C U VÂ N T U L
EPISCOPULUI

SILUAN
AȘTEPTÂND
AM AȘTEPTAT
PE DOMNUL
(PS. 39, 1)

a jumătatea lunii noiembrie începe Postul Nașterii Domnului. Ca în orice perioadă de
post, creștinul ia aminte la ce
mănâncă și bea, la ce vorbește
și gândește, la ce dorește și trăiește. Dar
perioada premergătoare Praznicului
Nașterii Domnului are o conotație aparte, comparativ cu celelalte posturi. E o perioadă de așteptare. Tradiția creștină apuseană a asimilat această perioadă cu
adventum, adică cu perioada în care se
așteaptă venirea în trup a lui Dumnezeu.
Vom zice noi, creștinii: „Dar Dumnezeu S-a întrupat. Noi ce mai așteptăm
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sau cum să trăim această perioadă ce
premerge Crăciunului?”
În Sfânta Scriptură se vorbește despre Domnul și ca despre Cel ce vine (cf.
Mt. 11, 3; Apoc. 1, 4; 1, 8; 4, 8). Iar noi
cei care în Hristos ne-am botezat și în
Hristos ne-am îmbrăcat (cf. Rm. 6, 3), Îl
așteptăm pe Cel Care iarăși va să vină
întru slavă, să judece viii și morții. Pentru
noi, creștinii, Domnul vine (1 Cor 16,
22) în toată vremea, în toate zilele. De
aceea, rugăciunea cea mai des repetată
în biserică este Doamne miluiește. Adică
mereu se cheamă Numele Domnului,
de când primii dintre cei care au crezut
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în Domnul, la Rusalii, au auzit cuvântul Sfântului Apostol Petru: Tot cel ce
va chema Numele Domnului se va mântui (F.Ap. 2, 21; Ioil, 3, 5). Așa se face
că primii creștini se numeau cei ce cheamă Numele Domnului (F.Ap. 9, 14).
Chemarea numelui Domnului este,
așadar, o „îndatorire” a fiecărui creștin,
știut fiind că aceasta constituie și un
mod de a binecuvânta pe Dumnezeu și
de a-i mulțumi pentru binefacerile Sale
revărsate peste lume. Și cântăm la Sfânta
Liturghie: Binecuvintează suflete al meu
pe Domnul și toate cele dinlăuntrul meu,
Numele cel sfânt al Lui (Ps. 102, 1). Iar
la praznicele Maicii Domnului și la
Cununie auzim cântând partea a doua
a versetului din psalmul 115: Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat
mie? Paharul mântuirii voi lua și Numele
Domnului voi chema (v. 3-4).
De observat asocierea a două lucruri
esențiale pentru creștin, în versetul de
mai sus: paharul mântuirii și chemarea
Numelui Domnului. Și aceasta se leagă
și de praznicul pe care ne pregătim să-l
întâmpinăm, pentru că noi chemăm
Numele Celui Care S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat, de la Duhul Sfânt și
din Maria Fecioara, și S-a făcut om (cum
mărturisim în Crez). Și făcându-Se om
sau înomenindu-Se, Fiul Cel veșnic al
Tatălui ceresc S-a făcut nouă Pâinea care
s-a pogorât din cer (cf. In 6, 51) și S-a
dat nouă – Trup și Sânge – adevărată
mâncare și adevărată băutură (cf. In. 6,
55). Pentru a gusta din această hrană ce-
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rească ne pregătim prin postire și prin
înfrânare în Postul Crăciunului și în fiecare perioadă de postire, pentru a ajunge să o facem în zilele de miercuri și de
vineri ale fiecărei săptămâni, pentru a ne
bucura de ospățul Împărăției Tatălui și
a Fiului și a Sfântului Duh care se proclamă solemn la fiecare Dumnezeiască
Liturghie.
Perioada de pregătire și de așteptare
din vremea Postului Crăciunului are ca
menire tocmai de a ne provoca foame
și sete de „altceva”, de altă mâncare și
de altă băutură decât cele pe care lumea
aceasta ni le propune. De aceea auzim
în biserică îndemnul: Gustați și vedeți
că bun este Domnul (Ps. 33, 8).
Prin întruparea Sa, Domnul S-a pus
la măsura noastră, dar nu ca să-l
„micșorăm” pe El la măsura doririlor și
a plăcerilor noastre, ci ca noi să ne ridicăm și să aspirăm la înălțimea și măreția
a ceea ce El dorește pentru noi: să cunoaștem iubirea lui Hristos, cea mai
presus de cunoștinţă, ca să ne umplem
de toată plinătatea lui Dumnezeu (cf.
Efes. 3, 19). Căci Dumnezeul nostru a
venit în trup, plin de Har și de Adevăr
(cf. In. 1, 14), și din plinătatea Lui noi
toți am luat, și har peste har (cf. In 1,
16). Prin părtășia la Trupul și Sângele
lui Hristos pe Care am fost „altoiți” prin
Botez, devenind trup din trupul Lui și os
din oasele Lui, ne facem părtași, prin
Har, la plinătatea dumnezeirii ce
sălășluiește trupește (cf. Col. 2, 9) întru El.
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Pentru a conștientiza la ce slavă suntem chemați și pentru a ne împărtăși mai
cu adevărat din plinătatea de viață nestricăcioasă și de iubire pe care o aduce
nașterea lui Hristos, ne pregătim în perioada acestui post ca unii care de la Botez
suntem purtători ai acestui tezaur în vase de lut (cf. 2. Cor. 4, 7), neștiind să-l
prețuim cum se cuvine.
Fie ca perioada acestui Post al Crăciunului să aducă în sufletele și în viața noastră acea schimbare (metanoia – pocăință – convertire) care să facă loc Fiului lui
Dumnezeu ce vine să ne vestească Împărăția Sa și să ne reamintească statutul de
fii și (deci) de moștenitori pe care îl avem în ea.
Duhul și mireasa zic: Vino. Și cel ce aude să zică: Vino. Și cel însetat să vină.
Și cel ce dorește, să ia apa vieții în dar. Vino, Doamne Iisuse!
†Episcopul Siluan
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
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Luca 10, 16-21
„Zis-a Domnul ucenicilor Săi: cine vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă și cel ce se
leapădă de voi de Mine se leapădă; iar cine se leapădă de Mine se leapădă de Cel
care M-a trimis pe Mine. Iar cei șaptezeci s-au întors cu bucurie, zicând: Doamne,
și diavolii se pleacă nouă în numele Tău. Atunci Iisus le-a răspuns: am văzut pe
Satana ca un fulger căzând din cer. Iată, v-am dat putere să călcaţi peste șerpi și
peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului; și nimic nu vă va putea vătăma. Însă
nu vă bucuraţi de aceasta, că duhurile se pleacă vouă, ci vă bucuraţi mai ales pentru
că numele voastre s-au scris în ceruri. În ceasul acela s-a bucurat Iisus cu duhul și a
zis: Mărturisescu-mă Ție, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, că ai ascuns
acestea de cei înţelepţi și de cei pricepuţi și le-ai descoperit copiilor. Da, Părinte, căci
așa a fost bunăvoința/bunăvoirea înaintea Ta.” Luca 10, 16-21

ine vă ascultă pe voi pe Mine mă
ascultă. Este un cuvânt de investire a Apostolilor cu putere multă.
Aici avem fundamentul creării ulterioare
a tradiției paternității în Biserică. Tot cel
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ce voiește să cunoască pe Dumnezeu într-un mod viu și autentic devine ucenicul
unui părinte însuflat de har, care îi spune
și îl îndrumă nu vorbind de la el însuși, ci
cele pe care Duhul Sfânt va pune in inima
lui pentru învățăcel. Ucenicul se va numi
ascultătorul, întrucât el va fi împlinătorul
cuvântului Domnului. În modul acesta,
ucenicul primește cuvântul de la Dumnezeu prin gura părintelui duhovnicesc, și
ascultă cu bucurie, împlinind, și aici se
produce o mare taină: ascultarea ucenicului, împlinirea cuvântului, îi dă autoritate părintelui. Altfel, acesta nu vorbește
de la sine după părerea lui, nici după știința
lui, ci primește cuvântul după rugăciunea
și adânca căutare a ascultătorului. Persoana părintelui se face sălaș al harului pentru
ascultarea ucenicului, care acum va avea

APOSTOLIA • NR. 104 • NOIEMBRIE 2016

TÂLCUL EVANGHELIEI

conștiința că nu omul i-a vorbit, ci însuși
Dumnezeul cel viu. Povățuitorul va avea
multe astfel de prilejuri smeritoare încât
să nu se socotească pe sine cineva, nici
ucenicii nu se vor raporta ca la un guru,
ci vor vedea în părintele lor blând și smerit chipul lui Hristos.
„Mă numiți pe Mine Învățătorul și
Domnul și bine ziceți, căci Însumi sunt”
... „Învățați-vă de la Mine căci sunt blând
și smerit cu inima, și veți afla odihnă sufletelor voastre”. După acest cuvânt,
Domnul întărește spunând un altul: „Cine
se leapădă de voi, de Mine se leapădă”. De
aici putem vedea cât de mult prețuiește
Domnul cuvântul și ascultarea, întrucât
sunt trimise din iubirea Lui fără margini.
Lepădarea de trimișii lui Dumnezeu este
lepădare de El însuși. Neîmplinirea cuvântului părintelui si povățuitorului nostru,
în tradiția noastră, este neascultarea cuvântului mântuitor, care Domnul i l-a dat,
chiar fără ca el să știe sau să „simtă” pentru noi și direcția noastră în viață.
Așadar, atenție cu frații noștri care vin
să primească doar cuvântul pe care îl vor,
care să le fie convenabil și după părerea
lor. Tocmai aici se simte criza noastră astăzi, când spunem că nu avem mari duhovnici. Domnul poate nu trimite mari
duhovnici și pentru faptul că nu vor fi ascultători care să-i „nască”. Apoi mai este
un aspect, omul de astăzi nu caută un cuvânt, direcție nouă, care să-i schimbe viața,
să-l facă să trăiască după voia lui Dumnezeu, ci vor o simplă descărcare psihologică care să le asigure un minimum „con-

fort” al unei conștiințe parțial adormite,
ținută parcă cât să nu supere patimile și
obișnuințele mondene.
Toată această chemare de sus se face
de la Domnul și în Numele Lui. Este acest
mandat pe care însuși Domnul Hristos ca
Fiu L-a împlinit față de Tatăl, tot așa apostolii din toate timpurile vor vorbi, nu în
numele lor sau pentru ei, ci în numele și
pentru numele Domnului. Ucenicii s-au
minunat că și demonii se supun lor pentru numele Lui. Erau uimiți, dar nu uitaseră cuvântul „toate câte veți cere în numele Meu, cu credință , veți primi”, iar
întru puterea Numelui „nimic nu vă va vătăma”. Cu toate acestea, bucurie cea mare
este că numele lor „s-au scris în ceruri”.
Cunoaștem din tradiția Bisericii că
atât în perioada apostolică, cât și în cea
primară exista o practicare a rugăciunii
Numelui Domnului. În Noul Testament,
creștinii sunt numiți „cei care cheamă
numele Domnului”, fiindcă „oricine va
chema Numele Domnului, se va mântui”. Ulterior, tradiția monahală a
părinților deșertului, din pustia schetică, au lucrat ceea ce numim astăzi rugăciunea inimii: „Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă”, numită și rugăciunea Numelui sau rugăciunea
neîncetată. Prin această rugăciune în întreaga noastră ființă se imprimă Numele
Domnului Hristos, și numele nostru va
fi scris în ceruri, pentru că însuși Numele
Lui se va înscrie în noi.
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PĂRINTELE ARHIEPISCOP

IUSTINIAN CHIRA
PĂSTORUL DUHOVNICESC AUTENTIC
ŞI „PATRIARHUL” JERTFELNIC
AL MARAMUREŞULUI ORTODOX VOIEVODAL
ŞI AL SĂTMARULUI STRĂMOŞESC ŞI ROMÂNESC
(1921 – 2016)

ată că de peste două milenii încoace,
adică de la întemeierea credinţei creștine, suntem capabili să ne cinstim și
să ne omagiem eroii istoriei sau martirii credinţei precum și personalităţile marcante, universale și naţionale, care au
amprentat istoria, veacurile și locurile cu activitatea, cu viaţa și cu învăţăturile ori scrierile lor mult folositoare!...
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În acest sens, iată că anul acesta, din ziua
de duminică - 30 octombrie 2016, ne facem
părtași la nașterea în viaţa cea veșnică a
Împărăţiei Cerurilor a unui mare cunoscător și mărturisitor al istoriei bimilenare românești, totodată și propovăduitor al dreptei credinţe creștine – Arhiepiscopul Iustinian
Chira al Maramureșului și Sătmarului, după
ce și-a purtat cu toată demnitatea, onestitatea și încrederea în Dumnezeu crucea creștinească a vieţii, a slujirii și pastoraţiei misionare, vreme de foarte mulţi ani, și care, la
data de 28 mai anul curent, a împlinit venerabila vârstă pământească de 95 de ani…
Înaltpreasfințitul Părinte Iustinian Chira
– Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a
trecut la cele veșnice în dimineaţa zilei de 30
octombrie 2016, în timpul slujirii Sfintei
Liturghii duminicale. În seara zilei de sâmbătă, 29 octombrie 2016, Înaltpreasfinția Sa a
suferit un infarct miocardic și a fost internat
la Spitalul Județean de Urgență (SJU) din municipiul Baia Mare, judeţul Maramureș.

APOSTOLIA • NR. 104 • NOIEMBRIE 2016

IN MEMORIAM

Venerabilul Păstor Duhovnicesc și Ierarh
s-a născut la 28 mai 1921, în satul Plopiș din
județul Maramureș, dintr-o familie de țărani
evlavioși la botez primind numele de Ioan.
A urmat școala primară în satul natal (1928
- 1934). Între anii 1934 - 1941 a fost reținut
acasă de părinți pentru sprijin în gospodărie, apoi a urmat doi ani cursurile Liceului
Ortodox de băieți „Simion Ștefan” din municipiul Cluj Napoca.
Animat și însufleţit de dragostea de a-L
sluji cât mai bine pe Dumnezeu, s-a dus la
Mănăstirea „Sfânta Ana” din Rohia, din Ţara
Lăpușului, ca frate de mănăstire în data de 12
martie 1941, tuns în monahism sub numele
de Iustinian (în anul 1942). La 15 august 1942
a fost hirotonit diacon, iar la 17 aprilie 1943
preot la Mănăstirea Rohia - Maramureș de către Preasfințitul Părinte Nicolae Colan Episcopul Vadului, Feleacului și Clujului.
Între 22 noiembrie 1942 și 10 martie
1943 este încorporat, în pofida hainei clericale, în armata maghiară la Miscolt. În împrejurările istorice dramatice dintre 1940
-1944, monahii din Mănăstirea Rohia –
Maramureș trăiau într-o înfrigurată nădejde: eliberarea țării și a Transilvaniei.
În zorii în care această speranță devenea
o certitudine, este numit Stareț la Mănăstirea
Rohia tânărul ieromonah, în vârstă de numai 23 de ani, Părintele Iustinian Chira, care
avea să conducă acest sfânt locaș, aproape
30 de ani; una din cele mai îndelungate și
rodnice stăreții.
Pentru meritele sale în conducerea mănăstirii, la propunerea Preasfințitului Părinte
Episcop Teofil Herineanu al Vadului,

Feleacului și Clujului, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române i-a conferit, în anul 1967,
rangul de Arhimandrit, iar în anul 1973 a fost
ridicat la rangul de Arhiereu, fiind ales în treapta de Episcop - Vicar la Arhiepiscopia Vadului,
Feleacului și Clujului.
În luna septembrie anul 1990 a fost ales
Episcop Eparhiot al reînfiinţatei Episcopii
Ortodoxe Române a Maramureșului și
Sătmarului, fiind instalat la data de 11 noiembrie 1990 după ce, vreme de 17 ani a fost vrednic Episcop Vicar la Cluj, fiindu-i loial și credincios ucenic și apropiat colaborator
Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Teofil
Herineanu al Vadului, Feleacului și Clujului.
În această funcție și calitate inițiază reorganizarea de curând reînființatei Episcopii
a Maramureșului și Sătmarului. În acest scop
a cerut înființarea postului de Episcop – Vicar
pe seama Episcopiei Ortodoxe Române a
Maramureșului și Sătmarului, post în care
l-a propus, în anul 1994, pe Preacuviosul
Părinte Arhimandrit Iustin Hodea – Starețul
de atunci al Mănăstirii „Sfânta Ana” – Rohia,
care devine astfel, din ziua de duminică – 17
aprilie 1994, Preasfințitul Părinte Episcop
Vicar Iustin Sigheteanul.
La 13 decembrie 2009 a fost ridicat la rang
de Arhiepiscop Onorific, de către Preafericitul
Părinte Daniel, Patriarhul României, în
Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din
municipiul Baia Mare, judeţul Maramureș.
Drept urmare, în iureșul zilei și în vârtejul timpului mi-am adus aminte, pentru câteva momente, de Înaltpreasfinţitul Părintele
nostru Arhiepiscop Iustinian Chira a cărui
plecare o regretăm foarte mult astăzi...
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El este și va rămâne în continuare, în conștiinţa discipolilor, profilul organizatorului și
al omului de cultură și autentică tradiţie, cu
deschidere spre istoria acestui neam și popor,
spre restaurarea și reabilitarea bisericilor și
mănăstirilor vechi – vestite și renumite monumente istorice, toate acestea transmise nouă
cu foarte multă dărnicie, generozitate, nobleţe sufletească și vrednicie...
De aceea, a fost mult iubit de tinerii eleviseminariști, studenţi - teologi, preoţi și călugări, ajutându-i pe foarte mulţi dintre ei prin recomandările și sfaturile pe care le-a dat fiecăruia
în parte, ori de câte ori a fost solicitat...
Colaborator apropiat și sfetnic luminat al
multor personalităţi culturale, între care, la
loc de cinste, îi amintim și pomenim numai
pe Părintele Nicolae Steinhardt – Monahul
Nicolae de la Rohia, pe Alexandru Paleologu
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și pe Ioan Alexandru, apoi al multor profesori
și ierarhi, îndrumător al multor seminariști și
studenţi, clujeni, bistriţeni, maramureșeni și
sătmăreni sau bihoreni și sălăjeni, păstor duhovnicesc al atâtor generaţii de preoţi și călugări, membru a foarte multe asociaţii sau fundaţii culturale, naţionale și patriotice din
ţinuturile binecuvântate ale Maramureșului
și Sătmarului, am observat, deja, cum îl regret
și-l plâng cu toţii, fiind conștienţi de marea
pierdere ce li s-a pricinuit, fiind, laolaltă, cu
toţi la unison, mulţi ierarhi ai bisericii noastre, foști seminariști și studenţi – fii duhovnicești ai Înaltpreasfinţiei Sale, precum și foarte mulţi preoţi și călugări...
În viziunea, în mintea și în inima mea
personalitatea Înaltpreasfinţiei Sale s-a conturat și s-a identificat prin câteva trăsături și
calităţi distincte: – și anume, în primul rând
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prin maturitatea și bogata experienţă sau înţelepciune pastorală și duhovnicească, prin
atașamentul faţă de valorile spirituale, perene ale poporului nostru, prin felul său de a
fi foarte firesc și mai puţin sofisticat sau complicat; după aceea prin tenacitatea și perseverenţa, prin dispoziţia pe care o avea spre
intensificarea eforturilor în vederea rezolvării unei probleme, atunci când situaţia o cerea; prin atașamentul său faţă de monumentele istorice, mai ales vestitele și renumitele
biserici de lemn din tot Maramureșul, și de
patrimoniu, cultura istorică și nu numai cu
care era înzestrat, datorită muncii și tenacităţii Înaltpreasfinţiei Sale – deoarece a fost
un autodidact înnăscut și foarte consecvent
cu el însuși de-a lungul întregii sale vieţi; prin
luciditatea și spiritul critic însoţit de foarte
multă înţelegere și condescendenţă; pe urmă
prin spiritul de disciplină, în primul rând cu
propria lui persoană, revelat cu fiecare sluji-

re ori cu fiecare predică sau cuvântare, susţinute într-un mod foarte clar, limpede, concis, coerent dar și consistent, în diferite
împrejurări sau cu diferite ocazii!...
De asemenea, mai avea și calitatea de a
fi un om de o sinceritate, dar și fermitate, de
o discreţie și o modestie ieșite din comun,
care îţi inspirau foarte multă încredere, confort sufletesc și dragoste faţă de valorile autentice și eterne ale spiritualităţii noastre romănești și ortodoxe...
Așadar, sunt încredinţat că sunt foarte
mulţi oameni de rând, credincioși și slujitori
ai Bisericii noastre strămoșești, care se roagă Bunului Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească și să-i răsplătească pentru faptul că
i-a făcut pe ei ori pe copiii lor oameni cu
școală teologică serioasă, și pe care apoi i-a
hirotonit preoţi și diaconi, după care i-a instalat în parohiile încredinţate lor spre păstorirea turmei celei cuvântătoare, spre Slava
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lui Dumnezeu – Păstorul cel Bun și Arhiereul
cel Veșnic; apoi a târnosit și binecuvântat
atât de multe biserici și lăcașuri de închinare – fapt care nu poate fi uitat în istoria acestor locuri – marcate de prezenţa și activitatea Înaltpreasfinţiei sale, atât de prodigioasă,
care s-a desfășurat pe parcursul atâtor ani;
rugăciuni cărora mă alătur și eu, avându-l
permanent în cinstirea și preţuirea mea...
Din învăţăturile, cuvintele, sfaturile și
îndrumările sale, reţinem, în cele ce urmează, doar zece citate celebre:
Rugăciunea are darul de a face să picure
în suflet neîncetatul izvor al bucuriei.
Sufletul din care nu se înalţă spre Cer glas
de rugăciune este asemenea unei case pustii, plină de păienjeniș, locuită numai de păsările întunericului. Un suflet care nu se știe
ruga nu va ști ce-i fericirea, chiar de ar avea
toate bogăţiile pământului. Rugăciunea adevărată este trudă sfântă.
Când ești mâhnit, când ești necăjit, când
ai ispite, nu te tulbura. Du-te la fratele
tău și intră în vorbă cu el: „Ce faci, frate?”.
Fără să-i spui că ai venit fiindcă ești tare
neliniștit. Discută banalități. Tristețea se poate risipi și primești putere din puterea lui.
Trebuie să ne păstrăm și să ne cultivăm dorul de Dumnezeu, dorul de Maica
Domnului, dorul de sfinți. Să căutăm să
anulăm barierele care ne răcesc sufletește,
care ne împietresc, prin care uităm de
Dumnezeu.
Când un om reușește să iubească, în adevăratul înțeles al cuvântului, se
îndumnezeiește, devine asemenea cu Dumnezeu.

1
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Prin răbdare ajungi să-l iubești pe fratele tău, să-l ierți pe fratele tău, să-l respecți
pe fratele tău, să vezi că-i mai bun decât tine,
să vezi că-i mai frumos decât tine, să vezi că-i
mai harnic decât tine. Prin răbdare le vezi pe
toate acestea. Abia atunci te ridici.
Cea mai puternică rugăciune este pomenirea numelui lui Iisus Hristos. Cu răbdare și practică, rugăciunea lui Iisus ajunge
să facă parte din viața noastră, la fel ca aerul
pe care-l respirăm.
Când Iisus Hristos este cunoscut și ascultat cu adevărat, atunci se face pace și
în suflet, și în familie, și în ţară, și în lume.
Omul, abuzând de libertatea pe care a
primit-o de la Dumnezeu, a căzut din
starea lui cea dintâi și din stăpân a devenit
rob, rob al instinctelor; toate s-au întunecat
înlăuntrul lui, iar odată cu căderea lui s-a tulburat toată creaţia.
Stresul se creează din grija exagerată. Din
grijă și iar din grijă. Toate relele vin din
această exagerată grijă…
Voi sta la poarta Raiului și voi aștepta să sosiţi cu toţii acolo!...

6
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(Cf. Aurelian Iftimiu – http://basilica.
ro/zece-citate-celebre-ale-ips-arhiepiscopiustinian-chira/ – 30.10.2016).
Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească, să-l
numere cu drepţii și să-l așeze cu Sfinţii Săi!
Veșnică să-i fie pomenirea, din neam în
neam! Amin!...
Stelian Gomboș
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CUVÂNT

FILOCALIC
PUSTIU, MINUNE ȘI TAINĂ

dovadă clară a imaturității
religioase este dorința de
a ni-L însuși pe Dumnezeu subordonându-L subiectiv, propriilor noastre
ambiții. Dumnezeu trebuie să mă ajute pe
mine, să mă asculte pe mine, să mă înțeleagă
pe mine, să facă minuni cu mine, și așa mai
departe. Căutarea lui Dumnezeu este în
acest mod, din perspectivă umană, păguboasă. Doar mila lui Dumnezeu, care
întărește orice strădanie de a-L afla, îi poate da totuși, rod. Căci noi adesea, căutând
dialogul pe care înșine dorim să îl avem
cu Dumnezeu, trecem cu vederea tocmai
dialogul pe care El vrea să îl aibă cu noi.
Iată un exemplu pustincesc care susține
logica acestei expuneri:

O

Undeva, departe de lume, retras în
străfundul unei păduri uitate, se nevoia un

schivnic împovărat de zile. Era acolo de treizeci de ani, petrecând în priveghere și
rugăciune adâncă. Însă nevoința lui cea mai
mare era postul. Singura lui hrană în toți
anii de sihăstrie era rădăcina unei buruieni
pe care o găsea în pădure. Așa petrecea,
așteptând deplina părtășie cu Dumnezeu.
Și, după treizeci de ani, diavolul l-a biruit
cu o ispită iscusit ticluită: și-a zis în sinea sa
nevoitorul: „Gata! S-a isprăvit! Mi-e de
ajuns! De treizeci de ani stau singur aici în
nevoință, mâncând doar buruiana aceasta
fără gust, priveghind în rugăciune indiferent
de vreme, de ploi, de ninsori, de vânturi, și
totuși Dumnezeu nu mi-a dat nici măcar un
semn că îmi primește jertfa. Nu am avut nici
o vedenie. Nici o clipă de lucidă vedere înainte. Nu am primit putere de a stăpâni peste
animalele pădurii sau de a face o minune,
oricât de mică. Dumnezeu nu s-a milostivit
spre mine. Gata. Plec”. Și s-a pornit bietul
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spre lume, lăsând în urmă
pădurea nevoințelor sale. Pe
drum, însă, a văzut arătare
de înger, care i-a spus așa:
„Unde vrei să te duci, dragă
frate? Și de ce cârtești împotriva Stăpânului Tău. Deschide bine ochii și vezi: nu-i
o minune aceea că treizeci de
ani Domnul ți-a dat putere
să trăiești aproape fără a
mânca? Nu-i o minune aceea că nici ploaia, nici gerul,
nici arșița nu ți-au răpus trupul și ai învins gol, timpul
rău, atâta amar de vreme?
Nu-i o minune că fiarele
pădurii te-au ocolit și nu teau făcut loru-și hrană, în tot
răstimpul acesta? Nu-i o minune că singurătatea nu ți-a
luat mințile și ai rămas cu
gândurile limpezi. Nu toată
viața ta e o minune? De ce
vrei altceva de la Stăpânul
tău?”. Și primind cuvintele
acestea, pustnicul s-a întors
din drumul pierzării spre
pădurea nevoințelor sale. A
petrecut în continuare în
rugăciune și post, pătruns de
cuvintele apostolului: „Cu
adevărat, mare este taina
dreptei credințe” (I Timotei 3,16).
Pr. Trandafir Vid

12
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De ce…?
De ce Sfântul Arhanghel Mihail este reprezentat în icoane îmbrăcat în uniformă
militară și cu sabie de foc în mână?
Din Cartea Profetului Daniil (10, 13) aflăm că Sfântul Arhanghel Mihail este căpetenie a oștirilor cerești și protector al poporului Israil. Iar în Apocalipsă (12, 7-9)
tot el, împreună cu îngerii lui, pornesc război împotriva balaurului, diavolului și a îngerilor întunecați ai lui pe care îi aruncă pe pământ.
De ce Sfântul Arhanghel Gavriil este reprezentat în icoane având în mână un crin?
Sfântul Arhanghel Gavriil este mesagerul trimis de Dumnezeu pentru a vesti întâi
preotului Zaharia că va zămisli pe Înaintemergătorul Ioan (Lc 1, 5-25) și mai apoi
Maicii Domnului că va naște pe Mântuitorul Iisus Hristos (Lc 1, 26-38). Crinul pe
care îl ține în mână ne duce cu gândul la curăția și pururea fecioria Maicii Domnului,
pe care imnografia ortodoxă o numește „crin ales”.
De ce Sfântul Arhanghel Rafail este considerat ocrotitorul dragostei conjugale și
„paznicul cununiilor”?
În Cartea lui Tobit din Vechiul Testament vedem misiunea minunată pe care
Dumnezeu a încredințat-o Sfântului Arhanghel Rafail, aceea de a însoți pe tânărul
Tobie și a-l ajuta în lupta pe care urma să o ducă împreună cu Sara, logodnica lui, împotriva demonului Asmodeu. Acesta, care este de fapt diavolul curviei, ucisese deja
șapte miri pe care Sara îi avusese. Cu ajutorul îngerului, Tobit îl învinge pe Asmodeu
și poate face căsătoria curată cu Sara „cea castă în iubire”.
Florica Zavate
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Despre ridicarea
mâinilor la rugăciune (ii)

ntr-una dintre omiliile sale, Sfântul Ioan Gură de Aur interpretează textul din
Epistola I către Timotei, cap. 2 vers. 8, neinsistând asupra semnificației pe care
o are ridicarea mâinilor în rugăciune – cel mai probabil datorită faptului că era
un gest obișnuit în cadrul comunităților creștine –, însă explică în varii nuanțe
morale și duhovnicești ce înseamnă „a ridica (a înălța) mâini curate” către Domnul.
Acestea scot în evidență trei atitudini generale ce exprimă o stare de curăție a omului:
a te ruga fiind pătruns de sentimentul smereniei, a nu avea ură sau mânie împotriva
aproapelui și a crede că vei primi de la Dumnezeu cele râvnite. De asemenea, sfântul
menționează un lucru important, când amintește că iudeilor nu le era îngăduit să se
apropie de Dumnezeu în altă parte decât la Templu (considerăm că, implicit, să se roage ridicând mâinile), însă evidențiază faptul că pe noi Apostolul Pavel ne îndeamnă să
ne rugăm în tot locul, ridicând mâinile către Dumnezeu, în sensul că trebuie să ne rugăm în tot locul având aceeași atitudine smerită față de Dumnezeu și nu una fariseică,
indiferent dacă ne rugăm cu mâinile ridicate sau nu1.

Î

1. A se vedea Omilia a VIII-a din Comentariul Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola I către Timotei,
în lucrarea Comentariile sau Explicarea Epistolelor Pastorale: I și II Timotheiu, Epistola cătră Tit și cea
cătră Filimon A celui întru sfinți părintelui nostru Ioan Crisostom, în trad. Arhiereului Theodosie A.
Ploeșteanu, București, 1911, p. 67-69, în formatt elctronic pe: http://download938.mediafire.com/
pcc80tzvmreg/fp8t814dgijgnu3/8.+Sfantul+Ioan+Gura+de+Aur%2C+Comentariu+la+Epis
tola+I-II+Timotei%2C+Tit+si+Filimon.pdf
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Fig. 2

Despre același gest al ridicării mâinilor în rugăciune se pot
găsi amănunte în viața Sfântului
Ambrozie al Mediolanului, scrisă de biograful său, prezbiterul
Paulin, care consemnează faptul că, înainte de a-și da duhul,
sfântul s-a rugat întinzându-și
brațele în chipul crucii. De asemenea, tot el ar fi spus că „trebuie să arătăm în rugăciune crucea Domnului”.
Dacă ne îndreptăm atenția
către arta creștină vom descoperi că în iconografia catacombelor există multe reprezentări
cu sfinți rugându-se în această
ipostază. Dintre toate, putem
aminti: pe cele din catacombele
Sfintei Priscilia, între care se
evidențiază o frescă în care o femeie este reprezentată în picioare și cu mâinile întinse în chipul
crucii (Fig. 1), și o altă frescă reprezentând pe cei trei tineri din
Babilon, care, fiind în mijlocul
văpăii, se roagă cu mâinile întinse către cer (Fig. 2); pe cele din
catacombele din Via Anapo
(Roma), unde se găsește o reprezentare cu Prorocul Daniil în
groapa cu lei; iar în catacombele de la San Gennaro (Napoli)
se găsesc scene cu creștini care
se roagă cu mâinile întinse.
Și în iconografia și miniatura bizantină se pot găsi astfel de

Fig. 1
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reprezentări, cele mai cunoscute fiind: Maica
Domnului Orantă (Fig. 3), sfinți în rugăciune ori
diferite scene (cum ar fi jertfa lui Melchisedec,
preoți monahi ori psalți rugându-se etc).
Am amintit aceste puține lucruri pentru a
înțelege mai bine de unde provine gestul preotului de a ruga pe Dumnezeu prin ridicarea mâinilor în chipul crucii, la începutul Liturghiei, ca de
altfel și pe creștinii care pot fi văzuți uneori rugându-se într-o astfel de ipostază, prin biserici2.
2. Din păcate, am întâlnit și oameni care făceau acest gest
în biserică pentru că viziunea lor „creștină” era ameste-
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Fig. 3
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Practica înălțării mâinilor3 la rugăciune a ieșit treptat din obișnuința creștinilor,
tocmai pentru apariția exagerărilor
(tendință pe care a surprins-o Tertulian
încă din sec al III-lea), și în prezent a răcată cu practici orientale (reiki, yoga ori alte
practici de concentrare) și care spuneau că doresc „să se încarce energetic”. E adevărat că cel
ce se roagă cu adevărat „în duh și în adevăr”
poate fi copleșit de harul lui Dumnezeu, însă
o astfel de viziune sincretistă îi apropie pe cei
care o practică mai degrabă de magi și vrăjitori
decât de rugători și slujitori ai lui Dumnezeu.
3. În Biserica Catolică s-a menținut gestul înălțării
brațelor de către credincioși pentru momentul în care se rostește rugăciunea Tatăl nostru.
Acest gest – ca de altfel și „darea păcii” din cadrul Canonului Euharistic – ne amintește faptul că unele practici din vechime au devenit,
din păcate, în Biserica Ortodoxă, gesturi exclusiv sacerdotale.
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mas doar în seama preotului, care se roagă în numele întregii comunități. Nu este
interzisă creștinilor ridicarea mâinilor la
rugăciune, în biserică, dacă se încadrează
în limitele decenței, ale smereniei și ale
bunei-cuviințe. Însă, dacă această practică devine teatrală și smintitoare pentru
cel ce o practică, dar și pentru ceilalți,
atunci este bine să se ia atitudine.
Sfântul Serafim de Sarov își învăța ucenicii ca din respect față de darul preoției,
nimeni să nu se roage cu mâinile ridicate
în cadrul Sfintei Litughii, ci doar acasă, în
locul său intim de rugăciune4.
Pr. Daniel Stîngă
4. El însuși poate fi admirat într-o reprezentare
iconografică (ce amintește de cele 1000 de zile
petrecute pe o piatră), rugându-se cu mâinile
înălțate spre cer.

APOSTOLIA • NR. 104 • NOIEMBRIE 2016

MARTIRI AI NEAMULUI ROMÂNESC

MITROPOLITUL MARTIR

NIFON CRIVEANU
AL OLTENIEI

Marea și greaua
răspundere la care sunt
chemat, o primesc cu
cutremur, dar și cu
credinţă în Dumnezeu.
Cu cutremur, pentru
înălţimea scaunului
mitropolitan pe care mă
urcaţi, pentru însemnătatea istorică a
arhipăstoririi primului
mitropolit al nou
înfiinţatei Mitropolii…
Mitropolitul
Nifon Criveanu

ncă din timpul studenţiei se deprinsese cu meșteșugul scrisului, făcând din acesta o pasiune pe care o va exercita în folosul viitoarei sale misiuni. A tipărit lucrarea cu titlul „Cugetări și maxime pentru viaţă“, o carte care s-a bucurat de numeroase aprecieri, fiind reeditată în plină perioadă comunistă. Pe 12 decembrie
1939, Sfântul Sinod al BOR l-a ales pe Episcopul Nifon al Hușilor în scaunul
de Mitropolit al Olteniei și Arhiepiscop al Craiovei. În timpul regimului comunist, a
fost forţat să nu mai părăsească incinta Mănăstirii Cernica, unde și-a dat obștescul sfârșit în ziua de 14 iunie 1970.

Î
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Perioada în care Biserica din Oltenia
parcurge foarte ușor drumul de la extaz la
agonie, de la înfiinţare la desfiinţare, este
marcată de figura marelui ierarh Nifon
Criveanu. Mare cărturar și administrator
de geniu, primul mitropolit al Olteniei
după mai bine de 400 de ani a reușit să readucă, chiar și pentru un timp atât de scurt,
strălucirea pe care Biserica din Oltenia
n-o mai avusese de atâta vreme.
MITROPOLITUL NIFON
CRIVEANU, MINTE
LUMINATĂ
Vlădica Nifon, pe numele de botez
Grigorie, s-a născut la 20 februarie1889 în
comuna Slătioara din judeţul Romanaţi,
astăzi judeţul Olt, ca al șaselea fiu din cei
zece ai familiei învăţătorului Ilie și Balașa
Criveanu. A urmat școala primară în satul
natal, remarcându-se ca un copil cu o inteligenţă ieșită din comun. Datorită înclinaţiilor sale spre cele sfinte, părinţii au hotărât să-l trimită la București, pentru a urma
cursurile Seminarului Central. Aici avea să
studieze opt ani (1902-1910), iniţiindu-se
în tainele cunoașterii de Dumnezeu. După
terminarea cursurilor seminariale, tânărul
Grigorie Criveanu a urmat Facultatea de
Teologie din București, pe care a absolvit-o
ca șef de promoţie în anul 1914.
La numai doi ani după terminarea studiilor universitare își întemeiază o familie și este hirotonit ca preot ajutător pe
seama bisericii Lucaci din București. În
anul 1922, părintele Criveanu devine paroh al bisericii Popa Soare, unde va dez-

18

volta o bogată activitate misionar-pastorală prin numeroasele sale publicaţii,
făcându-se remarcat de înalţii prelaţi ai
Bisericii Ortodoxe Române.
La recomandarea Facultăţii de
Teologie, părintele Grigorie va fi trimis
de Patriarhie cu o bursă de studiu, pentru
o perioadă de trei ani (1924-1927), la
Monpellier și Paris. Și aici au continuat
preocupările cărturărești ale marelui ierarh, publicând în diverse reviste cu caracter teologic, luând în acelasi timp contact direct cu marii teologi occidentali din
acea vreme.
După reîntoarcerea în ţară, părintele
Grigorie Criveanu este numit, la propunerea Patriarhului Miron Cristea, profesor și director al Seminarului „Nifon
Mitropolitul” din Capitală.
PREOT, IEROMONAH ŞI
ARHIEREU CĂRTURAR
Viaţa părintelui Grigorie avea să se
schimbe radical în anul 1927. După moartea prematură a soţiei sale, Grigorie Criveanu s-a hotărât să îmbrace haina nevoinţelor monahale, închinoviindu-se ca
ieromonah la Mănăstirea Cernica și primind numele de Nifon. La propunerea
Patriarhului Miron Cristea, ieromonahul Nifon Criveanu a fost hirotesit arhimandrit al Cernicăi, ca mai apoi, în septembrie 1928, să fie ales de către Sfântul
Sinod în demnitatea de vicar al Episcopiei Râmnicului și Noului Severin, Vartolomeu Stănescu fiind episcop plin. Hirotonit arhiereu în februarie 1929, i se
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dă în grijă conducerea tipografiei episcopale „Cozia”,
unde Vlădica Nifon va dezvolta o bogată activitate culturală, contribuind prin numeroasele sale publicaţii la
promovarea valorilor teologice în mijlocul maselor de credincioși, prin scrieri pe înţeles, broșuri, calendare și
iconiţe cu caracter pastoral.
S-a preocupat îndeaproape de
ridicarea nivelului de pregătire a clerului, dar și a elevilor
seminariști din cadrul Seminarului Teologic „Sfântul Nicolae” de la Râmnic.
Printre cărţile tipărite de
viitorul mitropolit al Olteniei
la Râmnic se numără și lucrarea cu titlul „Cugetări și maxime pentru viaţă”, lucrare ce s-a
bucurat de numeroase aprecieri, astfel încât va fi reeditată
în anul 1967, în plină perioadă comunistă.
La data de 19 octombrie
1 9 3 3 , Ep i s c o p u l Ni f o n
Criveanu, vicarul Episcopiei
Râmnicului, a fost ales prin vot
sinodal în funcţia de arhiereu
titular al Episcopiei Hușilor și
a primit investitura deplină la
data de 11 martie din același
an. Aici, la Huși, Vlădica Nifon
va desfășura o bogată activitate pastorală timp de 6 ani.

lnstalarea lui Nifon Criveanu ca episcop al Huşilor
în prezenţa ministrului Instrucţiunii.

MARTIRI AI NEAMULUI ROMÂNESC

PRIMUL MITROPOLIT
AL OLTENIEI DUPĂ MAI BINE
DE 400 DE ANI
Pe 7 noiembrie 1939 Carol al II-lea semna decretul oficial de reînfiinţare a Mitropoliei Olteniei, după
mai bine de 400 de ani de la ultima atestare, decret
prin care se reînfiinţa, de fapt, vechea Mitropolie a
Severinului, eparhie ce a continuat să existe în
conştiinţa poporului şi a Bisericii muntene. La baza
deciziei regale s-au aflat demersurile întreprinse de
primul ministrul Constantin Argetoianu, Gheorghe
Tătărăscu, Virgil Potârcă, Constantin Potârcă (fost
primar al Craiovei), Richard Franasovici, Alexandru
Bărcăcilă, Tilică Ioanid și Constantin BasarabBrâncoveanu, importanţi oameni politici olteni sau
Pamfil Şeicaru şi arhitectul G. M. Cantacuzino,
întruniți cu ocazia serbării centenarului naşterii
regelui României, Carol cel Mare (1839-1914), care
s-a desfăşurat la Turnu Severin. Reală reparaţie
morală şi istorică i-au îndreptăţit pe istorici şi oamenii
de seamă ai acestui ţinut să prezinte reînfiinţarea acestei Mitropolii ca fiind rânduită de Dumnezeu şi dorită
de oameni!
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Mitropoliţii Irineu Mihălcescu al Moldovei şi Nifon Criveanu al Olteniei alături
de patriarhul Nicodim Munteanu la ieşirea din Palatul regal

MARTIRI AI NEAMULUI ROMÂNESC

Prin decretul semnat de Carol al II-lea, în chiar primul articol este menţionat numele
pe care-l va purta noua instituţie eclesiastică – Mitropolia Ortodoxă-Română a Olteniei,
Râmnicului şi Severinului – ca să fie cât mai vie amintirea atât a Mitropoliei Severinului
cât şi a Episcopiei Râmnicului. Ca sufragane avea Arhiepiscopia Craiovei (înfiinţată tot
atunci), cu întindere peste toate judeţele Olteniei – Vâlcea, Romanaţi, Dolj, Gorj şi
Mehedinţi – dar şi Episcopia Argeşului cu judeţele Olt şi Argeş (Mănăstirea Argeşului
care funcţionase până atunci ca și Catedrală Episcopală, urmând a fi cripta familiei regale a României). De asemenea, urma să aibă un Arhiereu vicar cu titlul de „Râmniceanul”,
Arhiepiscopul Craiovei era și Mitropolit al Olteniei, cu reşedinţa la Craiova, iar biserica
„Sf. Dumitru” devenea catedrală mitropolitană.
Patriarhul Nicodim al Bisericii Ortodoxe Române îl deleagă pe Episcopul Irineu
Mihălcescu vicar al Mitropoliei Olteniei, pentru a ocupa, ca locţiitor, scaunul, de-acum
vacant, de Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei. Ceremonia de înscăunare
a acestuia s-a desfășurat la 12 noiembrie 1939, la Craiova, cu deosebit fast. Prin articolul 4 al Decretului-Lege nr. 3997 se desfiinţa Episcopia Râmnicului, care avea să creeze pe parcurs anumite nemulţumiri la nivelul clerului local și al credincioșilor vâlceni.
Cu toate acestea, decizia de reactivare a mitropoliei oltene în vechea reședinţă a banilor a fost primită foarte bine, fiind considerată ca una din înfăptuirile cele mai scumpe
sufletului lor.
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În cursul aceleiași luni este convocat
Congresul Naţional Bisericesc pentru alegerea mitropoliţilor Moldovei și Olteniei. Pe
29 noiembrie va fi ales noul mitropolit al
Modovei în persoana Episcopului Irineu
Mihălcescu, iar la 30 noiembrie va fie ales ca
Mitropolit titular al Olteniei Episcopul de
Huși, Nifon Criveanu. Va fi primul și singurul mitropolit care va păstori la Craiova, întrucât a fost și el pensionat la ordin și s-a aflat,
până la moarte, sub supraveghere, într-o casă
parohială din București. Nefiind pe placul
guvernului dr. Petru Groza, este îndepărtat
din scaun după ce, prin Decretul nr. 92 din
20 aprilie 1945, este desfiinţată Mitropolia
Olteniei, prima eparhie românească ce a căzut victimă unei practici devenită curentă în
perioada comunistă, și anume desfiinţarea
eparhiilor, cu scopul îndepărtării ierarhilor
neagreaţi de către autorităţi și înlocuirea lor
cu ierarhi obedienţi.
Mitropolitul Nifon a fost „pedepsit” și
pentru „misiunea din Transnistria”, deoarece eparhia care a format baza corpului preoţesc misionar a fost Mitropolia Olteniei,
care a trimis nu mai puţin de 34 de preoți.
La 20 iunie 1942 Arhiepiscopia Craiovei
răspundea Ministerului de resort că a fost
aprobată plecarea (la cererea Misiunii) a 20
de preoţi. Dar despre asta vom vorbi mai
târziu!
Pe 30 noiembrie 1939, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române l-a ales pe
Episcopul Nifon al Hușilor în scaunul de
Mitropolit al Olteniei și Arhiepiscop al
Craiovei, instalarea oficială având loc la data
de 21 decembrie a aceluiași an.

Tânărul mitropolit al Olteniei, care era
deja înzestrat cu o bogată experienţă pastorală, a căutat să vivifice în primul rând viaţa culturală a eparhiei sale și a contribuit la
ridicarea valorică a învăţământului religios
din școlile primare și din licee. De asemenea, s-a accentuat foarte mult activitatea
misionară a Bisericii prin organizarea de
numeroase cursuri în cadrul cărora erau
pregătiţi misionarii laici care aveau să activeze alături de preoţi și monahi în spitale,
în închisori, precum și în lagărele de prizonieri politici de pe tot cuprinsul Olteniei.
A fost deopotrivă implicat și în lucrarea
socială a parohiilor, în cadrul căreia, cu ajutorul preoţilor, a organizat și supravegheat
activitatea mai multor cantine sociale pentru sărmani.
Astfel, ca un exemplu, la 11 februarie
1940, cu ajutorul nemijlocit al vrednicului
preot Gheorghe Demetrescu de la biserica
„Sfântul Gheorghe Vechi“ din Craiova,
Mitropolitul Nifon a înfiinţat cantina școlară “Iubirea Aproapelui” în curtea bisericii,
unde zilnic luau masa 120 de copii.
Despre activitatea acestor cantine sociale fondate de marele mitropolit, părintele
profesor Alexie Buzera, fostul profesor de
muzică al Facultăţii de Teologie din Craiova,
în calitate de martor al acelor vremuri, mărturisea: „Îmi amintesc de acea perioadă că,
fiind elev la Școala primară din localitatea
Vâlceaua, comuna Câlnic, judeţul Gorj, între orele 11-12 a.m., împreună cu ceilalţi
colegi, mergeam încolonaţi împreună cu
doamna învăţătoare Maria Novac sau cu dl
Ion Puiu la cantina din parohia «Sfântul
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Nicolae» din Vâlceaua, ne ospătam, apoi
mergeam fiecare în familiile noastre, aceste activităţi repetându-se zilnic”.
De asemenea, vrednicul vlădică, prin
intermediul parohiilor, dimensiona activitatea pastorală și asupra armatei române,
aprovizionând-o cu obiecte de îmbrăcăminte din lână și asistând-o religios prin preoţii misionari, însoţiţi uneori și de corul
Catedralei „Sfântul Dumitru“ din Craiova,
care a cântat la Odesa, „îmbărbătând ostașii și aducându-le bucurie în inimi”.
MISIUNEA
TRANSNISTREANĂ,
PRIGOANA ŞI SFÂRŞITUL
MITROPOLITULUI NIFON
O grijă deosebită a acordat-o Mitropolitul Nifon românilor din teritoriile transnistrene, care fuseseră ocupate de Armata Roşie şi, în care, mai mult ca niciodată,
trebuia reactivat sentimentul naţional, dar
şi cel creştin. Misiunea Ortodoxă Română
din Transnistria, condusă de vrednicul de
pomenire Mitropolitul Visarion Puiu a
fost o lucrare misionară de proporţii, în
care au fost implicaţi, în mod direct, mai
mulţi ierarhi ai Patriarhiei Române: Mitropolitul Ardealului, Nicolae Bălan, Mitropolitul Basarabiei, Efrem Enăchescu,
Mitropolitul Olteniei, Nifon Criveanu,
Episcopul Oradiei Mari, Nicolae Popoviciu, Episcopul Huşilor, Grigorie Leu, Episcopul Armatei, Partenie Ciopron etc.
Prin aportul celor 150 de preoţi şi
călugări care au lucrat în stagii de câte 5-6
luni, totalizând un număr de 18.671 de zile,

22

la 5 aprilie 1943, rezultatele acestor eforturi religioase şi umanitare se regăsesc în repararea şi restaurarea a 93 de biserici, construirea a patru noi, redeschiderea a 20 de
case de rugăciuni, împrejmuirea cu zid sau
gard a 25 de biserici şi a 27 de cimitire, ridicarea a 38 de troiţe, înfiinţarea a şase dispensare, a 58 de cămine culturale, a 19 biblioteci, 20 de parohii precum şi înfiinţarea
a 21 de cantine şcolare. De asemenea, bisericile din Transnistria au fost dotate cu obiecte de cult, veşminte preoţeşti, cărţi liturgice, cărţi de rugăciune, cărţi şi broşuri
religioase, iconiţe, cruciuliţe şi calendare de
perete, pentru întreţinerea lăcaşelor de cult
şi activităţilor culturale. Suma tuturor acestor donaţii este una foarte mare pentru acele vremuri şi anume 1.080.130 de lei.
Pentru a se informa direct asupra modului în care îşi desfăşura misiunea preoţimea
olteană, plecată cu arhierească binecuvântare, Mitropolitul Nifon s-a deplasat personal în Transnistria, în perioada 20 iulie - 3
august 1942. Cu această ocazie, a săvârşit
mai multe pomeniri la cimitirele din zona
Odessei, a sfinţit şase biserici şi a hirotonit
preoţi şi diaconi în 12 localităţi.
Cunoscând câteva din acţiunile
desfăşurate de către Mitropolitul Nifon, în
perioada 1940-1944, putem înţelege mai
uşor de ce ierarhul Olteniei era incomod
regimului instalat la 6 martie 1945. Astfel,
pe lânga misiunea din Transnistria și predicile acuzatoare la adresa puterii comuniste
(sovietice), după rapturile teritoriale din
1940, a găzduit 187 de clerici, iar în 1944 a
sprijinit încadrarea în parohiile Olteniei a
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594 de preoţi, 8 diaconi și 297 de cântăreţi
bisericeşti retraşi din faţa trupelor sovietice care avansau pe teritoriul basarabean.
Evident, noua putere instalată la Bucureşti
şi supravegheată în mod direct de Moscova,
nu vedea cu ochi buni toate aceste acţiuni
ale unor membri ai ierarhiei BOR, de
susţinere a românilor din Basarabia şi
Transnistria, printr-o incisivă propagandă
antisovietică!
Îndepărtat în mod brutal din scaun1,
după ce prin Decretul nr. 92 din 20 aprilie
1945 este desfiinţată Mitropolia Olteniei,
prima eparhie românească ce a căzut
victimă unei practici devenită curentă în
perioada comunistă, şi anume desfiinţarea
eparhiilor cu scopul îndepărtării ierarhilor
neagreaţi de către autorităţi şi înlocuirea
lor cu ierarhi obedienţi, Mitropolitul Nifon
se refugiază în comuna natală, la Scărişoara,
frecventând mănăstirile olteneşti la cârma
cărora încă mai erau foştii săi colaboratori, iar mai târziu la fiica sa la Bucureşti (fiind nevoit mai apoi să meargă cu domiciliu forţat la o casă parohială din Capitală).
Aici i s-a admis să slujească la Mănăstirea
Antim, fiind folosit ori de câte ori era posibil ca arhiereu.
1

Printr-o ordonanţă de urgenţă, guvernul comunist condus de Petru Groza pensiona forţat, la
numai 57 de ani, pe Mitropolitul Nifon, iar
Sfântul Sinod era obligat să consfinţească hotărârea guvernului. Conform aceluiași decret, avea
să se reînfiinţeze Episcopia de Râmnic (desfiinţată fiind Mitropolia Olteniei!), unde a fost numit temporar ca Episcop locotenent arhiereul
Atanasie Dincă Bârlădeanul (va fi la rândul lui
înlăturat de comuniști).

După ce, în cadrul unei predici din 22
mai 1949, dând dovadă de un curaj nemaîntâlnit, a acuzat regimul comunist de ură
sălbatică faţă de oameni, de decădere morală și socială cum nu s-a mai văzut la noi,
spunând că în loc de libertate și iubire avem
teroare și lagăre, Mitropolitul Nifon va deveni un dușman al noului regim (nu că până
la acea dată nu ar fi fost!), dușman care trebuie supravegheat și monitorizat permanent. După aceasta, situaţia sa s-a agravat,
fiind vizat și mai mult de Securitate.
De-a lungul anilor, după mai multe
memorii, află și cauzele îndepărtării sale:
Emil Bodnăraș, secretarul general al
Președinţiei Consiliului de Miniștri, i-a
reproșat că se bucura de atenţia Mareșalului
Ion Antonescu, că a evitat guvernul Petru
Groza și nici nu a devenit colaborator al
noului regim. Apoi primul ministru Dr.
Petru Groza i-a imputat propaganda antisovietică din Transnistria, unde fusese
cu sute de preoţi.
Deși a demonstrat că este nevinovat și
a obţinut repunerea temporară în funcţie,
mitropolitul Olteniei a fost, totuși, înlătural pe motiv că „a cântat prea tare împotriva Uniunii Sovietice“.
A murit în 14 iunie 1970, într-o zi de
duminică, îmbrăcat în veșmintele arhierești,
după ce a rostit predica săptămânală la finalul slujbei oficiată la Schitul Maicilor din
București. Sfârșit de om dedicat lui
Dumnezeu.
Veșnica lui pomenire!
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ARHANGHEL MIHAIL
ŞI AL CELORLALTE PUTERI CEREŞTI
FĂRĂ DE TRUPURI - 8 NOIEMBRIE

oborul Sfinţilor îngeri se prăznuiește de Biserică după învățăturile
părinţilor insuflaţi de Dumnezeu, care au lepădat de mult credinţa cea rea a închinării de îngeri care era la eretici și la închinătorii de
idoli. Căci încă în Legea Veche, când poporul ales s-a depărtat de la Dumnezeu, a început a se închina idolilor făcuţi după asemănarea făpturilor văzute, câte sunt în cer,
sus și pe pământ, jos. Atunci oamenii aduceau soarelui jertfă de închinăciune ca lui
Dumnezeu, precum și lunii și stelelor, pe
care le socoteau că au suflet viu.
Tot cu astfel de închinăciune și cu jertfe se închinau ei și îngerilor, despre acest
lucru pomenindu-se în cărţile împăraţilor,
unde zice: „Se cade a aduce tămâie lui Baal
și soarelui, lunii, planetelor și la toată puterea
cerului, adică îngerilor, căci aceștia sunt ostașii cerești”. Acea credinţă rătăcită a închinării la îngeri se înmulţise și în zilele Sfinţilor
Apostoli, pe care dezrădăcinând-o Sfântul
Apostol Pavel, grăiește astfel în Epistola sa
către Coloseni: „Nimeni să nu vă amăgeas-

S
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că pe voi, vrând aceasta în smerita cugetare și
în slujba îngerilor, învăţând cele ce nu știu, în
deșert fiind îngâmfat de gândirea trupului său
și neţinând capul (adică pe Hristos)”.
Căci erau în acea vreme eretici care, arătându-se smeriţi și cu mândrie lăudânduse că urmează îngerilor prin înfrânare și
prin viaţa lor cea curată, învăţau a da închinăciune îngerilor ca și lui Dumnezeu. După
aceea s-au ivit alţii, care ziceau că îngerii
sunt ziditori ai făpturii celei văzute mai presus și mai cinstiţi decât Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, ca niște fiinţe fără de trupuri;
iar despre Mihail ziceau că este dumnezeul evreilor. Apoi alţii dedându-se vrăjitoriilor, chemau pe diavoli și le slujeau lor, numindu-i pe ei îngeri.
Mai ales între coloseni, care erau sub
Mitropolia Laodiceei, se înmulţise un asemenea eres; și de către mulţi se săvârșea în
taină o păgâneasca închinare la îngeri, asemenea cu închinarea la idoli, pe care Soborul Sfinţilor Părinţi din Laodiceea a blestemat-o, dând-o anatemei. Deci, blestemată
și lepădată fiind credinţa rătăcită a închină-
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rii la îngeri, s-a legiuit dreapta credinţă și
vrednica cinstire a prăznuirii sfinţilor îngeri, ca unor slujitori ai lui Dumnezeu și
păzitori ai neamului omenesc.
Chiar și în Colose, unde la început se
aducea închinăciune îngerilor, a început a
se săvârși cu dreaptă mărire prăznuirea soborului îngeresc, zidindu-se biserici preafrumoase în numele Sfântului Arhanghel
Mihail, căpetenia îngerilor. Astfel s-a zidit
și în Hone o mărită și preafrumoasă biserică, în care însuși Arhanghelul Mihail s-a
arătat Sfântului Arhip. Apoi s-a rânduit a
se prăznui soborul Sfinţilor îngeri în a opta
zi a lunii noiembrie, spre închipuirea numărului cetelor îngerești, în număr de nouă,
pe care le-a numărat Sfântul Dionisie Areopagitul, ucenicul Sfântului Apostol Pavel.
Căci, răpit fiind Sfîntul Pavel până la al treilea cer și văzând acolo deosebirile cetelor
sfinţilor îngeri, a spus aceasta și lui Dionisie, ca unui ucenic al său. Iar acele nouă cete
sunt despărţite în trei ierarhii, care cuprind
câte trei cete, cea mai de sus, cea de mijloc
și cea mai de jos.
În cea dintâi ierarhie, mai sus și mai
aproape de Preasfânta Treime, sunt Serafimii, Heruvimii și Scaunele. Cei care stau
mai întâi înaintea Făcătorului și Ziditorului, sunt iubitorii de Dumnezeu Serafimi,
cei cu câte șase aripi, precum a văzut Isaia
Prorocul, care a zis: Serafimii stau împrejurul Lui, având câte șase aripi. Ei sunt în
chipul focului, precum scrie: Dumnezeul
nostru este foc mistuitor. Scaunul Lui pară
de foc, iar îmbrăcămintea slavei Domnului
este ca focul. Și în alt loc zice: Cel ce faci

pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară
de foc. Ei aprind pe oameni cu focul dumnezeieștii iubiri, precum și numele lor îi
arată, căci în limba evreiască serafim se tâlcuiește cel ce aprinde sau încălzește.
După Serafimi, stau înaintea lui Dumnezeu Celui Atoatevăzător, Care vieţuiește în lumina cea neapropiată, înţelepţii Heruvimi cei cu ochi mulţi, care mai mult
decât alte cete mai de jos, strălucesc totdeauna cu lumina înţelegerii și a cunoștinţei lui Dumnezeu. Căci, fiind luminaţi în
tainele lui Dumnezeu și ale știinţei adâncului înţelepciunii, luminează și pe alţii,
pentru care numele heruvim, în aceeași limbă evreiască, se tâlcuiește multă înţelegere
sau revărsare de înţelepciune. Prin Heruvimi se revarsă înţelepciunea și se dă ochilor sufletești luminare pentru vederea și cunoștinţa lui Dumnezeu.
Apoi, înaintea Celui ce șade pe scaun
înalt, stau purtătorii de Dumnezeu – precum îi numește Sfântul Dionisie, adică Scaunele; căci pe dânșii, ca pe niște scaune înţelegătoare, se odihnește Dumnezeu gânditor
– precum scrie Sfântul Maxim Mărturisitorul. Iar purtători de Dumnezeu se înţeleg
nu cu fiinţa, ci cu darul și cu slujirea; căci
scrie Sfântul Vasile cel Mare că și trupul lui
Hristos a fost purtător de Dumnezeu. Dar trupul Domnului era unit după fiinţă și după
ipostas cu Însuși Dumnezeu Cuvântul, ca Cel
ce purta pe Dumnezeu, după unire nedespărţită. Iar Scaunele se socotesc așa, nu după fiinţă, ci după darul cel dat pentru o slujire ca
aceasta, odihnindu-se Dumnezeu pe ele; de
aceea se zic purtătoare de Dumnezeu.
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Deci, cu negrăit chip odihnindu-Se
Dumnezeu pe dânsele, rânduiește judecăţile Sale cele drepte, după cuvintele lui David: Șezut-ai pe scaun, Cel ce faci dreptatea. Pentru aceasta, strălucește în ele mai
ales dreptatea judecăţilor lui Dumnezeu.
Ei slujesc judecăţii lui Dumnezeu celei
drepte și o preamăresc pe dânsa, revărsând
puterea dreptei Sale judecăţi peste scaunele judecătorilor acestora de jos, dând
împăraţilor și stăpânitorilor, duhul dreptei judecăţi.
În ierarhia cea de mijloc, la fel, sunt tot
trei cete ale sfinţilor îngeri, Domniile, Puterile și Stăpâniile. Se numesc Domnii pentru că domnesc peste ceilalţi îngeri care
sunt sub dânșii și care, fiind slobozi și lepădând – după Dionisie – toată temerea de
rob, de bunăvoie și cu bucurie slujesc neîncetat Domnului. Ei revarsă acestora de
jos, adică oamenilor care sunt puși de Dumnezeu ca stăpânitori, puterea stăpânirii cu
bună înţelegere și a iconomiei celei înţelepte, pentru ca să domnească bine și cu
dreptate peste ţările ce le sînt încredinţate.
Apoi învaţă a stăpâni simţirile, a smeri poftele cele fără de rânduială și patimile; iar pe
trup îl face rob duhului, adică a domni peste voia sa și a fi mai presus de orice ispită.
Iar Puterile, umplându-se de dumnezeiasca putere, slujesc voii celei tari și puternice a Domnului Celui Preatare și Atotputernic, fără zăbavă și fără osteneală
săvârșind slujba. Apoi fac minuni mari și
același dar al facerii de minuni îl revarsă
peste plăcuţii lui Dumnezeu care sunt vrednici de acest dar, ca să tămăduiască toată

durerea și să spună mai înainte cele viitoare. După aceea, sfintele Puteri ajută oamenilor ce se ostenesc cu purtarea jugului cel
pus asupra lor, în orice fel de ascultare, ca
să fie puternici a împlini chemarea și a purta sarcina celor neputincioși. Ele întăresc
pe tot omul cu răbdare, ca să nu deznădăjduiască în necazuri, ci să rabde cu tărie, cu
mărime de suflet și cu bărbăţie puternică,
toate cele ce vin asupră-i și să mulţumească lui Dumnezeu cu smerenie, căci El toate le rânduiește spre folosul nostru.
Stăpâniile se numesc așa, pentru că au
stăpânire peste diavoli, ca să potolească
stăpânirea cea drăcească și să ne ferească
de ispitele aduse de ei asupra oamenilor
și a nu-i lăsa să vatăme pe cineva atât cât
ar voί ei. Apoi întăresc pe nevoitorii cei
buni în nevoinţele și ostenelile lor cele duhovnicești, păzindu-i ca să nu piardă împărăţia cerească. Iar celor ce se luptă cu
patimile și cu poftele, le ajută în ceasul ispitei pentru a izgoni gândurile cele rele și
asupririle vrăjmașului și a birui pe diavol.
Însă toate acestea le săvârșesc prin sfintele Începătorii, Arhangheli și Îngeri, după
cum spune marele Dionisie Areopagitul,
în capitolul 50, despre ierarhia cea din mijloc și după cum zice și Sfântul Maxim Mărturisitorul la tâlcuirea dumnezeieștilor
nume: „Că aceasta este ierarhia cea mai de
jos și mai aproape de noi”.
Asemenea și în ierarhia cea mai de jos,
după cum s-a spus, sunt trei cete: Începătoriile, Arhanghelii și Îngerii.
Începătorii se numesc așa pentru că sunt
mai mari peste îngerii cei mai de jos, rân-
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duindu-i pe dânșii spre împlinirea dumnezeieștilor porunci. Lor le este încredinţată
îndreptarea a toată lumea și păzirea împărăţiilor și a domniilor, a ţinuturilor, a popoarelor, a neamurilor și a limbilor. Căci fiecare împărăţie, neam și limbă are deosebit
păzitor și îndreptător al întregii sale laturi
pe un înger din această ceată cerească. Slujba acestei cete, după înţelegerea lui Grigorie, este a învăţa pe oameni ca să dea cuviincioasă cinste la tot dregătorul, după vrednicia
slujirii lui. Acești îngeri înalţă pe cei vrednici
la treptele ierarhiilor celor mai cinstite și-i povăţuiesc pe dânșii ca să nu caute dregătoria
pentru câștigul și chiverniseala lor, pentru iubirea de cinste și mărirea cea deșartă, ci pentru cinstea lui Dumnezeu și pentru creșterea
și înmulţirea laudei Lui și pentru folosul celor
de aproape, slujind de obște tuturor treburilor celor ce sunt sub stăpânirea lor.
Arhangheli se numesc cei mari și vestitori de bine, adică cei ce vestesc tainele cele
mari și preamărite și aceștia au slujbe, precum zice marele Dionisie, a descoperi prorociile, cunoștinţa voii lui Dumnezeu și înţelegerile pe care le primesc ei de la cetele
cele mai de sus, pentru ca să vestească îngerilor celor mai de jos și printr-înșii oamenilor. Iar Sfântul Grigorie Dialogul zice:
„Aceștia înmulţesc sfânta credinţă între oameni, luminând mintea lor cu lumina înţelegerii Sfintei Evanghelii, descoperindu-le tainele credinţei celei drepte”.
Îngerii, în rânduielile cele cerești, sunt
mai jos decât toate rânduielile și mai aproape de oameni. Aceștia vestesc oamenilor
tainele lui Dumnezeu și voile Lui cele mai
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mici, povăţuindu-i să vieţuiască cu fapte
bune și cu dreptate după Dumnezeu. Apoi
sunt puși să ne păzească pe noi, pe fiecare
credincios. Deci, pe cei ce suntem buni, ne
ţin ca să nu cădem, iar pe cei ce cădem, ne
ridică. Niciodată nu ne lasă, deși uneori
greșim și sunt totdeauna gata a ne ajuta, numai să voim și noi.
Cu același nume se numesc toate cetele cele mai presus de cer, adică îngeri, cu
toate că au și alte nume, după rânduiala și
iconomia lui Dumnezeu și după numirile
darului de la Dânsul, precum: Serafimi, Heruvimi, Scaune, și celelalte cete. Însă toţi se
numesc îngeri, căci numele înger nu arată
însăși natura lor, ci numai slujba. Deci, toţi
sunt îngeri pentru că toţi slujesc lui Dumnezeu, după cele scrise: Au nu sunt toţi duhuri slujitoare, ce se trimit spre slujire?
Numai slujbele lor sunt despărţite și nu
sunt la fel; ci fiecare ceată are slujba rânduielii sale ce i se cuvine. Pentru că Preaînţeleptul Ziditor nu descoperă deopotrivă tuturor tainele dumnezeieștii Sale voinţe, ci
prin mijlocitori, adică prin cetele cele mai
de sus, luminând pe cele mai de jos; arătându-le astfel voia Sa cea sfântă, le poruncesc să o îndeplinească, precum se vede în
cartea Prorocului Zaharia. Când îngerul
vorbea cu prorocul, alt înger ieșea în întâmpinarea îngerului aceluia, poruncindu-i să
meargă la proroc și să-i vestească cele ce
aveau să fie pentru Ierusalim. Astfel, se scrie:
„Iar îngerul stătea grăind către mine și un alt
înger ieșea în întâmpinarea sa și a zis către
dânsul, grăind: Aleargă și spune tânărului
aceluia – adică Prorocului Zaharia: Fără zid
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vor locui în Ierusalim, pentru mulţimea oamenilor și Eu voi fi lui, zice Domnul, zid de
foc împrejur”.
La aceste cuvinte, Sfântul Grigorie zice:
„Când înger către înger grăiește: «aleargă și
spune către tânărul acela», nu este îndoială
că îngerii unul pe altul se trimit, adică cei mai
de sus trimit pe cei mai de jos. Deci sunt mai
mici cei trimiși și mai mari cei ce trimit”. La
fel și în prorocia lui Daniil, se spune că un
înger poruncește îngerului să-i spună prorocului vedenia. Deci, de aici este arătat
că îngerii cetelor celor mai de jos se vestesc și se luminează de îngerii cetelor celor mai de sus despre dumnezeiasca voinţă a Făcătorului lor.
De aceea, în a opta zi a lunii noiembrie,
care e a noua după luna martie, când a fost
zidită lumea, Sfânta noastră Biserică luptătoare, căreia îi trebuie ajutor, prăznuiește
cu cântări minunate soborul celor nouă
cete ale sfinţilor îngeri. Toate aceste cete
îngerești se vor aduna în ziua cea înfricoșată a judecăţii Domnului, care se socotește
de dumnezeieștii învăţători ai Bisericii, ziua
a opta: după veacul acesta, va veni Fiul
Omului, Judecătorul cel drept, întru slava
Sa și toţi sfinţii Îngeri cu Dânsul, precum
Însuși Domnul a zis în Evanghelia Sa: Și va
trimite pe îngerii Săi cu glas de trâmbiţă și vor
aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, adică de la răsărit, de la apus, de la miazăzi și
de la miazănoapte.
Iar începătorii și voievozii tuturor acestor trei cete mai de jos, după Sfântul Maxim Mărturisitorul, sunt rânduiţi de Dumnezeu Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil,

ca niște credincioși slujitori ai lui Dumnezeu, care în vremea căderii satanei, din pricina mândriei și a depărtării lui de la Dumnezeu, au adunat aceste trei cete și oști
îngerești și Arhanghelul Mihail a strigat cu
mare glas: „Să luăm aminte! Să stăm bine,
să stăm cu frică înaintea Celui ce ne-a făcut
pe noi și să nu cugetăm cele potrivnice lui
Dumnezeu. (Fiindcă dintre aceștia au fost și
cei ce au căzut, și din îngeri luminaţi, s-au făcut diavoli întunecaţi, pentru mândria lor).
Să luăm aminte ce au pătimit cei ce erau împreună cu noi zidiţi și cum se împărtășeau
cu noi din dumnezeiasca lumină. Să luăm
aminte cum, îndată, din lumină s-au prefăcut în întuneric pentru mândria lor și din
înălţime au fost aruncaţi jos în adânc. Să
luăm aminte, cum a căzut din cer luceafărul
cel ce răsărea dimineaţa și s-a sfărâmat pe
pământ”.
Astfel grăind Arhanghelul Mihail către
tot soborul îngeresc, a început cel ce stătea
la locul cel dintâi cu Serafimii, cu Heruvimii și cu toate cetele cerești, a slăvi pe Sfânta cea de o fiinţă și nedespărţită Treime, pe
Unul Dumnezeu, cântând cu glas de prăznuire: Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Savaot, plin
este cerul și pământul de slava Ta!
Deci această conglăsuire a sfinţilor îngeri s-a numit sobor îngeresc, adică luare
aminte, o cugetare, o glăsuire, o unire; căci
împreună și cu un glas slăvesc pe Tatăl, pe
Fiul și pe Sfântul Duh, pe Sfânta Treime,
Căreia și noi să-I aducem slavă în veci.
Amin.
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Cred că singurul lucru care îl împlinește
pe om cu adevărat este să se simtă iubit.
Asta ar însemna că această calea pe care
o căutăm cu toții este una comună: Iubirea.
Știm că Hristos Dumnezeu este Iubirea cea
adevărată – pentru că este cea care dăinuie,
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oate că nu puțini sunt cei
dintre noi care își pun această întrebare: ce să fac cu viața
mea, ce cale să aleg pentru
a mă simți împlinit? Oare să
mă căsătoresc, să rămân celibatar sau să merg la mănăstire? Pentru a afla răspunul potrivit nu pregetăm să citim acatiste, ținem post poate,
dăm pomelnice, sperăm să găsim un
duhovnic îmbunătățit, de preferat văzător cu Duhul, care să ne spună care
este voia lui Dumnezeu cu noi. Răspunsul se lasă însă de cele mai multe
ori așteptat, anii trec și eu tot nu mă
hotăresc ce să fac, încotro să o apuc.
Deci, pe care cale să apuc?
Aș îndrăzni să spun că la această întrebare nici Dumnezeu nu știe răspunsul. Desigur că El știe dinainte cele ce
voi face, dar alegerile îmi aparțin în exclusivitate. Nu poate Dumnezeu să decidă în locul meu. Asta ar însemnă că
Dumnezeu îl constrânge pe om, ceea
ce nu este cazul. Este oare calea în sine
care mă împlinește sau starea mea sufletească cu care eu merg pe aceasta?

VIA#A MEA, ÎNCOTRO ?

care nu cade niciodată – și este și Calea care
duce spre aceasta (Eu sunt Calea, Adevărul
și Viața).
Omul nu se simte împlinit pentru că are
o familie, pentru că are un copil sau pentru
că are prieteni, ci pentru că prin aceștia el se
simte în primul rând iubit. Și ce înseamană
de fapt să te simți iubit? Care este starea?
Părintele Stăniloae o numește odihnă: „iubirea trebuie să ajungă la o stare în care sufletul se odihnește. Dacă n-ar veni odihna de la
persoană și-n ultimă analiză de la Persoana
supremă, omul ar rămâne mereu neîmplinit
în setea lui de iubire”1.
Mântuitorul însuși o numeste odihnă:
„Veniți la mine toti cei osteniți și împovărați
– de griji și de nevoi – și Eu vă voi odihni pe
voi – în Iubirea Mea”.
Niciunde in Biblie Dumnezeu nu a zis:
„vei fi fericit și împlinit dacă o să-ți întemeiezi o familie, dacă rămâi celibatar sau dacă
mergi la mănăstire”, ci a zis „fericit este cel
ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-l
împlinește pe el”2.
Ar fi fost nedrept din partea lui Dumnezeu ca starea de împlinire și odihnă a omului să o lege, în mod exclusiv, de un anumit
statut.
Din păcate însă iubirea, fie că vine ea de
la oameni sau de la Dumnezeu, nu rămâne
în noi ca stare de odihnă pentru prea multă
vreme. Se risipește. Oare de ce? Cu toții am
vrea să păstrăm acea stare de odihnă la
nesfârșit. Răspunsul îl dă chiar Mântuitorul:
1. Părintele Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică
Ortodoxă, vol. 3, p. 474.
2. Sf. Evanghelist Luca 11, 28.

„Nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi,
altfel vinul nou va sparge burdufurile; și se
varsă și vinul și se strică și burdufurile”3.
Orice gând rău, de invidie, de ținere minte
a răului este asemenea unei fisuri în vasele
noastre și oricât am încerca să păstrăm ceva
bun în ele, se risipește. Patimile, de orice natură ar fi ele (trupești sau sufletești), ne dezbină atât în interiorul nostru cât și-n relațiile
cu semenii noștri, ne storc de energii, suntem deja epuizați, nu ne mai rămâne energie să ne mai și bucurăm. Poate oare un om
invidios să se bucure pe deplin, să se simtă
împlinit, fie că este căsătorit, celibatar sau
monah?
Cred că a te simți iubit, împlinit ține de
calitatea vasului pe care omul îl poartă cu
el pe cale. Și atunci poate că preocuparea
mea principală ar trebui să fie mai degrabă
curățirea vasului și astfel orice cale aș decide să aleg la un moment dat, va fi cea care
mă vă împlini: „Desigur omul nu poate cuprinde în sine toată iubirea lui Dumnezeu.
Dar nu e mai puțin adevărat că, având-o în
sine, o simte ca pe ceva ce nu se mai sfârșește.
Ea crește în măsura exercițiului și a voinței
de o intensifica”4. „Vinul nou trebuie pus în
burdufuri noi și împreună se vor păstra”5
spune Mântuitorul . Fericit deci cel ce ascultă cuvântul Lui și-l împlinește pe el.
Iuliana TRANCĂ
3. Sf. Evanghelist Luca 5, 37.
4. Părintele Dumitru Stăniloae, Ascetica si Mistica
Bisericii Ortodoxe, p. 355.
5. Sf. Evanghelist Luca 5, 38.
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ori, când Dumnezeu le îngăduie,
se arată unor oameni curați sufletește sub chipul unor neri frumoși.

8Z I UNOIEMBRIE
A ÎNGERILOR
Dragi copii,
În data de 8 noiembrie este sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și a tuturor îngerilor.
Îngerii au fost creați de Dumnezeu cu scopul de a-I sluji, de a
împlini voia Lui, de a păzi lumea,
în special pe om. Ei sunt duhuri,
de aceea sunt nevăzuți, dar une32

De la Botez, fiecare dintre noi ne
bucurăm de prezența ocro toare
a unui înger bun, care nu numai
că ne păzește, dar ne și povățuiește spre lucruri bune și ne învață
cum să împlinim voia lui Dumnezeu. Toate gândurile bune pe care
le avem și faptele bune pe care le
săvârșim sunt inspirate de îngerul
păzitor. El caută în toate împrejurările vieții noastre să ne îndreptate spre Bine, însă alegerea este a
noastră, dacă plecăm urechea sufletului nostru la povețele lui sau
nu.
În ziua de 8 noiembrie, ziua îngerilor, ne putem arăta recunoșnța față de îngerul nostru păzitor
și față de toți îngerii prin par ciparea la Sfânta Liturghie, prin rugăciuni către îngerul păzitor și prin
ocro rea și îngrijirea celor mai mici
ca noi, sau a celor nepu ncioși.

APOSTOLIA • NR. 104 • NOIEMBRIE 2016

DIN V
I AG#IAN PAAC
ROH
PA
P IIIILLO R

JOC

CRAFT
&

Niște copii zvăpăiați au
amestecat litere străin
e în textul de mai jos.
Îndepărtați literele X,
Y, Z și veți afla o poez
ie despre îngerul păzi
tor.
„X ÎY ZN G XE RZA XYȘU
L ZY M XY EU,
YFXI ZI Z CX U YZ X XZ
M YI XN YE ZRYXĂ XB
ZZ DYĂTZOYY RX,
YY ÎX N ZS OXȚ YZ EXȘZ
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PROVOCĂRILE PROCESULUI
DE INTEGRARE EUROPEANĂ
PENTRU BISERICĂ

pariţia unor noi mișcări și
grupări creștine pe marginea Bisericii unice și împotrivitoare acesteia este un
fenomen întâlnit în istoria
bisericească, încă din antichitate, la care
contribuie factori teologici și extrateologici1. Sfânta Scriptură ne oferă destule
exemple elocvente în acest sens, atât în
Vechiul Testament (despărţirea Regatului după Solomon), cât și în Noul, în istoria Bisericii (exemplu partidele din Corint, etc.), iar acest fenomen continuă mai
departe în creștinism prin apariţia diverselor erezii.
Fragmentări tragice majore în istoria
Bisericii sunt cele petrecute după Sinodul
IV ecumenic de la Calcedon 451, schisma de la 1054 și structurarea Bisericii romano-catolice ca o monarhie eclesiastică, din care la anul 1517 s-au rupt Bisericile
Reformei, protestantismul, care a descătușat individualitatea în detrimentul co-

A

munităţii, ceea ce explică apariţia și în sânul acestei confesiuni a numeroase secte
și denominaţiuni2.
Confesionalizarea creștinismului a generat noi și noi concepte eclesiologice3 și,

1. Pr. Conf. Dr. Gheorghe Petraru, Principiile „rigorii protestante” și continuitatea lor în ideologiile
neoprotestante, în Analele Știinţifice ale Universităţii
„Al.I.Cuza”, Iași, Teologie, tom VIII, Editura
Universităţii „Al. I. Cuza”, Iași, 2003, p. 19.

2. Diac. Conf. Dr. Petru I. David, Călăuză creștină – Sectologie, pentru cunoașterea și apărarea
dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectant,
Editura Episcopiei Argeșului, Curtea de Argeș,
1994, p. 146.
3. Considerând că o sumară enumerare este necesară spre mai bună edificare am realizat o
scurtă sinteză care se prezintă astfel:
1. Existenţa unei singure Biserici, „area mântuirii” (Ciprian al Cartaginei), una Sfântă, sobornicească și apostolică după atributele esenţiale ale Bisericii formulate în Simbolul de
credinţă niceo-constantinopolitan.
2. Concepţia eclesiologică romano-catolică se întemeiază pe raţionamentul Fericitului Augustin,
potrivit căreia orice Botez este valid întrucât
„Hristos este cel care botează”, dar nu este roditor până când cel botezat nu se convertește
la adevărata Biserică.
3. Teoria eclesiologică „vestigia Ecclesiae” – semnele, urmele Bisericii - se întemeiază pe ideea
că elemente ale credinţei există și în afara graniţelor instituţionale ale Bisericii, a comunităţii creștine propriu-zise întrucât „homo naturaliter christianus” (Tertulian) – omul este în
mod natural creștin – iar Scriptura, cultul, credinţa, nădejdea și iubirea care există în orice
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cum este și firesc, noi concepte misiologice, având în vedere legătura intimă, organică
dintre Biserică și misiune.
În contextul europenizării, prevăzută a se încheia în anul 2020, se încearcă o uniformizare a culturii, dar nu din dorinţa protejării valorilor care o definesc, ci din motive subiective, de interes material și economic, a unei oligarhii ce refuză să cunoască
cadrul de valori culturale și religioase unanim acceptate, pentru care valorile morale
sunt inexistente, ceea ce face ca oferta lor să ducă la o decadenţă totală, după cum avertiza celebrul pedagog J. H. Pestalozzi: „Cultura morală, ce face pe om stăpân pe instinctele sale animalice, e scopul cel din urmă al vieţii istorice a omenirii. Egoismul, în
care fiecare om privește pe celălalt ca hrana sa, ca mijloc pentru poftele sale și pentru
interesele sale, iar nu ca făptură independentă, e izvorul obștesc al demoralizării”4.
Acest fenomen mondial este susţinut și de noile mișcări religioase, care, refuzând
vechile valori și orientări umaniste, sunt într-o disperată căutare de sens și forme noi
de acaparare a adepţilor. Amintim în acest sens mișcarea New Age, care răspândește
satanismul prin diferite forme ale culturii și artei, iar în rândul tinerilor prin intermediul muzicii rock și metal cu derivatele lor. Aceasta în contextul în care nu se sfiește să
vorbească permanent de sacru și divin, pentru a produce o confuzie deplină asupra
adevăratelor valori religios-culturale.

4.

5.

6.
7.

8.

4.

comunitate creștină sunt convergente spre comuniunea integrală a Bisericii una, în curs de realizare
prin toate comunităţile creștine.
Principalele concepţii eclesiologice protestante (Luther; Calvin) accentuează caracterul de eveniment al Bisericii, definită ca “adunarea credincioșilor în care se predică curat Evanghelia și se administrează sacramentele potrivit Scripturii” fără a abandona aspectele instituţionale ale Bisericii.
Teoria „ramurilor Bisericii” este o concepţie eclesiologică specifică mai ales comunităţilor Bisericii
Anglicane. După aceasta, Biserica Răsăriteană” cât și cea Apuseană, inclusiv cea Anglicană, reprezintă Biserica Universală. Schisma dintre Biserici este ceva temporar și ea ţine de structura internă a unei
Biserici care are nevoie de celelalte Biserici surori spre a realiza reconcilierea permanentă, o stare de
dăruire, de jertfă de sine pentru celălalt care se simte astfel iubit.
Eclesiologia pietistă își are originea în mișcarea omonimă secolelor XVII-XVIII, iniţiate de Iacob
Spener („Pia Desideria”) și se caracterizează mai ales prin subiectivism, individualism.
Un model eclesiologic evanghelist își face loc tot mai mult datorită, pe de o parte unui prozelitism
intens în toată lumea mai ales în acele spaţii desacralizate și secularizate, iar pe de altă parte, datorită influenţei americane în lume și modelului socio-politic dublat de religie proprie tentată de un imperialism spiritual nobil al „Noului Israel” mandatat cu o misiune mondială.
Odată cu redescoperirea dimensiunii slujitoare, filantropice, caritative a Bisericii de către Bisericile
protestante prin secţia „Life and Work” din Consiliul Ecumenic al Bisericilor s-a impus în panorama
creștinismului și o eclesiologie pragmatică a slujirii, o „eclesiologie seculară” care vede unitatea creștină exprimată în modul cel mai just în slujirea, în diaconia Bisericii care servește pe oamenii de astăzi și problemele multiple ale omenirii. Cf. Pr. Gheorghe Petraru, Ortodoxie…, pp. 84-89.
Christos Yannaras, Ortodoxia și occidentul, Editura Bizantină, București, 1995, p. 78.
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Vorbind despre acest fenomen, părintele Teofil
Tia ne demonstrează că, în prezent, „Cultura
europeană trece printr-una din cele mai mari crize
din istoria ei, deoarece valorile ei au ajuns să fie puse
în dubiu de chiar reprezentanţii ei”5. Neavând un
punct de reper şi o autoritate în materie, „abandonată
fiind concepţia despre o totalitate noumeică a valorilor ultime și a finalităţilor indiscutabile, cultura cu5. Arhiep. Jooris A. Vercaamen, Misiunea credinţei creștine într-o lume secularizată și multiculturală. O abordare din perspectivă vechi-catolică, traducere din engleză de Pr. Lect. Dr.
Dan Sandu, George Colibaba. Conferinţă susţinută în sala
coloanelor a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru
Stăniloae” 16 aprilie 2002.
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noaște o profundă și insuportabilă rătăcire intelectuală și
practică, ce nu poate duce
omul decât la schizofrenie și
alienare totală”6.
Nu trebuie să fim surprinși
de această tristă realitate, care
își conturează obârșia odată cu
apariţia curentului iluminist,
ce a declanșat, pe lângă aspectele pozitive, un libertinism
cultural, în faţa căruia religia
nu a avut dreptul la cuvânt, fiind pe banca acuzaţilor pentru
trecutul compromiţător datorat Inchiziţiei și al luptelor pentru puterea pontificală; străine cu desăvârșire Ortodoxiei,
știinţa a rămas neputincioasă,
discreditată fiind, iar biserica
a devenit un areopag al Occidentului pentru reformistul
Luter, pentru raţionalistul
Schleiermacher și demitologistul Bultman, în care Dumnezeu nu mai era conceput ca o
realitate, ci ca o noţiune, despre care, implicit, nu se mai
predica, ci se filozofa. Acesta a
fost cadrul propice de desacralizare a religiei şi de devalorizare a culturii. Lovitura de
graţie a fost dată de materialismul dialectic al lui Karl Marx
şi Friederich Engels, exportat
6. Christos Yannaras, op. cit., p. 91.
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de occidentali ruşilor prin ideologia bolşevică a lui Lenin,
pentru distrugerea temutului
Imperiu ţarist.
Efectele devastatoare ale
secularizării au începând cu
anul 1960 încoace repercusiuni
asupra vechilor valori. Aparent
ele sunt estompate de cuceririle tehnico-știinţifice ale veacului XX, dar sunt sesizate de
omul sensibil religios și cizelat
cultural. Ceea ce ne îngrijorează pe noi este presiunea
secularizatoare a civilizaţiei
occidentale, despre care regretatul profesor I. Bria spunea că
„este tot mai agresivă, chiar
totalitară”7.
Biserica Ortodoxă Română nu este indiferentă și nici
potrivnică integrării europene
din această cauză. Dorește intrarea în marea familie a Europei ca oaspeţi dragi, aducându-i în dar creștinismul în
formele lui originale, și vrea ca
la masa acestei frăţii să fim serviţi cu ce are ea mai bun, nu cu
ceea ce, din neglijenţa ei, s-a
alterat. Cu alte cuvinte, afirmă
pr. Ioan Mizgan, „nu trebuie să
uităm faptul că, Europa în care
dorim să ne integrăm, se află
7. Pr. prof. Univ. Dr. Ioan Bria, Tratat
de Teologie Dogmatică și Ecumenică,
București, 1999, p. 260.

într-o profundă criză spirituală. Biserica Ortodoxă
nu poate fi indiferentă în faţa avalanșelor de alienări
morale care pătrund în rândul românilor și își au originea în sânul comunităţii europene. Altfel spus, Biserica Ortodoxă sprijină integrarea europeană, numai că, așa cum spuneam mai sus, atrage atenţia că
drumul nostru spre Europa nu trebuie să treacă prin
Sodoma și Gomora”8.
Preot Daniel Băcăuanu

8. Ioan Alexandru Mizgan, Ortodoxia românească și Europa, în
De ce Ortodoxia, fără editură, Oradea, 2001, p. 110.
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CENTRUL DUMITRU STĂNILOAE
IMPRESII LA A PATRA SESIUNE DE EXAMINĂRI.
GÂNDURI LA ÎNCEPUTUL UNUI NOU AN DE STUDIU
MADRID, 27-30 SEPTEMBRIE 2016

PREASFINŢITUL TIMOTEI, GAZDA EVENIMENTULUI
ăm slavă lui Dumnezeu pentru această a patra ediţie de examinare a cursanţilor care s-au înscris la cele patru module organizate de Centrul Dumitru Stăniloae. Aceste cursuri sunt foarte importante pentru misiunea Bisericii noastre în diaspora, și nu numai pentru misiune, cât și pentru pastoraţie, fiindcă sunt două
lucruri diferite: „a păstori” – îţi păstorești turma pe care o ai în „staulul” de la biserică, iar
misiunea se face mai ales în afara Bisericii, cu cei care nu sunt în ea. Trăim într-o societate secularizată, laicizată, care în mare parte a uitat de Dumnezeu, iar noi avem misiunea să-i facem cunoscut mesajul Domnului nostru Iisus Hristos. Dar aceasta nu revine
doar preoţilor, a fost o concluzie a întâlnirii noastre de două zile de aici de la Valle de los
Caídos din Spania, ci este și o datorie a mirenilor. Ori, pentru a-L putea propovădui pe
Hristos, trebuie să-ţi cunoști bine credinţa. Ar trebui să vorbim despre ceea ce simţim și
trăim noi înșine, dar pentru a ne trăi credinţa trebuie neapărat să cunoaștem. Iar pentru
a-L mărturisi pe Hristos, trebuie să ne comportăm ca adevăraţi creștini, dacă spunem că
suntem ortodocși și credincioși ; trebuie să trăim în duhul lui Hristos, în duhul iubirii în

D
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PĂRINTELE PROFESOR
CONSTANTIN NECULA

lumea aceasta, ca văzând ceilalţi faptele
noastre, mai ales cele ale iubirii și ale smereniei, să se întrebe: cine sunt aceștia, și ce
sunt aceștia, și să vină ei cu întrebări, să-i
facem curioși și în felul acesta să-L facem
cunoscut pe Hristos. Pentru că, dacă mergem noi să le vorbim de Hristos, riscăm să
nu fie primit mesajul, din pricina reticenţei oamenilor. De aceea, prima predică, cu
care trebuie să începem, este viaţa noastră
trăită în Duh…

Din punctul meu de vedere, Centrul
Dumitru Stăniloae este o realitate foarte
dătătoare de curaj celor din ţară. Cred că
avem nevoie de asemenea centre nu doar
în diaspora, unde se vede clar că își face
datoria, un fel de curs post-universitar și
un curs de catehizare în același timp; și în
ţară vom avea nevoie în curând de astfel de
noduri intelectuale, care să restarteze cercetarea teologică, discursul teologic și mai
ales pastoraţia în Biserică. Sunt conștient
pe zi ce trece că preoţii noștri au nevoie tot
mai mult să se întâlnească și să fie încurajaţi. Ei nu sunt niște funcţionari publici, nu
sunt niște slujbași și atât; sunt oameni care
gândesc, oameni care au nevoie de dialog,
care au nevoie să stea împreună, iar un astfel de centru îi pune împreună, îi pune să
gândească împreună, și le dăruiește poate
cel mai frumos dintre toate visele unui
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preot: posibilitatea de a se exprima altfel
decât în parohie, și la un nivel care să-i permită să se recalibreze, și ăsta e un lucru
foarte important. Merg pe ideea că finalitatea practică a cursurilor și a lucrărilor este
cea care dă calitate Centrului, și că putem
dovedi că mult pot puţinii buni împreună.
Nu avem nevoie de colective foarte largi ca
să putem să lucrăm în echipă, ci avem
nevoie de sprijin foarte larg și pentru asta
datorăm mulţumire mitropolitului, episcopilor din zonă și mai cu seamă celor care
s-au angajat la o muncă ce pare fără sfârșit.
Din punctul meu de vedere, Centrul e un
dătător de ton, poate să ofere ţării model
că se poate și că se poate foarte foarte bine,
și la preţuri sufletești și materiale extrem
de validate în pastoraţie.
PĂRINTELE GEORGE VÂLCU,
ORGANIZATOR
Reporter: Care sunt impresiile cu care
plecaţi de la Madrid, după cea de a patra
ediție a sesiunii de examinare a CDS?
PrGV: La noi această sesiune are un
pronunțat caracter formativ, care vine în
completarea întâlnirilor mediate de calculator de peste an. Găsim că mult mai
importantă decât transmiterea de
informație este transmiterea unui duh.
Informația se poate transmite online, dar
pentru transmiterea duhului, este mult
mai prielnică întâlnirea față către față. Și
atunci, întâlnirile acestea constau în
proporție de o treime evaluării propriuzise a cursanților, iar restul, pe parcursul
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unei zile întregi, este dedicat completării,
într-o manieră sau alta, a lucrurilor care
s-au discutat la cursurile de peste an.
Mi se pare extraordinar faptul că se întâlnesc aici credincioși din toate țările
Mitropoliei. Avem aici și o doamnă din
Canada, iar anul trecut am avut pe cineva care locuiește în Hong Kong. Ambele
persoane au participat la peste 90 la sută
din cursuri – gândiți-vă doar la diferența
de fus orar și la dificultatea creată de ea și doamna din Hong Kong a venit anul
trecut 2 zile la Bruxelles, să participe la sesiunea de evaluare. Sigur, majoritatea
cursanților sunt din cele trei episcopii ale
Mitropoliei noastre. Începând din anul
academic 2016-2017, Înaltpreasfințitul
Părinte Serafim ne-a solicitat să extindem
aria pe care o avem în vedere în organizarea programelor, și deci, la anul, la Paris,
de-o vrea Domnul, ne vom întâlni și cu
cursanții din Germania, Austria și
Scandinavia. Dincolo de aria geografică,
există și o mare diversitate de competențe
și de background educațional în rândul
cursanților. În cadrul aceluiași program
vom regăsi înscriși muncitori necalificați
și oameni care au un doctorat în fizică nucleară, de exemplu. Și ne-am întrebat cum
să facem să ajungem la un numitor comun, la un nivel care să fie accesibil tuturor. Slavă Domnului, până acum nu s-a
pus niciodată problema aceasta, și profesorii înţeleg un lucru asupra căruia insistăm foarte mult, și anume că e nevoie să
ne lepădăm de limbajul de lemn și să avem
o abordare vie, cu un limbaj accesibil omu-
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lui simplu, așa cum este el frământat de o
mulţime de întrebări.
Reporter: Oamenii aceștia vin de peste tot
și se întâlnesc aici (s-au mai întâlnit și la Roma,
la congres, de exemplu), se bucură împreună,
și se vor întoarce la casele lor cu conștiinţa misiunii pe care o îndeplinesc în Biserică. E și o
foarte reușită formă de team-building.
Pr GV: E adevărat că în parohiile noastre, din nefericire, nu sunt zeci sau sute de
oameni care ard de nerăbdare să se implice activ în desfășurarea lucrării noastre,
să-i ajute pe preoţi, să le ia preoţilor treaba din mână, să spună: părinte, dumneavoastră spovediţi, că de revistă ne ocupăm
noi. Dar iată că se adună în fiecare an aici,
la sesiunile CDS Paris, cam 100 de oameni, care au dragul și râvna aceasta, și
observă că nu sunt singuri. Entuziasmul
trebuie întreţinut, el scade fără sursă de
întreţinere. Ori când vezi că mai sunt și
alţii, dobândești curaj. S-au legat și prietenii în cadrul acestor întâlniri, mai ales
că sunt cel puţin două-trei persoane care
au fost prezente la cel puţin trei din cele
patru întâlniri pe care le-am organizat. E
o mare bucurie, că oamenii se întâlnesc
aici, apoi la tabăra din Alpi, iarna, sau la
congresul mitropolitan, și se leagă deja
niște relaţii care nu mai sunt doar punctuale. Astfel, o idee bună din Belgia ajunge și în Spania, o idee bună din Italia ajunge și în Franţa…
Reporter: Dincolo de informaţia pe care
o primesc, acesta e un mare bonus în viaţa

Bisericii. Cum e să fii organizator al unui
astfel de eveniment? Câte zile și săptămâni
nedormite?
Pr GV: Săptămâni și zile nedormite
nu sunt multe, ci doar săptămâna premergătoare și prima zi din cadrul întâlnirii
propriu-zise, în care chiar nu se doarme
și nu se mănâncă (râde). Cu timpul, echipa de organizatori a crescut, a devenit foarte frumoasă. Majoritatea sunt studenţi la
Universitatea din Leuwen.
Reporter: Cum de aţi ales să vă implicaţi într-o astfel de activitate pe termen
lung?
Pr GV: Totul a pornit de la ideea
părintelui Patriciu de a face o serie de
cursuri online, idee care răspundea foarte
bine contextului practic în care ne găsim
aici, unde oamenii se află la distanţe atât
de mari unii faţă de alţii și e greu să îi aduni
laolaltă, mai ales pe o perioadă mai lungă,
fiind vorba de mai multe cursuri. Am
început așa, de la o serie de întâlniri care
au evoluat în timp. Pentru mine, ce fac la
CDS este o extensie a ceea ce fac în
parohie, poate că la alt nivel. Dovadă că
în fiecare an au fost destul de mulţi din
parohie care au participat. Pesemne că e
contagios – nu mi-am propus să fac
propagandă legat de Centru, dar cred că
doar acum sunt vreo cinci cursanţi care
au venit doar de la Anvers.
Reporter: În ce ritm a crescut Centrul?
Daţi-ne câteva cifre: câţi cursanţi au fost anul
acesta, și câte module?
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Pr GV: Ca să vedeţi cum au evoluat
lucrurile, în primul an am avut înscriși
vreo 50 de cursanţi, dintre care cam 20 au
și terminat. Aceasta e o proporţie care constatăm că se păstrează. Din nefericire, consecvenţa nu e totdeauna atuul nostru. Deci
50 de cursanţi la un singur modul, care se
voia a fi o introducere în teologie. Deși au
fost abordate și teme de bioetică, dar care
nu depășeau cu mult limitele care se impun unei introduceri. Am crescut treptat,
și anul acesta am avut patru programe de
studii: Introducere în teologia ortodoxă,
Pastoraţie și duhovnicie, adresat preoţilor duhovnici. De asemenea, pentru prima dată, am avut un program de Misiunea
Bisericii în context contemporan, în care
am abordat mai întâi probleme de bioetică; dar, în timp, părintele Răzvan Ionescu,
care l-a coordonat, a venit cu idei noi și
am extins puţin aria de acoperire. Am avut
și un program de Formare pentru cateheţi, care a fost organizat chiar la cererea
absolvenţilor. Marea majoritate, cred că
80% din cei înscriși, sunt absolvenţi din
anii trecuţi, de la Introducere în teologia
ortodoxă, oameni care au înţeles că au un
bagaj informaţional, dar nu și know howul, metoda de a transmite, de a valorifica
bagajul acesta. În total, anul acesta au fost
înscriși peste 150 de cursanţi, și ne-am întâlnit aici cam 80. Deci se păstrează oarecum proporţia de la care am pornit, și pe
care o luăm în calcul în organizarea acestui eveniment.
Informaţiile se găsesc pe website-ul
centrului, www.teologie.eu. Acolo este și
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o secţiune Contact, cu o adresă de e-mail,
la care încercăm să răspundem cel târziu
a doua zi, acolo este și un număr de telefon și dacă nu putem răspunde, sunăm în
câteva ore, când ne eliberăm. Avem și o
pagină de facebook. Pentru fiecare program de studiu anul acesta am creat un
grup pe facebook. Sigur, sunt critici, dar
cred că genul acesta de mediere are potenţial. Aici putem transmite detalii cu
privire la un curs sau la o carte. Dacă pe
cineva macină o anumită problemă legată de un curs, se poate lansa acolo o dezbatere.
Reporter: Există un feedback, o monitorizare, o urmare a cestor cursuri? Înţeleg că
o parte dintre cursanţi se înscriu la alte module.
Pr GV: Da, este și acesta un feedback.
De asemenea, în fiecare an am creat un
formular de feedback pe care l-am trimis
cursanţilor, și am constatat că unele cursuri erau mai bine receptate, altele mai puţin; și transmitem acest feedback mai departe profesorilor, care vor ţine cont de el
în pregătirea cursurilor.
PĂRINTELE PROFESOR VASILE
GAVRILĂ
Reporter: Părinte Vasile Gavrilă, cum a
fost anul acesta sesiunea de examinare, faţă
de ediţiile precedente?
Pr. V. Gavrilă: Cred că e un pas înainte,
și nu o spun din complezenţă, nu o spun
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conjunctural. În primul rând din punct de
vedere organizatoric, și nu mă refer doar la
partea administrativă, cazare etc: programul a fost foarte bine realizat și toată lumea
a știut ce are de făcut, comisiile au fost bine
stabilite, foarte echilibrate. De exemplu, la
comisia din care am făcut parte, unde au
fost evaluaţi cursanţii de la modulul de
Pastoraţie și duhovnicie, am realizat un tandem remarcabil cu domnul profesor Oprea
Adrian, decanul Facultăţii de Psihologie de
la Cluj. Totul a fost bine structurat și s-a
desfășurat fără sincope. Al doilea aspect
pozitiv al sesiunii de anul acesta este legat
de redactarea lucrărilor, care sunt concepute în vederea evaluării – nu sunt nici teze
de licenţă, nici dizertaţii de master; prin
ele, cursanţii transmit ceea ce de fapt sunt
ei: oameni interesaţi de problematica abordată, entuziaști, de la cei mai îndepărtaţi ca
formare de domeniul teologic, până la cei
angajaţi în mediul teologic. Apoi, prezentarea cursanţilor a fost la un nivel superior

anilor precedenţi, atât ca pregătire, dar mai
ales ca prezentare a ceea ce ei au vrut să suprindă în lucrări. E foarte important faptul
că cei care au venit aici au dovedit că au urmărit cursurile noastre. Sunt studenţi care
se arată interesaţi să participe, dar nu ajung
să finalizeze. Ori cursanţii au fost consecvenţi în urmărirea cursurilor și aceasta s-a
reflectat în lucrarea lor finală, mai ales dacă
ne gândim că în cazul lor e vorba de o angajare foarte serioasă dintr-o perspectivă
personală. Nu e vorba de ceva care trebuie făcut doar de dragul de a bifa un lucru,
și acest aspect cred că e promiţător pentru proiectul în sine, faptul că practic ei
pot da un impuls organizatorilor Centrului,
ca să continue cu multă seriozitate această lucrare în cadrul Centrului Dumitru
Stăniloae.
Reporter: În ce fel contribuie Centrul la
ameliorarea misiunii și pastoraţiei în
Mitropolie?
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Pr. V. Gavrilă: Impactul pe care îl va
avea Centrul în raport cu misiunea care se
desfășoară în această Mitropolie va fi, sper,
și mi-o doresc, o provocare pentru cei ce
nu au participat până acum, din neștiinţă,
din comoditate sau din teamă - am întâlnit
cursanţi care nu au venit până acum pentru că s-au temut de nivelul foarte înalt al
abordării. Alţii au stat deoparte și nu s-au
implicat. Și deci va fi o provocare pentru
ei, și pentru toată teologia ortodoxă românească, pentru că va deveni, nădăjduiesc,
un master de maturitate și de formare a
unor oameni care au ajuns deja la un anumit nivel, dar care au nevoie de un impuls
pentru ceva mai înalt, pentru ceva mai profund și mai actual, pentru a face faţă provocărilor în societatea în care trăim. Mă
gândesc la discuţiile pe care le-am avut în
cadrul sesiunii, și care au gravitat foarte
mult în jurul acestor probleme: provocările, și răspunsurile pe care le dăm noi, precum și nivel de pregătire necesar pentru a
face faţă acestor provocări. Toată lumea
conștientizează că unele dintre provocări
sunt fără precedent, și extrem de subtile, și
că nu putem rămâne indiferenţi în faţa acestora. Am conștientizat și că nu suntem suficient de pregătiţi, și poate nu vom fi niciodată, dar a problematiza este deja un salt.
După aceea, a te pregăti și a te verifica împreună cu ceilalţi este un alt salt. Și, în final, având în vedere că e vorba de un demers foarte angajant, am convingerea că
Dumnezeu va revărsa binecuvântarea Sa
peste ceea ce se întâmplă aici, și atunci lucrarea omului va fi conturată, împlinită și
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desăvârșită de Dumnezeu. Am mare nădejde în acest sens.
DIAC. GRIGORIE BURAC,
LIMOURS
Este prima dată când am participat la
cursurile de formare continuă, în cadrul
modulului Pastoraţie și Duhovnicie, și pot
spune că e ziditor; pe lângă lucrarea pe
care o redactăm, examinarea în clasă cu
profesorii – sub forma unor discuţii, în
care aflăm ce interesează pe fiecare și cu
ce probleme se confruntă în parohia lui –,
e foarte folositoare și constructivă. Mulţi
dintre preoţi sunt tineri, și sunt solicitaţi
pentru probleme care îi depășesc. În afară de consultarea episcopului, iată, și aici
sunt oameni cu multă experienţă, și putem afla împreună în ce fel le putem depăși.
IULIANA UDANGIU, LONDRA
Ce simt eu, e că am luat viaţă prin întâlnirea aceasta. Înainte era totul online,
lucram printr-o interfaţă, și acum, noi,
cursanţii, am prins și contur. Asta e Cina
finală, a întâlnirii noastre în spaţiul ortodox. Ce aș propune eu ca îmbunătăţire: o
mai mare analiză a nevoilor, a realităţilor
din Mitropolie și din diaspora.
ANDREEA ONIGA, LONDRA
Vin de la Parohia Sfântul Gheorghe
din Londra. M-am înscris la curs pentru
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că am prieteni care anul trecut au fost foarte entuziasmaţi de program. Am studiat
Introducerea în teologia ortodoxă. Am
vrut, de asemenea, să aflu mai mult despre credinţa noastră, mai mult decât ceea
ce percep la Sfânta Liturghie, în sensul
unor cunoștinţe teoretice. Acum sunt motivată să citesc mai mult în continuare.
Mi-a adus multă bucurie întâlnirea de aici
și simt că am primit o bogăţie și mai mare
decât cunoștinţele teroretice pe care leam dobândit, prin comuniunea cu ceilalţi
și momentele împărtășite aici. Îmi doresc
și eu ca Centrul să se aplece mai mult asupra problemelor și realităţilor celor de aici,
din diaspora, pentru că majoritatea participanţilor trăiesc aici, și noi avem nevoie
de mai multă atenţie, și de mai multe repere pentru cei care trăiesc în străinătate.
Cursul în sine este o atenţie care ni se acordă, și prin întrebările de la sesiunea de examinare, sunt convinsă că ni s-au receptat
nevoile și că se va face ceva în acest sens.
CARMEN ŢOPA, PARIS
Eu sunt în al doilea an aici. Am făcut
anul trecut Introducerea în teologia ortodoxă, și am fost mai mult decât încântată,
și anul acesta m-am înscris la două module,
nu la unul: Misiunea Bisericii în context
contemporan, și cursul pentru pregătirea
cateheţilor. Bucuria e dublă, fiindcă am
reușit o chestie formidabilă, deși cred că
sunt cea mai în vârstă dintre cursanţi, și
pentru că asta mă ţine într-o efervescenţă
duhovnicească, iar sistemul mi se pare

extraordinar: să te așezi seara, în loc să-ţi
pierzi timpul la televizor, în fotoliu, la calculator, să-ţi vezi profesorii, și să știi că te
vei întâlni faţă către faţă cu ei, este fantastic. În plus, ce am descoperit eu în acest
curs este faptul că mă trimite la studiu.
Căutând anumite lucruri legate de curs,
automat dau și de altceva și mi s-a întâmplat să mă prindă zorii zilei citind, ceea ce
n-aș fi făcut căutând într-o bibliotecă. În
rest, toţi suntem ocupaţi, ne lăsăm prinși
de cele ale lumii, și de aceea pentru mine
participarea la aceste cursuri a fost bucuria anului, și a anului trecut, iar venirea
aici e o bucurie în plus, pentru că aici te
întâlnești cu oameni care gândesc ca tine,
simt ca tine, se roagă ca tine, vor același
lucru, au aceleași preocupări, și te încarci
cu multă energie. Eu mă simt acum cu 30
de ani mai tânără! Sunt foarte fericită. Nu
știu încă ce se propune pentru la anul, dar
dacă nu va fi ceva nou, voi lua de la capăt
ce am făcut deja. Eu am descoperit la cursul acesta niște intelectuali din domeniul
teologiei, cu o cultură și smerenie extraordinară! Plecând de aici, mă simt, de
altfel, responsabilă și mult mai implicată.
Și lucrarea pe care am făcut-o, eseul pentru cateheţi, a fost socotită foarte originală. Fiindcă am încercat să mă pun în
postura propunerii unei idei noi, stimulată fiind de noutăţile aflate, ca să facem
ceva nou, ceva altfel. Mă simt mult mai
atașată și de corpul de preoţi, fiindcă le
înţeleg munca, eforturile. Este foarte frumos la biserică în diaspora, biserica e
autentică, debarasată de superstiţii și
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cutume, dar toţi preoţii aici muncesc din greu, merg și la servici. Și trebuie să îi sprijinim cu toţii în misiunea lor. Ori cursurile acestea, informaţiile noi pentru noi, ne dau
un entuziasm nou. De asemenea, e greu, ca și credincios, să te concentrezi la slujbă
când nu înţelegi ce se întâmplă acolo. De aceea eu sfătuiesc pe toţi cei care au anumite
neclarităţi, și caută să înţeleagă, să urmărească aceste cursuri, pentru a-i putea ajuta la
rândul lor pe alţii. Să profite de acești profesori benevoli care fac o muncă extraordinară. Nu cred că există cineva care n-are nevoie măcar de un curs din acesta.
Reporter: Andreea Ionescu
Post Scriptum: Noua ofertă de programe de studiu din cadrul modulului în limba română, propusă de Centrul Ortodox de Studii și Cercetări Dumitru Staniloae din Paris pentru anul universitar 2016-2017, poate fi consultată online, pe site-ul menţionat mai sus:
www.teologie.eu, care are acum o nouă arhitectură și prezentare. Mărturiile de faţă nu fac
decât să completeze ceea ce fiecare cursant poate descoperi singur prin lectura propunerilor
pentru anul în curs: o abordare vie, directă, angajată faţă de problemele lumii contemporane, o teologie a concretului vieţii noastre, care să devină sprijin în direcţia discernământului asumat la nivelul propriei noastre trăiri în Hristos.
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PARASTASUL DE TREI ANI DE LA TRECEREA LA CELE
VEȘNICE A PĂRINTELUI NICOLAE (NICU) VOINEA

„Dragă, sunt un duhovnic mare, mic și de nimic!
Mare, pentru cei ce mă ascultă; mic, pentru cei care nu
mă ascultă; și de nimic, pentru cei care mă ocolesc.”
Așa se exprima părintele Teofil Părăian de la Sâmbăta
atunci când i se spunea că este un duhovnic mare.
Pentru noi, creștinii și preoții slujitori de la Parohia
„Înălțarea Sfintei Cruci” din Roma, părintele nostru
duhovnic Nicu Voinea este un duhovnic mare, pentru
că l-am ascultat în perioada cât Domnul a rânduit să ne
fie duhovnic și încă îi auzim în urechile inimii îndrumările, încurajările, mustrările, urările, sfaturile.
Ne-am adunat în rugăciune, împreună cu părintele nostru episcop Siluan, în ziua
de duminică, 16 octombrie, pentru a-i face pomenire, la trei ani de la trecerea la cele
veșnice, și să întărim în inimile noastre nădejdea învierii.
Avem credința că așa cum, fiind între noi, ne-a purtat în rugăciune, ne va purta în
continuare la Dumnezeu, pentru că dragostea este mai tare decât moartea.
Veșnica lui pomenire, din neam în neam!
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TÂRNOSIREA PARACLISULUI PAROHIAL - VERONA I

âmbătă, 15 octombrie 2016, creștinii ortodocși din parohia „Sfântul Proroc Ilie
Tesviteanul și Sfântul Ierah Zenon” - Verona, împreună cu oaspeți din zonele
apropiate, au avut bucuria de a participa la târnosirea paraclisului parohial cu
hramul „Învierea lui Lazăr, Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul și Sfânta Anastasia
Romana”, aflat la demisolul bisericii în construcție.
Slujba de sfinţire a fost săvârșită de Preasfinţitul Părinte Siluan, al Episcopiei
Ortodoxe Române a Italiei, înconjurat de un mare sobor de preoți.
Momentul festiv a început de vineri seara, când s-au săvârșit vecernia cu litie și
utrenia, precum și slujba specială a punerii Sfintelor Moaște pe Sfântul Disc, în Sfântul
Altar. Această slujbă are loc înainte de sfințirea noilor lăcașuri, când moaștele unui
sfânt mucenic sunt pregătite pentru ca a doua zi, la sfințirea propriu-zisă, să fie așezate
în piciorul Sfintei Mese a altarului.
După slujba de sfinţire s-a săvârșit Sfânta Liturghie.
Răspunsurile liturgice au fost date de strana parohiei.

S
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După Sfânta și Dumnezeiasca
Liturghie, o delegație a Curiei din Verona,
condusă de vicarul episcopal, a adus în
dar, pentru parohie și episcopie, câte o
părticică din moaștele Sfântului Ierarh
Zenon, ocrotitorul Veronei.
Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a
oferit parohiei părticele din moaștele
Sfântului Mucenic Plachidie și a Sfintei
mucenițe Perpetua.
Un grup de georgieni, rezidenți in
Verona, au oferit parohiei o icoană a
Sfântului Antim Ivireanul.
La eveniment au participat doamna
prefect Giovanna Maria Iurato, de la
Ministerul de Interne al Italiei, o delegație
a Ministerului Afacerilor Externe al
României, condusă de doamna ministru
Plenipotențiar Elena Șerbănescu, dom-

nul ambasador George Gabriel Bologan,
d o m n u l c o n s u l ge n e r a l Co s m i n
Dumitrescu, primarul Flavio Tosi împreună cu membri ai Giuntei comunale, Luca
Zanotto, președintele Consiliului comunal, reprezentanți ai diferitelor culte religioase prezente la Verona și multi alți
oaspeți.
La sfârșitul slujbei, Preasfințitul Părinte
Episcop Siluan a oferit Gramata episcopală de Ctitor preotului paroh și Consiliului
parohial și a dăruit Crucea episcopală preotului paroh Gabor Codrea, care a
mulțumit ierarhului, oaspeților și tuturor
credincioșilor pentru dragostea lor.
Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă organizată de parohie în curtea complexului parohial, agapă la care au fost invitați
toți cei prezenți la slujbă.
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ZIUA PORTULUI POPULAR ÎN PAROHIA SAN
BONIFACIO

Duminică, 16 octombrie, s-a sărbătorit în parohia noastră „Ziua portului popular”. Toți
credincioșii care au venit la dumnezeiasca Liturghie
în straie tradiționale românești au fost invitați săși prezinte costumul și zona de proveniență. Atracția
întâlnirii a fost un costum popular lucrat acum
aproximativ 100 de ani, din zona Comunei Soveja
(Vrancea), sat care are un specific interesant: cu
toate că este situat în Moldova, el a fost întemeiat
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de un grup numeros de argeșeni,
ce s-au mutat pe aceste meleaguri în sec. XVI-XVII. Astfel, se
poate auzi grai argeșean și se poate vedea port din zona Argeșului,
în Moldova.
După prezentarea costumelor, sărbătoarea a continuat cu
agapa frățească.
În legătură cu aceeași sărbătoare, în ziua de 18 octombrie, s-a
trecut la partea practică, ce ține de
cusăturile tradiționale, copiii și
adolescenții împreună cu mamele, asistați de doamna preoteasă
Andreea Stîngă, au învățat diferite tipuri de cusături tradiționale,
cu dorința ca pe viitor măcar unii
dintre ei să-și poată lucra singuri
straie tradiționale.
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SFINȚIREA CRUCILOR PENTRU NOUA BISERICĂ
DIN VENEȚIA

Sâmbătă, 22 octombrie, într-o preafrumoasă și însorită zi de toamnă, într-o atmosferă de profundă bucurie duhovnicească, Preasfințitul Părinte Siluan
a venit în mijlocul credincioșilor de la
parohia „Sfânta Lucia” din Venezia. Aici,
părintele protopop Avram Matei și un
sobor de preoți din protopopiatul
Triveneto I au săvârșit slujba de Te
Deum, de mulțumire pentru toată binefacerile, binecuvântările și ajutorul
primit de la bunul Dumnezeu în lucrarea de construcție a noii biserici din
această parohie. Preasfințitul Episcop
Siluan a ținut un cuvânt de învățătură,
îndemnându-ne să avem în inimi
credința aceea puternică care mută
munții, aceea care ne va ajuta să ducem
la bun sfârșit această frumoasă, dar grea
lucrare demarată anul trecut, atrăgân-

du-ne însă atenția că, odată cu creșterea bisericii celei de zid, să crească și biserica cea vie a
sufletului nostru.
După binecuvântarea celor cinci Cruci ce
vor fi așezate pe acoperișul și turla noii biserici,
Preasfințitul Episcop Siluan a mulțumit tuturor celor ce contribuie la realizarea acestei frumoase biserici, apreciind pozitiv atât efortul financiar deosebit al credincioșilor, cât și
măiestria ziditorilor și lucrătorilor.
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TÂRNOSIREA BISERICII DIN CREMONA

âmbătă, 10 septembrie, a fost târnosită biserica Parohiei ortodoxe române „Nașterea Maicii Domnului” de la Cremona, în Lombardia.
La impor tantul eveniment au par ticipat
Înaltpreasfințitul Laurențiu, Mitropolitul Ardealului,
Înaltpreasfințitul Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, Preasfințitul Visarion al Tulcii,
Preasfințitul Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a
Italiei, reprezentanți ai Ambasadei României de la Roma

S
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și ai Corpului Consular de la Milano, precum și reprezentați ai
autorităților locale din Cremona.
Biserica, datând din secolul al
XVIII-lea, a fost construită în trei
etape: altarul în 1736, partea centrală în 1922-1925 și clopotnița
în 1935-1938. Ea a fost cumpărată de parohia noastră de la Cremona în ziua de 1 decembrie
2012. Lucrările de restaurare și de
amenajare pentru nevoile liturgice ortodoxe au început în luna mai
2013 și s-au sfârșit în decembrie
2015. Prima slujire în biserica restaurată a avut loc în 15 decembrie 2015.
Biserica fost cumpărată
printr-un împrumut bancar, plata făcându-se cu donațiile
credincioșilor.
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Reţete

și sfaturi practice

Dacă tot suntem în perioadă de post, să începem cu un cuvânt de suflet al Sfântului Ioan
Gură de Aur: Dacă postul a fost necesar în rai, cu atât mai mult este necesar în afară de rai.
Dacă a fost un medicament util înainte de rană, cu atât mai mult este util după rană.
... Și continuăm cu câteva rețete de post, care sper să vă fie pe plac. 

CUȘCUȘ CU SOS DE MORCOVI
(rețetă din Mănăstirea Bura) – o mâncare
gustoasă, sănătoasă și rapidă!
Ingrediente: 2 cești de cușcuș, 1 ardei
gras roșu tăiat cubulețe, 8 morcovi, ienibahar, scorțișoară, 1 ceapă mare dată prin
răzătoare, 1 ceașcă de suc de roșii, untdelemn, puțin zahăr, sare, piper.

sop (raportul trebuie să fie unu la unu). Se
lasă acoperit pentru 10-15 minute. Amestecăm cușcușul cu o furculiță ca să devină
pufos; adăugăm puțin undelemn și amestecăm din nou. Se toarnă pe deasupra sosul și este gata de servit!
(Rețetă preluată din „Carte de bucate
mănăstirești”, Editura Sophia)

Mod de preparare: Morcovii se
fierb puțin timp și se taie în rondele. Se sotează în puțin untdelemn ceapa, morcovii și ardeiul.
Se adaugă sucul de roșii, zahărul
și puțină apă. Se presară sarea, piperul și mirodeniile și se fierb 15
minute. Cușcușul se pune într-un
bol și se sărează. Se toarnă apă fiartă peste el și se acoperă cu un pro-
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PIURE DE CARTOFI
CU RĂDĂCINOASE
un mod de a schimba piureul clasic într-un
piure mai savuros și foarte pufos!
Ingrediente: 4 cartofi mari, 6 morcovi, 2
păstârnaci, 1 țelină, 6 linguri ulei măsilne,
4 linguri de lapte de soia, sare după gust.
Mod de preparare: Cartofii îi punem la
fiert în apă cu sare, împreună cu păstârnacul, morcovii și țelina (focul să fie potrivit). Se spumează dacă e cazul. Le lăsăm
la fiert vreme de 25 de minute. După ce
legumele s-au înmuiat, le scurgem și le pasăm. Adăugăm treptat uleiul și laptele de
soia. Folosim mixerul până când piureul
devine cremos. Poftă bună!

SALATĂ DE MORCOVI CU TON
o salată delicioasă, foarte ușor de digerat, plină
de proteine și fibre.
Ingrediente: 400g morcovi, 1 conservă
mare de ton mărunțit (cca 400g), 2-3 căței
de usturoi (sau 1 ceapă mică), 1/2 lămâie, 2-3 linguri ulei măsline, sare, piper.
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Mod de preparare: Morcovii se curăță
și se rad. Într-ul bol mai mare se pun
morcovii, usturoiul zdrobit (sau ceapa
tăiată mărunt), sucul de la lămâie, tonul mărunțit, uleiul, sare și piper după
gust. Totul se amestecă bine bine. Și...
gata!
CHEC CU PORTOCALE
așa de gustos, datorită bucăților
de portocală, încât nici nu veți mai ști că
a fost o prăjitură de post!
Ingrediente: chec – 1 pahar de ulei, 1 pahar de apă minerală, 1 pahar de zahăr tos,
2 pahare de făină, 1 plic de praf de copt,
4 linguri de gem (ex. Caise), 1 plic de zahăr vanilat, 1 linguriță de coajă rasă de lămâie; crema – 1 pachet margarină, 300g
zahăr pudră, 2 portocale, fulgi de nucă de
cocos.
Mod de preparare:
Pentru chec – se amestecă totul și rezultă o compoziție moale care se pune în
tava de chec unsă cu ulei și tapetată cu făină, la foc potrivit să se coacă. După ce
trece testul scobitorii, se scoate din cup-
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tor și se mai lasă 10-15 minute să se răcorească în formă, apoi se scoate pe un fund
din lemn.
Pentru cremă – margarina la temperatura camerei se mixează spumă cu zahărul
pudră. După ce s-a omogenizat, se adaugă câte puțin zeama de la o portocală și se
amestecă, de data asta, cu o furculiță, în
aceeași direcție mereu, ca la maioneză, să
nu se taie. La urmă se taie bucățele mici
câteva felii de portocală și se amestecă prin
cremă. De la checul răcit complet se taie
„capacul”, se întinde crema apoi aveți câteva variante de decor: „capacul” checului se fărâmițează și se presară peste cremă sau, dacă vă iese checul mai uleios și
nu puteți fărâmița „capacul”, direct pe cremă turnați o glazură de zahăr ars, de cara-

mel, de ciocolata, sau aplicați un strat de
fulgi de nucă de cocos.
după bucătarul.tv

ȘTIAȚI CĂ...?
• Sucul de lămâie e bogat în vitamina C.
• Cuișoarele sunt pline de compuși cu
proprietăți antibacteriene și reduc mucusul.
• Mierea este un antiseptic puternic.
• Rădăcina de ghimbir este bogată în
potasiu, zinc, calciu, cupru și magneziu, vitaminele B6, C și D, precum și
uleiuri esenţiale cu multiple proprietăţi benefice, cum este gingerol, cineol, elemen, borneol, bisabolen, curcumen, phelladrene – ce acţionează
ca tonic general și înlătură oboseala
și toxinele acumulate în organism.
Potrivit ultimelor studii în domeniul

medical, ceaiul de ghimbir dispune
de efecte benefice asupra organismului: antiemetic, antiseptic, expectorant, antifungic, antiviral, analgezic,
hipotensiv, antispasmodic, antiinfla-
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mator, antibacterian, antifebril și antiagregant plachetar. De asemenea,
ceaiul de ghimbir este extrem de eficient în tratarea răcelilor datorită faptului că decongestionează căile nazale superioare, umezește mucoasa
gâtului, ajutând astfel la ameliorarea
tusei, și favorizează expectoraţia, care
grăbește astfel procesul de vindecare.
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În plus, ameliorează simptomele supărătoare ale alergiilor.
• Există nenumărate produse împotriva
tusei, la farmacie, care fac fel și fel de promisiuni. Cu toate acestea, știm cu toții
că nu este nimic mai bun decât un remediu făcut acasă. Iată o rețetă naturală împotriva tusei: 1/2 linguriță ghimbir tocat sau pudră, 1/2 linguriță cuișoare
măcinate, sucul proaspăt de la o lămâie,
1 lingură miere, 1/2 ceașcă apă, o ceașcă
zahăr brun sau de trestie; se amestecă
într-un vas mic, și se dă în clocot, apoi
se lasă la foc mic până se obține o
consistență de sirop, și se lasă la răcit;
când se răcește, se fac mici pastiluțe si
se lasă la întărit. (dr. Andrei Laslău)
Preoteasa Daniela PORUMB
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