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Prolog

Aceast` bro]ur` s-a n`scut din dorin\a fierbinte a unor
cre]tini dreptcredincio]i de a face cunoscut la cât mai mult`
lume adev`rul cu privire la minunile care au loc an de an în
|ara Sfânt`. Râvna lor plin` de dragoste c`tre Dumnezeu
ne-a înfl`c`rat ]i pe noi s` c`ut`m ]i s` aducem în rândurile
acestei c`rticele ceea ce am adunat, vreme de mai bine de un
an de zile, în cercet`rile noastre cu privire la aceste minuni.

Mai înainte de a prezenta cititorilor pu\inele noastre
descoperiri, se cuvine s` facem câteva observa\ii cu privire
la importan\a lor.

Minunea face parte din via\a noastr` cre]tineasc`
Minunea, spune omul de ]tiin\`, este un fapt contrar

legilor naturii. }i cum Dumnezeu este cel ce a rânduit toate
legile acestei lumi, El este Singurul care poate lucra mai
presus de ele, pentru a-}i dovedi atotputernicia Sa.

Noi, cre]tinii, suntem pe deplin încredin\a\i de atotpu-
ternicia ]i m`re\ia Dumnezeului nostru, c`ci ,,cine este
Dumnezeu afar` de Domnul? Sau cine este Dumnezeu f`r`
numai Dumnezeul nostru ?” (Psalmi 17, 34). Dar noi nu soco-
tim minunea a fi doar o dovad` a puterii Sale nem`rginite ]i
atotcuprinz`toare, ci ]i o lucrare a lui Dumnezeu pe p`mânt,
printre oameni. C`ci minunea este ]i o dovad` a prezen\ei
lui Hristos în mijlocul nostru ]i o m`rturie c` El este cu noi,
precum ne-a f`g`duit, pân` la sfâr]itul veacurilor (potrivit

Matei 28, 20).
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Minunea este, în sine, un fenomen simplu ]i în v`zul
tuturor; oricine, oricât de neînv`\at ar fi, pricepe ceea ce se
a]terne înaintea ochilor s`i. }i a]a ]i trebuie s` fie, de vreme
ce minunea nu este decât un mijloc prin care Dumnezeu Se
manifest`, Se arat` a fi în mijlocul nostru ]i ne confirm`
adev`rul credin\ei pe care El ne-a revelat-o.

Dar este minunea cu adev`rat o înc`lcare a legilor na-
turii? Nu, ea nu este contrar` legilor naturii, fiindc` Dumnezeu
poate ac\iona f`r` a schimba ceva sau a tulbura natura. Dac`
are loc o minune, s-a schimbat ceva în natur`, în jurul nostru?
Nu. Doar Dumnezeu ni Se dezv`luie nou`, oamenilor, prin-
tr-un act mai presus de fire.

Dup` ce Dumnezeu ne-a dat Legea, mai întâi pe cea a
Vechiului Testament, iar apoi pe cea a Noului Testament, El
nu S-a dep`rtat de om, ci a continuat s`-i fie al`turi, gr`ind cu
el - precum odinioar` cu Avraam, Iacov ]i Moisi -, trimi\ân-
du-i pe proorocii S`i pentru a-l pov`\ui, ]i s`vâr]ind minuni
pentru a-l încredin\a de adev`rul lucrurilor ]i a-i înt`ri
credin\a în El. De fapt, de îndat` ce credem, minunea intr`
în vie\ile noastre. Îns`]i Biserica este întemeiat` pe minune
]i are un caracter supranatural. Prin urmare, nu este deloc de
mirare c` minunea se manifest` în Biseric` ]i apare
pretutindeni în istoria ei.

Prin minunile sale, Mântuitorul ne-a încredin\at c` El
este F`c`torul cerului ]i p`mântului, celor v`zute ]i nev`-
zute, ]i are putere deplin` asupra tuturor

Cel dintâi rol al minunii este de a-l încredin\a pe om
de adev`rul revela\iei dumnezeie]ti. A]a se face c` Mântui-
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torul, cât` vreme S-a aflat pe p`mânt, printre oameni, a în-
f`ptuit o serie de minuni care-l arat` ca fiind St`pânul a toate.
El }i-a dovedit atotputernicia asupra oric`rei p`r\i a crea\iei:
puterea asupra naturii înconjur`toare – certarea vântului ]i
m`rii (Luca, cap. 8), umblarea pe mare (Matei, cap. 14), transfor-
marea apei în vin (Ioan, cap. 2), blestemarea smochinului nero-
ditor (Marcu, cap. 11), prinderea a 153 pe]ti (Ioan, cap. 21), hr`-
nirea celor 5.000 ]i a celor 4.000 de oameni (Matei, cap. 14 ]i

15), ]i altele.
Mântuitorul a ar`tat ]i asupra oamenilor putere des`-

vâr]it`, în primul rând putere t`m`duitoare – vindecând de
neputin\e: surzenie (Marcu, cap. 7), orbire (2 orbi: Matei, cap. 9;

un orb: Marcu, cap. 8; Vartimeu orbul: Marcu, cap. 10), sl`b`nogire
(sl`b`nogul din Capernaum: Matei, cap. 9 ]i cel de la Vitezda: Ioan,

cap. 5) etc, ]i de boli: de friguri pe soacra lui Petru (Matei, cap.

8), de lepr` (un lepros: Matei, cap. 8 ]i 10 lepro]i: Luca, cap. 17) etc.

De asemenea, El a ar`tat înaintea oamenilor c` are pu-
tere asupra duhurilor – slobozind de duhuri necurate pe Maria
Magdalena (Marcu, cap. 16), fiica hananeencei (Matei, cap. 15),

lunatic (Luca, cap. 9), mutul îndr`cit (Matei, cap. 9), omul cu
duh necurat din latura Gadarenilor (Marcu, cap. 5) etc, ca ]i
putere des`rvâr]it` asupra vie\ii ]i mor\ii - înviind din mor\i
pe fiica lui Iair (Marcu, cap. 5), fiul v`duvei din Nain (Luca,

cap. 7) ]i Laz`r (Ioan, cap. 11).

Fiind St`pân al cerului ]i p`mântului, v`zutelor tutu-
ror ]i nev`zutelor, Dumnezeu este ]i St`pân al timpului

Pe lâng` puterea pe care a ar`tat-o Dumnezeu asupra
stihiilor, oamenilor ]i duhurilor, El ne-a dovedit nou` ]i c`
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este st`pân al timpului. A]a se face c`, în vremea lui Isus
Navi, ,,au st`tut soarele ]i luna, cu starea pân` când au f`cut
Dumnezeu izbând` asupra vr`jma]ilor (...). }i a st`tut
soarele în mijlocul cerului, ]i nu a mers c`tre apus cu
sfâr]itul unei zile” (Isus Navi, 10, 13-14).

}i iar`]i, în vremea Proorocului Isaia, pentru a-i ar`ta
Dumnezeu împ`ratului Ezechia c` S-a milostivit spre el, s-
a întors înapoi soarele pe cer cu 10 trepte (potrivit IV Împ`ra\i

20, 8-11).

Iar când Mântuitorul S-a aflat pe cruce, îngrozindu-se
c` St`pânul s`u moare, soarele s-a întunecat ,,]i era ca la al
]aselea ceas, ]i întuneric s-a f`cut peste tot p`mântul pân` la
al nou`lea ceas” (Luca 23, 44). Despre aceast` întunecare a
soarelui în vremea patimilor lui Hristos m`rturise]te ]i
Sfântul Dionisie Areopagitul († 96), care a v`zut minunea
pe când era p`gân ]i se afla în Cetatea Heliopolis din p`r\ile
Egiptului. Atunci el a gr`it: ,,Sau Dumnezeu, Ziditorul între-
gii lumi p`time]te sau lumea aceasta v`zut` se sfâr]e]te”.

Noi, ortodoc]ii, m`rturisim în slujbele noastre biseri-
ce]ti c` Dumnezeul nostru st`pâne]te veacurile. Iat` una din
multele cânt`ri în care se vorbe]te despre st`pânirea Sa asu-
pra timpului: ,,Cel mai presus decât toat` vremea, ca un F`-
c`tor al vremilor, din tine, Fecioar`, de voie prunc S-a f`cut”.

Ca un st`pân al veacurilor, Dumnezeu ne-a ar`tat nou`,
cre]tinilor, cum s` socotim timpul, potrivit nevoilor noastre.
Fiindc` via\a noastr` este legat` într-un mod inextricabil de
curgerea timpului. }i a]a cum via\a noastr` p`mânteasc` are
nevoie de o rânduire a timpului, tot a]a via\a liturgic` a avut
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trebuin\` de o asemenea rânduial`. A]a s-a n`scut calendarul
bisericesc, mai întâi în Legea Veche. Sfântul Prooroc Moisi,
cel ce s-a învrednicit s`-L vad` pe Dumnezeu, a alc`tuit ca-
lendarul evreiesc antic. Pe când s-a aflat la curtea lui Faraon,
el a primit o educa\ie aleas`, studiind inclusiv astronomia ]i
cronologia, iar mai apoi, vie\uind vreme de 40 de ani ca un
fugar în Madiam, unde a p`storit oile socrului s`u Iotor, el
s-a îndeletnicit cu cercetarea mersului astrelor pe cer. Dup`
aceea, cât` vreme a pribegit în pustie cu poporul ales, el a
construit calendarul evreiesc, dup` care ]i ast`zi, evreii
calculeaz` curgerea timpului.

În Legea Nou`, Sfin\ii P`rin\i de la Sinodul Ecumenic I,
adunat în Cetatea Niceei în anul 325, au alc`tuit calendarul
bisericesc, dup` care s-a c`l`uzit ]i se c`l`uze]te înc` Bise-
rica Ortodox`, dar nu în întregimea ei. Ei au \inut cont de
calendarul evreiesc întocmit de Marele Moisi de Dumnezeu
V`z`torul, pe care l-au combinat cu calendarul iulian, p`gân,
alc`tuit de renumitul astronom Sosigene din Alexandria.
Astfel a luat na]tere calendarul Bisericii Primare, care func-
\ioneaz` precum un cronometru duhovnicesc, potrivit dup`
ritmul evenimentelor scripturistice, îndeosebi al celor din
via\a Mântuitorului nostru.

Slujbele Bisericii, în]irate asemenea unor m`rgele pe
un ]irag al timpului, au darul de a-i transpune pe credincio]i,
neîncetat ]i de-a pururi, în Împ`r`\ia Cereasc`, întruchipat`
de Biserica lui Hristos. Fiecare clip` din sânul Bisericii se
scurge într-un fel cu totul aparte, ziua ]i chiar ora având
semnifica\iile lor duhovnice]ti.
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De când a fost alc`tuit ]i verificat de Sfin\ii P`rin\i ai
Bisericii, calendarul a fost l`sat mo]tenire fiec`rei genera\ii
de cre]tini spre folosul liturgic. El nu este infailibil în sine,
îns` împline]te cu precizie rolul duhovnicesc pentru care a
fost construit.

Dumnezeu a s`vâr]it o mul\ime de minuni prin care ne
arat` c` Îi este pl`cut cum este socotit timpul în Biserica Sa

Chiar dac` acest calendar al Bisericii, întocmit de Sfin-
\ii P`rin\i, nu este infailibil, nefiind cu totul exact din punct de
vedere ]tiin\ific, m`rturiile cu privire la ,,exactitatea” sa
duhovniceasc` sunt infailibile.

Vom prezenta doar câteva din minunile care adeveresc
faptul c` sistemul de calcul al timpului, încuviin\at de Sfin\ii
P`rin\i în toate vremurile, se dovede]te a fi pl`cut lui
Dumnezeu.

Una dintre minunile cele mai frumoase, legate de
calendarul Bisericii, este urm`toarea:

Într-o scrisoare, Episcopul Paschasinus de Lilybæum
(Marsala), Sicilia îi scria Sfântului Leon cel Mare († 461),
papa Romei: 

,,Dup` mult` cercetare ]i dezbatere, noi am g`sit c`
ceea ce patriarhul Bisericii din Alexandria a scris prea sfin-
\iei voastre este corect. (...) Pentru moment, haide\i s` nu ne
temem de întârzierea datei Pa]telui, ca nu cumva încercând
s` o evit`m, s` c`dem în gre]eal`, a]a cum s-a întâmplat în
timpul domniei predecesorului vostru, Zosima († 418) ... La
acea vreme, gr`bind s`rb`torirea Pa]telui de la data sa de 22
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aprilie la cea de 25 martie ..., s-a comis o foarte grav` eroare;
atât de grav` încât c` adev`rata dat` a fost dovedit` de o
minune s`vâr]it` de harul Sfântului Duh ...

Aceast` minune este dup` cum urmeaz`: În mun\ii cei
înal\i, în mijlocul p`durilor stufoase, era o regiune foarte s`-
rac` cu numele de ’Meltinas’. Prin str`danii nefire]ti, a fost
construit` acolo o mic` biseric`. În baptisteriu, în timpul sfin-
tei nop\i de Pa]ti, la vremea stabilit` pentru botezuri, în ciuda
faptului c` acolo nu existau nici conducte, nici apeducte, ne-
maivorbind de vreo ap` în apropiere, cristelni\a se umplea de
la sine. Dup` ce pu\inii oameni care erau prezen\i acolo erau
sfin\i\i (boteza\i), apa se împr`]tia în acela]i fel în care ap`rea.

Cu toate acestea, în vremea binecuvântatului Pap` Zo-
sima, când apusenii erau în gre]eal` cu privire la calculul datei
pascale, în timpul nop\ii de Pa]ti, s`vâr]ind de citit Evanghe-
lia, preotul a a]teptat, ca de obicei, vremea botezului; a]tep-
tând, într-adev`r, pân` diminea\`. Fiindc` apa nu a ap`rut, cei
care a]teptau s` fie boteza\i, au plecat la casele lor nesfin\i\i
(neboteza\i).

Continuând, îng`dui\i-mi s` spun c` în ajunul Pa]telui
la 10 calende ale lui mai (adic`, la data alexandrin` de 22
aprilie), cristelni\a s-a umplut cu ap` la vremea potrivit`.
Prin aceast` minune clar`, s-a dovedit c` apusenii erau în
eroare cu privire la data Pa]telui”.

O alt` minune este cea pe care o aduce ca m`rturie
Sfântul Nicodim Aghioritul († 1809):

,,În regiunea Heliopolisului, în Egipt, unde sunt marile
piramide, Dumnezeu s`vâr]e]te urm`torul paradox ciudat în
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fiecare an: în seara Sfintei Joi a noastr` (adic` în Joia Mare
ortodox`), p`mântul scoate afar` vechi r`m`]i\e ]i oase ome-
ne]ti, care acoper` solul unei câmpii întinse ]i care r`mân pe
loc pân` la sfâr]itul Joii În`l\`rii, ]i apoi ele intr` la loc
acoperindu-se ]i nu se mai arat` deloc pân` când vine din
nou Sfânta Joi. Acesta nu este un mit sau o fabul`, ci este un
fapt adev`rat ]i cert, fiind confirmat de istoricii mai vechi ]i
recen\i ... De fapt, aceste oseminte omene]ti proorocesc
învierea viitoare a mor\ilor, întocmai precum le-a v`zut ]i
Proorocul Iezechiil (cca secolul VI î.Hr.)”.

Una dintre minunile care ne încredin\eaz` c` ]i în ceruri
se pr`znuiesc s`rb`torile la fel ca pe p`mânt este ar`tarea
semnului ceresc deasupra suburbiilor Atenei în 1925, la un an
dup` ce Biserica oficial` a Greciei a adoptat noul calendar.
În ajunul s`rb`torii În`l\`rii Sfintei Cruci, pe 14 septembrie
(stil vechi), o mul\ime de mai bine de 2.000 de oameni s-a
adunat pentru priveghere de toat` noaptea în mica biseric` a
Sfântului Ioan Teologul. Un deta]ament de poli\ie a fost
trimis s` verifice mul\imea, deoarece era interzis s` se mai
\in` s`rb`tori potrivit vechiului calendar.

Chiar înainte de miezul nop\ii, o cruce luminoas` ]i
m`rea\` a ap`rut pe cer deasupra Casei lui Dumnezeu. Atât
de str`lucitoare c` stelele au p`lit înaintea luminii ei, aceast`
cruce a fost v`zut` de martorii oculari a fi fost înf`\i]at` dis-
tinctiv asemenea unei cruci bizantine tradi\ionale, cu 2 bra\e
orizontale. Apari\ia a durat vreme de jum`tate de or`, timp
în care crucea de lumin` s-a ridicat încetul cu încetul vertical
în sus, imitând în`l\area crucii s`vâr]it` de preot în timpul
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s`rb`toririi acestui praznic, pân` când a disp`rut. Aceast`
minune cereasc` a adeverit în sufletele închin`torilor înge-
nunchea\i – inclusiv ale poli\i]tilor – corectitudinea calen-
darului Bisericii.

Apoi, sfin\ii se arat` adeseori unora dintre credincio]i
în zilele lor de pr`znuire, calculate potrivit calendarului
bisericesc al Sfin\ilor P`rin\i. De pild`, Sfânta Cuvioas`
Mucenic` Fevronia din Nisibe († 310) a ap`rut odat`, stând
în locul s`u obi]nuit printre surorile mân`stirii ei, în timpul
unei privegheri de toat` noaptea când se pr`znuia ziua sa, 25
iunie (stil vechi); cei 5 tovar`]i din Sevastia, Sfin\ii Muce-
nici Evstratie, Avxentie, Evghenie, Mardarie ]i Orest (†
296), au binecuvântat odat` o mân`stire construit` în cinstea
lor cu bel]ug de alimente în timpul unei lipse acute de
hramul mân`stirii, 13 decembrie (stil vechi), ]i multe altele.

Se cuvine precizat` ultima dintre acestea, consemnat`
de contemporani: dup` schimbarea calendarului în 1924,
când cei care p`strau vechiul calendar al Bisericii erau
prigoni\i, un preot dreptsl`vitor grec a dorit s` slujeasc`
praznicul Sfântului Prooroc Elisei în biserica închinat` lui
din Atena (între timp a fost d`râmat`), dar s-a r`zgândit so-
cotind posibilele confrunt`ri care se puteau isca. De aceea,
el a înclinat spre a merge la o alt` biseric` pentru a sluji litur-
ghia a doua zi. Cu toate acestea, a doua zi, 14 iunie (stil vechi),
credincio]ii l-au g`sit pe acel p`rinte în Biserica Sfântului
Elisei, slujind dumnezeiasca liturghie în cinstea sfântului proo-
roc. În mare nedumerire, fiii s`i duhovnice]ti l-au întrebat
de ce s-a r`zgândit, iar preotul le-a r`spuns: ,,În aceast`
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diminea\` mi s-a ar`tat sfântul prooroc, care mi-a spus s` vin
aici s` slujesc ]i s` nu m` tem de nimic, pentru c` el va
veghea asupra mea”.

De asemenea, se cuvine s` m`rturisim o minune petre-
cut` pe meleagurile noastre, în anii din urm`. La una dintre
mân`stirile noastre de maici, într-un an în care Învierea
Domnului a c`zut pe data de 25 martie, când se pr`znuie]te
Buna Vestire a Maicii Domnului (s`rb`toare numit` Kirio-
pascha, din pricina concordan\ei acestor dou` mari praznice
împ`r`te]ti), maicile pierduser` din vedere c` trebuie s`
pun`, în noaptea de Înviere, ]i cânt`rile Bunei Vestiri. }i
noaptea mergea c`tre diminea\`, dar nu se mai lumina de
ziu` ]i de acum oamenii începeau s` se însp`imânte. Când
maicile ]i-au dat seama c` uitaser` de cânt`rile Bunei Vestiri
]i au început s` le adauge slujbei, îndat` s-au ivit zorile ]i
to\i cei prezen\i au v`zut în ce chip minunat s-a f`cut
aceasta, spre adeverirea calendarului Bisericii.

Un fenomen asem`n`tor este minunata adormire întru
Domnul a unui binepl`cut al Lui într-o zi de s`rb`toare
aparte. Aici se cuvine s` amintim de adormirea unui p`rinte
dreptsl`vitor, care a trecut la Domnul pe când se afla în vizit`
într-o mân`stire de maici, mân`stire care, din „ascultare”
fa\` de episcopul locului, a adoptat noul calendar. P`rintele
a trecut la cele ve]nice pe 7 aprilie (stil nou), unele maici s-au
învrednicit s` vad` cum sufletul lui se înal\a c`tre ceruri ]i-l
auzeau cântând: ,,Veste]te, o p`mântule, mare bucurie” – un
imn al Bunei Vestiri a Maicii Domnului, s`rb`toare pe care
chiar în acel timp o pr`znuiau cei de stil vechi.
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Astfel de evenimente minunate pot fi g`site pres`rate
de-a lungul întregii istorii a Bisericii Ortodoxe. Îns` cea mai
mare minune ce are loc legat de calendarul Bisericii este
apari\ia an de an a Sfintei Lumini în Biserica Sfântului
Mormânt al Domnului din Ierusalim. Acest fenomen peste
fire are loc doar în ajunul Pa]telui ortodox, calculat potrivit
calendarului bisericesc.

Ei i se al`tur`, tot pentru a m`rturisi ,,infailibilitatea”
duhovniceasc` a calendarului Bisericii, norul care se arat`
pe Muntele Tabor de praznicul Schimb`rii la Fa\` a Domnu-
lui pe stil vechi ]i întoarcerea Iordanului de praznicul
Botezului Domnului pe stil vechi. Aceste trei minuni, care
sunt legate de momentele cele mai importante din via\a
Mântuitorului: Botezul, Schimbarea la Fa\` ]i Învierea Sa, ]i
care au loc an de an, le vom prezenta în cele ce urmeaz`.

Minunea Sfintei Lumini
de la Mormântul Domnului

I. Biserica Învierii Domnului din Ierusalim, locul
unde are loc minunea Sfintei Lumini

Ierusalimul este str`vechiul ora] ridicat de Sfântul Îm-
p`rat ]i Prooroc David, în care fiul s`u, Împ`ratul Solomon,
a ridicat acel templu m`re\ întru slava Dumnezeului celui
viu, locul mult iubit de Dumnezeu, precum scrie psalmistul:
,,Iube]te Domnul por\ile Sionului, mai mult decât toate
s`la]ele lui Iacov” (Psalmi 86, 1).
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Ierusalimul este ora]ul în care a p`]it Mântuitorul în
vremea petrecerii Sale pe p`mânt, unde a înv`\at dumneze-
iasca-I înv`\`tur`, a t`m`duit bolnavi ]i ]i-a ar`tat nem`-
surata-I dragoste fa\` de zidirea Sa. Ierusalimul poart` cu
sine peste secole urmele lucr`rii Sale mântuitoare, ale patimii,
mor\ii ]i învierii Sale. Este locul cel mai sfânt al cre]tin`t`\ii,
unde Domnul nostru Iisus Hristos ]i-a v`rsat sângele pentru
mântuirea oamenilor, a fost îngropat ca un mort, ]i a înviat
biruitor ca un Dumnezeu.

A]a cum sunt toate marile ]i vechile citadele ale lumii,
Ierusalimul de ast`zi se împarte în ora]ul vechi ]i ora]ul
nou. Ora]ul vechi este împrejmuit cu un zid înalt de piatr`, de
ap`rare; în acest zid exist` por\i de intrare în cetate, precum
Poarta Damascului, Poarta lui David, Poarta Jaffa, Poarta
Nou`, Poarta de Aur. Pe aceast` din urm` poart` a intrat
Mântuitorul în ora] la începutul S`pt`mânii Patimilor ]i a
fost primit ca Împ`rat al lui Israil ]i tot pe aceast` poart`,
care este zidit` de peste un mileniu ]i jum`tate, va veni Mân-
tuitorul Hristos la judecata ob]teasc` de la sfâr]itul lumii.

Biserica Învierii, în care se afl` Mormântul Domnului,
este plasat` cam în mijlocul cet`\ii ora]ului vechi, spre latura
vestic`, în cartierul cre]tin. Cl`direa, din care unele p`r\i
sunt mai vechi de 1.600 de ani, este cea mai special` biseric`
a cre]tin`t`\ii. A]a cum a numit-o la început Sfântul Împ`rat
Constantin – Martyrion, adic` m`rturie, ea este un martor
peste timp al evenimentelor cruciale din istoria mântuirii.

Acest l`ca] unic ad`poste]te trei locuri importante
pentru istoria mântuirii: 1. Locul r`stignirii Mântuitorului –
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Muntele Golgotha, 2. Locul preg`tirii Sale pentru îngropare
– Piatra Ungerii, ]i 3. Locul îngrop`rii în mormântul d`ruit
de Sfântul Iosif din Arimateea, din care Mântuitorul a înviat
a treia zi din mor\i. În biseric` se mai afl` o sumedenie de
paraclise, altare ]i locuri deosebite, minunat împodobite, ce
amintesc de diferite evenimente din vremea Patimii. Ele sunt
împ`r\ite riguros între ortodoc]i, armeni, cop\i ]i catolici.

De]i poate p`rea neverosimil ca Biserica Învierii Dom-
nului s` se afle în mijlocul ora]ului vechi, pe cât` vreme
]tim din Evanghelii c` locul r`stignirii, Muntele Golgotha,
era în afara ora]ului, s` nu uit`m c` în anii 41-44 d.Hr., Irod
Antipa a extins zidurile Ierusalimului, iar Golgotha ]i
Sfântul Mormânt au ajuns înl`untrul cet`\ii.

1. Locul r`stignirii Mântuitorului – Muntele Golgotha

Intrarea în Biserica Învierii Domnului se face pe o
poart` mare din partea de sud a l`ca]ului. Dup` cum se vede
în imagine, exist` dou` por\i una lâng` alta, îns` în decursul
timpului, una dintre ele a fost zidit`. La r`s`rit, în unghiul de
sud-est al l`ca]ului, se afl` o stânc` uria]` de gresie alb` –
Muntele Golgotha. Numele de Golgotha, adic` locul c`p`-
\ânii, vine de la cuvintele gulgulta în aramaic` ]i gulgolet în
ebraic`, care înseamn` c`p`\ân`, craniu. El î]i are obâr]ia în
tradi\ia care spune c` în acest loc a fost îngropat str`mo]ul
Adam. De asemenea, colina avea un aspect bizar, ce aducea
cu o c`p`\ân` de om.

În cre]tetul acestei stânci a fost înfipt` crucea pe care
a fost r`stignit Domnul nostru Iisus Hristos. Pelerinii urc`
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trepte groase de piatr` pân` sus pe Golgotha, unde se afl` o
înc`pere împ`r\it` în dou` paraclise.

Cel de sud, Altarul Cuielor Sfintei Cruci, apar\ine ca-
tolicilor ]i este plasat pe locul unde a fost dezbr`cat Domnul
de hainele Sale ]i pironit pe cruce. Paraclisul de nord, Sfânta
Golgotha, apar\ine ortodoc]ilor ]i este în`l\at pe locul unde
a fost înfipt` Crucea. Cele dou` paraclise sunt separate de
dou` coloane foarte groase ]i de un mic altar, numit ,,Fe-
cioara durerilor”.

Paraclisul Sfânta Golgotha este împodobit cu icoane
ferecate, în m`rime natural`, înf`\i]ând pe Mântuitorul
Hristos pe cruce, ]i Maica Domnului cu Sfântul Apostol ]i
Evanghelist Ioan de o parte ]i de alta. Sub sfânta mas` se
poate vedea o cavitate rotund` în piatr`, înconjurat` de o
rozet` de argint în form` de stea: aici este locul unde a fost
înfipt` sfânta cruce.

2. Locul preg`tirii pentru îngropare – Piatra
Ungerii

Venind înapoi c`tre intrarea în biseric`, înaintea
por\ilor bisericii, între Golgotha ]i Sfântul Mormânt, se afl`
o lespede de piatr` ro]iatic`, de calcar roz, de forma unei
pietre funerare – Piatra Ungerii, înconjurat` de sfe]nice ]i
având atârnate deasupra 8 candele. Ea se afl` pe locul
vechiului Paraclis al Ungerii, care a fost desfiin\at în cursul
transform`rilor arhitectonice ale cl`dirii.

Piatra Ungerii este locul unde Iosif din Arimateea ]i
Nicodim cel cu bun chip au a]ezat trupul Domnului nostru

30



Iisus Hristos, dup` ce L-au coborât de pe cruce. Aici L-au
uns cu amestec de smirn` ]i aloe, apoi ,,L-au înf`]urat în
giulgiuri cu miresme, precum este obiceiul iudeilor a
îngropa” (Ioan 19, 34), pentru a-L pune în mormânt.

Pelerinii îngenuncheaz` înaintea Pietrei Ungerii ]i se
roag` cu mare evlavie; ei a]tern aromate ]i miruri pe les-
pede, mai ales în Vinerea Patimilor, în amintirea evenimen-
telor de atunci.

3. Locul îngrop`rii – Sfântul Mormânt

În partea de vest a Bisericii Învierii, în mijlocul unei
rotonde uria]e, sus\inute de 18 coloane de piatr`, se afl`
Sfântul ]i de via\` purt`torul Mormânt al Domnului nostru
Iisus Hristos. Sub bolta înalt` a rotondei se ridic` un balda-
chin de piatr` – kuvuklion sau edicul –, îmbr`cat în marmur`
]i podoabe scumpe, care acoper` Sfântul Mormânt.

Pe fa\ada kuvuklionului ]i în interiorul mormântului
se afl` icoane ale Învierii Domnului, sfe]nice, candele, ins-
crip\ii ]i îndemnuri duhovnice]ti. De jur-împrejurul kuvu-
klionului este s`pat în piatr` troparul: ,,S` laude neamurile
]i popoarele pe Hristos, Dumnezeul nostru, care de bun`-
voie pentru noi Cruce a r`bdat ]i în iad pân` a treia zi a fost;
]i s` se închine Învierii Lui celei din mor\i, prin care s-au lu-
minat toate marginile lumii”.

În`untru, Sfântul Mormânt este alc`tuit din dou`
înc`peri: Capela îngerului ]i Mormântul propriu-zis. Capela
Îngerului, numit` ]i Piatra Sfânt`, este mai mare ca
suprafa\` ca cea de-a doua înc`pere, iar în centrul ei se afl`
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un bloc de marmur` pe care st` un fragment din piatra pe
care a r`sturnat-o îngerul de pe mormântul Domnului.

A]adar, acesta este locul unde a stat îngerul ]i a vestit
femeilor mironosi\e Învierea lui Hristos: ,,}i iat`, cutremur
mare s-a f`cut; c` îngerul Domnului, pogorându-se din cer
]i venind, a pr`v`lit piatra de pe u]`, ]i ]edea deasupra ei”
(Matei 28, 2); ,,}i intrând în mormânt, au v`zut pe un tân`r
]ezând de-a dreapta îmbr`cat în ve]mânt alb, ]i s-au
sp`imântat” (Marcu 16, 5).

Din Capela Îngerului se intr` în Sfântul Mormânt
printr-o u]` mic`, care sile]te pelerinul s` se plece înaintea
mormântului pentru a intra. Mormântul propriu-zis este o
înc`pere mic`, s`pat` în piatr`, în care se afl`, în partea
dreapt`, preasfânta cript`, Mormântul cel de via\` d`t`tor,
acoperit cu o lespede de marmur`.

În ambele înc`peri se afl` numeroase candele de argint,
apar\inând celor patru confesiuni cre]tine: ortodox`, armean`,
copt` ]i catolic`. Deasupra pietrei mormântului, trei repre-
zent`ri iconografice înf`\i]eaz` Învierea dup` versiunile
greac`, latin` ]i armean`.

Catedrala Patriarhiei ortodoxe a Ierusalimului

Fa\` în fa\` cu Sfântul Mormânt al Domnului se afl`
biserica mare a Sfintei Învieri – nucleul acestui ansamblu de
locuri sfinte, care apar\ine Patriarhiei ortodoxe a Ierusalimu-
lui. Prin urmare, înl`untrul acestui ansamblu de locuri sfinte,
Biserica Ortodox` are 3 altare de slujb`: 1. Mormântul Dom-
nului propriu-zis, care are caracter de altar interconfesional,
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unde slujesc, în ordine ierarhic` ]i istoric`, ortodoc]ii, arme-
nii, cop\ii ]i catolicii, 2. Paraclisul Sfânta Golgotha, ]i 3.
Biserica Sfintei Învieri, care este catedrala Patriarhiei |`rii
Sfinte, unde slujesc numai ortodoc]ii. În aceast` biseric` se
s`vâr]esc slujbele ortodoxe zilnice.

Alte paraclise ]i altare din Biserica Învierii

În jurul Sfântului Mormânt al Domnului se afl` 4
altare cre]tine, a]ezate dup` punctele cardinale, în ordinea
lor istoric`. La est se afl` catedrala Patriarhiei ortodoxe a
Ierusalimului, la sud altarul armenilor, la vest cel al cop\ilor,
iar la nord cel al catolicilor.

Altarul de sud, al armenilor, este de fapt un mic para-
clis, unde ace]tia slujesc zilnic. Înaintea intr`rii se afl` o pia-
tr` circular`, îngr`dit` cu fier forjat, care, dup` tradi\ie, mar-
cheaz` locul unde au stat sfintele femei, împreun` cu Maica
Domnului, ]i au privit cum Iosif ]i Nicodim îmb`ls`mau
trupul lui Hristos. Altarul de vest, al cop\ilor, este de aseme-
nea folosit de cop\i pentru slujbele zilnice. Aici se afl` mor-
mântul Sfântului Iosif din Arimateea. Altarul de nord, al
catolicilor, se afl` în grija c`lug`rilor franciscani. Altarul, care
se nume]te Capela Sfintei Maria Magdalena, indic` locul în
care Domnul i S-a ar`tat Mariei Magdalena dup` Înviere.

Urcând câteva trepte de la aceast` capel`, se ajunge la
o alt` înc`pere mic`, simpl`, care formeaz` Capela Ar`t`rii
lui Hristos. Tradi\ia m`rturise]te c` aici S-a ar`tat Domnul
înviat Preasfintei N`sc`toare de Dumnezeu. Pe un mic altar
se vede un fragment dintr-o coloan` veche de piatr`, lung`
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de aproape un metru, de care a fost legat Domnul în curtea
lui Pilat, când a fost b`tut ]i batjocorit de osta]i.

În partea de r`s`rit, dincolo de catedrala patriarhal`
ortodox`, se afl` 3 altare mici comemorative, care amintesc
de patimile ]i r`stignirea Domnului. Primul se nume]te
Altarul Temni\ei lui Hristos, unde a stat Domnul, p`zit de
osta]i, pân` a fost r`stignit între cei doi tâlhari; al doilea este
închinat Sfântului Longhin suta]ul, care, v`zând pe Domnul
r`stignit, a m`rturisit zicând: ,,Adev`rat Fiu al lui Dumnezeu
a fost acesta” (Matei 27, 54); al treilea este Altarul Împ`r\irii
Ve]mintelor.

În acest ultim loc, au tras sor\i osta]ii pentru c`ma]a
lui Hristos, dup` cum scrie Sfântul Evanghelist Ioan: ,,Iar
osta]ii, dac` au r`stignit pe Iisus, au luat hainele lui, ]i le-au
f`cut patru p`r\i, fiec`rui osta] o parte; ]i c`ma]a; ]i era
c`ma]a necusut`, de sus \esut` peste tot. }i au zis întru
dân]ii: s` nu o sfâ]iem, ci s` arunc`m sor\i pentru dânsa, a
c`ruia va fi; ca s` se plineasc` scriptura ce zice: împ`r\it-au
hainele mele loru]i, ]i pentru c`ma]a mea au aruncat sor\i.
Deci osta]ii acestea au f`cut” (Ioan 19, 23-24).

În partea de sud a Sfântului Mormânt, sub stânca
Golgothei, mai exist` dou` altare mici: Altarul Încunun`rii
Domnului cu spini ]i Paraclisul lui Adam. Primul altar este
în`l\at pe locul unde Domnul a fost încoronat din nou cu
spini ]i preg`tit pentru r`stignire.

Paraclisul lui Adam se afl` chiar sub Golgotha, în
locul în care a fost îngropat Adam. Când Mântuitorul }i-a
dat duhul pe cruce, stânca Golgothei s-a despicat de sus
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pân` jos. Atunci s-a aflat în cr`p`tura stâncii capul lui
Adam, peste care a picurat sânge din trupul lui Hristos,
precum se picteaz` în icoana ortodox` a r`stignirii. Toate
aceste 5 altare sunt foarte mici ]i nu se sluje]te în ele.

Între Altarul Împ`r\irii Ve]mintelor ]i Altarul
Încunun`rii Domnului cu spini se poate vedea o scar` ]i un
tunel boltit, care coboar` în pe]tera unde au fost descoperite
cele 3 cruci de c`tre Sfânta Împ`r`teas` Elena. De bolta
tunelului prin care se coboar` în adâncul pe]terii sunt
atârnate candele mari de argint.

În afara Bisericii Învierii Domnului, dar lipite de
aceasta, mai exist` 5 biserici sau paraclise ortodoxe: Biserica
Sfântul Apostol Iacov, Biserica Sfin\ii 40 de Mucenici,
Biserica Sfântul Ioan Evanghelistul, Paraclisul patriarhal
Sfin\ii Împ`ra\i Constantin ]i Elena ]i Mân`stirea Sfântul
Avraam.

II. Istoricul Bisericii
Învierii Domnului

Istoria Bisericii Învierii Domnului se împlete]te cu
cea a |`rii Sfinte ]i a cre]tin`t`\ii. Întemeiat` de Sfântul
Împ`rat Constantin cel Mare în secolul al IV-lea, ea a cunos-
cut mai multe d`râm`ri ]i reconstruiri de-a lungul veacuri-
lor, a avut parte de furia ]i ura per]ilor ]i musulmanilor, dar
]i de diferite cutremure sau incendii care au afectat-o.

La scurt timp dup` Patimile Mântuitorului, cre]tinii au
început s` cinsteasc` locul Patimii ]i Învierii Sale. Este
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posibil chiar ca ei s` fi ridicat pe locul respectiv un mic
l`ca]. Ei au înfruntat vicisitudinile istoriei, au trecut peste
distrugerea ]i arderea Ierusalimului din anul 70 d.Hr. de
c`tre Titus (39-81, împ`rat al Imperiului Roman între
anii 79-81), p`strând în minte locul sfânt.

În anul 135 d.Hr., împ`ratul roman Hadrian (76-138,

împ`rat între anii 117-138) a în`bu]it revolta evreilor împotriva
Imperiului Roman (132-135), condus` de Simon Bar
Kokhba. El a hot`rât s` ]tearg` de pe fa\a p`mântului
Ierusalimul ]i toate locurile care ar fi putut declan]a o nou`
revolt` a poporului evreu ]i a interzis evreilor s` locuiasc`
în ora]. În schimb, o comunitate de cre]tini neevrei a conti-
nuat s` locuiasc` în Ierusalim ]i prin ei s-a transmis mai
departe cunoa]terea locurilor sfinte.

Pe locul Ierusalimului, împ`ratul Hadrian a construit
un ora] cu totul nou, p`gân, având o structur` ]i arhitectur`
elenistic`, pe care l-a numit Aelia Capitolina (Aelia în
onoarea sa, dup` numele s`u Aelius, ]i Capitolina deoarece
urma s` cuprind` un capitoliu – un templu pentru zeii
romani). În planul s`u arhitectural, Gr`dina Golgothei a
devenit centrul noului ora]. Unii autori sus\in c` zona
acestei gr`dini a devenit capitoliul noului ora], cu altare
pentru 3 zei romani principali: Jupiter, Junona ]i Minerva.
Al\ii, citând m`rturii din scrierile lui Eusebiu de Cezareea,
sus\in c` templul era dedicat zei\ei Venus. Îns` to\i sunt de
acord c` pe Golgotha a fost ridicat un templu p`gân.

Împ`ratul Hadrian nu a construit întâmpl`tor acest
capitoliu pe Golgotha, ci el a urm`rit profanarea locurilor de
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închinare ale cre]tinilor din vremea sa. În anul 395, într-o
scrisoare c`tre Paulinus, Fericitul Ieronim scria: ,,Din
vremea lui Hadrian pân` la imperiul lui Constantin, vreme
de aproape 180 de ani, statuia lui Jupiter a fost cinstit` pe
locul Învierii, iar pe stânca crucii p`gânii puseser` o statuie
de marmur` a lui Venus. Ei credeau c` ne vor distruge
credin\a în înviere prin profanarea sfintelor locuri cu idoli”.

Unor astfel de m`rturii istorice li s-au al`turat
descoperirile arheologice, care au adeverit c` pe sfintele
locuri ale cre]tinilor, pe care existaser` la început l`ca]uri de
închin`ciune, se ridicaser` temple p`gâne – lui Jupiter pe
mormântul Domnului ]i lui Venus pe Golgotha.

În secolul al IV-lea, Sfântul Împ`rat Constantin
cel Mare construie]te o biseric` pe sfintele locuri

Dup` încetarea prigoanelor ]i cre]tinarea imperiului,
insuflat de Dumnezeu, împ`ratul Constantin cel Mare (306-
337) a ridicat l`ca]uri de închin`ciune pe sfintele locuri de
la Ierusalim.

Iat` cum relateaz` scriitorul bisericesc Eusebiu de
Cezareea evenimentele minunate din acea vreme:

,,Aceste minuni le avem ]i au fost p`strate datorit`
unor minuna\i oameni din trecut, care au ap`rat credin\a ]i
au alungat idolii p`gâni ]i capi]tile idole]ti ]i cu credin\a lor
au rea]ezat pe aceste locuri sfinte, pe unde a c`lcat
Mântuitorul, biserici cre]tine în toat` splendoarea lor.

Astfel stând lucrurile a în`l\at iubitorul-de-Dumnezeu
Constantin un magnific monument pe p`mântul Palestinei.
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Iat` despre ce este vorba: împ`ratul socotea c` era de datoria
lui ca atât de binecuvântatul loc al Mântuitoarei Învieri de la
Ierusalim s` arate frumos ]i s` fie cinstit de lume. De aceea
a dat porunc` nez`bavnic s` se înal\e acolo un s`la] al rug`-
ciunii; iar gândul acesta nu i-a venit din uitarea de Dumnezeu,
ci dintr-o pornire a duhului stârnit` de Mântuitorul Însu]i.

Fiindc` ni]te in]i f`r` de Dumnezeu ]i haini î]i
puseser` cândva în gând s` piard` de pe fa\a p`mântului
pe]tera aduc`toare de mântuire, închipuindu-]i în sminteala
lor c` odat` cu ea vor putea fereca ]i adev`rul. }i î]i
d`duser` silin\` mult` aducând acolo, de afar`, o gr`mad`
de p`mânt cu care înfundaser` ]i acoperiser` întregul loc;
deasupra lui f`cuser` o movil` pe care o pres`raser` cu
pietre, astfel ascunzând undeva, dedesubtul ei, sub povara
movilei, dumnezeiasca pe]ter`.

Mai apoi – ca s` nu r`mân` nimic la vedere – preg`ti-
ser` acolo sus, deasupra, un îngrozitor ]i adev`rat mormânt
al sufletelor închinat idolilor celor f`r` via\`, în care au zidit
neînfrânatului duh al Afroditei un loca] întunecos. Acolo, pe
ni]te altare blestemate ]i spurcate, î]i aduceau ei jertfele,
încredin\a\i c` numai acoperind aduc`toarea-de-mântuire
pe]ter` cu spurcatele lor întin`ri vor putea face s` li se împli-
neasc` dorin\ele.

Uneltirile f`cute împotriva adev`rului de c`tre oame-
nii aceia f`r` Dumnezeu ]i f`r` credin\` au d`inuit vreme
îndelungat`, pentru c` nu se g`sise nimeni – nici un demni-
tar, nici un general ]i nici un singur împ`rat ! – în stare s`
nimiceasc` cele cutezate acolo, pân` la Constantin, cel iubit
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de Împ`ratul Cel mai presus decât to\i împ`ra\ii. Mânat cum
era de Duhul lui Dumnezeu, Constantin nu putea r`bda s`
mai vad` pomenitul loc ajuns – datorit` uneltirii vr`jma]ilor,
sub mald`rul acela de necur`\ii – prada uit`rii ]i a
ignoran\ei; ]i L-a chemat pe Dumnezeu într-ajutor ]i a dat
porunc` s` se cure\e locul, încredin\at c`, prin purtarea de
grij`, urma ca tocmai meleagurile acelea care fuseser` atât
de pâng`rite de vr`jma]i s` se bucure pe viitor de ar`t`ri cu
atât mai mari ale ajutorului Celui Prea Bun.

Îndat` dup` primirea poruncii, fost-a pr`v`lit e]afo-
dajul acela al în]el`ciunii din înaltul s`u ]i pân` jos; ]i s-a
pr`bu]it ]i a pierit s`la]ul r`t`cirii dimpreun` cu toate statuile
lui ]i cu to\i demonii (ce-]i f`cuser` acolo s`la]ul). Apoi, îm-
p`ratul a poruncit ca pr`bu]irile acele ajunse numai piatr` ]i
lemn, anume s` fie luate de acolo ]i aruncate cât mai departe.

Constantin nu s-a mul\umit numai cu atât, ci din înde-
mnul Celui de Sus, a poruncit oamenilor s` sape cât mai adânc
]i s` duc` ]i s`p`tura aceea mânjit` cu sângele jertfit demo-
nilor cât se putea mai departe. Iar când, luându-se deoparte
strat dup` strat, a început s` apar` p`mântul aflat în fundul
s`p`turii, ivitu-s-a împotriva tuturor a]tept`rilor ]i pe]tera
cea între toate sfânt`, care m`rturise]te Învierea Mântuito-
rului prin fapte mai înt`ritoare decât toat` spusa omului.

Îndat` dup` aceea, poruncit-a împ`ratul ca în temeiu-
rile unor legiuiri pline de cucernicie ]i ale unor mari daruri
b`ne]ti s` se zideasc` în preajma mântuitoarei pe]teri un
s`la] de închinare vrednic de numele lui Dumnezeu, bogat
]i de o str`lucire împ`r`teasc`. Cu acest gând în minte, el a

39



scris ]i episcopului de atunci al Bisericii Ierusalimului:
,,Constantin Biruitorul, M`ritul ]i Augustul, c`tre Ma-

carie. Atât de mare este harul Mântuitorului nostru, c` nici o
risip` de cuvinte nu-mi pare pe m`sura minunii petrecute
acum; iar faptul c` m`rturia preasfintelor Sale patimi a putut
zace atât amar de ani acoperit` de \`rân` adev`rat c` întrece
toat` puterea de mirare.

Voiesc cu t`rie s` te încredin\ez c` dorin\a mea cea mai
fierbinte este ca acea sfânt` a]ezare salvat` de mine, dup`
porunca lui Dumnezeu, de ru]inoasa ei ad`ugire idoleasc`,
ca de povara unei nesuferite greut`\i, s` o înzestrez cu o
zidire cât mai frumoas`. 

Cuvine-se, deci, iscusin\ei tale s` chiverniseac` lucru-
rile astfel ]i s` prevad` toate cele trebuitoare a]a fel ca nu
numai l`ca]ul bisericii, ci tot restul s` se arate în cele din urm`
pe potriv`, încât pân` ]i cele mai mândre zidiri din ora]ele
noastre s` fie umbrite de frumuse\ea ei. Pentru în`l\area
zidurilor ei, bine este s` ]tii c` i-am dat-o în grij` bunului
nostru prieten Dracilianus, loc\iitorul prefectului eparhiei,
precum ]i guvernatorului provinciei. Acestora doi, credin-
cio]ia mea le-a trimis porunc`, pentru ca tot ce iscusin\a ta
va socoti de trebuin\` spre în`l\area l`ca]ului, ]i me]teri ]i
calfe, de le vei face cunoscut, pe dat` din osteneala lor s`-\i
trimit`. Privitor la coloane ]i la celelalte lucruri din marmu-
r`, rogu-te ca singur s` chibzuie]ti ce anume material le-ar
putea mai bine pune în valoare ]i le-ar face mai potrivite cu
scopul, apoi neîntârziat scrie-mi, astfel încât din scrisoarea
ta s` ne putem ]i noi face o p`rere privitor la cantitatea ]i la
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calitatea lor, ]i s` le putem trimite acolo de pe oriunde va fi
nevoie. C`ci se cuvine ca locul cel mai vrednic de admirat din
întreaga lume s` str`luceasc` potrivit cu însemn`tatea lui !”

Acestea ]i multe altele înc` a scris împ`ratul episco-
pului de atunci al Bisericii Ierusalimului, iar porunca lui
numaidecât s-a f`cut fapt`. Mai întâi, ca lucru de c`petenie
al întregii lucr`ri, Constantin s-a îngrijit de înfrumuse\area
sfintei pe]teri: era chiar acel cinstit mormânt – dovada bi-
ruin\ei avute de marele nostru Mântuitor împotriva mor\ii –
în dreptul c`ruia îngerul, str`fulgerând de lumin`, a dat tu-
turor de ]tire buna veste a Învierii adeverite de Mântuitorul
Însu]i. Apoi s-a mai îngrijit ca o mare întindere de p`mânt
aflat` acolo sub cerul liber s` fie acoperit` cu o piatr` lus-
truit` ]i, pe trei laturi, înconjurat` de un impun`tor peristil.

Biserica îns`]i se afl` în fa\a pe]terii, de cealalt` parte,
adic` spre r`s`rit: era o construc\ie cu totul neobi]nuit`,
nespus de înalt`, foarte lung` ]i foarte lat`, pe din`untru
acoperit` cu pl`ci de marmur` felurit colorat`; pe dinafar`,
zidurile – f`cute din piatr` lustruit`, pretutindeni des`vâr]it
îmbinat` – sclipeau în neasemuita lor frumuse\e, întru nimic
mai prejos decât marmura. Sus, acoperi]ul era pe dinafar`
acoperit cu plumb (ca un scut împotriva ploilor de iarn`), iar
pe din`untru se înf`\i]a ca o suprafa\` sculptat` ]i c`ptu]it`
cu lemn: un ocean de motive care se înl`n\uiau dominând
întregul interior al l`ca]ului, pretutindeni poleit cu aur
str`lucitor ]i r`sfrângând din tot locul o rev`rsare de lumin`.

Aceast` biseric` a în`l\at-o, dar, împ`ratul, ca o
m`rturie a Învierii Domnului, îngrijindu-se s` fie nespus de
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frumoas` în toate p`r\ile ei, cu cheltuial` ]i cu un fast de-a
dreptul împ`r`te]ti. }i a înzestrat-o, ca podoab`, cu nenum`-
rate ]i minunate daruri f`cute din aur, din argint ]i din pietre
nestemate – acestea prinse în materiale foarte osebite, prin
lucr`turi care, la fiecare din ele, dovedeau un me]te]ug atât
de m`iestrit, cât nu ne putem noi îng`dui acum a-l ar`ta prin
cuvinte”.

A]adar, dup` cum arat` Eusebiu de Cezareea în scrie-
rea sa, Via\a Sfântului Constantin cel Mare, în anul 326, îm-
p`r`teasa Elena a plecat la Ierusalim s` g`seasc` locul Patimii
Mântuitorului ]i Sfânta Cruce, lucru care s-a ]i întâmplat. Pe
locurile descoperite de Sfânta Elena, împ`ratul Constantin a
ridicat, între anii 326-335, unul dintre cele mai mari com-
plexe cre]tine, care avea 3 biserici legate între ele: o bazilic`
mare numit` Martyrion, despre care relateaz` c`lug`ri\a
Egeria la anul 380, un atrium cu coloane, Triportico, con-
struit în jurul Stâncii Golgothei, ]i rotonda Anastasis, care
cuprindea r`m`]i\ele pe]terii pe care Sfânta Elena ]i Sfântul
Macarie, patriarhul Ierusalimului (314-333), au identificat-o
ca locul de îngropare al Mântuitorului. Stânca înconjur`-
toare a fost t`iat`, iar Sfântul Mormânt a fost îmbr`cat într-
o structur` numit` kuvuklion.

Dup` ce s-a s`vâr]it biserica, împ`ratul a poruncit s`
vin` episcopi din toate col\urile lumii pentru sfin\irea bise-
ricii din Ierusalim. }i a sosit mul\ime mult` de arhierei ]i
credincio]i mul\ime f`r` de num`r, încât nu-i înc`peau
hotarele cet`\ii. }i s-a sfin\it Biserica Învierii lui Hristos la
13 septembrie ]i tot Ierusalimul s-a înnoit, la 30 de ani ai
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împ`r`\iei lui Constantin. }i Sfin\ii P`rin\i care se adunaser`
acolo au rânduit s` se pr`znuiasc` ziua înnoirii bisericii celei
mari din Ierusalim în fiecare an la 13 septembrie, iar
Biserica Învierii Domnului a devenit înc` din acea vreme
loc de pelerinaj pentru întreaga lume cre]tin`.

Invaziile per]ilor ]i musulmanilor asupra
Ierusalimului în primul mileniu cre]tin

În anul 614, per]ii condu]i de Khosroe al II-lea (590-
628) au invadat Ierusalimul, au distrus Biserica Învierii
Domnului ]i au luat cu ei Sfânta Cruce. În 630, împ`ratul
bizantin Heraclie (610-641) a intrat biruitor în Cetatea
Ierusalimului ]i a recâ]tigat Crucea de la per]i, pe care a
a]ezat-o în biserica ce fusese reconstruit` în anul 628.

Dup` numai 10 ani, în 638, Ierusalimul a fost cucerit
de musulmanii condu]i de califul Omar I (634-644). El a
hot`rât ca Biserica Învierii Domnului s` nu fie distrus`, ci
l`sat` ca l`ca] de închinare ]i pelerinaj pentru cre]tini, în
vreme ce multe alte biserici au fost fie distruse, fie
transformate în moschei. În 966, în urma unei revolte, u]ile
]i acoperi]ul bisericii au luat foc. Ea a fost complet distrus`
pe 18 octombrie 1009 de califul Al-Hakim bi-Amr Allah
supranumit Nebunul, care ulterior, în 1020, a pretins c` are
obâr]ie dumnezeiasc`.

La porunca sa, l`ca]ul a fost d`râmat din temelii pân`
la stânca de dedesubt. Ruinarea sa a fost s`vâr]it` într-
am`nunt: marea biseric` în`l\at` de împ`ratul Constantin a
fost nimicit` ]i nu a mai fost reconstruit` niciodat` la
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dimensiunile ini\iale. Furia lui Al-Hakim s-a rev`rsat ]i
asupra kuvuklionului construit de împ`ratul Constantin dea-
supra Sfântului Mormânt, îns` oamenii califului au m`rtu-
risit c` nu l-au putut distruge în întregime: ei nu au putut
dezr`d`cina mormântul propriu-zis, iar o parte din
kuvuklion a fost protejat de d`râm`turi.

Dup` 3-4 ani, califul s-a potolit, la sfaturile mamei
sale, Maria, al c`rei frate Orest era patriarhul Ierusalimului.
Reconstruc\ia a început pe la 1012 ]i în 1014, Maria ,,a înce-
put s` reconstruiasc` cu pietre p`trate Templul lui Hristos
distrus de fiul ei”. În condi\ii foarte stricte, impuse de califat,
împ`ra\ii bizantini s-au str`duit s` reconstruiasc` Biserica
Învierii Domnului. Un martor contemporan al evenimen-
telor, cronicarul bizantin Ioan Skylitzes scria c` împ`ratul
Romano al III-lea (1028-1034) ,,s-a str`duit cu râvn` s` se
ocupe de reconstruc\ie; îns` el a murit ]i urma]ul s`u – Mihail
al IV-lea Paflagonul (1036-1041) – i-a completat lucrarea”.

C`l`torul persan Nasir-i-Khusrau a vizitat Ierusalimul
în prim`vara anului 1047 ]i descria astfel biserica recons-
truit`: ,,… o cl`dire foarte spa\ioas` … în care înc`peau
8.000 de persoane, construit` cu o îndemânare des`vâr]it`,
din marmur` colorat`, cu podoabe ]i sculpturi, peste tot
împodobit` cu \es`tur` bizantin`, lucrat` în aur cu imagini
… Sunt ]i picturi (adic` mozaicuri) ale proorocilor”. Kuvu-
klionul construit de împ`ra\ii bizantini l-au g`sit crucia\ii,
când au intrat prima oar` în Biserica Învierii Domnului în
seara zilei de 15 iulie 1099. Acesta era destul de diferit de
cel construit ini\ial de împ`ratul Constantin, îns`, în esen\`,
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era ca cel de ast`zi: o cupol` sus\inut` de coloane deasupra
Sfântului Mormânt ]i o înc`pere înainte, dar nu Capela
Îngerului din zilele noastre, ci o c`m`ru\` mai închis` decât
porticul de odinioar` a lui Constantin, c`ruia îi luase locul.

Perioada cruciat` – începutul celui de-al doilea
mileniu cre]tin

Între anii 1099-1187, Cetatea Ierusalimului s-a aflat în
st`pânirea crucia\ilor ]i, odat` cu cetatea, Biserica Învierii
Domnului. Conduc`torul crucia\ilor, Godfrey de Bouillon,
care a devenit primul ,,rege al Ierusalimului”, a hot`rât s` nu
foloseasc` titlul de rege în timpul vie\ii sale ]i s-a declarat
Advocatus Sancti Sepulchri – ap`r`tor al Sfântului Mor-
mânt al Domnului. În aceast` perioad`, crucia\ii renoveaz`
biserica într-un stil romanic ]i îi adaug` o clopotni\`. Aceste
renov`ri sunt finalizate 50 de ani mai târziu, în timpul
domniei reginei Melisende, când biserica este resfin\it` la
15 iulie 1149.

La jum`tatea secolului al XII-lea, porticul dinaintea
Sfântului Mormânt este reconstruit ca o structur` solid`, mai
asem`n`toare cu Capela Îngerului de ast`zi. Kuvuklionul
este la apogeul splendorii sale: cupola rotondei este acope-
rit` cu pl`ci de argint, acoperi]ul kuvuklionului cu foi de
cupru, în vârful s`u fiind a]ezat` o cruce cu un porumbel.
Lespedea mormântului este acoperit` cu aur d`ruit de
împ`ratul bizantin Manuel I Comnenos (1143-1180).

La sfâr]itul secolului al XII-lea, Saladin (1138-1193),
sultanul Egiptului ]i Siriei, invadeaz` regatul latin al
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Ierusalimului ]i îi învinge pe crucia\i la 4 iulie 1187, la
Hittin, în Galileea. La 2 octombrie 1187, Saladin cucere]te
Cetatea Ierusalimului, iar Biserica Învierii Domnului este
închis` vreme de 3 zile, pentru a i se hot`rî soarta.

Saladin urmeaz` exemplul califului Omar I, care în
638 a l`sat biserica în grija cre]tinilor, ]i încredin\eaz` cheile
sfântului l`ca] la dou` familii musulmane, Nusseibeh ]i
Joudeh, care de\in locul ]i cheile bisericii pân` ast`zi.

Intrarea original` în biseric` era pe latura estic` a Mar-
tyrionului, dinspre drumul roman principal, Cardo Maximus,
construit de împ`ratul Hadrian în secolul al II-lea d.Hr..
Când biserica a fost renovat` de crucia\i, intrarea principal`
a fost mutat` pe latura sudic`. Ei au construit dou` u]i una
lâng` alta, dar dup` ce Saladin a cucerit Ierusalimul, u]a din
partea dreapt` a fost pecetluit`. U]a din partea stâng` este
intrarea folosit` de atunci ]i pân` ast`zi.

În timpul celei de-a treia cruciade (1189-1192), cava-
lerii latini au încercat s` recucereasc` Cetatea Ierusalimului
]i s` recâ]tige biserica, dar nu au reu]it. Nici urm`toarele
cruciade nu au reu]it s` readuc` biserica cu totul în grija
cre]tinilor. În 1244, musulmanii au distrus o mare parte din
biseric`, luând p`r\i din kuvuklion ca prad`. În 1517,
Ierusalimul a intrat în st`pânirea otoman`, pân` în secolul
XX. În aceast` perioad`, ora]ul a fost mereu parte a unui
teritoriu mai mare, guvernat din capitale imperiale aflate la
distan\e mari, ceea ce a f`cut s` fie adeseori neglijat.

De]i, din secolul al XIV-lea, biserica a fost în grija
c`lug`rilor franciscani, pân` în secolul al XVI-lea, ea s-a
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aflat în paragin`. Abia în 1555, p`rintele Bonifatie de
Ragusa, custodele franciscan al |`rii Sfinte, reconstruie]te
kuvuklionul. Structura ridicat` de el, a treia la num`r,
p`streaz` caracteristicile celei anterioare.

Dup` 250 de ani, în 1808, kuvuklionul este puternic
afectat de un incendiu, care provoac` pr`bu]irea cupolei
rotondei ]i distruge podoabele exterioare ale baldachinului.
Îns` focul nu ajunge în interiorul structurii, p`strându-se pân`
ast`zi decora\iunile de marmur` ale Sfântului Mormânt, care
dateaz` de la restaurarea sa din 1555. Cupola ]i exteriorul
kuvuklionului sunt reconstruite în 1809-1810, în stil baroc
otoman, sub conducerea arhitectului grec din Constantino-
pol, Nikolaos Komnenos. Baldachinul ridicat de el este cel
de-al patrulea din seria de baldachine care au acoperit ]i
protejat mormântul t`iat în stânc` al Mântuitorului Hristos.

Actualul kuvuklion a suferit mult în cei 190 de ani de
când a fost ridicat. Vreme de 40 de ani, ploaia ]i z`pada au
c`zut direct pe el, prin ochiul deschis al cupolei, iar apa a
atacat scoabele de fier care \ineau legate pietrele structurii.
Abia în 1868, cupola a fost ref`cut` ]i ochiul a fost acoperit.
Îns` treptat, kuvuklionul s-a încovoiat sub greutatea bol\ilor
de piatr` grele ridicate deasupra celor dou` înc`peri ale
Mormântului. Piatra se încovoia sub greutatea proprie.

În 1926, alarmat de g`urile care începeau s` se vad`
între pietre, guvernul britanic, care ocârmuia la acea vreme
Palestina, a angajat un arhitect care s` studieze ]i s`
supravegheze Sfântul Mormânt. În raportul s`u, arhitectul
nota c` Sfântul Mormânt, mai precis kuvuklionul, are o
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structur` interioar` vertical` ]i suficient de puternic`, ]i
numai zid`ria din afar` ad`ugat` în 1809-1810 s-a încovoiat
sub greutate. Nimeni nu a remarcat atunci c` investiga\ia
sa a ar`tat c` în`untrul înveli]ului din secolul al XIX-lea
se aflau fragmente din construc\iile anterioare, asemenea
unor foi de ceap`. Observa\iile arhitectului cu privire la
rezisten\a structurii s-au dovedit a fi precise un an mai
târziu, când puternicul cutremur din 1927 a afectat
puternic biserica, dar nu ]i kuvuklionul.

În urm`torii 40 de ani, întreaga biseric` a fost o p`dure
de schele. Vreme de 20 de ani nu s-a f`cut nimic la kuvu-
klion, dar în martie 1947, Departamentul de lucr`ri publice
l-a învelit într-o re\ea de grinzi de o\el. Ulterior, comunit`\ile
cre]tine din Biserica Învierii Domnului au hot`rât s`
renoveze alte p`r\i afectate ale bisericii. Lucrarea de
restaurare a fost încheiat` în 1996 ]i, în decursul ei, s-au
g`sit por\iuni de marmur` ]i podea anterioare distrugerii
f`cute de musulmani.

Biserica Învierii Domnului în preajma celui de-al
treilea mileniu cre]tin

Partea cea mai mare a structurii de ast`zi, externe,
dateaz` din perioada cruciat` sau mai târziu, dar dovezi din
perioadele timpurii pot fi v`zute în interior, ca de pild`
ziduri, bol\i, pavaje. P`r\i din rotond` ]i din zidul nordic, ca
]i componente ale funda\iei care nu sunt accesibile
publicului, dateaz` din vremea structurii ini\iale, ridicate de
Sfântul Împ`rat Constantin cel Mare în secolul al IV-lea.
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În prezent, 4 comunit`\i cre]tine colaboreaz`, adeseori
tensionat, în administrarea ]i îngrijirea bisericii ]i împreju-
rimilor ei, sub un status quo emis de Poarta Otoman` în
1852. Trei dintre ele, numite mai întâi când crucia\ii au
cucerit Ierusalimul, sunt Bisericile Ortodox`, Apostolic`
Armean` ]i Romano-Catolic`. În secolul al XIX-lea, cop\ii,
etiopienii ]i sirienii au primit responsabilit`\i mai mici,
având altare ]i alte structuri din ]i în jurul l`ca]ului. Un
acord reglementeaz` vremea ]i locurile de închinare pentru
fiecare comunitate.

III. Minunea care are loc an de an la
Sfântul Mormânt al Domnului

Biruin\a Mântuitorului Hristos asupra iadului ]i mor\ii
]i redeschiderea por\ilor raiului a fost pecetluit` cu o minune
înfrico]`toare care are loc an de an, la Sfântul Mormânt al
Domnului: venirea Sfintei Lumini, lumin` neaprins` de mân`
omeneasc`, ci trimis` oamenilor de Însu]i Dumnezeu, pentru
a ne încredin\a c` El este cu noi pân` la sfâr]itul veacului.

Lumina vine în acela]i loc, la aceea]i dat` ]i în acela]i
mod: vine la Sfântul Mormânt al Domnului din Biserica În-
vierii, în ajunul praznicului Învierii Domnului dup` Pascalia
iulian`, alc`tuit` de Sfin\ii P`rin\i de la primul Sinod Ecu-
menic – mai precis la vecernia din Sâmb`ta Mare care se s`-
vâr]e]te între orele 12,30-13,30 ]i în acela]i fel în fiecare an.

Nu se cunoa]te nici o alt` minune, în întreaga istorie a
omenirii, care s` se petreac` cu atâta precizie ]i regularitate
pe o perioad` atât de îndelungat` de timp. Ea poate fi
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urm`rit` de-a lungul secolelor în jurnale de c`l`torie în |ara
Sfânt`, în care exist` relat`ri am`nun\ite ale acestui
eveniment unic.

Ceremonia Sfintei Lumini

Minunea are loc în cadrul unei ceremonii speciale,
numit` ritul Sfintei Lumini, care este una dintre cele mai
vechi ceremonii din întreaga Biseric` Ortodox`. Ea este
men\ionat` începând din secolul al IV-lea în diferite surse.

Ceremonia începe înc` din Vinerea Patimilor, când, la
sfâr]itul slujbei Prohodului Domnului, dup` ce se cite]te
Evanghelia care se încheie cu cuvintele ,,Iar ei mergând au
înt`rit mormântul, pecetluind piatra împreun` cu custodia”
(Matei 27, 62-66), se sting candelele din Sfântul Mormânt.
Apoi, pe lespedea mormântului este a]ezat un strat de vat`
]i o candel`.

Poli\ia israelian` face un control extrem de strict, veri-
fic` toate obiectele din interiorul mormântului, pentru a nu
exista nici o surs` care ar putea produce sau între\ine focul,
verific` lespedea Sfântului Mormânt ]i pe arhiereul care
presar` vata pe mormânt. În final, u]a Sfântului Mormânt
este închis` ]i pecetluit` cu dou` benzi de pânz` alb` în form`
de X, peste care se a]eaz` o bucat` mare de cear` ]i pecetea
poli\iei israeliene, precum a fost pecetluit odinioar` mor-
mântul de c`peteniile iudeilor împreun` cu solda\ii romani.

Totul se petrece în prezen\a credincio]ilor, poli\iei, re-
prezentan\ilor ortodoc]i, cop\i ]i armeni (catolicii pr`znu-
iesc Învierea Domnului cel mai adesea la o dat` diferit`), a
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musulmanilor ]i credincio]ilor altor religii. La urm`, sunt
stinse toate cele 2.770 de candele ]i toate lumân`rile din
biseric`.

Asemenea solda\ilor romani care str`juiau odinioar`
mormântul pecetluit, la u]` r`mân de paz`, pân` a doua zi la
vecernie, câ\iva poli\i]ti necre]tini. Începând de vineri,
cre]tinii umplu pân` la refuz biserica, curtea l`ca]ului ]i
str`du\ele al`turate, c`utând s` fie martorii minunii ce are
loc aici în Sâmb`ta Mare. Ei \in în mâini m`nunchiuri de
câte 33 de lumân`ri albe, pe care este imprimat` icoana
Învierii, sau sunt preg`ti\i cu felinare speciale pentru a putea
duce acas` Sfânta Lumin`.

Procesiunea pentru vecernia Sâmbetei Mari se
formeaz` la sediul Patriarhiei Ortodoxe ]i este alc`tuit` din
patriarh, sinodul s`u, ob]tea Sfântului Mormânt, stare\ii
mân`stirilor din |ara Sfânt`, înso\i\i de clerici ]i monahi
ortodoc]i veni\i din întreaga lume. Înaintea lor merg patru
dragomani – civili greci în \inut` special`, cu toiege în
mâini, care anun\` începerea procesiunii. Urmeaz` doi
diaconi care duc pe mâini o cruce care are în ea lemn din
crucea Mântuitorului ]i apoi vine alaiul sutelor de slujitori,
care str`bate culoarul zecilor de mii de credincio]i, ce
umplu uli\ele, curtea, biserica, galeriile.

În biseric`, clericii se retrag în altarul Bisericii Învie-
rii, a]teptând ora începerii vecerniei. Patriarhul se a]eaz` pe
scaunul patriarhal al Sfântului Iacov, iar reprezentan\ii ar-
menilor, cop\ilor ]i arabilor trec ]i îi s`rut` mâna pentru a
putea primi Sfânta Lumin`.
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La ora 11, sose]te un grup de arabi cre]tini, care
înconjoar` Sfântul Mormânt, cântând cântece tradi\ionale ]i
rugându-se s` vin` Sfânta Lumin`. Cântecele lor dateaz` de
la ocuparea Ierusalimului de c`tre turci în secolul al XIII-
lea, perioad` în care cre]tinii nu aveau voie s` cânte decât în
biserici. ,,Noi suntem cre]tini, cre]tini am fost de secole ]i
vom fi în veci. Amin”, cânt` cu toat` puterea, acompania\i de
tobe ]i b`t`i din palme. Tobo]arii sunt du]i pe umerii altora
care danseaz` în jurul mormântului.

La ora 13, cântecele amu\esc, se instaleaz` o lini]te
deosebit`, înc`rcat` de tensiune în a]teptarea minunii. O
delega\ie a autorit`\ilor locale î]i face loc prin mul\ime
pentru a fi martor` minunii. În sunetul clopotelor tuturor
bisericilor din Ierusalim, în cânt`ri biserice]ti care-L sl`vesc
pe Mântuitorul, în miros de t`mâie ]i cu prapuri, înconjurat
de clerici, patriarhul vine înaintea Sfântului Mormânt, unde
este dezbr`cat de omofor, sacos ]i mitr` ]i r`mâne într-un
stihar alb, cu epitrahil, mânecu\e ]i brâu. Stiharul alb al
patriarhului simbolizeaz` giulgiul în care a fost a]ezat
Mântuitorul în mormânt. El este perchezi\ionat cu mult`
aten\ie de autorit`\i, în prezen\a reprezentan\ilor celorlalte
culte, pentru a nu avea asupra sa vreo surs` de foc.

Se desigileaz` u]a mormântului prin ruperea pece\ilor
]i se sting toate luminile, astfel c` în rotonda Anastasis mai
p`trunde doar lumina de afar`, prin cele câteva ferestre
aflate în partea de sus. Ceara sigiliului se adun` într-o cup`
de argint ]i se duce în altar, unde se p`streaz` pân` anul
viitor. Patriarhul ortodox, înso\it de un reprezentant al
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clerului armean, intr` în Capela Îngerului ]i apoi, singur,
p`trunde în Sfântul Mormânt.

El îngenuncheaz` înaintea Mormântului d`t`tor de
via\` ]i roste]te o rug`ciune special`, cerându-I lui Dum-
nezeu s` trimit` Sfânta Lumin`. Se simte ca o adiere de vânt
lin, vata a]ezat` pe lespede se umeze]te cu o rou` de lumin`
alb-alb`struie, fosforescent`, care nu arde. Patriarhul adun`
vata, o a]eaz` în dou` vase de aur, cu g`uri, special preg`-
tite, de unde lumina \â]ne]te ca razele soarelui. Trece în
Capela Îngerului, aprinde dou` lumân`ri mari de la lumina
din vase, iar vasele sunt luate de doi diaconi, care le duc
unul în altarul Bisericii Învierii ]i altul la Biserica Sfin\ii
Împ`ra\i Constantin ]i Elena de la Patriarhie. Patriarhul iese
în u]a mormântului ]i strig` de trei ori: ,,Hristos a înviat !
Veni\i de lua\i lumin` !”

În timp ce patriarhul se afl` în Sfântul Mormânt, cre-
dincio]ii v`d venind Sfânta Lumin` de sus, dinspre cupola
rotondei: ea p`trunde în mormânt ]i aprinde vata, dar aprin-
de ]i cele 40 de candele de aur de deasupra u]ii mormân-
tului, apoi candelele de la Piatra Ungerii, alte candele din
biseric`, ]i lumân`rile unora dintre cei prezen\i.

Sfânta Lumin` este v`zut` diferit în ani diferi\i de
martorii oculari: ,,Lumina este ca o scânteie luminoas` de
fulger, coborând în zig-zag prin cupola mare a rotondei.
Scânteia dumnezeiasc` coboar` deasupra kuvuklionului, ca
un glob de lumin` ce se sf`râm` în mici buc`\i. Apoi intr`
în`untru ca o raz` sub\ire de foc, coboar` pe lespedea
Mormântului ]i aprinde vata pres`rat` deasupra”.
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Sau, într-alt an: ,,Când s-a f`cut rug`ciunea pentru
Sfânta Lumin`, deodat` a venit un stâlp de foc care a stat
deasupra Sfântului Mormânt ]i s-a despicat în trei, un stâlp
de foc a mers la Golgotha, unul la Mormânt ]i unul la Bise-
rica Sfintei Învieri. În trei stâlpi s-a f`cut Lumina aceasta,
c`ci nu vine în fiecare an la fel, aici sunt taine mari”. În al\i
ani, Mormântul este v`zut de credincio]i ca ,,un cuptor mare
de v`paie de foc, o v`paie alb`struie alb`”.

În 2007, Sfânta Lumin` a venit ,,sub form` de raze.
Raza a venit de sus, a rico]at în lumânarea unui arab orto-
dox, apoi a aprins lumânarea unui c`lug`r. Dup` ce a aprins
]i lumânarea acestuia, raza de lumin` a mers direct în m`-
nunchiul de lumân`ri ce le \inea în mân` un copil. Se deplasa
de la o lumânare la alta cu mult` repeziciune. O alt` raz` a
mers direct spre altarul grecesc”. Timp de câteva minute,
lumina pe care patriarhul o împarte nu arde, dup` cum m`r-
turisesc cei de fa\`, care î]i trec flac`ra pe fa\`, prin p`r, pe
haine. Din toate p`r\ile se aude ,,Hristos a înviat !” în toate
limbile ]i, în strig`te de bucurie ]i cânt`ri de laud`, oamenii
împart Lumina cât mai repede tuturor, unii ies din biseric`
pentru a o da celor afla\i în curte ]i a o r`spândi în tot
Ierusalimul. Când se aprind lumân`rile, încep s` bat`
toacele de argint ]i clopotele ]i, în glasul lor, este înconjurat`
biserica ]i se cânt` ,,Învierea Ta, Hristoase Dumnezeule,
îngerii o laud` în ceruri”, în aer plute]te mireasm` de
t`mâie, iar biserica pare o mare de foc.

Martorii oculari vorbesc ]i despre ,,clopotul cel mare
de la Mormântul Domnului, f`cut din aur, care, în Vinerea
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Sfintelor Pa]ti, Îl plânge pe Mântuitorul pentru c` a murit, ]i
se trage singur, rar ]i cu jale. Iar când vine Învierea, tot
singur se trage ]i sun` foarte repede ]i cu veselie ]i acoper`
toate celelalte clopote”. În altarul Bisericii Învierii
Domnului se continu` liturghia Sâmbetei celei Mari.

M`rturia Patriarhului Diodor al Ierusalimului

Patriarhul Diodor al Ierusalimului (1923-2000,
patriarh între anii 1981-2000) a venit la Ierusalim în anul
1938 ]i de atunci a luat parte an de an la ceremonia Sfintei
Lumini. El ne-a l`sat urm`toarea m`rturisire:

,,Rug`ciunea în Sfântul Mormânt este un moment
foarte sfânt, într-un loc foarte sfânt. De aici a înviat cu slav`
Domnul ]i de aici }i-a r`spândit lumina în lume.
Îngenunchind în fa\a acestui loc unde El a înviat din mor\i,
suntem adu]i în imediata apropiere a Învierii Sale sl`vite.
Învierea este pentru cre]tinii ortodoc]i centrul credin\ei. Prin
Învierea Lui, Hristos a câ]tigat biruin\a final` asupra mor\ii,
nu doar asupra mor\ii Sale, ci ]i asupra mor\ii celor ce sunt
aproape de El. Nu cred c` este o întâmplare c` Focul Sfânt
apare exact pe locul acesta. Hristos vrea s` ne reaminteasc`
faptul c` Învierea Sa este o realitate, nu un mit.

Dup` ce au fost stinse toate luminile din biseric`, m`
înclin ]i intru în prima înc`pere a mormântului (Capela
Îngerului). De acolo îmi g`sesc drumul prin întuneric spre
camera interioar` unde a fost îngropat Hristos. Aici
îngenunchez cu fric` sfânt` în fa\a locului unde a z`cut
trupul lui Hristos dup` moarte ]i de unde a înviat. Spun

55



anumite rug`ciuni care ne-au fost transmise de-a lungul
secolelor ]i dup` aceea a]tept. Uneori a]tept câteva minute,
dar de obicei minunea are loc imediat dup` ce am spus
rug`ciunile. Din mijlocul lespezii pe care a fost culcat Iisus
se revars` o lumin` nedefinit`, care are o tent` alb`struie,
dar culoarea poate c`p`ta multe nuan\e. Nu poate fi descris`
în cuvinte omene]ti.

Lumina r`sare din piatr` ca cea\a care se ridic` dea-
supra unui lac, lespedea pare a fi acoperit` de un nor, dar este
lumin`. Lumina se comport` diferit în fiecare an. Uneori
acoper` piatra, alteori lumineaz` tot Mormântul, a]a încât
oamenii de afar` v`d Mormântul plin de lumin`. Lumina nu
arde, nu mi-am ars barba niciodat` în cei 16 ani de când sunt
patriarh al Ierusalimului ]i am primit Focul Sfânt. Lumina
are alt` consisten\`, diferit` de lumina focului care arde în
candel`. La un moment dat, Lumina se înal\` ]i formeaz` o
coloan` în care focul este de natur` diferit`, a]a c` pot
aprinde lumân`rile mele de la ea. Dup` ce am primit flac`ra,
ies ]i dau Focul întâi patriarhului armean, apoi patriarhului
copt ]i dup` aceea tuturor celor prezen\i în biseric`”.

M`rturii istorice care adeveresc minunea Sfintei
Lumini ]i vechimea sa

M`rturiile despre Sfânta Lumin` se reg`sesc în dou`
izvoare principale: în tipicele sau documentele liturgice ce
vorbesc despre rânduiala slujbelor de peste an, ]i în
relat`rile pelerinilor în |ara Sfânt`. Exist` ]i alte surse, la fel
de demne de crezare, precum vie\ile sfin\ilor, cronici istorice
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cre]tine ]i necre]tine, scrisori, diferite tratate religioase. În
mod firesc, relat`rile din primele veacuri cre]tine sunt pu\ine
la num`r, iar pe m`sura trecerii secolelor, istorisirile se în-
mul\esc ]i ofer` mai multe am`nunte.

Aceste relat`ri m`rturisesc faptul c` minunea nu are
loc decât la slujba s`vâr]it` de ierarhii ortodoc]i, ]i niciodat`
la cei catolici sau monofizi\i; exist` cazuri în care ace]tia din
urm` au încercat s` ia locul ortodoc]ilor pentru a primi Lu-
mina ]i de fiecare dat` au avut loc minuni înfrico]ate. De
asemenea, lumea musulman` nu a r`mas indiferent` la ea,
mai mul\i cronicari musulmani redând în scrierile lor minu-
nea, care de altfel a fost pricin` de convertire la Ortodoxie
pentru unii din coreligionarii lor.

Prima m`rturie o aduc Sfin\ii P`rin\i ai Bisericii care
spun c` Sfin\ii Apostoli Petru ]i Ioan, primii care au ajuns la
mormântul Domnului dup` vestirea mironosi\elor, au v`zut
Lumina dumnezeiasc`. De]i îngerul plecase, de]i era înc`
întuneric, ei au v`zut giulgiurile ]i mahrama pentru c`
mormântul era plin de lumin`. În Cuvântarea a II-a, Despre
Învierea lui Hristos, Sfântul Grigorie al Nyssei scrie: ,,}i
când le-a v`zut (giulgiul ]i mahrama), Petru a crezut, pentru
c` Mormântul era plin de lumin`, de]i era înc` noapte;
interiorul Mormântului era vizibil într-un chip îndoit: atât
pentru sim\uri, cât ]i pentru minte”.

Tot a]a scrie dumnezeiescul Ioan Damaschin: ,,}i
degrab` alergând Petru, a st`tut înaintea mormântului ]i,
v`zând lumin` în groap`, s-a sp`imântat, pentru c` a v`zut
într-însa giulgiurile singure z`când, f`r` dumnezeiescul
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Trup” (Octoih, glasul al 8-lea, sedeln` la utrenia duminicii).
În Istoria Bisericeasc`, Eusebiu de Cezareea descrie o

minune legat` de s`rb`torile pascale. Pe vremea Sfântului
Patriarh Narcis al Ierusalimului (secolul al II-lea), în timpul
marii privegheri de toat` noaptea a Pa]tilor, s-a terminat
untdelemnul din candele. Credincio]ii s-au întristat foarte
tare, iar patriarhul a poruncit ca toate candelele s` fie umplute
cu ap` din izvorul Siloamului. La rug`ciunea lui, apa s-a
transformat în untdelemn ]i a ars cât` vreme a \inut slujba
de Pa]ti. Cea mai timpurie m`rturie cu privire la o cere-
monie a Luminii Sfinte la Ierusalim se g`se]te în notele de
c`l`torie ale monahiei Egeria. În anul 384, ea a f`cut un
pelerinaj în |ara Sfânt` ]i ]i-a notat impresiile de c`l`torie
într-un jurnal intitulat Peregrinatio Egeriae, în care scria
urm`toarele:

,,Nu exist` îns` slujb` la ceasul al nou`lea în Sâmb`ta
Mare pentru c` preg`tirea pentru privegherea pascal` se
face în biserica mare, Martyrion. Privegherea este s`vâr]it`
aici exact la fel cum o s`vâr]im noi acas`. La ceasul al
zecelea, care aici este numit Licinicon, ori cum spunem noi
vecernie, o mare mul\ime este adunat` în Biserica Învierii
Domnului. Toate f`cliile ]i lumân`rile sunt aprinse, iar acest
fapt produce o lumin` puternic`. Îns` lumina nu este adus`
în`untru de afar`, ci este luat` din interiorul grotei (Sfântului
Mormânt), adic` din interiorul grilajului unde întotdeauna,
zi ]i noapte, arde o candel`”.

Al`turi de aceast` scriere a monahiei Egeria st`
Lec\ionarul Armean, care cuprinde informa\ii despre tipicul
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folosit de Biserica Învierii Domnului din Ierusalim între anii
417-439. În lec\ionar este specificat` o ,,ceremonie a Sfintei
Lumini asociat` s`rb`torii privegherii pascale”,
asem`n`toare cu ritul Sfintei Lumini din zilele noastre.

Lec\ionarul Georgian, dintre anii 640-720, aduce ]i el
m`rturie despre existen\a unei slujbe speciale în Sâmb`ta
Mare: ,,Când soarele a apus, ne adun`m în Biserica Învierii
Domnului, închidem u]ile, preg`tim trei c`delni\e ]i facem
mijlociri ]i rug`ciuni”. Slujba continu` cu întreita încon-
jurare a Mormântului, t`mâierea bisericii, binecuvântarea
noii lumân`ri, a lumân`rilor \inute de credincio]i, deschi-
derea u]ilor ]i procesiunea c`tre Biserica Martyrion.

Codicele Patriarhiei Ierusalimului Hagios Stavros 43,
care dateaz` din secolele VIII-IX, descrie pe larg ce se
petrece în Sâmb`ta Mare în Biserica Învierii Domnului: ,,Iar
când purt`torii de mir au sfâr]it umplerea ]i preg`tirea
candelelor, patriarhul sigileaz` Sfântul Mormânt ]i ia cheile
cu el, dup` care toate candelele din biseric` sunt stinse.
Patriarhul merge împreun` cu clerul, to\i în ve]minte albe,
în Biserica Sfintei Învieri a Domnului, f`r` a avea vreun
mijloc de aprindere a candelelor ]i f`r` c`delni\` ]i începe în
lini]te vecernia”. Urmeaz` t`mâierea, înconjurarea
mormântului de 3 ori, închiderea lui ]i celelalte, toate fiind
redate într-am`nunt.

O alt` relatare ampl` a venirii Sfintei Lumini se g`se]-
te în Itinerarul scris de c`lug`rul apusean Bernard, care a
fost martorul minunii în anul 870: ,,Merit` s` spunem ce se
întâmpl` în Sâmb`ta Sfânt` la privegherea de Pa]ti. Se
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merge în procesiune cântându-se Doamne miluie]te pân` ce
vine îngerul ]i aprinde lumina în candelele care atârn`
deasupra Mormântului. Patriarhul trece o parte din aceast`
lumin` episcopilor ]i mul\imii oamenilor”.

Din secolele VIII-IX încep s` se înmul\easc` istori-
sirile musulmanilor. Astfel, într-o surs` islamic` anonim` de
la sfâr]itul secolului al IX-lea se scrie: ,,Când încep Pa]tile
la cre]tini, în ziua Sâmbetei Mari, poporul iese de la locul
mormântului la locul pietrei în jurul c`reia este o galerie. De
acolo ei privesc locul mormântului ]i to\i se roag` ]i cad jos
înaintea Preaînaltului Dumnezeu, din timpul rug`ciunii de
diminea\` ]i pân` la apusul soarelui. Emirul ]i Imamul mos-
cheii sunt prezen\i ]i ei. Un str`jer închide u]a mormântului
]i st` înaintea ei. Ei to\i r`mân astfel, pân` ce v`d o lumin`
asem`n`toare unui foc alb ie]ind din interiorul mormân-
tului. Str`jerul deschide apoi u]a mormântului ]i intr`
în`untru. În mâinile lui se afl` o lumânare, pe care o aprinde
de la foc ]i o duce apoi afar`. De]i e aprins`, lumânarea nu
arde. El o d` imamului, care ia lumânarea ]i aprinde
candelele moscheii. Când lumânarea este trecut` unei a treia
persoane, ea începe s` ard` ]i se preschimb` în foc”.

O alt` scurt` relatare se reg`se]te într-o scrisoare a
Mitropolitului Aretha al Cezareei Capadociei c`tre emirul
Damascului, care dateaz` de la începutul secolului al X-lea:
,,În fiecare an pân` acum sfântul ]i scumpul S`u Mormânt
lucreaz` minuni în ziua Învierii. Emirul Ierusalimului stând
lâng` Sfântul Mormânt, ale c`rui u]i el le sigileaz`, iar
cre]tinii stând în nava Bisericii Învierii strigând Doamne
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miluie]te, cu o brusc` fulgerare candela se aprinde ]i de la
ea iau lumin` to\i locuitorii Ierusalimului, aprinzându-]i
f`cliile lor”. Se remarc` c` mitropolitul spune c` în fiecare
an are loc venirea Sfintei Lumini.

În anul 947, un cleric de la curtea împ`ratului bizantin
Constantin al VII-lea Porfirogenetul, anume Niketas, îi tri-
mite o scrisoare împ`ratului, în care îi descrie încercarea
unui emir furios de a pune cap`t ceremoniei Luminii Sfinte.
Acesta era mânios deoarece ,,prin s`vâr]irea minunii voas-
tre celebrate cu artificii magice, a\i umplut întreaga Sirie cu
religia cre]tinilor ]i a\i distrus aproape toate obiceiurile
noastre, f`când din aceasta o \ar` de cre]tini”.

Cererii emirului de a nu se mai s`vâr]i ceremonia de
la Mormântul Domnului, cre]tinii îi r`spund c` astfel s-ar
pierde veniturile colectate de autorit`\ile musulmane de la
pelerinii cre]tini prezen\i la minune. Emirul n`scoce]te alt
plan, iar Niketas descrie în scrisoarea sa minunile înfrico]ate
s`vâr]ite de Dumnezeu spre z`d`rnicirea planului acestuia.

Emirul ,,a cerut patriarhului, sub amenin\area interzi-
cerii s`rb`torii populare a Învierii lui Hristos, o plat` de
7.000 de galbeni. Dar în timp ce patriarhul era \inut închis
sub paz` în pretoriu, Dumnezeul minunilor a umplut dou`
din bra\ele unei candele triple ce atârna deasupra locului
unde trupul lui Hristos a fost dat jos de pe cruce pentru a fi
sp`lat (Piatra Ungerii). Când vestea minunii a ajuns la
pretoriu, cre]tinii ]i musulmanii au alergat la biseric`.

Patriarhul a sosit ]i el urmat de cler ]i, v`zând c` nu
avusese loc aprinderea Luminii Sfinte, a închis cu ajutorul
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musulmanilor Sfântul Mormânt ]i a început s` se roage îm-
preun` cu cre]tinii. Spre ceasul al ]aselea, fixând cu privirea
Mormântul, el a v`zut ar`tarea suprafireasc` a luminii. A
intrat în Mormânt a c`rui intrare i-a fost ar`tat` de un înger.
Când a luat o lumânare spre a da din focul dumnezeiesc
tuturor celor din biseric` care aveau f`clii, abia a ie]it afar`
din mormânt c` a ]i v`zut biserica umplut` dintr-odat` de o
lumin` dumnezeiasc`.

Musulmanii în]i]i erau plini de uimire, deoarece pân`
atunci ar`tarea luminii se petrecea doar la una din candelele
dinl`untrul Mormântului, în vreme ce în aceast` zi întreaga
biseric` se umpluse de lumin`. Emirul, care privise de
undeva de sus, a fost martorul unei minuni înc` ]i mai mari.
Cea mai mare dintre candelele suspendate în fa\a sa a l`sat
s` scape untdelemnul ]i apa pe care le con\inea ]i s-a umplut
de focul dumnezeiesc, de]i nu avea defel fitil”.

Al doilea mileniu cre]tin

La începutul secolului al XI-lea, în lucrarea sa despre
s`rb`torile diferitelor popoare din lumea islamic`, isto-ricul
musulman al-Biruni noteaz`: ,,În leg`tur` cu Sâmb`ta
Învierii se spune o istorie ce uime]te pe cercet`torii ]tiin\elor
naturale ]i al c`rei fundament este cu neputin\` de
descoperit. Dac` asupra fenomenului n-ar fi existat acordul
venit din partea unor persoane cu concep\ii dife-rite ]i care
relateaz` c` el este fundamentat pe declara\iile martorilor
oculari ]i a fost transmis de înv`\a\i deosebi\i ]i de al\i
oameni în c`r\ile lor, nu i s-ar putea da vreo crezare. Am
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aflat despre el din c`r\i ]i am auzit despre el de la al-Faraj
ibn Salih din Bagdad.

Pe aceast` tem` se face un raport, care este trimis în
capitala califului de îndat` ce focul coboar`. Cel care mi-a
povestit despre aceasta mi-a spus c` unele din autorit`\i
(musulmane) au înlocuit fe]tila candelei cu un fir de aram`,
cu scopul ca acesta s` nu se aprind` ]i ceremonia s` fie astfel
întrerupt`. Dar când focul a coborât, ea s-a aprins totu]i”.

În anul 1009, Biserica Învierii este distrus` din temelii
la porunca califului al-Hakim. Istoricul sirian Ibn al-
Qualanisi, care a scris la jum`tatea secolului al XII-lea cea
mai am`nun\it` relatare a ac\iunilor califului al-Hakim,
consider` c` distrugerea s-a datorat în exclusivitate reac\iei
califului fa\` de coborârea Luminii Sfinte în Sâmb`ta
Pa]tilor în acest l`ca] din Ierusalim. Violen\a extrem` a
campaniei califului arat` popularita-tea pe care o avea în
epoc` minunea Luminii ]i credin\a cre]tinilor în aceasta.

Urm`torul martor însemnat este egumenul rus Daniil,
care a vizitat |ara Sfânt` în 1106-1107, în vremea st`pânirii
cruciate a Ierusalimului: ,,La ceasul al ]aselea al Sâmbetei
Sfinte, to\i se adun` la Biserica Învierii, oameni de pretu-
tindeni, în num`r mare ]i cu anevoie de socotit. Mul\imea a
umplut locul din jurul bisericii, numai preo\ii erau în`untru
]i fiecare, clerici ]i laici, a]teptam sosirea prin\ului ]i a cur\ii
sale (prin\ul latin al Ierusalimului).

Prin\ul mi-a poruncit … s` merg … deasupra u]ilor
Sfântului Mormânt, în partea opus` marelui altar, a]a c`
puteam vedea peste u]ile mormântului, trei dintre ele toate
sigilate cu sigiliul regal. În ce prive]te clericii latini, ei au
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r`mas la altarul mare. La ceasul al optulea, clerul ortodox a
început s` cânte vecernia. Spre sfâr]itul ceasului al nou`lea,
când au început s` cânte stihul ,,Cânta-voi Domnului”, un
nor mic venind dinspre r`s`rit s-a oprit dintr-o dat` deasupra
cupolei deschise a bisericii ]i o ploaie toren\ial` de lumin` a
c`zut peste Sfântul Mormânt ]i peste noi cei ce eram dea-
supra Mormântului. Atunci Sfânta Lumin` a luminat dintr-
o dat` Mormântul, str`lucind luminos ]i frumos. Episcopul
a deschis u]ile mormântului ]i a mers cu lumânarea pentru
a fi aprins` ]i apoi pentru a trece focul celorlal\i oameni.

Acest foc sfânt nu este ca o flac`r` obi]nuit`, ci arde
într-un fel foarte neobi]nuit, cu o str`lucire de nedescris ]i o
culoare ro]ie asemenea scor\i]oarei”.

La sfâr]itul veacului al XII-lea, Itinererium regis
Ricardi înf`\i]eaz` vizita lui Saladin la Sfântul Mormânt în
Sâmb`ta Mare a anului 1192. Autorul cronicii scrie:
,,Saladin, cu suita sa, a f`cut o vizit` la Sfântul Mormânt al
Domnului nostru, pentru a se asigura el însu]i de adev`rul
unui fapt, anume de pogorârea din cer a Luminii, o dat` pe
an, pentru a aprinde candela. Dup` ce urm`rise pentru un
timp cu mare aten\ie evlavia ]i c`in\a multor captivi cre]tini
care implorau mila lui Dumnezeu, el ]i to\i ceilal\i turci au
v`zut, pe nea]teptate, focul dumnezeiesc pogorând ]i
aprinzând candela, a]a c` au fost puternic mi]ca\i, în timp ce
cre]tinii se veseleau ]i sl`veau cu glas tare faptele puternice
ale lui Dumnezeu. Dar saracinii nu au crezut aceast` minune
atât de minunat` ]i v`dit`, de]i au fost martori la ea cu
propriii lor ochi, ci sus\ineau c` era o n`scocire mincinoas`
]i o fraud` am`gitoare. Pentru a dezv`lui frauda, Saladin a
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poruncit s` fie stins` candela; îns` aceasta a fost reaprins`
numaidecât de puterea dumnezeiasc`; iar când necredin-
ciosul a poruncit s` fie stins` a doua oar`, aceasta a fost aprin-
s` din nou, ]i tot a]a ]i a treia oar`. Atunci, z`p`cit, sultanul
a strigat în chip profetic: ‘Da, în curând voi muri sau voi
pierde Ierusalimul’ ”.

La 9 martie 1238, Papa Grigorie al IX-lea a emis o
bul` papal`, prin care interzicea explicit orice participare a
latinilor la ceremonia Luminii Sfinte, pe care o condamna ca
fraud`. Faptul c` papa a considerat necesar s` alc`tuiasc` o
bul` arat` c` ceremonia Luminii Sfinte era suficient de
cunoscut` în secolul al XIII-lea, încât s` atrag` aten\ia
autorit`\ilor papale, ]i indic` sfâr]itul oric`ror reac\ii de
simpatie ale apusenilor fa\` de Sfânta Lumin`.

În 1360, împ`ratul Ioan al VI-lea Cantacuzino, unul
din cei mai înv`\a\i conduc`tori bizantini, a scris cel de-al
patrulea tratat apologetic asupra credin\ei musulmane.
Vorbind despre minunea Sfintei Lumini ca despre un argu-
ment pentru adev`rul religiei cre]tine, el scrie: ,,În Ierusa-
lim, în fiecare an de Pa]ti se petrece o minune la Sfântul
Mormânt. În ceasul în care cre]tinii sunt aduna\i acolo cân-
tând imne Învierii lui Hristos, o lumin` din cer se pogoar` ]i
aprinde cele trei candele aflate în mormântul lui Hristos”.

În secolul al XVII-lea, Arhiepiscopul Gavriil al Na-
zaretului istorise]te: ,,În 1580, în timpul Patriarhului Sofro-
nie al Ierusalimului, s-a întâmplat urm`toarea minune în
Sâmb`ta Mare. Lumina Sfânt` a ie]it printr-un stâlp (de
piatr`) despicat, vizibil chiar ]i acum lâng` u]ile bisericii,
din urm`torul motiv: Armenii erau în acel timp r`u-inten-
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\iona\i fa\` de ortodoc]i. Ei au f`g`duit s` dea guvernato-
rului Ierusalimului o sum` important` de bani ca el s`
intervin` ]i s` împiedice pe patriarhul ortodox s` intre în
Biserica Învierii în Sfânta ]i Marea Sâmb`t`. Din pricina
l`comiei, guvernatorul s-a învoit.

Astfel numai armenii, cu mare veselie, au intrat în
biseric`, n`d`jduind s` primeasc` Sfânta Lumin`, în timp ce
ortodoc]ii st`teau cu patriarhul lor afar` în curte ]i plini de
mâhnire rugau pe Dumnezeu cu inimile pline de c`in\` s`-
]i arate mila îndur`rii Sale. În timpul rug`ciunii lor, sus-
pomenita coloan` s-a despicat ]i Lumina Sfânt` a ie]it prin
ea. V`zând aceasta, patriarhul s-a ridicat repede ]i închi-
nându-se cu evlavie a aprins lumân`rile pe care le avea în
mâna sa ]i a împ`r\it Lumina ortodoc]ilor spre sfin\irea lor.

Când au v`zut minunea, portarii musulmani au des-
chis de îndat` por\ile bisericii. Patriarhul ]i marea mul\ime
împreun` cu el au intrat în biseric` cântând: ,,Cine este
Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru ?” ]i astfel a fost
s`vâr]it` liturghia. Ca urmare a acestei minuni, unul din acei
portari a m`rturisit tare pe Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu ]i
a crezut în El. Când au auzit aceasta, fo]tii s`i coreligionari
s-au umplut de mânie ]i l-au ars în curtea sfânt`, ]i a]a el a
primit o moarte de mucenic”. Pân` în ziua de ast`zi, arabii
ortodoc]i ai locului pr`znuiesc aceast` întâmplare minunat`
printr-o procesiune tumultuoas`, vestind biruin\a religiei lor
asupra celor care ar fi furat Lumina Sfânt` de la p`str`torii
ei de drept”.

Un Codice al Patriarhiei Ierusalimului datând din
1634 relateaz` evenimentele din acel an. O nou` discordie
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s-a ivit între ortodoc]i ]i armeni, ultimii calculând c`
Învierea Domnului urma s` aib` loc cu o s`pt`mân` mai
târziu decât grecii. Înc` o dat`, arhiereul armean Karkour a
dat bani autorit`\ilor locale musulmane pentru a-i împiedica
pe ortodoc]i s` intre în Sfântul Mormânt în Sâmb`ta Mare.

La ceasul al nou`lea, p`mântul a început s` se
cutremure ]i trei pocnituri puternice s-au auzit din`untrul
Mormântului. Apoi, ca o flac`r` de fulger, Lumina Sfânt` a
ap`rut tuturor. Din nou s-a cutremurat p`mântul ]i mul\i
dintre paznicii Sfântului Mormânt au c`zut cu fe\ele la
p`mânt de fric`. În mijlocul marii tulbur`ri, to\i spuneau:
,,Credin\a cre]tinilor este cea adev`rat`”. Istoria este înt`rit`
de o scrisoare despre cele petrecute a Patriarhului Teofan al
Ierusalimului (1608-1645) c`tre \arul rus Mihail.

În 1846, monahul rus Partenie vizita |ara Sfânt` ]i era
martorul minunii. Notele lui de c`l`torie cuprind numeroase
evoc`ri ale evenimentelor Ierusalimului acelui timp. El
acord` o aten\ie deosebit` ceremoniei Luminii Sfinte ]i o
descrie pe larg: ,,Lumina curgea asemenea a dou` râuri de
foc, unul de la apus, de la Mormântul lui Hristos, iar altul de
la r`s`rit, din altar. Întreaga biseric` se pref`cuse în foc.
Nimic nu putea fi v`zut în biseric` decât Lumina cereasc`.
Deasupra ]i dedesubt ]i în jurul balcoanelor, Lumina se
rev`rsa mereu. Dup` ie]irea patriarhului cu Sfânta Lumin`,
oamenii s-au gr`bit în`untru ca s` se închine. }i am socotit
potrivit s` fac ]i eu la fel. Întreg Mormântul lui Hristos era
ud, de parc` îl umezise ploaia”.

În cartea sa, Am v`zut Sfânta Lumin`, arhimandritul
Sava Achilleos relateaz` istorisirea unui monah din Ierusa-
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lim, p`rintele Mitrofan Papaioannou. În anul 1926, acesta s-a
ascuns sub o arcad` înl`untrul kuvuklionului. Reu]ind cu greu
s` se ascund`, el a sc`pat neobservat la nenum`ratele per-
chezi\ii f`cute în Mormânt înainte ca acesta s` fie sigilat. El
m`rturise]te: ,,Tocmai în momentul în care chinul meu ajun-
se în punctul unei încord`ri groaznice, din cauza captivit`\ii
în mica ni]`, în acea ne\`rmurit` lini]te de moarte, am auzit
un ]uierat slab. Era asemenea unei ]uvi\e luminoase de vânt.
}i îndat` – o priveli]te de neuitat – o lumin` albastr` a um-
plut toate ungherele Sfântului Mormânt. În mijlocul acestei
lumini l-am v`zut limpede pe patriarh de pe a c`rui fa\` se
rostogoleau uria]e pic`turi de sudoare.

Pe m`sur` ce se r`spândea în mormânt, mi]cându-se
de colo-colo, chiar a]ezându-se pentru un moment deasupra
capului patriarhului, lumina albastr` c`p`ta în cele din urm`
o culoare alb`. Atunci, aflat` în plin` vedere, candela
a]ezat` pe Sfântul Mormânt s-a aprins de la sine. Patriarhul
s-a ridicat apoi, s-a închinat înaintea Mormântului ]i s-a dus
în Capela Îngerului”.

Acestea sunt doar câteva dintre nenum`ratele m`rturii
despre venirea Luminii Sfinte în chip minunat la Mormântul
Domnului din Ierusalim. Lumina minunat` a Învierii lui
Hristos care a umplut toate l-a f`cut pe Sfântul Ioan
Damaschin s` scrie în canonul Învierii: ,,Acum toate s-au
umplut de lumin`, ]i cerul ]i p`mântul ]i cele dedesubt”.

Iar noi, la ceasurile Pa]tilor, cânt`m: ,,Ca un purt`tor
de via\`, mai frumos decât raiul, ]i cu adev`rat mai
str`lucitor decât orice c`mar` împ`r`teasc` s-a ar`tat
Mormântul T`u, Hristoase, izvorul învierii noastre”.

68



Minunea întoarcerii Iordanului
la Botezul Domnului

I. Locul Botezului Domnului în Iordan

Tot a]a cum Sfânta Lumin` vine la praznicul Învierii
Domnului, temelia mântuirii oamenilor, celelalte dou`
minuni din |ara Sfânt` – întoarcerea Iordanului ]i venirea
norului luminos pe Muntele Tabor – se petrec la alte dou`
evenimente cu totul speciale din via\a p`mânteasc` a
Mântuitorului, cele dou` Teofanii sau Ar`t`ri ale lui
Dumnezeu: Botezul S`u ]i Schimbarea la Fa\`. La ambele,
Tat`l ceresc Îl m`rturise]te pe Fiul S`u: ,,Acesta este Fiul
Meul cel iubit întru care am binevoit” (Matei 3, 17).

Minunile înfrico]ate ce au loc la cele dou` praznice
împ`r`te]ti se petrec în fiecare an, tot a]a cum Sfânta Lumin`
vine an de an la Mormântul Domnului.

Râul Iordanului

Datorit` evenimentelor legate de istoria mântuirii ce
au avut loc în preajma lui, Iordanul (Al Urdunn în arab`, Yarden

în ebraic`) este considerat de c`tre cre]tini un râu sfânt.
Afluen\ii s`i, Hasbani ]i Ayoun care izvor`sc din Liban,

]i Banias ]i Dan care izvor`sc de la poalele Muntelui Hermon,
se unesc în nordul Israelului, aproape de chibu\ul (ferma
colectiv`) Sede Nehemya ]i formeaz` Iordanul. Acesta
coboar` imediat printr-un curs de 75 km în Lacul Hula,
ml`]tinos, aflat pu\in sub nivelul m`rii. Dup` ce iese din lac,
coboar` ]i mai mult, înc` 25 km, ]i intr` în Marea Galileei.
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Dup` ce iese din mare, ultima por\iune a râului,
numit` Valea sau |inutul Iordanului, nu mai este atât de
înclinat` ]i el începe s` ]erpuiasc` înainte de a se v`rsa în
Marea Moart`, care se afl` la 400 m sub nivelul m`rii ]i nu
are scurgere. Curgerea sa este atât de sinuoas`, încât întregul
s`u curs are 130 de mile, în loc de 60 de mile cât ar avea
dac` ar curge drept. În aceast` regiune, prime]te înc` doi
afluen\i din est: Yarmouk ]i Jabbok (sau Iavoc, locul unde s-
a luptat Iacov cu îngerul ]i i-a schimbat numele în Israil).

Înainte de a intra în Marea Galileei, râul se afl` în
grani\ele Israelului (zon` disputat` cu Siria) ]i alc`tuie]te
hotarul vestic al În`l\imilor Golan. La ie]irea din mare, el
formeaz` grani\a natural` dintre Regatul Ha]emit al Ior-
daniei la est ]i Cisiordania la vest, care se afl` ast`zi în Israel.

Din nefericire, începând din 1964, \`rile riverane au
început s` construiasc` diguri ]i canale care au ab`tut apele
sale sau ale afluen\ilor s`i, fapt ce a afectat puternic ecosis-
temul Iordanului. Acesta ]i-a redus mult dimensiunile, trans-
formându-se într-un curent noroios, prime]te ap` rezidual`
din Israel, Siria ]i Iordania, iar vegeta\iei care cre]tea
odinioar` pe malurile sale i-a luat locul o vegeta\ie salin`.

Locul Botezului Mântuitorului Hristos

De-a lungul secolelor, Iordanul a fost martorul multor
evenimente minunate, dintre care cel mai important este
Botezul Mântuitorului Hristos. Potrivit Evangheliei,
Domnul a fost botezat de c`tre Sfântul Ioan Botez`torul ,,în
Vitavara de ceea parte de Iordan, unde era Ioan botezând”
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(Ioan 1, 28). Acel loc a fost cunoscut sub mai multe nume:
Betabara (Vitavara), Betania dincolo de Iordan, Enom
(Ainon) aproape de Salim (Ioan 3, 23). Betania dincolo de
Iordan nu trebuie confundat` cu Betania aflat` ca la 15 stadii
dep`rtare de Ierusalim, satul unde locuiau Sfântul ]i Dreptul
Laz`r ]i surorile sale.

Locul Botezului Domnului în Iordan este foarte
aproape de Ierihon, Marea Moart` ]i chiar de Ierusalim,
aflându-se în apropierea dealului de unde Sfântul Prooroc
Ilie a fost luat la cer în c`ru\` de foc.

Ca în alte p`r\i din |ara Sfânt`, ]i în preajma Iordanu-
lui, cre]tinii au ridicat l`ca]uri de închin`ciune în amintirea
evenimentelor mântuitoare. Astfel, pe malul Iordanului au
fost construite bazine pentru botezarea celor dornici de
aceasta; în plus, fiind o regiune de]ertic`, monahii au soco-
tit-o un loc potrivit pentru ridicarea de mân`stiri ]i chilii
retrase, pentru via\a pustniceasc`. A]a se face c`, în perioada
bizantin`, înflorit-a pustiul Iordanului ca ]i crinul (potrivit

Isaia 35, 1-2) de monahii ]i pustnicii care se s`l`]luiser` la
locul Botezului Domnului ]i în împrejurimi, sl`vindu-L pe
Mântuitorul Hristos ]i pe Înaintemerg`torul ]i Botez`torul
Lui, Proorocul Ioan.

M`rturii istorice din primul mileniu cre]tin

Majoritatea informa\iilor despre sfintele locuri de la
Iordan ]i localizarea lor precis` se g`sesc în relat`rile pele-
rinilor în |ara Sfânt`, în c`r\ile scriitorilor biserice]ti, în
Tradi\ia ortodox`. Înc` din secolul al III-lea, Origen a venit
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în Palestina pentru a c`lca pe urmele lui Hristos ]i ale proo-
rocilor. El este primul care a încercat s` identifice locul Bote-
zului Domnului ]i a vorbit de Betania dincolo de Iordan.

La sfâr]itul secolului al III-lea sau începutul secolului
al IV-lea, Sfânta Împ`r`teas` Elena a traversat Iordanul ]i a
vizitat pe]tera unde a tr`it Sfântul Ioan Botez`torul ]i dealul
de unde Proorocul Ilie a fost luat la cer. Scriitorii bizantini
numesc acest ultim loc Dealul Ermon, precum spune ]i
Împ`ratul David: ,,Pentru aceasta îmi voi aduce aminte de
tine din p`mântul Iordanului ]i al Ermonului, din munte
mic” (Psalmi 41, 8). În preajma acestor locuri, Sfânta Elena a
construit o biseric` în cinstea Sfântului Ioan Botez`torul.

Istoricul bisericesc Eusebiu de Cezareea scria în dic\io-
narul s`u geografic, Onomasticon (circa 295 d.Hr.): ,,Ainon
(Aenon) – lâng` Saleim (Salim), unde boteza Ioan potrivit
Evangheliei dup` Ioan. Locul este indicat pân` ast`zi la a
opta piatr` de hotar (adic`, 8 mile) de la Scythopolis c`tre
sud, lâng` Salim ]i Iordan”. Fericitul Ieronim vorbe]te ]i el
de Betabara.

În cronica sa Itinerarium Burdigalense sau Itinerarium
Hierosolymitanum, pelerinul anonim din Bordeaux, care a
c`l`torit în |ara Sfânt` în anii 333-334, noteaz`: ,,La cinci
mile (cinci mile romane, adic` 7400 m) de Marea Moart`,
lâng` Iordan, este locul unde Domnul a fost botezat de Ioan
]i deasupra malului îndep`rtat al aceluia]i loc este dealul de
unde Ilie a fost ridicat la cer”.

De asemenea, monahia Egeria, despre care am amintit
la minunea Sfintei Lumini, în pelerinajul ei de 3 ani în |ara
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Sfânt` între anii 381-384, a ajuns ]i la Iordan ]i scria despre
,,ora]ul regelui Melchisedec, Salem”: ,,Apoi mi-am amintit
c`, potrivit Scripturii, lâng` Salem boteza Ioan la Aenon
(Ioan 3, 23). Astfel c` am întrebat dac` este departe locul.
‘Aici este’, a spus preotul, ‘la 200 de yarzi de aici. Dac` vrei,
putem merge acolo. De la acel izvor, satul are apa minunat`
pe care o vezi’. Am mers. Ne-a condus, de-a lungul unei v`i,
la un izvor de ap`. Era un fel de bazin în fa\a izvorului, unde
se pare c` Sfântul Ioan boteza. ‘Aceast` gr`din`’, a spus preo-
tul, ‘este cunoscut` în greac` ca Cepos tou Agiou Ioanni, sau
Gr`dina Sfântului Ioan. Mul\i fra\i, monahi din diferite p`r\i
c`l`toresc aici pentru a se îmb`ia în acest loc’ ”.

Într-o cronic` din prima jum`tate a secolului al VI-lea
(circa 530), descoperit` în 1864, De situ Terrae Sanctae,
arhidiaconul Teodosie men\iona acela]i loc al botezului:
,,Unde Domnul a fost botezat, dincolo de Iordan, este un
mic munte numit Ermon. Acolo a fost Sfântul Ilie ajuns din
urm`. Sunt cinci mile de la locul unde a fost botezat Domnul
pân` la v`rsarea Iordanului în Marea Moart`”.

Teodosie este primul care vorbe]te despre o biseric`
de form` p`trat` la Râul Iordan, construit` la sfâr]itul
secolului al V-lea de împ`ratul bizantin Anastasie (491-
518), întru pomenirea Sfântului Ioan Botez`torul: ,,La locul
unde Domnul meu a fost botezat este o coloan` de marmur`,
în vârful c`reia a fost a]ezat` o cruce de fier. De asemenea,
este Biserica Sfântului Ioan Botez`torul, care a fost
construit` de împ`ratul Anastasie. Ea st` pe piloni mari, care
sunt suficient de înal\i pentru perioadele când Iordanul se
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revars`. Aici vie\uiesc monahi”. }i al\i pelerini men\ioneaz`
coloana de marmur` cu crucea de fier, amplasat` chiar în
albia râului, pentru a marca locul Botezului Domnului.

În anul 570, Antoninus din Piacenza c`l`torea spre |ara
Sfânt`. El descrie în Itinerarul s`u împrejurimile Iordanului
]i crucea care exista în râu: ,,Am pr`znuit Epifania (adic`,
Botezul Domnului) la Iordan. La locul unde Domnul a fost
botezat, exist` un obelisc înconjurat de un gard, ]i în ap`, unde
râul s-a întors înapoi în albia sa, este o cruce de lemn. Pe
ambele maluri sunt trepte de marmur` care conduc la râu”.

Astfel, el arat` c`, în secolul al VI-lea, avea loc o mare
s`rb`toare la Iordan, de Botezul Domnului. De altfel, Anto-
ninus este primul care noteaz` c` locul botezului era în apro-
pierea Mân`stirii Sfântului Ioan: ,,Nu foarte departe de Iordan
unde a fost botezat Domnul, exist` Mân`stirea Sfântului
Ioan, foarte mare; în ea exist` dou` hanuri pentru pelerini”.

Tot el vorbe]te despre alte minuni petrecute în acele
locuri sfinte: ,,Apoi am ajuns la locul unde Domnul a hr`nit
cinci mii de oameni cu cinci pâini (potrivit Matei 14, 15 ]i

urm`toarele). Este o câmpie larg` cu crânguri de m`slini ]i
palmieri, ]i de acolo am sosit la locul unde a fost botezat
Domnul. Acesta este locul unde fiii lui Israil au trecut râul
(potrivit Isus Navi, 3) ]i, de asemenea, locul în care proorocii
]i-au pierdut securea (potrivit IV Împ`ra\i 6, 5) ]i de unde Ilie a
fost luat la cer (potrivit IV Împ`ra\i, 2). În acel loc este
‘micul deal Ermon’ pomenit în psalm. La 7 diminea\a, la
poalele muntelui se formeaz` un nor, deasupra râului, care
sose]te la Ierusalim la r`s`rit deasupra Bisericii de pe Sion
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]i Bisericii Învierii, Bisericii Sfintei Maria ]i Sfintei Sofia
(odinioar` pretoriul unde a fost judecat Hristos).

Peste aceste locuri, roua cade asemenea unei ploi, iar
cei bolnavi o adun`. În bolni\e, toat` mâncarea este g`tit` în
ea ]i pretutindeni unde cade aceast` rou` multe boli se
t`m`duiesc. C`ci aceasta este roua despre care cânt`
psalmistul: ,,Ca roua Ermonului, ce se pogoar` pe Mun\ii
Sionului” (Psalmi 132, 3). În acea parte a Iordanului este
izvorul unde Sfântul Ioan obi]nuia s` boteze, care este la
dou` mile de Iordan, iar Ilie a fost în acea vale unde corbii
îi aduceau lui pâine ]i carne. Întreaga vale este plin` de
pustnici”.

În secolul al VII-lea, locul botezului a fost descoperit
prin vedenie dumnezeiasc`. În Limonariu sau Livada
duhovniceasc`, Ioan Moshu istorise]te despre un monah din
mân`stirea avvei Evstorghie care voia s` mearg` în pelerinaj
la Muntele Sinai. Dup` ce a trecut Iordanul, ca la o mil` de-
p`rtare, monahul a început s` tremure ]i s` aib` fierbin\eli.
Ucenicul s`u l-a dus într-o pe]ter` s` se ad`posteasc`. Dup`
ce a bolit 3 zile în acea pe]ter`, a avut o vedenie, iar cel care
s-a ar`tat i-a spus s` nu mai plece din pe]ter`, f`g`duind c`
îl va t`m`dui. B`trânul a vrut s` ]tie cine este, iar acesta i-a
r`spuns: ,,Eu sunt Ioan Botez`torul. Pe]tera aceasta mic`
este mai mare decât Muntele Sinai, c`ci de multe ori a intrat
în ea Domnul nostru Iisus Hristos ca s` m` viziteze”.

,,Monahul a r`mas în pe]ter`, pe care a pref`cut-o în
biseric` ]i a adunat în jurul lui mul\i fra\i. Locul acela se
nume]te Sapsa. În partea stâng` a acestui loc se afl` pârâul
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Horat, unde a fost trimis Ilie Tesviteanul în timpul secetei.
Pârâul Horat se g`se]te în fa\a Iordanului”. Istoria de mai
sus s-a petrecut în vremea Patriarhului Ilie al Ierusalimului
(493-513). Tot aici, Ioan Moshu vorbe]te de existen\a mai
multor mân`stiri ]i chilii în preajma locului Botezului
Domnului la Iordan. Mân`stirea întemeiat` de acel monah
se numea Lavra de la Sapsas sau Saphsaphas (locul s`lcii-
lor). Aceea]i denumire, Saphsaphas, a fost g`sit` pe harta
mozaic a |`rii Sfinte din secolul al VI-lea, aflat` în Biserica
Sfântul Gheorghe de la Madaba ]i descoperit` în 1897. Pe
aceasta se poate citi: ,,Ainon, unde ast`zi este Saphsaphas”.

De asemenea, în Via\a Preacuvioasei Maicii noastre
Maria Egipteanca, scris` de Sfântul Patriarh Sofronie al
Ierusalimului († 683), se men\ioneaz` existen\a unei biserici
a Sfântului Ioan Botez`torul pe malul Iordanului. Maica
Domnului a sf`tuit-o pe Sfânta Maria s` traverseze Iordanul
pentru a afla odihn`. Ea poveste]te p`rintelui Zosima: ,,Când
soarele era la asfin\it, am v`zut Biserica Sfântului Ioan Bo-
tez`torul care este în apropierea Iordanului; ]i intrând s` m`
rog am mers la râu ]i cu apa sfânt` mi-am sp`lat fa\a ]i mâi-
nile. Apoi m-am împ`rt`]it în Biserica Sfântului Ioan. Am
mâncat jum`tate de pâine, am b`ut ap` din Iordan ]i am dormit
pe p`mânt. În zorii zilei urm`toare, am trecut Iordanul”.

Tot în secolul al VII-lea ajungea în Valea Iordanului
episcopul francez Arculf. Apoi, el a naufragiat pe coasta
vestic` a Britaniei ]i a istorisit stare\ului Adamnan c`l`toria
sa, care a transpus-o în scris în De locis sanctis libri tres. Iat`
cum ar`ta locul Botezului Mântuitorului în anul 670:
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,,Sfântul, preacinstitul loc unde Domnul a fost botezat de
Ioan este acoperit permanent de apa Iordanului. Arculf care
a ajuns în acel loc ]i a traversat râul înot spune c` pe locul
sfânt este pus` o cruce înalt` de lemn. Pozi\ia acestei cruci,
a]a cum am spus, acolo unde Domnul a fost botezat, este pe
partea stâng` a albiei râului. Un om puternic, cu o pra]tie,
poate arunca o piatr` de acolo c`tre malul arab. De la
aceast` cruce pleac` spre mal o punte de piatr` sus\inut` de
piloni, iar oamenii care se apropie de cruce merg pe o ramp`
]i se întorc tot pe ea.

Chiar la malul râului este o biseric` mic` dreptunghiu-
lar`, care a fost construit` pe locul unde au fost \inute hai-
nele Domnului când El S-a botezat. Faptul c` este sus\inut`
pe 4 stâlpi de piatr` o face utilizabil` c`ci apa, care vine de
pe toate laturile, curge pe dedesubtul ei. Aceast` biseric`
deosebit` se afl` în partea de jos a V`ii Iordanului. Îns` în
partea de sus este o mân`stire mare de c`lug`ri, care a fost
construit` pe marginea unui mic deal din apropiere,
dominând biserica. Acolo mai exist` o biseric` în cinstea
Sfântului Ioan Botez`torul care, împreun` cu lavra, este
cuprins` într-un singur zid înconjur`tor”. Faptul c` nu to\i
pelerinii vorbesc despre crucea din albia râului se poate
explica prin aceea c` ea disp`rea sub ap` în timpul
inunda\iilor de peste an.

Episcopul Willibald de Eichstatt, care în tinere\e a
petrecut 3 ani (723-726) în |ara Sfânt`, pomene]te ]i el de
biserica construit` pe piloni. Iar la sfâr]itul secolului al VIII-
lea, în Descriptio Terrae Sanctae, monahul Epifanie
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men\ioneaz` pe]tera unde tr`ia ]i boteza Sfântul Ioan:
,,Dincolo de Iordan la o distan\` de aproape trei mile este o
pe]ter`, unde obi]nuia s` locuiasc` Înaintemerg`torul. Este
un s`la] unde el se odihnea, o treapt` natural` format` în
aceea]i stânc`, s`pat` în pe]ter` ]i o mic` camer` boltit`. }i
apa clocote]te ]i iese din pe]ter`; ]i în`untrul bol\ii este o
fântân`, unde Sfântul Ioan Înaintemerg`torul boteza”.

M`rturii din al doilea mileniu cre]tin. Descoperiri
arheologice din ultimul secol

În 1106, stare\ul rus Daniil a c`l`torit la Locurile
Sfinte, având drept ghid un monah din Mân`stirea Sfântului
Sava. El scria: ,,Nu departe de râu, la o distan\` de dou`
arunc`turi de s`geat` este locul de unde Proorocul Ilie a fost
luat la cer în c`ru\` de foc. Tot acolo este pe]tera Sfântului
Ioan Botez`torul. Un pârâu minunat plin de ap` curge peste
pietre c`tre Iordan; apa este foarte rece ]i are un gust foarte
bun, este apa pe care o bea Ioan când locuia în pe]ter`”.

Citim o descriere similar` la Ioan Phocas (1177): ,,Pe
cel`lalt mal al râului Iordan, în fa\a Bisericii Sfântului Ioan,
sunt numeroase tufi]uri, printre care, la o distan\` de un
stadiu, se poate vedea pe]tera Sfântului Ioan. Este foarte mic`
]i o persoan` înalt` nu poate sta în picioare în ea: în fa\a ei,
departe în pustie, este o alt` pe]ter`, de unde proorocul Ilie
a fost luat la cer în c`ru\` de foc, la sfâr]itul vie\ii sale”.

Începând cu secolul al XII-lea, locul este p`r`sit din
pricina n`v`lirii ]i prigonirii musulmanilor. Bisericile ]i
mân`stirile cad în paragin`, îns` amintirea locului nu se
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pierde; Itinerarul lui Grethenios din anul 1400 consem-
neaz`: ,,Dincolo de Iordan se poate vedea pe]tera Sfântului
Ioan, locul unde boteza oamenii. Nu am mers acolo de frica
arabilor”.

Prin urmare, înc` din secolele IV-XII, cre]tinii
cuno]teau într-am`nunt aceste locuri ]i însemn`tatea lor,
ridicaser` l`ca]uri de închin`ciune ]i aveau obiceiul de a
merge în pelerinaj la locul Botezului Domnului în Iordan,
pe]tera Sfântului Ioan Botez`torul ]i cea a Proorocului Ilie.

Acestor m`rturii istorice li se al`tur` descoperirile
arheologice, care au început, în aceste locuri, la sfâr]itul
secolului al XIX-lea, când au fost g`site temeliile unui mic
paraclis, îns` au fost ini\iate în mod sistematic abia dup`
reconcilierea dintre Israel ]i Iordania din 1994. Dup` 2 ani
de deminare a zonei, folosind studiile de dinainte de 1948 ]i
relat`rile pelerinilor, arheologii au descoperit într-un timp
extrem de scurt un num`r impresionant de situri antice.
Printre acestea se num`r` mai multe bazine pentru botez din
perioadele roman` ]i bizantin`, o mân`stire bizantin`, 11
biserici bizantine, pe]teri de monahi ]i pustnici ]i ad`posturi
pentru pelerini.

Aceste descoperiri i-au determinat pe oamenii de
]tiin\` s` conchid` c` zona Ainon – Betania dincolo de
Iordan se afl` pe malul estic al râului ]i poart` ast`zi numele
de Wadi al-Kharrar. Pe Dealul lui Ilie sunt 3 bazine, din
perioada roman` târzie, secolele III-IV. Bazinul sudic,
dreptunghiular, avea o scar` interioar` pe care coborau
pelerinii în bazin pentru a se boteza. În zona bazinelor se
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afl` un sistem complex de conducte ]i canale de ap`, un pu\
]i un mare rezervor, construit în secolele V-VI, care aduceau
ap` de la câ\iva km pentru botezuri. A mai fost descoperit un
bazin de dimensiuni mari, în zona joas` a Betaniei, foarte
aproape de Iordan, folosit în perioada bizantin`.

Printre ruinele mân`stirilor descoperite se num`r` cea
construit` în jurul pe]terii Sfântului Ioan, Lavra Saphsaphas.
Biserica ]i locul de unde apa izvora din pe]ter` au fost
recent scoase la lumin` ]i pot fi vizitate. A fost descoperit`
]i o mân`stire bizantin` mare, fortificat`, ridicat` în secolele
V-VI, descris` de Antoninus din Piacenza, care avea mai
multe biserici, alte cl`diri, ad`posturi pentru pelerini, un
sistem de ap` complex. Pe mozaicul de pe podeaua bisericii
din nord scria: ,,Cu darul lui Hristos Dumnezeul nostru
întreaga mân`stire a fost construit` în vremea lui Rhotorius,
binepl`cutul lui Dumnezeu preot ]i stare\. Dumnezeu
Mântuitorul s`-i d`ruiasc` mil`”.

Arheologii au scos la iveal` numeroase chilii de pus-
tnici din perioada bizantin`, cu altare ]i paraclise ridicate în
pe]teri, iar la 500 m vest de Dealul lui Ilie au fost descoperite
ruinele unui complex de chilii sih`stre]ti. A mai fost desco-
perit` o sal` de rug`ciune, cu o podea lucrat` în mozaic alb,
considerat` cel mai vechi loc de închinare descoperit în
zon`, datând probabil de dinainte de secolul al IV-lea.

Tot aici s-au g`sit r`m`]i\ele unei biserici mari, cu
pavaj de piatr` colorat` ]i mozaic, din perioada bizantin`,
despre care se presupune c` ar fi l`ca]ul amintit în Via\a
Preacuvioasei Maicii noastre Maria Egipteanca. În plus,
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aproape de Iordan, se afl` ruinele altor 4 biserici bizantine
cu bazine mari, din secolele V-VI. S`p`turile arheologice
recente au scos la iveal` ]i ruinele bisericii dreptunghiulare,
construit` pe vremea împ`ratului bizantin Anastasie.

Ast`zi, împrejurimile locului botezului fac parte dintr-
un district militar israelian închis pentru public. Autorit`\ile
israeliene permit accesul oamenilor doar la praznice cre]tine
]i alte ocazii pentru pelerinaj ]i botezuri în apa Iordanului.
Ortodoc]ii au dreptul s` mearg` pe data de 5 ianuarie stil
vechi, când patriarhul Ierusalimului s`vâr]e]te slujba de
sfin\ire a apelor pe malul râului, ]i în mar\ea din S`pt`mâna
Patimilor, iar catolicii într-o zi din luna octombrie.

În ultimii ani, pe malul israelian al Iordanului, a fost
construit` o nou` biseric` ortodox` închinat` Sfântului Ioan
Botez`torul, cu cupole aurite ]i pictat` în stil bizantin. De
asemenea, autorit`\ile iordaniene au propus îmbun`t`\irea
amenaj`rii locului pentru pelerini ]i chiar amplasarea în
albia Iordanului a unei cruci pentru a marca locul Botezului
Domnului, asem`n`toare celei care exista în perioada
bizantin` ]i a Omeyyazilor.
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II. Întoarcerea Iordanului la Botezul Domnului

Dup` cum aduc m`rturie pelerinii, regiunea Betaniei
dincolo de Iordan a f`cut parte din rutele de pelerinaj cre]tin
timpuriu dintre Ierusalim, Iordan ]i Muntele Nebo, de unde
Proorocul Moisi a privit |ara F`g`duin\ei. De asemenea,
existen\a atâtor biserici, mân`stiri ]i chilii sih`stre]ti în
Valea Iordanului, ca ]i a ad`posturilor pentru pelerini ]i
bazinelor pentru botez vorbesc despre faptul c`, înc` din
primele secole, cre]tinii au cinstit aceste sfinte locuri.

Îns` sfin\enia acestei regiuni dateaz` dinainte de
vremea în care Mântuitorul Hristos a petrecut pe p`mânt, iar
acest loc a fost însemnat înc` din Vechiul Testament ]i cele
petrecute odinioar` le-au prevestit pe cele care, ast`zi,
apar\in istoriei mântuirii.

Evenimente minunate din Vechiul Testament, care
preînchipuie întoarcerea Iordanului la Botezul

Domnului

Regiunea Betaniei dincolo de Iordan era însemnat`
pentru poporul lui Israil. Pe aici, evreii condu]i de Isus Navi
au trecut Iordanul c`tre P`mântul F`g`duin\ei, prin minune
dumnezeiasc`: ,,Au intrat preo\ii, cei ce purtau sicriul legii
Domnului, în Iordan, ]i a început a se uda picioarele lor într-
o parte de apa Iordanului; iar Iordanul s-a umplut întru toat`
matca sa, ca în zilele seceri]ului de grâu. Apele cele ce
curgeau din sus, au st`tut închegate de departe foarte, de la
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Cetatea Adamin pân` la partea Kariatiarimului; iar cele ce
curgeau din jos, au curs în Marea Araviei, Marea S`rat`, pân`
ce a sc`zut de tot. }i poporul sta în preajma Ierihonului, iar
preo\ii cei ce purtau sicriul legii Domnului, au st`tut pe
uscat în mijlocul Iordanului, ]i to\i fiii lui Israil treceau pe
uscat, pân` ce a sfâr]it tot poporul a trece Iordanul” (Isus Navi

3, 15-17).

Tot aici, Sfântul Prooroc Ilie a desp`r\it cu cojocul
apele Iordanului, traversând râul împreun` cu Sfântul
Prooroc Elisei: ,,}i a luat Ilie cojocul s`u, ]i l-a învârtit, ]i a
lovit cu dânsul apa, ]i s-a împ`r\it apa încoace ]i încolo, ]i
au trecut amândoi în pustie” (IV Împ`ra\i 2, 8). Dup` aceasta,
de pe dealul din apropiere, Ilie a luat la cer în c`ru\` de foc.
Apoi, însu]i Elisei a desp`r\it apele cu cojocul lui Ilie.

Acestea sunt preînchipuiri ale întoarcerii Iordanului la
Botezul Domnului, eveniment pe care Împ`ratul David l-a
v`zut cu ochii prooroce]ti: ,,Întru ie]irea lui Israil din
Eghipet, a casei lui Iacov din norod varvar. F`cutu-s-a
Iudeea sfin\irea lui, Israil st`pânirea lui. Marea a v`zut ]i a
fugit, Iordanul s-a întors înapoi. Mun\ii au s`ltat ca
berbecii, ]i dealurile ca mieii oilor. Ce-\i este \ie mare, c` ai
fugit ? }i tu Iordane, c` te-ai întors înapoi ? Mun\i c` a\i
s`ltat ca berbecii, ]i dealurile ca mieii oilor ? De fa\a
Domnului s-a cl`tit p`mântul, de fa\a Dumnezeului lui
Iacov. A celui ce au întors piatra în iezere de ap`, ]i cea
vârtoas` în izvoare de ape” (Psalmi 113, 1-8).

Iar proorocul gr`ie]te acestea, fiindc` în Valea Ior-
danului se afl` multe dealuri ]i mun\i mici, care, v`zându-L
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pe Domnul c` vine s` Se boteze, au s`ltat de bucurie.
Tot a]a, potrivit Tradi\iei Bisericii, înscris` în c`r\ile de

slujb`, v`zând pe Mântuitorul Hristos c` vine s` primeasc`
botezul din mâna robului S`u, apele Iordanului s-au ru]inat,
s-au înfrico]at ]i s-au tras înapoi, curgând invers. La ceasul
întâi din Slujba ceasurilor Sfintei ]i Dumnezeie]tii Ar`t`ri a
Domnului, noi cânt`m: ,,Ast`zi firea apelor se sfin\e]te ]i
Iordanul se desparte ]i î]i opre]te curgerea apelor sale,
v`zând pe St`pânul botezându-Se”.

Sau: ,,Pentru ce-\i opre]ti apele tale, Iordane ? Pentru
ce-\i tragi înapoi repejunea ]i nu-\i ar`\i mergerea cea dup`
fire? Nu pot suferi, zice el, Focul cel mistuitor; m` sp`imân-
tez ]i m` înfrico]ez de atât de mult` smerenie. C` nu m-am
obi]nuit a sp`la pe Cel curat; nu m-am deprins a cur`\i pe
Cel f`r` de p`cat, ci numai vasele cele întinate a le cur`\i”
(stihir` la ceasul al ]aselea).

Slujba de sfin\ire a apelor Iordanului – ceremonia
la care are loc minunea

Aceast` minune înfrico]at`, a întoarcerii râului înain-
tea F`c`torului, continu` s` aib` loc la data la care Biserica
Ortodox` pr`znuie]te Botezul Domnului pe stil vechi. }i a]a
cum Sfânta Lumin` se pogoar` la Mormântul Domnului în
cadrul unei ceremonii speciale, tot a]a, Iordanul se întoarce
înapoi în cadrul unei slujbe aparte, aceea a sfin\irii apelor
sale.

În fiecare an, la praznicul Bobotezei, patriarhul Ieru-
salimului sau alt ierarh ortodox din sinodul s`u merge la
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Iordan, la locul Botezului Domnului, ]i s`vâr]e]te slujba de
sfin\ire a apelor, alc`tuit` de Sfântul Patriarh Sofronie al
Ierusalimului în secolul al VII-lea.

Într-una din rug`ciunile de sfin\ire, sfântul patriarh
scria: ,,V`zutu-te-au apele, Dumnezeule, v`zutu-te-au apele
]i s-au temut. Iordanul s-a întors înapoi, v`zând Focul
Dumnezeirii pogorându-Se trupe]te ]i intrând într-însul.
Iordanul s-a întors înapoi, v`zând pe Sfântul Duh în chip de
porumb pogorându-Se ]i zburând împrejurul T`u. Iordanul
s-a întors înapoi, v`zând pe Cel nev`zut, v`zut, pe F`c`to-
rul întrupat, pe St`pânul în chip de rob. Iordanul s-a întors
înapoi ]i mun\ii au s`ltat v`zând pe Dumnezeu întrupat”.

Lec\ionarul Georgian al Bisericii din Ierusalim
vorbe]te de trei ceremonii liturgice la malul Iordanului, cu
ocazia Botezului Domnului: pe 4 ianuarie, ajunul praznicu-
lui – credincio]ii traversau râul ]i se adunau pe malul opus
al Iordanului; pe 5 ianuarie, privegherea Epifaniei – se slujea
pe malurile râului; pe 6 ianuarie, ziua praznicului – credin-
cio]ii se adunau la Iordan în Biserica Sfântului Ioan con-
struit` în mân`stire, pentru a s`rb`tori Botezul Domnului.

Slujba de sfin\ire a apelor este descris` de mul\i din
cei ce au c`l`torit în |ara Sfânt`, înc` din vechime. Ei
relateaz` c` dup` sfin\irea apelor ]i aruncarea crucii în ap`,
pelerinii obi]nuiau s` intre în apa râului ca semn de
închinare, rug`ciune ]i înt`rire a credin\ei.

Onomasticonul lui Eusebiu de Cezareea con\ine pri-
ma m`rturie despre aceasta: ,,Mul\i fra\i credincio]i, dorind
s` renasc`, sunt boteza\i acolo în ]uvoiul râului”. }i Egeria
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o men\ioneaz`, dar o plaseaz` la izvorul Aenonului în Sa-
maria: ,,Mul\i fra\i, monahi din diferite regiuni vin aici s` se
scalde”. Dup` cum noteaz` Antoninus din Piacenza, în se-
colul al VI-lea, obiceiul de a se cufunda în apele Iordanului
devenise o m`rturisire a evlaviei cre]tinilor, care luau parte
la liturghia binecuvânt`rii apei în ziua Epifaniei. Fiind ]i el
prezent la praznicul Botezului Domnului s`vâr]it la Iordan,
scrie: ,,To\i se cufund` în râu pentru binecuvântare, îmbr`-
ca\i în giulgiu ]i cu multe alte obiecte pe care le p`streaz`
pentru înmormântarea lor”.

În Limonariu, Ioan Moshu men\ioneaz` ]i el acest
obicei, când istorise]te despre un pustnic Gheorghe, care a
sosit în |ara Sfânt` din mun\ii din nordul Seleuciei cu uce-
nicul s`u Talaleu, un fost marinar: ,,Închinându-se sfintelor
locuri, ei au mers la Iordan ]i s-au sc`ldat. Dup` trei zile,
Talaleu a adormit întru Domnul ]i pustnicul l-a îngropat în
Lavra Copratha. Dup` o vreme, a murit ]i pustnicul
Gheorghe ]i c`lug`rii din Lavra Copratha l-au înmormântat
în biserica lor”.

În 1106, stare\ul rus Daniil a g`sit Mân`stirea Sfântu-
lui Ioan în ruin` ]i, pe o mic` colin`, un paraclis cu un altar
în amintirea Botezului Domnului. La traversarea râului,
c`l`uza sa îi arat` locul unde cre]tinii se sc`ldau ]i beau ap`
din râu: ,,La Iordan este un loc pentru cufundare, unde
cre]tinii care merg acolo se scald`. De asemenea, este un
vad de traversare a Iordanului c`tre Arabia. Apa este foarte
întunecat` ]i dulce ]i cine bea din aceast` ap` sfânt` î]i
potole]te setea; nu provoac` nici o boal` ]i nu vat`m`
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intestinele omului”.
Pelerinul Teodoricus este martor al manifest`rii

evlaviei credincio]ilor în 1172: ,,Dorind s` ne cur`\im
împreun` cu al\ii în apele Iordanului, am coborât dup`
asfin\it ]i privind în jos de pe acea în`l\ime, am v`zut c` în
acea câmpie, potrivit estim`rii noastre, erau peste 60.000 de
persoane, aproape toate purtând lumân`ri în mâini, pe care
p`gânii care tr`iesc în Transiordania le pot vedea cu
siguran\` din mun\ii Arabiei”.

Sc`ldarea în apa Iordanului este precedat` de o
ceremonie pe care martorii o numesc ,,botezul crucii”. Ea
const` în afundarea sfintei cruci în apa râului. În 1320,
Odoricus din Udine nota: ,,Pelerinii ]i localnicii au obiceiul
de a-]i sp`la trupurile ]i hainele în apele Iordanului cu mare
evlavie, deoarece Hristos, care a fost botezat în el, l-a
sfin\it”. Iar în 1335, Ludolfus din Sudheim scria: ,,În acela]i
loc, în ziua Epifaniei, to\i cre]tinii ca ]i locuitorii din regiune
se întâlnesc. Crucea este botezat` (afundat` în ap`) de
arhiepiscop ]i to\i cre]tinii sunt boteza\i pentru a fi vindeca\i
de neputin\e”.

M`rturii ale minunii

La aceast` slujb` de sfin\ire a apei, la care este
aruncat` sfânta cruce în râu ]i pelerinii se scald` în apele
sfin\ite, are loc minunea întoarcerii Iordanului. În 570,
Antoninus din Piacenza a fost martorul ei: ,,Am s`rb`torit
Epifania la Iordan ]i noaptea se petrec minuni nemaipome-
nite la locul unde a fost botezat Domnul. Acolo este un
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obelisc înconjurat de un gard ]i, în ap`, unde râul s-a întors
înapoi în albia sa, este o cruce de lemn. Pe ambele maluri
sunt trepte de marmur` care conduc c`tre râu.

Ajunul Epifaniei este pr`znuit printr-o priveghere
solemn` cu o mul\ime foarte mare de credincio]i. Ei încep
utrenia la al patrulea sau al cincilea cântat al coco]ilor ]i, în
zori, când utrenia se termin`, preotul vine afar` ]i, înso\it de
diaconi, intr` în râu. În clipa în care el începe s` binecuvân-
teze apa, Iordanul se întoarce înapoi asupra lui însu]i cu un
vuiet ]i apa nu curge pân` se termin` botezul. To\i proprie-
tarii de cor`bii din Alexandria au oameni acolo în acea zi, cu
vase mari cu uleiuri ]i aromate, ]i, de îndat` ce râul a fost
binecuvântat, înainte s` înceap` botezul (înainte ca oamenii
s` intre în râu), ei le toarn` în ap` ]i scot cor`biile când sunt
pe cale s` navigheze. Dup` botezul apelor, fiecare intr` în
râu pentru a primi binecuvântare. Unii poart` pânz`, al\ii
alte materiale pe care le vor folosi ca giulgiu pentru înmor-
mântare. }i dup` botezul credincio]ilor, apa se întoarce la
locul ei”.

Despre minunea întoarcerii Iordanului se scrie ]i în
Omilia a XVI-a din Cartea Vercelli. Aceasta este una din
cele mai vechi dintre cele 4 antologii poetice engleze, care
dateaz` de la sfâr]itul secolului al X-lea. Textul este p`strat
în catedrala ora]ului Vercelli, nordul Italiei, de unde vine
numele s`u. Ea este considerat` ,,una dintre cele mai
importante c`r\i locale care a supravie\uit din perioada de
dinainte de cucerirea Angliei de c`tre normanzi (1066)”.
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În 1106, stare\ul rus Daniil a luat parte la praznicul
Bobotezei la Iordan ]i scria în amintirile sale de pelerinaj:
,,Dumnezeu mi-a d`ruit prilejul s` ajung de trei ori la sfântul
Iordan ]i am fost acolo chiar de praznicul Epifaniei, am
v`zut harul lui Dumnezeu, care a coborât asupra apelor
Iordanului ]i o mul\ime nenum`rat` de oameni sosind la
ap`; cât a fost noaptea de lung`, au r`sunat cânt`ri ]i au fost
aprinse multe lumân`ri. La miezul nop\ii, a fost botezul în
ap`; astfel Sfântul Duh S-a pogorât deasupra apelor
Iordanului ]i oamenii buni care sunt vrednici Îl v`d, în timp
ce mul\imea oamenilor nu v`d nimic, îns` este numai
bucurie ]i fericire în inima fiec`rui cre]tin când se spune:
,,În Iordan botezându-Te Tu Doamne”, moment în care to\i
oamenii sar în ap` ]i sunt boteza\i la miezul nop\ii în Iordan,
precum Hristos a fost botezat la miezul nop\ii”.

Nici în prezent m`rturiile despre întoarcerea Iorda-
nului nu sunt mai numeroase, un monah român regretând
aceasta: ,,Spune psalmistul: ‘Marea a v`zut ]i a fugit,
Iordanul s-a întors înapoi’ (Psalmi 113, 3). C` nu este o meta-
for` m-a încredin\at primul meu duhovnic care, cu câ\iva ani
în urm`, a v`zut la Iordan minunea aceasta cu ochii lui. Din
p`cate, s-a scris prea pu\in despre asta”.

În 2006, minunea a fost consemnat` de agen\ia rus`
de ]tiri Interfax, sub titlul ,,În fiecare an se repet` de Bobo-
teaz` o minune scripturistic`: Iordanul curge înapoi”: ,,Mii
de pelerini au fost martorii minunii, care s-a petrecut la Râul
Iordanului de praznicul Botezului Domnului pe 19 ianuarie
2006. Potrivit m`rturiilor martorilor oculari, în timpul
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slujbei când crucile de argint au fost aruncate de pe ambele
maluri în apele Iordanului, apele pân` atunci lini]tite, s-au
învolburat, au ap`rut vârtejuri ]i curgerea s-a f`cut invers
câteva minute. Sfin\irea apelor s-a s`vâr]it de Patriarhul
Teofil al III-lea ]i Mitropolitul Benedict al Filadelfiei. Dup`
rug`ciunile de sfin\ire, ierarhii afla\i pe cele dou` maluri au
aruncat deodat` în râu cruci de argint prinse pe funii lungi,
cu panglici atârnate de ele. Când patriarhul a aruncat crucea
a treia oar`, apa a început s` clocoteasc`, apoi s-a oprit ]i a
început s` curg` invers. Oamenii au strigat de bucurie, c`ci
le era greu s`-]i cread` ochilor: precum în urm` cu 2000 de
ani când Iisus Hristos a intrat în ap`, Iordanul s-a întors
înapoi”.

Un monah român, vie\uitor într-o mân`stire ortodox`
din |ara Sfânt`, relata la rându-i minunea la care a fost
martor: ,,Cu o zi înaintea Botezului Domnului (conform
vechiului calendar), Iordanul se întoarce înapoi când
arhiereul ortodox vine s` sfin\easc` apele. }i avem m`rturie
din secolul al VI-lea c` lucrul acesta se petrecea aidoma ]i
atunci. Spune un autor din acea vreme c` Iordanul curge
înapoi cât` vreme sunt catehumeni care se boteaz`. Iar
ast`zi, pentru c` azi nu sunt prea mul\i, curgerea sa înapoi
este doar de 10-15 minute. Lucrul e vizibil cu ochiul liber ]i
am v`zut anul acesta (2007) câteva sute de evrei care au
venit s` vad` cu ochii lor minunea. Deci, pe 5 ianuarie (18
dup` calendarul gregorian sau civil). De altfel, a]a ]i ]tim c`
acela este locul original al Botezului Domnului – locul unde
se întoarce Iordanul înapoi, an de an”.
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Tot în ianuarie 2007, revista ortodox` Lumea credin\ei
relata: ,,La slujba de Boboteaz` pe stil vechi … Dup` slujb`
]i dup` azvârlirea crucii în unda râului, acesta a luat-o
invers. Râul se tulbura sub ochii no]tri ului\i. În amonte,
între locul unde fusese sfin\it` apa ]i aruncat` crucea de flori
]i locul în aval în care ne aflam noi, ]i în care se ]i termina
mul\imea de pelerini veni\i la slujb`. A]adar, exact pe o
por\iune de 20-30 m apa bolborosea, încre\indu-]i fa\a, f`r`
nici un motiv, f`r` ca nimeni s` o agite, f`r` nici o explica\ie.
Apa fusese perfect calm` cu câteva clipe înainte”.

Cotidianul laic Gardianul nota, de asemenea: ,,De
Boboteaz`, dup` calendarul vechi, patriarhul Ierusalimului
vine în acest loc ]i sfin\e]te apa Iordanului care, în mod
miraculos, începe s` curg` în sens invers”.

La toate acestea, nou` nu ne r`mâne decât s` spunem,
precum la litia praznicului: ,,Veni\i s` urm`m fecioarelor
celor în\elepte; veni\i s` întâmpin`m pe St`pânul, Cel ce S-
a ar`tat. C` vine ca un mire la Iordan; Iordanul v`zându-Te
s-a temut ]i a]teapt`; Ioan a strigat: nu cutez a m` atinge de
cre]tetul cel f`r` de moarte. Duhul S-a pogorât în chip de
porumb s` sfin\easc` apele; ]i glas din cer s-a auzit: Acesta
este Fiul Meu, Cel ce a venit în lume s` mântuiasc` neamul
omenesc; Doamne, slav` |ie !”
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Minunea pogorârii norului pe Muntele Tabor
de Schimbarea la Fa\` a Domnului

I. Muntele Tabor, locul unde are loc minunea

Muntele Tabor, locul Schimb`rii la Fa\` a Mântui-
torului Hristos, se afl` în Galileea de Jos, la cap`tul de nord-
est al V`ii Iezreel, la 17 km dep`rtare de Marea Galileei ]i 9
km de Nazaret. Mai este cunoscut sub numele de Har Tavor,
Itabyrium, Jebel et-Tur (în arab`, Muntele Taurului) ]i
Muntele Schimb`rii la Fa\` a Domnului. Muntele, al c`rui
vârf atinge 575 m deasupra nivelului m`rii, este o regiune
ridicat` a scoar\ei terestre ]i nu este un vulcan stins, de]i
arat` precum unul. Este foarte abrupt dinspre nord, dar gol
]i f`r` form` dinspre sud ]i este izolat, cu excep\ia p`r\ii de
apus, unde un lan\ îngust îl une]te cu dealurile Nazaretului.

La baza muntelui sunt trei sate arabe: Shibli la est,
Umm Al-Ghanam la sud-est ]i Deburiah la vest. În apro-
piere se mai afl` satul arab Iksal, care ar putea fi cel pomenit
de Isus Navi, sub numele de Chisloth-tabor (Isus Navi 19, 12).

Localizat strategic la r`scrucea dintre vechiul drum
principal nord-sud din Galileea ]i drumul est-vest al V`ii
Iezreel, muntele, vizibil în toat` regiunea, a fost o fort`rea\`
important` în timpul primului ]i celui de-al doilea templu ]i
în perioadele de st`pânire greac` ]i roman`.

În vechime erau mai multe drumuri care treceau prin
apropierea lui: Via Maris - din Valea Iezreel c`tre Marea
Galileei, un alt drum din Galileea de jos în cea de sus prin
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Valea Taborului, ]i înc` unul prin Ein Dor ]i în jurul
Dealului Moreh. De pe munte se vede o priveli]te larg` ]i
minunat` a V`ii Iezreel ]i a dealurilor care o înconjoar`,
inclusiv Givat Hamoreh, iar c`tre nord Muntele Ermon.

Muntele Taborului – un loc însemnat în Vechiul
Testament

Muntele Tabor a avut un rol important în istoria biblic`
]i este pomenit de mai multe ori în Sfânta Scriptur`. Potrivit
Tradi\iei Bisericii, aici a pustnicit Melchisedec, preotul
Dumnezeului celui Preaînalt. Sfântul Atanasie cel Mare
istorise]te c` Melchisedec era fiul împ`ratului Salimului, de
neam p`gân ]i închin`tor la idoli. Îns`, cugetând el la cele
dumnezeie]ti, L-a cunoscut pe F`c`torul cerului ]i al
p`mântului.

V`zând p`gân`tatea tat`lui s`u, care vroia s`
jertfeasc` pe unul din cei doi fii ai s`i idolilor, Melchisedec
a fugit ]i s-a pustnicit în codrul de pe Muntele Tabor. Acolo
a petrecut vreme de 7 ani, hr`nindu-se, precum mai târziu
Sfântul Ioan Înaintemerg`torul, din mugurii copacilor ]i cu
miere s`lbatic` ]i bând roua cerului.

Dup` trecerea celor 7 ani, Dumnezeu i-a descoperit
patriarhului Avraam petrecerea cea minunat` a lui
Melchisedec, trimi\ându-l s`-l întâlneasc` pe acesta ]i s` fie
binecuvântat de el (potrivit Facerea 14, 18-20). Fiindc` din atâta
amar de popoare, el singur L-a cunoscut pe Atotputernicul
Dumnezeu ]i L-a cinstit mai mult decât pe p`rin\ii s`i de
neam împ`r`tesc, ]i s-a învrednicit de atât de mult dar de la
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Dumnezeu, încât s-a sfin\it ca prooroc ]i preot al lui Dum-
nezeu Cel Preaînalt, preînchipuindu-L pe Însu]i Hristos,
precum spune psalmistul: ,,Tu e]ti preot în veac, dup` rân-
duiala lui Melchisedec” (Psalm 109, 4).

Despre care gr`ie]te ]i Sfântul Apostol Pavel: ,,C`
Melchisedec acesta, împ`ratul Salimului, preotul lui
Dumnezeu celui Preaînalt, care au întâmpinat pre Avraam
când s-a întors de la t`ierea împ`ra\ilor, ]i l-au blagoslovit
pre el; c`ruia ]i zeciuial` din toate i-a împ`r\it Avraam; întâi
adic` tâlcuindu-se Împ`ratul drept`\ii, iar apoi ]i împ`ratul
Salimului, care este Împ`ratul p`cii. F`r` tat`, f`r` mam`,
f`r` num`r de neam, nici început zilelor, nici sfâr]it vie\ii
având; ci asem`nat fiind Fiului lui Dumnezeu, r`mâne preot
pururea” (Evrei 7, 1-3).

Muntele Tabor este men\ionat prima oar` în Scriptur`
când Isus Navi împarte P`mântul F`g`duin\ei celor 12
semin\ii ale lui Israil; el este pus ca hotar între 3 semin\ii –
Zavulon, Isahar ]i Neftalim – precum scrie: ,,Se împreun`
hotarele la Tavor” (Isus Navi 19, 22).

Apoi, este ales de Devora, Prooroci\a ]i Judec`toarea
poporului lui Israil, ca loc pentru b`t`lia dintre evreii afla\i
sub conducerea lui Varac ]i armata lui Iavin, împ`ratul Ha-
naanului, comandat` de Sisara (potrivit Judec`tori, 4). }i acolo,
în Muntele Taborului, Varac îl biruie pe Sisara, cu minune
dumnezeiasc`, despre care gr`ie]te ]i Proorocul David: ,,F`-
le lor ca lui Madiam, ]i Sisarii, ca lui Iavin la Râul Chison.
Pierit-au în Aendor (sau Ein Dor), f`cutu-s-au ca gunoiul
p`mântului” (Psalmi 82, 9-10).
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Mult mai târziu, în zilele celui de-al doilea Templu din
Ierusalim (a c`rui construc\ie a fost terminat` în anul 515
î.Hr.), Muntele Tabor era unul dintre vârfurile de pe care se
obi]nuia s` se aprind` focuri, pentru a vesti satelor din nord
s`rb`torile ]i lunile noi.

Muntele Tabor – locul Schimb`rii la Fa\` a
Mântuitorului Hristos

Potrivit Tradi\iei Bisericii, Muntele Tabor este locul
unde Mântuitorul S-a schimbat la Fa\` înaintea ucenicilor
S`i. Evenimentul este istorisit de Sfin\ii Evangheli]ti Matei
(17, 1-9), Marcu (9, 2-9) ]i Luca (9, 28-36) ]i de Sfântul Apostol
Petru în cea de-a doua epistol` a sa (II Petru 1, 18), îns` nici
unul nu men\ioneaz` c` a avut loc pe Muntele Taborului.

Primul care situeaz` acest moment important din via\a
Domnului ca petrecându-se pe Tabor este Origen († 251).
Apoi, în secolul al IV-lea, Sfin\ii Chiril al Ierusalimului ]i
Epifanie al Ciprului ]i Fericitul Ieronim vor spune aidoma.

L`ca]uri de închin`ciune pe Muntele Tabor

Ast`zi, pe Muntele Taborului sunt dou` biserici: bise-
rica ortodox` Sfântul Prooroc Ilie, spre nord-est, ]i bazilica
franciscan` cu hramul Schimbarea la Fa\` a Domnului, spre
sud-est. Pe munte mai sunt ruinele construc\iilor de ap`rare
ridicate în vremea lui Flavius Josephus, ale fortifica\iilor
ridicate de saracini, ca ]i ale altor biserici din vechime.

În secolul al IV-lea, pe platoul din vârful muntelui,
Sfânta Împ`r`teas` Elena a ridicat o biseric` în cinstea
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Schimb`rii la Fa\` a Mântuitorului. Dup` cum m`rturise]te
Nichifor Calist, ea a ridicat ]i o biseric` întru pomenirea
binecuvânt`rii patriarhului Avraam de c`tre Melchisedec.

În jurul anului 570, erau 3 biserici bizantine, despre
care relateaz` Antoninus din Piacenza; în 723, episcopul
Willibald de Eichstatt pomene]te doar de o biseric`
închinat` Mântuitorului, lui Moise ]i Ilie; este posibil s` fi
fost trei capele unite într-o singur` biseric`. În 803, erau 4
biserici ]i o mân`stire; în 1101, crucia\ii au construit o
biseric` mai mare. Pe lâng` acestea, pe versan\ii muntelui
erau mai multe chilii pustnice]ti, atât în perioada bizantin`,
cât ]i mai târziu, în vremea crucia\ilor.

Nici Muntele Tabor nu a fost ocolit de n`v`lirile arabe,
datorit` pozi\iei sale geografice strategice, la r`scrucea
principalelor drumuri din regiune. În 1183, o parte a armatei
sultanului Saladin urc` pe munte ]i jefuie]te mân`stirea
ortodox`, iar dup` câ\iva ani, în 1187, ]i pe cea catolic`, for-
tificat`. Începând din 1212, musulmanii construiesc ziduri
masive ]i fortifica\ii pe întregul platou al muntelui, pentru a
p`zi drumul c`tre Acra. În 1217, dup` un atac al crucia\ilor
aproape reu]it, musulmanii distrug fortifica\iile.

În 1228, mân`stirea catolic` este reconstruit`, iar în
1255, Muntele Tabor este încredin\at cavalerilor ospitalieri
ai Sfântului Ioan al Ierusalimului – cavalerii de Malta de
ast`zi. Îns`, în 1263, sultanul Egiptului ]i Siriei din acea
vreme, Baybars I (cca 1233-1277), distruge biserica ]i
transform` muntele într-un parc regal de vân`toare pentru
mamelucii s`i. În secolul al XIV-lea, la praznicul Schimb`rii
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la Fa\` a Domnului, neputând ridica alte l`ca]uri de închin`-
ciune, cre]tinii împodobeau bisericile ruinate de pe vârful
muntelui cu steaguri, obicei care a continuat multe secole.

Din pricina r`zboaielor ]i a ocup`rii |`rii Sfinte de c`-
tre musulmani, biserica ridicat` de Sfin\ii Împ`ra\i Constan-
tin ]i Elena a c`zut în paragin`, din ea r`mânând cele trei
sfinte altare, sfânta mas` ]i câteva buc`\i de mozaic, p`strate
pân` ast`zi. Dup` 1800, aici s-a s`l`]luit un c`lug`r român,
trimis de patriarhul Ierusalimului, împreun` cu un ucenic.
Vreme de 16 ani, el a strâns piatra necesar` pentru refacerea
bisericii ]i apoi a pornit s` rezideasc` l`ca]ul, ctitor fiind
Irinarh Rosetti. Construc\ia a început în 1859, îns` în iarna
aceluia]i an monahul a murit.

Actuala biseric` ortodox` de pe Muntele Taborului,
închinat` Sfântului Prooroc Ilie, unde se afl` ]i maici român-
ce, a fost reconstruit` în 1911. Ea apar\ine Patriarhiei Ierusa-
limului ]i este considerat` prima mare ctitorie româneasc`
din |ara Sfânt`. Tot aici, pe latura de nord-vest a platoului
muntelui, se afl` grota lui Melchisedec.

Biserica franciscan` cu hramul Schimbarea la Fa\` a
Domnului a fost ridicat` mai întâi în 1873, ]i apoi, între anii
1921-1925, arhitectul Vaticanului a în`l\at o bazilic` impu-
n`toare ]i hanul Casa Nova. Ea a fost construit` pe ruinele
unei biserici bizantine din secolul al V-lea sau al VI-lea ]i a
celei ridicate de crucia\i în secolul al XII-lea. În general,
ghidurile turistice pomenesc doar de aceast` bazilic`
franciscan`, trecând sub t`cere existen\a bisericii ortodoxe.
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II. Minunea care are loc la praznicul 
Schimb`rii la Fa\` a Domnului

Preînchipuiri ]i tâlcuiri ale acestui eveniment minunat

Schimbarea la Fa\` a Domnului, când ,,a str`lucit fa\a
Lui ca soarele, iar hainele Lui s-au f`cut albe ca lumina” (Matei

17, 2), ar`tarea minunat` a slavei dumnezeirii, este preînchi-
puit` în Vechiul Testament în mai multe rânduri. Astfel, pe
Muntele Sinai, Dumnezeu vorbe]te din nor cu Sfântul Proo-
roc Moisi, peste care se pogoar` slava Sa (potrivit Ie]irea 19, 9;

24, 16-18). În chip de stâlp de nor, Domnul Slavei c`l`uze]te
poporul ales prin pustie (Ie]irea 13, 22; 16, 10). Tot stâlp de nor
se arat` stând la u]a cortului m`rturiei (Ie]irea 33, 9-10). La sfin-
\irea cortului m`rturiei, se pogoar` norul slavei lui Dumne-
zeu (Ie]irea 40, 31-32), iar mai apoi, norul acoperea cortul
m`rturiei ziua, ]i chipul de foc noaptea (Numerii 9, 16). La
sfin\irea Templului lui Solomon, norul slavei dumnezeie]ti
va umple din nou casa Domnului (III Împ`ra\i 8, 10-13).

Când S-a schimbat la Fa\`, Mântuitorul Hristos S-a ar`-
tat ca Fiu al lui Dumnezeu, str`lucind de lumina dumneze-
iasc` ca ,,Cel ce se îmbrac` cu lumina ca ]i cu o hain`” (Psalmi

103, 2) ]i înconjurat de norul luminos al slavei Sale. A]a cânt`m
]i noi, ortodoc]ii: ,,D`t`tor de lumin` ]i Lumin` neapropiat`
]i pururea ve]nic` fiind, Cel ce e]ti f`r` început ]i care Te îm-
braci cu lumina ca ]i cu o hain`, lumin` în lume ai str`lucit cu
trupul umblând, ]i lumin` în munte ai luminat, ar`tând chipul
slavei p`rinte]ti” (tropar din cântarea a 8-a a canonului înaintepr`z.).

Sau: ,,În Muntele Taborului te-ai schimbat la fa\`,
Iisuse, ]i nor luminos întins ca un cort, pe apostoli cu slava
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Ta i-a acoperit. Pentru aceasta se uitau în jos la p`mânt,
neputând s` vad` str`lucirea slavei celei neapropiate a fe\ei
Tale, Mântuitorule, Hristoase Dumnezeule, Cel ce e]ti f`r`
de început. Cel care ai ar`tat atunci acelora lumina Ta, lumi-
neaz` ]i sufletele noastre” (sedeln` la utrenia praznicului).

Lumina de pe Tabor este o pregustare a veacului viitor
al învierii, în care ,,drep\ii vor str`luci ca soarele întru împ`-
r`\ia Tat`lui lor” (Matei 13, 43) ]i vor fi îmbr`ca\i în ve]minte
albe str`lucitoare, ca cele de pe Tabor, ve]mintele cur`\iei ]i
sfin\eniei. }i se vor bucura pururea privind la fa\a lui Dum-
nezeu ]i ,,trebuin\` nu au de f`clie, ]i de lumina soarelui; c`
Domnul Dumnezeu îi lumineaz` pre ei; ]i vor împ`r`\i în
vecii vecilor” (Apocalipsa 22, 5). Sfântul Ioan Gur` de Aur
spune urm`toarele despre lumina de pe Tabor: ,,Evanghe-
listul a spus ca soarele, nu pentru c` atâta va fi lumina lor, ci
pentru c` nu cunoa]tem o lumin` mai str`lucitoare decât a
acestui astru; a vrut s` înf`\i]eze str`lucirea viitoare a
sfin\ilor cu ajutorul unei str`luciri cunoscute nou`. C`
lumina de pe Tabor era mai mare decât lumina soarelui, au
ar`tat-o ucenicii care au c`zut cu fe\ele la p`mânt. Dac` n-ar
fi fost o lumin` neamestecat`, ci una la fel cu a soarelui, n-
ar fi c`zut la p`mânt, ci ar fi putut-o suferi cu u]urin\`”.

Aceast` lumin` a Schimb`rii la Fa\` a Domnului este
aceea]i cu Sfânta Lumin` ce se arat` la Mormântul
Mântuitorului nostru, la praznicul Învierii Sale.

M`rturii ale minunii
De]i exist` pu\ine m`rturii cu privire la aceast`

minune, a pogorârii norului pe Muntele Taborului, de
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praznicul Schimb`rii la Fa\` a Domnului pe stil vechi,
cre]tinii ]tiu ]i sunt încredin\a\i c` acest lucru se petrece an
de an, tot a]a cum Iordanul se întoarce în fiecare an de
Botezul Domnului dup` calendarul iulian.

În 1993, ni]te pelerini ru]i, impresiona\i de minunea
pogorârii norului de lumin`, au f`cut public ceea ce au tr`it.
T. ]i F. Markovtsy din Cabramatta, Australia, istorisesc:
,,Fiica noastr` Anna a fost martor la o vedenie minunat`
deasupra mân`stirii grece]ti de pe Muntele Tabor, diminea\a
devreme, în ziua praznicului Schimb`rii la Fa\` a
Mântuitorului. Ea ne-a povestit în am`nunt ceea ce a tr`it,
cerându-ne s` împ`rt`]im ]i altora acest lucru.

Exist` un obicei printre grecii, arabii ]i ru]ii ortodoc]i
de a veni pe Muntele Tabor, de praznicul Schimb`rii la Fa\`
a Domnului. Potrivit Tradi\iei, în ziua praznicului, deasupra
mân`stirii grece]ti de pe munte se pogoar` un nor. Anul aces-
ta, în ziua praznicului, Anna a primit o ma]in` a mân`stirii
]i, împreun` cu câteva maici ]i cu so\ul ei Dmitri, a c`l`torit
pentru a merge la slujbele de pe Muntele Tabor. A avut
nevoie de 3 ore pentru a ajunge de la Ierusalim la Tabor,
unde grecii slujesc utrenia ]i liturghia în timpul nop\ii, ca de
Înviere. Grupul lor a sosit la Muntele Tabor înainte de
începutul utreniei, iar acolo erau deja aduna\i mul\i oameni.
Era foarte cald ]i sufocant în biseric`. Afar`, de jur împrejur,
arabii ortodoc]i s`rb`toreau – ei frigeau carne ]i cântau, de]i
ru]ilor aceste lucruri li se par foarte s`lbatice. Slujba a
început dup` miezul nop\ii. Se slujea în limba greac`, iar
evanghelia a fost citit` în mai multe limbi. Era greu de stat
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pân` la sfâr]itul slujbei din cauza ar]i\ei ]i înghesuielii.
Maicile ]i Dmitri s-au împ`rt`]it ]i dup` binecuvân-

tarea de sfâr]it, au hot`rât s` mearg` acas`. Mai întâi, ei au
decis s` mearg` la Marea Galileei, s` r`mân` pe \`rmul ei ]i
s` a]tepte r`s`ritul soarelui pentru a se întoarce la Ierusalim.
Dar i-a cople]it oboseala ]i ei au hot`rât pur ]i simplu s` tra-
verseze curtea ]i s` parcheze ma]ina în apropierea mân`s-
tirii catolice. Au ajuns la mân`stire, au oprit motorul ]i s-au
a]ezat. Maicile au luat o p`tur` pe care au întins-o sub copaci.
Anna ]i Dmitri au coborât scaunele ]i au hot`rât s` doarm`
în ma]in`. Înc` se auzea mul\imea zgomotoas` de pe munte,
dar nu i-a deranjat în somnul lor, c`ci era aproape 3
diminea\a. Brusc, în jurul orei 4 diminea\a, Dmitri s-a ridicat
]i a trezit-o pe Anna. Era o t`cere de mormânt ]i se putea
vedea în fa\a ma]inii, cum, deasupra mân`stirii grece]ti, un
nor cobora din cer. Era lini]te peste tot, nu era nici o adiere,
nici un sunet. Mul\imea era t`cut`. Dmitri ]i Anna au s`rit
din ma]in` ]i le-au trezit pe maici. To\i împreun` au privit ]i
au început s` se roage cu lacrimi. Norul a coborât chiar
deasupra mân`stirii ]i deodat`, din nor, a început s`
\â]neasc` foc plin de har, ca de Înviere, îns` mult mai mult.
Pe nea]teptate, întregul acoperi] al mân`stirii s-a umplut de
foc, apoi focul s-a întins la copaci, ]i sub form` de limbi de
lumin` a ie]it din nor ]i a cuprins mul\imea. Aceast` minune
a Focului Sfânt a continuat vreme de 2 ore.

În zori, totul a disp`rut l`sându-i pe cei ce au v`zut
minunea într-o stare de inspira\ie ]i team` duhovniceasc`
neobi]nuit`. Întorcându-se la mân`stire, ei au istorisit
minunea la care au fost martori ]i au fost ruga\i s` spun`
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tuturor cele v`zute de ei. Grecii au explicat c` deoarece
Schimbarea la Fa\` a Domnului a avut loc înaintea Patimilor
Mântuitorului, aceast` nou` vedenie era o prevestire a unui
eveniment care avea s` vin`”.

De asemenea, într-un interviu oferit revistei Formula
As, sub titlul ,,Prezen\e române]ti la Ierusalim”, maicile
românce ce vie\uiesc în mân`stirea ortodox` de pe Muntele
Taborului au vorbit despre minunea care are loc an de an.
Iat` ce spune maica Vichentia: ,,Maic`, a\i v`zut nemijlocit
minunile acestea. A\i v`zut norul ? În fiecare an am avut
bucuria s`-l vedem. Anul trecut, norul a coborât pe munte ]i
a stat a]a o or` ]i jum`tate. Iar miile de oameni care se strân-
seser` aici au putut s`-l vad` ]i s` se bucure. Întotdeauna,
norul vine dinspre Nazaret în timpul sfintei liturghii. La noi,
slujba se face toat` noaptea. La priveghere, particip` mai
mul\i arhierei, episcopi, iar când încep s` se împ`rt`]easc`
credincio]ii, vine ]i norul. }i lumea strig`: ,,Doamne,
trimite-ne norul”. Anul trecut, norul a venit pe la 2 noaptea.
Dintr-o dat`, cerul s-a deschis ca o carte, norul a început s`
vin` maiestuos ]i, pe m`sur` ce se apropia, cobora încet pe
munte. }i ajungea s` ating` aproape p`mântul. Nu b`tea
vântul, nu era nici o adiere, iar luna str`lucea plin`. În dou`
minute nu se mai vedea o stea pe cer, atât de dens era norul.
|ara Sfânt` este |ara minunilor! Ruga\i-v` pentru cei dragi,
merge\i ]i povesti\i ce-a\i v`zut ]i auzit”.

Un p`rinte român, vie\uitor în |ara Sfânt`, aduce ]i el
m`rturie despre aceast` minune: ,,An de an, în noaptea de 5
spre 6 august (18-19 august pe noul calendar), deci de
Schimbarea la Fa\`, în clipa în care începe liturghia pe
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Muntele Tabor, tot muntele se acoper` de un nor minunat.
De multe ori nu numai norul, pe care m-am învrednicit ]i eu
a-l vedea (b`tea vântul cu putere, iar norul st`tea pe loc, iar
la zi am v`zut c` era de o alt` nuan\` decât ceilal\i nori de
pe cer), ci ]i lumini cere]ti se arat` credincio]ilor”.

O alt` m`rturie demn` de încredere este cea a
agen\iilor de turism, care organizeaz` pelerinaje în |ara
Sfânt`. În reclamele lor se poate citi, spre exemplu:
,,Pelerinaj în |ara Sfânt`, Israel ]i Iordania. Coborârea
Norului Sfânt pe Muntele Tabor. Data plec`rii: 16 august.
Durata: 7 zile. Ziua a 3-a (adic` 19 august): Ierusalim.
Plecare spre Betleem: Biserica Na]terii Domnului Iisus
Hristos cu sfânta pe]ter`, Biserica Sfintei Ecaterina, Pe]tera
Fericitului Ieronim, Biserica ‘Grota laptelui’– pe locul unde
pruncul sfânt a fost al`ptat. În jurul prânzului, dou` ore
libere, apoi plecare seara spre Muntele Tabor, Biserica
Schimb`rii la Fa\`, unde Domnul le-a ar`tat ucenicilor firea
Sa dumnezeiasc`. Între orele 22:00-4:00 participare la
sfânta liturghie, când coboar` Norul Sfânt”.

,,Mai înainte închipuind învierea Ta, Hristoase
Dumnezeule, ai luat pe trei ucenici ai T`i: pe Petru ]i pe
Iacov ]i pe Ioan ]i în Tabor Te-ai suit. }i Tu, Mântuitorule,
la fa\` schimbându-Te, Muntele Taborului cu lumin` s-a
acoperit, iar ucenicii T`i, Cuvinte, s-au aruncat cu fa\a la
p`mânt, neputând suferi a vedea Chipul cel nev`zut. Îngerii
slujeau cu fric` ]i cu cutremur, cerurile s-au sp`imântat,
p`mântul s-a cutremurat, v`zând pe p`mânt pe Domnul
slavei (slava la Doamne strigat-am, de la vecernia mare a praz.).
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Epilog

Ast`zi, ca întotdeauna, cre]tinismul î]i v`de]te obâr]ia
dumnezeiasc`, adeverit` de minunile care au loc an de an în |ara
Sfânt`, ca ]i în alte col\uri ale lumii. Obâr]ia sa este m`rturisit` nu
doar de frumuse\ea ]i noble\ea înv`\`turii cre]tine, ci de Însu]i
D`t`torul ei, care ne-a pres`rat în cale aceste minuni, asemenea
unor m`rg`ritare de mult pre\, ce vorbesc despre Împ`r`\ia din care
sunt ]i spre care ne cheam`. Într-adev`r, aceste minuni sunt
m`rturii nepieritoare ce vorbesc oamenilor, din genera\ie în
genera\ie, despre Ziditorul lor. }i precum Dumnezeu este
Adev`rul, tot a]a credin\a în El dat` nou`, oamenilor, ]i adus`
înaintea ochilor no]tri prin minune, este adev`rat`.

Dar, poate, cititorul se întreab` de ce a fost nevoie de înc` o
c`rticic` despre credin\a cea adev`rat` în Dumnezeu, c`ci ar fi
firesc ca pân` acum, în atâtea secole de când Mântuitorul a venit
pe p`mânt, s` se fi scris îndeajuns de multe c`r\i care s` ne
vorbeasc` despre ea. Cu toate acestea, arareori se g`se]te ast`zi
adev`rul cu privire la minunile ce adeveresc dreapta credin\` în
Hristos. Prea adesea, informa\iile sunt trunchiate, cine vorbe]te
despre ele ,,uit`” s` spun` c` au loc potrivit calendarului bisericesc
al Sfin\ilor P`rin\i sau chiar îndr`zne]te s` banalizeze importan\a
unui asemenea fapt. L`s`m ca fiecare în parte s` socoteasc` de
cuviin\` cât de însemnat sau nu este acest fapt. C`ci, la urma urmei,
a crede este un act al voin\ei libere.

N`d`jduim ca aceast` bro]ur` s` fie de folos duhovnicesc
tuturor: celor care ]tiu de aceste minuni ]i cred în ele s` se
înt`reasc` în credin\` ]i s` mearg` înainte; celor care nu ]tiu de ele,
s` afle ]i s` cugete la existen\a lor ]i s` se gândeasc` la rostul
pentru care Dumnezeu le-a rânduit. }i fiecare în parte s`-L
redescopere pe Ziditorul s`u ]i s` se str`duiasc` s`-I aduc` cinstea,
slava ]i închin`ciunea, care se cuvin doar Dumnezeului celui
adev`rat, în veci. Amin.
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