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„Să vă iubiţi unul pe altul! Precum Eu v-am iubit pe voi, 
aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul!” (Ioan 13, 34) 

Anul 2018 
Centenarul 

Marii Uniri VIAŢA CREŞTINĂ 

radiția a asociat fiecăruia dintre 
cei patru Sfinți Evangheliști 
câte un simbol. Astfel, Sfântul 

Evanghelist Matei este zugrăvit împre-
ună cu un om (înger), Sfântul Evanghe-
list Marcu este zugrăvit împreună cu 
un leu, Sfântul Evanghelist Luca este 
zugrăvit împreună cu un vițel, iar Sfân-
tul Evanghelist Ioan este însoțit de un 
vultur. 
     Simbolurile celor patru evangheliști 
sunt zugrăvite cu aureolă și cu aripi, fiind 
inspirate din Cartea Apocalipsei: „Şi fiinţa 
cea dintâi era asemenea leului, a doua 
fiinţă asemenea viţelului, a treia fiinţă 
avea faţă de om, iar a patra fiinţă era 
asemenea vulturului care zboară” 
(Apocalipsa 4, 7) și de proorocia lui 
Iezechiel: „Feţele lor? - Toate patru aveau 
câte o față de om înainte, toate patru 
aveau câte o faţă de leu la dreapta, toate 
patru aveau câte o faţă de bou la stânga 
şi toate patru mai aveau şi câte o faţă de 
vultur în spate” (Iezechiel 1, 10). 

     Omul a fost ales ca simbol al Sfântului 
Evanghelist Matei, deoarece acesta își 
începe Evanghelia cu înșiruirea oameni-
lor din genealogia după trup a Mântu-
itorului. 
     Leul a fost ales ca simbol al Sfântului 
Evanghelist Marcu, deoarece acesta ne 
vorbește la începutul Evangheliei despre 
Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, ca fiind 
„Glasul celui ce strigă în pustie” (Marcu 
1, 3), care amintește de răgetul leului. 
     Vițelul a fost ales ca simbol al Sfântu-
lui Evanghelist Luca, deoarece acesta 
este singurul Evanghelist care vorbește 
despre „vițelul cel gras” care, potrivit 
parabolei întoarcerii fiului risipitor, este 
sacrificat la ospăț. 
     Vulturul a fost ales ca simbol al Sfân-
tului Evanghelist Ioan, deoarece acesta 
se înalță asemenea vulturului, în descrie-
rea Logosului Dumnezeiesc și felul în 
care pune în valoare iubirea divină cea 
mai presus de lume, afirmând că 
Dumnezeu este iubire (Ioan, 4, 8). 

T 

 

e spune în Evanghelie că: Iată, noi 
am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. 
Cu noi oare ce va fi? (Matei 19, 27). 

     Cred că la acesta unii ar răspunde: Ce au 
lăsat ucenicii? Ei erau oameni care câștigau 
cele de trebuință ale vieții prin sudoare și 
munca lor, fiind pescari, care poate aveau 
sau nu o barcă și niște mreje pe undeva. Nu 
aveau case bine zidite sau alte averi. Ce au 
lăsat sau pentru ce au cerut o răsplată de la 
Hristos? Ce răspundem noi la aceasta? Chiar 
pentru aceasta, au pus întrebarea aceasta 
mai mult decât necesară. Pentru că nu aveau 
nimic altceva decât câteva lucruri neînsem-
nate, au aflat că Domnul va răsplăti și va 
veseli cu darurile Sale pe cei care la fel au 
lăsat nu numai puținul lor pentru împărăția lui 
Dumnezeu. Au dorit să fie găsiți vrednici 
pentru a intra în împărăția cerurilor, datorită 
dragostei pentru El. Cel bogat, ca unul ce a 
lăsat mult, va aștepta cu încredințarea unei 
răsplăți pe măsură. Cel care are puțin și a 
lăsat și puținul său, nu este și el îndreptățit să 
întrebe cum i se va răsplăti fapta? Pentru 
aceasta, și în numele lor și a celorlalți care au 
făcut asemenea, lăsând și puținul lor, spun: 
Iată noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. 
     Dar mai trebuie să înțelegem un lucru. 
Socotită cum se cuvine, durerea suferită la 
lepădarea de cele lumești este aceeași, fie 
că este vorba de mult sau puțin. Haideți să 

vedem care este adevăratul înțeles al aces-
tei exemplu atât de întâlnit. Să presupunem 
că doi oameni au trebuit să stea dezbrăcați. 
Unul s-a dezbrăcat de haine scumpe, în 
timp ce celălalt a trebuit să lepede numai 
dintre cele ieftine și ușor de găsit. Oare 
durerea goliciunii nu va fi aceeași în ambele 
cazuri? Mai rămâne altceva de lămurit? Cât 
privește ascultarea și dorința cea bună, cei 
ce, deși în situații diferite, au arătat totuși 

aceeași ușurință, și dorind, au vândut ceea 
ce aveau, trebuie așezați pe aceeași treaptă 
cu cei bogați. Chiar Pavel cel înțelept scrie: 
Căci, dacă este bunăvoinţă, bine primit este 
darul, după cât are cineva, nu după cât nu 
are (II Corinteni 8, 12). Astfel, întrebarea 
apostolilor a fost plină de rațiune. 
 

Sfântul Chiril al Alexandriei, 
sec. IV-V  



 

 
VIAŢA CREŞTINĂ   25 Noiembrie 2018 2 

Contact: Pr. Marius-Ionuţ Tabarcea, Tel. 0745776456, mail: parohia.poienita@yahoo.ro, web: poienita.mmb.ro, facebook.com/parohiapoienita 

Bucovina a fost a doua provincie care s-a 
unit cu patria-mamă, după Basarabia. 
 

La Cernăuți apare pri-
mul număr al gazetei 
„Glasul Bucovinei”, 
editată de un grup de 
români bucovineni în 

frunte cu profesorul universitar Sextil 
Pușcariu. 

Este convocată Adu-
narea Națională la 
Cernăuți la care par-
ticipă reprezentanți ai 
românilor, primari și 

foștii deputați ai dietei bucovinene. Adu-
narea adoptă o moțiune prin care este pro-
clamată unirea Bucovinei integrale cu cele-
lalte provincii românești, într-un stat na-
țional independent. 

Ucrainienii bucovineni 
organizează o aduna-
re, ca răspuns celei ro-
mânești, în care pro-
clamă alipirea unei 

mari părți din Bucovina noului stat ucrai-
nean. În susținerea acestora, Rada (Parla-
mentul) de la Liov mobilizează militari în 
pozițiile cheie ale Bucovinei. 

Luând act de acțiunile 
părții ucrainiene, Con-
siliul Național Român 
cere sprijin militar 
Guvernului României 

și convoacă Congresul general al Buco-
vinei. La Congres participă 74 de delegați 
ai Consiliului Național Român, 13 delegați 
ai ucrainienilor, 7 ai germanilor, 6 ai polo-
nezilor. Dionisie Bejan citeşte în plen o 
Moțiune care prezintă caracterul româ-
nesc al Bucovinei și cere „unirea ne-
condiționată și pentru vecie a Bucovinei, 
în vechile ei hotare până la Ceremuș, 
Colacin și Nistru, regatul României”.  
     În procesul–verbal al Congresului 
general al Bucovinei au fost menţionate 
următoarele observaţii ce au stat la baza 
unirii Bucovinei cu România: „La fundarea 
Principatelor Române, Bucovina care cu-
prinde vechile ţinuturi ale Sucevei şi 
Cernăuţilor, a făcut pururea parte din Mol-
dova, care în jurul ei s-a închegat ca stat. În 
cuprinsul hotarelor acestei ţări se găsesc 
vechiul scaun de domnie de la Suceava, 
gropniţele domneşti de la Rădăuţi, Putna şi 
Suceviţa precum şi multe alte urme şi 
amintiri scumpe din trecutul Moldovei; În 
1774, prin vicleşug, Bucovina a fost smulsă 
din trupul Moldovei cu de-a sila alipită co-
roanei habsburgilor; 144 de ani poporul 
bucovinean a îndurat suferinţele unei câr-
muiri străine, care îi nesocotea drepturile 
naţionale”. 

Unirea Bucovinei cu România 

Cernăuţi | Generalul Zodic comunică populaţiei unirea Bucovinei cu Regatul României 

Sala Mitropolitană din Cernăuţi, unde s-a votat unirea Bucovinei cu România 


