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Chipul Domnului

Icoana (chip, asemlnare) este prin excelenti. Faga sau

Chipul lui Iisus Hristos Dumnezeu-Omul. Iar Iisus Hristos
este Chipul Thtilui: ,,Cine M-a uazut pe Mine, a udzut pe Ta-

tdl Meu!'Pe Maica Domnului gi pe Sfinti ii cinstim, penrru
ci" ei sunt loca;urile pnevmatice ale lui Hristos.

Simbolul este un semn sau un obiect prin care Dum-
nezeu i;i arati puterea Sa sau o lucrare a Sa. Simbolul nu
se identifici niciodati cu Dumnezeu. Idolul esre un obiect
frcut sau ales de oameni (cioplit), identificat cu Dumnezeu,
ftri si fie nicio relaEie intre idol si Dumnezeu.

Icoana este reprezentarea lui Dumnezeu insqi de-
venit Ipostasul personal al firii umane, fard. a se identifica
cu aceasti fire sau a se confunda cu ea. Icoana pistreazS.

distincgia dinre creaturi ;i Dumnezeu, ca ;i simbolul, dar
vede intr-o fagi umani creati pe Ipostasul dumnezei.rc in-
sugi, devenit subiectul ei.

Sfrnta Mahrami sau Chipul Domnului

A doua zi dupd. Adormirea Maicii Domnului, adici
la 16 august, in fiecare an, calendarul nostru face pomenire
Sfintei Mahrame. Dar ce este Sfrnta Mahrami? De ce se

amintqte in calendar despre ea gi ce lnsemnitate are penrru
noi crestinii acest obiect sft.nt?



t8 Arhim. Sofitn Boghiu

Sfrnta Mahrami, la originea ei, este o pinzl pe care

ni s-a pistrat in original chipul sau Portretul Mintuitoru-
lui nostru Iisus Hristos intipirit, ftri interventia oameni-

lor. De aceea, chipul Domnului de pe Sfrnta Mahrami se

mai numegte gi Chipul cel nefhcut de mini, omeneasci, care

este de fapt prima icoani din lume cu chipul Mintuitorului
nostru Iisus Hristos.

Cregtinitatea a cunoscut doul asemenea Mahrame,

adici doui chipuri neftcute de mini ale Mintuitorului:
Mahrama cu chipul Domnului trimisi lui Avgar, regele

Edessei din Siria, ;i Mahrama Sfintei Veronica, ce ne pis-

treazd. chipul suferind al Mintuitorului ;i s-a bucurat de o

larg5. rispindire mai ales in lumea apuseani.

Despre Sfrnta Mahrami trimisi lui Avgar, regele

Edessei din Asia Mic[, Sfintul Ioan Damaschin scrie urmi-
toarele cuvinte in primul siu tratat despre cinstirea sfintelor

icoane. ,,A venit la noi cuvAnt din bitrini ci Avgar, regele

Edessei, auzind de Domnul, s-a aprins de dragoste dumne-

zeiasci pentru El gi a trimis soli, poftindu-L pe MS.ntuitorul

la Edessa ca sl.viziteze pe regele Avgar gi sl-l vindece de boa-

la sa, iar daci nu ar vrea sau nu ar putea si vini la Edessa, a

poruncit unui pictor si faci chipul lui Iisus. Lucrul acesta

gtiindu-l Cel care cunoatte toate gi Poate toate, a luat o bu-

cati de pinzd. gi a lipit-o pe faga Sa gi s-a intipirit acel chip

care se pistreazi pAni astizi." SfAntul Ioan scria aceste cu-

vinte pe la anul 74A. Se pistreazi corespondenga dintre re-

gele Avgar ;i MAntuitorul, Care-i rispunde ci nu poate veni.

{l.rnt lar* I}omtrrlui

Al doilea portret al Mintuitorului, sau a doua icoa-

nI nefrcuti de mini, este numiti icoana Sfintei Veronica,

icoani care igi are originea in timpul Sfintelor Patimi. Min-
tuitorul mergea la patima Sa cea de bunivoie, cu crucea

in spate, cum $tigi, gi adeseori cildea. Cidea sub greutatea

crucii. La un anumit moment - stalia a gasea, a$a cum o

numesc la Ierusalim -, Mintuitorul a cizut sub cruce, $i-a
r5"nit grav genunchii, I-a cripat rotula. Era plin de singe,

plin de sudoare pe faEl,, pentru ci a fost bltut, a fost scui-

pat, pe cap avea r5.nile de Ia bitii, de la pumni gi de la cnut,
curgea si.nge peste tot gi cu crucea in spate... VI inchipuigi

citi durere...!

Din loc in loc, pe aceasti cale a Crucii c5"tre Golgota,

era multl lume care nu era de acord cu hotlrirea ristignirii
gi plingea. Era pi un grup de femei care plingeau in hohote.

Iisus le vede gi le spune: Fiicele lerusalimului, nu Ma pldn-
geli pe Mine, ci pe uoi Si pe copiii uoStri care Ma rdstignesc.

(Lsca 23,28) Totugi se desprinde din grupul acesta o femeie

gi-I intinde o basma, o mahram5., si-$i gteargl faga plini de

singe gi de sudoare. $i Iisus, care nu rimAne dator nicioda-

ti, face cu putere dumnezeiasci sI se imprime chipul Lui pe

aceasti mahrami. I-o di in semn de recunogtingi. Aceasta

se cheami Mahrama Sfintei Veronica. Femeia care I-a in-
tins-o a$a se chema. Aceasti Mahrami a fost pistrati, gi ea

impreuni cu alte obiecte sfinte, purtate din loc in loc multi
vreme. A ajuns gi ea la Roma gi se afli in muzeul catedralei

Sfrntul Petru.
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$i mai este inci un chip pe careJ cunoa$refi, ftri in-
doiali, chipul Mintuitorului de pe Sfhntul Giulgiu. Sffntul
Giulgiu in care a fost infr.Eurat Mintuitorul Hristos s-a pis-
trat, ca multe alte obiecte sfinte. $tigi din Evanghelie gi din
Slpti.mAna Patimilor gi mai ales din zilele invierii cum s-au

petrecut lucrurile: Iisus a fost ristignit pe cruce vineri. Tot
vineri seara Hristos este imbi.lsimat si este infrgurat ln giul-
giu. Giulgiurile erau nigte pinze lungi, aveau 1,40 mligime
gi vreo 4 m lungime. Acesre pinze erau imbibate cu aloe,

cu miresme flcute din parfumuri care erau foarte uleioase.
Tiupul a fost uns, pentru cL trupul lui Iisus era plin de rane.
A murit pe cruce, insi trupul era plin de rane de sus de la
cap p6.ni la picioare. L-au uns cu miresme, I-au inflgurar in
acest giulgiu mare tot corpul, iar pentru cap au avut o alti
pinzi, o alti mahrami.

in dimineata invierii, cind apar la mormAnt cei doi
apostoli, Petru gi Ioan, Petru intri in morminr mai intA.i,

apoi intrl gi Ioan in mormint gi vid giulgiurile a;a cum au
rimas Ia momentul cind a iegit Iisus din ele. Erau asemenea

unui locag de vierme de mltase: gtigi, c6.nd iese fluturele din
acel vierme, sparge undeva intr-un capit, gi apoi rlm5.ne
crisalida intreagi. Cam aga a fost cu Giulgiul Sfrnt: Iisus a
iegit, in taina invierii, din giulgiul din care de altfel nu se

putea iegi decit daci. rupeai pinza cu rot cu carne, se lipise
a^ga de bine [de trupJ. insl lisus, prin minunea dumnezeias-
-+ci a Invierii, a iegit intreg, dezlipindu-Se de aceasri pinzi.

Mahrama era intr-un colg, spun evangheliptii.

Caut Faia l)onrnului

Mahrama gi Giulgiul'Sfrnt au fost luate cu foarte

multi sfinqenie gi pistrate de sfintele femei ca o amintire
de neuitat gi purtate pe toate drumurile lor de pribegie in
vremea prigoanei cre$tinilor. $i a ajuns acest Giulgiu Sfrnt
la Constantinopol, la fel ca gi Mahrama de la Edessa, gi au

rlmas acolo multi vreme.

Din cercetarea istorici a Domnului se poate vedea cAt

de multe tipuri a cunoscut iconografia in fresce, in mozai-

curi, in miniaturi, in icoanele portative, pe diferitele obiecte

de arti, ln atitea monumente sacre ale cregtinitiEii din cei

aproape 2.000 de ani; tipul imberb al catacombelor, tipul
cu barbi, tipul sirian sau cel bizantin, sever gi senin, tipul
de om al durerii din nS"frama Veronicli ori chipul frumos
de la Edessa; tipuri pe care le-am putea numi istorice, la

care fiecare popor a mai adlugat ceva din specificul lui, din
sufletul lui.

Totugi, din atAtea chipuri ale Domnului, care este cel

mai apropiat de cel adevirat, care si respecte gi tradigiile

vechi despre inftgigareaLui frzicd., si mulgumeasci ;i hoti-
ririle sinoadelor.care vid in El pe Fiul lui Dumnezeu gi Fiul
Fecioarei, Dumnezeu ;i Omul?

Acest chip a reuqit si-l realizeze un pictor din Balcani

la 1259, in plini renaftere bizantini. Este chipul cunoscut

sub numele de Hristos Everghetul din biserica de la Boiana,

in Bulgaria. Andre Grabar c^re a studiat pictura bisericii
din Boiana gi s-a ocupat ln mod deosebit de chipul MA.n-

)1
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tuitorului, spune ce acest chip al Everghetului este cea mai
deslvirgita expresie artistici. a dogmei intrupirii. ,,Fata este

alungiti si ingusti., nasul sublire ;i abia curbar, ochii lun-
gi, migdalati, nesimetrici, umbrigi de sprdncene dese, gura
mici., exprimdnd in acelasi timp blAndege;i gravitate, mus-
tl.tile scurte si dese, pirul lung, des, incadrind fap si ciz6.nd

pe spate, despirgit printr-o cirare, slobozind doui guvile pe
frunte; barba scurti, qoari si ingustl in dreptul urechilor,
acoperind pufin obrajii gi birbia gi despi4indu-se qor in
doui."

Pentru realizarea acestui chip, pictorul a ginut seama

gi de descrierile ami.nungite ale figurii Sale, dar gi de hotiri.-
rile sinoadelor din 843 gi 1082 de la Constantinopol, care

insistau asupra umanititii lui Iisus Hristos. Aceste sinoade
reafirmau principiul ci pictorul nu reprezinti natura divi-
ni, ci natura umani. a lui Hristos, ,,care a imbricat trupul gi

sAngele nostru" si ,,are acelagi trup ;i acelasi sAnge ca gi noi",
,,care a suferit Patima pentru noi".

,,in descrierea cilugirului Epifanie, Mintuitorul arati.
extrem de frumos... cu pirul blond si nu foarte des... cu
sprAncenele dese si nu prea arcuite, cu ochii luminogi gi

strilucitori... avea ochi frumosi, nas lung, barba blondi.,
pirul lung pentru ci niciodati foarfecele nu atinsese capul
siu gi nici vreo alti min5" omeneascS. decAt cea a Maicii Sale

cXnd era copil; gA.tul usor plecat... trupul era de culoarea
grAului, fata nu era rotundl, ci ca a mamei Sale, ugor
ingustati in partea de jos, obrajii usor coloraEi, atit cit s5.

Caut Fagir f)omnului )z

arate un caracter pios, ingelept gi smerit, pistrind totdeauna

o frumusege senini, pe care Dumnezeu o Pusese cu Pufin
timp mai inainte in mama Sa, cireia ii semina in toate".

(pagina 115, Chipul Mintuitorului in iconografie, Editura Bizantini,200l)

,,Chipul acesta al Everghettilui exprimi, mai mult de-

cit oricare altul, mS.relia divini intrupati intr-o fiingi' ome-

neasci desivilgiti. Acesta este chipul Domnului care m-a

relinut gi mi-a plicut." (Arhim Sofian Boghiu, Chipul Mintuitorului in

iconografie, Editura Bizantini, 200 1, pp. 1 I 5-1 l6)
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PrezenEa lui Iisus Hristos
in viaga noasrri., dupl inviere

invierea esre ziua cea mai luminoasi. si mai plini de
Duh Sfrnt, este sirbiroarea slrbitorilor: ,s{.ceasta este ziua
pe care a frcut-o Domnul, si ne bucuri.m si si ne veselim
intr-insa!"

invierea este biruinga definitivi a binelui impotriva
riului si biruinta adevi.rului impotriva minciunii.

invierea este implinirea si incoronarea slujirii lui Iisus
Hristos ca Domn gi Mintuitor al lumii.

invierea este dovada si puterea dumnezeirii MXntui-
torului ;i totodati. inceputul invierii noastre. Ci.ci precum
Hristos a inviat, tot aga ;i noi vom invia. ,,Hrisros a inviat
din morti, fiind incep5.tura invierii celor adormifl." (r corin-
teni 15, t4-zo) Nimeni pAni la El gi nimeni dupi El nu a spus
asemenea cuvinte, pe care numai Iisus Dumnezeul nostru le
poate spune si implini:

,,Eu sunr invierea 9i viaga...! Eu sunt lumina lumii...!;
Eu sunt qa...!; Eu sunt calea, Adevirul 9i Viala! Prin Mine
se ajunge la Thtil ceresc."

,,Venigi la Mine roti cei osteniti si impovlragi ;i Eu vi
voi odihni pe voi!"

$i: ,,Iati, Eu cu voi sunr, in toate zilele, pini la sfrrgi-
tul veacurilor!"

(lar"rt Fata Dornnului

Daci Iisus Hristos inviat apare apostolilor Sii cu tru-
pul Siu omenesc, El face aceasra pentru a-i incredinga ci El
insugi este Cel ce a triit cu ei gi i-a inviEat. Dar, daci ade-
seori Se face nevizut de la ochii lor, El vrea sl-i lnvege si.-L
caute mereu, acolo unde este El totdeauna, adici. la Thtil
Si.u Dumnezeu.

invierea susfine bucuria de a trii ;i di sens gi miretie
vietii noastre. Fi.ri credinta ln inviere nu suntem decAt
nigte fiinge mici care se frlminti gi se zbat neputincioase

t^in tlrAna pimA.ntului. FIri Inviere sunt zadarnice ;i truda

;i toati jertfa noastri in lumea aceasta. Cici pentru inviere
ne luptim cu patimile din noi si ne stipi.nim instinctele si

ducem greul unei vieti pe care o dorim mereu mai buni
gi mai frumoasi.. Pentru inviere ne striduim si. triim in
pace si in buni. intelegere unii cu algii, convingi fiind ci togi
oamenii suntem frati intre noi, avind un singur Tat5. in
ceruri ,,Care dintr-un singe a frcut tot neamul omenesc",
El fiind insusi Izvorul viegii noasre ,,prin care ffLim, ne

v,,mi$cam Si existarrr' (FapteleApostolilor 17,26-28). Pentru inviere
.rii- ;i murim, increiing"gi ci numai Orr,, i""i.r. -rg" fii
deschide porlile sale in ve;nica impirigie a lui Dumnezeu.

Dupi inviere, Iisus li spune Mariei Magdalena: ,,Nu
te atinge de Mine, ci inci nu M-am suit la Thti.l Meu.
Mergi la fragii Mei gi le spune ci Mi sui la Thti"l Meu gi

nu te atinge de Mine, ci inci nu M-am suit la Thtil Meu."
(loan 20,17)
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