OMILIE LA SF. IERONIM -15 Iunie

(Pentru Duminica 28/6/2020)
Pe 15 iunie, Biserica prăznuiește pe Sfântul Ieronim, o pomenire care evidențiază legătura dintre
Est și Vest care a existat înainte de Marea Schismă (1054). El s-a născut în provincia romană
Dalmația (care include orașul de astăzi Grahovo Polje, Slovenia) în anul 347. Părinții săi erau
creștini înstăriți, care și-au trimis fiul la Roma pentru o educație sub cei mai buni profesori. A
studiat literatura latină și greacă, precum și filozofia și retorica. După aceea, Sfântul a studiat
Teologia la Trier (orașul celtic Trevorum, care se află la granița dintre Franța și Germania), Aquileia (vechiul oraș roman de pe golful Mării Adriatice) și în Antiohia Siriei. În Constantinopol, el a
studiat sub Sfântul Grigorie Teologul (329-390) și la Alexandria sub Didimul Orbul (c. 313-398).
Din această experiență valoroasă a rezultat o educație minuțioasă și o fluență în cinci limbi, ceea ce
l-a determinat pe papa Damasus (366-384) al Romei să-l invite pe Sfântul Ieronim să devină
secretar și consilier personal în 382. În ciuda unei funcții atât de înalte, Sfântul Ieronim s-a simțit
chemat în Țara Sfântă. După o lungă perioadă de timp petrecută în deșertul Nitrian (în nord-vestul
Egiptului, între Alexandria și Cairo), în care a fost angajat în exerciții spirituale în mijlocul unor
mari sfinți asceții, a făcut casa sa permanentă din Betleem în 386. Cât timp a fost acolo, a întemeiat
două mănăstiri, una pentru bărbați (unde a fost stareț) și una pentru femei. El a fost părinte spiritual
pentru ambele comunități și, pe lângă obligațiile monahale, s-au angajat să studieze și să scrie.
Sfântul Ieronim este unul dintre cei mai prolifici scriitori ai Bisericii din toate timpurile. Una dintre
cele mai mari contribuții ale sale este traducerea Sfintei Biblii în latină, o lucrare pe care Papa
Damasus a comandat-o și care a devenit standardul întregii biserici occidentale. O altă lucrare
semnificativă și prima de acest fel este o colecție de volume de lucrări și biografii a 135 de figuri
ale Bisericii, de la Sfântul Petru până în timpul Sf. Ieronim. Sfântul Cassian Romanul (c. 360-435) a
spus aceasta despre lucrarea sa: „Ieronim este cu adevărat pentru lumea ortodoxă un profesor, ale
cărui scrieri strălucesc, se aprind și lumineaza ca niște lumânări divine, precum soarele strălucind
din est. spre Vest [Ammianus Marcellinus '(c. 330-c.391) cronica Res Gestae]. Sfântul Ieronim a
răposat la Betleem pe 15 iunie, în anul 420. Biserica occidentală îl onorează printre sfinții mari
învățători precum Ambrozie, Augustin și Papa Grigorie cel Mare.
În învâțăturile despre mântuirea noastră, Sfântul Ieronim subliniază două puncte:
În primul rând, libertate de voință (autoexpunere). Aceasta înseamnă că o persoană trebuie să fie
interesată și implicată în lupta sa pentru mântuire. În al doilea rând, harul lui Dumnezeu, care
izvorăște din jertfa lui Hristos pe Cruce și se găsește în Sfintele Taine ale Bisericii. Botezul,
mirungerea, Sfânta Euharistie, spovedania și alte acte ale Bisericii sunt mijloacele prin care o
persoană poate fi salvată. Acesta este motivul pentru care Sfântul Ieronim a subliniat că „în afara
Bisericii nu există mântuire” (Extra Ecclesia nulla salus. Scrisoarea XV, Către Damasus 2, PL 22:
335).
Iubiții mei frați și surori, adevărurile veșnice pe care Sfântul Ieronim le-a propovăduit în viața și în
activitatea sa sunt încă afirmate de Biserica Ortodoxă și astăzi. Să ne uităm în special la maxima
Sfântului Ieronim: „În afara Bisericii nu există mântuire”. Din păcate, există astăzi oameni
botezați care s-au rupt de Biserică. Aceștia susțin că pentru că au primit Sfântul Botez și pretind că
au credința în Hristos, nu au nevoie de Biserică. Lipsa lor de dorință și negarea, demonstrează
defapt ignoranța lor despre cine este Hristos și despre ce este Biserica. Aceasta este pentru că sunt
de fapt Unul și același. După cum spune Sfântul Pavel în mod repetat (pentru unele exemple, vezi 1
Corinteni 10:16, 12:12, 12:27; Efeseni 1: 23-24), „Biserica este Trupul lui Hristos.” Fiecare creștin
care face parte din Biserică este mădular al Trupului lui Hristos, iar a fi parte din Trupul lui Hristos

înseamnă a face parte din Biserică. Nu există separare. Sfântul Augustin precizează clar acest punct
atunci când declară că Biserica este Hristos și că El este cu noi de-a lungul veacurilor. Pe scurt,
oricine este în Biserică este cu Hristos, iar cei care rămân despărțiți de Biserică nu sunt. Oricine
crede altfel este înșelat. Amintiți-vă, de asemenea, că Biserica este Mamă. La fel cum o mamă
hrănește și dă viață copiilor cu laptele ei, la fel și Biserica își hrănește copiii cu Sfântul Trup și
Sânge al lui Hristos. Domnul a spus: „dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea
sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi.” (Ioan 6:53). Cei care refuză Sfânta Împărtășire resping viața
și îmbrățișează moartea. Pentru propria noastră sănătate spirituală, să creștem în înțelegerea
învățăturilor Sfinților Părinți ai Bisericii și să nu fim influențați de false doctrine sau ideologii. Fie
ca în schimb să fim ghidați de înțelepciunea lor de-a lungul vieții noastre.

