a [i ~nvierea”
10. C=nd auzi acestea, Moartea din din]i cu
scr=[net str=nse
52

~n Canoanele de Sâmb\t\ seara dedicate ~nvierii lui Laz\r din
S\pt\mâna Floriilor, mare parte din dialogul Iad -Moarte este atribuit
Iadului interpelând nu moartea, ci pe Laz\r `nsu[i: „Laz\re a zis Iadul,
te rog scoal\ [i ie[i din `ncuietorile mele; du-te degrab, c\ mai bine `mi
este a m\ tângui cu amar de unul ce mi se va lua, decât de to]i, pe care
mai `nainte i-am `nghi]it cu foame.// Pentru ce z\bove[ti, Laz\re, zis-a
iadul… Ie[i dar ca s\ iau [i eu u[urare; c\ de când te-am mâncat pe
tine, spre grea]\ mi s-a pornit mâncarea.//… Pentru ce nu te duci de
aci? Ca s\ nu m\ prade Hristos [i de al]ii, `nviindu-te pe tine.” „Cântarea a 7-a”, Triodul, op.cit. p.449.
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{i, cu strig\t mare, cutremur=ndu-se, zise c\tre
Iad:
„Bun sfat `mi dai, o, `nvechitule `n rele,
Na, potole[te-]i p=ntecele pe care p=n’mai acu[i
l-ai c\ptu[it.
C\ci de-acum ]i-a cam pierit curajul [i n-ai
Dec=t s\ spui: „m-am s\turat”,
Şi, fiind lung c=t marea, r=uri de mor]i primind,
Dar sa]iu tot nu afli niciodat\.
Ce-mi spui mie? Ce strigi?
Mai cur=nd l\mure[te-m\, ce ai de zis?
Dar `nt=i lini[te[te-te [i stai `n bun\ r=nduial\,
C\ci pe cel ce, putred, `l ]ii `n m\runtaie
Pu]in te vei pleca, iar el viu se va ridica,
Va `nvia zic=nd: „Tu e[ti ~nvierea [i Via]a”.
11. Ap\ ]i-a p\rut via]a oamenilor
{i-at=t te-ai c\scat, iar eu pururea nu voi `nceta
s\ te adap
Te-mbuibi, dar s\turare nu-i!
Iar picioarele al c\ror r\sunet `l auzi,
Precum v\d, sunt pripi]i,
Pa[ii sunt ai unuia ce-amenin]\
{i `mpotriva ta se m=nie,
Pe c=nd se-apropie de morm=nt
Zdrobind `ncuietorile [i pun=nd sub c\lc=ie
por]ile tale [i p=ntecu-]i.
E sigur c-a venit cel ce te gole[te pe tine
Era [i timpul, c\ prea f\r’ de m\sur\ te umflase[i,
C\ci te vei u[ura, afar\ de vei da pe Laz\r din
m\runtaiele tale
{i-odat\ slobozit, se va ridica,
Va `nvia, zic=nd: „Tu e[ti Via]a [i ~nvirea.”
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12. „Astfel de vorbe spurcate [i pline de ocar\
`mi ver[i mie,
Iadul, prietenul t\u, care v\d c\ te bucuri de
relele mele.
~ns\ eu pentru ele `mi pl=ng singur de mil\
C\ci v\d c\ m\dularele lui Laz\r, acelea[i53
Pe care moartea mai `nainte le-a risipit,
A[teapt\, pe c=t pare, s\-nvieze:
C\ci cuget\ s\ se adune la un loc,
Fiindc\ [erpuiesc precum furnicile,
Apoi [i viermii s-au retras, iar reaua duhoare
le-a p\r\sit.
Vai, cu-adev\rat Iisus a venit,
Acesta trimi]=nd nou\ `napoi duhoarea
{i-n buna lui mireasm\-a `nmiresmat
pe cel cu r\u miros
Iar acum, cel deja mort [i pulbere f\cut, se va
ridica, va `nvia, zic=nd: „Tu e[ti ~nvierea [i Via]a”
13. Deci dac\ moartea-acestea a auzit, a dat strig\t,
Apoi alerg\, [i lu=nd m=na iadului v\zur-am=ndoi
`nfrico[at\ minune:
Cum buna mireasm\ a Fiului lui Dumnezeu
p\trunde `n prietenul Lui,
Preg\tind trupul la chemarea D\t\torului de
via]\,
Cum p\rul `l a[az\ `n bun\ r=nduial\,
53

Sfântul Roman Melodul insist\ asupra realit\]ii `nvierii. ~n greac\,
pronumele relativ folosit aici este compus cu particula per care are
valoare de `nt\rire, tocmai acelea pe care, acelea[i. Prin aceasta, subliniaz\ realitatea `nvierii lui Laz\r cu trupul. Acela[i trup care a cunoscut moartea, dezmembrarea [i stric\ciunea este re`ntocmit. De aici,
strofa urm\toare care insist\ ea `ns\[i asupra imaginii `ncheg\rii
trupului celui putrezit deja.
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C\ membranele le-ncheag\ `n acesta
{i m\runtaiele le pune - `mpreun\
{i toate vinele palpit\ l\s=nd s\ curg\ iar prin
ele s=nge,
Cum pl\m\de[te arterele
~nc=t astfel preg\tit Laz\r, cel chemat afar\, s\
Se ridice [i s\ `nvieze zic=nd: „Tu e[ti ~nvierea
[i Via]a.”
14. Cum au v\zut Iadul [i Moartea acestea
petrec=ndu-se
{i-au spus t=nguindu-se unul c\tre altul:
„Nimic din ale noaste nu se mai arat\, nici nu
mai st\p=ne[te:
Morm=ntul s-a f\cut ca un elixir care preschimb\
moartea-n via]\,
Groapa-i socotit\ o c=rp\ pe care oricine voie[te o tot scurteaz\ ne`ncetat,
{i din ea prad\ pe-oricine voie[te, pe frate, fiu
sau fiic\,
{i-[i r=d de noi cei de pe p\m=nt
Rob sau liber, de voie[te, ne prad\ pe noi,
C\ de-ar fi din cer, c\ de-ar fi p\m=ntean,
Un cuv=nt numai spune, [i `ndat\ cel mort se va
ridica, va `nvia zic=nd: „Tu e[ti `nvierea [i via]a”!
15. De pe p\m=nt fiind c=ndva Ilie, om,
C=nd a voit, `ndat\ pe fiul v\duvei l-a `nviat,
Prin noi a dob=ndit pre]ul celor ce a m=ncat,
A cheltuit hrana s\racului, noi i-am dat plata:
Pe de o parte, profetul s-a hr\nit, pe de-alt\
parte, moartea s-a r\pit laolalt\ cu Iadul,
C=nd a cerut copila[ul care murise,
Prin multe rug\ciuni [i suspine ale celor `nfometa]i,
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C\ci p\m=ntu-ntreg era pustiit
De foamete [i de secet\, c\ci nu era ploaie
Dar cel feciorelnic, bucuros c\tre v\duv\, astfel
gr\i: Pe fiul t\u `l cau]i? Se va ridica, va `nvia,
zic=nd : „Tu e[ti ~nvierea [i Via]a”
16. Dar, iat\, pr\darea de-acum ne-a f\cut s\
uit\m pe cea din vechime
{i, ca [i c=nd Ilie sau Elisei ca nimic ar fi fost,
au sc\pat de la noi:
Dar noi `nc\ purt\m urmele r\nilor lor
{i mai cu seam\ cele f\cute de Elisei, de
minuni f\c\torul,
C\ci `n via]\ fiind, pe mort l-a `nviat
{i-odat\ mort, mor]ii a smuls trupul celui aruncat
mort peste el.
Aceasta spre-a fi tuturor `nvederat
C\ nici unul dintre cei credincio[i nu gust\
moartea,
Ci mai v=rtos afl\ via]\, cu c=t se lipe[te de
trupurile sfin]ilor,
Atunci va `nvia, se va ridica zic=nd:54
54

Aceste entractes despre Elisei [i Ilie apar]inând mor]ii [i Iadului
sunt folosite de Roman Melodul drept un artificiu [i un prilej de a
enumera m\rturiile veterotestamentare despre realitatea faptic\, concret\ a ~nvierii [i `nainte de Domnul Iisus Hristos, nu f\r\ a sublinia
des\vâr[irea ~nvierii aduse de Mântuitorul, care a r\pit Iadul `n chip
des\vâr[it, f\r\ s\-i dea nici o plat\, nu precum `n cazul lui Ilie. Cât
despre Elisei, el este doar un chip al `nvierii celei des\vâr[ite care arat\
puterea sfin]ilor de mai târziu. Mai mult decât atât, strofa cap\t\ sens
deplin `n lumina cânt\rilor din Canoane, unde Iadul se tânguie[te [i `l
gr\be[te pe Laz\r s\ asculte mai repede de chemarea St\pânului, ca nu
cumva, z\bovind, `nmul]irea puterii aceleia ziditoare s\ nu-i smulg\ [i
pe al]i mor]i: „Pentru ce nu te scoli curând, Laz\re? Strigat-a iadul de
jos, tânguindu-se . Pentru ce nu te ridici `ndat\, s\ te duci de aici ? Ca
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„Tu e[ti ~nvierea [i Via]a”55
17. Toate acestea le gr\ir\ cu suspine [i cu
ad=nci oftaturi
{i `ngrozi]i pentru-nvierea celui mort,
Pl=ng=ndu-se pe sine [i toate ale lor.
Dar Atotziditorul ajuns-a la morm=ntul celui
mort, pentru care se [i afla de fa]\
Dup\ ce, se pare, a `ntrebat unde-a fost pus
Laz\r?
C\ci cu ironie `ntreb\ cel ce pe om ~nsu[i l-a
f\cut cu m=na
„Unde e[ti, Laz\re?”, zic=nd:
Vreau s\ aflu ceea ce deja de mai dinainte [tiu,
Tot astfel cum odinioar\ Ziditorul a zis: „Unde e[ti,
Adame?”, a[a a spus El: „Unde e[ti , Laz\re?”
Cel Care Martei `i spuse cu pu]in timp `nainte:
Va `nvia, se va ridica, zic=nd: „Tu e[ti Via]a [i
~nvierea!”

s\ nu m\ prade Hristos [i de al]ii, `nviindu-te pe tine? („Cântarea a 7a”, Sâmbata `n S\pt\mâna Floriilor, Triod, op. cit. p.449)
55
~ntreaga strof\ este greu inteligibil\ [i, a[a cum se `ntâmpl\ `n
multe situa]ii, când un imn l\mure[te, edific\ sensul altuia sau alteori
doar contextul liturgic este l\muritor pentru descifrarea uneia sau mai
multor strofe, imagini [i expresii sau metafore, la fel [i `n acest caz,
l\muritor este Imnul lui Ilie. Strofa de fa]\ preia o tâlcuire din Imnul
lui Ilie pe care o prezint\ rezumativ [i, `n consecin]\, obscur din pricina extremei condens\ri Roman Melodul vrea s\ spun\ c\ ~nvierea lui
Laz\r i-a fost mai p\gubitoare decât cea a profetului din vechime care
de[i a `nviat pe fiul v\duvei, fiindc\ a oprit ploaia prin cuvântul s\u
timp de trei ani, a trimis iadului nenum\rate victime. De aceea, Dumnezeu îngăduie s\ moar\ fiul v\duvei, pentru a-l `nduio[a pe Ilie s\
ridice blestemul de secet\. Numai astfel putem `n]elege sensul paradox
al al frazei c\ „rug\ciunile [i suspinele celor `nfometa]i au ucis pe
copil” v. [i nota 3, din edi]ia Grosdidier SC, op. cit. p. 173.
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18. Doamne Prea`nalte, celor smeri]i Milostive,
Cel Care din morm=nt ai `nviat
C=ndva pe Laz\r, via]\ d\ruindu-i prin Cuv=ntul
T\u,
Precum celor dinaintea noastr\ le-ai d\ruit a vedea
Lumina lin-a fe]ei Tale,
D\-ne nou\ `n pace s\ tr\im vremurile de acum
{i sf=r[it binepl\cut, pentru ca s\ tr\im [i s\
murim dup\ cum
Sf=nta Ta voie ne va oc=rmui.
Cheam\-ne, porunce[te, St\p=ne, spune Cuv=nt,
binevoie[te a ne m=ntui pe noi!
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IMNUL DEMONIZATULUI
De[i Imnul demonizatului nu face parte, tematic, din
ciclul „poc\in]ei” pe care ne-am propus a o ilustra, totu[i lam inclus imediat dup\ ~nvierea lui Laz\r, datorit\ faptului
c\ se `nscrie `n acela[i gen, al comicului. ~n acest caz `ns\
Roman Melodul, combin\ cu accente tragice elementele
comice `n momentul `n care descrie suferin]a demonizatului. Controversata tem\ a demoniz\rii este tratat\ `n
conformitate cu `n]elegerea tradi]ional\ a acestei boli duhovnice[ti sau mai exact diformit\]i duhovnice[ti. Interpretat\
de obicei ca efect al unor p\cate grave, `mboln\virea
corespunde, `n plan duhovnicesc, lep\d\rii de către Dumnezeu,
căderii din orice purtare dumnezeiasc\ de grij\. Puterea
diavolului asupra sufletului este total\, nel\s=nd loc nici
m\car unei urme de ra]ionalit\]i. Orbirea complet\ a min]ii
sau a ochiului sufletesc are diferite cauze, fie p\catul nem\rturisit [i nepoc\it, fie `nvoirea `n suflet cu g=ndurile dr\ce[ti,
fie abdicarea deliberat\ de la ordinea [i ordonarea logic\ a
cosmosului, `n favoarea unei proiec]ii a propriului eu, substituind cosmosul, ceea ce ar corespunde unei cosmiciz\ri
excesive a propriului eu [i propriei identit\]i (v. Larchet,
Terapeutica bolilor spirituale, sau Hierotheos Vlachos, Psihoterapia ortodox\), fie o m=ndrie care provine din aceea[i
exacerbare egoist\ a propriului sine. Oricare ar fi cauza
demoniz\rii [i oric=t de mare puterea diavolului asupra
sufletului, exist\ `ntotdeauna un aspect pozitiv: f\r\ de
voie, demonizatul aduce o m\rturie cu privire la puterea
lui Dumnezeu Care cov=r[e[te puterea demonului, a[a cum
ra]iunea cov=r[e[te ira]ionalitatea, [i precum logosul ordo-
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nator cov=r[e[te asupra materialit\]ii necuv=nt\toare. To]i
cei atin[i de aceast\ maladie par rup]i de la puterea cuv=ntului, to]i sufer\ de o incapacitate discursiv\ ce tinde
uneori spre afazie, dup\ cum `n cazurile de excentric\ exacerbare a sinelui, dezordinea interioar\ corespunde unei
dezordini `n planul discursului, cu r\sturn\ri de valori [i
ierarhii: „Acesta e obiceiul celui r\u: c=nd a tulburat pe
cineva, `l aduce `ntr-o stare de lips\ de ra]iune pentru ca,
de atunci `nainte s\ nu-[i mai poat\ reveni.” (Jean de Lycopolis,
Histoire des moines d’Egypte, 36) Aceast\ lips\ de ra]ionalitate `l rupe de comuniunea cu semenii, determin=ndu-l
s\ tr\iasc\ `n chipul animalelor sau dobitoacelor c=mpului,
precum Nabucodonosor a fost pedepsit pentru nem\surat\
m=ndrie a tr\i vreme de [apte ani precum dobitoacele.
Sfin]ii p\rin]i ai Bisericii sunt to]i de acord c\ numai
puterea lui Dumnezeu poate t\m\dui bolnavul `ndr\cit, dar
c\ t\m\duirea este gr\bit\ atunci c=nd bolnavul face
eforturi de `ns\n\to[ire prin ascultare, r\bdare, spovedanie
deas\ [i sincer\, participare la slujbe, smerenie: „Deosebit
de mi[c\toare este vindecarea celor `ndr\ci]i ce p\timesc
grozav. Au fost cazuri c=nd `mi aduceau c=te un bolnav
st\p=nit de duh r\u, care rostea hule, incon[tient fiind [i
vorbind `ntr-aiurea. Iar dup\ ce citeam asupra lui rug\ciuni,
bolnavul se lini[tea [i primea cu bucurie Sfintele Taine, de
care p=n\ atunci se ferise cu str\[nicie. Se cuvine s\ lu\m
aminte c\ ace[ti bolnavi nu ]in minte nimic din ce spun `n
stare de boal\… Adesea demonii au st\p=nire mai mult\
vreme asupra celor robi]i de ei. Dar puterea lui Dumnezeu,
de care demonii se cutremur\, `i biruie[te pe ei” (Via]a [i
prosl\virea Sf=ntului Ioan din Kronstadt – Docu-mente [i
m\rturii din epoc\. Editura Ileana, Bucure[ti, 2004. p. 126-127)
Dragostea pentru cel demonizat, care r\m=ne, `n ciuda
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posed\rii de c\tre demon, chipul lui Dumnezeu56, este ceea
ce ni se cere nou\ celor s\n\to[i, dar mai ales rug\ciune
mijlocitoare, `n chipul rug\ciunii Apostolilor din Imnul demonizatului, g=ndindu-ne c\ poate pentru necredin]a [i `mpietrirea noastr\ a `ng\duit Dumnezeu o astfel de suferin]\ care
nu are leac prin cunoa[terea omeneasc\, dep\[ind cu mult
puterile [i cuprinderea acesteia. Este pledoaria implicit\ a
Imnului demonizatului sf=ntului Roman Melodul.
Proimion
Amintindu-ne de minunile Tale, Doamne,
Pe Tine, Te rug\m
Ca s\ ne izb\ve[ti de cel viclean
{i de stric\ciunea care vine de la el,
C\ci Tu singur e[ti, Doamne,
St\p=nul tuturor.
1. Poporul cel credincios `ntru iubirea de
Hristos adun=ndu-se,
~n psalmi [i `n c=nt\ri privegheaz\:
~nal]\ cu nesa] imne c\tre Cel Prea`nalt,
Dup\ ce mai `nainte David le-a pus `n c=ntare,
{i [tie s\ se desf\teze cu citirea cea bine `ntocmit\
din Scriptur\.
Din nou pe Hristos ~l vom pream\ri cu laude
{i pe cei vr\jma[i `i vom proscrie
56

„Este cu totul evident c\ `n ochii Sfin]ilor P\rin]i, posedatul
r\mâne om `ntreg, c\ci, de[i demonul `i ocup\ trupul [i sufletul, el
continu\ s\ poarte intact, `n str\fundul s\u, chipul de ne[ters,
inalterabil al lui Dumnezeu care constituie fiin]a lui veritabil\, natura
lui profund\, `ns\[i latura lui omeneasc\. Fa]\ de ea, posesia nu e decât
un accident, o deformare superficial\” Jean Claude Larchet, Terapeutica
bolilor mentale. Harisma, Bucure[ti, 1997.
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C\ci chimval al acestei cuno[tin]e
Este Hristos ~nsu[i - c\l\uza [i ~nv\]\torul nostru.
Al tuturor ~nv\]\tor [i Domn.
2. Frumos este a c=nta psalmi [i lui Dumnezeu
laud-a aduce,
Ca s\-i ru[in\m pe diavolii ce pururea ne sunt
potrivnici,
C\ci noi am cunoscut ce-i umple de ru[ine
C\ci atunci c=nd ca la teatru-n comedii57
r=dem,
Sfântul Roman Melodul folose[te dou\ verbe tragwde(w [i
kwmmwde(w `n sensul propriu al termenilor. Se pare c\ este vorba despre o
57

veche practic\ a Bisericii primare, când probabil, mai ales `n Bisericile
de mir, `n timpul sfintelor slujbe, cânt\rile alternau cu mici piese
dramatizate `n genul unor microdialoguri `ntre str\ni. Con]inutul
acestor piese era esen]ial omiletic cuprinzând cel mai adesea didascalii. Literatura mineelor, mai ales la praznicele ~mp\r\te[ti, când
slujbele aveau un fast deosebit, uneori cu adev\rat impresionant, cu
procesiuni, cu f\clii, cu od\jdii deosebite, abund\ `n astfel de microdialoguri, cf. ~nvierea lui Laz\r din S\pt\mâna Floriilor (Triod, op.cit). Aceste
micro-dialoguri, este de presupus, se cântau ca replici alternative la cele
dou\ strane. Sfânta Liturghie ea `ns\[i are o structur\ dramatic\. Nu
este `ntâmpl\tor faptul c\ aceea[i desf\[urare dramatic\ se poate cu
u[urin]\ observa [i `n structura Imnelor lui Roman Melodul. Astfel,
Proimionul care cel mai adesea este preluat sau a p\truns `n canoane
ca icos sau condac, care era rezervat ori unui personaj, ori vocii
narative, precum [i primele strofe, prezentau subiectul imnului,
`ntocmai cum la teatru se reprezenta argumentul [i personajele dramei;
urmeaz\ apoi un microdialog, dou\ sau maxim trei personaje care
prezentau conflictul dramatic pe durata a trei-patru strofe [i deznod\mântul
sau `ncheierea care de obicei era o rug\ciune. De[i autorul folose[te
aceste dou\ verbe `n sens propriu, având `n vedere c\ aceast\ practic\
veche s-a pierdut ast\zi, am redat expresiile printr-o compara]ie.
Urmarea imnului `ns\[i pare o adecvare la aceste dou\ dimensiuni
dramatice, pe de o parte se cânt\ [i se comp\time[te destinul tragic al
demonizatului `n imagini de o rar\ frumuse]e, `n versuri care amintesc
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De-nfr=ngerea lor bucur=ndu-ne,
Cu-adev\rat atunci [i diavolul scr=[ne[te,
Tot astfel c=nd `n sfintele Biserici
Ca-ntr-o tragedie pe scen\-nf\]i[\m biruin]a
asupra vr\jma[ului,
C\ci nimic nu poate `mpotriva omului, de nu iar `ng\dui acestuia
Hristos, St\p=nul tuturor.
3. Hristos, pururea ajut=nd celor nevrednici,
Iar pe cei lep\da]i, v\z=ndu-i, se m=nie
Atunci [i vr\jma[ii cu dreptate n\v\lesc,
Dar pentru iubirea Lui de oameni
Nu-ng\duie acestora Hristos
Ca f\r\ de m\sur\ [i prea peste putin]\
S\-i chinuiasc\ pe aceia.
C\ci nev\zut du[manii se `ntr-armeaz\ de lupt\
~mpotriva celor lep\da]i de dumnezeiasca
purtare de grij\,58

de tragedia elin\, iar pe de alt\ parte, se ia `n derâdere prostia nepereche a
diavolilor `n fa]a `n]elepciunii dumnezeie[ti.
58
Pronoi(a Providen]a dumnezeiasc\, cea care ]ine [i sus]ine toat\
f\ptura [i iconomise[te taina mântuirii fiec\rui suflet `n parte. Soarta
celor demoniza]i este dintre cele mai dureroase, fiindc\ ei par lipsi]i de
purtarea de grij\ a lui Dumnezeu pe care El o arată întregii f\pturi. ~n
realitate, lucrurile stau altfel, demoniza]ii arat\ doar m\sura sau nem\sura r\ut\]ii diavole[ti [i care este voia acestuia pentru fiecare dintre
oameni, dac\ nu ar fi aceast\ purtare de grij\ a lui Dumnezeu care
mărgineşte mmm\rgineşte puterea diavolului. Astfel, demoniza]ii mărgineşte puterea vrăjmaşului. Astfel demonizaţii m\rturisesc de fapt
pronia lui Dumnezeu, pentru c\, de[i confrunta]i mereu cu puterile
dr\ce[ti nev\zute, dar peste puterea omului, ace[tia supravie]uiesc `n
chip minunat, ar\tându-se `n chip v\dit puterea lui Dumnezeu lucr\toare, care este `ntotdeauna mai mare decât cea a diavolului. Pentru
aceea [i demoniza]ii se numesc martiri. Aceast\ idee pare a fi
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Ci-n chip nev\zut, `i m=ntuie[te pe ei din c\derea acelora
Domnul cel Nev\zut al tuturora.
4. Nu-s vorbe-n v=nt cele ce-acum gr\im,
Ci fapte-ale luminii v\dit arat\
Puterea diavolilor asupra celor mor]i,
Dar noi vom `nf\]i[a pe-aceea sl\bindu-se
{i biruin]a cea-nt=ist\t\toare–a Ziditorului `nt\rindu-se:
Hristos a venit [i de El fugeau to]i ca de un
drept oarecare59,
C\ci v\z=nd trupul Lui, s-au l\sat p\c\li]i:
Necunosc=ndu-L pe El c\ este Dumnezeul Cel
Adev\rat
{i Fiul lui Dumnezeu,
St\p=nul tuturor.
5. Martor vrednic de crezare Evanghelistul
Scriind despre neputin]a demonilor
Pentru ca noi s\ fim `ncredin]a]i prin Scriptur\.
Dup\ ce Hristos a venit de pe mare la ]\rm,
`mprumutat\ din omilia sfântului Ioan Hrisostomul, Despre m\rginita
putere a diavolului.
59
Una dintre ideile cele mai dragi Sfin]ilor P\rin]i era caracterul
tainic al venirii pe lume a Mântuitorului. Nimeni `n afar\ de Dumnezeu nu a [tiut despre acest plan al mântuirii oamenilor, plan care
dep\[e[te viclenia cea din veac a diavolului, care a voit s\ piard\ neamul omenesc de la `nceput, adic\ a vrut s\ r\peasc\ sie[i nu numai pe
primii oameni, ci [i odr\slirea acestora din neam `n neam (P\rintele
Rafail Noica), preschimbând binecuvântarea `n blestem. Venirea Mântuitorului aduce cu sine r\scump\rarea radical\ [i restabilirea/`ntregirea firii
umane. Se-n]elege c\ acest plan era necunoscut diavolilor [i ei nu au
cunoscut `n El pe Fiul lui Dumnezeu, drept care s-au apropiat de El
ispitindu-L `n pustie, ca [i când ar fi fost un drept oarecare precum era
Ioan sau prorocii Vechiului Testament.

96

Sfântul Roman Melodul
Un oarecare demonizat din cetate i-a ie[it `nainte
Fiind acesta-n puterea [i-n robia diavolului,
Greu ap\s=ndu-l pe el cu cele mai stra[nice
leg\turi.
~ns\ leg\turile cu care era de mult\ vreme ferecat le-a desf\cut Hristos,
St\p=nul [i Dezleg\torul tuturor.
6. Uciga[ul de suflete cel pizmuitor, st\p=nindu-l
pe d=nsul,
De mult\ vreme-l `mpiedica s\-[i ascund\ goliciunea trupului,
C\ci mantie nu-l acoperea,
~n cas\ de oameni nu ad\sta,
Ci petrecea prin morm=nturi,
O! soart\ ne-ndurat\! O, negr\it\ tragedie!
Om cu sufletu-ntr-`nsul de viu cobor=t `n morm=nt!
O! dar mai nefericit şi dec=t mor]ii-ar fi fost,
De n-ar fi venit mai cur=nd
St\p=nul [i M=ntuitorul tuturor.
7. Orice trup mort `nmorm=ntat cu cinste zace,
acoperit cu giulgiu `n morm=nt,
Iar p\m=ntu-i ad\poste[te r\m\[i]ele pustii,
{i dac\ morm=ntul pe cel mort cuprinde,
Nici durere, nici pl\cere nu simte cel ce-acolo
zace,
Pe c=nd cel nenorocit de demoni
Nicicum nu este asemenea cu mor]ii,
C\ci el, tr\ind, de viu este ucis `n morm=nt,
{i gol, `nmorm=ntat [i f\r\ de podoab\ pentru
tot restul vie]ii, de nu s-ar fi gr\bit s\ vin\
St\p=nul tuturora.
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8. C\ci diavolul pe-acela ce-i e dat pe seam\
Printre cei mor]i [i printre vii grozav `l chinuie[te,
~ncing=ndu-l cu orice r\utate;
Printre cei vii, `n grele lan]uri `l leag\
Iar printre mor]i-`l `nchide, `ncredin]=ndu-l pazei
mor]ii,
~l urm\re[te prin pustiuri,
L-arunc\-n v\g\uni de mun]i, viroage [i pr\p\stii
{i cu puteri dr\ce[ti se opinte[te zdrav\n
Ca mor]ii s\-l arunce pretutindeni,
De nu l-ar m=ntui-n fiece dat\
St\p=nul tuturor.
9. Pierz\torul de suflete url=nd cu furie, ca un
c=ine fl\m=nd,
Unelte[te pierderea nenorocitului;
Potrivnic adev\rului se face,
C\ci este plin de r\utateAceasta pururea voie[te:
S\-l arunce din piscuri de cremene,
S\-l `mbr=nceasc\-n ape
Sau `n ]epu[e s\-l str\pung\,
Sau prin mun]i s\-i piard\ urma,
Ori `n foc s\-l ard\.
Dar nu poate nimic dintre acestea
C=nd ~nsu[i Dumnezeu de grij\-i poart\,
Domn [i st\p=n al tuturor.
10. Pe-acestea toate le `ndur\ cel `nl\n]uit de
vr\jma[i
Ca scos din min]i [i din baierele cugetului,
R\t\cind din pustie-n pustie;
Dar c=nd pe Hristos L-a-nt=lnit, privindu-L pe
~mp\ratul [i Domnul cel Os=rduitor spre mil\
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{i-a venit `n sim]iri.
{i la Hristos `[i ridic\ mintea
{i nedreapta robie vestindu-I, strig\:
Izb\ve[te-m\, Doamne, de ur=torul de bine,
cel ce pe nedrept m-asupre[te,
Iar Tu m\ m=ntuie[te,
St\p=ne-al tuturor.
11. Soborul ucenicilor lui Hristos fu cuprins de
mil\
{i venind l=ng\ El, L-au rugat
„Doamne, zic=nd, Iisuse Hristoase, miluie[te [i
vezi
Cum este batjocorit\ f\ptura
Pe care m=inile Tale au pl\smuit-o.
Cum du[manul diavol necinste[te icoana slavei
Tale
Cum se tiranise[te omul pe care cu m=inile
Tale Tu L-ai cinstit
Cum se r\zbun\ spre moarte
Vr\jma[ul cel de la-nceput,
Dar Tu, Atotputernice Doamne, `l m=ntuie[te
ca un St\p=n [i Ziditorul tuturor.
12. M=ntuie[te, m=ntuie[te, Hristoase pe cela
ce }ie se roag\.
Cel nedrept\]it de vr\jma[ul.
{i vindec\-l pe el ca un Multmilostiv,
Ca s\ nu se m=ndreasc\, o, Doamne, potrivnicul diavol,
Ca un plin de r\utate, s\ nu zic\:
„Am biruit ca un puternic!”
C\ci noi doar\ [tim [i-l cunoa[tem c\ este f\r\
nici o putere,
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Iar dac\ Tu voie[ti, o, Iubitorule de oameni,
Numai de-i porunci, c-un semn [i se va nimici
C\ci toate }ie se supun
Numai la semnul T\u [i pururi la porunca Ta
Toate cele ce sunt au fiinţă St\p=ne-al tuturor.
13. Hristos, ascult=ndu-Şi ucenicii,
Se bucura de cuvintele lor
{i f\r\ de r\gaz le-a r\spuns:
„Primesc rug\ciunea voastr\,
C\ci voiesc s\ fi]i milostivi,
Fiindc\ mai `nainte ca voi s\ m\ ruga]i,
C\tre el Eu M-am `nduplecat spre mil\
{i `nc\ de pe mare l-am recunoscut,
Eu care mai dinainte de-a fi el `l [tiu,
Ca un St\p=n [i Atoate[tiutor.
14. Ca s\-i m=ntuiesc pe to]i din cer m-am pogor=t
Eu, Cel de to]i chemat `n ajutor,
Pentru aceasta [i om m-am f\cut,
Pentru ca neamul omenesc s\-l m=ntui
de blestem,
Pe cel p\rta[ trupului Meu,
Pentru care-am [i luat trup `nsufle]it
Ca un Multmilostiv;
Voiesc deci s\ m=ntuiesc pe om
Pentru care-am venit
~n p=ntece fecioresc, f\r-a m\ desp\r]i de ceruri,
Ca Unul Ce sunt Nedesp\r]it,
St\p=nul tuturor.
15. Hristos pe ucenici astfel `i `nv\]a,
~ns\ diavolul r\m=nea l-acestea surd.
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{i se-ntorcea tot la blestemul lui:
Cel condamnat ~l blestema pe Judec\tor,
Celui Drept [i Celui Preabun `i c\uta pricin\
cel nedrept:
„Ce ai cu noi, Iisuse, ziceau: om e[ti la-nf\]i[are,
Dar noi de oameni n-ascult\m, iar dac\ Dumnezeu e[ti,
Te rog atunci s\ nu m\ chinuie[ti,
St\p=ne-al tuturor.
16. Pentru ce dar mai `nainte vreme ai venit ca
s\ ne chinuie[ti
Crez=nd c\ po]i ceea ce numai Dumnezeu e-n
stare?
C\ noi ne supunem judec\]ii Celui Ce [i cerurile
toate judec\
{i c\ `nfrico[at\ judecat\ ne a[teapt\
la vremea de apoi, aceasta limpede cunoaştem;
Dar Tu mult mai devreme ai luat-o `nainte `mpotriva noastr\, de parc\ ~nsu[i Dumnezeu ai fi
{i ai avea nezdrumicat\ st\p=nire!
-Tu, Doamne [i St\p=ne-al tuturor.
17. Dar eu Te-am cunoscut acum pe Tine, Fiul
Mariei e[ti,
Iar patria-]i este Nazaretul Iudeii.
Dar Tu, de parc-ai fi din ceruri pogor=t
Poruncii Tale ne supui.
Ai venit la noi cu `ndr\zne] r\zboi
{i nou\ ca un `nfrico[at v=n\tor ni Te-ar\]i,
Noi tot p\m=ntu-n gheare-l ]inem
{i toat\ st\p=nire-a noastr\-i!
Dar Tu ca un tiran, m\re], plin de pohfal\ [i de
slav\
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Venind ca un c=rmuitor, ne-ai izgonit
Din cei pe care-i dob=ndisem cu c=[tig,
Lu=ndu-ne toat\ puterea,
Ca un Atotputernic [i St\p=n al tuturor.
18. Acum mi-amintesc preabine cum
Dintre-ai no[tri, pe magi c=nd Te-ai n\scut
Din Persia i-ai smult, cum apoi [i pe desfr=nate
Tu le-ai convins de-au c\p\tat la minte, schimb=ndu-se.
~n nada Lui i-a prins pe hr\p\re]ii vame[i;
Dar p=n\ [i pe mor]ii cei din veac
Din cruda noastr\ st\p=nire ni-i r\pe[ti
{i slobozind pe cei de noi lega]i,
De tot ce-aveam ne-ai s\r\cit,
Acestea toate, nimeni din Adam nu le-a-ndr\znit
Dar iac-acum, m\ rog, cu biciul T\u cel arz\tor
s\ nu m\ cer]i,
Al tuturor St\p=n.”
19. Ca un viclean uciga[ n-a putut limpede cunoa[te
Pe Hristos c\ ~nsu[i El era Atoateziditorul,
Din pricina `nf\]i[\rii lui de om.
C\ci dac-ar fi fost l\murit c\ El era St\p=nul,
Nicicum n-ar fi-ndr\znit s\ zic\ Lui: „Ce ai cu
noi?”
Aceste vorbe nu-s ale unuia ce taina o cunoa[te,
{i, la fel ca mai ’nainte, L-a ispitit
Strig=ndu-I de pe Templu:
„Dac\ Fiul lui Dumnezeu e[ti…”
C\ci chiar [i-acolo se `ndoia cum c-ar fi El,
St\p=nul tuturora.
20. Iar noi de-aceasta nu ne minun\m
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Dac\-L nume[te Fiu al lui Dumnezeu,
C\ci nu L-a cunoscut pe Domnul.
Fiindc\-n-acea vreme, fii ai lui Dumnezeu erau
numi]i
To]i cei ce pe Atot]iitorul Dumnezeu iubeau.
C\ci [i Israel fiu cel `nt=i n\scut este numit,
Pe c=nd la Facere g\sim c\ fii se chemau cei
câţi erau născuţi din femeie,
Tot astfel [i acum c=nd, dup\ chipu-nf\]i[\rii,
fiu este numit
Al tuturor St\p=n.
21. A[adar, ~nsu[i Hristos, ca un Dumnezeu tare
~n chip nev\zut pedepse[te pe diavol,
Cap\t pun=ndu-i `ndr\znelii
{i c\tre d=nsul spuse: „Care este numele t\u?”
Ca un `nfrico[at Judec\tor a `ntrebat pe necuratul,
Dar nu ca unul ce nu [tia l-a `ntrebat,
Ci ca noi s\ cunoa[tem
C=]i diavoli `l chinuiau pe bietul om:
„Legiune”, [i acela zise, „este numele meu, precum
[tii,
Ziditorule a toate.
22. Acum deci c=nd i s-a fost poruncit
Ca din b\rbatul acela s\ ias\,
Se-mpotrivea [i se ruga:
Pe fa]\ - `ndr\zneal\,
Dar dedesubt – rug\minte:
C\ci str=mtorarea biciului i-a st=rnit rug\ciunea:
O turm\ de porci h\l\duia prin munte,
Iar diavolul la mare ananghie v\z=ndu-se pe sine,
~i strig\ lui Hristos:
„De m\ sco]i afar\ d\-mi ceea ce ~]i cer,
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Ca un Atoateziditor.”
23. Iisuse Hristoase, de m\ sco]i acum afar\,
Atunci [i cererea-mi pline[te-o,
Las\-m\, ~]i cer, s\ intru-n turma de porci,”
A[adar, prin r=nduiala cea mai dinainte a
St\p=nului Hristos,
Grabnic din om ie[ind cele dr\ce[ti, `n porci au
intrat,
Iar aceia s-au `nnecat, arunc=ndu-se-n mare–
Cu-adev\rat minunate sunt faptele Tale
Cela Ce pre noi ne smulgi din m=inile vr\jma[ului,
S\p=ne [i Doamne-al tuturor.
24. Nici dec=t un porc sau dec=t orice-i odr\slit
din animal sau din pas\re
Nu-s diavolii mai puternici,
De nu le-ar da Dumnezeu toat\ puterea.
Vezi, dar cum cei `ndr\zne]i din fire nu-ndr\znir\
Nici `n porcii aceia-a intra f\r\ porunc\
Iar c=nd primir\-ncuviin]are,
Nici de porci n-au fost suferi]i:
~n acest chip, pe toate-ar voi
S\ le ia-n st\p=nire, de nu le-ar p\zi cu puterea-I
St\p=nul a toate.
25. V=sla[i ai lui Hristos, de-a pururea prieteni,
Cu st\ruin]\ s\ c=nt\m psalmi spre slava Lui
Cei care azi, cu-alai am petrecut afar\ pe diavol
S\-L chem\m pe C=rmaciul nostru
Ca bine s\ str\batem valul vie]ii
{i s\ cunoa[tem c\ neadormitu-I ochi
Asupr\-ne vegheaz\ [i ne are-n paz\
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{i, cu rug\ciunile de Dumnezeu N\sc\toarei,
Ne m=ntuie[te pre noi [i ne trece la limanul cel
bun, lin [i ne`nviforat,
St\p=nul tuturor.
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IMNUL FEMEII P|C|TOASE
Pilda femeii p\c\toase care a uns cu Mir capul Mirelui ceresc a cunoscut `n lirica siriac\ elabor\ri dintre cele
mai interesante, d=nd na[tere celor mai sensibile c=nt\ri. Literatura Canoanelor `i rezerv\ acestei pilde, dup\ spusa M=ntuitorului c\ fapta mironosi]ei va fi pomenit\ din neam `n neam,
un loc de cinste. Slujbele din Sf=nta [i marea Mar]i [i Miercuri
a S\pt\m=nii Patimilor abund\ `n tropare, icoase [i condace
dedicate mirungerii profetice, ca o rememorare [i actualizare a mirungerii de dinaintea mor]ii M=ntuitorului pe care o
preveste[te, subliniind `nc\ o dat\ c\ venirea M=ntuitorului `n
trup s-a f\cut pentru vindecarea multora [i mai cu seam\ pentru
`ntoarcerea la Dumnezeu a p\c\to[ilor. Poezia acestor c=nt\ri
este `ntreag\ construit\ pe teme paradoxale, pe opozi]ii [i
antinomii at=t la nivelul expresiei, c=t [i la cel al con]inutului
semantic [i simbolic. Gesturile simple [i f\r\ patetism sunt
nuan]ate cu vigoare, devenind mai gr\itoare dec=t cuvintele
`nse[i: „~ntins-a p\c\toasa p\rul s\u }ie, St\p=nului, `ntins-a [i
Iuda m=inile la cei f\r\delege. Aceea ca s\ ia iertare, acesta ca s\
ia argin]i” (Triodul, p. 500). Contrastele puternice `ntre personaje nasc, `n planul expresiei, formule contradictorii, paradoxuri [i antifraze care reiau contrapunctic temele [i motivele
evanghelice: „Prime[te izvoarele lacrimilor mele Cel Ce
sco]i cu norii ap\ din mare; Pleac\-te spre suspinurile
inimii mele, Cel Ce ai plecat cerurile cu nespus\ plec\ciune, ca
s\ s\rut preacuratele Tale picioare [i s\ le [terg pe ele iar\[i cu
p\rul capului meu.” Nu mai pu]in tulbur\tor este contrastul
dintre gesturile tr\d\rii lui Iuda [i gesturile mirungerii
mironosi]ei: „Vai de tic\lo[ia lui Iuda! V\zut-a pe p\c\toasa
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s\rut=nd t\lpile M=ntuitorului [i a g=ndit cu vicle[ug la s\rutarea
v=nz\rii. Aceea [i-a dezlegat p\rul, iar acesta s-a legat cu m=nia,
aduc=nd `n loc de mir r\utatea cea ur=t mirositoare”. Motivul
central [i mereu recurent `n antinomii de o rar\ frumuse]e este
mirul. Varia]iunile pe tema rev\rs\rii bel[ugului de mir,
sus]inute [i de un text muzical pe m\sura textului poetic, sunt de
o bog\]ie semantic\ surprinz\toare, subliniind `n esen]\ echivalen]a mirul-Hristos. Jocul de cuvinte este omniprezent: „C=nd
p\c\toasa aducea mirul, atunci s-a `n]eles ucenicul cu cei
f\r\delege. Aceea se bucura turn=nd mirul cel de mult pre],
iar el se gr\bea s\ v=nd\ pe Cel f\r\ de pre].” În acelaşi context
ideatic se situează şi tema din Prohodul Dom-nului din Vinerea
Mare. Aici, gestul profetic al mirungerii Mântuitorului apare
prezentat în contrast cu gestul, nu mai puţin profetic, al vânzării
cerin]ei mirului de către Iuda care anticipă vânzarea Mirului
celui duhovnicesc. Pe t\r=mul liricii siriace, tema mirungerii
a cunoscut, prin Efrem Sirul mai `nt=i, profunzimi [i
bog\]ii noi cu specu-la]ii veterotestamentare, insist=nd
toate asupra valorii profetice a mirului. Efrem Sirul compune
primul o omilie, Omilia eis tin pornin, `n care femeia cea
p\c\toas\ adres=ndu-se v=nz\torului de miruri `i spune:
„~mi este de trebuin]\ mirul cel pieritor/stric\cios ca s\
ajung la mirul cel adev\rat [i ve[nic pentru a dob=ndi via]\
nestric\cioas\. Desigur c\ aceast\ identitate sau doar
echivalen]\, Hristos-mirul, na[te ea `ns\[i serii antinomice:
Hristos este mirul cel ve[nic `n contrast cu mirul cel
trec\tor [i stric\cios adus de mironosi]\, Hristos este mirul
cel f\r\ de pre] `n contrast cu mirul cel de mult pre] al
cuvioasei, iar Imnul lui Laz\r nuan]eaz\ [i mai mult
contrastul: Femeia cea p\c\toas\ unge cu mir pe ~nsu[i
Izvor=torul de mir, iar Toma necredinciosul (Imnul Apostolului
Toma) aduce M=ntuitorului, precum p\c\toasa, mirul credin]ei
pentru a cere `n schimb ceea ce este mai presus de mir,
negr\ita mireasm\ a harului lui Hristos, c\ci rev\rsare de
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mir este pomenirea numelui T\u. Astfel, observ\m c\ Sf=ntul
Roman nu a f\cut dec=t s\ transmit\ con]inutul semantic al
tradi]iei liturgice [i imnografice, `n obi[nuita lui manier\
condensat\ [i concis\. Omilia sf=ntului Efrem este transmis\
fidel, cu toate temele [i motivele care ilustreaz\ subiectul,
`ncep=nd cu tema convertirii p\c\toasei la auzul propov\duirii
M=n-tuitorului, cu scena v=nz\torului de miruri, refuzul
acestuia de a vinde mirul destinat preo]ilor unei femei
desfr=nate, scen\ desf\[urat\ pe un spa]iu mai amplu, cu
l\rgite t=lcuiri [i asemuiri cu Vechiul Testament. Replicile
sunt aproape identice, ca [i `ntreaga desf\[urare dialogic\,
numai c\ `n omilia Sf=ntului Efrem, femeia desfr=nat\,
teologhisind despre Dumnezeul a toat\ f\ptura pe care L-a
cunoscut `n persoana M=ntuitorului din cele propov\duite
despre El, reu[e[te s\-l converteasc\ pe negustorul de
miruri la credin]a `n Hristos, [i numai dup\ aceast\
convertire negustorul accept\ s\-i v=nd\ mirul. Sf=ntul
Roman renun]\ la aceast\ parte, precum [i la multe din
amplele dezvolt\ri veterotestamentare prezente `n Omilia
eij tvn pornhn. Tot de dimensiuni mai reduse este [i
dialogul dintre femeia p\c\toas\ [i negustorul de miruri, de
bun\ seam\ din pricina spa]iului restr=ns impus de limitele
imnului `n sine. Spre deosebire de alte imne `n care sf=ntul
Roman Melodul acord\ o importan]\ sporit\ dialogului ca
form\ predilect\ de expresie, `n Imnul femeii p\c\toase un
spa]iu mai amplu este rezervat monologului femeii p\c\toase, ceea ce aduce un spor de lirism textului, f\c=ndu-l
unic `n felul s\u, `n raport cu predilec]ia pentru dramatic a
sf=ntului Roman. Desprins din aceast\ omilie a femeii
p\c\toase a lui Efrem Sirul, Imnul Sf=ntului Roman `[i
p\streaz\ valen]ele omiletice, insist=nd mai mult asupra
temei poc\in]ei cuvioasei, de unde [i folosirea larg\ a
monologului. Nici aceast\ tem\ `ns\ nu este original\, ci `[i
are ob=r[ia ca `ntr-un izvor nesecat `n condacele [i irmoasele
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slujbei de Miercuri: „dar cu t\cere rug=ndu-m\, cad c\tre
Tine, s\rut=nd cu dragoste preacuratele Tale picioare, ca s\mi dai iertare de gre[ale, ca un St\p=n, mie celui ce gr\iesc:
M=ntuitorule, de `ntin\ciunea faptelor mele cur\]e[te-m\”
Triodul, p. 496. Astfel, Imnul femeii p\c\toase se `nscrie
`n tematica larg\ a poc\in]ei, a c\rei expresie emblematic\
a devenit rev\rsarea mirului [i mirungerea trupului celui de
via]\ d\t\tor. Aceea[i t=lcuire o reg\sim p=n\ t=rziu `n cultul
ortodox, neschimbat\ nici ast\zi; gestul paradoxal de a
unge cu mir pe `nsu[i Mirul este surprins [i de o t=lcuire a
Sf=ntului Grigorie Palamas: „c\ci `nc\ nu cuno[teau `n
chip limpede c\ El este cu adev\rat mireasma vie]ii pentru
cei ce vin cu credin]\, dup\ cum [i mirosul mor]ii le este
h\r\zit celor ce r\m=n p=n\ la cap\t necredincio[i; iar
mireasma ve[mintelor Sale, adic\ a trupului S\u, este mai
presus dec=t toate miresmele, [i numele S\u este mir
rev\rsat, prin care lumea `ntreag\ s-a umplut de buna mireasm\ a dumnezeirii” (Sf=ntul Grigorie Palamas, Omilii,
„Omilia 18, la Duminica mironosi]elor”. p. 280, Anastasia,
Bucureşti 2000)
Proimion I
Pe femeia cea p\c\toas\ fiic\ numindu-o, Hristoase Dumnezeule, ar\t=ndu-m\ [i pe mine fiu
al poc\in]ei, m\ rog }ie:
Ridic\-m\ din tina f\r\delegilor mele.
Proimion II
Prad\ mustr\rilor de cuget, femeia cea desfr=nat\,
Urma pa[ilor T\i lu=nd,
A strigat c\tre Tine cu poc\in]\,
Cela Ce [tii toate cele ascunse:
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„Doamne Iisuse Hristoase,
Cum voi tinde c\tre Tine ochii mei
Eu, care pe to]i i-am ispitit cu ocheade.
Cum te voi `mbl=nzi spre mil\,
Eu, care pe ~nsu[i Ziditorul l-am `nt\r=tat spre
m=nie?
~ns\ prime[te acest mir `n loc de rug\ciune,
Doamne,
{i d\ruie[te-mi mie iertare
De ru[inea faptelor mele de tin\.”
1. V\z=nd atunci femeia cea desfr=nat\
Cum cuvintele lui Hristos ca o bun\ mireasm\
Se r\sp=ndesc pretutindeni
{i `n to]i credincio[ii insufl\ duh de via]\,
Degrab a ur=t reaua duhoare a faptelor sale
{i ad=nc cugeta `ntru sine la ru[inea faptelor ei,
Dar mai v=rtos la chinul ce i-au g\tit ele.
La marea `ntristare care-i a[teapt\ pe cei p\c\to[i `n iad,
~ntre care cel dint=i sunt eu, cel `ncredin]at
biciului,
De care femeia cea desfr=nat\, tem=ndu-se,
S-a `ntors din desfr=narea ei
Iar eu, de[i `nfrico[at de moarte,
R\m=n `n tina f\r\delegilor mele.
2. Niciodat\ vr=nd a m\ lep\da de rele,
Nu-mi amintesc defel chinurile pe care le voi
vedea acolo.
Nici cuget la marea lui Hristos mil\,
Cu care El m-a-nconjurat, c\ut=ndu-m\
C=nd r\t\ceam de la calea lui cea dreapt\.
C\ci dup\ mine alearg\ `n tot locul;
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Pentru mine azi cu Fariseul al\turea m\n=nc\
Cel Ce pe toate le hr\ne[te,
Iar masa `n altar o preschimb\ [i pe ea Se `ntinde,
Iert=nd celor datornici datoria, pentru ca ori[ice
datornic
Cu `ndr\zneal\ s\ se apropie de El [i s\ zic\:
Doamne, sloboze[te-m\
Din noianul f\r\delegilor mele!
3. Mireasma Cinei Tale, Hristoase,
A-ntors pe fiica cea odinioar\ pierdut\,
Iar azi t\m\duit\
Cea la-nceput lupoaic\ [i la sf=r[it mielu[ea,
Roab\ [i fiic\, nebun\ [i-n]eleapt\.
Pentru aceasta alearg\ fl\m=nd\
{i la o parte l\s=nd firimiturile, a luat p=inea `ntreag\
{i, suferind mai mult dec=t canaaneianca, [i-a
S\turat sufletul gol,
Cu-o at=t de mare credin]\,
Dar nu prin strigare a fost m=ntuit\,
Ci mai cur=nd s-a m=ntuit prin t\cere,
C\ci t=nguindu-se zicea cu suspin:
M=ntuie[te-m\, Doamne,
Din tina f\r\delegilor mele.
4. Vreau s\ v\d cugetul celei `n]elep]ite [i s\ aflu
Cum `n desfr=nat\ a str\lucit Hristos Cel preaminunat.
Izvorul a toat\ frumse]ea,
Din Care, f\r\ s\ aib\ cuno[tin]\ mai dinainte,
p\c\toasa
A b\ut cea dint=i.
Pentru aceast\ pricin\ [i Cartea Evangheliilor
strig\:
Venind Hristos `n casa Fariseului,
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O femeie oarecare a auzit [i-a intrat,
G\tindu-[i sufletul de poc\in]\:
„Hai, suflete al meu, iat\ vremea pe care o cau]i:
Iat\, Cel Ce te cur\]e[te pe tine de fa]\ este:
Pentru ce atunci s\ r\m=i
~n faptele tale de tin\?
5. La El m\ voi duce, c\ci, iat\, pentru mine-a
venit:
Voi l\sa pe vechii mei iubi]i,
C\ci acum de Acela `nseteaz\ sufletul meu
foarte.
{i ca Unuia Care cu adev\rat m\ iube[te,
Mir ~i voi aduce [i toat\-nchin\ciunea:
Strig, suspin [i caut `n chip drept s\-L `nduplec
S\-mi ast=mpere setea.
Setea celui ~nsetat m\ va schimba
{i a[a cum voie[te s\ fie iubit,
Astfel ~l voi iubi pe Cel mie dorit.
Pl=ng [i genunchii mi-i plec, fiindc\ aceasta
voie[te,
Sau petrec `n t\cere, t\inuindu-m\ (cu tot dinadinsul)
C\ci se `ntoarce de la acestea .
~ntr-un cuv=nt, cresc=nd `n iubire,
M\ lep\d de tina f\r\delegilor mele.
6. M\ voi `nf\]i[a Lui, voi fi luminat\, dup\
cum este scris:
„M\ voi apropia acum de Hristos
{i nu voi fi ru[inat,
El nu m\ va acoperi de oc\ri, nu-mi va spune:”
„P=n\ acum erai `n `ntuneric
{i ai venit s\ M\ vezi pe Mine, Soarele”.
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Pentru aceasta, mir lu=nd, la El m\ voi duce,
Cristelni]\ voi face casa Fariseului,
C\ci acolo `mi voi sp\la toate `ntin\ciunile mele.
Din lacrimi, untdelemn [i mir `mi voi `ncropi
colimvitra,
M\ voi sp\la, m\ voi unge [i voi sc\pa
De glodul f\r\delegilor mele!
7. Pe iscoadele cele de demult le-a scos la lumin\
Rahab
{i drept r\splat\ a g\zduirii ei, ca o credincioas\,
via]\ a aflat.
C\ci chip al Vie]ii este Cel Ce i-a trimis pe ei,
Care numele cel sl\vit al lui Iisus al meu
poart\.
De demult, Rahab cea preadesfr=nat\
Revenindu-[i `ntru sine,
Primitoare de str\ini s-a f\cut,
Iar azi femeia cea preadesfr=nat\
Pe Cel din Fecioar\ feciorelnic
Se gr\be[te s\-L ung\ cu mir.
Rahab i-a slobozit pe cei care-n tain\ `i
ad\postise,
~ns\ eu pe Cel pe Care L-am iubit m\ str\dui
s\-L p\strez
Dar nu ca pe o iscoad\ ]iindu-L, ci ca pe Atot]iitorul ~l ]in
{i prin El m\ ridic
Din `ntin\ciunea f\r\delegilor mele.
8. Iat\, a venit vremea pe care `nsetam s\ o v\d:
Ziua [i anul au str\lucit pentru mine,
C\ci `ntru cele ale lui Simon
Eu ~l deslu[esc pe Dumnezeul meu,
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Spre El voi gr\bi pa[ii mei;
Ca Ana `mi voi pl=nge sterpiciunea,
Iar dac\ Simon m-ar crede ame]it\ de vin sau
de sicher\,
Precum <beat\> Eli a b\nuit odinioar\ pe Ana
{i eu ca [i ea voi st\rui-n rug\ciune, strig=nd
`nceti[or:
„Doamne, copil nu ]i-am cerut,
Ci sufletu-mi caut.
Cel unul n\scut pe care eu l-am pierdut
{i-ntocmai cum de demult Samuil, de la cea
f\r\ de copii,
Iar Emanuil de la cea f\r\ b\rbat, au ridicat ocara
sterpiciunii
Ridic\ [i acum pe femeia cea p\c\toas\
din ]\r=na prih\nirilor ei”.
9. R\scolindu-se deci cea acum credincioas\ la
aceste cuvinte,
Se-ostene[te degrab ca s\ cumpere mir
{i-alearg\ strig=nd c\tre cel ce de miruri era
negustor:
„-D\-mi mie, de ai, vreun mir de iubitul meu
Mire vrednic
De cel cu dreptate [i `n neprih\nire iubit
De Cela Ce-mi arde inim\ [i r\runchi.
Nimic nu voi s\ [tiu de pre]: pentru ce dar pe
g=nduri stai?
M\car [i de-o fi trebuind, p=n\ la piele [i p=n\
la oasele mele
Sunt gata s\-]i dau, ca s\ aflu: ce oare s\ dau `n
schimb
Celui Ce s-a g\tit acum s\ m\ cur\]easc\
De pulberea f\r\delegilor mele?”
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10. Acela `ns\ v\z=nd aprinderea [i-os=rdia cuvioasei,
I-a r\spuns ei: „Au doar\ cine este cel pe care tu-l
]ii de iubit,
C-at=t de tare te-ai aprins a alerga dup\ miresme,
Ce-ar avea oare el vrednic de mirurile mele?
De-ndat\ `ns\ sf=nta f\r’`nconjur strig\ celui ce
preg\tea mirul:
Ce tot spui, omule? Ce-ar avea El vrednic?
C\ci nici o cinste nu-i de El at=t de vrednic\,
oric=t de mare:
Nici cer [i nici p\m=nt, nici toat\ lumea asta
Al\turea nu stau cu Cel Ce S-a pogor=t
ca pe mine s\ m\ salte
Din tina f\r\delegilor mele.
11. Fiu al lui David este, de-aceea-i sl\vit
la-nf\]i[are;
Fiu al lui Dumnezeu [i Dumnezeu El ~nsu[i [i
pentru-at=ta,
Cu c=t mai plin\ desf\tarea!
Pe Care eu nu L-am v\zut, ci doar am auzit de El
{i-ndat\-am fost `ntoars\ c\tre vederea Celui Nev\zut cu firea.
Cum [i Micol pe vremuri, pe David v\z=ndu-l,
pe dat\ l-a dorit, astfel [i eu, necutez=nd cu ochii
a-L privi,
~nsetez [i doresc pe Cel din David.
Atuncea Micol cele-mp\r\te[ti a lep\dat,
Apropiindu-se de David cel s\rac.
A[a [i eu acum m\ lep\d de bog\]ia cea nedreapt\
[i-n tot locul caut
Mir s-agonisesc pentru Cel Ce cur\]e[te sufletul
meu
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De-ntin\ciunea f\r\delegilor mele”.
12. {irul cuvintelor ei prin t\cere a curmat cuvioasa
{i-apoi [i-a luat mirul, cel at=t de r=vnit
{i-aflat\ a fost `n casa Fariseului ca [i c=nd
chemat\,
Degrab alerg=nd ca mir s\ reverse peste mirul
cel Nepre]uit.60
Iar Simon aceasta v\z=nd, a `nceput a blestema
pe St\p=nul,
Pe femeia cea p\c\toas\ [i pe sine.
Pe El, fiindc\ nu recunoscuse pe cea care se
apropiase;
Pe ea, fiindc\ femeie păc\toas\ fiind, S-a atins
de El spre `nchinare.
Iar pe sine `nsu[i se blestema pentru c\, f\r\ de
minte fiind, a primit `n cas\ pe unii dintre
ace[tia.
Pe când aceea mai dintru ad=nc striga: R\pe[te-m\
Doamne,
Din ad=ncul f\r\delegilor mele!”
60

Muri)sai to?) a)(/riston, literal, a mirui ospăţul. Este una
dintre „metodele” artistice ale sf. Roman Melodul, aceea a jocurilor de
cuvinte, folosind ambivalenţa lor, ariston însemnând şi ospăţ şi ceea
ce este mai bun, lăsând loc unei duble semantizări, prin
contextualizarea cântărilor liturgice unde se spune în troparul
sărbătorii că mironosiţa a uns cu miresme pe cel ce este însuşi izvorul
mirurilor. „Păcătoasa a uns cu mir de mult preţ, iar Iuda a vândut
mirul cel fără de preţ,” va spune unul din condacele Prohodului, iar un
vers din Învierea lui Lazăr va spune Magdalena a uns cu mir to)n
doth)ra tw=n a)rwma)twn pe dătătorul de miresme, astfel încât
sensul lui ariston, devine plurivalent, putând fi determinantul unui
subânţeles mu=ron: Muri)sai to?) a)(/riston [mu=ron] a mirui cel mai
bun mir, Mirul Nepreţuit.
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13. O, nebunie, ce a gr\it Fariseul `n sine[i?
„L-am chemat pe Iisus ca pe unul dintre profe]i,
Iar El, nepricep=nd, pe-aceea pe care oricare
din noi o [tia,
Nici n-a cunoscut-o.
De ar fi fost profet, [i-ar fi dat seama cine-i“.
Cel Care cearc\ inimile [i r\runchii,
V\z=nd g=ndurile cele r\t\cite ale Fariseului
V\rgu]\ de-ndreptare pentru acela, cu dreptate
prin aceasta Se face.:
„-O, Simone, zic=nd, ascult\, vezi c=t\ bun\tate
s-a rev\rsat peste tine [i peste aceasta
Pe care o vezi cu lacrimi strig=nd:
„Doamne, m=ntuie[te-m\
De prih\nirea f\r\delegilor mele”.
14. }i-am p\rut ]ie, o, Simone, vrednic de
blestem,
Fiindc\ nu am dep\rtat de la Mine
Pe cea care cu gr\bire se dep\rta de f\r\delegile ei:
Dar, Simone, nu e bine, nu-i binecuv=ntat dispre]ul
t\u,
Aseam\n\ cu cele ce-]i voi spune [i te `ndreapt\:
Erau odat\ doi datornici unui creditor,
Unul cinci sute, iar altul doar cincizeci de dinari `i
datorau,
{i fiindc\ amândoi erau str=mtora]i,
Cel care-i `mprumutase le iertă datoria.
Care deci crezi c\ va iubi mai mult dintre ace[tia
doi, spune-mi,
Cine este dator s\ strige c\tre Acela: Tu m-ai
m=ntuit
Din tina f\r\delegilor mele”?
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15. Auzind `ns\ `n]eleptul Fariseu, r\spunse:
~nv\]\torule, cu-adev\rat este, `n chip v\dit ar\tat
C\ cel ce datoreaz\ mai mult, acela [i mai mult
iube[te,
Pentru c\ [i mai mult i-a iertat creditorul”.
La acestea `i r\spunse [i Domnul:
„Drept ai r\spuns, o, Simone, `ntocmai precum
spui.
Pe Cel pe Care tu nu L-ai primit, ea `ns\ L-a
uns cu mir
Pe Cel pe Care tu nu L-ai sp\lat cu ap\,
Ea i-a udat picioarele cu lacrimi
Pe Cel pe Care tu nu L-ai s\rutat la-nt=mpinare,
Ea, acoperindu-L cu s\rut\ri, strig\:
Picioarele Tale Le-am cuprins, ca s\ nu cad
~n ]\r=na prih\nirilor mele.
16. Acum ]i-am ar\tat pe cea care `nseteaz\ de
mine cu dragoste.
~]i voi ar\ta ]ie, o, Preabunule, Cine este Creditorul
{i-]i voi descoperi [i pe datornicii Lui,
Dintre care unul e[ti tu `nsu]i, iar cel\lalt,
Aceasta pe care o vezi l\crim=nd.
Eu sunt Creditorul am=ndurora dintre voi
{i nu numai al vostru, ci-al tuturor oamenilor.
C\ci Eu v-am `ndatorat cu cele ce-ave]i:
Duh, suflet [i sim]ire, trup [i mi[care:
Pe ~ndatoritorul `ntregului cosmos din care,
C=t de mare este,
{i tu faci parte, o, Simone,
Roag\-L dar [i strig\: Izb\ve[te-m\,
De ad=ncul f\r\delegilor mele.
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17. Nu vreau ceva dintr-ale tale, nici din ale
acesteia nimic nu-mi trebuieşte.
Eu sunt dezleg\torul datoriei am=ndurora, mai
mult, al tuturor,
Tu nu-mi po]i da Mie toate c=te-mi datorezi
`nc\,
Taci a[adar de vrei s\ ]i se ierte datoria:
{i nu os=ndi pe cea os=ndit\,
Nici nu dispre]ui pe cea dispre]uit\, lini[te[te-te!
Tr\ind dup\ Lege, o, drepte, Simone, te-ai
`ndatorat:
~n harul Meu, deci, vino, de vrei ceva s\-Mi r\spl\te[ti,
Prive[te la desfr=nata ce-o vezi, ca o Biseric\
strig=nd:
Scuip=nd, m\ lep\d de tina f\r\delegilor mele.
18. Haide]i acum, restul datoriilor a fost
dezlegat:
Merge]i, a]i fost scuti]i de orice plat\.
Slobozi]i fiind, nu v\ robi]i iar\[i:
Zapisul a fost rupt, altul `n loc s\ nu mai
face]i.”
Acela[i lucru dar, Iisuse al meu, spune-l [i mie,
Care nu-s vrednic s\-]i dau `nd\r\t tot ce-]i
datorez.
S\ nu-mi ceri `ns\ ceea ce tu mi-ai `ncredin]at,
C\ci am cheltuit creditul [i dob=nda Ta,
Creditul sufletului [i al trupului meu,
Ci, slobozindu-m\ cu inima u[oar\, las\, u[ureaz\
Noianul f\r\delegilor mele.
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LEP|DAREA
SF+NTULUI PETRU
Introducere
~n tradi]ia Bisericeasc\, sf=ntul Petru a r\mas piatra pe
care s-a ridicat Biserica M=ntuitorului, p\storul ei, al turmei
celei alese a lui Hristos, corifeul Apostolilor, cununa
mucenicilor. ~n s\pt\m=na Patimilor la canoanele de la Deniile
de Joi seara, c=ntarea a opta aminte[te `ns\ de `ntreita lep\dare a
sf=ntului Petru, moment de derut\ [i de sl\biciune profe]it de
M=ntuitorul [i `ng\duit pentru smerirea ucenicului ce se
`ncrezuse peste m\sur\ `n puterile proprii. „C\ci nimeni nu
poate s\ spun\ Domn este Hristos, dec=t numai `ntru Duhul
Sf=nt”, va spune mai t=rziu acela[i `n]elep]it ucenic. Imnul
lep\d\rii sf=ntului Petru este un model exemplar de poc\in]\
pentru un p\cat considerat printre cele mai mari, care pare
totodat\ a fi [i cel mai potrivit sau mai cur=nd caracteristic
pentru zilele noastre moderne. Apostazia modern\ cunoa[te
multe chipuri [i fe]e, lu=nd forme cameleonice, de la idolatriile
vulgare de tip babilonic (cum sunt misteriile moderne
orgiastice, amestecuri hibride de orientalisme [i oarb\ credin]\
talismanic\ de tipul purt\torilor de amulete, cristale, geme, sau
de totemisme [i feti[isme) [i p=n\ la recentele sincretisme
„cre[tine” de tip ecumenist, practic=nd un cre[tinism de tip
deist, `n total\ contradic]ie cu monoteismul de structur\ [i esen]\
cre[tin ortodox. Este cu neputin]\ ca un cre[tin ortodox s\
m\rturiseasc\ alt Dumnezeu `n afar\ de Hristos Cel Unul din
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Sf=nta Treime. Este cu neputin]\ ca un cre[tin ortodox s\ nu-L
m\rturiseasc\ exclusiv pe Hristos ca Dumnezeul tuturor
neamurilor, dup\ m\rturia sf=ntului Pavel, c\ atunci va fi
un singur p\stor [i o singur\ turm\, toate vor fi una, dar
numai `n Domnul nostru Iisus Hristos. S\ nu ne `n[el\m la
„cuvintele frumoase” ale propov\duirii ecumeniste, de
genul toleran]\ religioas\, de dragoste fa]\ de alte popoare
[i s\ m\rturisim `mpreun\ cu ei acela[i Dumnezeu anonim,
impersonal [i f\r\ nume sau s\ ne `nvoim fie [i numai `n
g=nd c\ [i Allah sau Buddha sau Papa61 ar putea fi [i ei
dumnezei! Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii au practicat ei `n[i[i
un exclusivism intolerant atunci c=nd au d\r=mat capi[tile
idole[ti p\g=ne[ti, fapt care a f\cut imposibil\ asimilarea
lor sincretic\ de c\tre religia roman\ care era `n genere
destul de deschis\ la culte noi [i din alte spa]ii, Babilon,
Egipt, construind temple zeit\]ilor ne-romane [i chiar
adopt=ndu-le misteriile62. Alta era `ns\ situa]ia cre[tinilor.
61

„Ecumenismul, prin sensul deformat care i se atribuie azi, nu
reflect\ `ntotdeauna adev\ratul `n]eles de unitate [i sobornicitate a
Bisericii, `ntr-o hristocentric\ dreapt\ credin]\ `n care s\ se contopeasc\ `ntreaga cre[tin\tate. Adeseori, prin ecumenism se `n]elege
urm\rirea unei activit\]i interconfesionale, f\r\ un scop de unitate `n
credin]\, ci de conlucrare social\. ~n Protestantism, ideea de apropiere
`ntre Biserici se sprijin\ mai mult pe considera]ii samaritene [i socialpolitice, pe baza c\rora s\ se organizeze lumea, [i mai pu]in, sau
aproape deloc, pe temeiuri teologice [i dogmatice, care s\ asigure credincio[ilor o unitate `n Duh [i adev\r.” Mihai Urzic\, Biserica [i
viermii cei neadormi]i sau cum lucreaz\ `n lume taina f\r\delegii,
Bucure[ti, Anastasia, 1998. Cap. Ortodoxia [i Ecumenismul, Ecumenismul [i devierile lui” vezi [i cap. „Semnele vremurilor de apoi” pp.
224-260.
62
Pentru o analiz\ detaliat\ a fenomenului vezi [i Nock. Conversion.
The phenomena of conversion in Rome before St. Augustin, sau una
din m\rturiile din epoc\, Apuleius, M\garul de aur care ironizeaz\
subtil misteriile ini]iatice orientale p\trunse la Roma odat\ cu elenismul. Metamorfoza sufletului `n m\gar, fie el [i de aur, ilustreaz\, cu
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Ei nu se mul]umeau cu propov\duirea simpl\ a
Dumnezeului lor, printre al]i Dumnezei, a[a cum ni se cere
nou\ ast\zi de c\tre partida integratoare [i globalizant\
ecumenist\, ci r\spundeau ferm c\ exist\ un singur
Dumnezeu, Iisus Hristos, numindu-i pe oricare al]ii, idoli
[i diavoli, chipuri de[arte de vi]ei care m\n=nc\ iarb\.
Pentru acest motiv au [i provocat autorit\]ile romane [i
grece[ti sau orientale, fiind prigoni]i pe parcursul a mai
multor sute de ani, f\r\ a pieri sau modifica ceva din sf=nta
predanie a dogmelor ortodoxe. M\rturisirea de tip ecumenist este, implicit, o desfiin]are a dogmaticii primelor articole
ale crezului: Cred `ntr-Unul Dumnezeu Tat\l…[i `ntru Unul
Domn Iisus Hristos…[i `ntru Duhul Sf=nt…Aici `n aceast\
sf=nt\, nedesp\r]it\ Treime nu mai `ncape nimic, nici un alt
Dumnezeu, numit sau nenumit.
Apostazia veacului nostru a fost marcat\ [i prin
ateismul epocii comuniste cu care, din nefericire, ne-am
`nvoit cei mai mul]i dintre noi, toler=ndu-l, urmat acum de
un ateism mai viclean [i perfid, ateismul „[tiin]ific” impus
de protestantismul pragmatic american. Acest tablou
deprimant al st\rii de apostazie aproape universale face ca
epoca noastr\ s\ arate nu mult diferit de epoca sincretismului p\g=nesc roman. De aceea, misiunea noastr\, a
cre[tinilor trebuie asumat\ `n acela[i duh de apostoleasc\
m\rturie. {i sfin]ii Apostoli s-au confruntat foarte acut cu
necredin]a p\g=nilor care-i cov=r[eau cu mult ca num\r, dar nu
[i ca putere. Imnul Sf=ntului Roman Melodul se adreseaz\
tocmai acestei st\ri de apostazie dezolant\, m\rturisind c\
dac\ cel dint=i ucenic al M=ntuitorului care s-a `mp\rt\[it
nemijlocit de lumina Lui cea de via]\ f\c\toare a putut
c\dea, cu c=t mai mult `ntunecatul [i dep\rtatul veac de
o precizie aproape biblic\, condi]ia omului lep\dat de Dumnezeu cel
adev\rat, condi]ia omului idolatru.
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acum poate c\dea `n cea mai neagr\ apostazie! Dar [i aici
`ndoite chipuri al apostaziei avem: unul al sf=ntului Petru,
penitent, alerg=nd `nsetat dup\ iertare, c\ut=nd-o, strig=nd
la Dumnezeu din r\runchi, b\t=ndu-[i pieptul, dar c\ut=nd
cu n\dejde la dragostea m\rturisit\ [i `mp\rt\[it\ a
M=ntuitorului, [i cel\lalt chip, al lui Iuda, al apostaziei
celei f\r\ `ntoarcere, al deznd\jduirii, al st\ruin]ei `n starea
de culp\, al `nsingur\rii egoiste, al auto-os=ndirii `n iadul
cel mai de jos, al c\ut\rii m=ntuirii acolo unde nu este, la
oameni, la idoli [i ghicitori, `n sine `nsu[i. Toate aceste alte c\i
duc, `ntr-o mai mare sau mai mic\ m\sur\, la strangularea
sufleteasc\, la moarte, la lep\darea definitiv\ [i f\r\ de
`ntoarcere de care ne p\ze[te [i pe noi, Hristoase Dumnezeule, lumina cea mai presus de fire [i de cuv=nt, pe care
`ntunericul lumii acesteia nu o poate cuprinde.

Imnul despre lep\darea Sf. Petru
Proimion I
O, bunule P\stor, Care sufletu-Ţi pui pentru oile
Tale,
Gr\be[te, m=ntuie[te, sfinte, pierdut\ turma Ta.
Proimion II
Purtat de-nfrico[ate valuri [i `ntors de vorba
unei feti[cane,
Petru zicea: „Hristoase Dumnezeule,
B\tut de v=nturi, pe drept cuv=nt, eu am sl\bit
{i de-o `ntrebare ispitit, `n lep\dare am c\zut.
~ns\ cu lacrimi }ie strig:
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Gr\be[te, m=ntuie[te, Sfinte, pierdut\ turma Ta.
Proimion III
Alt val scufund\tor pe p\m=nt fu t=n\ra copil\,
dar reg\sind apoi pe cele `nalte,
La tine aflu liman,
Doamne, lacrimile mele drept mijlocire voi aduce
}ie
{i la Tine voi striga, pentru aceasta:
Gr\be[te, m=ntuie[te, Sfinte, pierdut\ turma Ta.
1. S\ ne `n\l]\m mintea, cugetul s-aprindem,
duhul s\ nu-l stingem,
S\ `nviem cu sufletul [i s\ ne s=rguim
Ca iar\[i `mpreun\ s\ p\timim cu Cel Nep\timitor,
S\ lep\d\m cugetele cele de multe griji,
S\ ne lipim de Cel de pe cruce
Cu to]ii `mpreun\ cu el, de vre]i, la Caiafa-n
sinedriu s\ mergem,
S\ strig\m lui Hristos gr\irile de-odinioar\ ale
lui Petru
{i de urc\ pe cruce, ori `n morm=nt se pogoar\,
Cu Tine-mpreun\ p\timim, murim [i }ie strig\m:
Gr\be[te, m=ntuie[te, sfinte, pierdut\ turma Ta.
63

2. O, iubitorilor de Hristos , nu zadarnic amintir\m de Petru,
Ci pentru ca s\ ne s=rguim c\tre iubirea lui de
prieten,
63

Interpelarea direct\ a auditoriului prin adres\rile directe de men]inere a contactului pledeaz\ `n favoarea `ncadr\rii acestor middrashe
siriace `n categoria speciilor omiletice.
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Iar nu c\tre lep\darea [i fuga celui slab.
C\ci Petru se-aprinse de fierbin]eala dragostei
mai `nt=i,
Dar s-a fost stins de spaim\ peste pu]in\ vreme:
~ns\ Hristos, precum a primit os=rdia aceluia
În acela[i chip [i nenorocirea
Mai dinainte i-a [tiut-o Hristos,
Cunosc=ndu-ne firea slab\ [i plecat\, trestie b\tut\
de ori[ice v=nt,
Tremur=nd ve[nic `n primejdii [i strig=nd:
Gr\be[te, m=ntuie[te, sfinte, pierdut\ tuma Ta.
3. A[adar, voi, iubitorilor de Hristos care pe
Petru-l auzir\]i,
Pleca]i c\tre mine urechile voastre, asculta]i
cuvintele Evangheliei [i prinde]i-le-n minte.
C\ci zice sf=ntul Matei `n Evanghelia pe care a
scris-o:
Dup\ ce au cinat a zis Hristos:
„Fiii mei, iubi]ii mei ucenici, `n aceast\ noapte
To]i v\ ve]i sminti `ntru Mine [i v\ ve]i lep\da
de Mine”.
{i mai presus dec=t to]i, tulbur=ndu-se Petru,
zise, cu fal\ strig=nd:
„Chiar dac\ to]i se vor lep\da, eu nu m\ voi
lep\da,
Ci al\turi de Tine voi fi [i voi muri pentru Tine
[i voi striga:
Gr\be[te, m=ntuie[te, sfinte, pierdut\ turma Ta.”
4. Ce spui, ~nv\]\torule? strig\ Petru,
Eu de Tine s\ m\ lep\d?
S\ Te p\r\sesc [i s\ fug?
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{i s\ nu-mi amintesc chemarea Ta [i cinstea
dat\ mie?
Eu `nc\ m\ fr\m=nt `n sinea-mi cum mi-ai sp\lat
picioarele,
{i Tu-mi spui: “Te vei lep\da de Mine,” o,
Izb\vitorule?!
~nc\ mai cuget, M=ntuitorule, cum vasul cu ap\
duc=nd,
Te-ai plecat c\tre picioarele mele, Tu, Cel Ce
por]i p\m=ntul şi cerurile ]ii.
{i cu m=inile cu care le-ai zidit, acum mie `mi
speli picioarele,
{i strigi c\ m\ voi sminti [i nu voi striga }ie:
Gr\be[te, m=ntuie[te, Sfinte, pierdut\ turma Ta?
5. O, Cela Ce e[ti f\r\ de prihan\, Cel ce e[ti
f\r\ de sf=r[it,
Dulcea]a sfintei Tale cine `nc\ `mi st\ruie `n
gur\,
De voi fi, vai mie, ca un tr\d\tor, eu, cel ales al
T\u,
Mai bine-mi este a muri dec=t a tr\i,
Iar dac\ amintirea tainei `ntreag\ o voi pierde,
Taina pe care o cunosc, am v\zut-o [i iar\[i o
v\d,
Atunci cu mult mai bine-mi este mie de-a
alerga spre iad de viu,
Lipeasc\-mi-se limba de cerul gurii mele
de mint sau de vreodat\ voi `nceta s\ strig:
Gr\be[te, m=ntuie[te, sfinte, pierdut\ turma Ta.
6. L-aceste cuvinte, Cel Ce pe om l-a pl\smuit
`i r\spunse lui Petru:
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„Ce spui, prietene Petre? Nu te vei lep\da de
Mine? Nu vei fugi de Mine, nici nu m\ vei
dep\rta?
{i Eu voiesc aceasta,
Dar credin]a-]i este nestatornic\
{i nicicum nu poate sta `mpotriva ispitei:
Aminte[te-]i cum `ntr-o clipit\ `n mare te scufundai
De nu-]i `ntindeam ]ie m=na?
C\ci merg=nd pe mare ca [i Mine,
Cur=nd `ns\ te-ai cl\tinat [i pe dat\ te-ai pierdut,
Apoi te-am sprijinit pe tine, ce strigai [i ziceai:
Gr\be[te, m=ntuie[te, sfinte, pierdut\ turma Ta.
7. Iat\ [i acum, adev\rat, adev\rat spun ]ie,
C\ mai ’nainte de-a c=nta coco[ul
De trei ori m\ vei tr\da.
{i ca atunci `n valurile m\rii,
~]i vei `nv\lm\[i mintea [i o vei scufunda,
~nc=t de trei ori te vei lep\da.
{i precum atunci strig=nd, iar acum pl=ng=nd,
64
M\ vei afla m=na tiz=ndu-]i ca [i la-nceput
C\ci lu=nd cu ea trestia, voi `ncepe a scrie iscusit
Iertarea tuturor celor din Adam.
Trupul Meu pe Care-L vede]i
Se face pentru Mine o coal\ de papyrus
{i s=ngele Meu, cerneal\
~n care-`nmoi pana ca s\ scriu,
~mp\r]ind darul ne`ncetat celor ce strig\ cu
suspin:

64
Textul `n canoane este: „Te lepezi, Simone Petre, de ceea ce vrei
s\ faci curând, precum s-a zis. Ci f\r\ z\bav\ venind la tine, o slujnic\
te va sp\imânta, precum a zis, Domnul, „Dar plângând cu amar, M\
vei afla milostiv pe Mine pe Care toat\ f\ptura M\ binecuvânteaz\,
sl\vindu-M\ `n veci.” (Triodul, op. cit. p. 557-561).

IMNELE POCĂIN}EI
Gr\be[te, m=ntuie[te, Sfinte, pierdut\ turma Ta.
8. –„Acum dar,” [i Petru r\spunse: „c\ ai
`nsemnat [i de c=te ori m\ voi lep\da de Tine,
~mi voi ar\ta [i eu de fa]\ cu Tine cugetul meu,
M=ntuitorule,
De[i Tu-l cuno[ti mai dinainte ca eu s\ gr\iesc,
Iubitorule de oameni,
Totu[i `]i spun }ie deschis cele ce [i eu cuget:
~n fa]a `ngerilor [i a oamenilor [i `n fa]a Ta,
Ziditorule,
Al celor de sus [i al celor de jos, acum m\rturisesc:
{i de-ar fi s\ mor, nu m\ voi lep\da de Tine,
M=ntuitorule,
Cu Tine vreau s\ tr\iesc, iar dup\ Tine, s\ nu
tr\iesc;
Pentru ce a[ mai privi soarele f\r-a striga }ie:
Gr\be[te, m=ntuie[te, Sfinte, pierdut\ turma Ta”
9. Pe de o parte, Petru, prietenul cel ales, de
r=vn\ plin,
De cealalt\ parte, Ziditorul, mereu gata ca
iar\[i lui Petru-n ajutor s\ vin\
Ca unul Care mai dinainte `i cuno[tea alunecarea [i nestatornicia firii
Acestea zic=nd [i auzindu-le Domnul,
Vr=nd ca cel dint=i la p\timire s\ se duc\
Prins de cei f\r\delege, precum a voit,
{i v=ndut de c\tre Iuda, precum a [tiut:
{i dus la Caiafa-n sinedriu;
Iar Petru de departe ~l urma, ca s\ vad\ sf=r[itul
{i v\z=ndu-l, se temu [i tremur\ de fric\, strig=nd:
„Gr\be[te, m=ntuie[te, sfinte, pierdut\ turma Ta”.
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10. La `ndemnul multei sale r=vne, Apostolul
s-amestec\-n mul]ime,
{i-n mare grab\ intr\ [i-nl\untrul sinedriului
ajunse,
Vede-acolo
Focul legat [i iarba [ez=nd pe scaun de judecat\,
Pe Hristos st=nd `n picioare `naintea arhiereului,
{i, neput=nd suferi nenorocirea, a izbucnit `n
lacrimi.
~[i b\tea pieptul [i zicea `ntr- ascuns:
„E[ti `n lan]uri, Hristoase, [i `ng\dui acestea [i
le rabzi
{i cu scuip\ri se-acoper\ fa]a de care serafimii,
tremur=nd [i-nfrico[=ndu-se `[i ascund fe]ele,
gr\ind:
„Gr\be[te, m=ntuie[te Sfinte, pierdut\ turma Ta.”
11. Ei Te p\lmuiesc peste obraz, iar eu tr\iesc
[i m\ ]in aproape de Tine?
Ei Te batjocoresc, Iubitorule de oameni, iar
p\m=ntul vede [i-i ]ine [i nu se casc\ s\-nghit\
pe hulitori?
Ei hulesc [i cerul nu se-nf\[ur\, nu se str=nge
{i nu se m=nie cei ce-[i au s\la[ul acolo?
{i Mihail nu se-nt\r=t\, v\z=ndu-Te acoperit de
palme [i oc\ri?
Nu arde [i nu-i mistuie pe cei de pe p\m=nt?
{i Gavriil rabd\ [i nu-i arde pe `ndr\zne]i?
Chiar dac\ toate puterile cere[ti cele de sus ar
t\cea,
Eu m\ zbucium [i m\ cutremur [i strig }ie:
Gr\be[te, m=ntuie[te, Sfinte, pierdut\ turma Ta.
12. Pe c=nd zicea acestea, Petru t\cu,
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{i cuprins de uimire, nu mai adaug\ `nc\ nimic,
Dar de `ndat\ cel ce frumos a t\cut, r\u mai
departe-a gr\it,
Ca s\ se adevereasc\ Hristos, adev\rul,
{i s\ se fac\ mincinos orice p\m=ntean.
Ce vom gr\i dar, fra]ilor?
C\ s-a lep\dat Chefa ca s\ se adevereasc\ Ziditorul?
S\ nu-mi fie mie aceasta s\ gr\iesc astfel de
Hristos,
Ci voi cugeta a[a: c\ pe toate mai dinainte le
vede, le arat\,
{i mai dinainte-i `nt\re[te pe cei care strig\:
Gr\be[te, m=ntuie[te, sfinte, pierdut\ turma Ta.
13. Petru se lini[ti pu]in, precum am zis mai
`nainte:
Pu]in [i-a st\p=nit din tulburare [i a [ezut de-o
parte,
acolo-n sinedriu, fr\m=ntat de g=nduri, ab\tut.
Dar o slujnic\ `l m\sura cu ochiul [i se-nv=rtea
`n jurul ucenicului,
Cercet=ndu-l [i de sus [i de jos cu-am\nun]ime,
~ndat\ pricepu, [i c\tre el strig\:
„{i tu erai c=ndva cu Galileanul `mpreun\.
N-am nici o `ndoial\!”
R\spuns-a Petru: „Nu [tiu ce spui,
Nu-L cunosc pe omul pe Care-L propov\duiesc cei
ce strig\:
„Gr\be[te, m=ntuie[te, Sfinte, pierdut\ turma Ta”.
14. Apostole, `ndat\ ai l\sat puterea, [i copila
te-a dobor=t,
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Dar treze[te-te, ridic\-te [i re`nvie puterea cea
dint=i, ca un lupt\tor:
C\ci lupta nu era `mpotriva unuia mai puternic
dec=t tine.
Deci cum ai fost r\pus de-o singur\ vorb\?
O slujnic\ se-apropie de tine care gr\ind pripit
{i poate nedeslu[it vorbele ce le-a zis c\tre tine,
{i de ele ca de-un r\get sl\bindu-te, la b=iguiala ei,
i-ai r\spuns: „Nu [tiu ce spui”.
Pentru ce dar te-a-nsp\im=ntat o copil\ [i nu ai
strigat:
„Gr\be[te, m=ntuie[te, sfinte, pierdut\ turma Ta.”
15. Dreptul, socotind c\ slujnica a fost pus\ de
cei din sinedriu,
P\r\se[te `n grab\ locul [i iar\[i afl=nd `mpiedecare la por]i,
{i acolo c\zu.
C\ci alt\ slujnic\ venind, precum este scris,
Astfel gr\i c\tre cei ce erau `nfierb=nta]i
C\ „[i acest b\rbat era cu Nazarineanul `mpreun\,
aceasta e sigur.”
La acestea Chefa r\spunse `nsp\im=ntat:
„Nici nu-L cunosc pe omul acela, nu-l [tiu pe El
Nu-L cunosc pe omul de care zic cei care strig\:
„Gr\be[te, m=ntuie[te, sfinte, pierdut\ turma Ta”
16. Nu-L cuno[teai pe omul acela, o, Petre, precum
ai zis?
Nu-L cuno[teai pe omul?! Oare nu cumva prin
aceasta voiai s\ spui
C\ nu-L cuno[teai nu doar pe omul, ci pe Dumnezeu?
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Oare nu cumva te-ai gr\bit s\-i `nve]i pe cei
f\r\delege
C\ Dumnezeu era Cel r\stignit?
{i, de[i a p\timit cu trupul, purt\torul de trup,
Cel f\r\ de s\m=n]\ n\scut din Preacurata,
Este Dumnezeu [i nu moare, cu trupul murind:
~ntru cele v\zute, se las\ st\p=nit,
~ntru cele ce nu se v\d, este neapropiat tuturor,
afar\ de cei care strig\:
„Gr\be[te, m=ntuie[te, sfinte, pierdut\ turma Ta.”
17. Te sl\vim pe Tine, St\p=ne, c\ci este bun\
psalmodia:
Te c=nt\m pe Tine, Doamne, Care-ai r\bdat toate,
Iar Petru, nimic dintru ale Tale suferind, Te-a
lep\dat.
Pe c=nd ~nsu]i primeai biciuiri, Petru s-a lep\dat,
Nimic r\bd=nd cel luptat
C\ci, deja de dou\ ori dobor=t de femei,
A treia oar\ s-a dobor=t de al]ii, b\rba]i
C\ci peste pu]in\ vreme, apropiindu-se, al]i c=]iva
~mpresoar\ pe Petru, [i el iar\[i se leap\d\, cu
jur\m=nt.
{i-ndat\ coco[ul-l condamn\ [i strig\:
Gr\be[te, m=ntuie[te, sfinte, pierdut\ turma Ta.
18. Auzind coco[ul c=nt=nd, Petru cu temei a
strigat:
T=nguindu-se cu lacrimi: „Vai mie, vai!
De aici unde m\ voi duce? Unde voi [edea? Unde
m\ voi ar\ta?
Ce voi spune [i ce cuvinte voi gr\i?
Ce voi lep\da [i ce voi primi `nd\r\t?
Ce voi face? Ce voi p\timi? Ce voi r\bda?
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Pe care dintre r\ni s\ pl=ng mai mult?
Pe prima, pe-a doua?
C\ci `ntreit chin a venit peste mine
{i de trei ori tr\darea s-a ab\tut peste mine,
smeritul.
~n chip nev\zut, am fost s\getat,
~n chip v\zut, am fost dobor=t.
Cum mi-am `n\l]at cugetul [i nu am strigat:
Gr\be[te, m=ntuie[te, sfinte, pierdut\ turma Ta.”
19. Putere [i c=ntare e[ti, Iubitorule de oameni,
Nu m\ lep\da,
Acestea Petru zicea pl=ng=nd,
P=n\ ce a ajuns la ucenicii M=ntuitorului.
Pun=ndu-[i m=inile pe cap, strig\:
Vai mie, vai, slujitorii lui Hristos,
Iat\, deja profe]ia lui Hristos s-a-mplinit
Pentru `ntreita mea lep\dare!
Pl=nge]i odat\ cu mine [i v\ t=ngui]i, a[a zic=ndu-mi:
Unde-]i este setea [i r=vna-]i unde este?
Unde credin]a [i luarea-aminte cu paza?
Unde-]i era cugetul ce se r\t\cise [i pentru ce
pricină-ncetase-a striga:
„Gr\be[te, m=ntuie[te, sfinte, pierdut\ turma Ta”!
20. Dar Cel Multmilostiv Se birui de lacrimile
lui Petru
Şi-i trimise iertarea: iar c=nd gr\i t=lharului,
La Petru se g=ndea acolo pe cruce:
O, prietene t=lhar, cu Mine fii azi,
De vreme ce Petru azi m-a p\r\sit
Precum aceluia [i ]ie [i celor ce M\ caut\
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Voi deschide c\mara inimii Mele, c\ci Iubitor
de oameni sunt
Pl=ng=nd, o, t=lharule, Mie ai strigat: „Pomene[tem\”,
Iar Petru, t=nguindu-se, strig\ „Nu m\ p\r\si!”
Pentru aceasta [i eu, ca [i acela, zic `mpreun\
cu cei ce strig\:
Gr\be[te m=ntuie[te, sfinte, pierdut\ turma Ta”
21. Nimeni nu este f\r\ de p\cat, nimeni nu
este necl\tit.
Nu fi]i pu]in-credincio[i,
Eu singur sunt f\r\ de prihan\: pentru aceasta,
tuturor harul rev\rs.”
Dar asemenea, ar spune cineva a[a:
„De unde aceasta, o, omule,
C\ Petru, c\z=nd, iar\[i a fost chemat?”
Deja am ar\tat neab\tut
{i pentru aceasta a fost trimis darul lui Petru
oarec=nd
C\ci glas `ngeresc era cel ce gr\ia femeilor:
„C=nd gr\i]i tuturor ucenicilor, gr\i]i [i lui Petru
acestea: „Nu v\ teme]i, zice ~nv\]\torul, ci striga]i
tare:
„Gr\be[te, m=ntuie[te, sfinte, pierdut\ turma Ta.”
22. O, sfinte Petre, ie[i, `nt=mpin\ pe Domnul
{i prime[te-L pe El Care spre tine gr\be[te
Din morm=nt, ca din iatac de nunt\,
C\ci prin mine, care sunt `ngerul Lui,
Zice c\tre tine unele ca acestea:
Nu lep\da iertarea, ci „ruga]i-v\, ca s\ nu c\de]i `n
ispit\!”
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A[adar, s\ nu cugete cineva c\ lui Petru nu i sa iertat atunci c\derea.
C\ci Hristos a venit pe p\m=nt voind s\ dea
iertarea
{i tot voind s\ dea iertare, S-a pironit pe cruce
{i iert=nd, supus-a moartea celor ce strigau:
Gr\be[te, m=ntuie[te, sfinte, pierdut\ turma Ta.
23. Iart\-ne, St\p=ne, striga]i Ziditorului,
65
Voi, cei de cur=nd chema]i ,
De vreme ce gustar\]i din dulcele izvor [i bun
al colimvitrei,
Mai v=rtos v\ lumina]i [i nu doar v\ boteza]i
f\]arnic.
{i nu cu vicle[ug primi]i acum darul,
Ca nu cumva s\ zic\ Dumnezeu:
„C=nd au intrat, ace[tia au `ntinat p\m=ntul Meu.”
S\ nu fie dar acum acestea s\ le spui, Hristoase,
Ci degrab\ s\ vii, s\-i prime[ti bucuros,
~mpreun\ cu noi [i pe ace[tia (cei de o credin]\)
care strig\ }ie:
„Gr\be[te m=ntuie[te, sfinte, turma Ta.”

65

Se refer\ la cei boteza]i de curând. Aceste aluzii baptismale
prezente atât `n Imnul demonizatului, cât [i `n cel al femeii p\c\toase,
circumstan]iaz\ Imnul `n contextul Sfintei Liturghii, ca ]inând locul
unor omilii. E greu de crezut c\ lep\darea lui Petru avea ceva comun
cu cateheza care era f\cut\ la botez. Mai curând, este vorba de o
adaptare la o situa]ie sau circumstan]\ concret\: ori de câte ori avea
loc un botez, predica de la sfâr[it folosea prilejul pentru a le da o
`nv\]\tur\ nou\ celor primi]i de curând printre cei credincio[i.
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IMNUL SFINTEI MARII LA
C R U C E 66
Introducere
Imnul Sfintei Fecioare la cruce face parte din ciclul
pascal [i celebreaz\ P\timirea Maicii Domnului al\turi de
cea a Preasl\vitului ei Fiu. Este de semnalat faptul c\, `n
tradi]ia ortodox\, c=nt\rile din perioada pascal\ `ncep=nd
cu Joia Mare [i p=n\ la ~nviere, de o bog\]ie [i varietate cu
adev\rat f\r\ asem\nare, o au ca protagonist\ pe Maica
Domnului, subliniind importan]a acordat\ `n cre[tinismul
ortodox Patimii M=ntuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos.
Acesta este [i motivul pentru care Roman Melodul `nsu[i a
rezervat un num\r mai mare de imne acestei perioade
alc\tuind chiar dublete sau triplete: Imnul sfintei Marii la
Cruce, Imnul Patimii M=ntuitorului, Imnul pogor=rii la iad (3
imne), Imnul `nvierii Domnului (5 imne). Fiecare moment
semnificativ al Patimii este amplu descris `n dezvolt\ri
imnice independente, ca `ntr-o suprastructur\ `n care
drumul crucii este atomizat `n unit\]i dramatice de sine st\t\toare, cu structur\ [i identitate proprii. Aceast\ atomizare
are ca efect o dilatare temporal-spa]ial\, considerat\ din
punct de vedere al timpului sacral-liturgic. De aceea,
aceste imne se percep ca o unitate, dincolo de unitatea
strict tematic\, ele sunt str=ns unite tocmai prin aceast\ for]\
66

Kondakion, `n Sfânta [i Marea Vineri la patimile Domnului [i la
tânguirea Maicii Domnului, Triodul, op.cit.

136

Sfântul Roman Melodul

comemorativ-celebrant\ ce reactualizeaz\, `n ordine sacral\, `n desf\[urarea unui timp liturgic, `ntreaga patim\ a
M=ntuitorului. Nu `nt=mpl\tor, Maica Domnului este cea
care deschide acest ciclu unitar al P\timirii M=ntuitorului
pe cruce.
Scena t=nguirii Maicii Domnului `nainte de R\stignire, ca
[i dialogul `ntreg dintre mam\ [i Fiu `naintea patimii nu este
atestat `n Evanghelie, ci doar `n tradi]ia „de stran\” a c=nt\rilor
biserice[ti, precum [i `n „tradi]ii orale populare apocrife”
(Grosdidier de Mâtons), `n care sensibilitatea popular\ atribuie
Maicii Domnului mi[c\toare t=nguiri [i pl=ngeri. La sf=ntul
Roman Melodul, aceste dialoguri `ntre Maica Domnului [i Fiul
ei au un rol foarte bine stabilit pedagogic, pe de o parte, şi
dogmatic, pe de alta. Suferin]a Maicii Domnului d\ adev\rata
dimensiune a Patimii M=ntuitorului [i nuan]eaz\ ideea c\
M=ntuitorul a suferit [i p\timit `n `nsu[i trupul Său pentru
`ntreaga umanitate. Cununa `ntregului neam omenesc prin
cur\]ia ei f\r\ de prihan\, suma `ntregii umanit\]i, Maica
Domnului sufer\ `mpreun\ cu r\stignitul ei Fiu, om des\v=r[it [i
Dumnezeu des\v=r[it. ~n lumina suferin]ei Maicii Domnului se
valorizeaz\, `n fapt, `ntreaga, des\v=r[ita omenitate a M=ntuitorului. Poate c\ nici o alt\ formulare dogmatic\ nu ilustreaz\
at=t de plenar omenitatea des\v=r[it\ a M=ntuitorului dec=t
t=nguirea Maicii Domnului la cruce. Poate nic\ieri `n imnografia ortodox\ nu a avut loc o mai ad=nc\, intim\ `nt=lnire [i
l\untric\ `mpreunare `ntre dogm\ [i c=ntare, `ntre doxologie,
celebrare liturgic\ [i ansamblul dogmatic. Aceast\ sintez\ s-a
realizat ca o necesitate: suntem la mai bine de 100 de ani de la
sinodul din Chalcedon (451) care comb\tuse [i condamnase
monofizitismul [i care proclamase coexisten]a celor dou\ firi,
omeneasc\ [i dumnezeiasc\ `n ipostasul sau persoana unic\ a
M=ntuitorului. Tot acum, prin sf=ntul Chiril al Alexandriei,
este comb\tut\ erezia lui Nestorie care separa, `n direct\
descenden]\ origenist\, pe Iisus Hristos omul, de Cuv=ntul
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ve[nic [i, drept consecin]\, `i refuza Maicii Domnului titlul
de Theotokos, N\sc\toare de Dumnezeu, sus]in=nd c\
Maica Domnului a n\scut doar pe Hristos-omul. Cu toate
anatematismele Chalcedonului, monofizitismul a continuat
s\ existe, opun=ndu-se schismatic dogmei ortodoxe a
Bisericii p=n\ la `nceputul secolului al VII-lea, prelungindu-se
chiar dincolo de anatematismele 15 ale lui Justinian (553),
ultimele cotroverse fiind conduse de Sf=ntul Maxim M\rturisitorul [i Sf=ntul Ioan Damaschinul. ~n special, spa]iile
orientale erau cele mai expuse la monofizitism [i origenism.
„Cre[tinismul siriac pare s\ fi fost la fel de divizat `ntre
nestorieni, Chalcedonieni [i monofizi]i”67. ~n acest context
istorico-dogmatic se `n]elege [i trebuie integrat [i Imnul
Sfintei Marii la cruce. Refrenul imnului reflect\ tocmai
teologia chalcedonian\ `n pofida nestorianismului, subliniind [i
implic=nd termenul de Theotokos, iar ultimele dou\ versuri
reprezint\ sinteza versificat\, o formul\ dogmatic\ antinestorian\, pe de o parte, iar pe de alta, antitheopaschit\: Maica Domnului se adreseaz\ Cuv=ntului celui ~ntrupat, subliniind
unitatea ipostatic\ `ntre Dumnezeu-Cuv=ntul [i firea omeneasc\ `nsu[it\ `n persoana Domnului Iisus Hristos. Totodat\
`nt\re[te dogmatica pururea fecioriei, `nainte [i dup\ na[tere a Maicii lui Dumnezeu: „D\-mi cuv=nt, Cuvinte, nu m\
trece t\c=nd, Cel Ce m-ai p\zit curat\, Fiul [i Dumnezeul meu”.
Editorul francez Grosdidier de Mâtons era intrigat de
lipsa de lirism a acestor imne `n compara]ie cu genul corespunz\tor latin al poemelor Stabat Mater. ~n realitate, nu
este vorba despre o s\r\cie sau de vreo insensibilitate
merg=nd p=n\ la ironie sau „impuritate a sentimentelor”,
cum o afirm\ destul de grosier, Grosdidier de Mâtons, [i
67

Pentru detalii, John Meyendorff. Hristos `n gândirea cre[tin\
r\s\ritean\. Editura Institutului Biblic [i de misiune al Bisericii ortodoxe Române, Bucure[ti, 1997. Cap. II Chalcedonieni [i monofizi]i. p. 47
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cu at=t mai pu]in, de o „mysanthropie dédaigneuse”. Este
clar pentru oricine cite[te articolul care prefa]eaz\ Imnul
Sfintei Marii la cruce din edi]ia SC c\ percep]ia editorului
este deformat\ de faptul c\ analiza lui este complet lipsit\
de contextul istorico-dogmatic `n care a fost creat Imnul
Sfintei Marii la cruce, ignor=nd complet controversele dogmatice `n jurul monofizitismului, nestorianismul [i theopaschismul
care b=ntuiau Biserica ortodox\ `n perioada sf=ntului Roman
Melodul, at=t `n Constantinopol, c=t [i `n Siria, Egipt sau
Palestina. Primele strofe au fost compuse sub forma unor
`ntreb\ri catehetice adresate de Maica Domnului Fiului s\u,
ca un artificiu de construc]ie propedeutic pentru formulele
dogmatice ulterioare. Nici vorb\ de misantropie, dimpotriv\, sf=nta fecioar\ Maria se adreseaz\ Domnului
subliniind tocmai umanitatea Lui [i `n virtutea acestei
umanit\]i cere [i implor\ mil\ [i cru]area de o suferin]\
cople[itoare, fiind, `n acela[i timp, con[tient\ deplin de
dumnezeirea M=ntuitorului. Este foarte subtil\ teologia
implicit\ a acestui poem pe care numai mintea lui Roman
Melodul o putea e[afoda `n chip genial, atribuind Maicii
Domnului `ntreag\ teologia Chalcedonului sau formulele dogmatice consacrate de acesta, care o celebrau, `n cel mai apropiat
chip, drept N\sc\toare de Dumnezeu. De fapt, `ntreaga teologie
a sf=ntului Chiril, [i implicit a Chalcedonului, st\ sub semnul
Sf=ntului Acoper\m=nt al Maicii lui Dumnezeu-omul. Nu mai
pu]in important\ este pedagogia ce decurge din aceast\
asimilare. Astfel `nc=t repro[urile ne`n]eleg\toare ale cercet\torului francez sunt de ne`n]eles pentru un ortodox: „Mais
Romanos n’est décidément pas un élégiaque. Il ne peut
s’empêcher de donner même aux plaintes des mères un ton
d’ironie violente qui rappelle à la fois la tragédie antique et le
Livre de Job; ironie plus âpre et aggressive chez la veuve, plus
hardie, presque blasphématrice chez Sara, plus amère avec
un accent de mysanthropie dédaigneuse, dans les trois
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premières strophes de Marie à la Croix”. Nimic mai ne`n]eleg\tor! „Mysanthropie dédaigneuse?”, c=nd `ntregul
imn este o nedisimulat\ pledoarie chalcedonian\ `mpotriva
asocia]ioni[tilor, `n favoarea deplinei umanit\]i a M=ntuitorului
`n unire cu Dumnezeirea Lui? „Mizantropicele” strofe invocate
sunt perfect motivate de construc]ia aproape catehetic\ a
Imnului [i impuse de desf\[urarea coerent dogmatic\ `n
sensul Chalcedonului, iar a le analiza independent de contextul `n care figureaz\ înseamnă a deforma viziunea sf=ntului
Roman, ne]in=nd seama nici de inten]ia autorului, nici de
procedeul artistic folosit. ~ntreb\rile pe care Maica Domnului le
adreseaz\ M=ntuitorului n-au nimic a face cu mizantropia. Ele
rememoreaz\ minunile pe care M=ntuitorul le-a s\v=r[it pe
p\m=nt, subliniind nu mizantropia, ci marele paradox al coexisten]ei celor dou\ firi `n persoana unic\ a M=ntuitorului, [i sunt
adresate tocmai cu v\dita inten]ie de a provoca replicile absolut
dogmatice ale M=ntuitorului: m\rturisirea de credin]\ ortodox\
chalcedonian\. Nu `nt=mpl\tor, Maica Domnului se adreseaz\
Cuv=ntului, cer=ndu-I s\ explice taina M=ntuirii oamenilor,
tocmai din perspectiva ~ntrup\rii, asum\rii des\v=r[ite a firii
omene[ti [i a condi]iei ei tragice din pricina c\derii, pentru a
ob]ine, `n chip de r\spunsuri, formulele dogmatice ortodoxe
aşa cum fuseseră ele formulate la Chalcedon, şi nicidecum
pentru a se revolta mizantrop împotriva umanităţii. Iar
dac\ lamento-urile din Stabat mater nu se reg\sesc `n versurile Sf=ntului Roman, de[i exist\ versuri de o delicat\ [i
subtil\ ging\[ie a Maicii c\tre Fiul [i invers, e pentru c\
tradi]ia ortodox\ a v\zut `n Maica Domnului u[a m=ntuirii
neamului omenesc, con[tient\ de misiunea ei, dar mai ales
con[tient\ de adev\rul [i realitatea ~nvierii, a[a cum rezult\
[i din Imnul Sf=ntului Roman [i din consim]\m=ntul sau ascultarea des\v=r[ite ale Fecioarei, dup\ modelul evanghelic „Iat\
roaba Domnului…”, chip pe care, cu deosebit\ evlavie, sf=ntul
Roman `l p\streaz\ des\v=r[it în conformitatea cu icoana
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Maicii Domnului, zugrăvită în Evanghelii. Iat\ cum continu\ aceast\ critic\ oarb\ sau mai cur=nd critica acestui
mauvaise oeil de critique catholique: „aussi le lecteur
occidental serait-il tenté de trouver à ces strophes quelque
chose d’aprêté dans le style et d’impur dans les sentiments
qui lui ferait regretter la poésie certainement plus
touchante du Stabat mater.” Or, `n cazul poemului nostru,
primatul este dogmatic, iar criteriul imnografic este dogma. Pentru a sublinia paradoxala, inexplicabila [i cea mai
presus de fire unire ipostatic\ a celor dou\ firi `n persoana
M=ntuitorului, Maica Domnului se adreseaz\, pe r=nd, dar
nedespărţindu-le, dumnezeirii M=ntuitorului, rememor=nd
minunile Domnului, [i deopotrivă, se adreseaz\ omenit\]ii lui
Hristos, amintindu-I momentul `ntrup\rii, na[terii [i chiar
cel al al\pt\rii tocmai `n ideea de a sublinia des\v=r[ita Lui
omenitate (cf. strofele 6 bis, 7, 8). Inten]ia „pedagogic\” a
conversa]iei rezult\ [i mai clar din r\spunsurile dogmatice
ale M=ntuitorului care par a se adresa direct nestorienilor
[i asocia]ioni[tilor: „de vreme ce Eu sunt Cel ce sunt,
Cuv=ntul cel din veac fiind, /din tine M-am n\scut cu
trupul /[i `n trup p\timesc, `n trup [i m=ntuiesc”: `n care
M=ntuitorul sintetizeaz\ punctele de doctrin\ chalcedoniene: Dumnezeu Cuv=ntul (`mpotriva a ceea ce socoteau
nestorienii) S-a `ntrupat din pururea Fecioara Maria, [i a p\timit
`n trup (`mpotriva a ceea ce sus]ineau theopashi[tii) Remarc\m insisten]a cu care subliniaz\ suferin]a `n `nsu[i trupul
omenesc, cu firea r\m=n=nd nep\timitor, nemuritor, necuprins, f\r\ `ns\ ca aceasta s\ `nsemne desp\r]irea sau
scindarea celor dou\ firi, precum `nva]\ dumnezeiescul
sf=nt Chiril. P\timind cu trupul, M=ntuitorul nu S-a `nstr\inat sau desp\r]it de dumnezeire [i tocmai prin dumnezeire a
biruit moartea, cu dumnezeirea a pogor=t `n iad, aduc=nd
m=ntuirea. Cel pu]in, asta ne veste[te troparul ce deschide Canonul de umilin]\ c\tre Domnul nostru Iisus Hristos, care
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precede Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos: „C=nd te-ai
pogor=t la moarte, Cel Ce e[ti via]a cea f\r\ de moarte, atuncea
iadul ai omor=t cu str\lucirea Dumnezeirii.” De aceea, esen]ial
este, de fapt, aspectul soteriologic al acestei teologii. ~ntruparea
M=ntuitorului are sens numai `n perspectiv\ soteriologic\,
precum [i p\timirea `ns\[i. Nesocotirea uneia dintre ele
(`ntruparea, om des\v=r[it - Dumnezeu des\v=r[it, sau patima)
pune sub semnul întrebării `ns\[i m=ntuirea omului. De altfel,
`ntregul Imn este pres\rat cu astfel de formule dogmatice care,
pe l=ng\ faptul c\ m\rturisesc, f\r\ nici o ezitare sau f\r\
nici o abatere, teologia Chalcedonului, sunt valorizate la
maximum prin faptul c\ sunt atribuite nemijlocit M=ntuitorului [i Maicii Domnului care astfel le ratific\, le
`ndrept\]esc, `ntocmai ca ni[te martori, [i le confer\ dumnezeieasc\ autoritate. Pe de alt\ parte, dac\ ne raport\m la
Stabat Mater care insist\ excesiv [i nestorian doar pe
umanitatea M=ntuitorului68, privind suferin]a Maicii Domnului exclusiv din perspectiva unei drame general umane ca
`n romanele lui Balzac, sigur vom ob]ine ni[te regretabile
lamento-uri pe m\sur\. Or, `n poemul sf=ntului Roman
Melodul, acuzat iar\[i, în chip nedrept, de foarte mare
libertate fa]\ de litera Evangheliei, `ntreaga desf\[urare
dialogic\ este foarte strict [i scrupulos condus\ dup\
criterii exclusiv dogmatice. Nici o fraz\ nu este `n plus `n
acest e[afodaj doctrinar. Dialogul dintre Maica Domnului
[i M=ntuitorul angajeaz\ toat\ dogmatica Chalcedonului,
68

Despre arianismul [i nestorianismul implicit al dogmei catolice
atât `n ceea ce prive[te hristologia, cât [i dogmatica Maicii Domnului
vezi sfântul Iustin Popovici, Omul [i Dumnezeul –Om. Sibiu:Deisis,
1997. cap. „De la Arianismul lui Arie la arianismul european modern
[i Gânduri despre infailibilitatea omului european”: „Dac\ privi]i la
cultura Europei `n adâncul ei ve]i g\si ascuns arianismul: toate se
rezum\ aici la om [i numai la om [i chiar Dumnezeul-om, Hristos, a
fost redus la cadrele unui om”, p. 152 et passim.

Sfântul Roman Melodul

142

iar replicile n-au nimic a face nici cu imagina]ia poetului,
nici cu inspira]ia apocrif\, cum s-a sus]inut, ci vehiculeaz\
majoritatea defini]iilor dogmatice Chalcedoniene cu o precizie
terminologic\ care nu las\ loc dubiilor sau confuziilor.
Astfel `nc=t numai de lirism nu ar fi fost nevoie `n acest
poem binevestitor [i binet=lcuitor al termenului chalcedonian-chirilian Theotokos. Astfel, s\ c=nt\m Maicii Domnului cu dreapt\ ortodoxie: „Bucur\-te, Ierusalime, c\
slava Domnului peste tine a r\s\rit, salt\ acum [i te bucur\ Sioane, iar\ tu, Curat\ N\sc\toare de Dumnezeu,
vesele[te-te `ntru ~nvierea Celui n\scut al t\u.”Adev\rul
nu poate fi dec=t dogmatic, iar slavoslovia trebuie s\ fie dogm\.
Proimion
Pe Cel Ce S-a r\stignit pentru noi veni]i to]i s\L l\ud\m, c\ pe Acela L-a v\zut Maria pe
lemn [i a zis:
De[i moarte pe cruce rabzi69,
Tu e[ti Fiul [i Dumnezeul meu.70
69

Refrenul, cu acest complement concesiv [i `n lumina lui `n]eles,
are menirea de a nuan]a st\ruin]a cu care Maica Domnului L-a urmat
pe Mântuitorul lâng\ cruce, moartea pe cruce fiind dintre cele mai
infamante. ~n ciuda aceastui fapt, Maica Domnului nu-L p\r\se[te [i
rabd\ `mpreun\ cu Domnul ocara crucii.
70
Dup\ cum am subliniat [i `n alte rânduri, Sfântul Roman Melodul
`mprumut\ din `ns\[i urmarea slujbei condacele sau, uneori, doar
anumite secven]e lirice sau doar refrene cum este `n cazul Imnului
femeii p\c\toase. ~n cazul Imnului de fa]\, ca [i `n cazul Imnului
Na[terii Maicii Domnului, condacul din Canonul din Vinerea Mare
pare a fi desprins din Imnul Sfântului Roman cf. Triod, op. cit. p. 534,
561. Mai mult, prin acest refren, se subliniaz\ `n special titlul Maicii
Domnului de Theotokos, de N\sc\toare de Dumnezeu, pe de o parte,
iar pe de alt\ parte, subliniaz\ `mpreunarea celor dou\ firi ale Mântuitorului, omeneasc\ [i dumnezeiasc\; prin aceasta, `ntregul imn devine
o m\rturisire de credin]\ anti-nestorian\.
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1. V\z=nd mielu[eaua Maria, pe mielu[elul s\u
tras spre junghiere,
Mergea dup\ El zdrobit\, ~mpreun\ [i cu alte
femei, strig=nd a[a:
Unde mergi, Fiule? Pentru ce faci aceast\
c\l\torie grabnic\?
Au doar\ este iar\[i alt\ nunt\-n Cana [i acolo
gr\be[ti acum
Ca s\ le mai faci lor vin din ap\?
Oare merge-Voi cu Tine, Fiule,
Sau voi a[tepta mai bine?
D\-mi cuv=nt, Cuvinte; nu m\ trece t\c=nd,
Cel Ce m-ai p\zit curat\;
c\ Tu e[ti Fiul [i Dumnezeul meu.
2. Eu nu g=ndeam, fiule, `ntru acestea s\ te v\d
Nici nu credeam vreodat\ c\ cei f\r\delege
p=n\-ntr-at=t se vor lipsi de minte,
~nc=t asupra Ta s\ tind\ m=ini nedrepte,
C\ci pruncii lor `nc\ mai strig\ dreapta-nchinare:
„Bine e[ti cuv=ntat”!
Iar calea `nc\ de ramuri de palmieri plin\
E gr\itoare `nc\ pentru to]i de cinstirea celor
acum f\r\delege.
Pentru care pricin\ azi e[ti tras la cea mai mare
nenorocire?
Vreau s\ [tiu, vai mie, pentru ce lumina mea se
stinge?
{i cum pe cruce se pirone[te Fiul [i Dumnezeul
meu.
3. Te-ndrep]i, o, fiul meu, c\tre nedreapt\ moarte,
{i nimeni cu Tine nu rabd\ durerea:
N-a venit cu Tine nici Petru,
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Cel ce zicea oarec=nd:
„Nu m\ voi lep\da vreodat\ de Tine [i de-ar fi
s\ mor!”
Te-a l\sat pe Tine [i Toma care striga: „Cu Tine
murim to]i împreună!”
Iar al]ii, nici at=t, prieteni [i fii,
Unde-s acum cei ce vor judeca cele dou\sprezece semin]ii?
Nici unu-`ntre to]i, ci singur mai presus de to]i
Mori Tu, copile, singur, ca s\-i m=ntui pe mul]i
Plat\ de r\scump\rare pentru to]i,
Fiul, [i Dumne-zeul meu.
4. Acestea Maria, cu ad=nc\ durere
{i cu mult\-ntristare, le striga [i pl=ngea,
~ntorc=ndu-Te c\tre cea din care-ai ie[it
Astfel ai strigat:
„Pentru ce lacrimi ver[i, o maic\,
{i pentru ce `mpreun\ cu alte femei te la[i cov=r[it\
de durere?
Au nu voi p\timi? Nu voi muri?
Pe Adam cum atunci voi m=ntui?
Nu m\ voi a[eza `n morm=nt?
Atunci cum voi trage la via]\ pe cei din ad=nc?
{i sigur, precum o [tiai, c\ pe nedrept voi fi
r\stignit.
Pentru ce dar ver[i lacrimi, o, Maica Mea?
Ci mai cur=nd strig\:
„De bun\ voie a p\timit, Fiul [i Dumnezeul
meu”
5. Dep\rteaz\ dar, Maic\, dep\rteaz\ de la tine
durerea [i `ntristarea,
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C\ci nu se cuvine ]ie a te t=ngui cu jale, ca una
care
Plin\ de har e[ti numit\:
Nu umbri dar numirea cu suspinul,
Ca s\ nu te asameni `ns\]i cu femeile cele f\r\
de minte, Atot`n]eleapt\, Fecioar\.
~n mijlocul c\m\rii Mele de nunt\ te afli,
Deci nu sl\bi cu sufletul, ca [i c=nd ai sta afar\,
C\ci to]i cei dinl\untru, ca slujitori ai t\i, `]i
strig\:
{i, fiecare alerg=nd, cu cutremur va plini toate
voile tale,
Cucernic\ Fecioar\,
Ori de c=te ori strigi: „Unde este Fiul [i Dumnezeul meu?”
6. Amar\ ziua patimii s\ nu o faci s\ par\:
C\ci prin aceasta Cel dulce din ceruri acum
pogoar\ ca mana,
Dar nu pe muntele Sinai, ci-n p=ntecele t\u:
C\ci `nl\untrul acestuia s-a `nchegat,
Precum mai dinainte David a gl\suit;
Cuget\, aleas\, la muntele cel `nchegat c\ci Eu
sunt ,
De vreme ce Eu sunt Cel Ce sunt, Cuv=ntul cel din
veac fiind,
Din tine m-am n\scut cu trupul
{i `n trup p\timesc, `n trup [i m=ntuiesc:
A[adar nu pl=nge, Maic\, mai degrab\ astfel strig\:
Binevoind, a primit a p\timi pentru noi,
Fiul [i Dumnezeul meu.”
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6 (bis)71
~ntru aceste cuvinte, Maica Preacurat\
Celui negr\it `ntrupat [i n\scut dintr-`nsa,
Cu sufletul sf=[iat de durere, strig\ a[a:
Ce-mi spui, Fiule, s\ nu m\ port ca celelalte
femei,
72
De[i, precum acelea , ca o maic\ te-am purtat `n
p=ntece
{i lapte de la s=nul meu ai supt.
Cum a[adar nu voi pl=nge, Fiule, c=nd Te
gr\be[ti
S\ p\time[ti moarte nedreapt\,
Tu, Care ai `nviat mor]ii,

71

Editorii occidentali, fie protestan]i, fie catolici presupun c\ strofa 6
bis este o interpolare, “un faussaire” Analiza lor se sprijin\ pe un
argument care nou\ nu ni se pare deloc conving\tor, anume faptul c\
replicile dintre cei doi interlocutori nu se suprapun perfect, ceea ce
creeaz\ un efect precum `n cazul unui „dialogue des sourds”
ne`ndemânare care pare greu de atribuit Sfântului Roman Melodul. Cu
toate acestea, se pune `ntrebarea dac\ ar lipsi aceast\ strof\ 6 bis, cum
i-am putea atribui Sfântului Roman Melodul o disimetrie atât de
grosolan\ mai ales `n contextul perfectei coeren]e dogmatice pe care
structura textului pare a o urma cu scrupulozitate. Deci nicicum nu ni
se pare a fi vorba despre un dialogue des sourds sau despre un fals sau
o interpolare. Mai mult decât atât, raportându-ne la ansamblul dogmatic din care strofa face parte, este imposibil s\ o consider\m inadecvat\. Vorbind despre `ntruparea Cuvântului celui din veac, descriere
care nu putea s\ apar]in\ decât Mântuitorului ca Unul Care singur
cunoa[te taina ~ntrup\rii, replica Maicii Domnului vine din sfera omenit\]ii des\vâr[ite a Mântuitorului, f\r\ a l\sa la o parte dumnezeirea
Fiului pe care a cunoscut-o, nu dup\ fire, ci `n manifest\rile ei
teofanice, ca lucr\ri [i energii enipostaziate: dumnezeie[tile minuni.
Astfel `ncât observ\m c\ fiecare replic\ este foarte adânc gândit\ [i
meditat\ adecvat\ atât scopului comunic\rii, cât [i personajelor, dup\
fire [i dup\ ipostas.
72
Compara]ia este foarte important\ fiindc\ subliniaz\ iar\[i deplina
omenitate a lui Hristos Care a luat trup [i fire omeneasc\.
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Fiul [i Dumnezeul meu?”
7. Iat\, Fiule, din ochii mei alung lacrimile
{i inima `nc\ [i mai mult o str=mtorez,
Dar cugetul meu nu poate t\cea.
Pentru ce-mi vorbeşti astfel, Fiule:
„Dac\ Eu nu voi p\timi, Adam nu se va t\m\dui”
Dar oare nu f\r’a p\timi i-ai vindecat pe mul]i?
C\ci cur\]ind pe lepros, deloc nu te-a durut, ci
doar ai voit;
Pe sl\b\nog l-ai `nt\rit [i nu te-ai chinuit deloc.
Orbului, iar\[i numai din cuv=nt, Bunule, i-ai
d\ruit vederea,
{i ai r\mas f\r\ de p\timire, Fiul [i Dumnezeul
meu.
8. Pe mor]i c=nd i-ai `nviat, nu ai murit Tu
~nsu]i,
Nici nu te-ai `ntins `n morm=nt, cum dar spui:
„De nu voi p\timi, de nu voi muri,
Nenorocitul Adam nu se va `ns\n\to[i?”
Porunce[te, M=ntuitorul meu, [i-ndat\ se va
ridica,
Duc=ndu-[i patul.
{i chiar dac\ Adam e ]inut `n morm=nt
Cum pe Laz\r, din morm=nt l-ai `nviat numai
la strigare,
La fel [i pe acesta.
Toate }i se supun }ie ca Ziditorului a toate.
A[adar, pentru ce a[a grabnic alergi la moarte?
Nu iubi moartea, Fiul [i Dumnezeul meu.
9. Nu `n]elegi, o maic\, nu `n]elegi ce spun Eu?

147

148

Sfântul Roman Melodul
Deschide cugetul t\u ca s\ prime[ti cuv=ntul pe
care-l auzi
{i `ns\]i cuget\-ntru sine cele ce spun.
Acesta despre care am vorbit mai `nainte,
nenorocitul Adam,
S-a sl\b\nogit nu numai cu trupul,
Ci s-a `mboln\vit [i la suflet de voie,
C\ci nu M-a ascultat pe Mine [i S-a primejduit.
Cunoa[te ceea ce spun,
Nu mai pl=nge dar, Maic\,
Ci mai cur=nd strig\: Miluie[te-l pe Adam
{i de Eva ai mil\, Fiul [i Dumnezeul meu.
10. Din pricina ne`nfr=n\rii [i a l\comiei,
S-a sl\b\nogit Adam [i s-a pr\bu[it p=n\-n
iadul cel mai de jos
{i de acolo `[i pl=nge chinul sufletului cu lacrimi.
Eva care pe acesta l-a `nv\]at oarec=nd neascultarea poruncii
Cu acesta-mpreun\ suspin\,
C\ci `mpreun\ cu el s-a `mboln\vit.
Ca s\ `nve]e cum s\ p\zeasc\ porunca doctorului.
Acum ai `n]eles? ~n]elegi cele ce spun Eu?
Iar\[i, maic\ strig\: „Dac\ iertare lui Adam i-ai
d\ruit
{i Evei `i iart\, Fiul [i Dumnezeul meu”.
11. C=nd a auzit aceste cuvinte atunci neprih\nita mielu[ea
A[a r\spunse dumnezeiescului Miel:
Domnul [i Dumnezeul meu,
Dac\ iar\[i vorbesc, s\ nu Te m=nii pe mine,
Voi spune }ie ceea ce m\ fr\m=nt\,
Ca de la Tine s-aud ceea ce vreau s\ [tiu.
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Dac\ vei p\timi, dac\ vei muri,
Te vei `ntoarce la mine?
De Te vei pogor` s\ vindeci pe Adam `mpreun\ cu
Eva,
Te voi vedea iar\[i?
M\ tem ca nu cumva din morm=nt
La ceruri Te vei `n\l]a, Fiule, [i c\ut=nd a Te
vedea, voi pl=nge [i voi striga:
Unde este Fiul [i Dumnezeul meu?”
12. Pe c=nd auzea acestea Cel Ce toate cunoa[te
Mai dinainte de plinirea lor, r\spunse Mariei:
„~ndr\zne[te Maic\, fiindc\ cea dint=i m\ vei
vedea afar\ din morm=nt.
Voi veni s\-]i ar\t din c=te chinuri l-am m=ntuit pe Adam
{i c=te osteneli am avut pentru el,
Iar prietenilor mei le voi aduce drept m\rturie
`ns\[i m=inile Mele.
{i atunci o vei vedea pe Eva, o, maic\,
Tr\ind ca mai nainte [i vei striga bucur=ndu-te:
Pe p\rin]ii mei i-a m=ntuit Fiul [i Dumnezeul
meu.
13. A[teapt\ `nc\ pu]in, o, maic\ [i vezi cum de
73
trup voi fi dezbr\cat
73

Se refer\ la trup. Aceast\ imagistic\ a `mbr\c\rii [i dezbr\c\rii de
trup a Mântuitorului, Sfântul Roman o `mprumut\ din tradi]ia siriac\ [i
din Efrem Sirul. ~ntruparea Mântuitorului este v\zut\ ca o `mbr\care,
expresia „S-a `mbr\cat `n Adam, a `mbr\cat haina trupului” sunt deja
cli[ee poetice, la ambii scriitori sirieni. „Probabil c\ cea mai frecvent\
dintre imaginile Sfântului Efrem Sirul este cea a `mbr\c\rii [i
dezbr\c\rii. Aceasta este comun\ tuturor scriitorilor siriaci timpurii.
Termenul favorit al sfântului Efrem pentru ~ntruparea Mântuitorului
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{i voi ajunge acolo unde zac ei
{i ca un doctor voi t\m\dui r\nile lor:
74
Cu v=rful suli]ei , voi t\ia puroiul acestora
{i o]etul `l voi primi [i voi sp\la cu el rana de
puroi
{i dup\ ce cu ascu]i[ul cuielor, voi cerceta cangrena,
Voi opri cu pansament supurarea

este „a `mbr\cat trup”. “Ceea ce este esen]ial este faptul c\ aceast\
imagistic\ a `mbr\c\rii-dezbr\c\rii prezint\ un tablou coerent al istoriei mântuirii.” Sebastian Brock, op. cit. p. 61-62 [i iar\[i, o alt\ interpretare posibil\ este c\ Mântuitorul, prin `ntrupare, asumându-[i trupul, s-a
dezbr\cat de ve[mântul de slav\: „Toate aceste schimb\ri le-a f\cut
Cel Milostiv,/ dezbr\cându-Se de slav\ [i `mbr\când un trup; „Efrem
Sirul, Imnul Na[terii Domnului , 23, 13, in Sebastian Brock, op. cit. p.
101 et passim. Aici `ns\ Sfântul Roman preia imaginea dezbr\c\rii din
Sfântul Efrem Sirul, cu referire la trup, fiind `naintea patimii [i mor]ii
Mântuitorului. Deci, credem c\ aceasta este interpretarea corect\ a
paragrafului. A lega verbul a(podu/omai „a se dezbr\ca”, de w)j
i)atro)j dezbr\cându-se ca un doctor, ca `n edi]ia francez\, (Grosdidier
de Mâtons, op.cit p. 178, str.13, 2-3, v. [i nota 1 de la aceast\ pagin\), ne
apare total lipsit\ de sens. Apoduwmai se refer\, sau modalizeaz\
logic, f\r\ `ndoial\, pe perio)deuw ta)j plhgaj ca un doctor voi
cerceta rănile şi nicidecum «ca un doctor mă voi dezbrăca.La fel de
neconving\toare ne apare [i nota explicativ\ la aceea[i pagin\ et
passim, cu privire la obiceiul medicilor bizantini de a opera goi; explica]ia este cel pu]in ilar\, f\r\ fundament atât `n textul sfântului
Roman, cât [i `n spa]iul ansamblului dogmatic [i /sau medical bizantin.
74
Ca [i sfântul Efrem, sfântul Roman are o mare predilec]ie pentru
imaginile medicale. Dezvoltarea care urmeaz\ este o paralel\ `ntre
instrumentele de tortur\ [i instrumentele medicale din trusa unui
medic. Semnal\m faptul c\ la sfântul Roman, `n contextul dat, imaginile au rolul de a minimaliza, cu o negr\it\ delicate]e pentru Maica
Domnului, violen]a p\timirii Mântuitorului. Ca un adev\rat doctor al
sufletelor, Hristos Care prin patima Sa a t\m\duit r\nile omului,
t\m\duie[te sau pune un pansament, prin aceste versuri, pe rana ce se
deschide `n sufletul Maicii Domnului, preg\tind-o pentru suferin]a
prin care avea s\ treac\.
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{i, `ntr-un cuv=nt, drept trus\ voi avea crucea.
Am nevoie de aceasta ca s\ po]i c=nta `ntru
cuno[tin]\:
„P\timind, ai nimicit patima,
Fiul [i Dumnezeul meu.”
14. Potole[te, maic\, potole[te durerea
{i umbl\-ntru bucurie, c\ci Eu, Care M-am pogor=t,
Deja m\ gr\besc spre-a-mplini voia Celui Ce
M-a trimis,
C\ci de la `nceput a fost or=nduit mie de la
Tat\l
{i Duhul Meu nu S-a `mpotrivit atunci
Ca Eu s\ M\ `ntrupez [i s\ suf\r pentru cel c\zut.
Alearg\ dar, Maic\,
{i vestea cea bun\ veste[te-o tuturor:
C\ „P\timind, a supus pe ur=torul lui Adam
{i, ca un biruitor, vine Fiul [i Dumnezeul meu”
15. Sunt biruit\ o, Fiule, sunt biruit\ de dor
{i, cu adev\rat, nu rabd, ca eu `ntr-o odaie, iar
Tu pe lemn.
Eu, `n cas\, iar Tu `n morm=nt.
Las\-m\ dar cu Tine s\ vin,
C\ci e t\m\duitor [i numai a Te vedea
Voi putea vedea `ndr\zneala celor care cinstesc
pe Moise,
C\ci, pare-se, `ntru dreptatea lui, au venit ace[ti
orbi s\ Te ucid\,
~n vreme ce `nsu[i Moise a spus aceasta poporului
lui Israel:
„Vei vedea via]a pe lemn”
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{i cine este „via]a”, dac\ nu Tu, Fiul [i Dumnezeul
meu.”
16. Dar dac\ vei veni, s\ nu pl=ngi, o, Maic\,
{i iar\[i nu te teme dac\ vei vedea
75
Cutremur=ndu-se stihiile.
O a[a mare `ndr\zneal\ cutremur\ toat\ f\ptura.
{i bolta cerului î[i-nchide ochiul [i nu-l va deschide
iar\[i,
De nu-i voi spune Eu.
P\m=ntul [i marea atunci se vor gr\bi s\ fug\,
76
Templul `[i va sf=[ia tunica `mpotriva celor
ce-au `ndr\znit aceasta.
Mun]ii se vor cl\ti, mormintele se vor de[erta.
C=nd vei vedea acestea, de-]i va fi team\,
Ca oricare din neamul femeiesc,
Atunci strig\ c\tre Mine:
Cru]\-m\, Fiule [i Dumnezeul meu”.
77
17. Fiule al Fecioarei, Dumnezeule al Fecioarei,
{i F\c\torul a toat\ lumea, a Ta este patima [i
al T\u este
Ad=ncul `n]elepciunii.
Tu singur [tii ceea ce erai, [i ceea ce ai devenit,
C\ci, voind a p\timi, ai binevoit a m=ntui pe
oameni.

75
Strofa a 16 `ntreag\ este anticipativ\ pentru imnul urm\tor al
patimii ceea ce sus]ine afirma]ia c\ Imnele din perioada patimii alc\tuiesc un corp comun unitar.
76
Replic\ la gestul lui Caiafa de a-[i sfâ[ia ve[mintele, `n sinedriu la
“judecata” Mântuitorului acuzat de hul\ [i blasfemie. Catapeteasma
templului este aici tunica pe care Templul `nsu[i, ca un arhiereu [i-o,
sfâ[ie, neputând r\bda hula [i mai mare a Iudeilor.
77
Finalul poemului revine la leitmotivul s\u afirmat de refren [i
comentat `n ultima strof\ sintetic ca un feed-back.
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Tu p\catele noastre le por]i ca un miel
{i Tu, omor=nd patimile, cu moartea Ta i-ai
m=ntuit pe to]i,
78
C\ci Tu e[ti `n p\timire, dar nep\timitor .
Tu e[ti Cel Ce, murind, m=ntuie[ti
Tu ai d\ruit Fecioarei deplin\-ndrept\]ire ca s\}i strige }ie:
„Fiul [i Dumnezeul meu”.

78

Fraz\ anti-theopashit\, ne amintim de refuzul Sfântului Theodor al
Mopsuestiei de a afirma c\ “Fiul lui Dumnezeu a p\timit pe cruce”.
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IMNUL PATIMII
M+NTUITORULUI
Introducere
Cu mai pu]ine inten]ii de teologhisire dogmatic\
dec=t Imnul precedent, al Sfintei Marii la cruce, Imnul Patimii
M=ntuitorului z\bove[te mai mult asupra circumstan]elor
istorice ale r\stignirii, `nt=lnirea dintre Pilat [i M=ntuitorul, cu
recapitularea sinedriului Caiafei, totul pres\rat cu profe]ii
ale Vechiului Testament cu privire la Patim\, unele directe,
altele `nv\luite sau umbrite, cum ar spune t=lcuirea duhovniceasc\. Cum era [i de a[teptat, accentul cade `n poem pe
participarea `ntregii f\pturi create la Patim\, conform modelului
Evanghelic [i celui din Triod. La Vecernia de Vineri a
s\pt\m=nii Patimilor se c=nt\ condacul: „Toat\ f\ptura s-a
schimbat de fric\, v\z=ndu-Te pe Tine, Hristoase, pe cruce
r\stignit. Soarele s-a `ntunecat [i temeliile p\m=ntului s-au
cutremurat. Toate au p\timit `mpreun\ cu Tine, Cel Ce ai
zidit toate, Cel Ce ai r\bdat pentru noi de voie, Doamne,
slav\ }ie”. (Triod, p. 556) Anticipat\ `nc\ din imnul
precedent, aceast\ zguduire din temelii a lumii create d\
propor]ia, dimensiunea `nfrico[\toarei jertfe a M=ntuitorului `n fa]a unei umanit\]i indiferente, `mpietrite, orbite
de p\cat. Nici un element al naturii nu vrea s\ fie p\rta[ la
uciderea Stăpânului a toat\ f\ptura, soarele `[i ascunde
razele, p\m=ntul se cufund\ `n ad=nc, pietrele se despic\,
iar templul `[i sf=[ie tunica. Toate aceste circumstan]e, `mpreun\ cu detaliile nedreptei judec\]i a lui Pilat, au
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menirea de a recompune tabloul p\timirii M=ntuitorului
c=t mai viu, spre a-l aduce c=t mai prezent `n con[tiin]a
noastr\: de aici, abunden]a descrierii, prevalen]a ei – rarisim
pentru Roman Melodul, care prefer\ dramaticul. Dialogul
este foarte redus, schimbul de replici este `ntre M=ntuitorul
[i personajul colectiv, poporul iudeu, dar [i acest dialog este
mai mult povestit dec=t redat direct, lu=nd, uneori, aparen]a unui monolog. Mult mai dramatic\ ni se pare scena
mut\ `ntre Pilat [i M=ntuitorul, mai plin\ de tensiune
t\cerea plin\ de sens [i de rod a M=ntuitorului, iar comentariile autorului, uneori adev\rate aparteuri, seam\n\ mai
mult cu ni[te indica]ii scenice. Aspectul cel mai interesant
este faptul c\ Roman Melodul subliniaz\ ideea `ntreitei
judec\]i a M=ntuitorului: Caiafa, Pilat [i, `n fine, poporul
iudeu. Autorul imnograf pune pe seama poporului iudeu
acuza]ia adus\ M=ntuitorului de a fi c\lcat s=mb\ta, lucru
care nu este conform nici unei Evanghelii pentru ziua
Patimii. Este aici o ironie adus\ poporului iudeu, urm\tori
ai Legii mozaice, care, pentru o pricin\ at=t de m\runt\, au
c\lcat o a[a de mare Lege; replica poporului subliniaz\
dispropor]ia `ntre o acuza]ie at=t de m\runt\ [i aplicarea
unei `nfrico[\toare pedepse. Aceast\ ironie corespunde
celei atribuite Maicii Domnului din Imnul precedent: „voi
putea vedea `ndr\zneala celor care cinstesc pe Moise,/
c\ci, pare-se, `ntru dreptatea lui, au venit ace[ti orbi s\ Te
ucid\”. De altfel, paradoxul ne-dreptei judec\]i a Judec\torului a toat\ f\ptura este tema care revine cu cea mai
mare frecven]\, fiind ilustrat\ pretutindeni ca o r\sturnare
de valori [i inversare a ordinii `ntregii f\pturi create,
atr\g=nd dup\ sine sau provoc=nd calamit\]i `n `ntreg
universul creat. Aceste paradoxuri se succed `ntr-un ritm
alert, dinamiz=nd `ntreaga desf\[urare a momentului patimii. Celor trei judec\]i la care a fost supus M=ntuitorul li
se opun trei t=lcuiri din Vechiul Testament care anun]\
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chipul p\timirii pe cruce: st=lpul de foc ce i-a condus `n
pustie [i care s-a ar\tat lui Moise [i lui Aaron, Piatra din
capul unghiului [i Iona `n p=ntecele chitului, pentru a semnala
identitatea de fiin]\ `ntre Dumnezeul Legii mozaice [i
Hristos. Acela[i Dumnezeu Care le-a gr\it prin profe]ii `i
va judeca din `nse[i tablele Legii lor `ntru care L-au condamnat pe D\t\torul de Lege.
Proimion I
Ast\zi s-au cutremurat temeliile lumii,
Soarele [i-a ascuns razele, ner\bd=nd a vedea
~ntins pe cruce pe d\t\torul de via]\ al tuturor,
Pentru c\derea din vechime; raiul s-a deschis,
Numai Adam d\n]uie[te.
Proimion II
Tirania vr\jma[ului a fost dezlegat\,
Eva [i-a [ters lacrimile
Prin patima Ta, o, Iubitorule de oameni, Hristoase
Dumnezeule.
~ntru Acesta cel ce murise s-a `nnoit,
{i numai prin El t=lharul `n rai s-a s\l\[luit,
Iar Adam singur d\n]uie[te.
1. Ast\zi, cerule, `ncremene[te de uimire,
cufund\-te `n haos, p\m=ntule,
S\ nu `ndr\zne[ti, soare, pe St\p=nul t\u
A-l vedea pe lemn sp=nzurat de voie.
S\ se despice pietrele,
C\ci piatra vie]ii este acum pironit\ `n cuie,
S\ se despice catapeteasma templului, fiindc\
trupul cel st\p=nesc
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Acum se `mpunge cu suli]a de cei f\r\delege,
~ntr-un cuv=nt, toat\ zidirea se cutremur\ [i
suspin\ de patima Ziditorului,
Numai Adam d\n]uie[te.
2. Luat-ai, M=ntuitorul meu, pe cele ale mele,
ca eu s\ le primesc pe ale Tale.
Ai primit a p\timi, pentru ca eu acum s\ m\
slobozesc de patimi.
Prin moartea Ta, eu am `nviat.
Tu Te-ai `ntins `n morm=nt, pentru ca drept
cas\ mie s\-mi d\ruie[ti raiul.
Te-ai cobor=t `n ad=nc, pentru ca pe mine s\
m\ `nal]i.
Por]ile iadului ai sf\r=mat, pentru ca s\-mi
deschizi mie por]ile raiului.
Toate le-ai r\bdat pentru cel c\zut,
Toate le-ai p\timit ca Adam s\ salte de bucurie.
3. Pe Tine, Cel Ce ]ii `n m=n\ `ntreg cuprinsul
p\m=ntului,
Lu=ndu-Te, c\lc\torii de lege acum Te duc `n
sinedriu la Caiafa
Pe Tine, Cel pe Care lumea nu-L cuprinde.
{i numai c=t Te v\zur\ pe Tine
Cei orbi cu sufletul, ca sco[i din min]i au strigat:
„Cel Ce hule[te Legea [i pe Moise a venit aici,
Oricine cinste[te pe Moise [i respect\ Legea,
s\-[i arate zelul!
Nimeni s\ nu sl\beasc\, cel r\t\cit a venit ca s\
sufere,
Precum a zis, ca s\ se bucure Adam.”
4. Acestea strig=ndu-le poporului:
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„Nu bine-am zis mai `nainte?! Mai bine s\
piar\ un om dec=t tot neamul?!”
Cine a v\zut vreodat\ o aspid\ care `n loc de
venin s\ verse dulce miere?
{i cine a v\zut vreodat\ flac\r\ [i arz=nd [i
r\corind deopotriv\?
Cine a mai auzit minciun-adeverindu-se, precum
Caiafa?
C\ci f\r\ de voie a profe]it c\ pentru to]i vei
muri Tu, M=ntuitorul meu,
Ca Adam s\ salte de bucurie.
5. Astfel gr\i Arhiereul, dar cele ce gr\ia n-a
priceput,
C\ci pizma l-a orbit [i l-a `mpins la ucidere:
pizmei
Uciderea-i urmeaz\ - martor este Abel, de Cain
pizmuit [i mai pe urm\ ucis,
Iar acum Hristos ~nsu[i p\time[te, cu dragoste
dorind pe poporul pizma[.
~nt\r=tat spre m=nie, a ar\tat iubire,
A vindecat pe bolnavi [i drept mul]umire,
P\time[te [i Se r\stigne[te ca pe Adam s\-l
bucure.
6. Neput=nd suferi mul]imea minunilor Tale,
Mul]imea celor f\r\delege striga:
„Ia-L! R\stigne[te-L! R\stigne[te-L!
Duc=ndu-L la Pilat pe Cel Care duce toate,
Pe Cel Care va veni s\ judece pe `mp\ra]i [i pe
s\raci.
L-au trimis la judecat\.
Pe dreptul judec\tor ~l judec\ cel condamnat
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{i pe Izb\vitorul, ca pe un t=lhar, L-a trimis la
moarte cel ce tr\ia `n `ntuneric.
Iar El ~nsu[i primind a p\timi, a t\cut, r\bd=nd
toate,
F\r\ a gr\i Cuv=nt, a st\tut `nainte la Judecat\
Pentru ca Adam s\ se bucure.
7. F\r\ de glas a st\tut Tunetul,
F\r\ de cuv=nt, Cuv=ntul,
C\ci de-ar fi `n\l]at glasul, nu ar fi fost biruit,
{i biruind, nu S-ar fi r\stignit [i Adam nu s-ar
fi m=ntuit.
Pentru aceea, ca s\ p\timeasc\
Cel Ce pe c\rturari i-a prins `n la],
T\c=nd, a biruit.
V\z=nd a[adar judec\torul pe cel ce nu vorbea,
a stat `n cump\n\ cuprins de tulburare, [i a zis:
„Ce voi face celui care nu vorbe[te?”
Iar aceia r\spunser\: „Este vinovat cela pe care
noi `l `mpricin\m,
Fiindc\ se preface surd, ca s\ bucure pe Adam”
8. E de folos ca Eu acum s\ merg la moarte”, a
zis M=ntuitorul meu
C\tre poporul cel c\lc\tor de Lege,
C\ci pe Pilat, socotindu-l necuv=nt\tor,
De Cuv=nt nu l-a `nvrednicit.
„~n schimb, pe fiica lui Iair c=ndva numai prin
cuv=nt am `nviat,
Iar pe fiul cel singur n\scut al v\duvei l-am sculat
{i pe Laz\r numai strig=ndu-l, pe cel ce z\cea
f\r\ de suflare, `ntorc=ndu-l, tuturor l-am ar\tat.
{i pentru aceasta, negre[it, ori mai cur=nd, drept
plat\, p\timesc [i mor ca s\ bucur pe Adam.”
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9. Dar, c=nd poporul a auzit cuvintele cele
izvor=toare de miere,
Cum era plin de fiere, a r\spuns:
„- Nu pentru acestea Te r\stigne[ti, ci pentru c\
ai dezlegat s=mb\ta”
„- {i oare ce era mai bine, s\ miluiesc un
bolnav sau ziua s=mbetei s\ cinstesc?
Voi `n[iv\ de multe ori a]i dezlegat s=mb\ta.
Iar Eu nu am ie[it din s=nul Tat\lui pentru s=mb\t\
Se `mboln\vise firea omeneasc\ [i din `n\l]ime
v\z=ndu-o,
F\r\ de `nt=rziere am venit
Ca Adam s\ se bucure.
10. C\ci ziua s=mbetei nu sl\be[te puterea
iadului [i nu alung\ boala,
Nu-i vindec\ pe sl\b\nogi, afar\ numai de Domnul
S=mbetei,
Eu, Cel r\stignit.
C\ci p\zitor al multor s=mbete s-a f\cut orbul
[i de `ntuneric `n jug era ]inut.
De multe ori a cinstit multe s=mbete
{i sl\b\nogul bolnav de treizeci [i opt de ani
p=n\-acum,
Dar, la fel, nu s-a t\m\duit, din patu-i nu s-a sculat,
P=n\ ce n-am venit Eu ca s\ se bucure Adam.
11. A]i auzit ades batjocura multora dintre cei
ce locuiau `n jurul vostru
Ca ]iitori ai s=mbetei [i `n acela[i timp bolnavi:
C\ci neamurile pururea ziceau: „Unde este
Dumnezeul lor?
S\ dep\rteze bolile de la ei Cel Ce este cinstit
de ace[tia prin Lege!”
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Acestea zic=ndu-le, p=n\ [i vr\jma[ii vo[tri v\
acopereau de oc\ri [i batjocuri, `ncol]indu-v\ [i
gr\indu-v\ de r\u:
Iar Eu pe to]i i-am m=ntuit, s=mbetei mai mult\
slav\ d=ndu-i,
Ca s\ se bucure Adam.
12. Nedrept am p\rut drep]ilor c=nd am primit
pe desfr=nata ce se poc\ia,
Care [i-a agonisit picioarele mele drept dasc\li
`nfr=n\rii,
Care crezu `n Mine cu d\ruire
{i cu ploaie de smerite lacrimi mi-a sp\lat t\lpile
Pe care marea nu le-a udat79,
Care a uns cu mir capul Meu
Pe care ~nainte merg\torul s-a temut cu m=na
s\-L ating\,
P=n\ ce Eu nu i-am dat porunc\,
Cea care mai dinainte a ar\tat pe cele pe care
acum le rabd,
Voind [i iubind ca s\ se bucure Adam.
13. Dup\ ce acestea le-a gr\it Iisus, a auzit
poporul cel `nsetat de s=nge
{i s\lbatic [i ca un leu a r\cnit, ca s\ ia sufletul
mielului Hristos,
Iar Pilat `mplinindu-le voia, pe Tine, Cel bl=nd,
Te-a biciuit.
Astfel a muncit spatele T\u,
Tu `ns\ chinuindu-i coasta80, i-ai ar\tat puterea Ta
C\ci so]ia acestuia atunci a strigat neumbrit:
79
80

Se refer\ la minunea Mântuitorului mergând pe ap\.
Se refer\ la so]ia lui Pilat, numit\ coasta lui, dup\ modelul Evei.
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„Pe Judec\torul t\u ~l judeci, ca s\ se bucure
Adam.”
14. M=ntuitorul a r\bdat biciul, legat era
dezleg\torul tuturor,
Fiind dezbr\cat [i `ntins pe st=lp,
Cel Care mai `nainte a gr\it lui Moise [i lui
Aaron `n chip de st=lp de nor,
Cel Care st=lpii p\m=ntului a ]inut, precum a
spus David, a fost pironit pe st=lp;
Cel Ce a ar\tat poporului calea `n pustie,
C\ci `naintea lor a mers `n chip de st=lp de foc
Pe st=lp a fost suit.
Piatra din unghi pe st=lp, ca piatr\ s\ taie
Biserica81,
Pentru ca Adam s\ se bucure.
15. Totu[i, biciuindu-L pe doctor, I-a pironit
Pilat palmele pe cruce.
Pentru aceasta, s-a pref\cut f\r\ de vin\, dar a
fost aflat r\spunz\tor,
C\ci [i biciuindu-L, L-a dat la r\stignire [i „nevinovat sunt” zice
Cine a auzit vreodat\ uciga[ zic=nd c\tre
junghierul s\u:
„Cu tine am ucis, dreptu-i s\ nu fiu pedepsit”?
A[a [i Pilat, folosindu-se de palo[ul celor f\r\delege
La moarte L-a dat pe Ziditorul
Ca Adam s\ se bucure.

81

Foarte frumos joc de cuvinte: expresia biblic\ din viziunea lui
Daniel, piatra desprins\ (t\iat\) din munte, ca un chip veterotestamentar al Mântuitorului Hristos, devine aici chip al Bisericii care
`nlocuie[te piatra cea din capul unghiului.
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16. „R\stigne[te-L”, a auzit uciga[ul pe
hulitori strig=nd [i, voia-le plinind-o,
A predat crucii, nu din constr=ngere, pe Cel pe
Care a voit a-L r\stigni.
Auzind „vei fi du[man lui Cezar”, s-a temut ca
un la[,
C\ci a voit a fi mai cur=nd du[man Atoatef\c\torului dec=t lui Cezar,
Prefer=nd Vie]ii, via]a de acum.
Deci cum nu va fi vinovat cel care, de dragul
celor f\r\delege,
A ucis pe Cel Viu, ca Adam s\ se bucure.
17. Arunc=nd asupra lor vina, L-a ucis prin ei
pe Hristos
G\sind `n ei `ndrept\]ire care ziceau
C\ „s=ngele Lui va fi asupra lor [i asupra
copiilor lor”
Fiilor nen\scu]i p\rin]ii `n[i[i le-au ]esut ve[m=nt de blestem,
La propria lor ran\ s-a ad\ugat nou\ ran\
pentru urma[ii lor,
Dreapt\ pedeaps\ pentru r\ut\]ile lor din neam
`n neam p=n\-n veac:
Iar noi, primind s=ngele M=ntuitorului,
Afl\m m=ntuire, ca s\ se bucure Adam.
18. Pierea de sete cel n\scut din p\m=nt, ars de
ar[i]\
R\t\cea `n pustie, `n p\m=nt f\r\ de ap\,
{i nu a g\sit nenorocitul cu ce s\-[i potoleasc\
setea.
Iar M=ntuitorul meu,
Izvorul bun\t\]ilor a izvor=t apele vie]ii strig=nd:
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Din pricina coastei tale ai `nsetat:
Bea din coasta mea82 [i nu vei mai `nseta `n veac.
C\ci `ndoite ape din aceasta curg:
Unul care adap\ [i altul spal\ pe cei necura]i,
Ca Adam s\ se bucure.
19. A[adar, cine oare ar spune c\ ar fi coasta
lui Hristos a unui simplu om?
C\ci Hristos este om des\v=r[it [i Dumnezeu
des\v=r[it.
~n dou\ nu S-a desp\r]it: unul era dintr-Unul
Tat\l ie[it,
{i p\timind ~nsu[i era
{i tot El nep\timind, murind, dar nefiind mort;
Ci viu cu dumnezeirea, fiind mort doar cu trupul;
Pe care mai `nainte L-a `nchipuit Tat\l prin
Isaac pe munte.
Acesta, `n loc de miel, a fost adus jertf\ [i s-a
cobor=t de pe jertfelnic viu
Ca [i M=ntuitorul meu, ca s\ se bucure Adam.
20. Un alt chip al lui Iisus a fost profetul Iona
`n p=ntecele chitului
~nghi]it, dar nu mistuit, precum [i Domnul `n
morm=nt.
Acela dup\ trei zile a ie[it din chit, precum
Hristos din morm=nt.
Acela, propov\duind `n Ninive, a m=ntuit-o,

82

Imagine care aminte[te de sedelnele de la denia de joi seara:
“Coasta Ta cea purt\toare de via]\, rev\rsându-se ca un izvor din
Eden, adap\, Hristoase, Biserica Ta, ca un rai cuvânt\tor de unde,
`mp\r]indu-se ca la `nceput `n patru Evanghelii, adap\ lumea…” apoi
“`mpunsu-te-ai `n coast\ ca s\-mi ]â[ne[ti mie pâraie de via]\…”
Triod, op. cit. p. 533
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Iar Hristos a m=ntuit `ntreaga lume [i `ntregul
p\m=nt,
Ar\t=ndu-ne nou\ toate mai dinainte prin profe]ii,
A venit ca s\ le plineasc\ [i pe Adam s\ `l bucure.
21. D\ruind m=ntuire celor smeri]i [i purt=ndu-[i
crucea pe umeri, ca trofeu al biruin]ei,
A ie[it pentru a fi r\stignit [i s\ r\stigneasc\ pe
cel ce ne-a r\nit.
Astfel, le-a plinit pe toate c=te ne erau de folos
{i a alergat de voie la moarte,
{i-a dat la scuip\ri fa]a la care serafimii nu
rabd\ s\ priveasc\,
C\ci `[i acoper\ cu aripi fe]ele.
Dispre]uind ru[inea, a voit s\ `mbrace hain\ de
ocar\,
Ca s\ se bucure Adam.
22. Au ad\pat cu o]et pe izvorul celor mai
dulci unde
{i fiere au dat celui care le-a plouat mana `n pustie
{i ap\ din piatr\ le-a izvor=t.
Cel Ce cu trestia a fost b\tut peste cre[tet
Cu trestie a semnat izgonirea potrivnicilor,
Gol pe cruce fiind `ntins, i-a dezgolit de via]\
pe du[mani,
Pun=ndu-i pe ei batjocur\ [i r=s mor]ilor [i
viilor dimpreun\,
A fost cobor=t de pe cruce, `nf\[urat `n giulgiu
{i `ncredin]at morm=ntului, ca s\ se bucure
Adam.
23. Pe El S\-L sl\vim, iar tu, cel ce te-ai n\scut
din p\m=nt,
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Laud\ adu Celui Ce a p\timit
pentru tine; pe Acesta peste pu]in\ vreme
Viu v\z=ndu-L, prime[te-L `nl\untrul sufletului,
C\ci din morminte va veni s\ te ridice
{i s\ te `nnoiasc\ pe tine, omule,
G\te[te-]i dar suflet curat,
Astfel ca ~mp\ratul t\u s\-[i fac\ din el cer
pentru s\la[.
~nc\ pu]in [i va veni s\ umple de bucurie pe cei
`ntrista]i
Ca s\ se bucure Adam.
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IMNUL ÎNVIERII DOMNULUI
Cum am anticipat deja în introducerea la Imnul
Patimii Mântuitorului, de îndată ce se declanşează drama
pătimirilor pe cruce, toate momentele sunt surprinse atomizat, în nuclee ce se succed independent, prezentându-se
apoi amplificat, cunoscând dublete sau triplete imnice; nici
Imnul Învierii nu se abate de la această structură, seria
imnică deschizându-se cu pogorârea în Infern a Mântuitorului, o temă tratată de Sf. Roman şi cu ocazia Imnului
Patimilor sau a Imnului Învierii lui Lazăr. Tema coborârii
în infern intră astfel într-un paralelism perfect ca un pendant al temei principale, nuanţând şi potenţând biruinţa
Învierii. În imnul pe care l-am ales, autorul se opreşte asupra momentului imediat următor Învierii, descoperirea
mormântului gol de către femeile mironosiţe şi revelarea
treptată a adevărului Învierii. Ca şi în alte imne, Roman
Melodul evită prezentarea directă, sustrăgându-se astfel
oricărei constrângeri descriptive şi narative, pentru a lăsa
loc unei desfăşurări pur dramatice: dialogul dintre femeile mironosiţe, dintre Maria Magdalena şi ucenicii Domnului, dintre
înger şi femeile mironosiţe, împletirea monologului cu
dialogul, toate acestea nu fac decât să sublinieze densitatea
dramatică a textului. Dialogul Mariei cu Mântuitorul amplifică textul Evangheliei glosându-l, iar scena este repovestită fără multe detalii, tot în stilul direct, diluând la
maximum orice tendinţă narativă, fapt foarte adecvat
temei tratate, aceea a răspândirii veştii celei bune: „A înviat
Domnul dăruind celor căzuţi Învierea.” Cuvântul zboară de la
un personaj la altul şi dramaticul se naşte nu din tensiunea
interioară a evenimentelor, ci din felul în care vestea cea
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bună se împrăştie, din felul în care Cuvântul Învierii însufleţeşte fiecare personaj în parte:
„Ca o ramură de măslin, primeşte pe buze
Cuvântul
Şi celor din neamul lui Noe du-le vestea
cea bună
Care-nsemnează că-a murit moartea şi că-a înviat
Cel ce dăruieşte celor căzuţi Învierea.”
O altă funcţie a dramaticului ce transpare din versurile imnului este cea hermeneutică. Dialogul oferă un
bun prilej şi cadru interpretării textului Evangheliei din
perspectiva tâlcuirilor devenite tradiţionale, încât dialogul
devine o adevărată glosă, împletind relatarea evanghelică
şi discursul interpretativ. Astfel, sfântul Roman pare a
urma îndeaproape tâlcuirile sfântului Ioan Hrisostomul,
Omilia la sf. Lazăr cel înviat a patra zi, Hagiografikes, scurte
tâlcuiri ale aceluiaşi autor la Scriptură, precum şi Comentariul
lui la Evanghelia după Ioan, sau ale lui Eusebiu al Cezareii
din Peri diafonias evangeliwn, prin care urmăreşte explicarea
disonanţelor de detaliu ale celor patru Evanghelii. De aici
impresia de libertate faţă de textul Evangheliei, văzut din
perspectiva tâlcuirilor succesive, mai ales ale sfântului Ioan
Gură de Aur de care sf. Roman era foarte ataşat, preluând
multe dintre imaginile poetice şi retorice ale acestuia.
Proimion I
De te-ai şi pogorât la moarte, Cela ce eşti fără
de moarte,
Şi puterea Iadului o ai surpat,
Şi ai înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule,
Femeilor mironosiţe zicându-le: Bucuraţi-vă !
Şi apostolilor pace dăruindu-le
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Şi celor căzuţi Învierea83.
Proimion II
Femeile mironosiţe, venind la groapa Ta
Şi neaflând Preacurat trupul Tău,
Cu lacrimi de milostivire au zis:
„Furat-au oare pe cel furat de vindecare de
femeia cea cu scurgerea de sânge?
Sau a înviat Cel ce mai înainte de patimi Şi-a
vestit Învierea?”
Adevărat Hristos a înviat!
Celor căzuţi dăruind Înviere.
1. Către cel ce mai înainte de soare, soare
apunând în mormânt s-a arătat.
De dimineaţă femeile mironosiţe au alergat la
mormânt,
Căutându-L ca lumina zilei şi unele către altele
strigau:
O, prietene, veniţi, să ungem cu miruri
Trupul cel de viaţă făcător
Şi care acum s-a îngropat,
Trupul care a înviat pe Adam cel căzut
Şi care acum S-a întins în mormânt.
Să mergem, să alergăm precum magii,
Să ne închinăm şi să-I ducem miruri în dar
Celui înfăşat nu în scutece, ci în giulgiuri.
Să plângem şi să strigăm: O, Stăpâne, ridică-Te,
Ca de obicei, recunoaştem şi aici proimioanele sf. Roman care au
pătruns în canoane sub numele de condac, exact în forma în care se
prezintă astăzi, în Triod, Minee sau alte cărţi liturgice, numai că
anonime.
83
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Şi celor căzuţi dăruieşte-le Învierea.
2. Pe când femeile cele de Dumnezeu purtătoare
acestea-şi grăiau,
Au înţeles şi altceva mai plin de înţelepciune
Şi au grăit între ele zicând: Femeilor, pentru ce
vă înşelaţi?
Căci cu adevărat Domnul este închis în mormânt.
Dar oare până-acum a putut fi ţinut Cela ce ţine cu
suflarea-I pe cele însufleţite ?
Încă şi mort ar zăcea în mormânt ?
De necrezut şi nebunesc cuvânt!
Pentru aceea, înţelegeţi şi aşa să facem: Să plece
Maria şi să vadă groapa şi celor ce va zice, noi
vom da încredinţare
Căci poate înviază, precum a zis mai înainte,
Cel fără de moarte,
Celor căzuţi dăruind Înviere.
3. Cu acest, gând înţelepţitele femei astfel îndreptându-se
Au trimis înainte, pe cât cred, pe Maria Magdalena
La mormânt, cum spune Teologul.
Era întuneric, dar pe aceea o lumina dorul;
Şi-ndată ce zări stânca prăvălită de la intrarea
în mormânt,
Întorcându-se-n grabă, a zis:
Ucenicilor vestiţi ce am văzut
Şi nu mă tăinuiţi, de aveţi minte:
Piatra nicidecum nu mai acoperă mormântul.
Oare nu cumva a fost luat Domnul meu?
Căci paznicii nu s-au arătat, ci toţi au fugit.
Oare nu a înviat
Cel Ce dăruieşte celor căzuţi Învierea?»
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4. Când au auzit acestea Chefa şi fiul lui
Zevedeu
Au alergat deîndată pe întrecute,
Dar mai înaintea lui Petru a fost aflat Ioan.
Şi ajungând primul, nu a intrat totuşi în mormânt,
Ci a rămas să aştepte pe corifeu,
Pentru ca mielul să urmeze îndată după păstor,
precum cu-adevărat se şi cuvine.
Căci lui Petru i s-a spus: „Petre, mă iubeşti?
paşte mieluşeii Mei de voieşti”
Lui Petru i s-a zis: „Fericite Simone, ţie îţi voi
da cheile Împărăţiei”
Şi tot lui Petru mai înainte sub călcâie i-a
supus valurile pe care umbla
Cel ce dăruieşte celor căzuţi Învierea.
5. Dar precum am zis puţin mai înainte, Petru
şi Ioan
Au ajuns la mormânt, la spusele Mariei
Şi au intrat înlăuntru, dar pe Domnul nu L-au
aflat.
Când pentru aceasta cutremurându-se sfinţii au zis:
„Pentru ce nu ni S-a arătat nouă?
Oare n-a socotit prea multă îndrăznirea noastră?
Căci mult am cutezat.
Poate afară trebuia să fi rămas
Şi de afară să fi privit la cele din mormânt.
Căci acest mormânt nu mai este ca un mormânt
oarecare,
Ci cu adevărat e tronul lui Dumnezeu
Căci în el a fost şi S-a sălăşluit precum a binevoit
Cela ce dăruieşte celor căzuţi Înviere.
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6. Aşadar îndrăzneala noastră s-a întors în
cutezanţă
Sau mai degrabă îndrăzneala s-a socotit mândrie
Şi de aceea poate nu ni S-a arătat, ca unor
nevrednici”
Pe când acestea grăiau înţelepţii prieteni ai
Ziditorului,
A zis Maria care-i urma
„Preoţi ai Domnului şi cu adevărat fierbinţi
iubitori de Dumnezeu,
Nu socotiţi aşa,
Ci stăruiţi, să nu vă scadă râvna
Căci ceea ce s-a petrecut era din iconomia Lui
Ca femeile cele ce-ntâi au căzut
Şi-ntâi să-L vadă Înviat,
Căci a voit ca nouă-ntâi care ne tânguiam
Să dăruiască «bucuraţi-vă»
Cel ce dăruieşte celor căzuţi Învierea”.
7. De-ndată ce-astfel pe sine se încredinţă
Maria,
Rămase în mormânt după ce sfinţii plecară.
Căci încă i se părea că trupu-I fusese ridicat.
Şi de aceea striga nu prin cuvinte, ci cu lacrimi:
Vai mie, Iisuse al Meu, unde Te-au pus?
Şi cum ai răbdat să fii purtat de mâini
prihănite,
Cela ce eşti fără prihană?
Sfânt, Sfânt, Sfânt strigă
Serafimi cu şase aripi şi heruvimi cu ochi mulţi
Şi umerii lor cu greu Te poartă.
Cum oare acum rătăcite mâini Te ridicară?
Înainte-mergătorul, botezându-Te, îndărăt şi-a
tras mâna
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Şi a strigat: Tu mă botează pe mine,
Care celor căzuţi dăruieşti Învierea.
8. Iată, de trei zile stai în mormânt, Cel ce pe toate
le înnoieşti.
Cel ce ai înviat pe Lazăr de patru zile mort.
Şi pe cel înfăşurat în giulgiuri l-ai arătat alergând,
Acum Însuţi eşti întins în mormânt
Şi cât aş vrea să ştiu unde Te-au îngropat,
Pentru ca, precum desfrânata, cu lacrimi să ud
Nu numai picioarele, ci întreg trupul Tău şi
mormântul,
Zicând: Stăpâne, precum pe fiul văduvei înviat-ai,
înviază şi Tu,
Cum pe fiica lui Iair la viaţă-ai întors.
Pentru ce încă mai zăboveşti în mormânt?
Înviază, arată-Te, fă-Te văzut celor ce Te caută pe
Tine,
Celor căzuţi dăruind Înviere.
9. Pe cea biruită de lacrimi şi răpusă de dor
Văzându-o Cela ce vede toate, pe Maria
Magdalena,
S-a milostivit şi S-a arătat zicând copilei:
„Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi în mormânt?”
Apoi Maria, întorcându-se către El, a zis:
„Plâng fiindcă L-au luat pe Domnul din
mormânt
Şi nu ştiu unde L-au pus.
Dar fără-ndoială a ta-i această faptă.
Căci, dacă nu mă-nşeală ochii, tu eşti grădinarul
Aşadar, dacă tu ai luat trupul, spune-mi
Şi eu Îl voi lua pe Mântuitorul meu.
El este Domnul şi Învăţătorul meu,
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Cela ce dăruieşte celor căzuţi Înviere.
10. Cela ce inimile cercetează şi pătrunde
rărunchii
Ştiind că glasul Lui Maria îl cunoaşte,
Ca un păstor, pe nume strigă mioara cea rămasă-n
urmă,
Zicând: „Maria!” Iar ea, de-ndată cunoscându-L,
spuse:
„De bună seamă, Păstorul meu cel bun mă
cheamă,
Ca să mă numere cu celelalte nouăzeci şi nouă,
Căci văd în spatele Celui ce mă strigă
Trupuri de sfinţi şi cete de îngeri.
Pentru aceea, nici nu zic: Cine eşti Cel ce mă
chemi pe nume?
Căci limpede am cunoscut Cine este Cel ce mă
strigă:
-Rabuni!-, El Însuşi este cum am zis mai Înainte,
Domnul meu,
Cel ce dăruieşte celor căzuţi învierea.
11. De fierbinţeala dorului şi dragoste-arzătoare
Copila fiind cuprinsă, vru cu mâna-a cuprinde
pe Cel ce-n chip necircumscris
Cuprinde toată făptura.
Îndată Ziditorul, nu ca să-i mustre râvna, ci la
cele dumnezeieşti ridicând-o,
A zis: „Nu Mă-atinge, sau poate doar un muritor
mă socoteşti?
Dumnezeu sunt, nu Mă-atinge!
O, cuvioasă, deschide ochiul tău spre cer,
Şi cugetă la cele mai presus de ceruri:
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Acolo caută-Mă! Căci voi urca la Tatăl Meu
de Care nu M-am despărţit nicicând
Căci împreună-veşnic sunt cu El, de-acelaşi
tron şi cinste
Cela ce dăruieşte celor căzuţi Învierea”.
12. Grăiască de acuma acestea limba ta, femeie,
Şi fiilor împărăţiei le tâlcuieşte taina, celor
Ce-aşteaptă Învierea Mea, Cel Viu.
Mă folosesc de tine ca de o trâmbiţă cu mare glas:
Vesteşte „pace vouă” în temător auz,
Aleşilor Mei prieteni ce s-ascund,
Pe toţi trezeşte-i ca din somn
Ca să mă-ntâmpine şi sfeşnice să aprindă,
Zi-le: Mirele S-a ridicat din mormânt
Şi a lăsat mormântul gol.
Lepădaţi, o, apostoli, gândul trist al morţii, căci a
Înviat Hristos,
Celor căzuţi dăruind Înviere”.
13. Cum dar limpede a auzit toate cuvintele
Cuvântului,
S-a întors fecioara şi a zis celor dimpreună cu ea:
„Minunate-s, femeilor, cele pe care le-am văzut şi
povestesc acum,
Deci să nu socotească cineva nebunii cuvintele
mele,
Căci nu am fost înşelată, ci inspirată.
Căci m-am umplut de vederile şi dumnezeieştile grăiri ale lui Hristos
Cum şi când, aflaţi de la mine:
După ce m-au lăsat cei veniţi dimpreună cu Petru,
Stăteam plângând lângă mormânt,
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Căci socoteam că trupul dumnezeiesc al Celui
fără de moarte
A fost luat din groapă.
Dar îndată, milostivindu-Se de lacrimile mele,
S-a arătat mie
Cela ce dă celor căzuţi Înviere.
14. S-a preschimbat deodată tristeţea-n bucurie
Şi dintr-odată toate mi s-au făcut alean şi
veselie,
Şi nu şovăi a zice: Ca Moise fost-am slăvită,
Căci L-am văzut, L-am văzut nu în munte, ci
în mormânt,
Nu în nor, ci în trup
Pe Stăpânul norilor şi al celor fără de trup
Pe Cel ce a fost mai ’nainte, este şi va fi,
Zicându-mi: Maria, aleargă, celor ce Mă iubesc le
dă veste
Că-am înviat. Ca o ramură de măslin84, primeşte
pe buze Cuvântul
Şi celor din neamul lui Noe, du-le vestea cea bună
Care-nsemnează că a murit moartea şi că a înviat
Cel ce dăruieşte celor căzuţi Învierea.
15. Auzind acestea, ceata tinerelor cuvioase
Într-un glas răspuns-au Magdalenei Maria:
Adevărat ce spui şi toate împreună laudă ţiaducem,

84
Aluzie la porumbelul trimis de pe corabie de Noe pentru a vedea
dacă s-au retras apele. Acesta se întoarce aducând vestea cea bună a
izbăvirii, purtând în cioc o ramură de măslin. E limpede că este un tip
al lui Hristos â, închipuit de ramura de măslin, vestea cea bună a
Mântuirii oamenilor.
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Căci nu suntem necredincioase, ci numai de
aceasta ne minunăm,
Cum de până-acum a zăbovit în mormânt
Şi împreună cu morţii a răbdat a fi numărată Viaţa
Trei zile la rând,
Că avea să se întoarcă din cele de sub pământ
Aceasta o nădăjduiam şi noi, pentru aceea ziceam:
Pe cel ce-n chit odinioară-a locuit, atunci l-a
scos afară,
Cum dar putea de moarte să fi fost ţinut,
Şi dacă pe Iona din fiara mării l-a smuls
oarecând, şi din mormânt se va ridica
Cel ce dăruieşte celor căzuţi Învierea.
16. Dar acum să nu socoteşti, cuvioasă, că
spusele tale au vreo scădere.
Drept ai vorbit şi nimic din ele nu şchioapătă,
Adevărat cuvântul şi aşezată purtarea-ţi,
Numai că, Maria, voim cu tine să împărtăşim
tuturor bucuria,
Pentru ca nu doar un singur mădular dintre noi
să se desfăteze,
Iar celelalte, moarte, să rămână fără-a gusta
din Viaţa aceea
De Care tu te-ai bucurat din plin.
Fie dar dimpreună cu tine şi gurile noastre pline de
Cuvânt,
Să întărească mărturia ta, pecetluind-o.
Să mergem dar, degrabă, la mormânt
Ca să adeverim arătarea Domnului,
A tuturor fie, prietenă, slava ce ţi-a dăruit ţie
Cela ce dăruieşte celor căzuţi Învierea.
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17. Astfel grăind, adunarea femeilor de Dumnezeu
purtătoare
A ieşit din cetate împreună cu cea care a povestit,
Şi de departe zărind mormântul au strigat:
„Iată locul sau, mai degrabă, iată, sânul cel
fără de prihană!
Vedeţi pe cel ce a purtat pe Împăratul,
Iată-l pe cel ce a încăput pe Cel pe care cerurile
nu-L încăpură,
Dar sfinţii îl cuprind.
Laudă ţie, cântare ţie, Sfinte Morminte,
Mic şi nesfârşit, sărac şi bogat,
Lăcaşul vieţii, vas primitor al păcii,
Semn de bucurie, mormântul lui Hristos!
Mormânt unuia singur, dar slava lumii întregi,
precum a binevoit
Cela ce dăruieşte celor căzuţi Învierea.
18. Aşadar, după ce au preamărit cu laude
Mormântul Dătătorului de Viaţă,
S-au întors şi au văzut pe cineva pe piatră
şezând şi de spaimă, s-au tras îndărăt,
Cuprinse de-adâncă evlavie, plecându-şi capul
Şi cu frică mare aşa grăind:
„Ce este acest chip străin şi a cui e-nfăţişarea?
Cine-i cel pe care-l privim cu ochii?
Oare Înger? Sau om? De sus pogorât,
Sau mai curând din pământ nouă ne-a răsărit?
Foc este, lumină ţâşneşte, fulgeră, scânteiază
Să fugim, fetelor, flăcările să nu ne cuprindă,
Dumnezeiască ploaie, din cer stropeşte pe cei
însetaţi de tine
Celor căzuţi dăruind Învierea.
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19. Ne vor călăuzi acum pe noi ca roua85
cuvintele
Gurii Tale, Cuvinte, bucuria celor întristaţi,
Viaţa tuturor, ca să nu pierim de frică.
Acestea, pe cât socotesc, le ziceau femeile de
Dumnezeu purtătoare,
Şi înşirau litanii, până când, mişcat, cel ce
şedea pe piatră
Rosti către femei: „Nu aveţi teamă voi,
Ci aceşti paznici
Vor tremura, vor încremeni şi vor pieri
De spaima ce-o inspir, ca să priceapă
Că Îngerilor li-i Stăpân
Cel pe Care ei acum păzesc, dar nu Îl ţin,
Căci Domnul a înviat şi ei nu ştiu cum S-a
ridicat
Cel ce dăruieşte celor căzuţi Învierea.
20. De-acuma voi veţi fi-nveşnicite, femei de
Dumnezeu purtătoare, şi nu veţi muri!
Pe Ziditorul îngerilor căutaţi a vedea,
Pentru ce dar vă temeţi doar de vederea unui
înger?
Slujitor sunt al Celui ce S-a sălăşluit în acest
mormânt,
Fire şi rânduială de slujitor am.
Şi-n rânduiala-n care am fost pus, acestea mi
s-a poruncit să vă vestesc:
Hristos A înviat!
Zdrobit-a porţile de-aramă ale Iadului
Şi-ncuietorile de fier le-a rupt
Şi profeţiei liman i s-a fost pus.
85

Aluzie la Ghedeon.
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Şi fruntea sfinţilor a înălţat.
Veniţi, femeilor mironosiţe, şi vedeţi unde a
fost pus Cel fără de moarte,
Cel ce dăruieşte celor căzuţi Învierea.
21. Luând neprihănită îndrăzneală din cuvântul
îngerului,
Femeile au răspuns către acesta cu înţelept cuvânt:
Adevărat a înviat Domnul! precum mai
dinainte-ai zis,
Arătându-ne nouă prin cuvânt şi prin
înfăţişare,
Că a înviat cu-adevărat Cel Multmilostiv,
Dacă nu ar fi înviat şi nu ar fi ieşit din mormânt,
Tu la mormânt pe piatră nu ai fi stătut şezând.
Când oare vreun comandant de oaste, fiind de
faţă Împăratul,
Ar sta jos şi vorbe ar schimba cu cineva?
Şi chiar dacă pe pământ s-ar săvârşi acestea,
Cu neputinţă sunt la cei dintru înălţime,
Acolo unde este tronul nevăzut şi unde stă Cel
Negrăit,
Cel ce dăruieşte celor căzuţi Învierea.
22. Amestecând cu frica bucuria, şi veselia cuntristarea
S-au întors de la mormânt, precum învaţă
Evanghelia,
La Apostoli şi le-au zis lor femeile:
Pentru ce vă pierdeţi cu firea? Şi pentru ce faţa
v-ascundeţi?
„Sus inimile! Hristos a înviat!
Adunaţi-vă-n cor şi ziceţi odată cu noi:
„A înviat Domnul!”
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Strălucit-a Cel ce a răsărit mai înainte de Luceafăr.
Nu vă ofiliţi! Ci înfloriţi.
Arătatu-s-a primăvara. Odrăsliţi ramuri
De rod purtătoare, nu sterpe!
Toţi să batem din palme şi să zicem: „S-a sculat
Cel ce dă celor căzuţi Înviere.”
23. Iar cei ce-au ascultat cu-nţelepciune şi
bucurându-se de cuvânt
Au rămas uluiţi şi-au răspuns către femei:
De unde-i vestea-aceasta, copile, povestiţi-ne
ce spuneţi!
Un înger poate v-a vestit-o? –Da, le fu răspunsul,
ne-a şi grăit şi ne-a arătat deopotrivă,
Şi Dumnezeul şi Făcătorul îngerilor
A fost văzut de Maria şi i-a zis ei: zi alor Mei!
A înviat Domnul!
Veniţi dar, ca berbecii, ca mieii oilor veniţi cu
toţii să săltăm şi să zicem:
Păstorul nostru, vino, adună turma Ta, pe noi
pe care frica ne-a împrăştiat.
Moartea ai călcat, vino la cei ce însetează de Tine
Cela ce dai celor căzuţi Înviere.
24. Cu Tine să-nvieze, Mântuitorul meu, sufletul
meu cel omorât,
Ca nu cumva prea multa Întristare să îl piardă
şi-apoi să-l ducă la uitarea
Cântărilor acestora ce-s sfinţitoare.
Da, Milostive Doamne, Te rog, nu mă trece cu
vederea pe mine, cel întinat,
Căci în păcate şi în fărădelegi
M-a născut maica mea.
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Părintele meu cel sfânt şi preabun, sfinţeascăse numele Tău pururea
În gura mea şi pe buzele mele,
În glasul meu şi în cântarea mea!
Dă-mi mie har când voi vesti cântările Tale,
Cela ce poţi
Celor căzuţi a dărui Învierea.
(Traducere Marian Mihai Macuc)
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IMNUL LUI TOMA NECREDINCIOSUL
Proimion I
Toma, cu dreapta sa cea iubitoare de încredinţare,
A cercetat coasta cea de viaţă dătătoare, Hristoase
Dumnezeule;
Căci uşile fiind încuiate când ai intrat,
Împreună cu ceilalţi apostoli a strigat:
„Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru”.
Proimion II
Îndoiala lui Toma credinţă neîndoită a rânduit,
Mântuitorule, prin voia Ta,
ca nimeni vreodată Învierea să pună la-ndoială:
Căci nu Fiinţa Însăşi S-a arătat aceluia,
ci urmele cuielor din palmă şi-mpunsătura lăncii:
Pentru aceea a şi mărturisit:
„Tu eşti Domnul şi Dumnezeul Meu”
Proimion III
Necrezând Învierii Tale din morţi
Şi cercetând coasta Ta cea dumnezeiească
Cu credinţă a strigat Toma Geamănul:
„Stăpâne, iartă-mă pe mine, cel ce cu îndrăzneală
am atins coasta Ta
Şi primeşte-mă, Iubitorule de oameni,
Pe mine, cel ce nu mă îndoiesc nicicum,
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Ci strig cu credinţă: „Tu eşti Domnul şi Dumnezeul meu!”
1. Cine a păzit nearsă palma mucenicului,
De coasta cea arzătoare a Domnului apropiindu-se?
Cine i-a dat ei această tărie, de osul cel de foc
putându-se atinge?
Cu-adevărat, coasta cea pipăită.
Căci dacă nu ea l-ar fi întărit, cum ar fi pipăit
dreapta cea de lut
cutremurătoarele patimi cele de sub cer şi cele
de sub pământ?
Acest har i s-a dat lui Toma:
Ca să se atingă de coastă, iar lui Hristos să-I strige:
„Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru.”
2. Cu-adevărat, rugul cel purtător de foc ardea
şi nu se mistuia.
Şi cred celor scrise de Moise pentru mâna lui
Toma.
Căci stricăcioasă fiind şi plină de spini, nu s-a ars
Când s-a atins de coasta ca de o flacăr-aprinsă
Şi, precum oarecând focul s-a pogorât în rugul
de spini,
Acum a alergat către foc mâna în chip de rug.
Şi Însuşi Dumnezeu S-a fost arătat pe-amândouă
păzind.
Astfel cred şi astfel Îl slăvesc pe acest
Dumnezeu şi om, zicând:
„Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru.”
3. Căci pentru mine a fost scris dreptarul acestei
credinţe
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Prin mâna lui Toma; căci aceasta, atingându-se
de Hristos,
Trestie de scriitor s-a făcut ce scrie cu iscusinţă,
Scriind credincioşilor: de aici izvorăşte credinţa.
De aici a băut şi tâlharul şi s-a îndreptat.
De aici şi ucenicii şi-au adăpat inimile,
De aici, din izvor a scos Toma cunoştinţa celor
pe care le căuta:
Bău cel dintâi şi apoi pe mulţi adăpă,
Necrezând puţin, dar pe mulţi convingându-i a
zice:
„Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru”
4. Pentru care pricină, de ce sau cum de nu a
crezut apostolul?
Să întrebăm, de vă pare, pe fiul lui Zevedeu,
Căci limpede-i că Ioan, în cartea Evangheliei,
Cuvintele Geamănului a scris.
Căci zice înţeleptul : După învierea lui Hristos
Ceilalţi ucenici au grăit către Toma:
O, prietene, văzut-am aicea pe Domnul!
Dar Toma îndat-a răspuns către dânşii:
Voi cei ce L-aţi văzut, nu vă ascundeţi, ci
strigaţi:
Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru!
5. Vestiţi întregului popor cele ce-aţi văzut şi
auzit
Nu ascundeţi, ucenicilor, sfeşnicul sub obroc!
Cele ce ziceţi la-ntuneric, vestiţi-le la lumină!
Veniţi cu mine afară cu îndrăzneală!
Staţi încă-n ascunzătoare şi spuneţi aceasta ca
să vă faceţi curaj!
Grăiţi cele înalte în taină, cu uşile închise,
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Şi apoi strigaţi: văzut-am pe Ziditorul ascuns
într-un ungher!
Să Se arate tuturor! Să afle toată făptura!
Să-înveţe muritorii a striga Celui înviat:
„Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru!”
6. Cum voi putea crede vouă, auzind cuvinte
cu neputinţă de crezut!
Căci dac-ar fi venit Răscumpărătorul, Şi-ar fi
căutat sluga.
Dacă ziua ar fi răsărit, nu s-ar fi arătat dincolo
de vreme.
De-ntr-adevăr se arăta Păstorul, ar fi chemat şi
mielul.
A-ntrebat oarecând: «Unde aţi pus pe Lazăr?»
Iar acum nu a zis: «Unde-aţi lăsat pe Toma?»
Dar oare a uitat pe cel ce voia a muri cu El
împreună?
Necredincios rămân până nu văd.
Atunci numai când voi vedea, voi pune mâna
mea pe coasta Lui,
Atunci voi crede şi voi zice:
Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru!
7. Încă pe când Toma grăia acestea fraţilor săi,
Apăru la ei în odaie Mântuitorul, îndrăznirea
celor cu frică de Dumnezeu
Îndrăznirea nepătată a celor prigoniţi şiameninţaţi
În mijlocul ucenicilor S-a arătat prin uşilencuiate.
Dar văzându-L Toma, îndată-şi pleacă ochii-n jos,
Şi-nlăuntrul sufletului său zicea: Ce voi face?
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Cum mă voi apăra acum în faţa celor ce-o
clipă mai ’nainte m-am îndoit?
Lui Petru ce să-i spun? Şi celorlalţi ce voi grăi?
Pe cei pe care puţin mai înainte i-am luat în râs
cum să-i înduplec şi cum voi striga:
Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru!
8. O, de aş fi deprins şi eu tăcerea ca şi Iisus în
sinedriu!
Dar m-a întărâtat a grăi privelişea celor ce se
bucurau.
M-am tulburat de cuvintele celor ce strigau cu
bucurie:
Neumbrit am văzut viu pe Cel mort de voie!
Văzând deci vesel pe Petru, cel ce s-a lepădat,
Şi iarăşi bucuroşi pe cei fugiţi cu el dimpreună,
Am pizmuit, căci căutam împreună cu ei să
săltez de bucurie.
Aşadar, din pizm-am grăit cele mărturisite întocmai puţin mai înainte.
Să nu fiu certat, Iisuse al meu, ci primit a striga Ţie:
Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru!
9. Noapte mi s-a făcut mie şi întuneric adânc
cuvintele celor împreună-slujitori cu mine;
Căci acestea nu m-au luminat, nu au aprins în
sufletul meu
Făclia minunii pe care acum o văd mai presus
de orice nădejde!
Căci acum Îl văd limpede pe Hristos iarăşi
venind prin uşile-ncuiate.
Dar dacă vreme-aş fi avut să aflu că a venit astfel,
Nu aş fi fost necredincios. Căci nu aveam decât să
cuget
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La intrarea şi ieşirea Lui din Maria.
Ei doar mi-au spus că L-au văzut,
Dar cine nu L-a văzut pe El venind, cum va
putea spune:
Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru
10. Aşa zicând în sine Geamănul, a vorbit şi
Dumnezeului nostru,
Iar Cel ce cercetează norii, văzând pe Toma cu
inima zdrobită,
Precum odinioară şi pe vameş,
L-a miluit strigându-i:
«Pune mâna ta aici!
Pentru ce te îndoieşti, spune-Mi, puţin credinciosule?
Sau care dintre ale Mele îţi par necrezute?
Răstignirea? Moartea? Sau Învierea aceasta?
Până când te vei îndoi mai mult?
Iată, acum Mă priveşti pe Mine, pe Cel ce ai
voit să-L vezi, deci strigă:
Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru!
11. Adormit-am într-un mic mormânt şi după
trei zile-am înviat,
Pentru tine şi pentru cei asemenea ţie m-am
întins în mormânt,
Iar tu, în loc de mulţumire, mi-ai adus necredinţă.
Căci am auzit cele ce-ai spus faţă de fraţii tăi».
L-acestea Toma mai tare s-a înfricoşat şi a
strigat:
Nu mă certa, Mântuitorule, căci în Tine cred pururea.
Dar lui Petru şi tuturor celorlalţi mi-a fost greu
să le dau crezare,
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Căci ştiu că au minţit Ţie şi-n ceasul răutăţilor
s-au temut să-Ţi zică:
„Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru”
12. Văzând atunci Cela ce vede toate că Toma
voia să lepede
Învinuirea necredinţei, răspunse lui:
„Şi tu erai cu ei în ceasul de care aduci vorba,
Toţi M-aţi lăsat singur în vremea înfricoşatei
patimi,
Era greu timpul, Dydime, nu-i învinui,
Pentru aceea a fost scris: Bate-voi păstorul
Şi se vor risipi oile turmei.
Pricepe ce îţi spun, şi fă cele ce-ai spus:
Vrei să mă atingi? Atinge-te zicând:
Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru!
13. O, minune! O, îndelungă-răbdare!
O, nemăsurată blândeţe!
Cel neatins Se lasă-atins! ţinut de rob Se lasă
Şi Stăpânul arată slugii rănile Sale.
În a căror vreme s-a cutremurat întreaga făptură.
De asemenea daruri Toma făcându-se vrednic,
Înalţă rugăciune Celui ce l-a învrednicit:
„Rabdă, zicând, Stăpâne, cutezanţa mea,
Cruţă iarba, ridică-mi povara,
Să fiu slobozit de necredinţă, ca să cânt şi să zic:
Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru.”
14. Fii blând cu mine, pentru ca şi eu de Tine
să mă desfătez, Doamne,
Dă-mi mie deplină credinţă care sunt al Tău,
Ai răbdat celor străini de Tine,
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Rabdă încă şi necredinţa celui al Tău, şi aratămi mie rănile Tale,
Pentru ca din acestea ca dintr-un izvor să scot
şi să beau.
Nu mă arde Mântuitorule, căci foc eşti prin fire,
Dar cu voia eşti trupul pe care Însuţi l-ai făcut.
Mă rog, acoperă-Te cu văl, cât de puţin,
Încât să mă primeşti şi pe mine ca pe femeia
cu scurgerea de sânge,
Căci nu mă ating de haina Ta, ci Însuţi de Tine
m-ating, zicând:
Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru.
15. Ai auzit odată, bunule ucenic, fii credincios şi
nu necredincios,
Nu te teme, nu te ard, căci îi păzesc pe cei ce
rămân întru Mine.
Dacă-am învăţat pe cuptorul Babilonului să
facă aceasta,
Cu cât mai mult nu o voi face şi nu o voi învăţa eu
Însumi.
Oare decât păcătoasa care uns-a cu mir capul Meu
Şi cu părul Mi-a şters sfintele Mele picioare
Eşti tu mai întinat? Vino deci, prietene, nu ca
să mă miruieşti,
Ci pentru ca tu însuţi să fii înmiresmat cu buna
mireasmă a credinţei, strigându-Mi:
Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru.
16. Da, Iubitorule de oameni, şi eu Te voi
mirui, dar nu precum păcătoasa oarecând,
Şi nu voi alerga precum aceea la vânzătorul de
miruri, strigând: «dă-mi mir!»
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Voi aduce doar credinţa mea Ţie, Celui ce ai
mai presus decât mirul,
Harul - coasta Ta, al cărei mir atingând, mă bucur.
Slăvesc, Hristoase, pogorârea Ta cea vrednică
de crezare,
Cum om Te-ai făcut pentru ca pe om,
Pe care l-ai plăsmuit cu mâna să-l izbăveşti din
deşertăciunea idolilor
Şi care ai primit a fi pălmuit
Pentru ca pe mine să mă slobozeşti din patimi,
ca să strig Ţie:
Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru.
16 [bis]
Acuma, Stăpâne, ştiind că ţi-am descoperit
cugetul inimii mele,
Tu, Care cunoşti cele mai lăuntrice gânduri,
vezi-mi asemenea şi pricinile,
Dar deopotrivă îţi strig: de mai înainte-ai cunoscut
pe robul Tău cel credincios,
Căci acum văd coasta, pentru ca pe toţi să-i învăţ
credinţa.
Ating osul Tău şi urmele cuielor,
Domn şi Dumnezeu te propovăduiescm,
Căci ca un Domn al slavei ai răbdat răstignirea
pe lemn, tuturor arătând
Să strige Ţie cu credinţă şi cu inimă curată
„Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru.”
17. Asemenea şi tu ascultă, şi pricepe limpede:
te-ai făcut părtaş înţelepciunii
Căci Eu, Înţelepciunea Tatălui, M-am făcut cunoscut oamenilor,
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Fericit eşti în credinţă, dar Eu mai mult îi
fericesc
Pe cei care-au venit la Mine numai din auz.
Tu atingându-te de Mine ai cunoscut acum slava
Mea,
Dar aceia numai din auzul cuvintelor se închină
Mie,
Căci mare este cugetul celor ce astfel au crezut
Ţie mă arăt ca unui ucenic al Meu,
Acelora ca unor sfinţi slujitori care strigă:
Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru.
18. Cu harul Tău mă întăreşte la suflet şi la
trup şi mă mântuieşte, Dumnezeule Preaînalte,
Ca să mă ating şi eu de coasta Ta, primind
harul tău,
Scump sângele Tău şi preacurat trupul Tău, mă
voi izbăvi de răutăţile mele,
Ca să aflu iertare pentru căderile mele,.
Toma atingându-se de Tine a cunoscut acum
slava Ta,
Dar eu mă tem, căci cunosc voile Tale
Cunosc şi faptele mele fărădelege, conştiinţa
mă mustră,
Cruţă-mă, miluieşte-mă, cruţă-mă, Mântuitorul
meu,
Pentru ca să strig Ţie cu credinţă prin fapte şi
cuvinte
Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru.
(Traducere Mihai Marian Macuc)
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