C U VÂ N T U L
EPISCOPULUI

SILUAN
„Precum m-a trimis pe Mine Tatăl,
așa vă trimit și Eu pe voi”1
Cu aceste cuvinte Mântuitorul Hristos
i-a trimis pe ucenicii Săi la propovăduirea
Evangheliei (Bunei-vestiri a) Împărăției
lui Dumnezeu, îmbrăcându-i cu putere de
sus2, adică cu Duhul Sfânt, Care să-i călă-

uzească la tot adevărul3 care face liberi4 pe
cei care Îl cunosc și au iubit arătarea Lui5
și le dă putere să se facă iii lui Dumnezeu
(...) care de la Dumnezeu s-au născut6. Iar
dacă suntem fii, suntem și moștenitori –
moștenitori ai lui Dumnezeu și împreunămoștenitori cu Hristos7. Pentru a ne însuși
această binecuvântată moștenire, ni se
pune o singură condiție: să pătimim împreună cu El, ca împreună cu El să ne și preaslăvim8.
Sfânta Taină a Botezului este cea care
ne face părtași în mod real și mântuitor la
Harul cel curățitor de păcate și dătător de
viață nouă, prin îmbrăcarea în Hristos, căci
noi toți câți în Hristos ne-am botezat, în
moartea Lui ne-am botezat9, iar omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu
El, ca să se nimicească trupul păcatului10.
Așadar, odată cu Botezul nostru, ne-am
împărtășit din pătimirea și moartea lui
Hristos, care are ca urmare moartea omului vechi din noi și, odată cu ea, a păcatului. De aceea, continuă Sfântul Pavel,
socotiți-vă că sunteți morți păcatului, dar vii
pentru Dumnezeu, în Hristos Iisus Domnul
nostru11.
Experiența vieții creștinului arată că,
neajungând la această conștiință, acesta
vede lucrând în el înclinația spre păcat și-l
vede manifestându-se în el pe omul cel
vechi, cu care începe să se lupte, căutând
să împlinească cuvântul de îndemn al
Domnului Care zice: Cel care voiește să
vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia
crucea sa și să-Mi urmeze Mie12. Nu e un
lucru ușor a te lepăda de ceea ce te trage

APOSTOLIA • NR. 82-83 • IANUARIE - FEBRUARIE 2015

1

CUVÂNTUL EPISCOPULUI SILUAN

în altă direcție decât în aceea care duce
spre asemănarea cu Dumnezeu și, respectiv, spre mântuire...
Dar apostolul Pavel ne încurajează, zicând: Socotesc că pătimirile vremii de acum
nu sunt vrednice de slava care ni se va descoperi13, ci mai degrabă să lepădăm orice
povară și păcatul ce grabnic ne împresoară
și să alergăm cu stăruință în lupta care ne
stă înainte, cu ochii ațintiți asupra lui Iisus,
începătorul și plinitorul credinței, Care, pentru bucuria pusă înainte-I, a suferit crucea,
n-a ținut seama de ocara ei și a șezut de-a
dreapta tronului lui Dumnezeu. Luați bine
aminte, dar, la Cel Care a răbdat de la
păcătoși asupra Sa o atât de mare împotrivire, ca să nu vă lăsați osteniți, slăbind în suletele voastre14.
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Anul 2015 a fost proclamat de către
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române ca An Omagial al Misiunii în
parohie și în mănăstire, astăzi. Deși cuvântul „misiune” ne trimite la ceva important și care trebuie îndeplinit, el înseamnă de fapt o „trimitere” de către „Cineva”
a „cuiva”. Exemplele biblice cele mai la îndemâna noastră sunt: „apostol” și „înger”,
ambele acoperind același sens, de trimiși
ai lui Dumnezeu, purtători ai unui mesaj,
ai unei vești, din partea lui Dumnezeu.
Cuvintele cu care am început mai sus
și toate celelalte care au urmat nu fac altceva decât să ne arate importanța bunei-vestiri pe care au pus-o în scris sinții apostoli
și evangheliști (sau bine-vestitori). E important să înțelegem, însă, că aceștia nu au fost
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doar simpli „purtători” ai „mesajului” lui
Dumnezeu, ci ei au devenit adevărați martori ai lui Dumnezeu și, în cele din urmă,
chiar martiri ai lui Hristos, vărsându-și sângele și plătind cu viața pentru a rămâne
„credincioși” (ideli) Celui în Care L-au recunoscut pe Fiul lui Dumnezeu întrupat și
Mântuitorul lumii. Și Domnul Însuși îi
recunoaște ca atare, zicându-le, înainte de
înălțarea la cer: Voi sunteți martorii Mei15.
Nu numai atât. Apostolii – trimișii
Domnului Hristos și martorii Lui,
împărtășesc cu noi și cu iecare generație
de „credincioși”, crezul și trăirea lor, lăsând-o
moștenire, ca pe o prețioasă comoară, pentru a ne arăta modul în care ei și-au însușit
porunca dată lor de Domnul înainte de a
Se despărți de ei, când le-a zis: Mergând,
învățați (mot-a-mot: faceți ucenici în) toate
neamurile, botezându-le în numele Tatălui și
al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le
să păzească TOATE câte v-am poruncit
vouă; și iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.16
Comoara de care vorbeam este revelată în cărțile Noului Testament: în cele patru Evanghelii, în Faptele Sinților Apostoli
și în Epistolele sau Scrisorile Sfinților
Apostoli, începând cu cele ale Sfântului
Apostol Pavel, pe care bine este să începem a le citi, în acest binecuvântat an. Unul
dintre cele mai cuprinzătoare rezumate a
ceea ce Sinții Apostoli ne-au lăsat se cuprinde în primele cuvinte ale primei epistole a Sfântului Ioan Evanghelistul, ucenicul cel mai iubit al Domnului, care,
împreună cu Maica Domnului (și cu alte

câteva femei), a rămas alături de Domnul
Cel răstignit până la punerea în mormânt,
iind primul care, deși n-a văzut, a crezut
că a Mântuitorul a înviat.
Iată mărturia Sfântului Apostol Ioan:
Ce era de la început, ce AM VĂZUT cu
ochii noștri, ce am privit (contemplat) și
mâinile noastre AU PIPĂIT despre
Cuvântul vieții – și Viața S-a arătat și
AM VĂZUT-O și MĂRTURISIM și vă
vestim Viața de veci care era la Tatăl și
S-a arătat nouă – ce AM VĂZUT și AM
AUZIT vă vestim și vouă, ca și voi să aveți
PĂRTĂȘIE (comuniune) cu noi. Și
împărtășirea noastră este cu Tatăl și cu
Fiul Său, Iisus Hristos.17
Dar așa cum toate scrierile Vechiului
Testament nu au fost de ajuns pentru împlinirea gândului celui mântuitor al lui
Dumnezeu și a trebuit ca, la plinirea vremii18, El Însuși să ia trup și să sălășluiască
întru noi19 pentru a pune temelie de viață
nouă la tot Omul, în același fel, Sfinții
Apostoli nu ne-au lăsat doar în scris cele
despre Cuvântul vieții, ci ne-au predat (de
unde vine pre-danie, adică Tradiție) și porunca prin care Împărăția lui Dumnezeu
vine și ia trup în noi, poruncă de care depinde rămânerea noastră în statutul de ii
și moștenitori ai lui Dumnezeu și de curteni ai casei și ai Împărăției lui Dumnezeu
adusă de El pe pământ, la îndemâna noastră. Astfel, Sfântul Apostol Pavel zice:
Căci eu de la Domnul AM PRIMIT
ceea ce V-AM DAT vouă: Că Domnul Iisus,
în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine și, mulțumind, a rânt și a zis:
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Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu care se rânge pentru voi. ACEASTA SĂ
FACEȚI ÎNTRU POMENIREA MEA.
Asemenea, și paharul, după Cină, zicând:
Acest pahar este Legământul (Testamentul) cel Nou, întru Sângele Meu.
ACEASTA SĂ FACEȚI, ori de câte ori veți bea, ÎNTRU POMENIREA MEA.
Că, de câte ori veți mânca din pâinea aceasta și veți bea acest pahar, MOARTEA
DOMNULUI VESTIȚI, până când va veni20.
Prin aceasta, de fapt, Domnul a lăsat apostolilor și, prin ei, nouă, în mod concentrat și, în același timp, la îndemâna noastră, modul în care să ne facem părtași, în vremea și în generația în care trăim, la ceea ce s-au făcut părtași cei care au primit aceste
cuvinte și care au stat cu Domnul la Cina cea de Taină, pentru a ne dărui și nouă privilegiul de a vedea cu ochii noștri și a auzi cu urechile noastre și a pipăi cu mâinile
noastre cele despre Cuvântul întrupat care, așa cum ne-a făgăduit, este cu noi, în toate zilele, până la sfârșitul veacului.
Astfel, participând la Dumnezeiasca Liturghie, noi avem privilegiul și binecuvânatarea de a i contemporani cu apostolii și cu cei care s-au bucurat de vederea, auzire și pipăirea lui Dumnezeu făcut Om, devenind purtători, la rândul nostru, ai comorii pe care o pomeneam mai sus.
De aceea, datori suntem a ne învăța în toată vremea cele ale lui Dumnezeu, pentru a
nu ne lipsi de nimic din cele pe care înaintașii le-au primit direct de la Dumnezeu și ni leau lăsat moștenire, ca unii care suntem responsabili de a preda mai departe urmașilor
noștri toate câte ni s-au predat nouă. Și pentru a face aceasta fără a aduce, Doamne ferește,
știrbire sau adăugire la cele primite de la Dumnezeu, datori suntem să ne străduim în toată vremea a le cunoaște, a ni le însuși și a le trăi, în toată bogăția și frumusețea lor!
Să urmăm, așadar, îndemnurilor Sfântului Apostol Pavel care zice:
Deci luați sema cu grijă cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți,
răscumpărând vremea, că zilele viclene sunt. Drept aceea, nu iți fără de minte, ci
înțelegeți care este voia Domnului.21
Drept aceea, omorâți mădularele voastre cele pământești: desrânarea, necurăția,
patima, pota rea și lăcomia care este închinare la idoli, pentru care vine mânia lui
Dumnezeu peste iii neascultării; deci lepădați voi toate acestea: mânia, iuțimea, răutatea, defăimarea, cuvântul de rușine din gura voastră22;
Dragostea să ie nefățarnică. Urâți răul; alipiți-vă de bine. În iubirea rățească,
unii pe alții iubiți-vă; în cinste, unii altora dați-vă întâietate. La sârguință nu pregetați;
cu duhul iți ierbinți; Domnului slujiți.
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Bucurați-vă în nădejde; în suferințe iți răbdători; la rugăciune stăruiți.
Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați-i și nu-i blestemați.
Bucurați-vă cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce plâng;
Nu răsplătiți răul cu rău. Purtați grijă de cele bune înaintea tuturor oamenilor.
Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiți în bună pace cu toți oamenii.
Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cu binele23.
Să nu încetăm a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi. Deci, dar, până când avem vreme, să facem binele către toți, dar mai ales către cei
de o credință cu noi24.
Astfel cugetând și, mai ales, astfel trăind, vom deveni o mărturie vie celor din jurul nostru, atât în familie, cât și în afara ei, ne mai iind nevoie să grăim, căci viața și
faptele noastre vor propovădui despre credința noastră și despre Dumnezeul nostru.
Atunci ne vom face plinitori ai îndemnului Domnului care zice:
Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri25.
Cu urări de împliniri mântuitoare de sulet pentru Anul Nou – Anul Omagial al
Misiunii în Patriarhia noastră,
† Episcopul SILUAN
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
Note:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cf. Evanghelia după Ioan, 20, 21.
Cf. Evanghelia după Luca, 24, 49.
Cf. Evanghelia după Ioan, 16, 13.
Cf. Idem, 8, 32.
Cf. Epistola a doua către Timotei a Sfântului
Apostol Pavel, 4, 8.
Cf. Ioan, 1, 12; 13.
Cf. Epistola către Romani a Sfântului Apostol
Pavel, 8, 17.
Idem, ibidem.
Cf. Idem, 6, 3.
Cf. Idem, 6, 6.
Cf. Idem, 6, 11.
Cf. Matei, 16, 24.
Cf. Idem, 8, 18.

14. Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel,
12, 1-3.
15. Cf. Luca, 24, 48; Faptele Apostolilor, 13, 31;
Cartea Prorocului Isaia, 43, 10;12.
16. Evanghelia după Matei, 28, 19-20.
17. 1 Ioan, 1, 1-3.
18. Cf. Epistola către Galateni a Sfântului Apostol
Pavel, 4, 4.
19. Cf. Ioan, 1, 14.
20. 1 Corinteni, 11, 23-26.
21. Efeseni, 5, 14-17.
22. Coloseni, 3, 5-7.
23. Romani, 12, 9-12; 14-15; 17-18; 21.
24. Galateni, 6, 9-10.
25. Matei, 5, 16.
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BOTEZUL
DOMNULUI

S

ărbătoarea Bobotezei amintește lumii creștine episodul Botezului
Domnului Hristos în râul Iordan de
către Sfântul Prooroc și Înaintemergător
Ioan. Acesta s-a săvârșit când Mântuitorul ajunsese la vârsta de 30 de ani și se pregătea să își înceapă activitatea sa misionară în vederea împlinirii scopului pentru
care venise în lume, și anume răscumpărarea și mântuirea omului. Acum, la 30 de
ani, era considerat matur și i se permitea
să vorbească lumii și să propovăduiască
„Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu”
(Mc.1, 14).
După cum ne istorisesc Sfintele
Evanghelii, la „plinirea vremii” Sfântul Ioan
Botezătorul a început să boteze mulțimile
care veneau spre el din tot ținutul Iudeii și
din Ierusalim, cerându-le să se pocăiască și
să își mărturisească păcatele și vestindu-le
apropierea Împărăției cerurilor. În același
timp preciza că nu este El Mesia, ci este
doar „Glasul Celui ce strigă în pustie:
«Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui»”, deci este cel care netezește calea arătării în lume a Domnului, cel care
pregătește, prin botezul cu apă, mulțimile
pentru primirea Mântuitorului și cel care

6

spune lumii că Cel ce va veni după dânsul
va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc.
Însuși Mântuitorul vine în zilele acelea și se botează în Iordan, de la Ioan.
Acesta îl recunoaște și inițial ezită spunând: „Eu am trebuință să iu botezat de
Tine, și Tu vii la mine?” (Mt. 3,14). Dar
în inal acceptă, ascultând cuvântul Lui
care îi spune că se cuvine să ie împlinită
“toată dreptatea”. Profunda smerenie pe
care acest mare om o avea nu i-ar i permis să atingă, el, făptura, creștetul
Stăpânului. Dar a făcut-o ca ascultare de
același Stăpân care venea acum spre el ca
să primească botezul.
Și în momentul ieșirii lui Iisus din apă
se întâmplă minunea prin care oamenii au
cunoscul harul Dumnezeirii: cerurile s-au
deschis și Duhul lui Dumnezeu s-a pogorât ca un porumbel peste El, iar glasul
Tatălui a cuvântat: „Tu ești Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit” (Mc. 1, 11).
Acest „glas al Tatălui” împărtășește “lumii în așteptare” mesajul pe care ulterior
îl va da și celor trei apostoli pe muntele
Tabor (Mt. 17, 5), mesaj care devine „testamentul”, dar și chemarea și imperativul
adresate iecărui om de-a lungul veacuri-
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lor: acela de a deveni purtător de Hristos
în lume, hristofor, de a intra în „șuvoiul”
căutătorilor lui Dumnezeu, de „a se pune
neîncetat sub judecata poruncilor lui
Hristos” după cum El însuși a spus în minunatele dar cutremurătoarele cuvinte din
Sfânta Evanghelie după Ioan, 12: 44-50.
Aceste porunci ale lui Hristos devin pentru fiecare persoană călăuza, dreptarul,
chemarea, dar în același timp tot Cuvântul
pe care Domnul l-a grăit va i și cel care „îl
va judeca în ziua de apoi” (In. 12, 48).
Așa cum spune părintele Sofronie de
la Essex, unei adevărate vieți duhovnicești,
viață la care suntem chemați toți, nu-i sunt
proprii nici agresiunea prozelitismului și
nici propaganda, ci „adevărata viață
creștină, prin irea ei, este una nearătată,
întreg-cugetător sioasă, ascunsă, adâncindu-se în sine” ( „Taina Vieții Creștine”),
o căutare a cămării tainice a inimii unde

este cu putință „a te ruga Tatălui întru ascuns” (Mt. 6, 6). Dar, așa cum tot părintele scrie, această „rugăciune sfântă trebuie să se însoțească de o viață sfântă”, o viață
în duhul dragostei lui Hristos, care ne va
ajuta „a întâmpina pe tot omul ca pe o valoare de nerepetat și netrecătoare, pentru
care Hristos a murit pe cruce”.
Și modelul cel mai bun pentru ascultarea noastră de cuvintele Mântuitorului
Hristos este chiar ascultarea Acestuia de
cuvântul Tatălui și împlinirea acestui cuvânt prin toate faptele pe care El le-a facut în lume, până la jertfa pe Cruce. Prin
Domnul Hristos, Tatăl „bine a voit” să arate lumii care este Calea de urmat, cine este
acel „Fiu iubit” prin Care și în Care omul
îl poate vedea pe Tatăl și poate înțelege și
cuprinde viața dumnezeiască la care el
însuși este chemat.
Pr. Gabriel Popescu
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Cugetări
ale starețului

DIONISIE
de la Colciu
Principalul este să alungăm egoismul
din suletele noastre prin smerita cugetare.
Adică să nu spun că „eu sunt!” sau „eu
știu!”.
Egoismul este cea mai rea patimă, nu te
lasă să-ţi vezi păcatele tale. Toate greșelile
exterioare le mai vezi, dar egoismul nu te
lasă să te vezi pe tine, mereu spui că alţii
sunt vinovaţi.
Nu te interesează ce face altul! Ce face
suletul tău!....
Dacă te sfătuiești, nu poţi să te poticnești. Dar dacă nu te sfătuiești și este instalat în ideile tale că tu știi mai bine ca altul și
ai egoism, să știi că se slobozește ispititorul
și cazi.
Lucrurile sunt simple. Nu-i smerită cugetare, nu-i mântuire. Nu-i dragoste, nu-i
mântuire. S-a terminat. Căci progresează
patimile acestea care ne întunecă mintea și
facem greșeli titanice.

Nu trebuie să ne lăsăm bătuţi cu niciun
preţ. Să stai așa cu conștiinţă, ca un soldat
la datorie. Gata de luptă.
Acum toţi sunt licenţiaţi și automat au
înălţarea minţii. Nici nu-și dau seama de
asta. Învăţătura e bună, dar înălţarea nu.
Spui că omul e schimbător. Dar nu-i
omul, ci patima. Patima îl face pe om de
nu-l mai cunoști.
Dacă faci răbdare cu smerita cugetare
mergi pe drumul adevărului.
Întotdeauna ne trebuie răbdare și nădejde la cel ce ne-a adus pe lume.
Dacă cu studiile ești în regulă și cu viaţa duhovnicească nu ești în regulă, nu-ţi ajută. Trebuie întâi cele ale lui Dumnezeu căutate cu sinţenie și cu atenţie, și pe urmă
urmează cele ale omenirii. Studiile astea
sunt mai mult ale lumii acesteia, dar viaţa
cea duhovnicească este pentru veșnicie.
Veșnic să ne smerim înaintea lui
Dumnezeu și a oamenilor și atunci harul
Sfântului Duh vine și luminează.
Lenea nu numai în cele de aici ne vatămă, adică în viaţa asta pământească, ci mai
ales în viaţa cea veșnică.
Stareţul Dionisie,
„Despre monahism
și Sfântul Munte Athos”, vol. III
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Dicţionar

LITURGIC
TAINA
SFÂNTULUI MASLU

S

fântul Maslu (Τό Εὐχέλαιον = to evhelaion, Eleoungerea, Sviatii Eléa, Eleosveșteniia) este slujba sfântă prin care
Biserica se roagă, prin sinţiţii ei slujitori,
pentru sănătatea bolnavilor și pentru iertarea păcatelor lor, ungându-i cu untdelemn sinţit. Denumirea de Maslu este de
origine slavă (de la cuvântul vechi slav
masl, care însemnează untdelemn). Se mai
întrebuinţează și denumirea de eleoungere (ungere cu untdelemn); grecii folosesc
denumirea de evhelaion, adică slujba untdelemnului (de la evhi = rugăciune, slujbă și elaion = untdelemn), iar la popoarele slave se folosește denumirea de Sviatîi
Eléa (Untdelemn Sfânt) sau Eleosveșteniia (sinţirea untdelemnului). La romanocatolici se întrebuinţa mai ales denumirea
de extrema unctio (ungerea cea mai de pe
urmă), pentru că ei o administrau numai
muribunzilor, dar după Conciliul II Vatican s-au apropiat de concepţia și practica
ortodoxă și folosesc expresia de ungerea
bolnavilor.
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Conform practicii Sinţilor Apostoli,
care, după prima lor trimitere, „ungeau cu
untdelemn pe mulţi bolnavi și îi tămăduiau” (Mc. 6, 13), și potrivit sfatului Sfântului
Apostol Iacov (5, 14), Sfântul Maslu se săvârșea mai întâi de toate pentru cei bolnavi,
ca o slujbă de vindecare, pentru sănătatea
izică, socotită ca un dar al lui Dumnezeu
și ca un semn al milostivirii Sale. Dar întrucât prin această sfântă taină se cere și se
dobândește nu numai tămăduirea de bolile trupului, ci și iertarea păcatelor, în
Biserica Ortodoxă se poate face Maslul nu
numai pentru cei bolnavi, ci și pentru cei
sănătoși, chiar și pentru copii, și nu numai
o singură dată, ci de mai multe ori. Căci, în
fond, orice om este virtualmente bolnav și
muritor. Astfel, Simeon al Tesalonicului
îndemna pe iecare creștin să se nevoiască
a-și face Maslu. De aceea, mai ales în bisericile din orașe, în mănăstiri și la catedrale, se săvârșește adesea Maslu de obște, adică atât pentru bolnavi, cât și pentru cei
sănătoși, ca rugăciune pentru iertarea păcatelor. Dar, de obicei, bolnavul pentru care
se săvârșește în chip special Maslul mai întâi se spovedește (atunci când e posibil),
pentru ca să capete, prin dezlegarea dată
de duhovnic, curăţirea suletului de păcate, care va fi apoi pecetluită prin Maslu,
aducând după sine și tămăduirea trupului
de boală.
Conform tradiţiei vechi a Bisericii, formulată adesea în scris prin hotărâri canonice ale autorităţii bisericești, pentru săvârșirea tainei Sfântului Maslu trebuie de
regulă șapte preoţi, după numărul celor
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șapte daruri ale Sfântului Duh despre care
vorbește prorocul Isaia (11, 2-3). Numărul
acesta simbolic amintește și unele fapte din
istoria sfântă a Vechiului Testament, care
au fost ulterior privite ca niște preînchipuiri ale acţiunii și efectelor Sfântului Maslu.
Astfel, șapte au fost preoţii care sunau din
trâmbiţe și de șapte ori a fost înconjurată
cetatea Ierihonului când israeliţii au cucerit-o la intrarea lor în pământul sfânt, după
izbăvirea din robia egiptenilor (Iosua 4,
13-16). Și tot de șapte ori s-a rugat prorocul Ilie pe muntele Carmel, până când
Dumnezeu a dat ploaie pământului ars de
secetă (III Regi 19, 42-44). Prorocul Elisei
l-a înviat pe un tânăr mort, culcându-se peste el de șapte ori (IV Regi 4, 34-35); și tot
de șapte ori s-a cufundat în Iordan Neeman
sirianul când s-a curăţit de lepră, potrivit
sfatului prorocului Elisei (IV Regi 5, 14).
De aceea, rânduiala Sfântului Maslu cuprinde șapte apostole și șapte evanghelii,
precum și șapte rugăciuni deosebite pentru binecuvântarea untdelemnului și tămăduirea bolnavului (câte una pentru iecare
preot), motiv pentru care această taină mai
e cunoscută la greci și sub numele de „taina celor șapte preoţi” (Heptadion), iar în
rusește sub numele de soboravanie, adică
slujba adunării sau soborului (preoţilor).
În practică, însă, pot sluji Sfântul Maslu și mai puţini preoţi: de obicei cinci sau
trei, pentru numărul Treimii – cum recomandă Evhologhiul și Simeon al Tesalonicului – sau cel puţin doi. Săvârșirea Sfântului Maslu numai de un singur preot este
o abatere de la tradiţie. O asemenea prac-

tică, în împrejurări normale, este împotriva cuvântului lămurit al Sfântului Apostol
Iacov (V, 14), care ne îndeamnă să-i chemăm pe preoţii Bisericii, iar nu pe un singur preot. Ea este admisibilă numai în cazuri de mare nevoie (lipsă de preoţi), cum
ar i de exemplu pe câmpul de război sau
în satele răzleţe, de munte, sau în pustie și
locuri îndepărtate etc.
Sfântul Maslu se săvârșește ie la biserică, ie la casa bolnavului pentru care ne
rugăm sau la spital. În ceea ce privește timpul, săvârșirea nu este legată de zile sau soroace anumite (ixe), ci se face oricând e
nevoie. Se obișnuiește însă să se facă mai
ales în zilele de luni, miercuri și vineri, și
de preferinţă în timpul posturilor de peste
an. În unele biserici de oraș, la catedrale și
în mănăstiri, se face Maslu de obște mai
ales în Sfânta și Marea Miercuri (în
Săptămâna Patimilor), în amintirea ungerii Mântuitorului cu mir de către femeia
cea păcătoasă (Lc. 7, 37-38). Se face, de
asemenea, Maslu pentru cei sănătoși și Joi
sau Vineri din Săptămâna Patimilor, iar uneori chiar în Marea Sâmbătă, înaintea
Ceasurilor (sau a Liturghiei), în amintirea
ungerii trupului Mântuitorului cu miresme de către mironosiţe. În Bucovina se îndătinează a se face Maslu în Joia Săptămânii
Patimilor, în loc de spălarea picioarelor care
se face în mănăstiri, iar în unele locuri din
Biserica Greciei se obișnuiește să se facă
Maslu în ziua Sfântului Iacob, ruda
Domnului (23 octombrie).
Pr. Gheorghe Verzea
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De ce…?
1. De ce creștinii iau aghiasmă?
Creștinii știu și cred că Duhul Sfânt invocat de episcop sau de preot
sinţește apa, care devine sinţitoare, tămăduitoare de boli și cu putere de
a alunga demonii. Căci rostim în ectenia de la Aghiasma mare: „Pentru
ca să se zdrobească satana sub picioarele noastre și să se risipească tot sfatul viclean pornit asupra noastră” (Molitfelnic).
12
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2. De ce aghiasma nu se strică?
Aghiasma nu se strică niciodată; ea nu se strică prin lucrarea Domnului,
datorită prezenţei în ea a harului lui Dumnezeu, iar nu din alte motive,
precum intrarea în contact a apei cu argintul (dezinfectant) sau pentru
asocierea ei cu busuiocul (superstiţie).
Dumnezeu a făcut creaţia, la început, nestricăcioasă. Aceasta a devenit stricăcioasă prin păcat.
Prin har, apa devine nestricăcioasă, ca pârgă, ca mărturie a felului în
care va i creaţia în Eshaton, în Viaţa viitoare: „irea apelor se sinţește”.

3. De ce a doua zi după Bobotează se sărbătorește
„Soborul Sfântului Ioan Botezătorul” și nu, simplu,
„Sfântul Ioan Botezătorul”?
Pentru că și în această zi se slujește tot „în sobor”, ca în praznicul care
o precedă, Boboteaza, și cu care este în strânsă legătură. De fapt, este o
continuare a sărbătorii precedente. Persoana care se cinstește, Sfântul
Ioan Botezătorul, a avut un rol important în cadrul botezului
Domnului.
Numirea de „sobor” nu se referă la un sobor de sinţi sărbătoriţi împreună cu Sfântul Ioan, ci la soborul slujitorilor care participă și în această a doua zi, iar raţiunea istorică este pelerinajul la Locurile Sinte. Pentru
a-i mângâia pe pelerinii care veneau de departe, se prelungea praznicul și
a doua zi și era la fel de important.

Pr. Gabriel Popescu
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PERICOLE |I ÎNCERC{RI ÎN CALEA UNEI SPOVEDANII ADEV{RATE

CUVÂNT

FILOCALIC
DESPRE CĂRĂRILE ÎMPĂRĂŢIEI

A

tunci când Mântuitorul Și-a început activitatea propovăduitoare, a
făcut-o în cel mai blând, mai cald,
mai iubitor și mai părintesc mod cu putinţă: îndemnând spre nădejde, îndrumând pașii ostenitori pe nouă căi pardosite cu pietrele sinte ale speranţei în fericirea veșnică,
pentru cei săraci cu duhul, pentru cei ce
plâng, pentru cei blânzi, lămânzi, milostivi,
curaţi cu inima, făcători de pace, prigoniţi
pentru dreptate sau pentru cuvântul Său.
În acest duh al nădejdii, părinţii pustiei
și-au sfătuit ucenicii să aleagă o cărare către
cer din cele multe plăcute Domnului.
Avva Iosif Tebeul spunea astfel că pentru a-I i plăcut lui Dumnezeu trebuie să ii
ori fără cârtire și mulţumitor în suferinţă,
ori desprins total de orice este pământesc,
ori ascultător, supus duhovnicului.
Avva Paisie mărturisea despre sine părintelui Ioan că și-a ales spre dobândirea vieţii veșnice lipsurile și foamea, în vreme ce
acesta din urmă lupta pentru asumarea blândeţii.

14

Înţeleptul părinte Antonie recomanda
ucenicilor, spre porţile raiului, calea iertării, iar avva Epifanie, mai indulgent, spunea
că împărăţia lui Dumnezeu se cumpără lesne, cu o bucată de pâine, o cană de apă, o
haină veche și o vorbă blândă.
Reluând a doua fericire de pe Muntele
Măslinilor, „fericiţi cei ce plâng”, marele
Pimen conchidea cu fraţii că drumul sigur
spre Hristos este cel al lacrimilor.
Speranţa în dobândirea Împărăţiei
Cerurilor ne apare în felul acesta dârz conturată prin cuvintele părinţilor, pentru cei
ce dincolo de patimi încearcă să ie blânzi,
ori împăciuitori, ori înlăcrimaţi, ori...
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DIN CUVINTELE AVVEI
ANTONIE

DIN CUVINTELE AVVEI
IOSIF TEBEUL

Cuvântul 21:

Cuvântul 1:

„– Ca să ne mântuim, ce să facem, părinte?
– Păi... cum citiţi în cărţile sinte:
de te va lovi cineva peste faţa cea dreaptă,
întoarce-i-o tăcut și pe cealaltă.
– Bine, părinte, dar asta-i năpasta:
noi nu putem să suferim una ca asta.
– Dacă n-o puteţi întoarce pe cealaltă,
răbdaţi-o tăcând pe cea dreaptă.
– Părinte... noi vrem,
dar numai Dumnezeu știe de ce nu putem.
– Nu-i nimic. Dar nu întoarceţi ce aţi luat.
– Părinte... dacă nu putem, e păcat?
– Păi... pentru așa amar de neputinţă
Nu-i de-ajuns numai biata credinţă.
De rugăciuni... de rugăciuni e trebuinţă.”

„Trei cete
sunt plăcute
lui Dumnezeu:
bolnavii care greu
pătimesc
și pentru neputinţe mulţumesc;
cei care nu au nimic omenesc
și sunt curaţi în faţa Lui,
și cei supuși părintelui
duhovnicesc: tăietorii de voi.
Eu am ales a boli în nevoi.”
DIN CUVINTELE AVVEI
CASIAN
Cuvântul 4:

DIN CUVINTELE AVVEI
EPIFANIE
Cuvântul 16:
„E lesne preţul cerut
pentru a i avut
în viaţa nesfârșită de mâine:
o bucăţică de pâine,
o haină veche și peticită,
o cană de apă, o vorbă tihnită,
un bănișor,
o lacrimă și... un dor.”

Spunea Casian
despre avva Ioan
că s-a dus la Paisie, adânc în pustiu
și i-a zis acestuia: „Vreau, te rog, să știu
cum trăiești aicea pentru a i viu
și-n viaţa de apoi.
– În nevoi
și în foame.
Nu a văzut poame
sau altă mâncare
în mână-mi dreptul soare.
– Aceasta este deci viaţa vie?
Căci nici pe mine nu m-a văzut în mânie.”
Pr. Trandair Vid
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A#I }NTREBAT

Maica

Siluana

ne răspunde

NU POT SĂ CRED CĂ TOATE SUFERINȚELE DIN FAMILIE
SUNT DARURI DE LA DUMNEZEU

A

m observat că Sinții Părinți vorbesc foarte mult despre necazuri și suferințe
și că acestea nu sunt rele, ci sunt numite chiar daruri de la Dumnezeu și că
ar trebui să le trăim cu bucurie. Eu am suferit foarte mult în familia mea
și întotdeauna am crezut că este rău tot ce mi s-a întâmplat în familie. Nu
pot să cred că toate suferințele din familie sunt daruri de la Dumnezeu. Nu cred că
Dumnezeu a vrut să trec prin toate acele dureri.
Maria

16
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Draga mea Copilă,
Mulțumesc, e foarte important ce-mi scrii și, ca să înțelegi cât de cât această mare taină a pedagogiei divine prin necaz, e nevoie să iei aminte la deosebirea dintre:
1. „Tot ce ţi s-a întâmplat în familie” și
2. „Toate suferinţele din familie”.
Tot ce ni se întâmplă în viață este o înșiruire de evenimente declanșate de
comportamentul nostru liber – deși determinat de atitudinea noastră față de
Dumnezeu și de viață, de credințele, valorile, patimile, dependențele noastre.
Dumnezeu nu a vrut și nu vrea ca omul să aleagă astfel de atitudini și să trăiască în negura patimilor ucigătoare de sulet și chinuitoare pentru om, mai
ales pentru copii. Dar El nu vrea nici să desiințeze libertatea omului. Ar însemna să-l ucidă de îndată ce acesta alege să facă răul. Dar asta n-ar mai i
iubire. Atunci, ce face? Îi respectă libertatea ajutându-l să simtă că e pe
o cale greșită care nu duce la Viața după care tânjește inima lui. Această simțire
este durerea și ea ne produce suferințele despre care vorbești.
Toate suferințele din familie sunt suma chemării lui Dumnezeu la pocăință,
la părăsirea căii patimilor. Nu toți aud și înțeleg acest strigăt și se revoltă
pe Dumnezeu. De fapt ce ar dori aceștia? Să trăiască pătimaș fără durere.
Să moară fără durere. Să ajungă în iad fără nicio pregătire, fără niciun avertisment.
Dar iată că toată suferința din familia ta a găsit „o ureche de auzit”, a găsit urechea inimii tale!
Iată, tu ai ales Calea Domnului și a bucuriei sinte!
Iată cum acea suferință e darul lui Dumnezeu!
Ce zici?
Cu drag,
Maica Siluana
APOSTOLIA • NR. 82-83 • IANUARIE - FEBRUARIE 2015
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PAGINA COPIIOR

CUTIA CU
IUBIRE

P

ovestea spune că a fost
odată un om care și-a pedepsit fe ța în vârstă de 6
ani pentru că a risipit o hâr e de împachetat foarte scumpă. Omul stătea rău cu banii și a devenit și mai supărat când a văzut că fe ța a folosit
hâr a respec vă ca să decoreze o cue.
Nu peste mult mp, ﬁind ziua tatălui, fe ța i-a adus acestuia exact
cu a pe care o împodobise anterior,
spunându-i:
— Acesta este cadoul meu pentru ne, tă cule!
Tatăl a fost rușinat de reacția lui
furioasă din zilele de dinainte, dar
supărarea lui s-a arătat din nou când
a văzut că, de fapt, cu a era goală.

El i-a spus atunci fe ței pe un ton
răspicat:
— Nu ș ai, domnișoară, că atunci
când dai un cadou cuiva trebuie să
pui ceva în el?
Fetița s-a uitat în sus spre tatăl
său, cu lacrimi în ochi, și a zis:
— Tă cule, cu a nu este goală!
Am suﬂat în ea atâtea sărutări până
s-a umplut.
Impresionat, tatăl a căzut în genunchi și și-a îmbrățișat fetița, rugând-o să-l ierte pentru supărarea lui
fără rost.
Timpul a trecut, fe ța a crescut,
tatăl a rămas singur; dar de câte ori
i se face dor de ea, deschide cu a cu
iubire și ia de acolo un sărut imaginar și totul devine mai frumos.

MORALA: Fiecare dintre noi primim pe parcursul vieţii o cutie cu dragoste necondiţionată și săruturi de la copiii noștri, de la familie sau de la prieteni. Să deschidem ochii și să ne
dăm seama că cel mai preţios lucru din lumea asta este IUBIREA! Și, așa cum ne-a învăţat
Domnul nostru Iisus Hristos, iubirea este izvor nesecat de fericire, spre deosebire de lucrurile
materiale, care oferă bucurie omului pentru un timp scurt, după care îi lasă inima goală...

18
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Să ne jucăm împreună
Găsește în chenarul de mai jos perechile de cuvinte cu același înțeles. Așază
apoi cuvintele rămase as el încât să formeze un proverb. Care e acela?

ȚARĂ

ZĂPADĂ

RAMURĂ

STEAG
COPAC

FACE
OMUL

DAR

VARA

CADOU

IARNA

ARBORE

CÂMP

CREANGĂ

OMĂT

ȘI

ÎȘI
TAINĂ

DRAPEL

PATRIE

SANIE

CAR
ȘES

SECRET
GOSPODAR

Omul gospodar își face vara sanie și iarna car

GHICI GHICITOAREA MEA !
Fără taina asta vie,
Nu se face Liturghie.
Se dă celui ce-i curat
Și e doar pentru bărbat.

Cine-o are, har primește,
Cine nu, se chinuiește.
Ea-mpreună cu iubirea,
Garantează mântuirea.

(TAINA PREOŢIEI)

(CREDINŢA)
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SINAXAR

SFÂNTUL

LEON CEL MARE
EPISCOPUL ROMEI
18 FEBRUARIE

S

fântul Leon
cel Mare –
papa Leon
I al Romei – s-a
născut la începutul secolului al Vlea în Italia și a trecut la cele veșnice în
ziua de 18 februarie 461. A fost numit arhidiacon al papei Sixt al III-lea, iar în anul
440, la moartea papei, a fost ales în unanimitate în locul său ca episcop al Romei,
unde va păstori 21 de ani (440-461).
Anii săi de arhierie au fost grei atât din
punct de vedere al apărării dreptei credin-

20

ţe, cât și datorită
încercărilor venite asupra Italiei
d i n e x te r i o r.
Atunci când au năvălit hunii, cei care
nu cunoșteau mila faţă de oameni sau respectul faţă de cele sinte, îmbrăcat în veșminte arhierești, papa Leon a ieșit în întâmpinarea lui Attila – „biciul lui
Dumnezeu” – și a negociat cu acesta la
Mantova, făcându-l să se retragă (452).
În anul 455, atunci când vandalii au asediat cetatea Romei, tot papa Leon a nego-
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ciat cu căpetenia acestora, Genseric, și, deși multe case au fost arse, locuitorii cetăţii
care s-au ascuns prin catacombe au fost lăsaţi în viaţă și toate lăcașurile de cult au fost
cruţate.
În ceea ce privește opera sa, de la Sfântul Leon cel Mare au rămas 143 de scrisori
și 96 de cuvântări și predici ţinute în vremea pontiicatului său:
• Scrisoare dogmatică către Flavian (a 28-a), numită și Tomosul către Flavian. Este
cea mai cunoscută dintre scrisorile sale, iind importantă pentru discuţiile hristologice ale timpului și în care Leon îl combate pe Eutihie și susţine doctrina ortodoxă.
• 96 de Cuvântări – la sărbătorile împărătești și sărbători de peste an, precum și la
Săptămâna Patimilor. Primele cinci, ţinute la aniversarea suirii sale pe scaunul pontiical, tratează despre primatul papal, altele se ocupă cu dogma hristologică.
• 173 de Scrisori, dintre care numai 143 îi aparţin personal, celelalte iindu-i adresate de diverse personalităţi în decursul pontiicatului său. Aceste scrisori tratează probleme administrative și disciplinare pentru Biserică.
• i se atribuie și un liturghier: Sacramentarium leonianum.
În Patristică, cu Leon cel Mare se încheie perioada a doua din patristica latină.
Contribuţia sa în hristologie s-a concentrat pe următoarele aspecte: Hristos e
Dumnezeu adevărat și Om adevărat. El are două iri: omenească și dumnezeiască, dar
o singură Persoană. Cele două iri nu se amestecă, ci ele lucrează în comuniune una
cu alta, ceea ce e propriu iecăreia: Logosul cele ale Logosului, iar trupul cele ale trupului. Această unitate face posibilă comuniunea însușirilor. Domnul Hristos e văzut
și nevăzut, de înţeles și de neînţeles, răstignit și înviat. Domnul S-a întrupat pentru a
ne mântui prin patima și moartea Sa. Leon vorbește despre har, despre Sintele Taine,
despre Biserică și stăruie asupra unităţii Bisericii, ca iind mireasa unui singur bărbat,
Hristos. Proclamă primatul papal, sprijinit pe așa-numitul primat al lui Petru.
Leon cel Mare a murit în pace, în anul 461.
Pr. Gelu-Valentin Porumb
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SINAXAR

SFÂNTUL

SILVESTRU
EPISCOPUL ROMEI
2 IANUARIE

Sfântul Silvestru
s-a născut la Roma,
iind crescut din tinereţe în credinţa creștină și studiind împreună cu preotul
Quirinus, iar mai apoi
cu preotul Timotei.
Pentru viaţa lui deosebită, pentru dragostea de Dumnezeu și
faptele bune faţă de aproapele a fost hirotonit preot de episcopul Marcelin, iar la
moartea lui Miltiade, episcopul Romei, a
fost ales episcop în locul său, în anul 314.
Pontiicatul său a fost unul dintre cele mai
lungi, până în anul 335, mergând în paralel cu domnia Sfântului Constantin cel
Mare (306-337).
Se spune că pe vremea când împăratul Constantin nu se botezase încă, acesta, îmbolnăvindu-se, vracii păgâni l-au îndemnat pe împărat să se scalde în sânge
cald de prunci ca să scape de suferinţă,
dar împăratul nu s-a învoit la asemenea ti-
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căloșie. Și, chemând
pe Sfântul Silvestru,
acesta i-a spus:
„Scăldătoarea de care
ai trebuinţă, împărate, este cu totul alta.
Se cuvine, deci, să
crezi fără șovăire în
Hristos Dumnezeu,
să postești, apoi să capeţi milostivirea lui
Dumnezeu, lepădându-te de păcatele ce
ai săvârșit. Deci, leapădă acum haina împărătească și timp de șase zile să postești,
după aceasta poruncește să ie eliberaţi
din temniţă toţi creștinii, iar din avuţiile
tale să faci milostenie multă la săraci”. Și,
făcându-se acestea, împăratul a primit
Sfântul Botez.
Constantin cel Mare, și nu Papa
Silvestru, a convocat în anul 314 Sinodul
care a potolit o schismă izbucnită în Africa,
iar în anul 325 a convocat primul Conciliu
Ecumenic din istorie – Conciliul de la
Niceea, în Bitinia, locuinţa de vară a îm-
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păratului. La acest prim Sinod Ecumenic
s-au stabilit primele 7 articole din Simbolul
de Credinţă și s-a condamnat erezia lui
Arie din Alexandria. Silvestru nu a putut
lua parte „din pricina vârstei sale înaintate”, dar a trimis ca reprezentanţi pe
Episcopul Osius din Cordoba împreună
cu doi preoţi – Vitus și Vincentius, primind întru totul hotărârile Sinodului.
Sub papa Silvestru, la Conciliul de la
Arles, episcopii occidentali au convenit
că validitatea sacramentelor nu depinde
de sinţenia celui ce le conferă; tot atunci
episcopii din Orient, în sinodul de la
Ancira (astăzi Ankara), au hotărât admiterea la Sfânta Împărtășanie a tuturor celor ce se pocăiesc cu adevărat, oricare ar
i fost păcatele săvârșite.
Datorită relaţiei bune dintre împăratul
Constantin și papa Silvestru, construirea
lăcașurilor de cult a atins
o mare înlorire. Istoricul
Eusebiu de Cezareea
scria: „Noi, care ne-am
pus toată speranţa în
Hristos, eram cuprinși de
o bucurie de nedescris și
pe feţele tuturor strălucea un fel de veselie divină, când vedeam cum
reînviau ca după o îndelungă și ucigătoare boală toate lăcașurile care cu
puţin mai înainte fuseseră ruinate de impietatea
tiranilor; și multe temple
se ridicau din nou, de la

pământ până în înaltul cerului, strălucind
de curăţenie și frumuseţe cu mult mai mult
decât cele ce au fost dărâmate” (Historia
ecclesiastica X, 1-3).
Colaborării strânse între împărat și
Papa Silvestru se datorează și construirea
a două mari bazilici romane, una în cinstea Sfântului Pavel și alta în cinstea
Sfântului Apostol Ioan. Pentru a-și putea
arăta simpatia faţă de Papa Silvestru,
Constantin i-a dăruit Palatul Lateran, care
de atunci a fost timp de multe secole locuinţa papilor. În Deposito episcoporum
din 354 se menţionează că Papa Silvestru
a fost înmormântat la 31 decembrie 335
în cimitirul Priscilla de pe Via Salaria, făcându-se rugător și mijlocitor multora
spre mântuire.
Pr. Gelu-Valentin Porumb
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Reţete

și sfaturi practice

Vedeta pe care v-o propun în acest număr al revistei este... FICATUL. De cele mai
multe ori, icatul de pui se consumă pentru plăcerea gustului, însă acesta aduce și
foarte multe beneicii organismului. Aceste beneicii se datorează conţinutului de
vitamine (A, B1, B12, acid folic), dar și de substanţe minerale precum seleniu,
acid pantotenic, ier, niacină și fosfor.
În continuare, vă propun să revenim la tradiţiile de odinioară; atunci când oamenii
trăiau sănătos, mâncarea nu conţinea atâtea E-uri, era gustoasă și, mai presus de
toate, naturală. În acest spirit, haideţi să probăm un pate de icat făcut în casă.
Se prepară ușor, repede și este potrivit pentru toate vârstele.
PATEU DE CASĂ
Ingrediente: 500 g icăţei pui/curcan, 1
ceapă, 2 căţei usturoi, 1 lingură ulei măsline, 100 g unt, 50 ml smântână lichidă,
cca 500 ml lapte, sare, piper, 1-2 linguri

coniac (sau vin licoros). Opţional: un vârf
de cuţit de seminţe de chimen (sau cimbru uscat).
Mod de preparare: Ficăţeii se spală bine
și se curăţă de pieliţe; se pun într-un vas
și se acoperă cu lapte, se adaugă un căţel
de usturoi zdrobit și se dau la frigider pentru minim o oră. Într-o cratiţă punem la
încins uleiul cu jumătate din unt, ceapa
tăiată in și usturoiul zdrobit care a rămas.
Cui îi place gustul de chimen, îl poate adăuga în cratiţă. Scoatem și icăţeii din lapte și îi așezăm peste celelalte ingrediente
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de pe foc. Amestecăm din când în când,
ţinând totul pe foc până ce icatul e pătruns și ceapa e moale. Când totul e gata,
se adaugă coniacul (sau vinul) și se mai
lasă 1 minut pe foc mic. Se continuă cu
frularea tuturor ingredientelor din cratiţă, la care se adaugă restul de unt și smântâna, sare și piper după gust. Totul se mixează până ce obţinem o pastă ină.
Se dă la frigider, unde se poate păstra
până la o săptămână.
Pateul se poate servi cu pâine prăjită
și roșii sau murături sau, dacă doriţi, puteţi să-l folosiţi pentru prepararea unor
delicioase ouă umplute.
SUGESTII
1: Pentru a i mai plăcut la gust copiilor, în pateu se poate adăuga, atunci când
se frulează totul, și cărniţa de pe pulpele
de pui ierte în supă, fără piele (cam aceeași cantitate ca și icăţeii) și trei gălbenușuri ierte tare; iar pentru a avea consistenţa dorită, se mai poate adăuga supă.
2: Folosind pateul de mai sus, dar fără
porţia de unt adăugată la frulare, trebuie
să obţinem un pateu mai tare din care vom
forma o RULADĂ DE PATEU CU UNT
AROMAT. Untul îl scoatem de la rece și-l
lăsăm să ajungă la o consistenţă numai
bună de întins pe pâine. Pentru ruladă ne
ajutăm de o bucată de hârtie de copt de
dimensiuni 20/30. Întindem pasta de icat uniform, fără să ajungem la margini,
iar peste ea punem untul moale și încercăm să-l uniformizăm pe toată suprafaţa.
Presărăm mărar/pătrunjel tocat mărunt

și începem să rulăm pe latura mai mică.
Dăm rulada la rece și... o servim cu pâine
de casă aburindă... Mmmmm....
FICĂŢEI DE PUI CU SOS DE
ROŞII ŞI USTUROI
Ingrediente: 1 kg icăţei, 2 cepe, 1 morcov,
200 ml (un pahar) suc de roșii, 3 căţei de usturoi, 50 ml vin roșu, sare, piper, ulei.
Mod de preparare: Cepele se taie mărunt și se călesc la foc iute cu puţin ulei,
într-o cratiţă. Se adaugă și morcovul ras
in, împreună cu icăţeii spălaţi (și eventual ţinuţi în lapte, pentru a reduce gustul
amărui datorat sângelui) și curăţaţi bine.
Când aceștia s-au rumenit puţin, se completează cu vinul, sucul de roșii și cca 100
ml de apă. Se dă focul mai încet și se lasă
totul la iert pentru 20-25 minute, până
începe să scadă sosul. Doar la sfârșit, când
se stinge focul, se sărează și piperează după
gust, se adaugă usturoiul pisat și se lasă
tocăniţa să se odihnească vreo 5 minute,
cu capacul pus.
Se poate servi cu mămăliguţă alături. Un
deliciu!
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În continuare vă propun o reţetă foarte rapidă de praline cu cocos, un desert resh și...
colorat!
RAFFAELLO DE CASĂ
Ingrediente: 200 g zahăr, 250 g ricota, 300 g fulgi de cocos, 1/2 pahar de rom sau lichior (după preferinţe). Pentru ornat: nucă de cocos, cacao amară, bombonele colorate; opţional, pentru interior: alune nesărate sau vișine.
Mod de preparare: Se amestecă totul (fără ingredientele pentru ornat și umplut mingiuţele) într-un vas, până se omogenizează amestecul. Formaţi mingiuţe între palme, iar
apoi rostogoliţi-le prin cocos, ciocolată sau bombonele. După ce le-aţi modelat pe toate
și le-aţi așezat pe un platou, puneţi-le la frigider pentru cel puţin două ore, după care puteţi să le serviţi. Garantat toţi vor i încântaţi de aceste minunăţii!
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ŞTIAŢI CĂ...?

1

Dacă introducem în felurile de mâncare gătite cât mai des acest aliment:
FICATUL DE PUI, beneiciile se vor resimţi în scurt timp. Iată 10 motive,
destul de puternice, pentru consumul frecvent al acestui aliment (iecare
valoare procentuală se referă la 100 g icat în raport cu necesarul zilnic uman):


Ajută la prevenirea anemiei (vitamina B12 – 352%)



Îmbunătăţește vederea (vitamina A – 288%)



Îmbunătăţește fertilitatea (acid folic – 140%)



Menţine sănătoase ţesuturile (Ribolavina/ vitamina B1 – 136%)



Menţine glanda tiroidă sănătoasă (Seleniu – 126%)



Ajută organismul să lupte contra stresului (Acid pantotenic - 83%)



Întărește sistemul imunitar (Fier – 72%)



Previne apariţia bolii pelagra (Niacina – 70%)



Menţine pielea, părul și unghiile sănătoase (proteine 52%)



Menţine dinţii și oasele într-o stare sănătoasă (Fosfor 42%).
(healthmad.com)

2

Ficatul de pui sau de vită este prima recomandare a nutriţioniștilor în prevenirea anemiei. În 100 g icat se găsesc între 4 și 12 mg ier ușor asimilabil.
Spre deosebire de carnea de vită și de porc, bogate în grăsimi, icatul este o
carne slabă; conţine mai puţin de 4 g grăsimi la 100 g. Datorită conţinutului sărac în
ţesut conjunctiv și grăsimi, icatul este foarte ușor de digerat, de aceea poate i introdus și în regimul alimentar al copiilor mici. Ni se atrage atenţia totuși asupra conţinutului ridicat de colesterol pe care îl conţine icatul: icatul de raţă sau de gâscă – 380
mg; icatul de oaie – 370 mg; icatul de vită – 350 mg, icatul de pui – 250 mg.
(jurnalul.ro)
Preoteasa Daniela Porumb
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Sărbătorile de iarnă
ÎN SPAŢIUL CREŞTIN ROMÂNESC,

manifestări și urmări

B

ucuria sărbătorilor de iarnă
creștine împodobește an de an
sufletul oricărui credincios,
trăitor activ al credinţei creștin-ortodoxe sau doar simplu membru în
registrele parohiale. Poate cea mai mare bucurie o împărtășesc copiii, începând din
seara de ajun a sărbătorii Sfântului Ierarh
Nicolae, numită simplu „Moș Nicolae”, când
cei mai mulţi primesc daruri, și continuând
cu sărbătorile Nașterii, Tăierii împrejur și
Botezului Domnului. Este demn de remarcat că aceste sărbători au între ele și sărbătorirea sfârșitului și începutului de an calendaristic.
Fără îndoială că părinţii care au înţeles
responsabilitatea creșterii de ii au grijă ca
la aceste mari sărbători să primească ei înșiși Trupul și Sângele Mântuitorului, dar să
le ofere și copiilor prilejul primirii Darului
Suprem, Sfânta Împărtășanie. Tot la fel de
sigur este că aceiași părinţi au înţeles și cum
trebuie să ie dreapta serbare (ortodoxă) a
unor evenimente creștine. Din păcate, trebuie să recunoaștem că numărul lor este cu
mult mai mic decât al celor care au schim-
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bat priorităţile dând aproape totală atenţie
Serbărilor și neglijând Sărbătoritul.
Fiecare dintre sărbătorile Nașterii,
Tăierii împrejur și Botezului au în centru
pe Domnul Iisus Hristos. Acestea sunt evenimentele pe care Biserica le reactualizează în cadrul cultului prin manifestări liturgice. Preotul Tănăsescu scria într-un
cotidian din România că sărbătorile de iarnă au devenit mai mult sărbătoarea porcului și mult mai puţin sărbători creștine. În
această perioadă o majoritate covârșitoare
a creștinilor se îngrijește de masa de
Crăciun, servită în seara din Ajunul Nașterii
Domnului, când perioada pregătitoare a
suletului pentru a-L primi pe Hristos, postul, încă nu s-a încheiat. Tot în această seară la copii vine „Moș Crăciun”, personaj nebiblic, născut din negura comerţului, iar
nicidecum unul dintre sinţii creștinismului, asemeni lui Moș Nicolae. După o asemenea seară este cu siguranţă imposibil a
te mai gândi și nicidecum apropia de
Sărbătoritul acestui praznic creștin.
Obiceiuri eminamente creștine legate
de această sărbătoare, colindele ce anunţă

APOSTOLIA • NR. 82-83 • IANUARIE - FEBRUARIE 2015

TEOLOGIE |I |TIIN#{

Nașterea Pruncului, steaua, vilaimul ș.a. nu
doar că sunt încurajate de Biserică, dar chiar
s-au născut din ea. Copii și tineri merg, asemeni păstorilor din Bethleem, să anunţe
marele eveniment cosmic. Păstorii Bisericii
organizează coruri de colindători, grupuri
de umblători cu steaua și concerte de colinde pe care le pot cu drag și conștiinţă liniștită găzdui în bisericile unde slujesc.
Vedem însă, exact în această perioadă,
și o serie de manifestări pe care nu le întâlnim în Sfânta Scriptură, în canoanele bisericești ori în Sfânta Tradiţie. Și ele, asemenea datinilor creștine, se desfășoară tot în
această perioadă. Efectiv, ursul, capra, mascaţii și cetele de tineri - Jieni sau Jenei, cămărașii, călușarii ș.a. – Vasilca, Plugușorul,
Sorcova, cu derivatele lor locale de manifestare, „împodobesc” zilele de sărbătoare
a Nașterii Domnului și a Tăierii împrejur,
Anul Nou.
Este inutil să im ipocriţi și a nu recunoaște că multora dintre noi ne-au bucurat copilăria și tinereţea sau că nu fac parte din cultura populară românească ori unii
dintre noi nu le-ar i practicat, însă întrebarea care se naște este: cât de legitimă și de
justiicată este încurajarea, provocarea și
găzduirea acestor obiceiuri, altfel eminamente păgâne, chiar în lăcașul de cult, în
faţa Altarului? Este absolut grotesc spectacolul păgân din naosul bisericii înainte sau
după slujirea Sintei Liturghii. Oare interpreţii au primit și Sfânta Împărtășanie? O
altă întrebare: ce mesaj misionar, catehetic
sau liturgic transmite credincioșilor sau,
mai ales, celor mai puţin credincioși ima-

ginea cu ursul, capra, mascaţii și preotul înveșmântat de slujbă liturgică în biserică în
acţiuni păgâne în plină desfășurare? Ce ar
putea justiica astfel de comportament din
partea unui preot creștin, slujitor al lui
Hristos? Sau când însuși preotul face parte din alaiul caprei ori ursului?
Înainte de a găsi răspunsuri acestor întrebări trebuie precizat că Biserica, Trup și
Mireasă a lui Hristos, a condamnat dintru
bun început orice tip de manifestare păgână în interiorul ei, nu le-a recunoscut niciun merit pastoral, misionar sau catehetic
și nu le-a „încreștinat” vreodată.
Ritualurile ursului, caprei, mascaţilor
(moși și babe, mireasă sau copil pentru a
simboliza Noul An), cetelor sau Vasilca sunt
toate de sorginte ancestral-agrară și au
scopul de a invoca sau alunga spirite și
divinităţi benefice sau malefice1. Simpla
prezenţă a acestora în lăcașul de cult creștinortodox nu pot aduce decât confuzie și nu
pot i decât contra mărturie sau falsă misiune. Justificări de genul ignoranţei, de
perpetuare a bucuriei copiilor și adulţilor
creștini sau de clară adeziune la cultura
populară românească nu pot risipi confuzia
și necesar-obligatoria delimitare a creștinului de tot ce este păgân și neortodox. Nu
pot și nu trebuie confundate cu alte elemente identitare românești legitime și
acceptate de Biserică: portul și dansul
popular, colindele creștine sau zilele dedicate mamei, copilului și familiei.
Preotul Vasile Dariciuc, coordonatorul
Departamentului de Tineret din Arhiepiscopia Sibiului, le consideră „ceva străin de
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credinţa şi convingerile lor (creștinilor n.a.)”2. O
abordare mai detaliată și mai explicită se poate găsi
în ziarul creștin Lumina3. Atingerea în orice fel de
ceva întinat (obiceiuri și ritualuri păgâne) provoacă
întinare chiar neștiută și nevoită.
Este și mai trist pentru Biserică când asemenea
manifestări păgâne persistă în din fericire foarte
puţine lăcașuri ortodoxe ale unor parohii, din
România sau din diaspora. Cu siguranţă arhipăstorul locului nu ar binecuvânta niciodată asemenea acţiuni și ar i constrâns să readucă la ascultare pe cei care acceptă, organizează și găzduiesc
uriașa amăgire că ritualurile păgâne, chiar privite
candid, ar face parte din identitatea creștină românească. Mai mult, va interveni faţă de cei care persistă an după an cu aceste obiceiuri și ritualuri păgâne sau, mai dureros, le prezintă ca și reușite
pastoral-misionare. Arhiereul nu poate rămâne indiferent și insensibil la felul în care trimișii săi în
parohii, preoţi și diaconi, se îngrijesc de suletele
încredinţate lor spre păstorire. Ignoranţa se poate
ierta ca și slăbiciune a clericului, persistarea, după
cunoașterea adevărului, însă nu.
Sfântul Apostol Pavel este categoric împotriva
chiar a simplelor mese comune servite în lăcașul
de cult, deși „justiicate” și atunci prin dragostea
creștină, iar Mântuitorul poruncește Apostolilor:
„...În calea păgânilor să nu mergeţi...”. Cum am putea crede astăzi că opiniile lor s-au schimbat sau că
cineva ar avea îndrituirea să o facă?
Cu siguranţă vor mai trece foarte mulţi ani în
care obiceiurile și ritualurile păgâne se vor manifesta dar poate acesta este ultimul în care s-au desfășurat în foarte puţinele lăcașuri de cult creștinortodoxe românești. Poate că acei clerici care le-au
organizat, găzduit sau măcar acceptat vor renunţa
măcar pentru a i în comuniune pastoral-misiona-
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ră cu episcopul lor și cu majoritatea covârșitoare a fraţilor de slujire care au înţeles mai bine
semniicaţia, manifestarea și urmările modului de a serba sărbătorile
creștine de iarnă.
Am convingerea că am încercat, și acesta ar i umilul meu aport,
să prezint aspectul teologic-știinţiic al modului în care pe segmentul de timp, al sfârșitului și începutului de an, elitismul, vedetismul
și spectacolul grotesc sunt total
străine de duhul ortodoxiei, cel
care face viu iar perpetuarea ritualurilor păgâne, repet, chiar din
ignoranţă, doar pentru a respecta
litera nescrisă a datinilor ancestrale sau pentru a încânta simţurile,
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produce măcar răni duhovnicești, dacă nu
moarte.
Preot Daniel Băcăuanu
Note:
1. „Ca și la celelalte jocuri cu măști practica-

2. Sursa: Ștefan Mărculeţ, Articol Răspunsuri duhovnicești- Pr.Vasile Dariciuc în Ziarul Lumina,
joi, 30 decembrie 2010, pagina 7.
3. Articolele „ Să petrecem de Anul Nou

creştineşte!” şi „Tradiţii şi obiceiuri de Anul
Nou!” în Ziarul Lumina, joi, 30 decembrie
2010, departamentul Cultură.

foto: Andre Rosetti

te în timpul sărbătorilor de iarnă, și în jocul caprei și-au făcut loc, pe lângă măștile
clasice (capra, ciobanul, ţiganul, butucarul), măștile de draci și moși care, prin strigăte, chiote, mișcări caraghioase, măresc
nota de umor și veselie, dând uneori o nuanţă de grotesc. Jocul «caprei» (uciderea,
bocirea, înmormântarea, învierea) a fost la
origine, desigur, un ceremonial grav, un element de cult. În cadrul sărbătorilor agrare,
jocul a devenit un ritual menit să aducă rodnicie anului care urmează, spor de animale în turmele păstorilor, succesul recoltelor
- invocat şi evocat de boabele care se arun-

cau de gazdă peste cortegiul «caprei».
Obiceiul pare că îşi are originea în cele ale
romanilor şi elinilor: ie în jocurile şi cântecele desfăşurate în jurul altarelor păgâne
de preoţii sau cântăreţii travestiţi în dobitoace cu ocazia sărbătorilor date pentru cinstea zeilor, ori în versurile satirice contra
generalilor ce repurtau vreun triumf, ie în
amintirile vagi despre dansurile cunoscute
la greci sub numele unor păsări răpitoare.”
Cf. Profesor Mihnea Cristian Badea, Ritualuri
agrare în folclorul obiceiurilor de toamnă şi
iarnă, în revista Kogaionon, 30 noiembrie
2011.
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Nașterea Domnului
în Episcopia Italiei

SEDIUL EPARHIAL

CHIANCIANO

32

CANICATTI
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BOLZANO
CATANIA

ASTI

CATANZARO - CROTONE

FERRARA

CUNEO

ASOLO
CAGLIARI
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FLORENȚA

BASSANO

CIVITAVECCHIA

PINO TORINESE

CAMPOSAMPIERO
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GAETA

GIAVENO
CARRARA

LA SPEZIA

LUCCA
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PIACENZA

MALTA

PINEROLO

PESCARA

MĂNĂSTIREA MONTECORVINO
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VENEZIA

SAVONA

TORINO 1

TRENTO

TORINO 2
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RAVENNA

SALERNO

ROMA 7
PRIMA PORTA
VIAREGGIO

38

ROVIGO
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VICENZA
VERONA
REGGIO CALABRIA

PRATA DI PORDENONE

L’AQUILA

VIGEVANO
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LEGNAGO

ROMA 2

VOGHERA

LA RUSTICA

ROMA, TORRE SPACCATA
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ROMA 3
GUIDONIA

VILLAFRANCA

PALERMO

SUSA
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Botezul Domnului

în Episcopia Italiei

SEDIUL
EPARHIAL
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ASOLO

CANICATTI

AVEZZANO

CIVITAVECCHIA
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CUNEO
FONTE NUOVA

IMOLA
COSENZA

IVREA
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LEGNAGO

FLORENȚA

PALERMO
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FORLI

PESCARA

LUCCA

CROTONE CATANZARO
ROMA 7 PRIMA PORTA
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PRATO

ROMA 3

ROMA
TORRE
SPACCATA

APOSTOLIA • NR. 82-83 • IANUARIE - FEBRUARIE 2015

47

BOTEZUL DOMNULUI

ROMA 5 OSTIA

SAN MARINO

RAVENNA

ASTI

48

APOSTOLIA • NR. 82-83 • IANUARIE - FEBRUARIE 2015

BOTEZUL DOMNULUI

ROVIGO

SIENA

SALUZZO

TRENTO
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TORINO 2

VIGEVANO
VILLAFRANCA
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TORINO 1

VICENZA

VITERBO
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BOLZANO

REGGIO CALABRIA

CHIANCIANO
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