CUVÂNTUL
MITROPOLITULUI

iosif
arul cel dintâi al Nașterii
lui Iisus Hristos este întâlnirea omului cu
Dumnezeu față către
față. Preasfânta Treime-Dumnezeu cercetează pe cel făcut după chipul și asemănarea Sa! În El, Fiul, Îl vedem și Îl
întâlnim pe Părintele ceresc, precum
Hristos Însuși ne mărturisește: „Cel ce
M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl”
(Ioan 14, 9). Tot prin Fiul Cel Unul-Născut ni se descoperă și Duhul Sfânt, a Treia Persoană a Preasfintei Treimi, Care ne
învață toate cele despre Hristos, ne face

D

cunoscut și luminează inima noastră pentru a-L primi și cunoaște pe Cel născut
în grajdul animalelor: „Iar când va veni
Mângâietorul, pe Care Eu îl voi trimite
vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care
de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi
despre Mine”(Ioan 15, 26). Pruncul
Dumnezeiesc născut de Preacurata Fecioară Maria în sânul pământului – uitat
de noi în peștera din Betleem și ieslea necuvântătoarelor, ca într-un mormânt –
ne deschide Cerul, adică Sânul lui Dumnezeu-Tatăl, leagăn de odihnă și bucurie
mântuitoare, prin iertare. Pentru ca Hristos – Pruncul să ne poată arăta calea spre
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a fi primiți la sânul Părintelui, a trebuit ca mai înainte pământul să Îl primească în sânul său și să Îl recunoască drept Darul dăruit de către Tatăl
Cel Veșnic, dăruindu-Se Însuși pe
Sine. Prin aceasta cunoaștem în Hristos dragostea neîndoielnică pe care
Dumnezeu ne-o dăruiește, trimițând
pe Fiul Său ca Unul dintre noi, pentru ca El să ne facă asemenea Sieși
după har. „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel
Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață
veșnică” (Ioan 3, 16).
Hristos-Pruncul ne deschide
Cerul pentru a ne primi cu cetele
cerești, noi doar peștera cu cele necuvântătoare! Hristos-Pruncul ne
pune la Sânul Părintelui ceresc, noi
Îi pregătim grajdul și ieslea!
Hristos-Pruncul este primit de oștile
îngerești cu cântare de slavă, iar noi
Îl primim cu indiferență, egoism și
uitare! Hristos-Pruncul ne dăruiește
pietrele nestemate ale faptelor celor
bune, noi ne legăm la ieslea păcatelor la care voim să Îl legăm și pe El!
Sfinții ne învață cum să iubim pe
Dăruitorul înainte de toate, și nu darul, precum ne arată Sf. Ioan Gură de
Aur: „Așa sunt sufletele sfinților. Se
bucură mai mult de Dumnezeu Cel
Care a dat, decât de darurile primite. Căci ei nu-L iubesc pentru daru-
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rile Lui, ci pe acelea le iubesc din pricina
Lui” (Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii și cuvântări despre educația copiilor, p. 77).
Suntem cu toții răniți de păcat, de
necredință, de descurajare, de suferințe,
de teama morții și de moarte, dar să îndrăznim să ne apropiem de fața lui
Hristos-Pruncul îndreptată către noi și
care ne îmbie la vindecarea desăvârșită
pe care numai El ne-o poate dărui. Cu
adevărat ne-o dăruiește, pentru că nu putem da nimic în schimbul ei. Vindecarea
înseamnă pentru noi mântuirea, înseamnă vindecarea omului lăuntric, în adâncimile și ascunzișurile lui, acolo unde numai lumina harului poate ajunge și poate
vindeca prin iertare. Aceasta este
semnificația peșterii: răceala, indiferența,
uitarea, răutatea, suferințele, împietrirea,
întunecimea care vine de la toate acestea
și care fac din sufletul nostru peșteră de
necuvântătoare, simțăminte amorțite, paralizate, care nu mai pot nimic afirma în
prezența Pruncului, doar Îl admiră, Îl recunosc, dar nu Îl pot urma, nu Îl pot primi, legate fiind la ieslea păcatului de la
care Hristos vine să ne slobozească. El ne
pregătește darul vieții, doar să Îl primim,
ca pe o mană cerească descoperită în Cina
cea de Taină, unde Hristos ne primește
pentru veșnicie la masa Lui cea bogată și
nesfârșită, unde Darul este El Însuși, din
ieslea săracă a Betleemului și până pe
Cruce și în Mormânt și la Dreapta lui
Dumnezeu Tatăl unde S-a înălțat, neștirbit

și întreg dăruindu-Se nouă. „Pentru aceasta Mă iubește Tatăl, fiindcă Eu Îmi pun
sufletul, ca iarăși să-l iau. Nimeni nu-l ia
de la Mine, ci Eu de la Mine Însumi îl
pun” – zice Domnul. (Ioan 10, 17- 18)
Ne îmbogățim în multă nedreptate
astăzi, în suferințe și neputințe. Dar
Pruncul-Hristos din ieslea Betleemului
ne spune cu glasul Lui cel greu de auzit
și înțeles pentru inimile împietrite: cine
este nedreptățit și Eu să nu fiu cu el, cine
este judecat și Eu să nu fiu cu el, cine
este omorât și Eu să nu fiu omorât cu el,
cine este urât și Eu să nu fiu urât împreună cu el, cine este uitat și singur și Eu
să nu fiu împreună cu El uitat și singur,
cine este neauzit în dreptatea lui și Eu
să nu fiu cu el împreună uitat și neauzit,
cine este slab și Eu să nu fiu slab împreună cu El?
Tuturor vă urez Sărbători frumoase și
binecuvântate, bucurându-vă cu cei ce
se bucură, neuitând pe cei în suferințe
de tot felul, precum și Hristos o face cu
fiecare dintre noi.
Anul nou să ne fie prilej de mai multă
dragoste și prețuire a unora pentru alții,
neuitând pe cei care au plecat din
lumea aceasta în anul care a trecut, iar
harul lui Dumnezeu să ne însoțească în
toate zilele!
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SERAFIM
HRISTOS,
PACEA NOASTRĂ

șa cum mărturisim în
Crezul pe care-l rostim
la fiecare Sfântă Liturghie, Domnul Iisus
Hristos „S-a întrupat
de la Duhul Sfânt și din
Fecioara Maria și S-a făcut om”. El S-a
născut în orășelul Betleem de lângă Ierusalim, la 8 zile a fost tăiat împrejur și
a primit numele de Iisus, care înseamnă „Mântuitor”, iar la 40 de zile a fost
dus la Templul din Ierusalim și închinat
Domnului. Până la vârsta de 30 de ani,
a trăit la Nazaret în casa bătrânului Io-

A
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sif, o rudenie a Maicii Domnului. Ca și
copil, adolescent și tânăr, Mântuitorul
a trăit în ascultare de Maica Domnului
și de dreptul Iosif, rugându-se împreună cu ei, acasă și la sinagogă, și împlinind toate rânduielile Legii lui Moise și
ale tradiţiei iudaice. De mic copil, a învăţat de la bătrânul Iosif meseria de dulgher și l-a ajutat pe acesta la lucrul său.
(...) Astăzi, când lumea este așa cum
o știm cu toţii, ne putem întreba dacă
mai sunt copii ascultători și tineri care
împlinesc poruncile lui Dumnezeu. Cu
siguranţă că mai sunt, deși aceștia sunt

APOSTOLIA • NR. 105 • DECEMBRIE 2016

CUVÂNT LA NA|TEREA DOMNULUI

puţini la număr. Îi întâlnim în toate parohiile noastre, angajaţi în viaţa Bisericii,
adeseori mai mult decât cei în vârstă.
Și este normal să fie așa, căci tinerii de
astăzi sunt dornici de cunoaștere, mai
ales de cunoașterea sensului vieţii și,
dacă reușesc să găsească un duhovnic
bun care să-i călăuzească îndeaproape,
ajung repede cu elanul lor tineresc să
îndrăgească Sfânta Liturghie, tradiţia
și sărbătorile bisericești, rugăciunea și
postul, pe care le respectă cu cea mai
mare stricteţe. În toate acestea ei descoperă viaţa cea adevărată care-l împlinește pe om.
Dar ce să zicem despre ceilalţi tineri
care nu-și pun întrebări existenţiale, care
nu ţin legătura cu Biserica, nu participă
la Sfânta Liturghie, nu se spovedesc și
nu se împărtășesc cu Sfintele Taine? Să-i
judecăm pentru că, în loc să vină la biserică, se duc în alte părţi unde-i poate
pândi moartea? În nici un caz! Pentru
că noi, ca și creștini, n-avem dreptul să
judecăm pe nimeni, decât pe noi înșine
pentru ca să ne îndreptăm. Atât timp cât
trăim în lumea aceasta, Dumnezeu Însuși
nu judecă pe nimeni! Dimpotrivă,
„Dumnezeu voiește ca toţi oamenii să se
mântuiască și la cunoștinţa adevărului să
vină” (1 Tim. 2, 4) și „nu vrea moartea
păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu”
(Iez. 33, 11). În loc să-i judecăm pe acești
tineri, mai degrabă să ne judecăm pe noi
înșine și să ne întrebăm: cum i-am cres-

cut și educat noi, părinţii lor trupești și
părinţii lor duhovnicești? Toţi împreună, părinţi trupești și părinţi duhovnicești, suntem responsabili de viaţa copiilor noștri. Știm prea bine: copiii sunt
icoana părinţilor. Cum sunt părinţii, așa
sunt și copiii. Cum sunt episcopii și preoţii, așa sunt și credincioșii lor! Dacă ne
preocupăm prea mult de cele materiale
și le neglijăm pe cele spirituale, atunci
și copiii vor face la fel. Însă căutând mai
întâi pe cele duhovnicești, rugându-ne
mult și silindu-ne din toate puterile să
ne facem datoria faţă de copiii noștri,
Dumnezeu ne va da copii cuminţi și
ascultători.
(...) Toţi oamenii au nevoie de credinţă cum au nevoie de mâncare și de
băutură pentru ca să trăiască. Fără credinţa în Dumnezeu omul se denaturează, iar viaţa societăţii devine imposibilă. Dar, deși credinţa este sădită în fiinţa
noastră, ea trebuie totuși cultivată prin
educaţie încă de când suntem mici, pentru ca s-o conștientizăm tot mai mult și
s-o trăim în viaţa de zi cu zi.
Dacă nu ne cunoaștem credinţa și nu
ne angajăm conștient în trăirea ei, credinţa moare în noi. Educaţia este necesară cu atât mai mult cu cât în societatea de astăzi nimic nu încurajează
credinţa în Dumnezeu și trăirea după
preceptele evanghelice. Dimpotrivă!
Toate valorile morale sunt nesocotite,
chiar călcate în picioare. De la începu-
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tul existenţei Mitropoliei noastre și
până azi am constatat că în parohiile
unde preotul este activ și este ajutat de
părinţi, catehizarea se face cu mult succes și se dovedește a fi o mare binecuvântare pentru întreaga familie. Din păcate, sunt și parohii unde părinţii
copiilor nu-l ajută pe preot să-și împlinească chemarea sa cea mai importantă, aceea de învăţător, pentru că nu-și
aduc copiii la catehizare. De aceea, vă
pun la inimă și vă rog pe toţi, preoţi și
părinţi, să vă îngrijiţi permanent de educaţia religioasă a copiilor, știind că toţi
vom da seama înaintea lui Dumnezeu
de felul în care i-am crescut.
Ne bucurăm și binecuvântăm pe
toţi copiii și tinerii care-L iubesc pe
Dumnezeu și iubesc Biserica în care ne
întâlnim cu Dumnezeu! Ne bucurăm
și binecuvântăm pe toţi părinţii care-și
pun sufletul pentru creșterea în credinţă a copiilor lor! Ne rugăm bunului
Dumnezeu să ne ocrotească pe toţi în
aceste vremuri de încercare pentru toată lumea și să ne înmulţească dragostea faţă de semenii noștri care se află în
mari nevoi. (...)
Al vostru Părinte duhovnicesc,
doritor de tot binele și rugător
pentru toţi,
† SERAFIM
Arhiepiscop și Mitropolit
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SILUAN
TAINA NAȘTERII LUI HRISTOS

TEMEIUL VIEȚUIRII NOASTRE
CU DUMNEZEU
ÎN TOATE ZILELE

rin mila și purtarea de grijă a Preabunului Dumnezeu, ne-am învrednicit a ajunge încă o dată să prăznuim nașterea după trup a Fiului Celui
împreună-veșnic cu Tatăl ceresc, a Domnului nostru Iisus Hristos. Acest luminat Praznic constituie pentru noi un prilej de a pătrunde mai în adânc Taina întrupării lui
Dumnezeu, pentru a ne putea însuși mereu
mai mult din ceea ce ea înseamnă pentru viața
noastră. E vorba, așadar, de o taină, adică nu
de ceva în văzul tuturor... Ceea ce se vede ascunde ceea ce nu se vede. Ceea ce văd ochii
trupului trimite la ceea ce poate vedea doar
inima curată. Dacă cei care s-au învrednicit
să fie martorii de odinioară ai nașterii Domnului au fost doar cei care Îl așteptau pe Mân-

P

tuitorul sau Îl căutau cu inimă binevoitoare,
cei care acum pot contempla Taina ce ne stă
înainte sunt doar aceia care au bunăvoirea
să-și deschidă inima pentru a-L primi în ea pe
Fiul lui Dumnezeu Care, precum s-a întâmplat la vremea nașterii Sale, nu are unde să-și
plece capul (Mt 8, 20).
Să-L întâmpinăm astăzi și noi pe
Dumnezeu-Omul și să-L primim cu bucurie,
cu căldură și cu dragoste, ca să nu ne aflăm
cumva respingători de Dumnezeu, precum
odinioară cei din Ierusalim, știind că celor care
L-au primit și cred în Numele Lui le-a dat
putere să se facă fiii lui Dumnezeu (In 1, 12).
Iar dacă suntem fii, suntem și moștenitori
(Rom. 8, 17). Iar „avutul” lui Dumnezeu înseamnă: iubirea, iertarea, compătimirea, mi-
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lostivirea, sfințenia și toate celelalte
bunătăți dumnezeiești, pe care suntem
chemați să ni le însușim și, asemenea
Fiului lui Dumnezeu, să le împărtășim
cu cei care ne înconjoară, pentru că bucuria noastră nu e deplină dacă nu se
împărtășește cu cel de lângă noi și mai
ales cu cel lipsit, nevoiaș, străin, bolnav
sau cu cel robit sau întemnițat. Căci ne
spune Domnul că ceea ce facem unuia
dintre acești frați ai Săi, prea mici, Lui
Îi facem (Mt 25, 35-40).

8

Fiind însă realiști și conștienți de răvășirea duhovnicească ce-l caracterizează pe cel care trăiește
în vâltoarea acestei lumi, ce nu-i mai lasă vreme și
vlagă nici de citit, nici de rugat, e bine să știm, spre
a noastră mângâiere și încurajare, că există o cale
simplă și la îndemâna tuturor de a compensa tot
ceea ce noi nu ne pricepem sau nu mai știm să facem. Aceasta se rezumă în cuvintele adesea repetate la slujbele Bisericii: Pe noi înșine și unii pe alții
și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o
dăm (încredințăm). Iar la acest exercițiu (askesis –
asceză) putem adăuga un altul: să chemăm, în toată vremea și locul, Numele lui Dumnezeu – Care
ESTE cu noi în toate zilele – zicând, pentru noi,
pentru cei ce ne iubesc sau ne urăsc pe noi și pentru lumea întreagă: Doamne, miluiește!
Iar când vedem că nu ne mai ascultă copiii –
mai ales de la adolescență în sus – și nu mai vor să
vină cu noi la biserică, în loc să-i cicălim sau să-i judecăm, mai degrabă să ne rugăm pentru ei, cerând
lui Dumnezeu iertare pentru ei și pentru noi, și să
ne sfințim și să ne curățim noi viața, pentru a pune
temelie neclintită vieții și fericirii lor și a noastre.
Astfel făcând și astfel trăind, avem nădejde în
mila și în binecuvântarea Celui Care S-a făcut om,
asemenea nouă, pentru a trezi în noi râvna de a deveni asemenea Lui, dorind, ca și El, ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștinţa Adevărului
să vină (I Tim. 2, 4).
Binecuvântarea Lui să fie peste voi și peste toți
ai voștri, cu al Său Har și a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.
Praznic cu mult folos mântuitor și An Nou cu
sănătate și cu pace la toată casa vă urează tuturor
al vostru părinte și întâi-stătător,
† Episcopul SILUAN
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m ales să vă vorbesc,
în acest cuvânt pastoral la Nașterea
Domnului, despre
învăţătura care ne
descoperă că Dumnezeu S-a făcut om, un adevăr care
stă la baza credinţei noastre creștine
și care adesea este învăluit într-o aură
de mister despre care fie nu vorbim
direct de teama de a nu greși, fie îl
descoperim în parte și uneori destul
de ambiguu, folosind cuvinte nepotrivite. Să ne aducem aminte că Biserica, încă de la început, s-a confruntat cu mari erezii privind Întruparea

A

Domnului și că mulţi Sfinţi Părinţi
și-au consacrat mai apoi atenţia și osteneala pentru a descoperi adevărul
și a înlătura învăţătura greșită.
Este un fapt că Dumnezeu S-a făcut
om, dar nu în sensul că S-a transformat
în om, așa cum ușor se poate crede, ci
că S-a unit deplin cu firea umană, rămânând și ceea ce era mai înainte, adică
Dumnezeu. În persoana Mântuitorului Iisus Hristos, la nașterea Sa din Sfânta Fecioară Maria, cele două firi, omenească și dumnezeiască, s-au unit pe
vecie, într-un mod aparte, greu de priceput minţii noastre: neamestecate, dar
strâns unite, nedespărţite și în același
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timp rămânând distincte, neîmpărţite, dar
neschimbate, fără deosebire.
În tratatul său Despre Întruparea Cuvântului, Sf. Atanasie cel Mare ne-a lăsat
un cuvânt cât se poate de lămuritor și ușor
de înţeles privind natura omenească a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, zicând: „Domnul Se îmbracă în trup și Se
face om, ca prin acest trup, Cuvântul să
ne îndumnezeiască, să ne ia asupra Sa și
să ne dea Viaţa veșnică” .
Sf. Chiril al Alexandriei ne spune că
Hristos „ne-a purtat pe toţi în trupul Său
și noi toţi suntem întru El”, iar Sf. Ioan Damaschin completează zicând că „El (Hristos) a luat asupra Sa omul întreg și S-a
unit în întregime cu el, ca să-l mântuiască întreg; căci ceea ce n-a luat, nu este tămăduit”.
Sf. Apostol Pavel, în Epistola sa către
Evrei, ne descoperă că ne facem „părtași
ai lui Hristos numai dacă vom păstra temeinic, până la urmă, începutul stării noastre întru El” ca astfel să fim „părtași dumnezeieștii firi”.
Iată, foarte pe scurt, câteva învăţături
despre importanţa capitală a întrupării Fiului lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră și despre importanţa rămânerii noastre
în El. „Și aceasta este porunca Lui: să credem întru numele lui Iisus Hristos, Fiul
Său, și să ne iubim unul pe altul, precum
ne-a dat poruncă. Cel ce păzește poruncile Lui rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu
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în el; și prin aceasta cunoaștem că El rămâne în noi, din Duhul pe Care ni L-a
dat”, ne spune Sf. Apostol Ioan.
Am văzut importanţa Întrupării Fiului lui Dumnezeu pentru mântuirea
noastră. Firesc ar fi să credem că Iisus
S-a născut din necesitate, așa cum interpretează unii teologi, însă nu s-a întâmplat așa, ci S-a născut din iubire
curată și sinceră pentru noi, oamenii,
o iubire cum numai Dumnezeu, Cel
unul în fiinţă, dar întreit în Persoane,
poate avea în mod absolut. Ei bine, la
părtășia acestei iubiri suntem chemaţi
cu toţii în aceste zile de sărbătoare, de
la mic la mare, fiecare cu puterea sa,
sau chiar mărturisindu-ne cu sinceritate neputinţa de a iubi, căci și aceasta este plăcut Domnului: să fim sinceri în neputinţa noastră și să-I cerem
ajutorul.
Pruncul Iisus a adus multă mângâiere Maicii Sale, dreptului Iosif, păstorilor, magilor și credem că această
iubire lină, duioasă, plină de emoţia,
drăgălășenia și nevinovăţia specifice,
prezentă la nașterea pruncului Iisus,
ni se împărtășește, azi, din plin și
nouă.
Să știţi că Hristos Domnul S-a întrupat cu scopul de a ne face părtași
cu Dumnezeu prin har, să devenim fii
ai Săi și să-L moștenim în toată bogăţia Sa. Nașterea Celui pe care Îl sărbă-

torim astăzi nu este o naștere oarecare, ci este nașterea lui Dumnezeu ca
om. El a venit să aducă „pe pământ
pace, între oameni bunăvoire”, așa cum
au vestit îngerii păstorilor, la nașterea
Sa. Același mesaj, al păcii și al bucuriei, ni-l transmite astăzi și nouă, celor
care Îl primim să Se nască în sufletele noastre. Nu vă îngroziţi de războaie sau de zvonuri aducătoare de moarte. Trăim vremuri tulburi. Toate
acestea vin pentru ca să ne convingem
și mai mult că scăparea noastră este
numai Hristos și că pacea care este
atât de vulnerabilă în lume trebuie să
o căutăm numai la Dumnezeu. Doar
la El o vom afla deplin și nimeni nu o
va lua de la noi.
Fie ca Izvorul păcii, Hristos-Domnul, să aducă pace și în sufletele noastre, pentru ca în pace și în lumină, plini
de harul lui Dumnezeu și cu bucurie
să petrecem sărbătorile Crăciunului și
să găsim mereu puterea și curajul de
a-I mulţumi pentru bunătatea și dragostea Sa.
Vă doresc tuturor
un An Nou binecuvântat!
La mulţi ani!
Al vostru către Hristos-Domnul
rugător,
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CHEMAREA LUI MATEI SPRE A DEVENI APOSTOL

Pedagogia și milostivirea lui Hristos
(Mt 9, 9-13; Mc 2, 13-17; Lc 5, 27-32)

De nouă ani de când avem cinstea și bucuria de a ține rubrica „Tâlcul
Evangheliei” în Apostolia, am încercat să comentăm mai ales Evangheliile
din duminici și sărbători, în scop pastoral. Acum, când acest ciclu este
practic încheiat, vom aborda pericope care nu sunt citite duminica sau
chiar niciodată citite la Liturghie. Pentru aceasta, ne vom strădui să
comentăm simultan istorisirile celor trei Sinoptici (Mt, Mc și Lc) sau
chiar, uneori, ale tuturor celor patru Evanghelii.

hemarea lui Levi-Matei spre a deveni Apostol este cu deosebire ziditoare
în ceea ce privește felul în care acționează Domnul în lucrarea Sa misionară și ne ajută să cunoaștem mai bine temelia Bisericii pe care suntem zidiți
sau, altfel spus, obștea celor Doisprezece Apostoli.
Scena se petrece la Capernaum, după ce Hristos Și-a așezat acolo „cartierul general”1,
la începutul vieții Sale publice, după chemarea primilor patru ucenici (Andrei și
Simon-Petru, Iacov și Ioan) și, probabil, a celorlalți șapte (despre care nu avem nici o
informație explicită în Evanghelie, cu excepția lui Filip)2. În mod mai precis – la Sfântul

C

1. Capernaum (Kefar Nahum) înseamnă cetatea lui Naum, adică cetatea mângâierii. Se află în punctul cel
mai de nord al Mării Galileii, la 4 km vest de gura Iordanului. Pe vremea aceea, era un post de frontieră
la granița statelor tetrarhilor Irod Antipa (Galileea) și Filip (Itureea și Gaulanitida), de unde prezența vămii și a vameșilor (funcționari însărcinați cu strângerea taxelor de vamă). A fost o cetate înfloritoare în
perioada romană, ale cărei numeroase vestigii (mai ales sinagoga) au fost descoperite de arheologi, dar
care a fost distrusă de arabii musulmani în secolul al VII-lea. Hristos S-a așezat aici (cu familia Sa) după
ce a fost alungat de oamenii din Nazaret (care au vrut să-L omoare) (Lc 4, 16-31).
2. Nu avem istorisiri explicite în Evanghelie decât despre chemarea a șase Apostoli: Andrei și Simon-Petru,
Iacov și Ioan, Filip, Matei. După tradiție, Vartolomeu este de fapt Natanael. Se pare că Simon Zilotul
ar fi Simon leprosul de la Mt 26, 6. Nu știm nimic de ceilalți patru, în afară de faptul că Iacov și Iuda
lui Alfeu erau verii lui Hristos („frații Domnului”).

12
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Marcu și Sfântul Luca – acest episod urmează după vindecarea Slăbănogului din
Capernaum3. Trebuie observat cu toate
acestea că Sfântul Matei, care își istorisește
propria chemare, o situează după discursul inaugural4 (Predica de pe munte), în
timp ce Sfântul Marcu și Sfântul Luca o
situează înainte, ceea ce este mai plauzibil, pentru că acest cuvânt de căpătâi era
destinat mai întâi soborului celor
Doisprezece și abia apoi poporului.
Iisus tocmai l-a vindecat pe Slăbănogul
din Capernaum, căruia i-a iertat mai întâi
păcatele, dinaintea unei mulțimi numeroase, în casa în care trăia îndeobște cu
ucenicii Săi (și poate cu Maica și „frații”
Săi, care, cel mai probabil, îi erau de fapt
veri). Apoi a ieșit din casă și s-a dus pe
malul Mării Galileii. În drum, trece prin
fața postului de vamă (între statele Galileei
și Itureei, cf. nota 1) și „remarcă” un
funcționar instalat la pupitrul său, despre
care Sfântul Luca ne precizează că era un
„vameș”5, adică un perceptor de impozi3. Cf. Apostolia nr. 12 (martie 2009), pp. 2-5.
4. Se poate presupune că Sfântul Matei și-a situat chemarea după discursul inaugural dintr-un
motiv pedagogic, pentru că acesta este „planul-program” al Domnului pentru mântuirea
lumii, noua Lege, precum și din smerenie, ca
ultimul chemat (a se vedea mai jos, nota 17).
5. Vameș în franceză este publicain, care vine de
la publicanus, om care se ocupa de banii publici. Era vorba de impozitele indirecte (vamă,
taxe). Statul roman încredința perceperea impozitelor indirecte unor funcționari care dădeau mai înainte banii, iar apoi îi recuperau,
cu dobândă, cu ajutorul perceptorilor locali
(vameșii) care erau subalterni evrei, reuniți de
obicei în corporații locale (cf. Zaheu, care era

te indirecte pentru romani, un evreu care
aparținea unei corporații prin care treceau
plățile către stat. Acești vameși erau socotiți
păcătoși publici6 din pricina legăturilor
lor cu ocupantul păgân (ei adunau bani
impuri, idolatri7). În același timp, erau
disprețuiți pentru felul lor de viață elenizat, luxos (stil de „parveniţi”) și urâți pentru că încercau să încaseze mult mai mult
decât ceea ce dăduseră mai înainte statului8. Evreii evlavioși nu vorbeau cu ei9, nu-i
atingeau, nu intrau în casele lor și nu mâncau împreună cu ei (cumva ca și cu samarinenii și cu leproșii).
Despre cine era vorba? Cei trei
evangheliști îi dau nume diferite: la Matei,
mai-marele vameșilor din Ierihon).
Acest lucru este confirmat de către Hristos,
când spune ucenicilor Săi cu privire la un frate care ar fi păcătuit împotriva lor: „De nu va
asculta nici de Biserică [și să se pocăiască], să-ți
fie ție ca un păgân și vameș” (Mt 18, 17).
7. Dinarul roman de argint purta efigia împăratului Tiberiu. Cf. înfruntarea dintre Hristos și
irodieni cu privire la tributul de plătit Cezarului.
Domnul spune: „Al cui e chipul acesta și
inscripția de pe el? Răspuns-au ei: Ale
Cezarului” (Mt 22, 19-21). Era vorba de Tiberiu
Cezar, adică împăratul Tiberiu.
8. Când vameșii vor veni să-l întrebe pe Ioan
Botezătorul ce să facă, acesta va răspunde: „Nu
faceţi nimic mai mult peste ce vă este rânduit”
(Lc 3, 13). Asta spune multe. S-ar putea cita
în această privinţă și Zaheu, care se angajează
să dea înapoi de patru ori mai mult decât luase de la alții (Lc 19, 8).
9. Când sutașul din Capernaum, care este păgân,
va voi să-i ceară lui Iisus să vină să o vindece
pe sluga sa, nu va îndrăzni să apară el însuși dinaintea lui rabbi, de teamă să nu fie respins: își
va trimite la El prietenii evrei (Lc 7, 3).
6
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„un om pe nume Matei”; la Marcu, „Levi, fiul
lui Alfeu”; la Luca, „[un om] pe nume Levi”.
Este extrem de greu să ne orientăm în Evanghelie
cu numele evreiești, pentru că personaje diferite poartă adesea același nume, iar indicarea
patronimului nu aduce întotdeauna precizări
suplimentare (același patronim poate fi utilizat
pentru persoane diferite), dar mai ales pentru
că una și aceeași persoană are, în general, mai
multe nume (numele real și filiația, numele uzual, porecla etc.). Pe de altă parte, Evanghelia nu
este o carte de istorie, nici un reportaj: este exclusiv centrată asupra persoanei lui Hristos, a
lucrării și a cuvintelor Sale, și asta în mod extrem de concis10. În ea se găsesc deci foarte
10. Sunt patru mici cărți care erau conținute într-un singur sul de papirus, numit volumen [care va da apoi
„volum”, entitate fizică sau diviziune a unei cărți].

14

puține informații despre diferitele
personaje menționate, despre relațiile
lor – mai ales familiale –, despre geografie sau despre modul de viață.
Când vrem să știm mai multe, este
necesar să folosim alte surse: Părinții
Bisericii (cei mai vechi, pentru că ei
i-au cunoscut pe Apostoli – ca
Policarp al Smirnei, care l-a cunoscut pe Sfântul Ioan – sau ucenicii lor
– ca Sfântul Irineu, ucenic al lui
Policarp – și constituie unele dintre
primele zale al lanțului Tradiției vii),
cărțile apocrife11, tradiția hagiografică (anumiți hagiografi au avut acces la surse care s-au pierdut) și, în
sfârșit, revelațiile făcute de Hristos
unor mistici (în general femei) 12.
Levi13, fiul lui Alfeu, zis Matei, era
11. Apocrif înseamnă „scris sub”. Este un text
anonim scris „sub” numele unui mare
personaj, pentru a avea o audiență mai
largă. Există foarte multe evanghelii și
scrieri apocrife, dintre care unele sunt de
bună calitate și altele sunt niște orori. Cea
mai interesantă dintre toate este
Proto-Evanghelia Sfântului Iacov, care
istorisește viața Născătoarei de Dumnezeu
(este principala noastră sursă în această
privinţă).
12. Au existat multe clarvăzătoare mistice de
2000 de ani încoace, mai ales în Occident.
Cele mai cunoscute sunt Maria de Agreda
(secolul al XVII-lea, de origine spaniolă),
Anna-Caterina Emmerich (1774-1824,
de origine germană). Scrierile lor sunt interesante, dar, pentru că este vorba despre revelații private, nu pot fi luate ad litteram: ele nu înlocuiesc Evanghelia..
13. „Levi” arată că e cu adevărat evreu. Matei
este o formă elenizată (Maththaios sau
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probabil un galileean din Capernaum, care ducea o viață de lux și exces (ca mulți vameși): era
rafinat, elegant, cultivat [Evanghelia sa va fi cea
mai structurată și mai precisă]14.
Hristos nu numai că l-a „văzut” (Mt și Mc),
ci l-a „remarcat” (Lc)15. Hristos îi vede cu adevărat pe oameni 16 . Dumnezeu ne vede,
Dumnezeu mă vede. Nu trece pe lângă noi fără
a ne vedea. Să ne amintim de aceasta, mai ales
în clipele de amărăciune sau deznădejde. Și
Domnul i-a zis: „Vino după Mine”. Este chemarea lui Dumnezeu în Puterea autorității Sale.
Apostolii sunt uluiți, căci și ei aveau același dezgust ca toți evreii față de vameși (și mai ales pentru acesta, căruia trebuiau să-i plătească mult
impozit pentru peștele pescuit). În plus, Matei
nu avea nici pe departe aspectul unui ucenic al
Mathaios) a unui nume evreiesc, Mattithiah, care înseamnă „darul lui Dumnezeu” (ca Teodor în greacă
sau Dieudonné în franceză).
14. Sfântul Matei își va alcătui Evanghelia în anii 50 (conform Tradiției, aceasta este prima dintre Evanghelii,
cea mai veche) în ebraică (lucru atestat de Sfântul
Irineu al Lyonului), pentru a lăsa o mărturie scrisă
fraților săi evrei, înainte de a pleca în misiune. Este
singurul care redă în totalitate cuvântul inaugural al
lui Hristos (Predica de pe munte) și rugăciunea
Domnului (Tatăl Nostru). Simbolul său (legat de viziunea celor „Patru ființe” din cartea lui Iezechiel și
din Apocalipsă) este omul, lucru pe care Sfântul
Ieronim îl explică astfel: „omul a fost dat lui Matei
pentru că își începe Evanghelia printr-o genealogie
omenească a lui Iisus” [Mt 1, 1-17].
15. În textul românesc, verbul folosit este același în toate
cele trei Evanghelii: l-a „văzut” (n.tr.).
16. După cum se menționează adesea în Evanghelie: i-a
văzut pe pescari pe malul lacului, înainte de a-i chema,
l-a văzut pe Natanael sub smochin, a văzut-o pe văduva care dădea bănuțul la Templu, l-a văzut pe Zaheu
urcat în sicomor. Pentru El, cei cu care Se întâlnește
nu sunt nici simple obiecte, nici niște străini.
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lui Mesia. Hristos face aici dovada
unei îndrăzneli nebunești. În termeni familiari, putem spune că nu
Se dă înapoi de la nimic. Însă urmarea istoriei îi va face pe ucenicii Săi
(și pe noi) să înțeleagă de ce a
acționat așa.
Matei, ca un om obișnuit să trăiască în lux și să sărbătorească, va voi
„să încheie grandios”: organizează la
el acasă un banchet mare cu toți prietenii și cunoscuții săi (care sunt, ca
și el, „oameni cu trai rău”), în prezența
lui Iisus și a ucenicilor Săi. „Cărturarii
și fariseii” (adică teologii și asceții)
sunt negri de furie. Cum oare rabbi
Ieshouah din Nazaret, care vindecă
pe leproși și pe slăbănogi, merge pe
mare, slobozește pe demonizați, prezice viitorul și afirmă că este Mesia,
poate „să mănânce cu vameșii și cu
păcătoșii”? Sunt scandalizați (pentru ei, aceasta este dovada că Iisus nu
este Mesia: își vor aminti de aceasta
când Îl vor judeca, peste doi ani). Nu

15

Evangheliarul T’oros Roslin, Pagina de tlu a Evangheliei lui Matei - Manuscrisul Walters
TÂLCUL EVANGHELIEI
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îndrăznesc, desigur, să-L ia personal la rost,
în mijlocul mesenilor, dar se plâng cu glas
tare dinaintea ucenicilor Săi. Iisus aude și
le răspunde direct, dând o învățătură dumnezeiască de natură să reînnoiască profund
demersul duhovnicesc și conștiința religioasă a întregii omeniri, făcându-ne să trecem de la literă la duh. El spune: „N-au
trebuință de doctor cei sănătoși, ci cei
bolnavi”. Și citează pe prorocul Osea: „Milă
voiesc, iar nu jertfă”17 (Os. 6, 6). Și încheie astfel: „Nu am venit să chem pe cei
drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință” (Lc
5, 32). Ce lecție!
Am venit pe Pământ să mântuiesc
Omul, care și-a pierdut singura comoară
pe care o avea, intimitatea cu Dumnezeu,
dar nu pot să-i vindec decât pe cei care-și
recunosc boala și care Mă primesc, pe
Mine, singurul doctor, terapeutul dumnezeiesc. Dacă vă considerați ca fiind
drepți pentru că împliniți formal și exterior preceptele Legii, în loc de a vă schimba inima și de a o lucra în duh, și dacă Mă
respingeți pe Mine, Mântuitorul lumii, nu
pot să fac nimic pentru voi. Și așa se va și
petrece: nu Îl vor asculta, Îl vor osândi la
moarte și Îl vor ucide, pe El, Împăratul
Vieții. De fapt, cărturarii și fariseii erau
mult mai bolnavi decât vameșii, pentru că
nu aveau nevoie de Dumnezeu (nu au vrut
să-L vadă pe Dumnezeu în Iisus din Nazaret, pentru că au luat ei locul lui Dumnezeu). După cum spune admirabilul Ca17. „Jertfă” este folosit aici în sensul de practică rituală, rit canonic (jertfă de animale, de tămâie etc.).

non bizantin din Sâmbăta Mare, la
irmosul celei de-a șasea Ode, „Ați ținut
doar deșertăciunea și minciuna, dar ați lăsat milostivirea”. Acest eveniment istoric
real corespunde exact pildei Fariseului și
Vameșului pe care Hristos o va istorisi mai
târziu18 (Lc 18, 9-14).
Al nostru este acum să vedem unde ne
aflăm. Oare suntem conștienți de boala
noastră originară – care este de a fi vrut
să devenim dumnezei fără Dumnezeu, să
primim harul respingându-L pe Dătătorul
harului – pentru a putea striga către singurul Doctor al sufletelor și al trupurilor
sau rămânem în orbirea duhovnicească,
crezându-ne sănătoși, când în realitate
L-am respins pe Cel care este Viața?
Matei se va converti cu adevărat și va
deveni unul dintre stâlpii obștei apostolice 19, pentru că avea multe calități și
experiență. Va scrie o Evanghelie remarcabilă, cea mai completă și cea mai structurată, în ebraică, pentru frații săi evrei,
înainte de a pleca în misiune. Tradiția spune că va evangheliza Siria, Persia, Etiopia
și își va da viața pentru numele lui Hristos,
probabil în Etiopia20.
Pr. Noël TANAZACQ
18. Cf. Apostolia nr. 22-23 (1-2/2010), pp. 2-5.
19. În listele Apostolilor date de Evanghelii și în
Fapte, Sfântul Matei este clasat în poziția a
șaptea (Mc și Lc) sau a opta (Mt, unde are smerenia de a scrie „Matei vameșul”, și Fapte).
20. Moaștele sale ar fi fost aduse în Italia, la Salerno,
în 954. Este sărbătorit în Occident pe 21 septembrie, iar în Orient pe 16 noiembrie.
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Imn la
Nașterea Domnului
SFÂNTUL ROMAN MELODUL

Viţa care a rodit
strugurele cel nelucrat
pe braţe, ca pe niște ramuri,
ÎI purta și Îi zicea:
Tu, rodul meu!
Tu, viaţa mea!
Tu, Cel prin care-am cunoscut
că sunt precum eram,
Tu, Dumnezeul meu!
Pecetea fecioriei mele
văzând-o nestricată,
pe Tine Te vestesc,
Cuvântul fără de schimbare
Ce prins-a trup;
eu nu știu de sămânţă,
dar știu că Tu ești întristarea stricăciunii,
căci sunt curată
și după ce-ai ieșit din mine;
precum aflat-ai
pântecele meu,
așa l-ai și lăsat, întreg păzindu-1.
Pentru aceasta împreună se bucură
toată zidirea
și-mi strigă:
cea plină de har!

18

Eu nu tăgăduiesc harul Tău
pe care l-am primit, Stăpâne,
și nu întunec vrednicia
ce am primit-o născându-Te pe Tine,
căci sunt împărăteasă lumii;
și, fiindcă am purtat în pântece
a Ta putere,
a tuturor stăpână sunt.
Schimbat-ai sărăcia mea
cu pogorârea Ta,
smeritu-Te-ai1
și neamul meu l-ai înălţat.
Acum, pământule și cerule,
cu mine împreună bucuraţi-vă,
căci pe al vostru Făcător
Îl port în braţe.
Voi, pământenilor,
cele de întristare alungaţi-le,
văzând pe Bucuria
pe Care-am odrăslit-o din pântecele
fără de prihană și-am auzit:
cea plină de har!

1. Fil. 2, 8.
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Maria, lăudând atunci
pe Cel pe care L-a născut
și alintând mângâietoare Pruncul
ce singură-L născuse,
a auzit cea care în dureri
născuse prunci,2
și, bucuroasă, lui Adam
Eva-i strigă:
hi
Cine mi-a răsunat acum întru urechi
ceea ce eu nădăjduiam?
O fecioară care naște
pe Izbăvirea din blestem,
al cărei glas, numai acesta,
mi-a dezlegat durerile
și a ei naștere
rănit-a pe cel ce m-a rănit.
i t
Aceasta era cea de care-a scris mai îînainte
fiul lui Amos,
Toiagul lui Iesei
care mi-a odrăslit mlădiţă,3
din care eu, mâncând, nu voi muri,
cea plină de har.
De-auzi tu glasul rândunicii4
ce-mi ciripește-n zori de zi,
somnul tău cel de moarte
lasă-l, Adame, te ridică,
și-ascultă-mă pe mine, soaţa ta!
Eu, care de demult
pricină am fost căderii celor muritori,
acuma mă ridic;

pricepe, dar, minunile,
vezi-o pe cea neispitită de bărbat,
care prin rodul pântecelui ei
vindecă rana.
Pe mine-odinioară
prinsu-m-a șarpele și dănţuia,
însă, văzând pe cei născuţi din noi,
pe dată fuge, târându-se.
El capul înălţatu-și-a
’mpotriva mea,
însă acum, smerit fiind,
mă lingușește, nu mă mai ia în râs,
temându-se de Cel pe care L-a născut
cea plină de har.

2. Fac. 3, 3-4.
3. Is. 11, 1-10; Rom. 15, 12.
4. Simbolul primăverii, adică al reînnoirii creaţiei.

Când auzi Adam cuvintele
pe care soaţa lui i le ţesea,
de greutatea genelor
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îndată scuturându-se,
ca dintr-un somn se ridică;
și, deschizând urechea
pe care-o astupase neascultarea,
așa strigă:
Aud un dulce cânt,
un ciripit veselitor,
dar glasul celui care cântă
nu mă-ncântă,
căci e femeie
și de-al ei glas mă tem.
Sunt încercat,
de-aceea mă tem de femeie;
glasul îmi place,
ca unul ce este mlădios,
dar instrumentul mă neliniștește.
Să nu mă-nșele, precum odinioară,
ocară aducându-mi,
cea plină de har.
Încredinţează-te deplin, bărbate,
prin ale soaţei tale spuse,
căci n-o să mă mai afli iarăși
o dătătoare de poveţe-amare.
Trecut-au cele vechi
și toate le arată noi5
Hristos, fiul Mariei.
Respiră-a Lui răcoare
și înflorește îndată;
ca spicul te-ndreptează,
căci primăvara a ajuns la tine.
Iisus Hristos
suflă precum o dulce adiere,
scăpându-te de arșiţa
5. II Cor. 5, 17.
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în care tu erai.
Vino și îmi urmează
către Maria,
iar ea, la ale ei picioare
văzându-ne-aruncaţi,
îndată milostivă se va arăta,
cea plină de har.
Încep să recunosc, femeie, primăvara
și simt mirosul desfătării
din care am căzut odinioară;
căci văd un rai
nou, altul, pe Fecioara
purtând în pântece
pe Însuși lemnul vieţii,
pe care-atunci
heruvimii îl păzeau ca pe cel sfânt,
să nu m-ating de el.6
Pe-acesta neatins acum
văzându-L eu crescând,
suflarea dătătoare de viaţă
simţit-am, o, femeie,
care pe mine,
cel ce eram cenușă și lut ne-nsufleţit,
făcutu-m-a însufleţit7.
Acum cu-a ei
bună mireasmă întărindu-mă,
alerg la cea care a înflorit
rodul vierii noastre,
cea plină de har.
Iată, îţi sunt jos la picioare,
Fecioară, Maică fără prihană,
6. Fac. 3, 24.
7. Fac. 2, 7.
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și neamul meu întreg, prin mine,
urmează-ndeaproape urmelor tale.
Nu trece cu vederea
pe cei ce te-au născut,
pentru că a ta naștere acum
pe cei din stricăciune
i-a născut din nou.
De mine, cel îmbătrânit în iad,
de-Adam, întâi-ziditul,
milostivește-te, fiică,
de tatăl tău care suspină.
Văzându-mi lacrimile,
îndură-te de mine!
Și plânsetelor mele
pleacă urechea ta cu bunăvoie,
și vezi-mi zdrenţele ce port,
pe care șarpele mi le-a ţesut;
tu sărăcia mea o schimbă
’naintea Celui pe care L-ai născut,
cea plină de har.
Așa, nădejdea sufletului meu,
ascultă-mă dar și pe mine, Eva,
și celei ce-a născut întru dureri
rușinea i-o alungă,
ca una care vezi
că și mai mult
eu, ticăloasa,
sufletul îmi topesc
la tânguirea lui Adam.
Căci amintindu-și desfătarea raiului,
el se întoarce împotriva mea
strigând: De n-ai fi odrăslit
din coasta mea,
bine era de nu te-aș fi luat

spre ajutor8,
căci n-aș mai fi căzut
acum întru acest adânc.
Iar eu, nemaiputând să port
învinuirile
și nici mustrarea,
îmi plec grumazul
până când iarăși mă vei îndrepta,
cea plină de har.
Ochii Mariei,
văzând pe Eva
și pe Adam șezând,
îndată au grăbit a lăcrima.
Ea, însă, plânsul își ascunde
și se silește
să își învingă firea,
ea, care mai presus de fire pe Hristos
fiu L-a avut.
Dar cele dinlăuntru ale ei s-au tulburat
cu moșii împreună pătimind,
căci Celui milostiv
se cuvenea o Maică milostivă.
De-aceea către ei a zis:
Curmaţi jelirea voastră
și rugătoare pentru voi
eu mă voi face spre Cel născut din mine.
Daţi, dar, tristeţea
la o parte,
căci eu născut-am bucuria.
Pentru aceasta vin acum,
ca să ridic pe cele de-ntristare,
cea plină de har.
8. Fac. 2, 18; 20-22.
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FILOCALIC
O ISTORIOARĂ DESPRE RAI
„O mie de ani înaintea ochilor Tăi, Doamne, sunt ca ziua de ieri care a trecut” (Ps. 89, 4)

ra un călugăr de mult în mănăstire și se întreba: „Cum poate să treacă o mie de ani ca o zi?”. Atât este
de frumos în Rai și atât de mare
fericire, că o mie de ani pare o zi.
Călugărul era paracliser la biserică și avea viaţă înaltă. El s-a rugat Maicii Domnului câţiva ani de zile și zicea: „Maica Domnului, roagă-te la Mântuitorul Hristos să-mi arate cum
trec o mie de ani ca o zi? Căci știu că aceste
cuvinte ale Duhului Sfânt sunt adevărate”. S-a
rugat trei ani și i-a arătat Dumnezeu. Fiind
paracliser, după slujba de la miezul nopţii a
rămas singur în biserică citind acatistul Maicii
Domnului. Cheile le avea în mână și potcapul îl pusese pe o strană. Deodată a intrat în
biserică un vultur și s-a așezat pe iconostas.
Dar atât era de frumos vulturul, cum nu mai
văzuse în viaţa aceasta nimeni. Era cu mii de
culori, avea ochii negri și se uita prin biserică. Fiecare pană era ca o piatră scumpă.

E
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Călugărul, când a văzut vulturul că s-a
așezat pe iconostas, a uitat să se mai roage și
s-a gândit: „Măi, eu mă reped ca să-l prind!
Că dacă l-oi prinde pe acesta, nu-mi mai trebuie altă avere pe faţa pământului. Măcar o
pană să iau de la el!”.
S-a repezit spre vultur, dar vulturul a zburat în mijlocul bisericii. Se făcea că nu poate
zbura bine. Călugărul, după el. Când să-l prindă, vulturul a zburat în pridvor. „Vai de mine!
Doamne, ajută-mă să-l prind!” Dar când să
pună mâna pe el, vulturul iar a zburat, dar mai
mult pe jos; ieșind din biserică, s-a așezat pe
gard. Când s-a repezit călugărul spre gard,
vulturul a zburat în pădure. Călugărul a sărit
peste gard, zicând: „Doamne, ajută-mă să-l
prind!”. Când să pună mâna pe el, vulturul a
zburat într-o poiană mare. „Doamne, nu mă
lăsa. Măcar o pană să iau de la el!”.
Când s-a repezit în mijlocul poienii la vultur, acesta a zburat într-un brad. Atunci a în-
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ceput a plânge călugărul: „Doamne, n-am fost
vrednic măcar o pană din el să iau”. Și se uita
la vultur. „Doamne, Doamne, ce frumoasă pasăre! N-am mai văzut așa pasăre frumoasă!”.
Dar deodată vulturul a început să cânte
o cântare cum nu a mai auzit el pe faţa pământului. Era îngerul în chip de vultur, dar
călugărul nu știa; și a stat și s-a uitat la vultur,
care i-a cântat 355 de ani.
Părându-i-se că a trecut doar un ceas, călugărul, în timpul acesta, nici nu a obosit, nici
nu a flămânzit, nici nu a însetat și nimeni nu
a dat peste el. Apoi, zburând vulturul, iar monahul fiind cu cheile bisericii în mână, și-a
adus aminte: „Vai de mine, nu mi-am luat nici
potcapul și biserica a rămas descuiată; mă
duc să încui biserica”.
A venit la mănăstire, având cheile bisericii în mână; dar mănăstirea nu o mai cunoștea. Biserica era acoperită altfel, chiliile erau
altele. Se gândi întru sine: „Doamne, ori eu
mi-am ieșit din minţi, ori mănăstirea asta nu-i
a noastră”. Știind că stătuse doar un ceas și
ceva, s-a dus la portar cu cheile în mână.
Portarul vede un bătrân cu barbă albă, foarte strălucitor la faţă și-i zice:
– Binecuvintează, părinte! Cu ce drum
pe la noi?
– Fiule, mă duc să încui biserica.
– Dar de unde ești?
– De aici, de la mănăstire.
– Dar unde ai fost dus?
– Până aici, mai aproape.
– Părinte, nu ești de la noi.
– Nu mă cunoști, fiule, dar eu sunt călugărul cutare, sunt paracliserul și mă duc să încui biserica!

– Stai, părinte, să mă duc să-i spun stareţului.
Dar stareţul a visat în noaptea aceea o descoperire și a auzit un glas de trei ori:
„Deschideţi porţile mănăstirii ca să intre porumbelul Domnului!”.
– Părinte, a venit un călugăr bătrân, luminat la faţă, zicând că vrea să încuie biserica,
că el este paracliser.
– Deschide-i, fiule, că o taină mare este
aceasta! Vino cu el la mine.
Când a venit la stareţ, acesta l-a întrebat:
– Părinte, mă cunoști pe mine?
– Nu.
– Dar mănăstirea o cunoști?
– Nu o mai cunosc. Biserica o cunosc, dar
parcă nu mai este așa cum era. Avea alt acoperiș.
– Dar unde ai fost plecat, părinte?
– Am fost până aici, în pădure.
Stareţul a pus să se tragă clopotele mănăstirii și a adunat în biserică tot soborul, care
avea 300 de călugări. Apoi l-a adus pe acest
călugăr în mijlocul bisericii și l-a pus în faţa
catapetesmei să-l vadă toţi călugării și l-a întrebat:
– Părinte, dintre toţi acești călugări, cunoști pe vreunul?
– Viu este Hristos, nu cunosc pe nici unul!
a răspuns el.
– Dar voi îl cunoașteţi pe acest călugăr?
a întrebat stareţul pe monahi.
– Nu-l cunoaștem, au răspuns ei.
– Părinte, dacă spui că ai plecat de un ceas
de aici, cine era stareţ când ai plecat? a întrebat atunci stareţul.
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– Avva Ilarion.
– Cine era eclesiarhul mare?
– Avva Ambrozie.
– Cine era econom?
– Avva Chiriac.
– Cine era veșmântar?
– Avva Gherontie.
Atunci a spus stareţul:
– Mare taină s-a descoperit între noi. Să
vină arhivarul mănăstirii. Și i-a spus: Du-te și
adu arhivele mănăstirii aici și câteva sute de
ani în urmă caută când a fost rândul acesta
de călugări.
A căutat cu 50 de ani, cu 100 de ani; a căutat cu 200 de ani, cu 300 de ani și nu se găseau. Și a căutat cu 355 de ani și a găsit niște
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registre mâncate de cari, vechi, rătăcite prin
podul mănăstirii.
Când a început a citi cutare, cutare, i-a
găsit.
– Părinte, dar când ai plecat?
– Trebuie să fie un ceas și ceva.
– Părinte, dar care a fost lucrul pentru
care te-ai rugat lui Dumnezeu?
– Eu mă rog de multă vreme și citesc rugăciuni la Maica Domnului ca să-mi arate
Mântuitorul ceea ce spune în Psaltire: „O mie
de ani înaintea ochilor Tăi, Doamne, sunt ca
ziua de ieri care a trecut!”.
– Părinte, iată că Preasfântul și Preabunul
Dumnezeu ţi-a împlinit cererea sfinţiei tale.
N-ai vrut să crezi – sau ai crezut, dar ai vrut
să te convingi. Iată, de când ai plecat au trecut 355 de ani!
Bătrânul a început a plânge. Stareţul îi
vorbi:
– Vezi, părinte, că ţi-a arătat Dumnezeu
minunea pentru că te-ai rugat cu credinţă?
Dacă 355 de ani ţi-au părut ca un ceas, acum
crezi că o mie de ani sunt ca o zi înaintea lui
Dumnezeu?
– Cred, părinte!
Atunci stareţul a poruncit ca un preot să
se îmbrace repede în veșminte. A adus Sfintele
Taine și l-a împărtășit pe bătrân în faţa tuturor. Bătrânul a primit Sfintele Taine și a zis:
– Părinţilor, iertaţi-mă, că mare uimire mi
s-a făcut.
Faţa lui lumina ca soarele. Apoi a cerut
iertare de la toţi și a murit în biserică.
(text din „Ne vorbește Părintele Cleopa”, vol. 3)
pr. Trandafir Vid
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ANASTASIA VĂDUVA,
NUMITĂ ŞI FARMACOLITRIA1.
22 DECEMBRIE

fânta Anastasia, al cărei nume înseamnă înviere, trăia la Roma în vremea
domniei lui Diocleţian peste Imperiul roman (284-305). Era fiica unui păgân bogat și vestit, numit Pretexatus, dar maica sa evlavioasă, Fausta, după
ce a sădit în sufletul ei de copil primele seminţe ale credinţei, a încredinţat-o
unui om vrednic de cinstire, plin de înţelepciune și bun cunoscător al Sfintelor Scripturi, Hrisogon, ca să-i transmită învăţătura despre Dumnezeu. După aceea,
tatăl ei a măritat-o împotriva voinţei ei cu un om respingător, Publie, care nu se gândea decât cum să-și satisfacă dorinţele trupești. Cu sufletul cuprins de dragostea pentru Mirele ceresc și pentru fecioria care îl face pe om asemenea îngerilor, tânăra a reușit să evite relaţiile conjugale sub pretext că este bolnavă. Noaptea însă, ea se
îmbrăca în straie simple, ca o femeie din popor, și, însoţită de o servitoare, mergea să-i
cerceteze pe ostașii lui Hristos închiși în temniţele împăratului din pricina credinţei
lor. Reușea să intre dând paznicilor aur cu nemiluita, și aducea, cu dragoste și dăruire,
puţină ușurare celor care fuseseră chinuiţi pentru că mărturiseau Numele lui Hristos.
Ea le spăla picioarele, le curăţa și le pansa rănile abia făcute și îi îndemna să stăruiască
în luptă până la capăt, ca să primească cununile biruinţei și ale slavei celei veșnice. Când
Publie a aflat că soţia lui l-a înșelat motivând că e bolnavă, și că se înjosea amestecându-se cu neamul defăimat al mucenicilor creștini, fu cuprins de o mânie cumplită și o
închise pe Anastasia în casă, neîngăduindu-i nicio legătură cu lumea din afară.

S

1. Tradiţia deosebeşte două Sfinte Anastasii de la Roma: Sfânta Anastasia Fecioara, a cărei pomenire
se face pe 29 octombrie, şi Sfânta Anastasia Văduva (amintită aici). Din spusele vechilor cronicari,
confirmate de Martirologiul Ieronimian, aflăm că moaştele Sfintei Anastasia Văduva, cinstite la
Constantinopol, ar fi ale unei Sfinte Anastasia care a primit mucenicia la Sirmium, şi a cărei pomenire se face pe 25 decembrie. Denumirea de „Farmacolitria” (cea care izbăveşte de farmece şi otrăvuri),
nu este întemeiată pe niciun episod din Pătimirea sa. Ea îşi află probabil originea în minunile făcute
de sfintele sale moaşte.
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Prin mijlocirea unei bătrâne creștine
din vecinătate, Anastasia a reușit totuși să
trimită o scrisoare părintelui său duhovnic, Hrisogon, întemniţat și el din porunca împăratului. Acesta i-a răspuns printr-o scrisoare plină de bucurie și de
nădejde, mângâind-o și îndemnând-o la
stăruinţă. Întărită de cuvintele sale, tânăra îndură cu răbdare relele purtări ale temnicerilor săi. Crescând din zi în zi în bucuria și în tăria credinţei, Sfânta Anastasia
stărui astfel timp de trei luni, la capătul
cărora, soţul ei pierind într-un naufragiu
în timpul unei expediţii în Persia, ea își recâștigă libertatea. Alergă să-l vadă pe
Hrisogon și primi de la el binecuvântare
să-și împartă averea celor în nevoie și să-și
petreacă viaţa cercetând și întărindu-i pe
mărturisitorii din închisori.
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În timpul unei șederi în Acvileea 2,
Diocleţian a poruncit să fie daţi la moarte creștinii adunaţi în temniţele Romei și
îl aduse în faţa tribunalului său pe
Hrisogon, ca unul care se făcea vinovat de
îndârjirea acestora. Respingând cu dispreţ
batjocoritor propunerile deșarte ale împăratului, care îi făgăduia că îl va copleși
cu onoruri dacă se supune, viteazul bătrân
fu dus într-un loc pustiu unde i s-a tăiat
capul, apoi trupul său a fost aruncat în
apele unui lac din apropiere.
În acest timp, Anastasia se ostenea fără
măsură pentru însoţitoarele sale și pentru
toţi mărturisitorii. Nu era creștin care să
nu afle la ea o mângâiere: hrană, bani, milostivire, cuvinte arzătoare care îi îndemnau să rămână statornici și să aibă nădejde
că vor dobândi bunurile cerești, iar când
ajungeau la capătul luptei lor, ea se îngrijea
ca trupurile lor să aibă parte de o îngropare cu cinste și cuvioșie. La urmă, tiranul a
poruncit să fie uciși, într-o noapte, toţi cei
care mai erau întemniţaţi, înecându-i pe
unii, aruncându-i pe alţii în foc, sau trecându-i prin ascuţișul sabiei. Venind ca de obicei la închisoare, Anastasia nu a mai găsit
pe niciunul din fraţi, și, copleșită de durere, s-a prăbușit în lacrimi în faţa porţii. Niște
păgâni care treceau pe acolo au găsit-o cuprinsă de întristare și ea le spuse, nemaivoind să se ascundă, că era creștină și că plângea pierderea fraţilor ei. Arestată pe loc ca
o femeie de rând, ea fu adusă înaintea lui
Flor, prefectul provinciei Iliricum. Aflând
2. Acvileea, după Pătimirea veche; Niceea, după
Simeon Metafrastul.
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că era de rang înalt, acesta nu o dădu îndată pe mâna călăilor, ci o supuse unui interogatoriu, încercând să-i schimbe hotărârea. A doua zi, Anastasia fu adusă înaintea
lui Diocleţian. Dar și înaintea unuia, și a celuilalt, ea nu răspundea decât pentru a-și
mărturisi dispreţul pentru bunurile și rangurile acestei lumi, precum și nerăbdarea
de a fi cât mai curând împreună cu tovarășii ei în împărăţia cerurilor. Nemaiavând
argumente, prefectul Flor hotărî să o dea
pe tânăra văduvă pe mâna marelui preot
păgân din Capitoliu, Ulpian, care o duse în
palatul său și îi arătă într-o parte mulţime
de bijuterii, veșminte bogate și obiecte preţioase, iar în partea cealaltă, instrumente
de tortură a căror simplă vedere îl făcea să
îngheţe de groază până și pe cel mai nesimţitor dintre păgâni. Doar să se învoiască să
aducă jertfe idolilor, și el îi făgăduia să o ia
în căsătorie și să o copleșească cu aceste
bogăţii, iar dacă nu, va fi supusă la chinuri.
Vreme de trei zile, trei femei haíne încercară, prin tot felul de vorbe viclene, să o înduplece. Dar, rămânând neîncetat în rugăciune, fără să mănânce sau să doarmă,
Anastasia simţea cum capătă forţe noi.
Când Ulpian se năpusti asupra ei ca să o
necinstească, fu lovit de orbire și muri după
ce își chemase în zadar în ajutor zeii înșelători.
Dată pe mâna noului prefect al Iliriei,
Lucian, om lacom și fără scrupule, Sfânta
Anastasia refuză să-i lase averea ei, „căci”,
spuse ea, „nu bogaţilor ca tine mi-a poruncit mie Dumnezeul meu să-mi împart
bunurile, ci săracilor, pentru a dobândi

mântuirea sufletelor lor”. Aruncată în închisoare, ea rămase acolo o lună întreagă,
fără să guste niciun fel de mâncare, primind mângâiere și întărire de la multele
arătări ale Sfintei Teodota. Când o văzu
ieșind și strălucind cu putere duhovnicească, prefectul o dădu pe mâna altor
temniceri, și mai înfricoșători, vreme de
încă treizeci de zile, după trecerea cărora
o osândi la moarte. Însoţită de vreo sută
treizeci de păgâni, condamnaţi pentru diverse fărădelegi, și de un singur creștin,
pe nume Eutihie, Anastasia fu urcată pe
o corabie căreia i-a fost găurită coca în
multe locuri și care a fost lăsată în mijlocul mării. Dar, înainte ca ea să înceapă să
se scufunde, Sfânta Teodota a apărut la
cârmă și a purtat corabia până la Insula
Palmaria (în largul Golfului Napoli), unde
se aflau creștini în exil. Văzând minunea,
însoţitorii sfintei, plini de recunoștinţă,
au îmbrăţișat și ei credinţa creștină. Aflând
vestea, prefectul își trimise trupele pe insulă, puse să fie arestaţi aproape două sute
de creștini și porunci să li se taie capul, în
urma Anastasiei, care dobândi în sfârșit
cununa muceniciei, pe care atâţia alţii o
primiseră cu ajutorul ei. Sfintele sale moaște, trimise mai întâi la Roma, unde s-a ridicat o biserică în cinstea ei, au fost mutate apoi la Constantinopol, în vremea
Sfântului Patriarh Ghenadie (pe la anul
470), și depuse în biserica zidită în numele ei, unde au săvârșit multe minuni.
(Extras din Sinaxarul Părintelui Macarie
Simonopetritul, luna decembrie)
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Câştigarea
aproapelui
e spune în Pateric că „trei părinți
aveau obiceiul, în tot anul, de mergeau la fericitul Antonie. Și cei doi
îl întrebau pentru gândurile lor și
pentru mântuirea sufletului, iar al treilea
totdeauna tăcea, neîntrebându-l nimic. Iar
după multă vreme i-a zis avva Antonie lui:
Iată, atâta vreme ai de când vii aici și nimic nu mă întrebi! Și răspunzând fratele,
i-a zis: Destul îmi este și numai să te văd,
părinte”1.
În perspectiva Sfântului Antonie, a-l
câștiga pe aproapele nu înseamnă a-l face să
subscrie la ceva, a-l face să treacă de partea
ta, ci înseamnă să-i deschizi ușa2. Dacă ar fi
să vorbim despre utilitatea unei uși, prima,
cât se poate de practică, ar fi aceea de a face
intrarea într-o anumită încăpere. O ușă deschisă are avantajul de a oferi o (scurtă) privire despre ceea ce se află dincolo de ea. Ea poate presupune și o invitație, precum cea a lui

Filip adresată lui Natanael: „Vino și vezi”3. A
deschide ușa aproapelui înseamnă „să devii
un loc în care Dumnezeu „intervine” spre folosul altuia, unde Dumnezeu Se pogoară pentru cineva într-un fel nou și de viață dătător”4.
Mântuitorul, prin întruparea și nașterea Sa,
a venit să ne câștige pe noi. S-a făcut aproapele nostru. Și S-a făcut și ușă prin care, intrând, putem avea acces la lucrarea tămăduitoare și mântuitoare a lui Dumnezeu: „Eu
sunt ușa: de va intra cineva prin Mine, se va
mântui”5. Astfel, a-l câștiga pe aproapele înseamnă implicit a-L câștiga pe Dumnezeu,
dar nu pentru că suntem noi buni și minunați
prin noi înșine, ci pentru că am îngăduit ca
minunea și bunătatea lui Dumnezeu să se manifeste6. Acesta a fost și unul dintre motivele
pentru care Mântuitorul i-a mustrat aspru pe
farisei care, prin comportamentul și viața lor,
închideau Împărăţia cerurilor înaintea oamenilor: „Nici voi nu intraţi, și nici pe cei ce vor
să intre nu-i lăsaţi”7.

1. Patericul Egiptean, „Pentru Avva Antonie”, Ed.
Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 9, cap. 29.
2. Rowan Williams, Liniștea – Faguri din
înțelepciunea Părinților pustiei, Ed. Metafraze,
București, 2003, p. 144.

3.
4.
5.
6.
7.

S
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In 1, 46.
Rowan Williams, op. cit., p. 144.
In 10, 9.
Rowan Williams, op. cit., p. 144.
Mt 23, 13.
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Prin botez, fiecare dintre noi putem fi
uși prin care putem câștiga pe aproapele (în
sensul arătat mai sus). Această lucrare însă
nu poate începe fără scoaterea bârnei din
propriul ochi, altfel nu suntem decât niște
fățarnici și morminte frumos văruite pe dinafară. Și nu se face nici prin forță, nici prin
poruncire, nici prin amenințare cu chinurile cele veșnice, ci prin firescul unei vieți ancorate în Dumnezeu. Poate că modalitatea
cea mai eficientă de a-l câștiga pe aproapele este nejudecarea lui, capacitatea de a-l primi așa cum este. Oare căruia dintre noi i-a
făcut vreodată plăcere faptul de a fi fost judecat de către cineva? Sau cine vreodată și-a
schimbat comportamentul, viața chiar, atunci
când s-a simțit judecat? Vedem în Evanghelie
că Hristos nu S-a sfiit să mănânce cu vameșii
și cu păcătoșii. Intră în casa lui Zaheu vameșul
și cinează împreună cu dânsul. Într-un interval de câteva ceasuri, Zaheu nu numai că
se vindecă de patima banului, ci devine un
alt ins, un om nou. Femeia adulteră este scăpată de Mântuitorul Însuși. Dumnezeu fiind, nu o judecă și nici nu o pedepsește, ci
o întreabă: „Femeie, unde sunt pârâșii tăi?
Nu te-a osândit nici unul? Iar ea a zis: Nici
unul, Doamne. Și Iisus i-a zis: Nu te osândesc nici Eu. Mergi; de acum să nu mai
păcătuiești”8.
Dumnezeu nu a venit în lume ca să o judece, ci ca să o mântuiască9. Iar acest lucru
e valabil și pentru noi: nu am venit în această lume cu misiunea specială de a judeca pe
8. In 8, 10-11.
9. In 12, 47: „N-am venit ca să judec lumea, ci ca
să mântuiesc lumea”.

aproapele, ci pentru a ne face uși prin care
acesta să se mântuiască, iar dacă nu reușim,
atunci, cel puțin, să nu-i fim pricină de poticnire și de sminteală: „Cu iudeii am fost ca
un iudeu, ca să dobândesc pe iudei; cu cei
de sub lege, ca unul de sub lege, deși eu nu
sunt sub lege, ca să dobândesc pe cei de sub
lege; cu cei ce n-au Legea, m-am făcut ca
unul fără lege, deși nu sunt fără Legea lui
Dumnezeu, ci având Legea lui Hristos, ca
să dobândesc pe cei ce n-au Legea. Cu cei
slabi m-am făcut slab, ca pe cei slabi să-i dobândesc; tuturor toate m-am făcut, ca, în
orice chip, să mântuiesc pe unii”10.
Iuliana TRANCĂ
10. I Cor. 9, 20-22.
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FRAGMENTE

NEODIHNITE
Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în Dumnezeu
și Dumnezeu rămâne întru el. (1 Ioan 4, 16)

Dragostea ce din oarecare lucruri se face este ca o candelă mică care din untdelemn se
hrănește și așa se alcătuiește lumina ei. Sau și ca un pârâu ce curge din ploaie, a cărui
curgere contenește după ce lipsire pătimește materia ce îl alcătuiește pe el. Iar dragostea ce are pe Dumnezeu pricină este ca un izvor ce izvorăște și niciodată curgerile sale
nu se curmează, că El singur este izvor al dragostei, și nelipsită materia ei.
Sfântul Isaac Sirul, Cuvântul al 33-lea
Să nu-L constrângem cu rugăciunile noastre pe Dumnezeu. Să nu-I cerem să ne scape de ceva, ci să cerem de la El putere și întărire, ca să le răbdăm pe toate. Nu vă străduiți
cu mijloace omenești să îndreptați lucrurile rele. Nu va fi nici o roadă. Numai prin rugăciune veți aduce roade. Să chemați harul dumnezeiesc pentru toți. Să pătrundă harul dumnezeiesc în sufletul lor și să-i preschimbe. Asta înseamnă să fim creștini.
Sfântul Porfirie Kafsokalivitul
Mai bine este a ne ruga cu evlavie pentru aproapele decât a-l mustra pentru tot lucrul.
Sfântul Marcu Ascetul
Când îți aduci aminte de Dumnezeu,înmulțește rugăciunea, ca, atunci când Îl vei uita,
Domnul să-Și aducă aminte de tine.
Sfântul Marcu Ascetul
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Într-o zi un om în trecere pe la Muntele Athos a pus această întrebare mai multor
Stareți: „Care este lucrul cel mai însemnat în viața noastră?” De fiecare dată i s-a răspuns: „Dragostea dumnezeiască; a iubi pe Dumnezeu și a iubi pe aproapele.” El a
zis: „Eu nu am dragoste nici pentru rugăciune, nici pentru Dumnezeu, nici pentru
ceilalți. Ce-i de făcut?” Apoi a hotărât de la sine: „Voi face ca și cum aș avea această dragoste.” Treizeci de ani mai târziu Duhul Sfânt i-a dat harul dragostei.
Arhimandritul Sofronie,
Din Viață și din Duh
De vei simți că un duh rău lucrează înlăuntrul tău, nici atunci nu slăbi, ci spovedește-te
curat, și osârduitor cere Domnului duh smerit, și Domnul negreșit va da, iar atunci, în
măsura smereniei tale, vei simți har în sineți, dar când deplin se va smeri sufletul tău, vei
afla desăvârșită odihnă.
Sfântul Siluan Athonitul,
Pentru războiul duhovnicesc
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CUVÂNTUL
S-A FĂCUT TRUP
ȘI S-A SĂLĂŞLUIT ÎNTRE NOI
(Ioan 1, 14)

„Faptul că Dumnezeu-Omul S-a întrupat în lumea
realităților omenești nu constituie un lucru neașteptat
pentru natura omenească. (…) Dimpotrivă, apariția
Sa răspunde năzuințelor fundamentale și trebuințelor
esențiale ale ființei omenești: setea și nevoia de a
dobândi perfecțiunea divină și viața veșnică. (…)
«Cuvântul S-a făcut trup», aceasta înseamnă că
toate valorile transcendente dumnezeiești au pătruns
și s-au unit lăuntric (au devenit imanente) în natura
omenească, dat fiind că ele au aceeași origine cu esența
sufletului omenesc, «după chipul lui Dumnezeu».
Toate aceste valori dumnezeiești, întrupate în om,
s-au contopit într-o valoare nemărginită și inegalabilă:
Dumnezeu-Omul, Hristos.”
Sf. Iustin Popovici
Omul și Dumnezeu-Omul
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așterea lui Hristos în această lume este în egală măsură un fapt istoric, limitat în
spațiu și timp, și o realitate
veșnică, ca întrupare a Cuvântului lui
Dumnezeu, Care a creat omul după chipul și asemănarea Lui. Acest chip al lui
Dumnezeu, prezent în fiecare om, cu sau
fără știința lui, fie că e credincios sau nu,
nu este un eveniment istoric, care apare
în timp și dispare cu timpul, ci o dimensiune ontologică constitutivă a ființei
omenești, care reprezintă esența persoanei sale și fără de care omul nu ar mai fi
om: „Dumnezeu a venit printre noi pentru a ne readuce la starea inițială a creației
noastre” (Starețul Tadei – Pace și bucurie
în Duhul Sfânt).
Fiul lui Dumnezeu S-a născut și a trăit în această lume pentru a reface legătura – care a fost ruptă prin păcatul lui
Adam – între omul de carne, rob al păcatului și sortit morții – țărână ce se va întoarce în țărână (cf. Fac. 3, 19) – și omul
desăvârșit, fără prihană și veșnic viu, făcut
după chipul și asemănarea lui Dumnezeu:
„Prin Dumnezeu-Omul ni s-a arătat în
mod real și în egală măsură atât desăvârșirea
lui Dumnezeu, cât și omul desăvârșit. (…)
Prin Dumnezeu-Cuvântul întrupat în om
au pătruns în natura omenească cu totul
desăvârșita Înțelepciune dumnezeiască,
cu totul desăvârșita Rațiune dumnezeiască, cu totul desăvârșit Intelect dumnezeiesc. (…) De aceea Dumnezeu-Omul este
valoarea primordială, cea mai înaltă, cea
mai fundamentală, valoarea supremă a lu-

N

mii omenești, (…) cea mai desăvârșită
sinteză între natura divină și cea omenească, între această lume și lumea de dincolo, între ființa naturală și cea supranaturală, între dimensiunea cosmică și cea
metafizică, între realitate și ideal” (Sf.
Iustin Popovici, op. cit.).
Hristos a fost în egală măsură un om
ca și ceilalți, a cărui naștere, existență și
moarte se situează în timpul și spațiul acestei lumi, și Omul desăvârșit, fără păcat și
veșnic, așa cum a fost făcut de Dumnezeu.
Astfel, persoana lui Hristos reprezintă modelul etern și ideal al oricărui om și al întregii omeniri: „Hristos a fost, de la începutul veacurilor, idealul către care tinde,
către care trebuie să tindă omul conform
legilor naturii. (…) Întreaga istorie, atât
cea a omenirii, cât și cea a fiecărui individ
în parte, nu este altceva decât evoluția și
năzuința către acest scop, lupta pentru
acest scop, cucerirea acestui scop. (…)
Hristos a pătruns în întregime în omenire și omul năzuiește să se transfigureze în
ființa lui Hristos ca în idealul lui. (…) Deci
totul depinde de aceasta: Îl acceptăm pe
Hristos ca fiind idealul nostru definitiv pe
pământ? Cu alte cuvinte, totul depinde
de credința noastră în Hristos” (F.M.
Dostoievski – Meditație la moartea soției
sale, Maria Dimitrievna).
Fără Hristos – „marele și supremul ideal al evoluției întregii omeniri, care ni s-a
arătat nouă în carne și oase conform legilor istoriei noastre” (Dostoievski – ibid.)
– omul muritor de unul singur încetează
de a mai fi un om, căci el este lipsit de
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esența însăși a naturii omenești, iar „ceea ce nu este
esență, aceea nu este deloc” (Sf. Grigorie de
Nyssa).
Esența omului, de care depinde toată existența
sa, nu este persoana lui pământească, ci legătura
vie și vitală cu Creatorul lui, care i-a dat ființa și
viața. Omul care a pierdut contactul cu Dumnezeu
a pierdut contactul cu propria lui ființă. El devine
atunci o „ființă bolnavă”, „este cuprins de neliniște
și spaimă și pierde izvorul adevăratei vieți”. Astfel
încât „doctrina materialistă – inerție universală și
mecanismul materiei – este doctrina morții” (F.M.
Dostoievski – Socialismul și creștinismul).
Fără Dumnezeu „omul nu este om” (Dostoievski,
ibid.), ceea ce explică eșecurile repetate ale așa-zisului
umanism ateu, care a produs efecte catastrofale în
secolul trecut, dând naștere celor mai monstruoase dictaturi din istoria omenirii, comunismul stalinist și doctrina nazistă a rasei superioare. Căci atunci

34

când își pierde credința în
Dumnezeu, omul voiește să devină el însuși dumnezeu, căzînd
în aceeași ispită ca Adam – „veți
fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul” (Fac. 3, 5). – pentru
a dobândi puterea absolută asupra semenilor lui, ambiție dementă ce nu se poate realiza decât prin tiranie, teroare și vărsare
de sânge.
Nașterea Fiului lui Dumnezeu în această lume este o nouă
naștere a omului desăvârșit, fără
păcat și veșnic viu, ceea ce nici
unul dintre noi nu poate fi fără
Dumnezeu: „Acolo unde nu
este Dumnezeu, nu este nici
omul. Dumnezeu și omul sunt
corelativi precum Tatăl și copilul său” (P. Evdokimov – Vârstele vieții duhovnicești). Prin urmare, nașterea pruncului Iisus
este adevărata naștere a omului
și a fiecăruia dintre noi: „Dumnezeu, Care ne-a adus de la
neființă la existență, este mai
degrabă Tatăl nostru decâat cei
care ne-au născut și care au luat
de la El și existența, și capacitatea de a naște” (Sf. Ioan Damaschin – Dogmatica).
Venirea lui Hristos în lume
reface unitatea primordială între
creatură și Creator, între omul
trupesc și Duhul Sfânt, între cer
și pământ, și între toate elemen-
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tele materiale și spirituale ale Creației, conform Înțelepciunii și Voinței lui Dumnezeu,
care dă ființă și viață la tot ce există: „Hristos
este în toate și în toți. Contrarul lui? – vidul, neantul. El este toată ființa. În afara
lui: neființa. Dacă Hristos nu este înlăuntrul tău, nu ești nimic, ești un cadavru, ești
neant. Fără Hristos, chiar și universul este
un cadavru, neant, neființă” (Sf. Iustin
Popovici, op. cit.).
Nașterea lui Hristos este nașterea vieții
nemuritoare în lumea făpturilor pieritoare, nașterea veșniciei în lumea lucrurilor
trecătoare. Existența omenească a lui
Hristos a fost limitată în spațiu și timp, dar
ființa Lui dumnezeiască există în afară de
spațiu și timp, consubstanțială cu existența
veșnică, fără început și fără sfârșit, a Tatălui
ceresc: „Când spunem că Fiul este mai înainte de toți vecii, arătăm că nașterea Lui
este în afară de timp și fără început. (…)
Căci Dumnezeu fiind în afară de timp, fără
de început, impasibil, incoruptibil, necorporal, unic, fără de sfârșit, naște în afară
de timp, fără de început, impasibil, incoruptibil și fără de împreunare. Nașterea
Lui, cu neputință de înțeles, nu are nici început, nici sfârșit” (Sf. Ioan Damaschin,
op. cit.).
Nașterea pruncului Iisus în lumea
urmașilor lui Adam, căzuți în păcat și supuși
morții, este o nouă facere a omului primordial, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nașterea Omului-Dumnezeu în toți
cei care urmează calea Mântuitorului nostru, Care nu este altul decât Dumnezeu
Însuși: „Dumnezeu, vrând să mântuiască

pe om, a venit chiar El pentru asta, chiar
El a lucrat mântuirea, fără mijlocirea nimănui. S-a născut din Fecioară curată
cu trupul, pentru ca noi, corupți fiind
de răutatea diavolului, să putem renaște
cu duhul. S-a făcut pe Sine Fiu al Omului, pentru ca să ne facă pe noi fii ai lui
Dumnezeu. A trăit și S-a trudit pe pământ, pentru ca pe noi, căzuții, să ne
înalțe la cer. S-a obosit și S-a chinuit,
pentru ca nouă să ne dăruiască pacea
cea veșnică. (…) A răbdat întristare și
durere, pentru ca să ne dăruiască nouă
bucuria cea veșnică. (…) A murit pe
cruce, pentru ca pe noi, cei morți, să ne
învieze…” (Sf. Tihon din Zadonsk –
Scrisori din chilie).
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TIT SIMEDREA,
ULTIMUL ARHIEPISCOP AL CERNĂUȚILOR
ȘI MITROPOLIT AL BUCOVINEI
DIN ROMÂNIA MARE

„Am reînceput o viață
bisericească nouă, continuăm
cu mai multă râvnă, cu mai
multă dragoste și cu
sentimente pline de avânt
pentru slujba Domnului
Hristos și pentru înălțarea și
susținerea neamului!”
Mitropolitul Tit Simedrea

FORMAREA INTELECTUALĂ
Teodor Simedrea, viitorul arhiereu Tit, vede lumina zilei la 4 septembrie 1886 în comuna Naipu, din fostul județ Vlașca (astăzi Giurgiu). După absolvirea claselor primare își
face intrarea în învățământul teologic, numărându-se printre candidații admiși la Seminarul
“Nifon Mitropolitul”, ca mai apoi să-l aflăm absolvent al Facultății de Teologie din București.
În ceea ce privește studiul, tânărul Teodor nu se va opri numai la Facultatea de Teologie,
ci va absolvi mai târziu și Facultatea de Drept din Iași.
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PRIMII ANI ÎN PREOȚIE,
LUCRAREA ALĂTURI
DE MITROPOLITUL PRIMAT
MIRON CRISTEA
La 19 septembrie 1907, tânărul Teodor
Simedrea a fost hirotonit preot (căsătorit fiind, va avea o fiică, Venera) pe seama parohiei Prunaru (județul Teleorman), fiind mutat apoi la parohia Blăjești (județul Vlașca)
și parohia Movila-Periș (județul Ilfov).1
În timpul Primului Război Mondial îl
vom întâlni pe preotul Teodor pe front, unde
s-a înrolat ca voluntar în armata română,
având misiunea de preot militar (perioada
12 octombrie 1916 – 1 octombrie 1920).
După terminarea războiului, în anul 1921,
preotul Teodor Simedrea este numit slujitor la biserica Sfântul Nicolae Tabacu din
București. Cunoscându-i vrednicia, mitropolitul primat Miron Cristea îl va trimite, în
anul școlar 1922 – 1923, la Facultățile de
Teologie din Montpellier și Paris, pentru
completarea studiilor.
La întoarcerea în țară va fi numit, de către același Miron Cristea, director al Cancelariei Sfântului Sinod și slujitor la Catedrala Mitropolitană, funcții pe care le va
împlini cu toată conștiinciozitatea, în perioada 1923 – 1925. Datorită faptului că de
mai bine de zece ani rămăsese văduv, la 24
aprilie 1924 a fost tuns în monahism la mănăstirea Cernica cu numele Tit, această tundere fiind o dorință a sa. Între timp a fost
1. Arhim. Policarp Chițulescu, Mitropolitul Tit
Simedrea, un ierarh misionar, ziarul Lumina, 28
decembrie 2011.

numit în postul de redactor al publicației
Apostolul, cur ier ul Arhiepiscopiei
Bucureștilor, ascultare ce se va adăuga de
fapt la cele ce le avea deja: preot slujitor la
Catedrala Mitropolitană și director al cancelariei Sfântului Sinod.
ARHIEREU VICAR,
EPISCOP ȘI MITROPOLIT
În sesiunea de toamnă a anului 1925,
Sfântul Sinod al nou înființatei Patriarhii îl
alege pe arhimandritul Tit Simedrea, datorită meritelor sale, Arhiereu Vicar al
Arhiepiscopiei Bucureștilor cu titlul de
Târgovișteanul. A fost hirotonit arhiereu la
sărbătoarea Bunei Vestiri a anului 1926, fiind
primul vicar al Patriarhului Miron după ridicarea Bisericii noastre la rang de Patriarhie.
Anul 1926 îi aduce noului arhiereu și
numirea, din partea Sfântului Sinod, în funcţia de director al Institutului Biblic și de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, răspunzând inclusiv de avizarea cărților de cult
și a celor teologice ce aveau să apară, cum și
numirea ca director, dar și profesor al
Academiei de Muzică Religioasă din
București și secretar de redacție la Revista
Biserica Ortodoxă Română. În această perioadă episcopul vicar Tit Simedrea a fost
ales președinte al mai multor asociații misionare din epocă. Fiind un bun cunoscător
al mai multor limbi stăine (stăpânea greaca,
latina, rusa, engleza, franceza, germana, dar
și slavona), episcopul Tit a reprezentat
Biserica Ortodoxă Română la mai multe întâlniri panortodoxe și ecumenice: Lausanne
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(1927), Constantinopol și Sofia (1928),
Muntele Athos (1930), Oxford (1937).
Vrednicul de pomenire arhimandrit
Benedict Ghiuș mărturisea că un merit deosebit al Presfințitului Tit Simedrea, în urma vizitelor de la Constantinopol și Sofia, a fost
soluționarea „schismei bulgare”, schismă produsă când Antim I al Vidinului a proclamat în
1872 autocefalia Bisericii Bulgare fără acordul
Patriarhiei Ecumenice, care a declarat-o schismatică. Importanța medierii delegatului patriarhal avea să fie menţionată și de teologul bulgar Stefan Zankow într-o scrisoare din 7 august
1928, adresată Patriarhului Miron Cristea.2
2. Arhim. Benedict Ghiuș, În slujba ortodoxiei ecumenice, în revista Însemnări creștine, nr. 9-10,
1939, p. 38-39.

38

În luna decembrie a anului 1935,
Preasfinţitul Visarion Puiu a fost ales mitropolit al Bucovinei, și astfel arhiereul Vicar
Tit va fi ales ca nou conducător spiritual al
Episcopiei Hotinului, cu sediul la Bălți, unde
va continua activitatea misionară, culturală
și de construire a lăcașelor de cult. Încă înainte de alegeri, marele istoric si om politic
Nicolae Iorga, recunoscându-i valoarea culturală și pastorală, i-a făcut o frumoasă prezentare. Valoarea episcopului Tit Simedrea
era recunoscută în epocă de toți marii oameni de cultură ai țării. Astfel, mulți intelectuali ai timpului, din toate domeniile culturii și științei, au legat cu el o sinceră și
lungă prietenie, putând fi pomeniți aici Nae
Ionescu, Nichifor Crainic, Mircea
Vulcănescu, ieroschimonahul Daniil Sandu
Tudor, Mircea Eliade, părintele academician Nicolae M. Popescu etc., pentru mulți
dintre ei fiind considerat ca un adevărat duhovnic de taină.
Perioada 1935-1940 s-a dovedit pentru
Episcopia Hotinului o perioadă înfloritoare, episcopul Tit continuând munca predecesorului său și contribuind la dezvoltarea
învățământului din eparhie prin îndemnul
lansat de către preoți de a susține ora de religie în școlile primare. Una dintre realizările episcopului Tit pe tărâm didactic a fost
înființarea la Bălți a unui liceu-seminar, care
avea să pregătească viitori preoți ai eparhiei. Au fost, de asemenea, editate Foi duminicale, Buletinul Oficial al Episcopiei
Hotinului, dar și cărți ziditoare de suflet,
toate acestea adăugându-se la revista eparhială Însemnări creștine.
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În anul 1940, episcopul Tit al Hotinului
va urma în scaun aceluiași Visarion Puiu, ca
Arhiepiscop al Cernăuților și Mitropolit al
Bucovinei, în urma retragerii acestuia din
funcție. La 13 iunie 1940 a fost convocat
Colegiul Electoral Bisericesc în vederea alegerii unui alt arhiereu titular. 103 din 156
de membri și-au exprimat votul pentru
Episcopul Tit Simedrea al Hotinului. Sfântul
Sinod convocat în aceeași zi a validat alegerea și a hotărât să fie înaintate formele legale în vederea confirmării și investirii în
funcție a Preasfințitului Tit Simedrea ca
Arhiepiscop al Cernăuților și Mitropolit al
Bucovinei.3
Dar episcopul Tit nu poate fi investit în
funcția de mitropolit din pricina faptului că
la 28 iunie 1940 trupele sovietice au ocupat
Basarabia și Bucovina de nord și ținutul
Herța, imediat începând evacuările
administrației civile și militare. Pe toată perioada ocupației sovietice, reședința mitropolitană a fost mutată la Suceava.
Numai la 13 martie 1941 a putut fi investit în funcția de mitropolit al Bucovinei,
ca după 25 iulie 1941 (eliberarea provinciei de nord) mitropolitul Tit să poată lua în
primire reședința mitropolitană de la
Cernăuți.
În perioada 1941-1943, prin grija noului mitropolit au fost refăcute toate bisericile avariate, catedrala mitropolitană, dar și
clădirile mitropolitane, care au avut de suferit datorită războiului.

A organizat, la fel ca și la București și
Bălți, conferințe generale preoțești, dar a întreprins și nenumărate vizite canonice, îngrijindu-se de starea duhovnicească a
păstoriților săi
Prin săptămânile de retragere inițiate la
București și continuate la Cernăuți, prin
săptămâna de priveghere din august 1943,
mitropolitul Tit a devenit unul dintre
inițiatorii mișcării isihaste de revigorare și
rezistență spirituală, Rugul Aprins, cunoscută ca Mișcarea de la Mănăstirea Antim
(București).

3, Pr. conf. dr. Alexandru M. Ioniță, Tit Simedrea
Mitropolitul, repere biografice, Ex Ponto,
Constanța, 2002, p. 99-100.
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MOMENTUL CERNĂUȚI
ȘI BAZELE MIȘCĂRII RUGUL APRINS
Mitropolitul Tit Simedrea, un vizionar, a înțeles că rezistența românească în fața puterii sovietice, care instala „socialismul cu față umană”, se putea realiza numai la nivelul rugăciunii interioare, numai la nivelul inimii, astfel că în perioada 1-7 august a anului 1943 a
organizat la Cernăuți un simpozion intitulat în mod cât se poate de sugestiv „Șapte zile de
priveghere”4. Cel care ne oferă amănunte legate de participanții la programul simpozionului, dar și titlurile conferințelor este mitropolitul Antonie Plămădeală5. Ca participanți
(conferențiari), Mitropolitul Tit a invitat unele dintre cele mai luminate minți ale timpului: Pr. Nicolae M. Popescu, membru al Academiei Române, profesor universitar de Istoria
Bisericii, Alexandru Elian, profesor universitar de Bizantinologie, membru al Academiei
Române, Alexandru Mironescu, profesor universitar de Chimie Organică, Anton Dumitru,
matematician, profesor universitar de Logică, Paul Sterian, economist, secretar general în
Ministerul de Finanțe, filosoful Constantin Noica, jurnalistul Petru Manoliu, arhimandritul Benedict Ghiuș și, nu în cele din urmă, marele om de cultură Alexandru Teodorescu,
cunoscut publicului larg mai degrabă ca ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor de la
Rarău.
4. Paul Stahl, Întâlnirea duhovnicească de la Cernăuți, August 1943, în Centenarul nașterii 1903-2003,
Editura Enciclopedică, București, 2003, p. 61.
5. Mitropolitul Antonie Plămădeală, Rugul Aprins, Editura Arhiepiscopiei Sibiului, Sibiu, 2002, p. 24-26.
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Din numele celor invitați la Simpozion, observăm că mitropolitul Tit Simedrea, vizionar așa cum am afirmat mai sus, dar și datorită schimbărilor sociale care se întrevedeau în
țară și în Europa, a avut ideea înființării unui grup de dialog teologico-cultural, format din
monahi și intelectuali. Mitropolitul Tit știa, sau mai degrabă înțelegea, că monahismul ortodox putea constitui un serios obstacol în calea implementării și consolidării socialismului „multilateral dezvoltat” în țara noastră. Evident, această rezistență în fața comunismului avea nevoie și de intelectualitatea țării, iar ceea ce a reușit să înfăptuiască ierarhul de la
Cernăuți, chiar dacă numai pentru câteva zile, a dovedit tuturor că e posibilă această conlucrare între intelectualitate și monahism, între oamenii de cultură și reprezentanții clerului, în vederea rezistenței la „fericirea impusă cu forța”, vorba filozofului Petre Tuțea!
Ceea ce în mic a fost realizat la Cernăuți va lua un veritabil avânt mai târziu și se va dezvolta la Mănăstirea Antim din București, prin mișcarea cultural-spirituală „Rugul Aprins”,
întâlnirea unică dintre intelectualitate și cler petrecută în preajma anilor ’50. „Grupul de la
Antim” a fost ultimul episod de sobornicitate reală a Bisericii noastre în anii dictaturii comuniste. Mari intelectuali și mari călugări au comunicat și „cuminecat” acolo într-o neverosimilă libertate lăuntrică, până când autoritățile au hotărât să definească spiritul în termeni de penalitate, după cum scria André Scrima6.
Evident că puterea comunistă nou instalată în România nu avea să-l uite pe cel care era
fățiș împotriva celor fără de Dumnezeu. Pierzându-și scaunul mitropolitan în urma reocu6. André Scrima, Timpul Rugului Aprins. Maestrul spiritual în tradiția răsăriteană, Humanitas, București,
1996, p. 15.
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pării Basarabiei, Bucovinei de nord și
ținutului Herța de către armata bolșevică
(în martie 1944), mitropolitul Tit Simedrea
s-a retras din această înaltă funcție la 31 ianuarie 1945, stabilindu-se la schitul Darvari
din București, iar în ultimii ani din viață la
mănăstirea Cernica, fiind urmărit permanent de Securitatea Comunistă.
SALVATOR AL EVREILOR
LA BĂLȚI ȘI CERNĂUȚI
Mitropolitul Tit Simedrea s-a opus în
fața autorităților de stat în problema deportării evreilor. Există mărturii documentare
în această privință. Astfel, rabinul-sef din
vremea respectivă, Alexandru Șafran, scria
în memoriile sale, publicate la editura
Hasefer, că a fost primit în audiență de mitropolitul Tit Simedrea și că acesta a mărturisit (spre marea surprindere a lui Șafran),
că ceea ce a văzut îl tulbură încă. Rabinul i-a
cerut în mod imperativ să-și comunice impresiile mareșalului (Ion Antonescu) și să-i
ceară să oprească deportările. El a făcut-o și
a făcut-o cu folos, deoarece convoaiele ce
plecau din Cernăuți au fost oprite. Aceasta
este mărturia lui Șafran!
Această întâlnire între mitropolitul Tit
Simedrea și rabinul-șef dr. Alexandru Șafran
este confirmată și de un document întocmit
de securitatea comunistă, care-l pusese pe
mitropolit sub o atentă urmărire. În document se afirmă despre Tit Simedrea că vorbea cu scârbă despe regimul legionar și că
nu era nici pe departe un adept al mareșalului
Ion Antonescu.
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Un alt document de la C.N.S.A.S., care
datează din anul 1940, vorbește în mod elocvent despre atitudinea mitropolitului față
de evrei. Despre ce este vorba? Episcopul
de Hotin, Tit Simedrea, a organizat un eveniment la Bălți, eveniment la care a invitat
să participe grupul marilor industriași evrei.
Apoi, într-o notă din 18 octombrie 1941 a
SSI, se spune că mitropolitul Tit Simedrea
a primit în audiență pe rabinul-șef Alexandru
Șafran, pe care l-a asigurat de intervenția sa
în ceea ce privește încetarea deportării evreilor. Și mitropolitul s-a ținut de cuvânt!
În urmă cu câțiva ani a fost găsit, în arhiva șefului Comunității Evreiești din anii
’40, Wilhelm Fildermann, un document care
atestă atitudinea favorabilă a mitropolitului
Tit Simedrea față de salvarea de la deportare a evreilor.
Și apoi, nu în ultimul rând, trebuie
menționată familia evreului Marcel Șlacman
(Meir Shai, după plecarea în Israel) ascunsă în subsolul Mitropoliei de către pictorul
Gheorghe Rusu, cu știrea, acordul și binecuvântarea chiriarhului. Realitatea evenimentului este susținută în zilele noastre chiar
de Meir Shai, evreu octogenar născut în
România, care în 1941 (la vârsta de 11 ani),
împreună cu părinții și frații săi, a fost salvat de la deportare în lagărele din Transnistria
de mitropolitul Tit Simedrea, prin intermediul pictorului de biserici Gheorghe Rusu.
Autoritatea Martirilor Holocaustului,
„Yad Vashem”, cea care i-a oferit lui Gheorghe
Rusu titlul de „drept între popoare”, a ridicat o problemă: oare mitropolitul știa că în
subsolul Mitropoliei se afla ascunsă o fami-

APOSTOLIA • NR. 105 • DECEMBRIE 2016

MARTIRI AI NEAMULUI ROMÂNESC

lie de evrei? Sau: va fi fost nevoie de aprobarea mitropolitului pentru ascunderea evreilor? Logica ascultării în Biserică, dar și
logica bunului-simț, ne conduc la un singur
rezultat. Evident că Gheorghe Rusu nu putea acționa în numele său propriu, fără a ține
cont de chiriarhul locului. Apoi, subsolul
era al Mitropoliei, adică al mitropolitului
(acolo fiind casa lui!), iar răspunzător în fața
autorităților, în cazul în care cei ascunși ar
fi fost descoperiți, era în mod automat chiriarhul și nu Gheorghe Rusu, un lucrător în
cadrul Mitropoliei care după orele de program pleca acasă (pictorul Rusu avea propria casă și nu locuia la Mitropolie!).7
RETRAGEREA, ULTIMII ANI
ȘI SFÂRȘITUL
UNUI MARE MITROPOLIT
Stabilit la Schitul Darvari după ce a pierdut scaunul de mitropolit, Tit Simedrea a
continuat să fie membru al Comitetului de
administrare și editură al Institutului Biblic
și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhul Iustinian Marina avea foarte
mare încredere în el, folosindu-l permanent
la slujbele de târnosire de biserici, la hirotonirea candidaților la preoție, dar și în activitatea cultural-duhovnicească din cadrul
Administrației Patriarhale. Astfel, ca
Președinte al Comisiei de Achiziții, mitro7. Mirela Corlățan, Un ierarh ortodox declarat erou
al evreilor, în Cotidianul, 6 august 2008 și Un
evreu luptă cu Autoritatea Martirilor Holocaustului
pentru memoria unui mitropolit român, în
Cotidianul, 30 mai 2009.

politul Tit s-a ocupat de organizarea Bibliotecii Sfântului Sinod, a coordonat activitatea Atelierelor Institutului Biblic, a
contribuit la diortosirea cărților de cult, a
scris numeroase studii, având o contribuție
majoră în domeniul spiritualității și culturii
române vechi. A întreținut permanent legătura cu marile personalități ale culturii române, multora fiindu-le chiar duhovnic.
În ziua de 9 decembrie 1971, în chilia sa
de la Cernica, mitropolitul Tit Simedrea își dă
sufletul în mâinile lui Dumnezeu, pe Care L-a
slujit cu vrednicie întreaga viață. Slujba de prohodire a fost săvârșită de un sobor de opt arhierei și numeroși preoți, în frunte cu ucenicul și admiratorul său, mitropolitul Firmilian
Marin. La căpătâiul ultimului mitropolit al
Bucovinei României Mari a fost așezată o cruce simplă, sculptată în piatră de Albești. Trupul
ostenit de multele încercări prin care a trecut
(războaie, ocupații, deportări, sărăcie și, în cele
din urmă, permanenta supraveghere din partea securității comuniste) odihnește în mormântul de la Cernica, așteptând cea de a doua
venire a Domnului Hristos!
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CUM NE APROPIEM
DE DUMNEZEU

S

fântul Nicolae, dimpreună cu
Sfântul Cassian, se îndreaptă degrabă și-nveșmântat în
straie strălucitoare spre locul
unde au laolaltă întâlnire cu Dumnezeu. Pe drum căruţa unui ţăran, adânc
înţepenită în glod. Sfântul Nicolae parcă ar dori să se oprească și să dea celui
necăjit o mână de ajutor. Îl ceartă însă
Cassian: se poate, să întârziem la întâlnire și să ne înfăţișăm înaintea Domnului cu haine mânjite de noroi sau, mai
știi minune, sfâșiate?
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Așa o fi, așa este, încuviinţează Sf. Nicolae, dar nici pe năpăstuitul ăsta nu-l
putem lăsa la voia întâmplării și trece
pe lângă el ca preotul și levitul din parabola samarineanului milostiv.
Și nici una, nici două, își sumecă poalele hlamidei, își suflecă mânecile stiharului și coboară alături de ţăran, punând voinicește umărul sub codârlă. Se
zbate, se opintește, asudă, se umple de
mâzgă, răsuflă din greu, iar încearcă, i
se fac veșmintele harcea-parcea… Dar
până la urmă căruţa e scoasă la drum
drept și omul vesel și bucuros, blagoslovindu-și binefăcătorul, își poate urma
calea. Sf. Cassian, estimp, privind cele
ce se întâmplă, dă nedumerit din umeri
și pleacă zorit nevoie mare.
Sosesc amândoi la întâlnire. Sf. Cassian adastă (pe jăratic) de multă vreme
când, în sfârșit, apare și bietul Nicolae,
gâfâind, abia trăgându-și sufletul și
într-un hal de murdărie și neorânduială de neînchipuit. Sfântul Cassian e
uimit și niţel scandalizat. Atotputernicul, atunci, ce face? Pe Sfantul Cassian
îl primește cu glacială politeţe, pe Sf.
Nicolae cu mare prietenie. Și le grăiește astfel: numele tău, imaculatule și
neîntârziatule, respectuosule și mult
protocolarule, va fi purtat doar de unul
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din zece mii de oameni – și
încă! Și vei fi prăznuit numai
o dată la patru ani (n.n. 29
februarie). Iar al tău, o mult
mânjitule, nepunctualule,
neparolistule, dar vrednicule
iubitor de aproapele tău și
adevărat ucenic al mult compătimitorului Meu Fiu, va fi
printre cele mai populare din
lumea toată.
Tâlcul istorisirii este că Sf. Nicolae nu a întârziat. Mai mult
decât atât. A sosit înainte de
Cassian. Căci în clipa chiar
când și-a suflecat mânecile și
și-a sumes hlamida, el a stat
în faţa lui Dumnezeu. Așa ne
apropiem de Dumnezeu, făcând binele; atunci ne acordă
El audienţă (aude rugăciunile noastre). N-a fost nevoie de
prezenţa fizică a ierarhului
pentru că, prin fapta sa, a
luat-o înaintea celuilalt și a
străbătut distanţele cu iuţeala gândului.
Pe acest pământ, cel mai sigur mijloc de a intra în comunicare (comuniune) cu Atotputernicul, mijlocul fără greș
și instantaneu este săvârșirea
binelui, ajutoararea aproapelui aflat în necaz.
După „Dăruind vei dobândi”,
Nicolae Steinhardt, Editura
Mănăstirii Rohia, 2006

Ș

tiați că

...

În colindele româneș ,

cântate iarna, se vorbește despre „florile
dalbe, flori de măr”. Asta pentru că bătrânii
cunoșteau și ei că acea joardă (nuielușă) a
Sfântului Nicolae trebuie să fie una de măr,
iar dacă aceasta, pusă în apă, va înflori
până la Nașterea Domnului, înseamnă că
sfântul a mijlocit pentru iertarea celui căruia i-a dat crenguța.

În biserica Sfântul Nicolae din Densuș

slujbele se țin neîntrerupt de șapte secole.
Zidurile lăcașului de cult au fost construite
din rămășițele fostului oraș Ulpia Traiana
Sarmizegetusa. Este considerată cea mai
veche biserică românească din piatră.
Nicolae Iorga a numit biserica „fără pereche în toată românimea”.
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SĂRBĂTORILE CATEDRALEI „SFINŢII ARHANGHELI
MIHAIL, GAVRIIL ȘI RAFAIL” DIN PARIS

Episcopii ortodocși români din Europa Occidentală și din America
s-au întâlnit la vechea catedrală romanească din Cartierul Latin

ărbătoarea hramului Catedralei Mitropolitane „Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris a fost marcata anul acesta de mai multe momente importante pentru viaţa comunităţii românești. Alături de membrii sinodului
mitropolitan al Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale (Înaltpreasfinţitul Iosif, Preasfinţitul Siluan al Italiei, Preasfinţitul Timotei al Spaniei si Portugaliei, Preasfinţitul Marc și Preasfinţitul Igantie) au fost prezenţi Înaltpreasfinţitul Serafim și Preasfinţitul Sofian din sinodul mitropolitan al Mitropoliei Germaniei, Europei
Centrale și de Nord și Înaltpreasfinţitul Nicolae, proaspătul mitropolit întronizat al
Mitropoliei celor două Americi.
Sâmbătă, 5 noiembrie, a avut loc conferinţă cu tema „Transmiterea credinţei”, susţinută de cunoscutul filosof ortodox francez Bertrand Vergely, profesor la Institutul

S
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Sfântul Serghie și la Institutul de Studii Politice, ambele din Paris. Apoi, Înaltpreasfinţitul
Nicolae, mitropolitul celor două Americi și Preasfinţitul Timotei, episcopul Spaniei și
Portugaliei, au vorbit și ei despre experienţa transmiterii credinţei de-a lungul timpului în comunităţile ortodoxe românești din America (unde trăiește o numeroasă și veche comunitate românească ortodoxă înca de la sfârșitul secolului al XIX-lea) și din
Spania și Portugalia (unde trăiește o numeroasă comunitate ortodoxă românească instalată mai recent în Peninsula Iberică). În seara aceleiași zile a fost săvârșită slujba
Vecernei Mari, care a avut drept prelungire duhovnicească concertul de cântări bisericești, interpretat de către corala Catedralei Mitropolitane, dirijată cu multă dăruire
și jertfă de către domnul Ionuţ Furtună. Concertul a fost unul de binefacere, pentru
ajutorarea unui copil român operat într-un spital din Paris.
Duminică, 6 noiembrie, ierarhii prezenţi au sfinţit paraclisul Catedralei Mitroplitane,
recent restaurat. Pe lângă Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, paraclisul a primit ca
ocrotitori pe Sfinţii Martiri Brâncoveni și pe Sfântul Ioan Maximovici care a slujit în
acest lăcaș de cult în perioada cât se afla la Paris și Bruxelles (1951-1962).
Luni, 7 noiembrie, ierarhii prezenţi s-au intalnit într-o sedinţă comună și au abordat două teme de interes major astăzi: problema familiei și implicit a căsătoriei din
perspectivă canonică, liturgică și pastorală, precum și probleme actuale de bioetică:
despre transumanism, modificarea genei umane, nanotehnologie, feritilizarea in vitro,
avort, eugenism și eutanasie. Invitaţii principali ai acestor discuţii au fost Părintele
Patriciu Vlaicu, consilier canonic și profesor de Drept canonic la Facultatea de Teologie
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Ortodoxă din Cluj Napoca și Părintele Jean Boboc, medic, specialist în bioetică, decan al Centrului de Studii „Dumitru Staniloae” din Paris.
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Marţi, 8 noiembrie, a fost săvârșită Sfânta
și Dumnezeiasca Liturghie la reședinţa mitropolitană din Limours cu partipicarea tuturor ierarhilor prezenţi.
Întâlnirea episcopilor s-a încheiat cu un pelerinaj la Catedrala gotică din Chartres (secolul al XI-lea), unde este păstrat voalul („sancta camisia”) – experţii îl datează ca provenind
din secolul I – despre care tradiţia ne spune că
a fost purtat de Maica Domnului în timpul venirii arhanghelului Gavriil care a adus vestea
cea bună a întrupării Fiului lui Dumnezeu. În
faţa acestui mare odor de preţ duhovnicesc a
fost rostit Acatistul Bunei-Vestiri în limba franceză și în limba română. Ziua s-a încheiat cu o
vizită la Mănăstirea Acoperamantul Maicii
Domnului de la Bussy-en-Othe.
† Episcopul Ignatie Muresanul,
secretarul Sinodului mitropolitan
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CREDINȚA CARE DUCE LA UNITATEA
ROMÂNILOR DIN DIASPORA
Sărbătoarea Catedralei Mitropolitane
„Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris
(5-6 noiembrie 2016)
ste știut faptul că Franța și, mai ales, Parisul, capitala sa, ocupă un loc deosebit
în cultura română. E locul unde mulți români de-a lungul vremii au poposit
pentru perioade mai lungi sau mai scurte de timp pentru a se desăvârși din punct
de vedere intelectual. Însă, începând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în
Orașul Luminilor românii găsesc și o biserică în inima Cartierului Latin, nu departe
de Sorbona, pentru a se ruga și a se regăsi. De aceea hramul unei biserici este nu doar
bucuria unei comunități parohiale, ci el pune în valoare sentimentul de împreună-slu-
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jire și comuniune. Cu atât mai mult acesta
îi aduce împreună pe enoriași în diaspora,
unde biserica este, de regulă, cel mai căutat locaș, iar sărbătoarea bisericii vine să-i
adune pe toți românii în rugăciune în
același locaș de cult. Anul acesta hramul
Catedralei Mitropolitane „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris a
fost sărbătorit printr-o serie de manifestări în perioada 5-6 noiembrie, care au culminat cu sfințirea capelei catedralei
săvârșită de un sobor de 8 ierarhi români,
toți din diaspora română. Alături de Înaltpreasfinţitul Iosif au slujit membrii Sinodului mitropolitan (Preasfinţitul Siluan al
Italiei, Preasfinţitul Timotei al Spaniei și
Portugaliei, Preasfinţitul Marc Nemțeanul
și Preasfinţitul Ignatie Mureșanul), împre-

ună cu Înaltpreasfinţitul Serafim și Preasfinţitul Sofian Brașoveanul – ierarhi din
cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a
Germaniei, Europei Centrale și de Nord
– și Înaltpreasfinţitul Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, mitropolie nou înființată.
Manifestările au debutat sâmbătă, 5
noiembrie, la Catedrala Mitropolitană,
unde filozoful Bertrand Vergely, profesor la Institutul Saint Serge, a susținut o
conferință cu titlul Transmiterea credinței,
în care a reliefat faptul că trebuie regăsită dragostea de viaţă. „Lumea Îl așteaptă
pe Hristos, pe Mesia, trăit de oamenii
simpli, locuiți de Lumină și care-și revelează propria lor lumină. Există oameni
ai Luminii care așteaptă să fie descoperiți
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de către ceilalți. Când noi trăim ceea ce Biserica ne învață, credința își găsește cel
mai bun mijloc să fie exprimată. Cred că fiecare moment al vieții noastre este exprimat de credința Bisericii, întărite de practica liturgică a rugăciunii. De aceea, noi,
oamenii, avem energia necesară pentru a înfrunta lumea și greutățile inerente și astfel să găsim dragostea de viață și Viața cea adevărată”, a mărturisit filozoful francez.
În cuvântul său, Înaltpreasfinţitul Nicolae a expus activitatea pastorală din cadrul
Mitropoliei celor două Americi, arătând dimensiunea catehetică a acesteia. Rolul pe
care îl are Biserica Ortodoxă pe continentul american este unul major în viața
credincioșilor ei, deoarece „prin istoria ei este legată de comunitatea română. Încă de
la începutul veacului trecut, de pe la 1905, găsim prima biserică ortodoxă a comunității
române pe continentul american. Astăzi, aflându-ne la a cincea, a șasea generație de
români care locuiesc în Statele Unite, Biserica Ortodoxă Română joacă un rol important pentru noi, întrucât activitățile sunt strâns legate de cateheză și de moștenirea culturală a noastră, a românilor”.
La rândul său, Preasfinţitul Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a adus în discuţie o serie de probleme cu care se confruntă românii aflați în Peninsula Iberică și
necesitățile lor specifice. „Ne aflăm în fața unei comunități române tinere în comparație
cu cea din Statele Unite, spre exemplu. Dar e o comunitate foarte tânără nu doar pentru că suntem la prima generație, ci pentru că mulți copii ai românilor veniți în Spania
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și Portugalia în căutarea unui loc de muncă sunt botezați în bisericile noastre ortodoxe. Ortodoxia este una tânără în întreaga Spanie, dacă e să privim și la celelalte
comunități ortodoxe de aici, mă refer la
cea greacă și la cea rusă. Episcopia noastră, înființată în 2007, are în prezent 43 de
parohii. Activitățile catehetice ocupă un
loc important, ele arătând grija noastră
față de tineri, viitorul Bisericii”, a subliniat Preasfinţitul Episcop Timotei.
În continuare a fost săvârșită slujba
Vecerniei Mari de către Preasfinţitul
Siluan, Episcopul Ortodox Român al
Italiei, în cadrul căreia sfintele moaște pentru sfinţirea de a doua zi au fost puse pe
Sfânta Masă din Catedrala Mitropolitană.
După încheierea slujbei, corala catedralei
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„Sfinții Arhangheli” a susținut un concert
de binefacere.
Slujba de sfințire a capelei Catedralei
Mitropolitane a fost săvârșită de cei 8 ierarhi prezenți duminică, 6 noiembrie,
înainte de Sfânta Liturghie. La slujbă au
participat și Excelența Sa, Luca Niculescu,
ambasadorul României în Franța, precum și Mioara Pituț, Secretar I în cadrul
aceleiași ambasade. Gramata de sfințire
a fost citită de Preasfinţitul Marc
Nemțeanul, care a făcut un scurt istoric
al catedralei și a punctat importanța hramului primit: Sfântul Ioan Evanghelistul,
Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfântul Ioan
Maximovici (1896-1966), Arhiepiscop
de San Francisco și Shanghai, ce a slujit
pentru o perioadă de câțiva ani în Paris
(1951-1962), chiar în capela catedralei,
pentru credincioșii ortodocși sârbi.
În cuvântul de învățătură rostit după
citirea pericopei evanghelice (Învierea fii-
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cei lui Iair și vindecarea femeii bolnave de
12 ani) din cadrul Sfintei Liturghii,
Înaltpreasfinţitul Serafim a vorbit despre
importanța credinței în viața enoriașilor și
așteptările lor de la preoți și ierarhi, făcând
un portret atât Mitropoliei Ortodoxe
Române a Europei Centrale și Meridionale,
cât și al Părintelui Mitropolit Iosif. „De la
un preot, cu atât mai mult de la un episcop,
oamenii așteaptă bunătate, așteaptă
blândețe, așteaptă înțelegere a neputinței
omenești. Toți suntem oameni, toți suntem neputincioși, toți avem nevoie de semeni care să ne mângâie, să ne asculte. E
nevoie și de mustrare, fără îndoială. Dar
mai întâi trebuie să fim cu toții ascultați. Și
cine să ne asculte mai mult decât preotul
nostru, episcopul nostru?”. Pe Părintele
Mitropolit Iosif „îl cunoșteam foarte bine
încă de pe timpul studiilor sale la Sibiu,
când eu eram episcop-vicar acolo. Am observat cât de angajat în misiune este, ceea
ce ne-a asigurat în 1998 atât pe mine, cât
și pe cei ce făceau parte din colegiul electoral că cel mai potrivit episcop român al
Parisului era tânărul arhimandrit Iosif Pop.
A fost pentru mine însumi o mare bucurie
că imediat după ce l-am instalat aici la Paris,
la episcopie, a început să facă misiune în
toată această parte Europei, colindând parohiile din vremea aceea și înființând alte
parohii. A fost o misiune care i-a uimit pe
toți! Un succes deosebit tocmai pentru că
în această misiune a sa Înaltpreasfinţitul
Iosif nu avea nimic, nu avea loc să-și plece
capul, după cum spune Evanghelia, dar a
făcut o lucrare care a cucerit lumea”.
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În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul
Răzvan Știrb a fost hirotonit diacon pe
seama parohiei ortodoxe române din Nisa.
La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Iosif
a mulțumit oaspeților, tuturor credincioșilor
pentru că au participat la aceste zile de sărbătoare ale Catedralei Mitropolitane,
arhitecților implicați în restaurarea capelei catedralei și tuturor celor ce s-au ostenit pentru buna organizare a hramului. Au
fost oferite daruri arhiereilor participanți,
preoților slujitori ai catedralei, precum și
Excelenței Sale, domnului Ambasador
Luca Niculescu. Acesta, în cuvântul de
mulțumire, a punctat importanța cuvântului unitate între Biserica Ortodoxă și ambasada României în Franța pentru ca românii din diaspora să fie cât mai bine slujiți.

„Sunt foarte emoționat și bucuros să mă
aflu astăzi aici, în această zi de două ori importantă: dimineață la sfințirea capelei și
apoi la această frumoasă Liturghie cu ocazia hramului catedralei. E nevoie de
credință, e nevoie de biserică și e nevoie
de unitate pentru ca identitatea românească pe care o promovăm să continue să existe. Îl asigur pe Înaltpreasfinţitul Serafim
că știm cât de binecuvântați suntem că-l
avem pe Înaltpreasfinţitul Iosif aici, alături
de noi”, a conchis Excelenţa Sa.
După săvârșirea Sfintei Liturghii, toți
credincioșii au trecut prin altarul capelei
nou sfințite, iar după aceea au participat
la o agapă frățească.
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EVANGHELIA ÎN CONTEXT: REFLECŢII ASUPRA
UNUI PELERINAJ DE STUDIU ÎN ŢARA SFÂNTĂ (I)

vangheliile sunt o naraţiune sintetică a ceea ce Mântuitorul nostru Hristos a
săvârșit și învăţat. În cursul acestui pelerinaj de studiu mai puţin convenţional, al doilea de acest fel organizat de Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale și destinat în principal preoţilor, părintele profesor Vasile Mihoc
ne-a ajutat să înţelegem contextul social, cultural, istoric și geografic al Evangheliilor.
Informaţiile respective, multe provenite din tradiţia creștină, au prins viaţă pe teren și
au animat cunoștinţele noastre biblice, fiind un imbold pentru citirea Sfintei Scripturi
cu mai multă curiozitate și luare-aminte.
În totalitatea ei, Scriptura ne înfăţișează o istorie umană, de multe ori păcătoasă, care
se împletește cu o istorie sfântă, a mântuirii. Teofaniile sau descoperirile dumnezeiești
au avut loc când cele două istorii s-au întâlnit. Locurile sfinte, de închinare, sunt legate
de evenimentele ocazionate de aceste teofanii. Pământul binecuvântat al Ţării Sfinte
este, din păcate, revendicat pe principii lumești de neamuri reciproc ostile, care se luptă pentru orice bucată de pământ „sfânt”, neluând în seamă cuvintele Mântuitorului că
a venit vremea să I ne închinăm lui Dumnezeu în „duh și adevăr” (In 4, 23-24).
Primul popas a fost la Ein Karem, locul nașterii Sfântului Ioan Botezătorul (după
tradiţia creștină) și al primei întâlniri a Înaintemergătorului cu Iisus, unde Maica Dom-
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nului a rămas cu Elisabeta până când aceasta din urmă a născut. Un loc frumos, de o
liniște desăvârșită, unde se simte încă pacea sfintei familii și a gazdei acesteia, pe
care și noi am simţit-o și am căutat să o
aducem în casele noastre. După un scurt
răgaz la mănăstirea „Sfântul Ioan Botezatorul din Pustie” de la Even Sapir, o oază
binecuvântată, ne-am oprit puţin la marginea drumului dintre Ierusalim și Betleem, la Cathisma, locul unde Fecioara Maria s-a oprit în timp ce călătorea cu
Dreptul Iosif și a stat pe o piatră mare, vizibilă și astăzi. Locul, o descoperire relativ recentă, mai puţin cunoscut pelerinilor, mărturisește despre existenţa unei
biserici bizantine din secolul al V-lea, menţionată în jurnalul de călătorie al Egeriei.
Am înaintat apoi prin deșert, în teritoriile palestiniene, spre mănăstirile pustiei.
Mănăstirea „Sfântul Teodosie”, secolele
IV-V, distrusă de perși și refăcută, este o
adevărată oază de pace. Am urcat apoi la

mănăstirea „Sfântul Sava”, care în timpul
lui Iustinian ar fi avut în jur de 5.000 de călugări. Mulţi erau pustnici în peșterile din
Valea Chedronului, reunindu-se pentru rugăciune și convorbiri duhovnicești sâmbăta și duminica. Mănăstirea atrăgea monahi
învăţaţi și foști mari demnitari, precum
Sfântul Ioan Damaschin, fost consilier intim al califului din Damasc înainte de călugărie. Moaștele întregi ale Sfântului Sava
au fost păstrate la Veneţia din timpul cruciaţilor până în 1965, când au fost redate
mănăstirii – un loc frumos, încărcat de istorie și viaţă sfântă, care însă are nevoie de
mai mulţi nevoitori în timpul nostru. Monahul român Efrem încearcă să inspire în
această direcţie fiecare grup de români care
îi trece pragul. Tradiţia spune că Sfântul
Sava ar fi profeţit că ultima Liturghie de pe
pământ se va săvârși în acest loc.
Ne-am oprit după aceea la Câmpul Păstorilor de lângă Betleem. Aceștia păzeau oile
Templului atunci când au auzit cântarea „Sla-
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vă între cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni de bunăvoinţă”, după
cum găsim într-o ediţie critică (cf. Pr. Prof.
Vasile Mihoc). Există aici ruinele a trei biserici din secolele V-VII și peștera păstorilor
la subsol. În Evanghelii nu se menţionează
că Nașterea ar fi avut loc într-o peșteră, ci într-o iesle care ar fi putut fi o scobitură în stâncă adiacentă unei proprietăţi și folosită ca
adăpost pentru animale. De aceea, ieslea este
reprezentată în forma unei peșteri care simbolizează, de asemenea, și mormântul Domnului (cf. Sf. Iustin Martirul).
În Betleem, biserica veche din timpul
lui Constantin, extinsă de către Iustinian,
este singura din cetate care a supravieţuit
invaziei și distrugerii persane din 614. Se
spune ca perșii au cruţat-o văzând că magii (de fapt, învăţaţi orientali care se ocupau cu studiul astrologiei) din mozaicul de
pe frontispiciul bisericii purtau veșminte
persane. Bazilica este împodobită cu mozaicuri frumoase (se mai văd parţi din mozaicul original din secolul al IV-lea, altele
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sunt mai târzii, până în secolul
al XII-lea) și coloane pictate (secolele XIII-XIV). Ne-am închinat la icoana zâmbitoare a Maicii Domnului, Betleemita, iar a
doua zi, dis-de-dimineaţă, am
participat la liturghia ortodoxă
în limba arabă, unduioasă și
mângâietoare, din peștera Nașterii.
Sfântul Nicolae, care este
cinstit ca părinte al orașului, ar
fi zăbovit doi ani la Betleem într-o peșteră care acum adăpostește o capelă a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Biserica din Beit Jala este ocrotită de Sfântul
Nicolae, iar printre minunile sale din timpurile noastre se relatează și salvarea acesteia în vremea războaielor recente, când
sfântul, văzut de martori oculari aflaţi încă
în viaţă, prindea proiectilele care zburau
pe deasupra bisericii și chiar a făcut ca o
bombă ce lovise zidul să fie respinsă în grădină fără a vătăma biserica.
Am vizitat apoi fortăreţele lui Irod din
Herodion și alte obiective, oprindu-ne după
aceea la locul care se crede a fi cel mai
aproape de locul real al Botezului Domnului, care, de fapt, s-ar fi aflat pe un afluent
al Iordanului. A fost un moment de bucurie deosebit, o reafirmare a botezului nostru personal, fiind binecuvântaţi de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif la
ieșirea din apa Iordanului. După cum ne
spunea părintele profesor Vasile Mihoc,
botezul lui Ioan a fost inspirat de sus, fiind
fără precedent în tradiţia profetică.
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Am urcat apoi la mănăstirea de pe Muntele Ispitirii – muntele Carantaniei, locul
unde Hristos a trăit cu fiarele sălbatice și a
învins ispitele tuturor celor care trăiesc în
lume: alipirea exclusivă de pământ/materie, dorinţa de spectacol și cea de stăpânire. Am poposit sub stânca din faţa peșterii
ispitirii, ascultându-l pe părintele profesor.
Am auzit astfel un lucru important: dacă
Hristos ar fi urmat litera, iar nu duhul Scripturii, ar fi trebuit să cedeze ispitelor diavolului care se sprijinea pe citate din Scriptură. Cunoașterea Scripturii în ansamblu și
în context, precum și a duhului acesteia, ne
scapă de ispita celui rău.
Drumul de la Ierusalim la Ierihon, cunoscut bine de Iisus, este într-adevăr o coborâre reală, ajungându-se la 250 m sub nivelul mării, ceea ce conferă regiunii de oază
a Ierihonului un climat blând și plăcut, precum și un pământ roditor. Pentru creștini,
Ierihonul, unul dintre cele mai vechi orașe din lume, este legat de pilda Samarinea-

nului Milostiv și a întâlnirii lui Zaheu cu
Hristos. Hanul bunului samarinean ar fi
existat în realitate, parabola având astfel și
un suport istoric și geografic. Se spune, de
asemenea, că orbul Bartimeu din Ierihon,
asemenea lui Zaheu, căuta să-L vadă pe
Hristos, Căruia I-a cerut, după unele manuscrise, să poată să-L vadă („Doamne, să
Te văd”), și nu doar să vadă, pur și simplu
(cf. Pr. Prof. Vasile Mihoc).
Ne-am oprit apoi la Nablus (Sihar), la
puţul lui Iacob, locul revelaţiei dumnezeiești a noii taine a Împărăţiei, taina Duhului Sfânt, descoperită pentru prima dată
de Hristos unei femei străine. Înţelesul
adânc al Scripturii se arată și aici a fi în
două registre, unul duhovnicesc (apa vie
= Duhul Sfânt, nașterea din nou, vezi și
convorbirea lui Iisus cu Nicodim) și unul
literar (apa vie = apa de izvor, curgătoare,
cf. Pr. Prof. Vasile Mihoc).
(va urma)
Pr. Liviu Barbu
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ATELIER DE TEATRU PENTRU COPII
LA BISERICA SF. ANTONIE DIN VIENA

Începând cu luna octombrie, la Biserica
Sf. Antonie din Viena se organizează un atelier de teatru pentru copiii parohiei. Atelierul
este coordonat de preoteasa Patricia Moga,
absolventă de actorie (București) și cu studii doctorale în teatrologie (Universitatea
din München).

precum Mircea Vulcănescu. Piesa de teatru creștin va fi prezentată pe o scenă de
teatru din sectorul 15 al orașului Viena,
înainte de Crăciun.

Atelierul se desfășoară în sala parohială, duminica, după Sfânta Liturghie și
agapa pregătită împreună de copii și
părinți. Programul cuprinde atât jocuri și
exerciții de improvizație, de comunicare
și de creativitate, cât și elemente de
perfecționare a dicției în limba română.
Primul modul al atelierului (octombrie-decembrie), la care participă 17-20
de copii cu vârste între 5 și 13 ani, are în
vedere pregătirea piesei de Crăciun Irozii
sau Vifleimul, cunoscută atât din folclorul
popular, cât și din creațiile unor scriitori
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PAROHIA DIN FREIBURG ȘI-A SĂRBĂTORIT HRAMUL

Sâmbătă, 19 noiembrie, parohia românească „Sf. Mc. Mina” din Freiburg, împreună cu părintele paroh Mircea Tudorache,
au sărbătorit cel de-al doilea hram, având
ca oaspete pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Serafim, alături de un sobor de preoți
și diaconi din Germania și Franța.
Parohia ortodoxă română „Sf. Mc.
Mina” își desfășoară activitatea, din primăvara anului trecut, în biserica Sf. Chiriac din Freiburg.

Deși Sfântul Mare Mucenic Mina este
prăznuit în Biserica Ortodoxă la 11 noiembrie, din motive organizatorice slujba
festivă a avut loc în acest an sâmbătă, 19
noiembrie. Alături de Înaltpreasfințitul
Părinte Mitropolit Serafim și de PC Pr.
Mircea Tudorache, paroh al comunității
„Sf. Mina”, la Sfânta Liturghie arhierească au mai slujit PC Pr. Vasile Iorgulescu
(Strasbourg), PC Pr. Dr. Nicolae Gilla,
protoiereu pentru landul Baden-Württemberg, alături de preoți și diaconi din
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Germania și Franța. La Sfânta Liturghie
au fost de față doamna Lidia Ionescu-Stăniloae, fiica părintelui Dumitru Stăniloae,
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precum și teologul dr. Dumitru-Horia Ionescu. Răspunsurile la strană au fost date
de un grup de teologi români, bursieri la
Universitatea din Strasbourg.
După împărtășirea cu Sfintele Taine,
Înaltpreasfințitul Serafim a mulțumit, în
cuvântul său de învățătură, credincioșilor
români pentru implicarea în funcționarea
noii parohii. Ierarhul le-a vorbit despre
simpozionul dedicat părintelui Sofronie
Saharov, care a avut loc la Iași în 13-15
noiembrie și le-a adus în atenție
importanța rugăciunii și smereniei în
urcușul duhovnicesc. În ceea ce privește
viața societății contemporane, Mitropolitul a amintit de trei lucruri repetate
deseori de părintele Sofronie: nu se poate vorbi de credință adevărată fără dog-
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me, de creștinism în afara Biser icii și de un
creștinism fără asceză. De
aceea viața creștinească
adevărată nu se poate trăi
oricum, pe calea mântuirii, ci după învățăturile
Sfintei Scripturi și ale
Sfinților Părinți, transmise prin tradiția vie a Bisericii.
După încheierea Sfintei Liturghii, toți cei
prezenți au fost invitați
la o agapă frățească, organizată de parohie în
sala comunității catolice
„Sf. Chiriac”.
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Ziua Naļională
în Episcopia Italiei
Asolo

Abano Terme

Bolzano

Voghera
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Catania

Civitavecchia

Como

Florența 1

Cuneo
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Lucca
Ivrea

Piacenza

Potenza

Pinerolo

Palemo
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Rimini
Romano di Lombardia

Salerno

San Damiano
Tivoli
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Veneția 1

Verbania

Verona 1

Cagliari

Villafranca di Verona
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CONGRES NEPSIS

ITALIA
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HRAMUL PAROHIEI LISABONA, PORTUGALIA

De praznicul Intrării Maicii Domnului
în Biserică, Preasfințitul Părinte Episcop
Timotei, al Episcopiei Ortodoxe a Spaniei
și Portugaliei, a slujit Sfânta Liturghie arhierească în parohia Intrarea Maicii Domnului
în Biserică din Lisabona, Portugalia. Alături
de Preasfinția Sa au slujit toți preoții din protopopiatul Portugalia.
În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa
l-a hirotonit pe tânărul diacon Marius-Neculai
Bazarcă întru preot, fiind numit misionar
pentru protopopiatul Portugalia. La final,
Părintele paroh Marius Pop, pentru activitatea sa misionar-pastorală, a fost hirotesit iconom stavrofor cu dreptul de a purta Cruce
pectorală.
După citirea pericopei evanghelice,
Preasfințitul Timotei a ținut un cuvânt de
învățătură în care a explicat Taina Preoției și
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pregătirea candidatului pentru primirea harului preoției, arătând că mâinile încrucișate
pe piept ale candidatului simbolizează faptul
că se dăruiește total lui Hristos. Toată voința
celui care intră în preoție trebuie lăsată la o
parte și candidatul trebuie să se lase condus
de voia lui Hristos. În partea a doua a cuvântului, Preasfinția Sa a făcut referire la praznicul Intrării Maicii Domnului în Biserică, accentuând că nașterea de prunci este un dar de
la Dumnezeu, iar prin Botez îi aducem pe
prunci la Biserică și-i dăruim lui Dumnezeu,
de aceea preotul îl poartă pe brațe și-l închină la icoane pe prunc, iar dacă este de parte
bărbătească este dus prin altar.
În aceeași zi, după masă, a avut loc și
ședința de protopopiat a preoților din
Portugalia, deschisă și prezidată de
Preasfințitul Părinte Episcop Timotei.

APOSTOLIA • NR. 105 • DECEMBRIE 2016

DIN VIA#A PAROHIILOR

ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
ÎN PAROHIA VILLALBA

uminică, 4 decembrie, credincioșii parohiei Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul din
localitatea Collado Villalba au sărbătorit Ziua Națională a României la Centrul social-cultural El Capricho din Collado Villalba. Tematica sărbătoririi
din acest an a fost Dobrogea. Din partea Primăriei orașului Collado Villalba a fost prezentă doamna Lourdes Cuesta, consilier municipal pe Imigrație. Seara a început cu intonarea Imnului național după care copiii de la școala parohială au rostit câteva poezii și au cântat câteva cântece.
A urmat corul parohiei cu piesele: „Avem o țară”, „Imnul eroilor” și „Prealuminat
Apostol Andrei”. S-a vizionat apoi documentarul „Scythia Minor și începuturile
creștinismului proto-românesc”, amintindu-se și de scriitorul român din exil, Horia
Vintilă, autorul romanului „Dumnezeu S-a născut în exil”. Horia Vintilă, care a trecut
la cele veșnice în 1992 în Collado Villalba, vorbește în acest roman despre ajungerea
creștinismului pe teritoriul țării noastre și despre strămoșii noștri din Tomis și împrejurimi. Și pentru că anul acesta s-au împlinit 150 de ani de la nașterea poetului George
Coșbuc, două doamne din corul parohiei au pus în scenă poezia „Dușmancele”. După
acest moment, a urmat intonarea a două cântece pe versurile poeziilor: „Cântecul po-
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tirului”, de Nichifor Crainic și „Lacrima limbii”, de Grigore Vieru. În continuare, corul ne-a încântat cu piesele: „Doamne, ocrotește-i pe români”, „Sârba de la Oltina”,
„Hora dobrogeană”, „Drag mi-e plaiul dobrogean” și „Dobrogea, mândră grădină”.
Seara nu se putea încheia fără vizionarea unui documentar despre perla Dobrogei,
Delta Dunării. La acest moment s-a amintit și de construcția Canalului Dunăre - Marea
Neagră. Ceea ce nu trebuie însă uitat în ce privește acest Canal este faptul că prima sa
etapă de construcție, 1949-1953, a avut ca motivație exterminarea a mii de deținuți
politici de către regimul comunist al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Unul din cei mai
mari mărturisitori din temnițele comuniste a fost Pr. Gheorghe Calciu care era de loc
din Mahmudia, Tulcea. A fost întemnițat 21 de ani, în două detenții. În prima, a trecut prin cumplitul experiment Pitești, iar a doua oară a fost întemnițat pentru că a protestat împotriva distrugerii de biserici de către regimul Ceaușescu prin cele „7 Cuvinte
către tineri”, rostite în anul 1978 în biserica mănăstirii Radu Vodă din București.
După vizionarea documentarului, știind că întotdeauna frumusețea locurilor este
sporită de frumusețea oamenilor, doamnele din corului parohiei au dansat două dansuri specific dobrogene si anume „Sârba de la Oltina” și „Geamparalele”. În încheiere,
corul a intonat: „Hora de la Istru”, „Ăsta-i portu ce mi-i dat”, „Așa-i românul”, „Hora
Unirii” și „La mulți ani”.
Adresăm mulțumiri Consiliilor Județene Constața și Tulcea pentru materialele de
promovare turistică. Seara s-a încheiat cu o gustare tradițională românească.
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MOMENT ARTISTIC DE ZIUA ROMÂNIEI ÎN
VALENCIA

âmbătă, 03 decembrie 2016, la ora 17.00, Plaza de la Virgen, una din pieţele publice cele mai emblematice ale Valenciei, s-a umplut de coloritul inconfundabil
al costumelor populare românești și al drapelelor tricolore.
Pentru a marca Ziua Naţională a României, Asociaţia Suflet Românesc – Alma
Rumana a organizat, în colaborare cu Asociaţia Românilor din Valencia (AROVA) și
Grupul de dans popular românesc Datina, un flashmob cu tematică folclorică românească, o premieră în Spania, la care au participat tineri, copii și oameni de toate vârstele din Valencia, Torrent și alte localități din apropierea Valenciei.
Astfel, la ora 17.00, în prezenţa domnului Dragoș Viorel Țigău, șeful serviciului
consular român din Castellón de la Plana, spre surprinderea turiștilor aflaţi în zonă, în
piaţa publică au răsunat primele acorduri ale cântecului „Cântă cucu-n Bucovina”. În
timp ce trecătorii încercau să înţeleagă ce se întâmplă, din toate colţurile pieţei și de
pe străzile laterale au început să apară participanţii, strângându-se în jurului domnului Gheorghe Caulea, care, cu o interpretare magistrală, a emoţionat până la lacrimi
auditoriul. Apoi, cei peste 70 de dansatori oficiali, în special români, dar și spanioli,

S
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din Valencia și localităţile limitrofe, cărora li s-au adugat ad-hoc multe persoane din
public, s-au așezat la locurile stabilite și au început, în ritm lent, de Ardeal, dansul.
Apoi, ritmul a crescut în intesitate cu un dans din zona Moldovei, pentru ca să crească și mai mult, la final, cu o sârbă oltenească, la care a participat aproape tot publicul,
chiar și un grup de turiști chinezi, care au savurat momentul cu o bucurie de nedescris.
Copiii mai mici, care nu au putut dansa, majoritatea în costume naţionale și cu fluturași tricolori în mâini, și-au încurajat de pe margine părinţii, în timp ce copiii mai
mari au desfășurat o pancartă cu inscripţia 1 Decembrie - Ziua Naţională a României/
Dia de Rumania/Dia de Romania (în română, castellană și valenciană), iar drapelul
românesc a fluturat în piaţă pe tot parcursul momentului artistic. Flashmob-ul s-a încheiat cu intonarea imnului României de către participanţi, cu urale de „România!
România!” și aplauze.
Activitatea a fost sprijinită de către Consulatul României la Castellon de la Plana,
Parohia Ortodoxă „Sfinţii Arhangeli Mihail și Gavriil” din Valencia și Parohia Ortodoxă
„Sfântul Efrem cel Nou” din Torrent.
Se aduc mulțumiri tuturor participanților, organizatorilor, sponsorilor și tuturor
acelora care s-au implicat în buna desfășurare a acestui moment artistic românesc.
Anca Mariana Lovaszi, Pr. Vasile Pop
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Reţete

și sfaturi practice

Fiindcă suntem într-o lună binecuvântată cu sărbătoarea Nașterii Domnului, cu siguranță fiecare se pregătește să petreacă timp prețios alături de familie și prieteni dragi. Iar de pe masă
nu vor lipsi bucatele alese. Iată câteva idei de... ajutor.

CAȘCAVAL DE CASĂ
rețetă pentru toți iubitorii de cașcaval, care vor
să mănânce ceva natural, bun și sănătos în
același timp.
Ingrediente: 1 litru de lapte, 500 g de brânză de vaci, 60 g de unt gras, 1 ou, 1/2 linguriță
de sare, 1/2 linguriță rasă de bicarbonat de
sodiu. Arome opționale: chimen, boia, usturoi, busuioc etc

compoziție și se amestecă din nou bine de
tot. Se reașază crăticioara pe foc și, sub atentă supraveghere, se încălzește compoziția și
se amestecă energic până se înmoaie și devine cremoasă (nu mai e așa grunjoasă), apoi

Mod de preparare: Fărâmițați bine brânza
de vaci, cu mâinile curate sau cu o furculiță.
Puneți-o într-o oală și adăugați laptele.
Amestecați și puneți vasul pe foc. Atunci când
apar primele clocote (se formează zerul galben-verzui), feriți oala de pe foc și scurgeți
amestecul printr-o pânză sau strecurătoare
deasă. Într-un vas antiaderent se topește untul. În paralel se bate un pic oul și se adaugă
bicarbonatul și sarea. Peste untul din cratiță
se adaugă brânza și se amestecă bine până se
omogenizează. Se adaugă și oul peste
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se ia de pe foc. Dacă doriți să dați arome speciale cașcavalului, acum e momentul de a le
amesteca în compoziția de mai înainte. Aceasta se va turna într-un vas umezit cu apă, se va
acoperi cu o folie de plastic și se va da la rece.
După o oră se poate scoate din formă și consuma. La gust... un deliciu!

PULPE DE PUI
ÎN CRUSTĂ DE PARMEZAN

SALATĂ DE ȚELINĂ
CU IAURT
Ingrediente: 600g rădăcină de țelină, coaja
de la ½ de lămâie, 1 cățel usturoi, 1 măr, 1-2
tulpini de țelină verde, o mână de pătrunjel
verde tocat (opțional), sare și piper, 3
gălbenușuri, 3 linguri muștar, 300 ml ulei,
zeama de la o lămâie, 100 g iaurt simplu.
Mod de preparare: Se prepară o maioneză
din 3 gălbenușuri, 3 linguri muștar, zeama de
la o lămâie, 300 ml ulei, sare. Se adaugă iaurtul și un cățel de usturoi zdrobit. Țelina
curățată se rade mărunt și se încorporează în
maioneză. La fel și mărul curățat și ras, precum și coaja de lămâie. Se potrivește de gust
cu sare și piper și se ornează cu pătrunjel to-
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cat mărunt. Se lasă la frigider, într-o caserolă
închisă ermetic, pentru câteva ore.
Se decorează cu tulpini de țelină verde. Merge
foarte bine lângă ouă fierte, felii de friptură
rece, felii de șuncă sau jambon fiert, creveți
și alte fructe de mare, rasol de pește

Ingrediente: 10 pulpe inferioare de pui,
200 g pesmet, 150 g făină, 3 ouă, 80 g parmezan, sare, piper, ulei pentru prăjit.
Mod de preparare: Se curăță pulpele (de
resturi de pene, dacă e cazul) apoi se sărează și se piperează. Se taie de la baza pulpelor carnea, pielea și tendoanele până la
os, iar carnea se trage în sus către partea
mai groasă, astfel încât osul să rămână gol.
Se taie tendoanele care atârnă (cu foarfeca). Astfel, pe lângă faptul că pulpele vor
fi deosebite de cele obișnuite, și carnea
rămâne mai suculentă. Se pregătesc 3 boluri: cu făină, cu ou și cu pesmet. Ouăle
se bat bine cu furculița, apoi se adaugă
parmezanul și se amestecă. Se tăvălesc pul-
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pele mai întâi în făină, apoi în ou și apoi
în pesmet. Cu mâna împingem ușor cărnița
(să rămână bombată). Aceste pulpe de pui
pane se prăjesc la foc mic, în ulei mult ca
să poată „înota”, apoi se scot pe șervețele
absorbante.
Se pot servi, de exemplu, cu un sos de iaurt cu rucola/leurdă (se frulează 250 ml
iaurt, o mână de verdeață, 2 linguri ulei
de dovleac/măsline, sare). Delicioase!

CHEESECAKE DE KIWI
un desert fără coacere, delicat, parfumat,
cremos, delicios...
Ingrediente: blat – 200 g biscuiți, 100 g
unt; cremă – 400 g cremă brânză, 350 ml
frișcă grasă, 150 g zahăr pudră, 1 plic zahăr
vanilat, suc de la o lămâie, 10 g gelatină; stratul de kiwi – 1 kg kiwi, 200 g zahăr pudră,
20 g gelatină.
Mod de preparare:
Zdrobiți biscuiții, turnați untul topit și
amestecați. Tapetați partea de jos a unei forme rotunde, detașabile, cu diametrul de 24
cm. Așezați biscuții în formă și nivelați-i în-

tr-un strat uniform. Bateți frișca cu zahărul
pudră și cel vanilat până devine ca o cremă.
Pregătiți gelatina conform instrucțiunilor
de pe plic. Amestecați crema de brânză cu
s u c u l d e l ă m â i e ș i ge l at i n a , a p o i
omogenizați-o cu frișca bătută înainte.
Așezați masa obținută peste blatul de
biscuiți, păstrând puțină frișcă pentru decor, apoi dați la frigider. Curățați fructele
de coajă și pasați-le în blender; adăugați zahărul și puneți-le pe foc până ce dau în câteva clocote. Luați de pe foc și adăugați gelatina înmuiată, amestecând până la
omogenizare. Scoateți prăjitura din frigider
și acoperiți-o cu stratul de kiwi. Reintroduceți
cheesecake-ul la frigider până a doua zi.
Decorați cu frișca rămasă.

ȘTIAȚI CĂ...?
Ați observat vreodată că unele alimente pe care le consumăm seamănă cu diverse organe ale corpului nostru? Nu vi se pare că nucile seamănă cu creierul, iar morcovul seamănă cu un ochi? (secționat). Poate vi se va părea ciudat, dar aspectul anumitor alimente
arată exact organul asupra căruia acestea acționează.
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Roșia: Roșia este de culoare roșie și are
ventricule întocmai ca inima. Roșia este bogată în potasiu și este extrem de benefică
pentru inimă și sânge.
Nucile: Cu cele două emisfere, stânga
și dreapta, nucile chiar seamănă foarte mult
cu creierul. Nenumărate studii confirmă că
nucile îmbunătățesc activitatea creierului și
funcțiile cognitive în general.
Țelina: Nu numai că țelina seamănă cu
oasele, dar este și foarte benefică pentru sănătatea lor. Fiind bogată în sodiu, țelina ajută oasele să devină mai puternice și mai sănătoase. Un lucru incredibil este faptul că
oasele conțin sodiu în proporție de 23%, iar
țelina are exact același procentaj. Dacă nu
aveți suficient sodiu în organism, acesta va
începe să ia din sodiul oaselor și le va slăbi.
Avocado: Avocado este excelent pentru sănătatea uterului și consumul acestuia
reduce riscul îmbolnăvirii de cancer ovarian sau uterin. Doza recomandată pentru femei este de un avocado pe săptămână, întrucât ajută la menținerea echilibrului
hormonal. Un alt lucru interesant despre
avocado este că are nevoie de 9 luni pentru
ca fructul să rodească. Să fie oare o
coincidență?
Cartoful dulce: Forma cartofului dulce este similară cu cea a pancreasului și consumul de cartofi dulci ajută la reglarea nivelului de zahăr din organism.
Morcovul: O felie de morcov este foarte similară ca aspect cu ochiul uman. Este
deja confirmat de către oamenii de știință
că morcovii îmbunătățesc vederea și stimu-
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lează circulația sângelui. Morcovii sunt foarte bogați în betacaroten, responsabil de culoarea portocalie a acestora. Betacarotenul
reduce riscul dezvoltării cataractei.
Portocala și/sau Grapefruitul:
Portocalele și grapefruitul au o formă foarte similară cu cea a sânului femeii. Consumul
de citrice reduce riscul îmbolnăvirii de cancer la sân.
Ghimbirul: Ghimbirul este faimos
grație capacității lui de a reduce senzațiile
de balonare și crampele la stomac. Întrucât
conține enzime speciale, ghimbirul previne crampele, ulcerul și ajută la îmbunătățirea
digestiei.
Ciupercile: Dacă veți tăia o ciupercă pe
jumătate, veți observa că are o formă foarte similară urechii. Fiind bogate în vitamina D, ciupercile au capacitatea de a
îmbunătăți auzul. Vitamina D este foarte
importantă pentru acele mici oase din ureche care ajută la transmiterea semnalelor
audio către creier.
Ceapa: Cepele tăiate pe jumătate seamănă foarte mult cu celulele corpului. Ceapa
ajută la eliminarea deșeurilor și toxinelor
din celule. Și usturoiul are aceleași proprietăți,
ajută la eliminarea toxinelor și radicalilor liberi din corpul nostru.
Fasolea: Boabele de fasole chiar seamănă cu rinichii și ajută la sănătatea și
îmbunătățirea funcțiilor acestora.
(după healthyfoodandremedies.com)
Preoteasa Daniela PORUMB
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