POSTUL MARE
EXERCIȚIUL
DE A CONSIMȚI LA
OMORÂREA PATIMILOR
PENTRU A PRIMI
VIAȚĂ NOUĂ DE LA
HRISTOS CEL ÎNVIAT

ată, prin mila lui Dumnezeu am
ajuns și la binecuvântata vreme a
Postului Mare, premergător prăznuirii Învierii Domnului. Dacă
aceast post avea ca scop inițial pregătirea celor care urmau să se boteze la Paști,
adică pregătirea lor de a muri față de robia
păcatului pentru a viețui lui Hristos, pentru noi, cei de acum, acest post poate constitui un exercițiu binefăcător de a consimți,
pe temelia celor trăite ca prunci, prin Botez, la omorârea patimilor și a înclinațiilor
vătămătoare de suflet și de frate, pentru a
primi viață nouă de la Hristos Cel înviat.
Acesta este, de fapt, programul de viață
al creștinului, în general, temelia lui fiind
pusă odată cu afundarea în apa Botezului

I

și cu pecetluirea cu darul Sfântului Duh,
întărite prin împărtășirea cu Sfântul Trup
și cu Scumpul Sânge al Domnului Hristos.
Prin aceasta, din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe
noi, cum cântăm la Paști. Dar această dinamică a trecerii de la viața păcătoasă la viața
cea nouă, înrădăcinată în Hristos Domnul,
nu lucrează de la sine în cei care ne-am botezat. Ea presupune participarea noastră,
mai întâi cu credința, apoi cu voința și, în
cele din urmă, cu făptuirea. Acestea sunt
susținute în noi de Harul lui Dumnezeu ce
ne vine prin Botez. Cu cât consimțim înlăuntrul nostru la ceea ce ne propune Domnul
Hristos, cu atât Harul Duhului Sfânt susține
și duce la concretizare demersul nostru.
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Postul Mare al Păresimilor (de la latinescul quaresima – patruzeci) constituie,
așadar, o oportunitate de a reafirma lepădările de la Botezul nostru și de a consimți,
încă o dată, la viața în Hristos.
La ce renunțăm, de fapt, prin înfrânarea
postului? Răspunsul ne vine de la Sfântul
Ioan Evanghelistul: Nu iubiți lumea, nici cele
ce sunt în lume. Dacă cineva iubește lumea, iubirea Tatălui nu este întru el; pentru că tot ce

2

este în lume, adică pofta ochilor, pofta trupului și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci
sunt din lume. Și lumea trece, și pofta ei, dar
cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în
veac (1 In 2, 15-17).
Dacă privim mai atent, putem constata
că pofta ochilor, pofta trupului și trufia vieții
nu sunt altceva decât pricinile ce au determinat căderea Evei și a lui Adam, având ca
urmare pierderea Raiului, iar opusul lor este
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împlinirea voii lui Dumnezeu, pentru redobândirea vieții celei veșnice. Ceea ce a determinat-o pe Eva să guste din pomul cunoștinței
a fost faptul că rodul pomului era bun de mâncat (pofta trupului) și plăcut ochilor la vedere (pofta ochilor) și vrednic de dorit, pentru
că dă știinţă (trufia vieții) (Fac. 3, 6).
Sfântul Ioan Evanghelistul ne dă cheia
prin care să înțelegem rostul înfrânării, ea
nefiind „un scop în sine”. Cel care se înfrânează de la ceea ce ochiul sau trupul poftește
și nu se lasă călăuzit de ambițiile vieții acesteia, nu o face pentru a se „reprima” pe sine,
ci o face cu conștiința și cu încredințarea
că, dacă urmează criteriul voii lui Dumnezeu,
se împărtășește din însăși Viața Lui.
Poftei trupului, Domnul îi răspunde cu
o hrană specifică fiilor lui Dumnezeu: nu
numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu (Mt 4,
4). La care adaugă: Trupul (Meu) este adevărată mâncare și Sângele Meu, adevărată
băutură (In 6, 55), toate acestea fiind doar
arvună a bunătăților celor veșnice gătite celor ce iubesc pe Dumnezeu.
Poftei ochilor, Domnul îi propune să
vadă, prin Harul lui Dumnezeu, cerul deschizându-se și îngerii lui Dumnezeu suinduse și coborându-se peste Fiul Omului (In 1,
51) și să vadă pe Fiul Omului șezând de-a
dreapta puterii și venind pe norii cerului (Mt
26, 64). Ba mai mult, Domnul făgăduiește
că sunt unii, dintre cei care stau aici, care nu
vor gusta moartea până ce nu vor vedea pe
Fiul Omului venind întru Împărăția Sa (Mt
16, 28). Iar, ca arvună a acestora, ne-a lăsat
reprezentarea în icoane a Preacuratului Său

Chip și al tuturor celor care s-au asemănat
cu El: Maica Domnului și toți Sfinții, pentru a le putea contempla, ca pregustare a
vederii lor față către față.
Iar trufiei vieții, Domnul îi răspunde cu
chemarea la asemănarea cu El, cu împărtășirea
din slava Sa și din cele ce ochiul n-a văzut și
urechea n-a auzit și la inima omului nu s-au
suit (1 Cor. 2, 9). Căutarea și dorirea acestora îl duc pe om să înțeleagă cât de deșartă
și de efemeră e slava lumii acesteia și tot ceea
ce omul poate dobândi și primi de la lumea
aceasta. Domnul ne spune, părintește, fiecăruia dintre noi: Toate ale Mele ale tale sunt
(cf. Lc 15, 31). Fiecăruia dintre noi vrea să
ne spună, precum tâlharului de pe cruce:
Astăzi vei fi cu mine în Rai (cf. Lc 23, 43).
Țelul ultim al înfrânării de la pofta ochilor, pofta trupului și trufia vieții este redobândirea Raiului pierdut de strămoșii
noștri, Adam și Eva, și câștigat de Hristos
Domnul pentru tot omul care vine în lume
(cf. In 1, 9), pentru cei păcătoși, dintre care
cel dintâi sunt eu (1 Tim. 1, 15).
Partea mea este să cred aceasta, să doresc aceasta și să mă nevoiesc, după putință,
a o dobândi, convins fiind că Îl am Dumnezeu împreună-lucrând cu mine.
Fie ca vremea acestui post să fie spre redescoperirea Chipului/icoanei lui Hristos
din noi, pentru a ne bucura de vederea luminii lui Hristos Cel Înviat din morți și de
contemplarea Chipului Lui în fiecare dintre semenii noștri!
† Episcopul Siluan
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
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PILDA JUDECĂTORULUI NEDREPT
ȘI A VĂDUVEI STĂRUITOARE
„SĂ STRIGĂM ZI ȘI NOAPTE CĂTRE DUMNEZEU”
(Lc 18, 1-8)

Ca mulțumire către Sfântul Ioan de Shanghai

ceastă scurtă pildă, care apare la Sfântul Luca fără a putea
fi explicată prin context, este
probabil una dintre cele mai
dificile pe care le istorisește
Hristos, datorită comparației îndrăznețe
între Tatăl ceresc și judecătorul nedrept,
care ar putea șoca pe cei neinițiați, străini
de Tradiția creștină.
Să situăm mai întâi această pildă în
cadrul Evangheliei Sfântului Luca, singurul care o istorisește. Cronologia acestei
Evanghelii este greu de înțeles și nu întotdeauna în acord cu ceilalți doi Sinoptici,
conţinând adesea o succesiune de pilde pe
care nu le putem situa cu precizie în
desfășurarea Misiunii lui Hristos, nefiind
precizat contextul. Cele două capitole care
o precedă nu ne ajută în acest sens, cu atât
mai mult cu cât pilda este istorisită imediat după prorocia sfârșitului vremurilor, făcută de Domnul la puțin timp după Florii și
înainte de Cina cea de Taină, după Sfântul
Matei și Sfântul Marcu. Însă ceea ce urmea-

A
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ză ne ajută mai mult: Sfântul Luca istorisește
pe urmă întâlnirea lui Hristos cu Zaheu,
chiar înaintea Intrării Sale în Ierusalim.
Putem deci să presupunem că pilda a fost
istorisită de Domnul la sfârșitul Urcării Sale
către Ierusalim. Numai Sfântul Efrem Sirul,
după cât știm, a comentat-o în mod specific1, însă Augustin de Hippona are o frumoasă predică despre pilda Prietenului inoportun (despre care vom vorbi mai târziu,
căci ambele sunt legate), în care o comentează în introducere, cu multă pertinenţă,
și pe cea a Judecătorului nedrept și a Văduvei stăruitoare2.
Sfântul Luca începe prin a ne arăta scopul pedagogic al Domnului, care istorisește
această pildă pentru a arăta ucenicilor Săi
că „trebuie să se roage totdeauna și să
nu-și piardă nădejdea”. Ea pune în scenă
un judecător și o văduvă care se înfrun1. Comentariu la Diatessaron, SC nr. 121, p.
290-291.
2. Predica 105, în St Luc commenté par les Pères,
p. 94-103 (Les Pères dans la foi).
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tă. Deja statutul social al celor două persoane ne arată prăpastia care le desparte.
Judecătorul este un personaj important
din punct de vedere social și politic (se
spune că este „într-o cetate”, adică în inima societății), care rostește judecăți „fără
apel” și prin aceasta este „atotputernic”
(în termeni omenești). Până aici, se poate vedea o oarecare asemănare cu Dumnezeu. Însă acest judecător „de Dumnezeu nu se temea”, ceea ce, în lumea
antică în general (foarte religioasă) și în
Israel în particular, era de negândit: era
culmea nelegiuirii și a păcatului, însemna
a se ridica împotriva lui Dumnezeu. Și, în
plus, de om nu se rușina, nerespectând
pe nimeni. Era deci un personaj puternic,
dar necredincios, nedrept și odios: era de
fapt chiar opusul lui Dumnezeu3, în afară
de putere și de judecată.
În fața lui, o văduvă. Femeia nu avea niciun statut în Antichitate; ea nu se definea
decât în raport cu „bărbatul”, fiind supusă
tatălui său, iar apoi soțului și, în sfârșit, fiului mai mare dacă rămânea văduvă și avea
norocul să aibă un fiu. Prin ea însăși nu era
nimic4. Iar această văduvă se afla în conflict
cu „potrivnicul” ei, adică era în proces. O
astfel de situaţie apărea foarte frecvent în
3. Augustin spune că Hristos folosește [dinadins] „un contra-exemplu” pentru a ne face
să înțelegem cum trebuie să ne purtăm cu
Dumnezeu.
4. Pentru a veni în ajutor văduvelor, persoanele cele mai vulnerabile din societatea evreiască, Apostolii au stabilit diaconii. O văduvă
putea să rămână fără nimic, să fie nevoită să
cerșească.

acea vreme: era probabil vorba de încercarea de a-și păstra zestrea, pe care rudele din
partea soțului urmăreau probabil să i-o ia,
sau de a rămâne în propria casă, din care
putea fi alungată. Sigur este că miza acestei
confruntări era importantă pentru ea, probabil vitală. Neavând pe nimeni care să-i ia
apărarea, s-a adresat judecătorului pentru
a dobândi dreptatea. Însă judecătorul cel
nedrept a refuzat cu încăpățânare. Nu-i păsa
de această femeie neputincioasă, de la care
nu avea nimic de așteptat (și, desigur, nu
darurile cu care l-ar fi putut mitui).
Povestea s-ar fi putut opri aici: o poveste tristă, dar în fond destul de banală;
lucrurile acestea se petrec încă în zilele
noastre, în societățile noastre așa-zis evoluate și libere. Dar femeia nu s-a dat bătută: s-a întors iarăși și iarăși să ceară dreptate, în ciuda a toate; l-a hărțuit în fiecare
zi pe judecător și și-a cerut dreptatea cu
voce tare: i-a „spart urechile”. Iar acest
lucru a durat „mult timp”. În cele din
urmă, sătul și obosit să audă aceste plângeri zi de zi, judecătorul a sfârșit prin a
ceda. Iar Hristos precizează, pentru cei
care-L ascultă, gândurile judecătorului:
„Deși de Dumnezeu nu mă tem și de om
nu mă rușinez”, îi voi face dreptate „ca să
nu vină mereu să mă supere”. Prin perseverenţă (și curaj), văduva stăruitoare a dobândit ceea ce voia și nădăjduia.
Atunci Domnul trage învățătura acestei istorisiri: dacă un judecător nedrept dă
până la urmă răspuns cererilor repetate și
drepte, adică face o faptă bună, cu atât mai
mult Tatăl vostru ceresc, Judecătorul

APOSTOLIA • NR. 108 • MARTIE 2017

5

TÂLCUL EVANGHELIEI

suprem și desăvârșit, Care vă iubește, vă
va face dreptate și vă va da ceea ce cereți
vouă, „aleșilor Săi”, dacă „strigați către El
ziua și noaptea”. Vă va răspunde fără
întârziere. Iată cheia: a striga către Dumnezeu ziua și noaptea, a nu obosi niciodată, a nu se îndoi, a stărui mereu. Aceasta
ne amintește de învățătura lui Hristos în
mai multe rânduri, și mai ales la Sfântul
Luca. În capitolul 11, chiar după ce a
amintit ucenicilor Săi cum trebuie să se
roage lui Dumnezeu5, Mântuitorul explică

„Rugăciunea domnească” istorisind pilda
Prietenului inoportun, care vine să
împrumute trei pâini în miezul nopții,
deranjându-l pe cel de la care le cere, și
încheie: „Cereți și vi se va da; căutați și veți
afla; bateți și vi se va deschide” (Lc 11,
1-10). Apoi continuă comparându-L pe
Tatăl ceresc cu tații pământești, care, deși
„răi fiind”, știu să dea daruri bune copiilor
lor, și sfârșește zicând: „cu cât mai mult
Tatăl vostru Cel din ceruri va da Duh Sfânt
celor care Îl cer de la El!”6 (Lc 11, 11-13).

5. Apostolii, văzând într-o zi pe Domnul întorcându-Se de la rugăciunea către Tatăl Său ceresc, Îi
cer: „Învață-ne să ne rugăm, cum i-a învățat Ioan
pe ucenicii lui”. Domnul le reamintește atunci
rugăciunea pe care o revelase mulțimii în
Cuvântul Său de început, dar pe care probabil
nu o ținuseră minte (Sfântul Luca ne consem-

nează un Tatăl Nostru incomplet). Și imediat
după aceea Hristos istorisește pilda Prietenului
inoportun, care o precedă pe cea cu Judecătorul
nedrept și cu Văduva stăruitoare.
6. Aceeași învățătură se regăsește și la Sfântul
Matei (Mt 7, 7-11), cu o variantă: în loc de
Sfântul Duh, el spune „daruri bune”.

6
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Hristos a voit, după cum adesea o face, să șocheze spiritele și să provoace o zguduire mântuitoare, o trezire a sufletelor. Comparația Sa între judecătorul nedrept și
Judecătorul dumnezeiesc cel drept este de o îndrăzneală incredibilă. Ne dezvăluie astfel smerenia dumnezeiască: chiar dacă nu credeți în bunătatea lui Dumnezeu, îndrăzniți
să-L deranjați, strigați fără încetare dinaintea Lui, ca un copil care strigă după mama
sa pentru că îi e foame sau îl doare ceva. Aceasta ne amintește ce a spus dinaintea
necredinței evreilor: chiar dacă nu Mă acceptați ca Mesia, acceptați cel puțin lucrările Mele, minunile pe care le fac pentru voi7. Ce abis de smerenie dumnezeiască! Domnul
ne dă astăzi o poruncă duhovnicească de primă importanță: strigați către Dumnezeu
zi și noapte, fără încetare, îndrăzniți să-L deranjați pe Dumnezeu, îndrăzniți să-I „spargeți
urechile”. Văzând că vă întoarceți către El, și El se va întoarce către voi. Adesea păcătuim din lipsă de stăruință: cerem lui Dumnezeu o vreme, apoi obosim și ne dăm bătuți.
(La ce bun! Cum auzim uneori: Dumnezeu are altceva de făcut decât să se ocupe de
mine…) Ce minunată lecție de stăruință, de tenacitate, de curaj, care sunt expresii ale
credinței.
Dar Domnul adaugă cu tristețe, ca și cum I-ar lua de martori pe Tatăl și pe Duhul:
când Fiul Omului se va întoarce cu slavă la sfârșitul vremurilor, oare va mai găsi credință
pe pământ? Dinaintea tristeții lui Hristos, inima noastră este străpunsă, căci înțelegem
cât suferă pentru noi. Să-I dăruim această stăruință în rugăciune, orice s-ar întâmpla,
ca pe o mângâiere.
Îndrăzneala pedagogiei lui Hristos este pe măsura acestei extraordinare revelații
pe care a făcut-o: „Am venit să mântuiesc pe toți oamenii”8. Merge până la cea mai de
pe urmă limită a posibilului. Binecuvântat fie în veci!
P. Noël TANAZACQ, (Paris)

7. Cu prilejul ultimei sărbători de Hannuka, pe care a petrecut-o la Ierusalim, Hristos le spune evreilor
care „iarăși au luat pietre ca să arunce asupra Lui”: „…dacă fac lucrările Tatălui Meu, chiar dacă nu
credeți în Mine, credeți în aceste lucrări…” (In 10, 38), ceea ce înseamnă: dacă nu credeți în Persoana
Mea dumnezeiască [Fiul lui Dumnezeu și Mesia], credeți cel puțin în faptele tămăduitoare pe care
le fac (minunile). Și va spune mai târziu ucenicilor Săi, în timpul ultimului Său cuvânt, după Cina
cea de Taină: „…Credeţi Mie că Eu sunt întru Tatăl și Tatăl întru Mine, iar de nu, credeţi-Mă pentru
lucrările acestea [pe care le fac]” (In 14, 11). Ce smerenie dumnezeiască! Persoana este infinit mai
presus decât faptele sale!
8. „… căci n-am venit ca să judec lumea, ci ca să mântuiesc lumea” (In 12, 47), la care Sfântul Pavel
comentează astfel: „... căci acesta este lucru bun și primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Care voiește ca toţi oamenii să se mântuiască…” (1 Tim 2, 4).
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E

VANGHELIE [gr. εὐαγγέλια] –
denumire atribuită primelor patru
scrieri ale Noului Testament ce
transmit în esenţă același mesaj: „vestea
cea bună” a mântuirii neamului omenesc
prin persoana lui Iisus Hristos. Deși sunt
patru opere scrise de autori diferiţi și în
perioade diferite, după cuprins εὐαγγέλια
este totuși una singură.

E

TITLUL ŞI AUTORUL
În cele mai vechi manuscrise biblice,
Evangheliile canonice sunt atribuite fiecare unui autor care ar fi purtat numele de
Matei, Marcu, Luca, Ioan: Evanghelia după
Marcu, Evghelia după Matei etc. În greacă: κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον, κατὰ
Μᾶρκον εὐαγγέλιον etc. După cum constata Sfântul Ioan Gură de Aur (347-407),
aceste titluri n-au fost date de autorii scrierilor, ci ele vin din tradiţia Bisericii (cf.
Omilii la Epistola către Romani I, 1). Este

8

(II)

probabil ca ele să dateze din secolul al
II-lea d.Hr., mai precis din momentul în
care atribuirea Evangheliilor canonice celor patru autori tradiţionali a început să
fie unanim acceptată de toate Bisericile.
Unii specialiști propun chiar sfârșitul primului secol: după informaţia evanghelistului Luca (Lc 1,1), au existat mai multe
încercări de istorisire a vieţii și activităţii
Mântuitorului, iar Biserica a recunoscut
de la început numai patru Evanghelii. De
altfel, folosirea singularului εὐαγγέλιον
(evanghelia) urmat de prepoziţia κατὰ
(după) nu indica doar titlul și autorul scrierilor, ci și faptul că Biserica recunoaște
drept canonică o Evanghelie (εὐαγγέλιον)
în patru forme de expunere, al cărei mesaj este „potrivit cu” sau „în conformitate cu cele scrise de” (κατὰ) Matei, Marcu,
Luca sau Ioan.
Problema autorilor fiecărei Evanghelii a generat discuţii contradictorii între
specialiști. De cele mai multe ori diver-
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sele studii nu conduc la certitudini absolute, ci doar la ipoteze mai mult sau mai
puţin probabile. Potrivit tradiţiei comune din Biserica primară (cf. Papias din
Ierapolis, Irineu de Lyon, Clement de
Alexandria, Origen), Evangheliile au fost
scrise de persoanele al căror nume este
menţionat în titlu. Prima și a patra Evanghelie sunt scrise de apostoli, Matei și
respectiv Ioan, din grupul celor doisprezece ucenici. Conform mărturiei lui Papias din Ierapolis, Marcu a scris Evanghelia sa în calitate de „interpret al lui Petru”,
transmiţând faptele și experienţele pe care
acesta din urmă le-a avut pe când era cu
Mântuitorul (cf. Eusebiu din Cezareea,
Istoria Bisericească V, 10, 3). În ceea ce
privește pe autorul Evangheliei a treia,
potrivit mărturiei lui Irineu de Lyon, este
Luca, medicul și colaboratorul Apostolului Pavel: „Luca, urmașul lui Pavel, a
pus într-o carte Evanghelia care era predicată de el” (Irineu de Lyon, Împotriva
ereziilor III, 1, 1; III, 14, 1).
NUMĂRUL
Potrivit Apostolului Pavel, esenţa mărturiei apostolice era că există o singură
Evanghelie adevărată, iar cel ce ar încerca
să vorbească despre o altă Evanghelie să
fie anatema (cf. Gal 1, 8). Primele informaţii referitoare la existenţa mai multor
Evanghelii ca scrieri referitoare la faptele
și învăţăturile lui Iisus Hristos datează abia
de la începutul secolului al II-lea d.Hr.
Iustin Martirul vorbește de „memoriile

apostolilor, numite Evanghelii” (Apologia
I, 66). Iar la sfârșitul secolului al II-lea,
Irineu de Lyon, în lucrarea sa Împotriva
ereziilor III, 11, aduce dovezi clare că în
timpul său cele patru Evanghelii erau un
fapt axiomatic, fiind comparate cu cele
patru colţuri ale pământului sau cu cele
patru vânturi ale cerului. Irineu le desemnează cu expresia unică εὐαγγέλιον
τετράμορφον (Evanghelie tetramorfă).
Pe lângă cele patru Evanghelii transmise în Noul Testament, există, de asemenea, și alte scrieri numite „Evanghelii”,
dar care sunt considerate „apocrife”. Acestea păstrează tradiţiile legate de viaţa și
activitatea Mântuitorului Iisus Hristos,
fără a fi însă derivate din Evangheliile
canonice. Dintre acestea doar câteva au
ajuns la noi în întregime, cum ar fi Evanghelia lui Toma și Evanghelia Adevărului,
în special, datorită descoperirilor recente de lângă Nag Hammadi (Egipt). Pentru a explica multitudinea de „Evanghelii” apocrife în această perioadă, trebuie
admis faptul că Evangheliile canonice
nu aveau aceeași autoritate în toate Bisericile. Aceasta se deduce și din preferinţa ereticului Marcion de a include în
canonul Noului Testament doar o versiune „cenzurată” a Evangheliei după Luca.
Lucru valabil și pentru cei care, asemenea
lui Taţian, s-au angajat să armonizeze
diferitele scrieri evanghelice într-o singură colecţie (cf. Diatesaron sau Armonia
celor patru Evanghelii), un compromis
care s-a bucurat de mare autoritate în
Siria. Opoziţia la canonul cenzurat al lui
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Marcion și la armonizarea Evangheliilor
de către Taţian într-o singură scriere a
fost unul dintre factorii care au dus în
cele din urmă Biserica la stabilirea listei
cărţilor Noului Testament și la acceptarea unanimă a autorităţii celor patru
Evanghelii canonice.
ORDINEA
Actuala ordine a Evangheliilor corespunde celei transmise de marea parte a vechilor manuscrise și lecţionare liturgice: Matei, Marcu, Luca și Ioan. Ea
este atestată deja de Irineu de Lyon (cf.
Împotriva ereziilor III, 1, 1; citat apoi de
Eusebiu de Cezareea, Istoria Bisericească V, 8, 2-4).

10

În unele manuscrise găsim totuși o altă ordine:
la început Ioan și Matei,
considerate scrieri ale
ucenicilor direcţi ai lui
Iisus Hristos, apoi
Luca și Marcu, ca unii
care au fost ucenici ai
Apostolilor Pavel și,
respectiv, Petru. Este
așa-numita ordine „occidentală” (cf. Codex Bezae Cantabrigensis, Codex Claromontanus).
La aceste două ordini se adaugă în Orient o a treia: Matei și Luca urmaţi de Marcu și Ioan. Este așa-numita
ordine „antiohiană” atestată de Clement
de Alexandria (citat de Eusebiu de Cezareea, Istoria Bisericească VI, 14, 5-6) și de
Ioan Gură de Aur (cf. Comentarii la psalmi
XLIV, 8; Comentariu la Evanghelia de la
Ioan IV, 1).
În mod normal patru obiecte pot fi
dispuse în 24 de feluri diferite. Faptul că
manuscrisele biblice ne transmit doar trei
dispoziţii ale celor patru Evanghelii arată
că nu este doar o simplă coincidenţă în
alcătuirea Tetraevangheliei. Potrivit mărturiei unor Părinţi Bisericești, ordinea
Evangheliilor corespunde succesiunii
cronologice a redactării lor: Matei ar fi
scris primul, urmat de Marcu, apoi de
Luca, și în cele din urmă de Ioan (cf. Ori-
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gen, Comentariu la Evanghelia după Matei; Irineu
de Lyon, Împotriva ereziilor; Fragmentul Muratori; Augustin, De
Consensu Evangelistarum). În schimb, pentru Papias din Ierapolis, Matei ar fi scris
după Marcu; iar pentru
Clement de Alexandria,
Marcu ar fi scris după cele
două Evanghelii conţinând
genealogia Mântuitorului, respectiv Matei și Luca (cf. Eusebiu
de Cezareea, Istoria Bisericească III, 39,
14-16; VI, 14, 5-6).
Este posibil ca actuala ordine a Evangheliilor, atestată deja de codexurile Sinaiticus, Vaticanus și Alexandrinus, să fie rezultatul unui motiv pur material. Din dorinţa
de a include textele Evangheliilor unul după
altul în același manuscris, copiștii începeau
cu scrierea cea mai mare, apoi, în funcţie
de spaţiu, adăugau o altă scriere. Spre exemplu, în cazul în care un manuscris începea
cu Evanghelia după Matei, cea mai lungă,
în mod logic ea era urmată de Marcu, cea
mai scurtă. Scrierile evanghelistului Luca,
Evanghelia și Faptele, formau iniţial o singura operă; mai târziu ea a fost separată în
două cu scopul de a pune împreună cele
patru scrieri canonice despre viaţa și activitatea Mântuitorului.

GENUL LITERAR
În Antichitate, genul literar avea funcţia de stabilire a parametrilor ce trebuiesc
respectaţi în redactarea și comentarea unui
text. Pentru a fi recunoscută ca operă literară și, prin urmare, pentru a fi citită,
orice scriere trebuia, în afară de a se prezenta într-un limbaj îngrijit, să abunde în
referinţe explicite sau implicite la filozofii și dramaturgii greci. Lipsa acestor cerinţe dădea puţine șanse unei opere de a
fi citită de un public cultivat. Aspectul literar al unei scrieri era deci ca o punte
convenţională între autor și cititor, iar un
gen cu totul nou nu ar fi putut fi înţeles,
sau, cel puţin, era predispus la interpretări greșite.
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Odată cu apariţia criticii biblice
moderne s-a manifestat un interes puternic din partea exegeţilor pentru stabilirea
genului literar al Evangheliilor. Întrebarea principală era dacă din punct de vedere
al genului literar Evangheliile reprezintă
un unicum sau sunt dependente de genurile din literatura greco-elenistică? Astfel, începând din secolul al XX-lea, exegeţii au căutat texte similare Evangheliilor
în literatura semitică, în literatura antică
și în teoriile critice în general. S-a încercat să se descopere genul sau genurile care,
cel mai probabil, au dat naștere Evangheliilor. Au fost analizate o mare varietate
de posibile genuri literare, cum ar fi: a)
Scrierile biografice greco-romane vechi
(opere referitoare la viaţa unui personaj
istoric important precum Vieţile iluștrilor
greci și romani de Plutarh, Vieţile Cezarilor de Suetoniu, Viaţa lui Apoloniu din
Tyana de Philostratius); b) Aretologia
(istorisiri ale faptelor deosebite săvârșite
de zei sau eroi umani înzestraţi cu puteri
supranaturale și care au ca personaj principal pe „omul divin grec”); c) Lecţionariile (texte citite în cadrul cultului religios
iudaic și care prezentau uneori și comentarii); d) Midrașul iudaic (expunere a
Scripturilor ebraice sau a unei părţi din
ele plecând de la elementele istorice și
legendare); e) Biografiile vechi testamentare (cum ar fi scrierea ebraică Viețile profeților, în care apar detalii din viaţa profeţilor Vechiului Testament); f ) Romanul
grec (istorisiri inspirate dintr-un fapt istoric marginal și fără mare importanţă, de

12

tipul Aventurile lui Chaireas și ale Calliroei
de Caritone din Afrodisia, Satiricon de
Petronius); g) Memorabilia (colecţii de
povestioare individuale sau ziceri ale unei
persoane faimoase precum Memorabilia
sau Amintiri despre Socrate de Xenofon);
h) Hypomnemata (carnet de note sau de
însemnări redactate pentru a permite discipolilor să ţină minte multitudinea de
învăţături și fapte din viaţa unui filozof
sau maestru, dezvoltate și regrupate apoi
într-o scriere) etc.
Toate aceste încercări teoretice întăresc convingerea că Evangheliile aparţin
unui gen literar unic. Chiar dacă în lumea
antică există paralele literare, se pare că
niciun evanghelist n-a fost a priori preocupat de a-și încadra scrierea într-un gen
literar al vremurilor trecute sau contemporane vieţii lor. De altfel, este puţin probabil ca Evangheliile să fi fost considerate opere literare în epoca în care au fost
scrise. Pentru descrierea genului literar al
Evangheliilor ar trebui să avem în vedere
nu doar relaţiile cu celelalte opere din
Antichitate, ci și obiectivul care i-a condus pe autori la redactarea lor și importanţa acordată acestor texte de primii destinatari: „Iar acestea s-au scris ca să credeţi
că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu,
și, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui”
(In 20, 31).
REDACTAREA
În perioada de început a Bisericii,
conţinutul Evangheliilor canonice a fost
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transmis și propovăduit, pentru o perioadă considerabilă de timp, sub formă
orală. Cu timpul, o parte din faptele și
învăţăturile Mântuitorul a fost consemnată în scris direct de apostoli sau de cei
care i-au cunoscut (cf. Lc 1, 1-2), restul
păstrându-se doar în tradiţie (cf. In 20,
30; 21, 25). Motivele concrete care i-au
determinat pe evangheliști și, în general, pe apostoli să consemneze în scris
mesajul evanghelic au fost de ordin misionar, apologetic și liturgic. Apariţia
primelor colecţii scrise conţinând învăţăturile și faptele lui Iisus Hristos răspundea astfel unei necesităţi interne din
Biserica primară. Prima Evanghelie se
pare că a fost scrisă direct în limba aramaică, în jurul anului 44, de către evanghelistul Matei, dar aceasta s-a pierdut
(cf. Irineu de Lyon, Împotriva ereziilor
III, 1, 1). Tot evanghelistul Matei a scris
sau tradus apoi această Evanghelie în
greacă în jurul anului 60, text păstrat
până astăzi. Cât privește celelalte Evanghelii, ele au fost scrise mai târziu: Evanghelia după Marcu cca 62, Evanghelia
după Luca cca 63, Evanghelia după Ioan
cca 96. În ciuda particularităţii celor patru Evanghelii canonice, importanţa lor
generală a fost aceea de a transmite cititorilor din primul secol (ca și celor de
astăzi) o mărturie vie despre Iisus Hristos, ce nu dispare odată cu martorii oculari.
Această viziune tradiţională a procesului de redactare a Evangheliilor a născut vii dezbateri și numeroase ipoteze

mai ales în ultimele decenii ale secolului
al XX-lea și în primii ani ai secolului XXI.
Unii exegeţi moderni consideră că nici
unul dintre evenimentele menţionate în
cele patru Evanghelii nu pare să fi fost
consemnat de un martor ocular. Astfel,
critica literară consideră că fiecare autor
și-a redactat scrierea bazându-se pe tradiţiile proprii comunităţii sale sau pe diferite surse pe care le-a găsit și apoi le-a
compilat și redactat.
Chiar dacă Evangheliile oferă o dovadă destul de clară a existenţei unui număr de documente care au fost preluate de evangheliști în forme aproape
identice, părerile specialiștilor sunt împărţite în ceea ce privește rolul ce trebuie acordat izvoarelor scrise ca documente de lucru pentru Matei, Luca sau
chiar Marcu. Același lucru se poate spune și despre data redactării finale a Evangheliilor. Există două școli de gândire
diametral opuse: prima plasează data
compoziţiei Evangheliilor canonice în
perioada imediat următoare activităţii
lui Iisus Hristos, acestea fiind complet
terminate înainte de războiul iudaic din
66-74 d.Hr., în timp ce a doua tinde, din
contră, să le atribuie o datare mult mai
târzie, spre începutul secolului al II-lea
d.Hr. O altă ipoteză posibilă ar fi o soluţie de mijloc între cele două poziţii extreme.
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Dicţionar

LITURGIC
CARE ESTE DIFERENȚA
DINTRE ICOANĂ ȘI TABLOUL RELIGIOS?

e multe ori, preoții Bisericii sunt puși în situația de a sfinți tablouri religioase la rugămințile credincioșilor, care le percep ca fiind icoane. De asemenea, intrând în biserici, fie în țara noastră, fie în cele din diaspora, putem observa că înșiși preoții înțeleg foarte diferit iconografia Bisericii
Ortodoxe... Care este cauza acestor diverse înțelegeri și care este diferența dintre icoana ortodoxă și tabloul religios?
Diferența dintre icoană și tabloul religios este dată în primul rând de diferența fundamentală dintre viziunea Bisericii Răsăriteane și a celei Apusene în ceea ce privește
înțelegerea artei sacre. Biserica de Răsărit și-a fundamentat dogmele despre icoană
pornind de la învăţătura despre Întrupare, în timp ce Biserica Apuseană s-a îndepărtat treptat de esenţa artei sacre, făcând loc imaginii didactice sau alegorice și lăsând
loc inspiraţiei artistului.

D
14
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În jurul anului 600, papa Grigore cel
Mare a formulat o cunoscută teză potrivit
căreia imaginile se adresează în primul rând
oamenilor simpli și trebuie să fie pentru ei
ceea ce sunt cărţile pentru cei învăţaţi.
Aceasta însemna, în primul rând, că funcţia picturii era de a instrui și educa și, pentru aceasta, ea trebuia să devină cât mai accesibilă și mai ușor de înţeles. Acceptând
această teză, trebuie să spunem totuși că ea
a dus cu timpul la edificarea unei picturi
realiste, străine Bisericii.
Aproape două veacuri mai târziu, Cărţile caroline (790) formulează poziţia latinilor faţă de hotărârile Sinodului al VII-lea
Ecumenic, separând arta de experienţa
Bisericii. Teologii din jurul lui Carol cel
Mare considerau de neconceput și de neacceptat faptul de a vedea în icoană o cale
de mântuire echivalentă cu învăţătura
Evangheliei. Pentru ei imaginile sunt produsul fanteziei artiștilor. Acestea au fost
premizele pentru ca în secolul al XIII-lea
artiștii italieni să înceapă desacralizarea
picturii bisericești și laicizarea ei prin realism și umanizare excesivă, desacralizare ce va culmina în perioada Renașterii și
în Baroc.
În tot acest timp, Biserica Ortodoxă a
rămas fidelă tradiției sale iconografice, însă
după căderea Constantinopolului (29 mai
1453) această artă, chiar dacă a pierdut din
vigoare, întrucât s-au desființat majoritatea
școlilor iconografice, s-a dezvoltat mai departe în țările ortodoxe, atingând apogeul
între sfârșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului al XVI-lea în Rusia. Culmea

e că tot în Rusia au fost importate în arta
sacră a Bisercii Ortodoxe ideile Renașterii,
în timpul lui Petru cel Mare (1682-1725)1,
fapt care a diluat și relativizat percepția
unor clerici, dar și a credincioșilor asupra
artei sacre. Astfel, mulți au ajuns să prefere
în locul icoanei bizantine, ce exprimă
sfințenia și transfigurarea persoanelor prin
Duhul Sfânt, reprezentările realiste, care
scot în evidență umanitatea cu toate neajunsurile ei, ba chiar senzualitatea. Intrarea
unei astfel de arte în cadrul Bisericii Ortodoxe s-a datorat unei stări de decadență a
clericilor și a credincioșilor din acele vremuri, iar continuarea ei în prezent exprimă
același lucru...
Pentru a face distincția între o icoană
și un tablou religios, menționăm câteva
diferențe:
Icoana este un obiect sfânt ce ne
înfățișează o realitate transfigurată prin harul dumnezeiesc și
ne pune în legătură cu însăși persoana reprezentată (Mântuitorul, Maica Domnului, Sfinții etc.), în timp ce tabloul religios ne prezintă o realitate omenească
dezbrăcată de har și de lumină, cu trăsături realiste și naturale, accentul căzând
pe mulțimea detaliilor și pe măiestria pictorului.

1

1. Acest fenomen s-a petrecut și în Țările Române
începând cu sfârșitul secolului al XVIII-lea. Pictori școliți în Occident au pictat biserici renumite, într-un stil străin Ortodoxiei: Catedrala
Mitropolitană din Iași, Mănăstirea Agapia, Biserica Sfântul Spiridon Nou din București etc.
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Icoana are ca model pe Mântuitorul Hristos schimbat la față pe Tabor și pe
sfinții care au strălucit, plini fiind de Duhul Sfânt (ținând însă cont și de trăsăturile firești ale persoanelor), în timp ce tabloul religios a decăzut până într-atât încât, pentru pictarea marelor opere de artă apusene, pictorii au folosit cel mai
adesea modele vii, care nu au avut de-a a face nici cu realitatea istorică și nici cu cea duhovnicească a persoanelor reprezentate (spre exemplu, pentru a o reprezenta pe Maica
Domnului, unii pictori au ales ca modele femei de o frumusețe senzuală, obiect al pasiunii lor, alții i-au pictat pe sfinți în haine și împrejurări specifice timpului în care au trăit
ei: spre exemplu, Sfântul Gheorghe îmbrăcat în haine de soldat cruciat sau Sfinții Apostoli și Mântuitorul la Cina cea de Taină ca niște aristocrați din perioada medievală).

2

3
4
16

Dacă „cinstea adusă icoanei se îndreaptă către cel înfățișat în icoană”, în tabloul religios toată cinstea pare să se îndrepte către pictor, întrucât se oglindește
în opera sa.
Icoana este rod al ascezei și trăirii personale a iconarului, dar și al tradiției
sobornicești a Bisericii. Icoana nu este semnată de iconar în semn de smerenie, dar trebuie să poarte numele sfântului reprezentat sau al scenei
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(accentul căzând din nou pe realitatea duhovnicească), în timp ce majoritatea tablourilor religioase poartă semnătura artistului, din dorința pictorului de a-și păstra renumele și după moarte.
Chipurile sfinților din icoană nu sunt pictate tridimensional, ci frontal, pentru a se crea o apropiere între credincios și sfânt (acest mod de reprezentare i-a făcut pe unii teologi să spună că nu noi privim icoana, ci sfinții din icoană ne privesc pe noi). Chipurile sfinților din tablouri se remarcă prin vigoare și
corporalitate excesivă, care lasă impresia unei întoarceri a sfântului spre sine, dar și a
unei imposibilităţi a dialogului (a se vedea Buna Vestire în reprezentările apusene).

5

6
7

Icoana nu trebuie să fie stilizată excesiv, astfel încât să ajungă la un stil naiv,
dar nici să nu încline prea mult în direcția realismului ce se regăsește în tablourile religioase.

Așa cum cântarea la strană trebuie să fie neutră și lipsită de sentimentalism
pentru a crea un fond comun de rugăciune, la fel și icoana trebuie să fie lipsită de senzualism, întrucât aceasta, asemeni cuvântului, este un mod de
cunoaștere a lui Dumnezeu. În tablourile religioase în care sfinții sunt prea trupești, cu
ușurință pot fi observate pasiunile pictorilor, dar și defectele omului căzut în păcat2.
Adevăratele icoane sunt cele pictate pe lemn, în frescă ori în mozaic. Oricât
de frumoase ar fi icoanele ferecate în argint și aur (tehnică târzie, de altfel)
ori cele pictate pe sticlă, nu reușesc totuși să redea în mod potrivit bogăția
sensurilor teologice propuse de către erminia bizantină. De asemenea, în biserică nu-și
au locul icoanele lucrate în goblen, țesute la război, făcute din semințe ori din alte materiale, acestea fiind tablouri demne de a fi expuse în muzee ori în casele private, dar
nu în biserică, unde toate trebuie să fie într-o unitate.

8

9

Fără icoane nu se poate săvârși Dumnezeiasca Liturghie, în timp ce tabloul
religios poate să fie prezent sau nu, așa cum în multe biserici catolice locul
picturilor religioase l-au luat statuile.
Preot Daniel Stîngă

2. În această categorie se încadrează tablourile aduse spre sfințire de credincioși: Sfânta Familie reprezentându-l pe Iosif tânăr și pe Maica Domnului ca o femeie senzuală cu pletele la vedere, dimpreună cu Prucul Iisus reprezentat durduliu.
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Fericirea vine
de la Dumnezeu
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n zilele noastre, când viața spirituală este
marcată de societatea de consum, toată
lumea, de la mic la mare, este în căutarea fericirii. Unii cred că o carieră exemplară le poate aduce fericirea; alții consideră
că aceasta se ascunde în multa bogăție sau în
plăcerile lumii acesteia, iar alții nici nu-și mai
bat capul cu astfel de probleme, ci trăiesc afundaţi în propriul egoism, crezând că dacă fug
de toți ceilalți din jur și trăiesc doar pentru propriul bine vor fi cu siguranţă fericiți.
Tradiția ortodoxă ne învață că tot ceea ce
se întâmplă în suflet se răsfrânge asupra trupului; cu alte cuvinte, sănătatea trupului stă în sănătatea sufletului. Orice stare emoțională, orice trăire interioară, orice reacție de moment
are un efect bine definit în fiziologia propriului trup. Pr. Profesor Dumitru Stăniloae spunea că starea omului influențează vederea ochilor, auzul urechilor, care proiectează peste
lucruri înfăţișări ce răspund stării lui sufletești.
Cu alte cuvinte, dacă omul este mărginit prin
urmărirea plăcerilor, vede lucrurile în mărginirea lor, înguste și limitate, și nu reușește să distingă în ele rațiunile mult mai profunde ale
Dumnezeului celui infinit de bun și milostiv.
În ziua de 14 mai 2014, Organizația Mondială
a Sănătății a publicat un raport bazat pe informații
provenite din 109 țări, în care se arată că cea mai
răspândită afecțiune la (pre-)adolescenții cu vârste cuprinse între 10 și 19 ani este depresia. Mai
mult decât atât, statisticile au arătat un lucru foarte interesant, și anume faptul că 10% din populația
lumii se luptă cu anxietatea și depresia, aceste
afecțiuni cumulând în țările occidentale până la
20% din toate formele de invaliditate, iar asta în
condiții de bunăstare și creștere economică.

Î

De ce, așadar, o societate în care nu ne
lipsește nimic ne împinge către depresie și anxietate, în loc de a ne netezi calea către fericire? Răspunsul a venit de la oamenii de știință,
care au confirmat următoarele lucruri:
 Suprasolicitarea senzorială împiedică
cugetarea la sine. Omul modern, suprasolicitat din toate direcțiile, trebuie să acorde multă atenție serviciului, propriilor responsabilități,
dar și televizorului, internetului, facebook-ului,
mesajelor pe telefon, ultimelor știri etc. Toate
acestea îl acaparează 100%, nemailăsându-i
putere să stea cu sine însuși, să se gândească
la suflet, la veșnicie, la rugăciune, la Dumnezeu,
la ce înseamnă cu adevărat fericirea pe care
nu o avem.
 Avalanșa de informații și multitudinea
de lucruri pe care le facem concomitent diminuează drastic puterea de concentrare și favorizează anxietatea. Cel care face mai multe lucruri în același timp (stă în fața televizorului
deschis, răspunde la mai multe mesaje pe telefon, trage cu coada ochiului la noile postări
pe facebook, se gândește la o problemă de serviciu și încearcă să fie atent la ce îi zice soția)
de fapt nu face nici un lucru bine.
 Mediul concurenţial promovat de societatea modernă descurajează compasiunea
față de aproapele. Omul nu mai este sensibil
la durerea și la neputința aproapelui. A fi cel
mai performant și cel mai bun ne creează iluzia fericirii și împlinirii, dar ne înșelăm. În sens
invers, nereușita din viața profesională ne împinge spre depresie, și iarăși greșim.
 Dorința de consum continuu slăbește
voința. Omul care dorește mai multe lucruri în
același timp în realitate nu dorește nimic.
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Tânărul care vrea ultimul model de telefon,
consolă pentru jocuri video, haine de firmă, cea
mai „tare” bicicletă și, dacă s-ar putea, toate în
aceeași zi este cu adevărat nefericit, căci în realitate nu-și dorește nimic; are iluzia că având
totul va deveni mai împlinit, însă acel gol sufletesc nu poate fi umplut de lucruri materiale.
 Absența comunicării afective între
persoane are efecte negative asupra sănătăţii. Însingurarea duce la depresie, iar depresia, colateral, provoacă alte afecțiuni.
Văzând aceste probleme, oamenii de
știință și-au pus întrebarea ce declanșează,
la nivel fiziologic și neuronal, fericirea? Iar
numeroasele cercetări au identificat următorii hormoni, care sunt responsabili de multe dintre stările emotive pe care le trăim:
• serotonina – reglează dispoziția, combate anxietatea și depresia și accentuează
sentimentele pozitive;
• melatonina – reglează somnul și starea
de odihnă;
• dopamina – conferă energie și ajută la
menținerea concentrării; este eliberată atunci
când trăim evenimente pozitive;
• oxitocina – neurotransmițător cu un
impact puternic asupra fericirii și vieții noastre sociale. Oxitocina este hormonul căruia i se datorează comportamentul matern;
• endorfinele – sunt secretate atunci când
ne confruntăm cu durerea, frica sau stresul
și au rol analgezic. Înlătură tensiunea și aduc
în schimb relaxarea.
Și atunci, care este secretul pentru o viață
cu adevărat fericită? Cum facem să avem
cantitatea potrivită de hormoni ai fericirii
și să ne simțim împliniți?
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Iată răspunsul dat, în mod paradoxal, de
oameni de știință din California care au realizat un studiu asupra a 5.000 de persoane
pe o durată de 28 de ani. În urma acestui
studiu s-a demonstrat că persoanele care își
practică credința (au o viață spirituală) duc
o viață mult mai sănătoasă și mai echilibrată, iar rata mortalităţii în rândul lor este mai
scăzută. Mai mult decât atât, s-a constatat
că următoarele stări sufletești (virtuți) aduc
un echilibru semnificativ în viața omului,
reglând nivelul hormonilor în așa fel încât
să aducă o stare de fericire și împlinire sufletească: credința; nădejdea; dragostea; rugăciunea; smerenia; luarea aminte la sine; tăcerea; experiența compasiunii.
Un alt studiu efectuat în anul 2005 la
Harvard, Yale și Universitatea din Massachusetts
a arătat că rugăciunea zilnică produce schimbări esențiale la nivel cortical, îmbunătățind
starea de sănătate și percepția fericirii. Persoanele
care s-au rugat în medie 40 de minute pe zi au
avut cele mai semnificative rezultate asupra materiei cenușii în regiuni ale creierului asociate
cu memoria și empatia. Sfântul Porfirie
Kavsokalivitul zice următoarele lucruri cu privire la rugăciune: „Nu vă străduiți cu mijloace
omenești să îndreptați lucrurile rele. Nu va fi
nicio 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 va schimba lumea,
asta înseamnă să fii cu adevărat CREȘTIN”.
Un alt studiu efectuat la Harvard pe o durată de 35 de ani, care a avut în atenție 126 de
bărbați, a arătat că toți participanții care și-au
evaluat relațiile de familie ca fiind reci au înre-
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gistrat la vârsta mijlocie boli semnificative, comparativ cu doar 47% dintre cei care au avut relații
sănătoase și bogate afectiv. Percepția dragostei,
scriau cercetătorii, reduce impactul negativ al
factorilor de stres și al agenților patogeni și
susține funcția imună și vindecarea. Nu degeaba Sfântul Apostol Pavel, în imnul dragostei
din Epistola întâi către Corinteni, laudă dragostea care îndelung rabdă, care este binevoitoare, care nu se laudă și nu se trufește... dragostea care nu cade niciodată, căci dragostea și
compasiunea față de aproapele sunt fericirea
cea mai mare pe care o poate avea omul.
Trăirea credinței, pe lângă faptul că îi face
fericiți pe oameni, previne și bolile bătrâneții.
Un studiu prezentat în 2005 la al 57-lea Congres al Academiei Americane de Neurologie
arată că viața religioasă încetinește ritmul evoluţiei unor boli precum Alzheimer și Parkinson. Același studiu a demonstrat că o viaţă
religioasă le poate aduce persoanelor în vârstă progrese semnificative din punct de vedere al sănătăţii. Un grup de cercetători de la
New York au efectuat un pelerinaj de lucru
în Sfântul Munte Athos, unde au constatat că
nu există și nici nu au existat bolile Alzheimer și Parkinson la călugării care își petrec
întreaga viață în rugăciune. Rugăciunea monahilor este factorul numărul unu în păstrarea sănătății, au concluzionat cercetătorii.
De asemenea, s-a arătat că tinerii expuși
diverselor moduri dezechilibrate de viață (droguri, alcool, violență în familie etc.) se pot recupera cel mai rapid prin trăirea credinței și a
rugăciunii.
Mai multe studii au arătat că persoanele
care fac voluntariat (ajutorarea aproapelui,

implicarea în activitățile bisericii, activități sociale și caritative etc.) declanșează un proces
hormonal prin care se regenerează între 500
și 1.000 de neuroni în fiecare zi, pe toată durata vieții! Alt studiu similar a sugerat că cei
care practică în mod constant activităţi de voluntariat au o stare a sănătăţii mult mai bună
în comparaţie cu alte persoane.
Acest lucru sugerează că oamenii devin ceea
ce fac cel mai adesea și se simt fericiți prin lucrurile pe care le împlinesc. Faptele bune nasc
emoțiile bune, iar emoțiile bune aduc starea de
fericire. Comportamentul generos are multe
efecte benefice demonstrate științific. De exemplu, persoanele care fac acte de caritate au beneficii emoționale de pe urma lor. Datele arată
că faptele bune se transformă în sentimente
bune! Se cunoaște faptul că oamenii generoși
sunt mai feriți de îmbolnăvire și că generozitatea antrenează un sentiment înrudit cu cel al
unei vieți împlinite. Sfântul Vasile cel Mare zice
următoarele: „Un pom este cunoscut după fructele sale, un om după faptele lui. O faptă bună
nu este niciodată pierdută, cel care seamănă
bunăvoință culege prietenie, iar cel care plantează bunătate adună dragoste”.
Bunătatea și compătimirea afectează benefic fiziologia și imunitatea noastră, schimbând
chiar și modul în care gândim. Cercetătorii spun
că aceasta se explică prin faptul că fiecare
experiență repetată mai mult timp dă naștere
unei căi neuronale care până la urmă se fixează, modificând activitatea creierului și fiziologia acestuia. Prin urmare, activitatea de a-i ajuta pe alții se dovedește a fi cea mai adecvată cale
de a ne ajuta pe noi înșine. Secretul fericirii stă
în a-i ajuta pe semenii noștri.
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În general, cercetările au arătat că dezvoltarea capacității de compasiune (ce angajează,
între altele, gânduri și emoții pozitive îndreptate spre aproapele nostru) scade incidența depresiei. Studii serioase au determinat faptul că
gândurile și emoțiile pozitive îndreptate spre
suferința altor subiecți fac ca propria noastră
suferință să scadă, reprezentând un pas important în dezvoltarea capacității de empatie.
Totodată, mai multe rezultate științifice vorbesc despre efectele îmbrăţișării asupra sănătăţii,
îmbrăţișarea fiind o formă de manifestare a
compasiunii (compătimirii). Studii făcute începând cu anii ’90 au scos la iveală faptul că
atingerea bolnavului, mângâierea sugarului,
îmbrăţișarea suferinzilor au efecte benefice asupra sănătăţii acestora. În cazul multor persoane, mai ales al celor suferinde, îmbrățișarea diminuează nivelul de cortizol (hormonul
stresului), în timp ce, în cazul bebelușilor născuți
prematur, tandrețea manifestată tactil determină
o creștere în greutate cu 47% mai rapidă.
În concluzie, starea de bine și fericirea sunt
influențate în mare măsură de gradul de spiritualitate a vieţii pe care o ducem. De exemplu, cultivarea vieţii spirituale la copii îi ajută
să dezvolte relații umane sănătoase în viitor,
dar le creează și disponibilitatea de înțelegere
a valorilor propriei vieți. De asemenea, cercetările arată că adulții cu familie și copii resimt
mai pregnant starea de bine și faptul că viața
lor are un un sens, în ciuda greutăților ce decurg din responsabilitățile parentale.
Rezultate de acest fel arată că valorile asociate credinţei și trăite în experiența Bisericii
ne ajută să avem o viață mai bună, mai aproape de împlinirea sufletească și de fericire. În
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situaţia de jertfă, de sacrificiu, de dăruire de
sine, omul își împlinește adevărata vocație de
făptură creată după chipul și asemănarea lui
Dumnezeu cel Iubitor de oameni, după Chipul
Fiului lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru
Iisus Hristos, Care S-a jertfit pentru noi. Cum
altfel am putea să ajungem la fericire? Doar
în Domnul, doar cu El, pentru El și prin El,
căci atunci când alungăm din sufletul nostru
orice gând rău avem multă îndrăzneală în rugăciunea noastră și primim har, har care ne
aduce fericirea!
Hristos Domnul ne spune: „Eu sunt
Părintele tău, Eu sunt Fratele tău, Eu sunt Mirele
sufletului tău, Eu sunt scăparea ta, Eu sunt hrana Ta, Eu sunt îmbrăcămintea ta, Eu sunt rădăcina ta, Eu sunt sprijinul tău, Eu sunt tot ce-ți
dorești tu. Când Mă ai pe Mine, nu-ţi lipsește
nimic. Eu sunt slujitorul tău, pentru că am venit să slujesc, nu să fiu slujit. Eu sunt prietenul
tău și mădular al trupului tău și capul tău și fratele tău și sora ta și mama ta. Eu sunt toate pentru tine. Nu trebuie decât să stai lângă Mine.
Pentru tine, Eu M-am făcut sărac și pribeag,
pentru tine am ridicat crucea și am coborât în
mormânt, am venit pe pământ pentru tine, trimis de Tatăl, iar în cer Mă rog pentru tine
Părintelui Meu. Tu ești totul pentru Mine, și
frate, și împreună-moștenitor, și prieten, și mădular al Trupului Meu. Ce vrei mai mult decât
atât?” (Sfântul Ioan Gură de Aur).
Fii fericit!!!
Arhimandrit Atanasie,
Mănăstirea
„Adormirea Maicii Domnului”, Roma
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FILOCALIC
DESPRE RUGĂCIUNE
Din cuvintele Sfântului Ioan Scărarul
„Rugăciunea este, după însușirea ei,
însoţirea și unirea omului și a lui Dumnezeu; iar după lucrare, susţinătoarea
lumii. Este împăcare a lui Dumnezeu;
maica lacrimilor și fiica lor; ispășirea păcatelor; pod de trecere peste ispite; peretele
din mijloc în faţa necazurilor; zdrobirea
războaielor, lucrarea îngerilor, hrana tuturor fiinţelor netrupești, veselia ce va să
vie, lucrarea fără margine, izvorul virtuţilor, pricinuitoarea harismelor (a darurilor), sporirea nevăzută, hrana sufletului,
luminarea minţii, securea deznădejdii,
dovedirea nădejdii, risipirea întristării,
bogăţia călugărilor, vistieria sihastrilor,
micșorarea mîniei, oglinda înaintării,
arătarea măsurilor, vădirea stării dinăuntru, descoperirea celor viitoare, semnul
slavei. Rugăciunea este celui ce se roagă
cu adevărat tribunal, dreptar și scaun de

judecată al Domnului, înaintea scaunului
Judecăţii viitoare.”
„Înainte de toate să punem pe hîrtia
rugăciunii noastre o mulţumire sinceră.
În al doilea rînd, mărturisirea și zdrobirea
sufletului întru multă simţire. Apoi să facem cunoscut împăratului toată cererea
noastră. Chipul mai înainte arătat al rugăciunii noastre e cel mai bun, precum s-a
spus unui frate oarecare de către Îngerul
Domnului.”
„Nu face pe deșteptul în cuvintele rugăciunii tale! Căci gînguritul simplu și nemeșteșugit al copiilor a în- duioșat pe Tatăl
lor cel din ceruri.”
„Când simţi dulceaţă sau străpungere
în rugăciune, rămâi în acea stare. Căci
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atunci se află cu noi păzitorul care se roagă împreună cu noi.”
„Credinţa înaripează rugăciunea. Căci
fără ea nu se poate zbura la cer.”
„Nu refuza, când ţi se cere să te rogi
pentru un suflet, chiar dacă n-ai dobândit
rugăciunea. Căci credinţa celui ce o cerea
pe aceasta a mântuit de multe ori pe cel
ce se roagă cu zdrobire de inimă.”
„Nu te înălţa dacă te-ai rugat pentru
altul și ai fost ascultat. Căci credinţa lui a
lucrat și a izbutit.”
„Nu primi în rugăciune nici o nălucire a simţurilor, ca să nu suferi vreo ieșire
din minţi.”
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„Încredinţarea împlinirii oricărei cereri se ivește chiar în rugăciune. Iar încredinţarea este izbăvirea de îndoială.
Încredinţarea este vădirea neclintită a ceea
ce nu este vădit.”
„Spun unii că rugăciunea e mai mare
decât aducerea aminte de moarte. Iar eu
le laud ca pe două firi ale unui unic ipostas.”
„Să nu te desparţi de rugăciune, până
ce lacrimile de Dumnezeu mișcate și
focul străpungerii nu se vor opri, din
iconomia harului, pentru mândrie. Că
nu știi dacă altă dată vei mai dobândi
în toată viața ta vreo astfel de stare la
rugăciune, pricinuitoare a iertării păcatelor.”
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ostul este legat pentru
noi, după cum a fost și
pentru Hristos, de ispita cea mare, ispita vremurilor
din urmă, antihristică, a zilelor în care Mirele se va lua de la
noi1. Postul semnifică așteptarea Mirelui. Cel care postește
se îmbracă cu Hristos Cel smerit pentru a se putea îmbrăca
mai deplin cu Hristos Cel slăvit când va veni bucuria pascală, euharistică, în care se prefigurează Schimbarea la Față
cea de pe urmă. Și această bucurie se răsfrânge în post, postul este un ospăț luminos 2.
Omul hrănit cu tot cuvântul ce
iese din gura lui Dumnezeu
regăsește prin post o hrană asemănătoare cu cea a lui Adam
în Rai3. Schimbând legătura
omului cu Dumnezeu, postul
o schimbă pe cea dintre suflet
și trup, pe cea dintre omenire
și cosmos.
Abținerea de la hrana cu
sânge, de la carnea animalelor
cu sânge cald, ne amintește
adevărata noastră vocație, care
este de a da viață pământului.

P

1. Cf. Mt 9, 14-15.
2. Miercurea din a 2-a săptămână a Postului Mare,
Sedealna a 3-a.
3. Marțea din prima săptămână a Postului Mare, a 3-a stihiră la Vecernie.

DESPRE POST

A omorî toate ființele vii și mai ales cele a căror viață a atins cea mai
mare forță și tensiune – adică animalele cu sânge cald – e în contrast
frapant cu această vocație4. Postul tinde deci să restabilească ordinea legăturilor noastre cu natura exterioară. Iată cum se poate rezuma sensul postului trupesc: Nu-ți hrăni senzualitatea; pune
capăt acestor ucideri și sinucideri la care duce inevitabil căutarea
plăcerilor trupești; curățește-ți și regenerează-ți trupul, pentru a te
pregăti pentru transfigurarea trupului universal5.
Prin post, omul depășește parțial dialectica plăcerii și a durerii, a foamei și săturării, slobozește dorința de nevoia închisă
în această lume, pentru a o transforma în dorință de Dumnezeu.
Postul aduce pe om în stare să trăiască în ființa sa foamea profundă
a întregii zidiri, foame pe care numai Duhul o poate sătura. Căci
Duhul dă mereu putere și finalitate postului și rugăciunii, El, Care
le împlinește pe amândouă, fără măsură, dincolo de orice nevoie și
de orice dorință6.
OLIVIER CLÉMENT, Cântul lacrimilor
4. Vladimir Soloviev, Les Fondements spirituels de la vie.
5. Ibid.
6. André Louf, Seigneur, apprends-nous à prier.
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Jertfa de bunăvoie
„Eu Îmi pun sufletul… Nimeni nu-l ia de la Mine,
ci Eu de la Mine Însumi îl pun…”
(In 10, 17-18)

n multe dintre cântările Bisericii
se evidențiază dragostea nemărginită a lui Dumnezeu față de om,
exprimată prin Jertfa de bunăvoie a Mântuitorului Hristos. Dintre acestea amintim doar câteva: cel de-al
doilea Tropar (dintre cele intitulate Troparele Crucii) din partea introductivă a
Utreniei – „Cel Ce Te-ai înălțat pe Cruce
de bunăvoie, poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale
dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule…”;
prima stihiră de la Stihovna Vecerniei de
Sâmbătă Seara (gl. al VIII-lea) – „SuituTe-ai pe Cruce, Iisuse, Cel ce Te-ai pogorât din Cer; venit-ai la moarte, Viața cea
fără de moarte…”. Aceste cântări vin în
perfectă consonanță cu textul evanghelic
după Ioan, unde se relatează cuvintele
Mântuitorului: „Pentru aceasta Mă iubește
Tatăl, pentru că Eu Însumi îmi pun sufletul, ca iarăși să-l iau. Nimeni nu-L ia de la
Mine, ci Eu de la Mine Însumi îl pun. Putere am Eu ca să-l pun și putere am iarăși
să-l iau. Această poruncă am primit-o de
la Tatăl Meu” (In 10, 17-18).

Î
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Prin aceste cuvinte ni se descoperă libertatea absolută din sânul Sfintei Treimi,
iubirea veșnică dintre Persoane, dar și iubirea lui Dumnezeu revărsată peste om și
întreaga creație în timp, prin Jertfa de bunăvoie a Fiului, Care a ridicat firea omenească la libertatea cea mai înaltă, prin ascultarea față de Tatăl.
„Eu Îmi pun sufletul… Nimeni nu-l ia
de la Mine, ci Eu de la Mine Însumi îl
pun…”, iar ca mărturie despre aceasta stau
nu doar imnele compuse de Sfinții Părinți,
ci și iconografia bisericească, ce exprimă
în culori idei teologice de o profunzime
asemănătoare cu cea a cuvântului (fapt ce
i-a făcut pe unii teologi să o numească
„evanghelie în culori”).
Cu privire la Jertfa Mântuitorului, găsim atât în iconografia ortodoxă, cât și în
cea apuseană, câteva reprezentări rare care
merită toată atenția. Este vorba despre
scena Urcării de bunăvoie pe cruce, din biserica Sfântului Mucenic Gheorghe a
Mănăstirii Staro Nagorcino din Macedonia
(în apropiere de Skopje), realizată aproximativ prin anii 1317-1318 de către o

APOSTOLIA • NR. 108 • MARTIE 2017

JERTFA DE BUN{VOIE

echipă de meșteri din Salonic,
condusă de către Mihail Astrapa
și Eutihios.1
Această reprezentare, chiar
dacă nu apare în Erminia picturii bizantine a lui Dionisie de
Furna (întocmită între anii 1701
și 1703)2 și nu corespunde modului real în care Mântuitorul
Hristos a fost răstignit, totuși
exprimă ideea Jertfei voluntare
a Mântuitorului. Hristos nu este
întins cu forța, ci El Însuși Se
urcă pe Cruce cu ajutorul unei
scări. Evreii par a fi cei care Îl
răstignesc și nu romanii, cu toate că și soldatul roman din spatele Mântuitorului Îl
batjocorește, trăgându-L de păr. Gestul
unuia dintre evreii din dreapta scenei, care
arată cu degetul spre cruce sau spre per1. Această reprezentare a fost remarcată de către liturgistul Petru Pruteanu, pe pagina web
http://www.teologie.net/2014/09/29/icoana-jertfei-de-bunavoie-a-domnului/#more4428, de unde am preluat și unele informații.
Scene asemănătoare se găsesc și în România:
la Biserica Sfântul Nicolae din Bălinești
(Hristos este ridicat pe cruce) și la Mănăstirea
Pătrăuți (Mântuitorul este pironit pe crucea
deja ridicată).
2. În această lucrare, Pironirea lui Hristos pe Cruce
este descrisă astfel: „Deal și pe el iudei și ostași,
și în mijlocul lor o cruce zăcând pe pământ, și
Hristos întins pe pământ deasupra ei; și trei
ostași împrejuru-I întinzându-i cu funii unul
mâinile, altul picioarele, și iarăși alți ostași,
ținând piroanele, le înfig în mâinile și picioarele Lui, bătându-le cu ciocane… ” (Dionisie
din Furna, Erminia picturii bizantine, Editura
Sofia, București, 2000, p. 115.)

sonajul care avea să-L imobilizeze pe
Mântuitorul Hristos, se regăsește în erminia bizantină, după momentul pironirii
pe cruce a Mântuitorului, și face trimitere la cuvintele calomnioase adresate
Mântuitorului și redate în Evanghelie: „Pe
alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate
mântui?” (Mt 27, 42). Maica Domnului
și Sfântul Ioan Evanghelistul nu sunt în
apropierea crucii, ci sunt reprezentați în
plan secund.
Aceeași scenă, dar într-o manieră destul de diferită, poate fi văzută în Mănăstirea
catolică San Nicolo in Polesine din orașul
Ferrara. Conform istoricului mănăstirii,
fresca a fost realizată în secolul al XIV-lea
de către ucenici direcți de-ai lui Giotto
(1267-1337)3. Astfel, din punct de vedere
3. Acesta este considerat de către istoricii de artă
drept „părintele picturii europene, deoarece a
renunțat la stilizările impersonale specifice artei bizantine și a introdus noi concepții de na-
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cronologic, această frescă ar putea fi mai veche decât fresca amintită anterior.
Mântuitorul Hristos este pictat urcând de bunăvoie pe cruce, dar de această dată un
soldat Îl străpunge cu sulița în spate și un alt personaj (după vestimentație, cel mai
probabil evreu) ridică sabia și vrea să-L lovească și el pe Hristos, însă este oprit de
un bătrân care i se pune în cale. Pe brațele crucii sunt reprezentate două personaje
(ceea ce în realitate ar fi fost imposibil), un soldat roman și un evreu, care sunt
pregătiți să-L imobilizeze pe Hristos și să-L pironească, aceasta arătând că atât evreii,
cât și romanii au contribuit la răstignirea lui Hristos, chiar dacă din scenă ar părea
că evreii Îl răstignesc, iar soldații romani doar asistă. În partea dreaptă a scenei sunt
reprezentați niște evrei care aruncă sorți pentru mantia și cămașa lui Hristos (cu
toate că în Evanghelie se afirmă clar că soldații romani sunt cei au împărțit hainele
între ei prin tragere la sorți (In 19, 23-24).
Privind aceste scene, suntem invitați cu toții să ne gândim la modul în care răspundem, prin viața noastră, dragostei lui Dumnezeu, arătată prin Fiul Său Care S-a răstignit pentru noi și a murit „îmbrățișând” întreaga lume.
Pr. Daniel Stîngă
turalism și umanism, precum și spațiul și forma tridimensionale” (Enciclopedia Britanică, Editura
Litera, București, 2010, vol. VI, p. 312-313). Cu toate acestea, din perspectivă ortodoxă, inovațiile
aduse de Giotto au constituit punctul de plecare pentru o dezaxare a iconografiei bisericești. Acest
lucru se va concretiza definitiv în Occident, în perioada Renașterii, când accentul și atenția se vor
muta de pe viața duhovnicească, care Îl are ca reper pe Dumnezeu, pe omul însuși.
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Sfântul și Marele Sinod
expresie a naturii sinodale a Bisericii

iserica, Trup al lui Hristos, este comunitatea celor care mărturisesc pe Dumnezeu în Sfânta Treime, pe temeiul Sfintei Scripturi și al Sfintei Tradiții și participă la viața comunională prin aceleași Sfinte Taine, slujbe liturgice și rânduieli
canonice1. Din aceste afirmații înțelegem că principalul criteriu pe care Biserica
îl asumă în manifestarea ei este cel al unității, exprimată atât la nivelul mărturisirii de
credință, cât și la cel al slujirii liturgice și al rânduielilor canonice.
Sfântul Ignatie al Antiohiei, unul dintre Părinții apostolici, arată marea responsabilitate pe care o are credinciosul în raportarea lui la unitatea Bisericii, prin comuniunea cu
episcopul și clerul care se află în jurul acestuia2. La rândul său, episcopul are responsabilitatea manifestării legăturii cu Biserica întreagă, prin așezarea pe aceeași cale, calea în
Hristos, astfel încât Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt să fie slăvit în bună înțelegere3.
Putem spune astfel, fără ezitare, că manifestarea sinodalității este și expresia esenţei Bisericii
de a fi o prelungire a prezenței lui Hristos în umanitate4. Din această perspectivă, Sfântul
Ioan Gură de Aur arată că denumirea Bisericii este „sinod”5.

B

FELURILE SINOADELOR
Pornind de la modelul Sinodului din Ierusalim menționat în Faptele Apostolilor, capitolul 15, s-a dezvoltat conștiința nevoii de manifestare a coresponsabilității celor puși
în fruntea comunităților, atât pentru păstrarea nealterată a învățăturii de credință, cât și
pentru păstrarea bunei rânduieli. În secolele II-III, izvoarele mărturisesc despre reuniuni
1. Vezi art. 1 al Statutului de organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Române, EIBMO, București,
2008.
2. Sf. Ignatie face această precizare în preambulul scrisorii către Filadelfieni, PSB, Editura IBMO, Vol.
I. p. 178, și Sf. Ignatie al Antiohiei, Epistola către Smirneni, 7, 1, PSB, Editura IBMO, București, 1981,
Vol. I. p. 182-186.
3. Această motivație este subliniată de canonul 34 apostolic.
4. Dumitru Stăniloae, „Sinteză eclesiologică”, în Studii Teologice, 5-6/1955, p. 262.
5. Sfântul Ioan Gură de Aur arată că sinod este însuși numele Bisericii. Vezi Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia
la Psalmul 149, PG 55, 493.
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sinodale, în primul rând cu ocazia alegerii
episcopilor6 sau pentru judecată. Atunci
când un episcop era ales de episcopii din
vecinătate, exista convingerea că el este ales
nu de un colegiu oarecare al episcopilor, ci
de Biserica întreagă.
Canonul 37 apostolic arată că Sinodul
episcopilor trebuie să se întrunească de două
ori pe an, pentru a cerceta învățătura de
credință și a rezolva problemele cu care se
confruntă Biserica. Având în vedere că rânduielile apostolice sunt mărturia învățăturilor
transmise în Biserică din perioada apostolică până în secolul IV, ele reprezintă un tezaur de elemente apostolice. Atunci când
canonul apostolic afirmă că este necesar să
se întrunească sinodul episcopilor, trebuie
6. Clement al Romei, Epitre aux Corinthiens, 44, 1-3,
Sources Chrétiennes, 167, Cerf, Paris, 1971, p. 20.
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să se înțeleagă că a fost stabilită obligația tuturor episcopilor ce au posibilitatea de a se
întruni să o facă, pentru manifestarea comuniunii și coresponsabilității.
Canonul 5 al Sinodului I ecumenic pune
în evidență mai deslușit faptul că episcopii
sunt solidari în ceea ce privește responsabilitatea față de rânduiala din Biserică și că
Sinodul este cel care are competența de a confirma hotărârile pe care un episcop le dă sau
de a cerceta problemele care pot să apară între clerici și episcopi. Pentru aceasta, „…s-a
socotit că este bine să aibă loc sinoade în fiecare an, de două ori pe an, în fiecare eparhie (mitropolie), pentru ca obștea tuturor episcopilor eparhiei (mitropoliei) adunaţi la un loc
să cerceteze întrebările cele de acest fel...”.
Odată cu organizarea Imperiului Roman
în provincii, apare un context de structu-
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rare a sinodalității la nivel regional și, după
cum ne arată canonul 9 Antiohia, în procesul de consolidare a sinodalității la acest
nivel, un aspect important îl ocupă oportunitatea pe care o prezintă organizarea teritorială a imperiului, capitala provinciei fiind
un loc spre care converg preocupările tuturor demnitarilor din acea regiune.
Biserica nu a organizat sinoade regionale pentru a fărâmița organizarea bisericească, ci pentru a facilita comuniunea și comunicarea, ținând cont de condițiile efective
pe care contextul geopolitic le punea la
dispoziție. Canonul 5 Sardica arată că episcopii din vecinătatea provinciei sunt
implicați în procedura de apel la judecata
care a condamnat un episcop, iar canonul 6
Sardica arată că episcopul mitropoliei trebuie să fie ales cu implicarea episcopilor din
vecinătatea provinciei.
Astfel, putem constata de foarte timpuriu constituirea unor sinoade supraprovinciale care au primit denumirea de sinoade
locale sau regionale ori, atunci când a fost
vorba de întrunirea episcopilor unui neam,
sinoade naționale.
Începând cu perioada constantiniană a
apărut și oportunitatea de a reuni episcopii
din lumea întreagă, cu sprijinul infrastructurii puse la dispoziție de către autoritatea imperială. Astfel a fost convocat Sinodul de la
Niceea din 325, ca sinod general, iar acest tip
de sinod era numit Mare, prin raportare la
celelalte care aveau o talie mai restrânsă.
Odată cu asumarea religiei creștine ca
religie de stat (380 d. Hr.), pornind de la
modelul oferit de Sinodul I ecumenic,

împărații s-au considerat responsabili de
organizarea sinodală generală. Această
competență imperială nu avea o natură eclezială, ci era pur și simplu o luare în considerare în mod realist a contextului în care
Biserica se manifestă.
În cadrul procesului de structurare a organizării sinodale, un sinod era recunoscut
ca fiind Mare prin modul în care fusese convocat, dar cât de mare era el de fapt era stabilit de un alt sinod care îndeplinea rolul de
receptare. Astfel, sinodul de la Sardica, deși
convocat ca un sinod general, a fost receptat în timp ca un Sinod local, iar Sinodul III
ecumenic, convocat ca un sinod local, a fost
receptat ca sinod general. Adevărata Mărime
a Sinodului nu a fost dată de numărul
participanților și de aria geografică acoperită, ci de importanța deciziilor și de modul
în care acestea au fost receptate de către
Biserică, iar încadrarea unui sinod într-o categorie sau alta a fost dată de conștiința bisericească manifestată sinodal.
SINODALITATEA - CADRUL
DE REZOLVARE A TUTUROR
PROBLEMELOR CARE POT
SĂ APARĂ ÎN BISERICĂ
Așa cum mărturisește Tradiția canonică,
sinodul este cadrul pe care Biserica îl creează pentru a rezolva toate problemele care intervin în viața de zi cu zi, atât la nivel doctrinar, cât și la nivelul asumării rânduielilor.
Sinodalitatea este și un sistem canonic prin
care Biserica este apărată în fața tendințelor
schismatice. Canonul 19 de la Sinodul IV
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ecumenic este deosebit de clar în ceea ce
privește rigoarea cu care a fost încadrată organizarea sinodală, arătând că slăbirea manifestării sinodale este pricină pentru amplificarea problemelor. El afirmă: „A ajuns la
urechile noastre faptul că în eparhii nu au loc
sinoadele episcopilor cele stabilite canonic și,
din această cauză, sunt neglijate multe dintre chestiunile bisericești care necesită o îndreptare. De aceea, sfântul Sinod a hotărât,
conform canoanelor Sfinţilor Părinţi, ca episcopii din fiecare eparhie să se întrunească de două
ori pe an, acolo unde ar aproba episcopul mitropoliei, și să îndrepteze fiecare problemă care
se ivește. Iar episcopii care, rămânând în propriile lor orașe și trăind în stare de sănătate, fiind și liberi de orice angajament inevitabil și necesar, și totuși nu participă, să fie
mustraţi în chip frăţesc”.
Aceste precizări sunt de fapt o reiterare
a prevederilor Canonului 20 Antiohia, care
spune: „S-a hotărât că este bine ca pentru
trebuințele bisericești și pentru rezolvarea controverselor să se țină în fiecare eparhie sinoade ale episcopilor de două ori pe an”.
Canonul 8 al Sinodului VI ecumenic
întărește toate prevederile Tradiției canonice, arătând înțelegere față de dificultățile de
ordin practic și contextual ce ar putea să
apară, dar subliniind că participarea la comuniunea sinodală este o obligație fundamentală. În același timp, canonul arată că
în manifestarea sinodalității trebuie să se
țină cont de contextul efectiv în care un sinod se poate întruni și că ritmicitatea sinodului trebuie să fie stabilită de cel căruia i-a
fost conferită misunea de a fi vector de uni-
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tate, primatul. Boicotarea participării la manifestarea sinodală este considerată ca fiind
un act vrednic de mustrare.
În concluzie, putem afirma că Biserica
a asumat sinodalitatea, de la începuturile
organizării ei, ca un cadru de manifestare a
comuniunii, pornind de la modelul oferit
de Sinodul apostolic. Chiar dacă, așa cum
arată canonul 37 apostolic, toţi episcopii
care pot trebuie să se întrunească periodic,
în principiu de două ori pe an, pentru a rezolva toate problemele cu care se confruntă Biserica, datorită contextului geopolitic
au fost organizate în timp sinoade provinciale sau naționale, sinoade regionale și sinoade generale. Sinoadele supraregionale
erau considerate ca Mari Sinoade și ele puteau fi receptate ca Sinoade Ecumenice sau
Sinoade Locale, în funcție de modul în care
erau privite deciziile luate în timpul acestora și importanța lor pentru viața bisericească. Competența de a evalua mărimea unui
Sinod revine tot manifestării sinodale, fiind
vorba de un proces prin care este exprimat
consensul eclezial.
Din elementele prezentate mai sus considerăm că poate fi dedus fără echivoc faptul
că Sinodul din Creta este un Sfânt și Mare
Sinod al Bisericii, reunind reprezentanți ai
Sfintelor Sinoade din Bisericile autocefale.
După închiderea lucrărilor, el a intrat în faza
de receptare, iar un viitor Sfânt și Mare Sinod
va avea competența de a se pronunța asupra
calității documentelor rezultate și asupra impactului acestora pentru viața Bisericii.
Pr. Conf. Patriciu VLAICU

APOSTOLIA • NR. 108 • MARTIE 2017

SINAXARUL }NCHISORILOR

PĂRINTELE

NICOLAE
STEINHARDT
(1912-1989)

„Din porunca Înaltpreasfinţiei Sale
Arhiepiscopului Teofil Herineanu și după îndemnul Părintelui Arhimandrit Serafim Man,
duhovnicul meu, schiţez această scurtă autobiografie spre a fi păstrată în arhiva Mănăstirii
Rohia.
Sunt născut în anul 1912 într-o margine
de București, unde tatăl meu, inginer, conducea o fabrică de mobile și cherestea (comuna
suburbană Pantelimon). Din copilărie m-au
atras clopotele și obiceiurile creștinești. Părinţii
mei erau în bune relaţii cu preotul Mărculescu
de la biserica locală, Capra, unde am mers și
eu. Clasele primare le-am urmat parte acasă,
parte la Școala Clemenţa (în răstimp ne mutaserăm în centrul orașului).
La Liceul Spiru Haret am fost singurul
dintre patru elevi israeliţi care nu am venit cu
certificat de la rabin, ci am învăţat religia creștină, avându-l drept dascăl pe preotul Gheorghe
Georgescu, de la biserica Sfântul Silvestru,
om de ispravă, care mă simpatiza și-mi da note
mari. Bacalaureatul l-am luat în 1929, urmând
apoi cursurile facultăţii de Drept și Litere.

Mi-am terminat studiile în 1934, însă doctoratul în drept l-am luat abia în 1936. După
aceea, până la izbucnirea războiului mi-am
continuat studiile la Paris și în Anglia. Reîntors
în țară, nu am avut de suferit ca evreu, tatăl
meu – încetăţenit prin lege individuală votată
de Parlament și ofiţer de rezervă, fiind recu-
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noscut «evreu de categoria a doua», care ne
punea la adăpost de măsuri vexatorii. Am executat, totuși, – deși puteam fi scutiţi – munca
obligatorie și munca la zăpadă, însă în condiţii de operetă. Ar fi cu toate acestea făţărnicie
din partea mea dacă nu aș recunoaște că măsurile luate cu privire la evrei nu m-au întristat,
dându-mi totodată prea bine seama că guvernul țării – date fiind împrejurările – nu putea
proceda altfel și admirând curajul și mărinimia sa în refuzul de a da ascultare ordinelor
venite din exterior, care cereau imperios executarea populaţiei evreiești. Afecţiunea mea
pentru Neamul Românesc s-a întărit.
Greu m-am împăcat cu regimul introdus
în toamna anului 1947. Mulţumesc lui
Dumnezeu că mi-a dat destulă voinţă și destulă luciditate pentru a nu mă lăsa prins în
capcană de ademenirile acestui nou regim.
Purtarea majorităţii coreligionarilor mei m-a
surprins și m-a supărat, făceau jocul unui
partid, care, de altfel, avea să se descotorosească repede de ei. Am suferit alături de atâţia alţii, am fost dat afară din casă și barou și
am dus-o foarte greu din punct de vedere
material și sufletesc. Am fost și foarte bolnav, vreme îndelungată.
Din punct de vedere spiritual lucrurile au
evoluat în cu totul alt mod. Mă simţeam din
ce în ce mai atras de creștinism. Cu o bună și
binevoitoare prietenă, Viorica Constantinide,
mergeam des pe la diferite biserici, ea fiind o
credincioasă fierbinte. Datorită unor oameni
de mare cultură și intensă trăire creștină – Virgil
Cândea și Paul Simionescu – m-am putut apropia de literatura patristică și de filozofia creștină. Progresam, așadar, pe amândouă planu-
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rile: teoretic și practic. Eram, în realitate, apt
pentru botez, îmi lipseau numai curajul și hotărârea de a face pasul final. Șovăiam, mi-era
rușine, diavolul mă ispitea cu frica, smerenia,
slăbiciunea; mă păstram în starea aceea confuză dintre dorinţă și panică, prielnică lenei și
tergiversării. Mi-era și teamă, mă știam foarte
necurat. Domnul lucrează însă în chip tainic
și umblă pe căi misterioase.
În 1959 grupul de prieteni căruia aparţineam de câţiva ani a început să fie arestat,
primul dintre noi fiind Constantin Noica.
Am fost chemat la Securitate ultimul dintre
toţi, cerându-mi-se să fiu martor al acuzării
și punându-mi-se în vedere că, dacă refuz,
voi fi arestat și implicat în «lotul intelectualilor mistico-legionari». Îndemnat cu putere de tatăl meu (căci mi se acordaseră trei
zile răgaz), ba și beștelit pentru a fi primit să
reflectez trei zile și învrednicindu-mă cu harul Domnului, am refuzat să fiu martor al
acuzării; am fost arestat, judecat în cadrul
«lotului mistico-legionar Constantin Noica
– Constantin Pillat» și osândit la 12 ani muncă silnică pentru crima de uneltire împotriva orânduirii sociale a statului.
Atunci n-am mai șovăit și toate aprehensiunile și subtilităţile mele mintale au dispărut ca prin farmec. Eram sigur că nu voi mai
rezista 12 ani și că voi muri în pușcărie. Nu
voiam să mor nebotezat. Domnul din nou
mi-a venit în ajutor. În prima celulă în care
am intrat în Jilava, primul om care mi-a vorbit a fost un ieromonah basarabean, Mina
Dobzeu; de îndată ce i-am destăinuit dorinţa mea, nu a stat mult pe gânduri. Acolo, la
Jilava, în camera 18 de pe secţia a doua (unde
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în două rânduri cursese sânge), am primit
Sfântul Botez (15 martie 1960). Părintele
Mina a ţinut să dea botezului acestuia, care
s-a asemuit mult unui «hold-up», un caracter ecumenic și i-a poftit la mica ceremonie
clandestină pe cei doi preoţi greco-catolici
aflaţi în celulă. Am fost botezat – valabil – în
mare grabă cu apă dintr-un ibric cu smalțul
sărit. Naș l-am avut pe un coleg de lot, fost
director de cabinet al mareșalului Antonescu,
Emanuel Vidrașcu.
La ieșirea din închisoare, în urma graţierii generale a deţinuţilor politici (august
1964), am desăvârșit Botezul prin Mirungere la biserica Schitul Darvari (preotul
Gheorghe Teodorescu), primind și Sfânta
Împărtășanie. De atunci am dus o viaţă creștină conform datinii și regulilor bisericești.
Jinduiam acum după călugărie. O doream
încă din închisoare.

După moartea tatălui meu (în vârstă de
90 de ani – în 1967), am început să-mi caut
o mănăstire, am întâmpinat însă greutăţi și
refuzuri, stareţii se fereau de un fost deţinut
politic. Părintele Mina voia să mă cheme la
Huși, la Mănăstirea din dependențele fostei
Episcopii; s-a opus episcopul Ciopran. La
Cozia, stareţul Gamaliel Vaida mi s-a dovedit plin de bunăvoinţă, locașul mi s-a părut
însă mie mult prea bântuit de turiști și vizitatori. Abia în 1973 Constantin Noica m-a
înștiinţat că a fost la Cluj, unde l-a cunoscut
pe proaspătul episcop Justinian Chira, și că
a vizitat Mănăstirea Rohia, unde episcopul
fusese stareţ vreme de treizeci de ani. «Ţi-am
găsit locul potrivit», mi-a spus Noica.
De îndată am plecat la Rohia, însoţit de
scriitorul Iordan Chimet, un prieten al lui
Noica. În noiembrie ’73 ne-a întâmpinat la
Rohia noul stareţ Serafim Man. Rohia m-a
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cucerit din prima zi și deplin, o dată mai
mult Noica împlinind sarcina de înger călăuzitor al meu. Timp de șapte ani am mers
regulat la Rohia, de cel puţin trei ori pe an,
pe câteva zile, apoi pe câteva săptămâni.
Am fost, bănuiesc, supus unui examen, unei
cercetări negrăbite.
În 1979, părintele Serafim mi-a făgăduit că mă va călugări. S-a îmbolnăvit apoi foarte grav și a fost internat în stare aproape disperată la un spital din Cluj. De acolo, din ce
în ce mai bolnav, a venit în august 1980 la
Rohia numai ca să mă călugărească, potrivit
făgăduinţei ce-mi făcuse. Am fost călugărit
în ziua de 16 august în Paraclisul noii clădiri
de părinţii Serafim Man, Antonie Perta,
Nicolae Leșe și Emanuel Rus. Binecuvântarea
Arhiepiscopiei s-a cerut și obţinut ulterior.
Cunoscându-mi firea mai bine decât o cunosc eu, părintele Serafim mi-a dobândit de
la bunii și îngăduitorii noștri ierarhi de la
Cluj încuviinţarea de a păstra o cameră în
București unde să mă pot duce din când în
când spre a-mi continua într-o oarecare măsură activitatea literară, considerată a fi, indirect, în folosul Bisericii.
Sunt acum monah de șapte ani. Am izbutit să organizez, de bine, de rău, Biblioteca
mănăstirii, m-am deprins să nu lipsesc de la
Sfânta Liturghie și de la Miezonoptică – principalele momente ale disciplinei călugărești
– și am fost, cred, de oarecare folos mai multor candidaţi la examenul de intrare în
Seminarul Teologic.
Dau din tot sufletul slavă lui Dumnezeu
că m-a învrednicit de Sfântul Botez și de călugărie, mult mai mult decât putea nădăjdui
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un ins ca mine. Port din tinereţe o cruce grea
și urâtă: o ticăloasă boală de intestine. Ar fi
trebuit să deznădăjduiesc, să mă întunec.
Credinţa îmi ajută să o rabd cu destul stoicism și să nu-i îngăduie să-mi zdruncine bucuria de a fi creștin și monah – pe măsura
darului, foarte puţin adică, având totuși dreptul de a rosti: Et in Arcadia ego. Fie numele
Domnului binecuvântat.”
Pentru un om născut evreu, a reușit să
trăiască din plin creștinismul. Zicea: „Voi,
care v-aţi născut creștini, nu știţi să preţuiţi
creștinismul așa cum trebuie, dar pentru
mine, care L-am cunoscut pe Hristos mult
mai târziu, fiecare zi e ca și o zi de Crăciun”.
Și prin predicile rostite de la amvonul Rohiei
– chiar dacă a fost simplu monah, nefiind hirotonit preot –, scrise și publicate în volumul Dăruind vei dobândi, „se poate considera că de la Antim Ivireanul încoace așa predici
și eseuri teologice n-au mai fost scrise și rostite”, crede ecleziarhul de la Rohia. Faptul că
s-a botezat ortodox într-o închisoare comunistă, deși în acea celulă erau și preoţi catolici, „dovedește cât preţuia Biserica Ortodoxă,
despre care spunea că e singura Biserică ce
păstrează nealterată învăţătura de credinţă
și învăţătura celor 7 Sinoade ecumenice. Și
alții și-ar fi dorit să intre în rândurile lor, spre
exemplu catolicii, căci inclusiv papa Ioan
Paul al II-lea, când a vizitat România în mai
1999, în cuvântarea pe care a ţinut-o la
București, a amintit numele monahului
Nicolae de la Rohia, ca «unul dintre cei mai
erudiţi oameni născut pe pământ românesc»”. (Arhim. Macarie Motogna)
Preot Gelu Porumb
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ALEXIE
OMUL LUI DUMNEZEU1
17 martie
fântul Alexie s-a născut la Roma, în vremea împăratului Arcadie (395-408), dintr-un
nobil și evlavios senator numit Eufimian și din soția sa, Aglaia, după ani îndelungați de
grea nerodnicie. A primit cea mai bună educație și, când a ajuns la maturitate, părinții
săi i-au rânduit căsătoria cu o tânără fată din nobilimea romană. În aceeași noapte a
nunții când trebuia să se alăture soției sale în camera de nuntă, Alexie, care era cuprins doar de
sfânta și desăvârșita feciorie, i-a redat inelul, spunându-i câteva cuvinte la ureche și a fugit pe ascuns. Urcându-se pe un vas, încrezându-se astfel în Pronie, a reușit să ajungă până la Laodiceea
și, de acolo, s-a alăturat unei cete de negustori care mergeau la Edesa, în Mesopotamia. Se opri
acolo la o biserică închinată Maicii Domnului și a rămas șaptesprezece ani în pridvorul ei, îmbrăcat fiind cu haine sărace și rupte și hrănit prin dărnicia credincioșilor care veneau la biserică să se roage. Între timp, tatăl său trimisese slujitori în toate direcțiile în căutarea lui, în timp ce
mama lui, acoperită cu un sac, stătea întinsă pe pământ și de nemângâiat, iar femeia sa, imitând
iubirea turturelei pentru soțul ei, aștepta sosirea unor vești noi. Câțiva dintre trimișii lui Eufimian ajunseră până la Edesa, au trecut pe lângă Alexie și i-au dat milostenie, departe de a bănui
că el este nobilul lor stăpân, atât de mult se schimbase trupul său prin asceză și prin relele abuzuri pe care le îndura cu mulțumiri pentru dragostea lui Dumnezeu.
După această lungă nevoință dusă în taină, Maica lui Dumnezeu s-a arătat într-o zi paracliserului bisericii, cerându-i să-l facă să intre pe „Omul lui Dumnezeu”. Văzându-se pe sine descoperit și de acum expus măririlor oamenilor, Alexie a fugit din nou și s-a urcat pe un vas care
mergea la Tars; dar vânturile cele rele, sau mai degrabă Pronia dumnezeiască, au împins vasul
în portul Romei. Sfântul s-a supus acestui semn dumnezeisc și a mers fără întârziere la casa familiei sale, unde a cerut milostenie, precum un cerșetor, tatălui său care ieșea. Fără a recunoaște
pe fiul său iubit, Eufimian, care iubea acum chiar mai mult decât înainte să facă milostenie după
această pierdere dureroasă, a poruncit slujitorilor săi să ofere adăpost acestui om sărac și să-l
hrănească cu resturile de la masa lui, atâta timp cât va dori el. Omul lui Dumnezeu a rămas încă

S

1. În ciuda asemănării dintre această Viață și cea a Sfântului Ioan Calivitul [15 ianuarie], păstrăm aici
distincția tradițională dintre acești doi sfinți foarte populari.

APOSTOLIA • NR. 108 • MARTIE 2017

37

SINAXAR

șaptesprezece ani la ușa casei tatălui său, supunându-se, fără vreun cuvânt de împotrivire, ba chiar cu plăcere, insultelor și batjocoririlor slujitorilor. Când a cunoscut că ziua
plecării lui din această lume se apropie, a cerut să-i fie aduse hârtie și cerneală și cu pana
în mână, scriind toată istoria vieții sale, a adormit ca să treacă în locașurile cele veșnice.
În aceeași zi, în timp ce se slujea Liturghia
în bazilica Sfântul Petru, sub protia papei și în
prezența împăratului Honorius (395-423) și
a unei mari mulțimi de oameni, un glas s-a auzit din altar: „Căutați-l pe omul lui Dumnezeu:
acesta se va ruga pentru cetate și pentru voi
toți, căci îndată va părăsi trupul!”. Pe măsură
ce mulțimea a început să se roage, glasul s-a
auzit din nou pentru a descoperi că acesta se
găsea în casa lui Eufimian. Când marea adunare, cu împăratul și cu papa în frunte, au venit în acel loc, slujitorul menit să-i împlinească cele de trebuință a arătat că cerșetorul care
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a stat timp de atâția ani la poartă împărțea hrana sa celor mai săraci decât el și nu se hrănea
decât duminica cu un pic de pâine și apă, rămânând statornic și chiar bucuros atunci când
ceilalți slujitori îl năpădeau cu batjocuri. S-au
dus la locașul lui și l-au găsit deja mort, ținând
o hârtie în mână. Când s-a citit aceasta în public, toți au rămas tăcuți de uimire în fața felului admirabil în care acest slujitor al lui
Dumnezeu luptase împotriva firii pentru a dobândi bunătățile care sunt deasupra firii.
Împăratul și papa, văzând lacrimile și plângerile părinților sfântului, i-a sfătuit să se bucure, mai degrabă decât să plângă, și să se veselească pentru că au dat naștere unui astfel de
sfânt, care va domni împreună cu Hristos în
veșnicie. Mulțimea se îmbulzea în jurul locului său de moarte, cei orbi își redobândeau vederea, surzii auzeau, cei muți slăveau pe
Dumnezeu cu glas mare, duhurile cele rele se
îndepărtau, toate într-o astfel de îmbulzeală
încât cortegiul funerar nu putea înainta.
Împăratul a aruncat apoi monede de aur, în
nădejdea că mulțimea se va îndepărta de la sicriu ca să le adune. Dar nu s-a întâmplat așa,
iar oamenii au disprețuit aurul cel pieritor pentru a primi harul cel netrecător atingând trupul sfântului. În cele din urmă, a fost așezat în
bazilica Sfântului Bonifaciu2 într-un sicriu împodobit cu aur și pietre prețioase, care răspândea din belșug un parfum binemirositor care
tămăduia tot felul de boli3.
Sinaxarul Părintelui Macarie
Simonopetritul, luna martie
2. După alte izvoare, înmormântarea a avut loc
la Sfântul Petru, pe 17 iulie 383.
3. Cinstitul cap al Sfântului Alexie este cinstit la
Sfânta Lavră din Kalavryta în Peloponez.
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SEBASTIAN RUSAN,
ARHIEPISCOP AL IAŞILOR ŞI MITROPOLIT
AL MOLDOVEI, UN ALT MARTIR AL NEAMULUI

„E un nemernic acela care
spune că preotul nu-i în
slujba poporului. Să fiţi în
slujba Bisericii. Să fiţi
vrednici chiar în mijlocul
ateilor… Întâi Hristos și
apoi, după Hristos, trebuie
să avem ţara și poporul.”
(Din cuvântul
mitropolitului către preoți
la anul 1955)
INTRODUCERE
ra comunistă a venit cu epurarea multora dintre figurile cele mai reprezentative
ale ierarhiei ortodoxe. Dacă în vremurile din urmă, poporul român era obișnuit cu o anume sinergie între reprezentanţii puterii de stat și membrii ierarhiei bisericești, din anul 1947 lucrurile au luat o cu totul altă întorsătură. Dacă voievozii,
domnitorii și regii românilor din toate timpurile au crezut într-o colaborare cinstită
cu Biserica neamului (Biserică din care, până la urmă, și ei făceau parte!), iată că noua
putere instalată în România în fatidicul an 1947 nu mai dorește o colaborare onestă
cu ierarhia bisericească, ci, dimpotrivă, merge spre o supunere cât mai accentuată (oarbă!) din partea acesteia.
Vechile raporturi de sorginte bizantină, cu rezultate minunate atât pe tărâm bisericesc,
cât și secular, au încetat, comuniștii români începând acţiunile de epurare a clerului,

E

APOSTOLIA • NR. 108 • MARTIE 2017

39

MARTIRI AI NEAMULUI ROMÂNESC

Arhiepiscopul Sebastian Rusan al Sucevei şi Maramureşului, 1949

scopul de Roman, Lucian Triteanu (august
1947), episcopul Armatei, Partenie Ciopron
(august 1948, prin desfiinţarea Episcopiei Armatei), episcopul de Huși, Grigorie Leu (prin
desfiinţarea Eparhiei de Huși și contopirea ei
cu cea de Roman în februarie 1949), episcopul de Oradea, Nicolae Popoviciu (octombrie
1950), câţiva dintre aceștia murind în condiţii
neelucidate (se presupune că otrăviţi!).
ASCENSIUNEA LUI SEBASTIAN
RUSAN ÎN IERARHIA BISERICII

inclusiv a unor reprezentanţi ai
ierarhiei superioare a Bisericii
Ortodoxe Române, încă de la preluarea puterii politice, la 6 martie
1945, ca mai apoi, din anul 1947,
să nu le mai poată sta nimic în calea împlinirii planului de subjugare totală a celei mai mari forţe…
potrivnice (!): Biserica strămoșească!
Astfel, au fost forţaţi să se
retragă mitropolitul Olteniei,
Nifon Criveanu (20 aprilie
1945), mitropolitul Bucovinei,
Tit Simedrea (30 iunie 1945),
mitropolitul Moldovei, Irineu
Mihălcescu (16 august 1947),
episcopul Dunării de Jos (Galaţi), Cosma Petrovici și epi-
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La sărbătoarea „Schimbarea la Faţă” a anului
1946, la Mănăstirea Sâmbăta de Sus slujea mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului. La acest praznic era prezent prim-ministrul Petru Groza, vechi
membru în Adunarea Eparhială a Sibiului și președinte al Frontului Plugarilor, grupare politică
afiliată Partidului Comunist.
Prezenţa lui Groza la această sărbătoare bisericească nu era întâmplătoare. El se afla în campanie electorală pentru alegerile din noiembrie
1946 și depunea eforturi pentru înregimentarea
preoţilor în gruparea sa politică. Cu această ocazie, liderul politic l-a întâlnit pe preotul Sebastian
Rusan. În toamna lui 1940, acesta fusese expulzat de autorităţile horthyste din biserica pe care
o ridicase la Odorhei, refugiat la Viștea de Jos,
iar acum avea funcţia de protopop de Satu Mare.
Părintele Rusan suferea deoarece își găsise biserica batjocorită de ocupanţi. Atunci Petru Groza,
care îi era naș de cununie, i-a propus să fie administrator protopopesc la Satu Mare. Astfel a început ascensiunea lui Sebastian Rusan în ierarhia Bisericii. Dar această ascensiune era pe deplin
justificată. Alături de greutăţile din familie,
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Ierarhi şi preoţi alături de credincioşi; de la stânga la dreapta, mitropolitul Firmilian Marin al
Olteniei, Episcopul Nicolae Colan al Clujului şi mitropolitul Sebastian Rusan al Moldovei

pierderea soţiei și copii mulţi de crescut, preotul Sebastian Rusan, pe unde slujise,
ridicase câte o biserică. Cunoscuse prizonieratul din Primul Război Mondial, apoi
calvarul persecuţiei horthyste, iar acum era hotărât să pună umărul la reconstrucţia
ţării prin Biserica ortodoxă, căreia îi slujea de aproape 40 de ani. În toamna lui 1946
a fost numit administrator al Episcopiei Maramureșului, un an mai târziu ajungând
eparhiot. În septembrie 1948 a devenit arhiepiscop al Sucevei și Maramureșului,
pentru ca doi ani mai târziu să ocupe scaunul mitropoliţilor Moldovei. Mulţi îl vedeau ca omul lui Petru Groza, „omul puterii comuniste”. Însă prin păstorirea sa a
arătat că nu abdicase de la jurământul depus la intrarea în preoţie, după cum îi încuraja pe preoţi în 1955: „E un nemernic acela care spune că preotul nu-i în slujba
poporului. Să fiţi în slujba Bisericii. Să fiţi vrednici chiar în mijlocul ateilor. Eu nu
am ajuns mitropolit prin mașinaţiuni diabolice, ci datorită celor 48 de ani de misiune bisericească, căci totdeauna am avut la căpătâi Sfânta Scriptură. Întâi Hristos și
apoi, după Hristos, trebuie să avem ţara și poporul”. Astfel de vorbe l-au costat pe
mitropolit. Documentele Securităţii consemnează că vlădica Sebastian a fost otrăvit și la 15 septembrie 1956 a trecut la cele veșnice.
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ACTIVITATEA MITROPOLITULUI ÎN CÂTEVA CUVINTE!
Din punct de vedere pastoral-misionar: vizite pastorale în eparhie, scrisori pastorale
pline de învăţături duhovniceşti şi, în mod special, de sfaturi și îndemnuri practice. O
atenţie aparte a acordat aducerii/readucerii stiliştilor în sânul Bisericii Ortodoxe, dar
şi a celor de alte confesiuni, într-o perioadă în care se înregistrau „treceri de la o confesiune la alta”. A propus, în 1950, canonizarea lui Ştefan cel Mare şi a lui Daniil Sihastrul,
ceea ce, atunci, nu s-a aprobat, organizând, în schimb, evenimentul de mare valoare
duhovnicească din capitala Moldovei: generalizarea cultului Sfintei Parascheva.
Din punct de vedere social-filantropic, mărturie stau mulţimile de ajutoare oferite
persoanelor, familiilor, parohiilor și așezămintelor monahale aflate în dificultate ș.a.
Din punct de vedere administrativ-gospodăresc, mitropolitul Sebastian a luat măsuri
privind reorganizarea noii eparhii (crearea Mitropoliei Moldovei și Sucevei, dar și revenirea a trei protopopiate din jud. Neamţ la Eparhia Iașilor: Piatra Neamţ, Târgu
Neamţ și Ceahlău), pentru reparaţia și consolidarea Reședinţei mitropolitane, decorarea cu mozaic a cafasului exterior al Catedralei mitropolitane sau dotarea cu vitralii
a geamurilor acesteia, ridicarea Casei de odihnă de la Bălţătești ș.a.
Din punct de vedere cultural: funcţionarea Școlii tehnice de cântăreţi bisericești, a
Seminarului monahal, a școlilor monahale în mănăstirile mai însemnate din cuprinsul
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eparhiei, cărora le erau arondate și celelalte așezăminte monahale, organizarea,
în cadrul mănăstirilor și schiturilor mai
mari, a școlilor elementare de completare a celor șapte clase elementare, publicarea volumului „Osteneli chiriarhale” ș.a.
SFÂRŞITUL MITROPOLITULUI!
Slujitor format la școala teologică a
Sfântului Mitropolit Andrei Șaguna, era
permanent alături de poporul său și, oriunde păstorea, ridica un altar spre slava
lui Dumnezeu.
Rămas văduv, în 1947 a fost ales episcop de Maramureș, în 1948 arhiepiscop
de Suceava și Maramureș, pentru ca în februarie 1950 să fie numit mitropolit al
Moldovei. Deși ajunsese în treapta de mitropolit și cu sprijinul nașului său, Petru
Groza, ierarhul Sebastian nu a putut permite factorului politic să se amestece în
problemele sale sau să lezeze interesele
Bisericii, sfătuindu-și permanent preoţii
să slujească altarului: „Să nu faceţi din altarele voastre o tabără politică. Noi avem
ideologia noastră. Guvernul comunist își are
socotelile lui, dar noi nu vom fi așa de neînţelepţi ca să nu înţelegem. Preoţii mei să fie
alături de poporul românesc, să-l înţeleagă,
să-l ajute, căci Hristos ne învaţă să plângem
cu poporul”.
Sebastian Rusan, ca și alţi ierarhi ortodocși români, nădăjduia în schimbarea regimului politic cu ajutorul anglo-americanilor. Nu de puţine ori, în
discursul său, mitropolitul își manifesta

speranţa în venirea americanilor, iar informatorii Securităţii consemnau de fiecare dată: „Cu riscul de a nu mai fi mitropolit, doresc schimbarea regimului; am
gineri buni care azi pătimesc, dar care mâine vor avea o situaţie bună”. În decembrie
1953, spunea: „Anul acesta vine sfârșitul
comuniștilor de pe tot pământul, pentru că
ei sunt dușmani ai Bisericii; nu vor reuși să
nimicească Biserica; timpul le-a sosit și se
vor duce în iad cu toţi”.
La fel se exprima mitropolitul într-o
adunare a preoţilor din Iași, în aprilie
1954: „Voi, care întotdeauna aţi dus muncă de lămurire pentru pacea internă dinlăuntrul ţării, lămuriţi poporul și îndemnaţi-i
la muncă și liniște, căci în Scriptură spune:
Numai cel ce va răbda până la sfârșit, acela
se va mântui”.
În raport cu astfel de afirmaţii, informatorii Securităţii consemnau cu exces
de zel cum se crea o atmosferă potrivnică autorităţilor comuniste, iar încrederea
în oamenii Bisericii creștea tot mai mult.
Cu toate avertizările venite din partea autorităţilor comuniste, mitropolitul nu și-a
schimbat atitudinea. Pentru această atitudine a sa, mitropolitul Sebastian a fost permanent urmărit de Securitate. Potrivit documentelor întocmite de Securitate
există indicii că moartea acestui ierarh a
survenit la 15 septembrie 1956 în urma
unei otrăviri, unii cercetatori vorbind despre „sinucidere prin otrăvire”.
Veșnica lui pomenire!
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n iepure, privind mersul leneș al
unei țestoase, îi spuse acesteia în
glumă:

- Vrei să facem o întrecere să
vedem cine aleargă mai repede?
Țestoasa fu de acord. A doua zi, disde-dimineață, veniră la locul hotărât pentru începerea cursei. Multe animale voiau
să privească întrecerea și așteptau cu nerăbdare. Domnul șoarece trase o linie roșie
pentru start, iar veverița dădu semnalul
de plecare cu un fluier. Iepurele porni valvârtej, iar țestoasa înce nel, după cum îi
era felul.
Cum o luase cu mult înaintea țestoasei,
iepurele se așeză să mănânce câțiva morcovi proaspeți. În mp ce mânca, trecu și
țestoasa, transpirată, dar hotărâtă să nu
se dea bătută.
Iepurele mai alergă puțin și, în dreptul unui sat, se așeză sub un copac să se
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odihnească. Târziu, țestoasa îl ajunse din
urmă, dar trecu mai departe fără să se
oprească.
Iepurelui i se făcu somn. Își spuse:
- Soarele ăsta e prea fierbinte! Mai bine
dorm un pic! Țestoasa e înceată și voi avea
mp s-o întrec!
Când se trezi, văzu că se lăsase noaptea. Sări ca ars și porni pe urmele țestoasei.
În depărtare, o văzu cum trece linia de sosire și câș gă întrecerea. Toate animalele
au aplaudat-o. I-au dat apoi o cupă, ca
unei mari câș gătoare.
Iepurele a ajuns târziu, obosit și rușinat!
Tocmai el, care credea că este cel mai bun
alergător! Așa a aflat că RĂBDAREA și
PERSEVERENȚA sunt DARURI neprețuite.
MORALA: Doar cu muncă și perseverență
poți fi premiat!
Sau, mai în general, fără muncă și
perseverență nu vei putea obține rezultate bune atât pentru suflet, cât și pentru
trup. Tot ce se obține ușor, trece repede,
nu este apreciat la adevărata valoare și
lasă un gol care se transformă în tristețe
grea și senzație de neîmplinire... Dumnezeu
ne binecuvântează cu multe daruri, dar
trebuie să luptăm pentru ele, să le merităm, așa va fi totul trainic!
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CÂNTECUL GREIERULUI

U

n călugăr înțelept avea un ucenic care locuia la
oraș. Orășeanul nostru l-a invitat pe călugăr la el
acasă, dorind să-i răsplătească purtarea de grijă și
să-i prezinte orașul său. Călugărul nu prea dorea să meargă acolo, dar părintele stareț l-a însărcinat într-o zi cu
rezolvarea unei probleme a mănăstirii.

Călugărul și orășeanul mergeau împreună prin centrul orașului. Călugărul – cu chipul său, cu barba sa albă
și hainele negre – atrăgea privirile trecătorilor, iar
orășeanul nostru umbla mândru alături de duhovnicul
său. La un moment dat, în Piața Centrală, călugărul se
opri dintr-o dată și spuse:
- Auzi și tu ce aud eu?
Puțin descumpănit, orășeanul nostru își ciuli cât putu
urechile, recunoscând că nu auzea nimic altceva decât
zgomotul puternic al traficului din oraș.
- Undeva pe aproape este un greier care cântă, connuă sigur pe sine călugărul.
- Eu nu aud altceva decât rumoarea obișnuită a
orașului, replică orășeanul. Și apoi, doar nu crezi că sunt
greieri pe aici...
- Nu mă înșel. Aud cântecul unui greier, insistă călugărul și se apucă, hotărât, să caute printre frunzele unor
tufișuri. După câteva clipe, îi arătă ucenicului său, care
îl privea scep c, o mică insectă, un minunat greier cântător, care căuta să se ascundă scârțâind ceva spre cei
care îi tulburaseră concertul.
- Ai văzut că era un greier? zise călugărul.
- Așa este, recunosc ucenicul. Voi, călugării, aveți auzul mult mai fin decât noi, orășenii.
- De astă dată te înșeli, spuse zâmbind înțeleptul călugăr. Ia uite...
Spunând acestea, călugărul scoase din buzunar o monedă și, prefăcându-se că-i scapă, o lăsă să cadă pe tro-
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tuar. De îndată, câțiva trecători
au întors repede capul.
- Ai văzut? mai spuse călugărul. Moneda aceasta a produs
un clinchet mai subțire și mai
slab decât cântecul greierului.
Ai observat însă câți oameni l-au
auzit?
MORALA: Auzi doar ce vrei să
auzi... Dumnezeu ne-a lăsat liberul arbitru, noi putem alege:
lucrul bun sau lucrul rău, să-l
vedem, să-l auzim, să-l facem...
Totul depinde de noi dacă vrem
să mergem spre Dumnezeu,
care ne așteaptă cu dragoste
nemărginită și fericire veșnică,
sau o luăm în cealaltă parte
unde vom afla doar durere și
suferință fără sfârșit...
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Poezie cu zale
Virgil Maxim

încerca măcar să vorbești despre Virgil Maxim în câteva pagini de revistă, îmi pare a fi un
sacrilegiu. La ce să te oprești?
La ce te-ai putea limita? La viața sfântă,
confiscată în celule serafic transformate
în galaxii hristice? La plânsu-i zâmbit în
icoane imaginate între două nopți obraznic de nesfârșite, ca și cum ar fi vrut să-i
înghită ziua sfântă a nunții cerești? La lirismu-i isihat ce oglindește magnific transformarea unei temnițe hidoase în pustie
paristică? Și totuși, pentru a nu uita...
Virgil Maxim, supranumit pe drept cuvânt nuntașul cerului, prin asociere cu titlul
uneia dintre poeziile sale, s-a născut în comuna prahoveană Ciorani, în postul
Crăciunului anului 1922, pe 4 decembrie.
A învățat la Școala Primară din Ploiești,
apoi la Buzău, clădindu-și personalitatea
pe studiu și contemplare spirituală, dând
dovadă din fragedă tinerețe de sete după
trăirea în Hristos. Depunerea jurământului
ca frate de cruce, în anul 1937, îi va deschi-

A
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de calea însângerată spre desăvârșirea studiilor în cea mai rafinată universitate a
spiritualității românești postmoderne, în
care va studia cu devorantă dibăcie, timp
de 22 de ani. Cu cinică mărinimie, regimul
roșu avea să limiteze la această sumă de ani
detenția inițială de 25, la care fusese condamnat. Și-a dedicat astfel tinerețea, între
20 și 42 de ani, căutării de sine, având pe
rând, deopotrivă colegi și profesori, alți
studioși ai izbăvirii prin jertfă, cu nume la
fel de metalic rezonante în clopotnița
sfinților mărturisitori. Între ei, Sandu Tudor,
Gheorghe Calciu, Valeriu Gafencu, Vasile
Serghie, Anghel Papacioc și mulți alții.
Secțiile absolvite îi încununează absolut
biruința: Jilava, Pitești, Gherla, Văcărești,
Aiud... toate Magna cum Laude. Și-a însușit
atât de mult specificul acestei didactici, încât va afirma desprea cea mai diabolică supunere la cazne prin care a trecut:
„În iarna lui 1963-1964, am fost izolat,
la 1 Decembrie 1963, într-o celulă gheţoasă,
cu lanţuri de picioare și cătușe la mâini, și am
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fost scos la 1 Martie 1964, deci trei luni de
iarnă, cu mâncare așa cum se dădea pentru
perioada de izolare în condiţiile acelea – o
ceașcă de terci la trei zile. Mai fusesem izolat
– 7 zile, 14 zile; în toamna aceea [Gheorghe]
Crăciun avea intenţia să mă lichideze, având
în vedere că el îl lichidase și pe fratele meu,
Alexandru, care făcuse parte din grupul de
rezistenţă în Munţii Trascăului, cu grupul maiorului Dabija. Primele două săptămîni mi-a
fost foarte greu, deși eram obișnuit cu formele acestea dure de sancţiune. Și mă rugam tot
timpul, dar simţeam usturimea, durerea lanţului, a frigului. Fiindcă știam pe de rost – toţi
învăţasem, toţi știam – acatistele, psalmii, pasagii întregi sau Evanghelii întregi, tot timpul
eram în rugăciune și în această recitare continuă a cuvântului sfînt. După două săptămâni n-am mai simţit nimic și am început să
am o stare de bucurie, de satisfacţie, de completă degajare de fiinţa mea. N-aș fi vrut să
schimb cu nimic starea aceea. Nu mai eram
conștient de valoarea timpului. Sesizam din
când în când că a venit acel polonic de terci,

îmi dădeam seama că au mai trecut trei zile,
dar câte în total… nu eram capabil să fac socoteala și nici nu mă interesa”.
Fără vreo altă neputincioasă adăugire,
amintesc aici o inflorescență lirică, transformată angelic în rugăciune, de către marele imnograf al crucii purtate, sfințit prin
propria-i bucurie de a-și trăi jertfirea.
Versurile scrise în cea mai mare parte în
temniță, fac din Virgil Maxim mai mult
decât un mărturisitor demn al lui Hristos.
Va afirma, după anii de detenție, că nu a
intenționat niciodată să facă literatură, cu
atât mai puțin poezie. Dar tocmai asta îi
conturează personalitatea lirică. Faptul că
poezia sa se naște în el, din Dumnezeu.
Din interiorul pe care prin asceză, îl
îndumnezeiește. Versul lui Virgil Maxim
e dumnezeiesc. Nu și-l asumă ca origine.
Îi este dăruit de sus. De aceea se regăseșe
între poeții isihaști ai spiritualității
românești. Chiar dacă smerit, de teama
unei rearestări, și-a zidit caietul cu versurile memorate după gratii , într-un perete
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de beton pe vremea când lucra ca zidar la
construirea unui cămin de nefamiliști din
Brazi, poezia lui mărturisește din ziduri,
precum Ana lui Manole, că întâlnirea cu
Hristos crește numai în jertfă.
S-a mutat la Domnul în anul 1997, pe
data de 19 martie, dar Nuntașul Cerului și

Imn pentru crucea purtată, cele două cărți
scrise de Virgil Maxim, prima de versuri
isihaste și a doua de memorii, îi vor purta numele în timp, mărturie sfântă spre
Ziua Judecății neamului românesc.

NUNTAŞUL CERULUI

l-a învârtoșat cu zgură și mătrăgună…
Și-l curăţesc,
îl șlefuiesc,
să mi-l desăvârșesc
La Nunta – Păcii – Veșniciei – Tale
Să nu lipsesc! …

„Fericiţi cei chemaţi la
Cina–Nunţii–Mirelui”
(Apocalipsa 19-9)
Mi-am făcut inima alăută
și cuvântul arcuș
să-ţi cânt, O, Mire, în viaţa aceasta
– noapte de îndelungă priveghere –
cântarea mult plăcută …
Imn și dulceaţă
în gura celor vii nu celor morţi
sosiţi din patru Răsărituri ale lumii
și Te slăvească în Cetatea Ta
prin cele Patru Porţi…
Dar,
vrând să gust și eu
din vinul Bucuriei
în cântul meu
în ritmul melodiei,
îmi făuresc Potirul…
Lucrez cu FOCUL
să-i lămuresc metalul preţios
pe care valul lumii – puhoi nesăţios –
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Pr. Trandafir Vid

Nuntaș al Vieţii-fără-de-sfârșit
m-am socotit nevrednic să cutez
să nu mă-mbrac în Strai-de-Sărbătoare…
De-aceea, Mire,
potirul meu e-o floare
în care-am pus
un Gând
un Cântec,
un Izvor.
Un Gând, Credinţa mea în Tine
Un Cântec, Nădejdea mea,
în Cel-ce-Este, în Cel-ce-a-Fost, în Cel-ce-Vine!
Și un izvor, din care bând,
în Dragoste să fiu nemuritor!…
De-aceea Mire,
mi-e ochiul minţii mele
Vatră-de-Jăratec !
Cutezător, Albastră-Înţelepciunea
Am pus-O dinadins
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Virgil Maxim împreună cu soția și fiica

Berbec-întâi-născut,
în Rug-încins…
Tainic s-o jertfesc
pentru Dorul inimii mele!…
Știi, ea mereu
în nebunia dragostei
a cerut viaţă din Viaţă-de-Dumnezeu!…
Acesta este Cântecul meu, Mire!…
Numai Tu îl știi!
Pentru Tine-l cânt,
în simţire!…
E Cântecul Măreţului-Ospăţ-Împărătesc,
Unde mâncarea și băutura,
Este Lumină !
Nuntașii,
Bucuria n-o plătesc!…
Cine are Potirul
sau știe să cânte,
să poftească!
Să intre la Cină !
Numai cine are potirul
sau… știe să cânte…
CÂNTEC DE ÎNCEPUT
„Și a pus în gura mea
cântare nouă,
Cântare Dumnezeului-celui-Viu.”
(Psalm)
Cânt,
un Gând,
un Cuvânt,
o Lucrare!

Cânt,
întreit sfântă-cântare.
Pentru Chipul-de-Taină!
Și-L îmbrac într-o haină
pe care-o ţes tot mereu
curcubeu în inel...
Cânt pentru El,
pentru Dumnezeul-din-Cer
psalm-de-mărire
în Templul-Luminii
NEÎNVINSE!
CU CIOBUL MINŢII
Doamne,
m-am apucat să car Lumina Ta
cu ciobul minţii mele
în bojdeuca mea…
Și… nu știu ce-am făcut
fiindcă,
din ziua
și chiar din ceasu-n care-am început,
i se cojesc pereţii
și cade toată tencuiala ei de lut!…
Doamne,
m-am apucat să car Lumina Ta
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cu ciobul minţii mele…
Și-acum, zidirea mea,
pe Stâlpii-Înţelepciunii o-nnoiesc
și-așez Icoană,
Chipul-Împărătesc,
Al Celui-ce-a-făcut
Cu darul Lui,
Din ciobul minţii mele
Tron Ceresc!…

să mintă
c-a înviat Iisus…
Și neștiind că moartea
nu biruie Viaţa
s-au prăbușit cu-armura-romană
la pământ,
când Învierea-Vieţii
dăduse Moartea… morţii !
Mărire lui Iisus și Învierii Lui !…
În Dimineaţa-Înaltă și Caldă
a Primăverii
nici piatra,
nici pecetea,
nici paznicii,
nici Moartea
n-au biruit Viaţa !

PAŞTI
Jilava – 1950
(Prietenilor mei care au murit
dar…sunt vii…)
Duh drept,
Duh sfânt,
Atotstăpânitor,
domnește peste mine
întru aceste Înalte și Sfinte și Tăcute zile,
în care corcodușii,
măceșii,
porumbarii,
și-au pus pe frunte
albul,
parfumul,
și dulceaţa
împodobind mormântul-comun
în care viaţa
s-a îngropat de vie
ca Viaţa lui Iisus…
Străjerii, făcând pază
în noaptea minunată
au așteptat
ca ucenicii furându-l
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Mărturiseau tăcute miresmele luminii
împodobind mormântul…
și îngerul de pază !…
De-aceea corcodușii,
măceșii…,
porumbarii…,
și-au pus pe frunte albul,
parfumul
și dulceaţa…
Vestind că-n moartea noastră
este ascunsă Viaţa !
Și florile… NU MINT !
ÎNCHINARE
Cinului Călugăresc și Monahicesc
Nu toţi cei cărora le-am închinat
Poeme erau preoţi sau călugări…
Dar toţi cei cărora le-am închinat
poeme erau… preoţi sau călugări!…
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PRIMA SLUJIRE LA PADOVA NORD - LIMENA

uminică, 19 februarie, a fost o zi de mare bucurie pentru creștinii ortodocși
din Limena, la prima Sfântă Liturghie slujită în parohia nou înființată.
Dăm slavă Domnului pentru toate și mulțumim tuturor celor ce s-au ostenit și au făcut posibil ca după doar cinci zile de muncă să putem sluji împreună cu
toți cei care ne-au sprijinit din parohiile învecinate.

D
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COPII DIN PAROHIA FORLI
ÎN PELERINAJ LA ROMA

u voia Domnului, noi, copiii din Parohia „Sfântul Grigorie Teologul” din Forli, am finalizat un proiect pe care l-am început încă din luna octombrie 2016.
Fiecare dintre noi a creat diverse obiecte artizanale pe care le-am expus in cadrul unui târg de Crăciun. Prin dragostea creștinilor din parohie și a părinţilor noștri,
am adunat bani pentru un pelerinaj de două zile la Roma.
Am fost foarte entuziasmaţi de ideea aceasta și, ajungând la Roma, am văzut cât de
frumos este orașul și ne-am dat seama de cât de mulţi sfinţi au fost aici.
În prima zi, sâmbătă, 18 februarie, am început cu basilica „San Paolo fuori dalle mura”,
unde se găsesc moaștele Sfântului Apostol Pavel, „cera pasquale”, altarul Adormirii Maicii
Domnului, altarul convertirii Sfântului Pavel, mozaicul bizantin și altele. După ce ne-am
împrietenit cu Sfântul Apostol Pavel, ne-am îndreptat spre Sfântul Apostol Petru, iar pe
drum am văzut: piramida „Caia Cestia”, zidurile aureliane, băile termale ale lui Caracala,
Hipodromul, Arcul lui Constantin, ruinele reședinţelor împăraţilor romani, biserica Sfintei

C

52

APOSTOLIA • NR. 108 • MARTIE 2017

DIN VIA#A PAROHIILOR

Muceniţe Anastasia Romana, Templul lui Hercule, Insula Tiberiană, precum și multe altele. Ajunși la Vatican, ne-am bucurat să fim aproape de moaștele Sfântului Apostol Petru
și de cele ale Sfântului Grigorie Teologul, protectorul parohiei noastre. Apoi ne-am îndreptat spre Colosseum și spre Arcul de triumf al lui Constantin cel Mare.
Spre sfârșitul zilei, ne-am bucurat să aflăm despre viaţa și martiriul Sfinţilor Doctori
fără de arginţi Cosma și Damian și am coborât în subsolul bisericii lor, unde ne-am rugat și am cântat. Ziua s-a încheiat cu vizita la frumoasa „Fontana di Trevi”.
A doua zi, duminică, am avut bucuria să participăm la Sfânta Liturghie săvârșită de
Preasfinţitul Părinte Siluan, ne-am împărtășit cu Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus
Hristos și ne-am închinat la moaștele sfinţilor din bisericuţa Episcopiei.
După ce am mâncat, am primit binecuvântare și daruri de la Preasfinţitul și am pornit iar spre centrul Romei. Am vizitat „Ierusalimul”, intrând în biserica Sfânta Cruce,
unde ne-am rugat la altarul care conţinea: o bucată din lemnul Sfintei Cruci, moaștele Sfântului Apostol Toma, două piroane cu care a fost răstignit Hristos, doi spini din
coroana Lui și o bucată din lemnul tâlharului cel bun. Am mai vizitat și biserica „Scala
Santa” și biserica construită de împăratul Constantin („Salvatore”).
Pelerinajul acesta a fost foarte frumos pentru că am reușit să ne închinăm la mulţi
sfinţi aflați la Roma și am împărţit bucurii cu prietenii, însă cel mai frumos a fost că
ne-am împrietenit cu Sfinţii!
Mulţumim lui Dumnezeu și celor care au făcut acest pelerinaj posibil!
Alessandra Beldean (12 ani), Parohia Forli
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ACASĂ LA DUMNEZEU!

ineri, 17 februarie 2017, a avut loc în parohia „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Carrara, Regiunea Toscana, o întâlnire pe cât de neobișnuită, pe atât de emoţionantă.
Elevii clasei a VIII-a ai Școlii Medii „G.B. Giorgini” - Montignoso, Massa-Carrara,
însoţiţi de doamnele Maria Chiara Loffredo, profesoara de Italiană, și Sonia Menchetti,
profesoara de Religie Catolică, au venit să viziteze biserica noastră, animaţi de dorinţa de
a cunoaște Religia și Biserica Ortodoxă.
Astfel că, după scurtul istoric referitor la subiecte ca: Altar, Iconostas, Sfânta Liturghie,
Taina Botezului și a Cununiei (ca să enumăr doar câteva), elevii nu mai pridideau cu întrebările...
În această clasă învață și tânărul Antonio Danci, nelipsit de la slujbele bisericii din
Carrara.
La final, profesoarele au promis că vor reveni și cu alte clase de elevi.
În locul valorilor morale consacrate, tineretul aleargă după alte bunuri, care substituie
religia, și cărora le consacră entuziasmul vârstei lor.
Frumusețea și gloria vieții tinere, a celei mai frumoase și a celei mai sănătoase construcții
a vieții care incepe acum, constau în cunoașterea și în adăparea la izvorul nesecat și etern
al valorilor morale.
Tinerețea are darul de a combina în modul cel mai desăvârșit puterea realismului și a
idealismului.
Acest simbol trebuie prefăcut în realitate.

V
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DUBLU EVENIMENT ÎN PAROHIA ORTODOXĂ
ALCAMO - SICILIA
fântul Ierarh Leon al Cataniei a fost serbat pe 20 februarie 2017 de credincioșii din Alcamo, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Un sobor de preoţi a
oficiat Sfânta Liturghie în biserica „San Vito”, aflată în Piaţa „San Vituzzo” Alcamo. Deși a fost zi de lucru, enoriașii de toate vârstele au venit spre sfântul locaș pentru a participa la slujba Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie. Răspunsurile liturgice au fost oferite de românii prezenţi la slujbă, mulţi dintre ei primind
Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos la momentul cuvenit. Cuvântul de învăţătură a fost ţinut de părintele Daniel Băcăuanu de la Parohia cu hramurile „Sfânta Filofteia” și „Sfântul Ierarh Nicolae” - Canicatti, care a vorbit despre cinstirea Sfântului Ierarh Leon al Cataniei. Din soborul slujitorilor au mai făcut parte părintele Nicolae
Chilcos, protopop al Protopopiatului Misionar Sicilia, părintele Martinian Epure de
la Parohia „Sfântul Haralambie” - Palermo, părintele Răzvan Morgoci de la Parohia Siracusa, părintele Radu Călin de la Parohia Enna și părintele paroh Petru Tărăboi.

S
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ŞEDINŢA PREOŢILOR DIN PROTOPOPIATUL MISIONAR SICILIA
În așezământul cultural-filantropic al Parohiei Ortodoxe Alcamo a avut loc prima ședinţă din anul 2017 a preoţilor din Protopopiatul Misionar Ortodox Român Sicilia.
Întâlnirea a fost prezidată de părintele protopop misionar Nicolae Chilcos. Slujitorii sfintelor altare au discutat probleme administrative și au planificat slujbele misionare din
anul 2017. Părintele Nicolae Chilcos a îndemnat preoţii să continue și să intensifice activitatea pastoral-misionară în parohii, în contextul Anului omagial al sfintelor icoane, al
iconarilor și al pictorilor bisericești și Anului comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română. De asemenea, s-a
insistat asupra colaborării între parohii, fiind stabilite întâlnirile preoţești din 2017.
TREI ZILE DE HRAM LA ALCAMO
Amintim că Zilele Parohiei Ortodoxe Române Alcamo au început sâmbătă, 18 februarie, cu Sfânta Liturghie. Duminică a fost vernisată expoziţia de fotografie „Athos”,
semnată de artistul fotograf Constantin Ciofu, coordonatorul Clubului Fotografilor
Iași. În aceeași zi, la orele serii, s-a oficiat Slujba Vecerniei unită cu Litia în cinstea
Sfântului Ierarh Leon al Cataniei.
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BISERICA ROMÂNILOR DIN PALERMO,
ÎNNOITĂ PRIN SLUJBA SFINŢIRII

este 2.000 de oameni din toată
Sicilia au participat duminică, 12
februarie 2017, la slujba Sfinţirii
bisericii „San Vito” a Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul Sfinţit Mucenic
Haralambie” din Palermo. Târnosirea locașului de închinăciune a fost urmată de
Sfânta Liturghie oficiată de Preasfinţitul
Părinte Siluan. Părintele paroh Martinian
Epure a primit distincţia de iconom stavrofor, iar comunitatea parohială a fost
răsplătită cu Gramata Episcopală pentru
susţinerea lucrărilor de pictură și înfrumuseţare ale bisericii.

P

Altarul bisericii românilor ortodocși
din Palermo a fost sfinţit duminică, 12 februarie 2017, de Preasfinţitul Părinte
Siluan, Episcopul Ortodox Român al
Italiei, împreună cu un sobor de preoţi și
diaconi. Potrivit hrisovului de sfinţire,
acesta este închinat Praznicului Bunei
Vestiri, Sfântului Haralambie și Sfântului
Mu cen i c Vi t u s i e. De d i m i n eaţ ă ,
Preasfinţitul Siluan, ierarhul românilor
ortodocși din Italia, a fost întâmpinat în
faţa locașului de închinăciune de soborul slujitorilor și de românii veniţi de
aproape și de departe la acest eveniment
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istoric. Preasfinţia Sa a intrat în biserica
aflată în Piazza „San Vito” din Palermo și
s-a închinat la sfintele icoane, potrivit rânduielii. Imediat a început slujba Sfinţirii
la exterior, săvârșită de Episcopul Ortodox
Român al Italiei. Edificiul a fost uns cu
Sfântul și Marele Mir și stropit cu
Agheasma mică, după ce mai întâi s-au
citit paremiile, texte din Apostol și din
Sfânta Evanghelie. Intrarea în sfântul locaș vechi de secole s-a făcut după rostirea de către ierarh a versetului „Ridicați,
căpetenii, porțile voastre și vă ridicați voi,

porți veșnice, și va intra Împăratul slavei!”, timp în care s-a bătut cu Sfânta
Cruce în ușa de la intrare. Întrucât la slujbă au participat și creștini din Biserica
Catolică, rânduiala sfinţirii a avut ectenii
și rugăciuni și în limba italiană. Spre finalul slujbei de sfinţire, PS Siluan a rostit de
trei ori „Veniți de luați lumină!”, ţinând
în mână lumânarea din ceară curată oferită cu acest prilej. Credincioșii au luat
din lumina oferită de episcop, amintindu-și astfel de Slujba Învierii săvârșită în
noaptea Sfintelor Paști.
PREOŢII, PREZENŢI
LA SFINŢIRE ALĂTURI
DE ENORIAŞII LOR
La finalul Slujbei de sfinţire,
Leoluca Orlando, primarul orașului Palermo, și-a manifestat bucuria de a fi putut participa la acest
eveniment important din viaţa comunităţii ortodoxe românești din
Palermo. De asemenea, a apreciat
implicarea Preasfinţitului Părinte
Siluan și a părintelui paroh
Martinian Epure, care au reușit să
adune românii din Palermo în jurul Bisericii Ortodoxe. La rândul
său, Preasfinţitul Părinte Siluan a
mulţumit autorităţilor locale din
Palermo pentru buna colaborare
cu Parohia Ortodoxă Română
„Sfântul Haralambie”. Episcopul
Ortodox Român din Italia a făcut
referire la privilegiul pe care îl au cei
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ce participă la Slujba Sfinţirii, și anume acela de a se închina Sfintei Mese din Sfântul
Altar. Într-o atmosferă duhovnicească, a început Sfânta Liturghie, oficiată de PS Siluan,
împreună cu soborul slujitorilor. Din soborul preoţilor au făcut parte pr. Nicolae
Chilcos, de la Parohia Ragusa, părintele paroh Martinian Epure, părintele Dănuţ
Băcăuanu de la Parohia Canicatti, părintele
Mihai Gabriel Ichim de la Parohia Catania,
părintele Călin Radu de la Parohia Enna, părintele Petrică Tărăboi de la Parohia Alcamo,
părintele Răzvan Viorel Murgoci de la
Parohia Siracusa și părintele Vasile Motfolea
de la Parohia Messina. O parte dintre părinţii parohi au venit la slujbă în pelerinaj alături de credincioșii din parohiile pe care îi
păstoresc.
ÎNCEPUT NOU ÎN VIAŢA
OAMENILOR PRIN SLUJBA
SFINŢIRII
După citirea Sfintei Evanghelii, PS
Siluan a adresat un bogat cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre semnificaţiile
Parabolei fiului risipitor: „Avem ocazia astăzi să ne revenim în sine și să ne rugăm
pentru tot sufletul de pe această lume. Este
important să ne gândim la Dumnezeu cât
mai des posibil. Când te gândești la Domnul,
primești putere să faci ceea ce este binecuvântat de El. În Evanghelia de astăzi (n.r.
duminică), gândul fiului risipitor s-a dus la
Tatăl. De fiecare dată când ne îndreptăm
cu gândul către Dumnezeu, El te îmbrăţișează. Prin această slujba de sfinţire, nădăj-

duim că Dumnezeu ne înnoiește inimile ca
să punem început nou. Biserica ni se face
model pentru noi înșine. Suntem chemaţi
să devenim biserica Dumnezeului Celui
viu și a Duhului Sfânt pe care l-am primit
prin Taina Sfântului Botez”.
FRAGMENTE DIN
MOAŞTELE A TREI SFINŢI,
OFERITE ÎN DAR
În semn de preţuire pentru efortul depus de românii din Palermo, care și-au înscris numele în Cartea Vieţii prin contribuţia oferită la înfrumuseţarea bisericii, PS
Părinte Siluan a oferit la finalul slujbei un
fragment din moaștele Sfintei Muceniţe
Giacinto, din cele ale Sfintei Muceniţe
Placide și ale Sfintei Muceniţe Lucia de la
Siracusa – Sicilia, însoţite de actul de donaţie. “Aducem act de preţuire pentru toţi cei
ce v-aţi ostenit și v-aţi jertfit din munca și
timpul frăţiilor voastre, ca să se împodobească și să se restaureze această biserică.
Oferim Gramata Episcopală credincioșilor
care s-au ostenit. Dumnezeu vă știe pe fiecare și o să vă răsplătească fiecăruia bogatele Sale îndurări. Îl fecilităm pe părintele
paroh Martinian Epure, care are și darul
pictării icoanelor. Acest dar l-a ajutat să poată să împlinească lucrarea aceasta cu propriile mâini și cu ajutorul prietenilor. Astfel,
s-au pictat aceste frumoase scene care s-au
aplicat pe pereţii bisericii. De aceea, acordăm părintelui paroh Martinian Epure distincţia de iconom stavrofor”, s-a exprimat
PS Părinte Siluan.
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BISERICA ORTODOXĂ
ADUNĂ ROMÂNII DIN
STRĂINĂTATE
Episcopul Ortodox Român al Italiei l-a
hirotesit protopop pe părintele Nicolae
Chilcos, pe seama Protopopiatului Misionar Sicilia, sfinţia sa primind cu acest prilej Gramata Episcopală și crucea pectorală, conform Statutului pentru Organizarea
și Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române. Eminenţa Sa, Monsenior Corrado Lorefice, Arhiepiscop de Palermo, a mulţumit comunităţii românești din Provincia
Sicilia pentru că a participat la momentul
prilejuit de sfinţirea altarului de închinăciune. În același timp, Eminenţa Sa a făcut
referire la importanţa rugăciunii în biserică. Eminenţa Sa, Monsenior Michele Pennisi, Arhiepiscop de Monreale, a relatat
câteva dintre experienţele avute în timpul
vizitelor efectuate în România, apreciind
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buna colaborare pe care a avut-o cu Parohia Ortodoxă Română din Palermo de-a
lungul anilor. Excelenţa Sa Ioan Iacob, consul în cadrul Consulatului României la Catania, i-a felicitat pe toţi cei ce s-au implicat în reînnoirea bisericii din Piazza „San
Vito” – Palermo, dorind putere de muncă
și sănătate Preasfinţitului Siluan și părintelui paroh Martinian Epure, pentru că
„Biserica Ortodoxă este cea care îi unește
pe românii aflaţi în diaspora”. Credincioșii au trecut prin Sfântul Altar, iar apoi au
primit câte un pachet cu alimente. Lucrările de înfrumuseţare la biserica „Sfântul
Haralambie” - Palermo s-au finalizat anul
acesta. Locașul a fost încredinţat parohiei
românești în luna aprilie 2013. Lucrările
de pictură în tehnica tempera grasă, pânză aplicată pe perete, s-au exectuat în perioada 2014-2015 de către o echipă de pictori români, condusă de maeștrii Daniel
și Elena Georgiana Enache.
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Reţete

și sfaturi practice

Postul e un dar din bătrâni. Nu s-a învechit, nici n-a îmbătrânit. E totdeauna nou, e veșnic
în floare. Legea postului a fost dată în paradis. Adam a primit întâia oară porunca de a
posti: „Nu mâncaţi din pomul cunoștinţei binelui și răului”. Cuvântul „nu mâncaţi” este o
lege a postului și a înfrânării. Ne-am îmbolnăvit prin păcat, să ne vindecăm prin pocăinţă!
Iar pocăinţa fără post este neputincioasă.
(credinta-ortodoxa.com)

MÂNCARE DE CONOPIDĂ
CU USTUROI
o tocăniță ce te poartă în copilărie...
Ingrediente:1,5 kg conopidă, 2 morcovi,
3-4 cepe, 1 căpățână de usturoi, 4-5 roșii,
3-4 linguri ulei, 1 lingură vegeta, 1 legătură pătrunjel (sau mărar, dacă vă place), 1
linguriță de zahăr.
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Mod de preparare:
Se curăță conopida, se spală și se desface în
buchețele. Ceapa tocată fin și morcovul tăiat cubulețe mici se pun la înăbușit cu apă,
ulei și vegeta într-o cratiță unde se adaugă
și roșiile curățate de pieliță și tăiate felii, plus zahărul, dându-se în câteva
clocote. Separat, conopida se fierbe
în apă cu sare. După ce este gata, se
adaugă în cratiță și buchețelele de conopidă, usturoiul tocat fin și pătrunjelul și se potrivește de sare. Se mai
lasă să dea câteva clocote, după care
se introduce vasul în cuptor pentru
încă 10-15 minute.
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TOCĂNIȚĂ DE ARDEI COPȚI
Ingrediente: 1 kg ardei capia roșu, 2 cepe
mari, 3 linguri de ulei, 1 lingură vegeta,
500 ml suc de roșii, 1 legătură de
pătrunjel, 1 linguriță zahăr, sare, piper.

Mod de preparare:
Ardeiul se coace, se curăță de pieliță, se scot
semințele și se taie în fâșii. Ceapa se înăbușă
bine cu apă, ulei și vegeta. Sucul de roșii se
adaugă peste ceapă, împreună cu zahărul, și
se fierbe cca 10 minute. Apoi se pune ardeiul, sare și piper după gust și se mai dă în câteva clocote. După ce am oprit focul, punem
pătrunjelul.
Merge perfect lângă o mămăliguță!

linguriță de rom, un pumn de vișine din compot, fără sâmburi (sau sos de vișine din 300
g vișine, 50 g zahăr, 150 ml apă, 1 linguriță
amidon, 1 linguriță esență de rom).
Mod de preparare:
Se pun la fiert laptele (800 ml) cu zahărul
și batonul de scorțișoară. Când laptele
începe să fiarbă, se adaugă orezul și se
amestecă. Se fierbe timp de 15-18 min la
foc mic și se amestecă des pentru a nu se
prinde de oală. Când orezul este aproape
fiert, se adaugă amidonul dizolvat în restul
de lapte (200 ml) și se mai fierbe 2-3 min.
Orezul fiert se lasă să se răcească puţin,
apoi se pune în 4 boluri micuțe. Vișinele
fără sâmburi se pun în sirop, adăugându-se
și romul. Dacă siropul e prea subțire, se
adaugă 1 linguriță de amidon dizolvat în
câteva linguri de apă rece și se fierbe 2-3
minute, după care se adaugă peste vișine
împreună cu esența de rom; se lasă să se
răcească 1-2 min. Acest topping se pune
peste budinca de orez. Se lasă la răcit complet, apoi bolurile se păstrează la frigider
până în momentul servirii.

BUDINCĂ DE OREZ
ȘI VIȘINE
o budincă aromată și cremoasă!
Ingrediente: un litru lapte de soia, 200 g
orez cu bob rotund, 50 g zahăr, 1 baton
scorțișoară, 1 linguriță amidon, 1 pliculeț zahăr vanilat, 200 ml sirop de vișine (gros), 1
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Budinca de orez cu vișine se servește rece.
După preferință, puteți adăuga și un moţ de
frișcă.
BILUȚE CU NUCĂ ȘI STAFIDE
Ingrediente: 300 g stafide, 200 g fistic, 200
g nucă măcinată, 50 g fulgi de cocos.
Mod de preparare:
Stafidele se dau prin mașina de tocat. Pasta
obținută se omogenizează cu nuca măcinată. Din această compoziție se modelea-

ză cu mâna mingiuțe în mijlocul cărora se
pune un sâmbure de fistic, apoi se dau prin
nucă de cocos și se așază pe un platou.
Pur și simplu DELICIOS!
POFTĂ BUNĂ!

Despre POST cu Sfinții Părinți...
(Sfântul Serafim de Sarov – Rânduieli de viață creștină)
„Postul stă nu numai în a mânca rar, ci și în a mânca puțin; și nu numai în a mânca odată, ci în a nu mânca mult. Nechibzuit este postitorul care așteaptă până la ceasul mesei ca
atunci să se dea mâncatului cu nesaț atât cu trupul, cât și cu mintea.”
„Nu este păcat mai greu, măicuță, nu e nimic mai groaznic și mai pierzător pentru duh
ca trândăvirea”, spunea batiușka Serafim, drept care le și poruncea maicilor nu numai să
fie totdeauna sătule, ci chiar să ia pâine cu ele la lucru. „Îți pui coltucul în buzunar, spunea
el. Când obosești, când ești istovită, nu te trândăvi: mănâncă puțină pâine, și iar la lucru!”
El le poruncea chiar și sub pernă să aibă puțină pâine. „Vin peste tine trândăvirea și gândurile, măicuță, spunea batiușka Serafim, scoateți pâinicica și mâncați, și trândăvirea are
să treacă, pâinicica o s-o gonească și o să vă dea somn bun după osteneală, măicuță!”.
„Nu este Împărăția lui Dumnezeu mâncare și băutură, ci dreptate, pace și bucurie în
Duhul Sfânt.”
„Nu trebuie să dorim nici un lucru deșert – în rest, toate lucrurile lui Dumnezeu sunt
bune: și fecioria este slăvită, și de posturi avem nevoie pentru a-i birui pe vrăjmașii trupești
și pe cei sufletești. Și căsnicia este binecuvântată de Dumnezeu: «Și i-a binecuvântat pre
ei Dumnezeu, zicând: creșteți și vă înmulțiți». Numai vrăjmașul le tulbură pe toate.”
Preoteasa Daniela PORUMB
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