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MITROPOLITUL

I O S I F

Sărbătoarea Nașterii, pe care suntem 
chemați să o redescoperim în  fi ecare an până 
la sfârșitul vieții noastre în taina sa nesfârșită, 
este preaslăvirea prezenței lui Dumnezeu în om 
și în lume. Viața omului, condiția umană nu 
este absurdă, precum și istoria lumii nu este 
lipsită de sens. Păcatul este cel care lipsește 
omul de sensul vieții, aducându-i suferința și 
moartea.  Domnul Hristos însă este prezent 
ca supremul sens a tot ce există. Cuvântul lui 
Dumnezeu S-a făcut om, S-a revelat lumii prin 
Întrupare și prin lucrarea Duhului Sfânt.  Biblia 
întreagă este cuvântul lui Dumnezeu, care lu-
minează și prin care se vede istoria omenirii, 
altfel. Tot cuvântul lui Dumnezeu, din cea din-
tâi zi a creației, apoi prin proroci și până la cele 
rostite de buzele divino-umane ale lui Iisus 
Hristos, poartă în el puterea propriei împli-
niri. Împlinirea cuvintelor dumnezeiești con-
stituie sensul istoriei. În spatele fi ecărei realități 
din această lume și în spatele fi ecărui eveni-
ment istoric se găsește un cuvânt al Cuvântului 
lui Dumnezeu. 

Mărturia sfi nților adâncește cunoașterea 
lui Dumnezeu, lăudându-L și proslăvindu-L. 
Dumnezeu se arată lumii prin Întrupare, prin 
lucrarea Duhului Sfânt, însă este în același 
timp „negrăit și necuprins cu gândul, nevăzut, 

neajuns…”(Sf. Ioan Gură de Aur). Pentru 
aceasta credincioșii, răspunzând la chemarea 
de a merge în întâmpinarea Lui, se apropie de 
Dumnezeu Cel Întrupat prin laude și imne de 
slăvire, din inimă curată, acolo unde Dumnezeu 
se arată omului. „Fericiți cei curați cu inima, 
că aceia vor vedea pe Dumnezeu”. Experiența 
creștină a cunoașterii lui Dumnezeu este cea 
a rugăciunii. Nimic nu este mai frumos decât 
un bărbat sau o femeie în rugăciune. Este sta-
rea cea mai înaltă a conștiinței creștinului care 
recunoaște prezența lui Dumnezeu și se face 
pe sine prezent lui Dumnezeu. Această 
cunoaștere o arătăm prin închinare, semnul 
Sfi ntei Cruci, îngenunchere, cântare, citirea 
Sfi ntei Evanghelii, ofrandele de tot felul, tă-
mâie, lumânări și mai ales pâinea și vinul care 
se vor preface, prin lucrarea Duhului Sfânt, în 



A P O S T O L I A   •   N R .  6 9   •   D E C E M B R I E   2 0 1 32

C U V Â N T  L A  N A | T E R E A  D O M N U L U I

Trupul și Sângele lui Hristos. Domnul Însuși 
ne-a învățat că adevărații închinători „se vor 
închina Tatălui în duh și în adevăr”(In 4, 23), 
dând slavă și laudă lui Dumnezeu prin ceea ce 
El Însuși a descoperit despre Sine omului cre-
dincios, la care mintea și inima sunt unite. 
Lauda este mai presus de înțelegere! 

Unindu-ne cu Hristos, putem să Îl și 
cunoaștem. Atunci când ne rugăm Lui, dorim 
să fi m una cu El, să ne împărtășim de Persoana 
Lui. De aceea nu numai Îl lăudăm și ne rugăm 
Lui, ci și mâncăm Trupul și bem scump Sângele 
Lui. Aceasta este cunoașterea desăvârșită a ade-
vărului lui Dumnezeu, a omului și a lumii : uni-
rea celui credincios cu Hristos prin Duhul Sfânt. 
Ființa umană poate cunoaște pe Dumnezeu de-
venind nu Cine este El, ci ceea ce este El. Părinții 
Bisericii au învățat îndumnezeirea omului prin 
Duhul Sfânt, pentru că acesta este darul pe care 
ni-l aduce Nașterea Fiului lui Dumnezeu, 
Întruparea. Unul dintre semnele îndumnezei-
rii fi inței umane, ale sfi nțirii și ale unirii ei cu 
Hristos este dragostea pentru cei săraci, devo-
tamentul față de cei mici, jertfa de sine pentru 
cei care, ca și copiii, nu au nimic altceva de dă-
ruit decât pe ei înșiși. Nu suntem chemați doar 
să ne adunăm în jurul lui Hristos pentru a-L 
adora și lăuda, chemarea este să ne asemănăm 
Lui în viața aceasta și dincolo de limitele vieții 
pământești. În acest fel Hristos va lucra în noi 
și se va proslăvi în noi, prin Duhul Sfânt. 

Bucuria noastră, a creștinilor, la sărbătorile 
Nașterii și ale Bobotezei – când Dumnezeu Se 
arată lumii – este dată de conștiința că El și cu-
vântul Său creator sunt prezenți în creație și în 
noi înșine. Nu este o bucurie egoistă, care ar 
disprețui suferința umană. Din contră, este bu-
curia care însoțește cunoașterea condiției uma-

ne și a răului pe care oamenii și-l fac unii altora, 
celor mai mici și fără apărare aserviți uneori 
capriciilor și pretinselor drepturi ale celor mai 
mari și mai puternici. Bucuria noastră este 
neobișnuită, ea strălucește în întunericul dez-
umanizării pe care uneori o trăim în lumea de 
azi. Ea este nădejdea, nebună pentru unii, într-o 
omenire care poate, în ciuda a toate, să rămână 
umană sau chiar să devină din ce în ce mai uma-
nă datorită înomenirii Fiului lui Dumnezeu și 
a îndumnezeirii sfi nților. Rodul Venirii în trup 
a Mântuitorului este tocmai umanizarea 
desăvârșită a omului. Oricare ar fi  nedreptățile 
în omenirea în care trăim, să nu ne lăsăm părăsiți 
de bucuria lui Hristos și a prezenței Lui. Să nu 
încetăm să proslăvim în rugăciunile și în fapte-
le noastre prezența Lui în bucuriile și durerile 
noastre. Dacă ne despărțim de bucuria lui Hris-
tos, Îl părăsim și nu mai avem nimic de spus 
lumii acesteia care se crede părăsită, abando-
nată de Cel despre Care noi știm că astăzi Se 
naște în ieslea Betleemului. 

În multe împrejurări din viața noastră Duhul 
Sfânt ne dă ocazia să ne arătăm în jur dragos-
tea și bucuria în Hristos, să nu uităm asta. Duhul 
Sfânt ne îndeamnă să lucrăm împreună cu El 
la mântuirea lumii, la bucuria celor apropiați și 
a tuturor și chiar a celor ce ne urăsc. Să deve-
nim, prin Duhul Sfânt, uneltele dreptății plină 
de lumină a lui Hristos și mai ales ale compasi-
unii Sale și ale blândeței Sale pentru tot omul, 
credincios sau necredincios. 

Hristos Dumnezeu, Cel care Se naște as-
tăzi în Betleem, să vă dăruiască din belșug bu-
curia Sa pentru a o răspândi în jurul dumnea-
voastră! 

†  Mitropolitul Iosif
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E P I S C O P U L

SILUAN

Prăznuirea Venirii în trup a lui Dumnezeu 
și petrecerea Lui în lumea aceasta constituie 
pentru noi, dincolo de bucuria și pacea pe care 
ne-o aduce, de darurile pe care le primim și de 
bunătățile cu care ne înfruptăm, un binecuvân-
tat prilej de a ne aprofunda credința, ca unii 
care mărturisim în Crez, cu privire la Unul 
Domnul Iisus Hristos, că S-a pogorât din ce-
ruri și S-a întrupat, de la Duhul Sfânt și din Ma-
ria Fecioara, și S-a făcut om. De măsura în care 
pătrundem și ne pătrundem de Taina Întrupă-
rii lui Dumnezeu depinde folosul cel mântui-
tor pe care îl tragem din darurile pe care aceas-
ta ni le-a adus și pe care suntem chemați să ni 
le însușim, în vederea mântuirii. 

Iată că Fiul lui Dumnezeu Se întrupează 
pentru mult mai mult decât pentru a ne da 
prilejul, an de an, de a prăznui și de a mânca 
bine sau de a dărui sau primi cadouri. Așa cum 
ne spune Evanghelia, El vine să ne aducă Ha-
rul cel dumnezeiesc și, mai mult decât atât, 
har peste har.

După două mii de ani de la întruparea 
Domnului, atmosfera duhovnicească și de 
conștiință a prezenței și chiar a existenței lui 
Dumnezeu Cel viu este izbitor de asemănă-
toare cu cea dinaintea întrupării Mântuitoru-
lui. Orbirea duhovnicească și surzenia față de 
Cuvântul Adevărului sunt la fel de mari; 
indiferența față de cele cerești și preocuparea 
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exclusivă pentru cele pământești și care se pot 
gusta imediat, acum și aici, caracterizează pe 
majoritatea creștinilor și, cu atât mai mult, pe 
toți ceilalți locuitori ai pământului.

Aceasta este realitatea prezentă, descreș-
tinată, în care suntem chemați să întâmpinăm 
Nașterea Domnului. Și tocmai de aceea este 
atât de important, adică ESENȚIAL, să 
înțelegem în ce fel Fiul lui Dumnezeu se face 
Fiul Omului, pentru noi – TOȚI – și pentru 
a noastră mântuire, și în ce fel Își însușește și 
asumă fi rea Omului (Adamului) căzută până 
în punctul în care am descris-o mai sus și în 
care suntem capabili să ajungem fi ecare din-
tre noi.

Fiul lui Dumnezeu nu ia asupra Lui o 
umanitate impersonală, adică la modul ge-
neral, ci Își însușește, prin asumarea firii 
omenești, pe fi ecare purtător al acesteia, adi-
că pe fiecare individ (în grecește atomos), 
pentru a-i dărui statut de persoană (ipostas 
al fi rii omenești asumate de El). Aceasta mă 
privește, așadar, și pe mine și pe fi ecare din-
tre noi. Aceasta ne privește pe toți fi ii omu-
lui împreună, redându-ne nu doar împăca-
rea și unitatea dinlăuntrul nostru, ci și 
unitatea și împăcarea dintre noi, unii cu 
ceilalți. De fapt, praznicul Nașterii Domnu-
lui devine pentru fi ecare dintre noi sărbăto-
rirea propriei noastre încorporări în trupul 
Noului Adam, care, contrar Adamului cel 
vechi, care ne-a contaminat de căderea lui și 
de toate nefastele ei consecințe, ne face 
părtași, precum mlădița altoită care se 
împărtășește din seva trunchiului pe care s-a 
altoit, de însăși Viața Sa, de Trupul și de Sân-
gele Său cele curățate de păcat și de moarte 
și care, de acum, sunt molipsitoare de sfi nțenie 

și de viață veșnică (cf. 1 Corinteni 15, 45). 
Această MINUNE s-a petrecut cu fiecare 
dintre noi prin Botez, atunci când ne-am dez-
brăcat de omul cel vechi și ne-am îmbrăcat 
în cel nou (cf. Coloseni 3, 9; Efeseni 4, 22; 
Romani 6, 6), devenind nu doar un trup cu 
Hristos, ci și fi i, prin Har, ai Tatălui celui Ce-
resc și, prin urmare, moștenitori ai Împărăției 
Sale pe care ne așteaptă, la sfârșitul petrece-
rii noastre pe pământ, să o luăm în primire.

De aceea, înțelegând mai deplin care este 
partea lui Dumnezeu în lucrarea mântuirii 
noastre, să ne bucurăm de Domnul Cel ce 
vine la noi, nu cu năluciri înfricoșându-ne 
pre noi, ci ca un prunc mic, cu mânuțe gingașe 
întinse spre noi, așteptând să-L primim, fără 
teamă, în brațele inimii noastre, încrezători 
fi ind în puterea Sa mântuitoare, căci, atunci 
când a luat chip de rob și S-a făcut întru toa-
te asemenea nouă (cf. Filipeni 2, 7), a asu-
mat fi rea noastră, INCLUSIV cu neputințele, 
cu lipsurile, cu temerile, cu tendințele și cu 
înclinațiile ei de a aluneca spre cele vătămă-
toare sau spre cele pierzătoare și osânditoa-
re ei, știind că a le depăși și vindeca este cu 
neputință pentru noi singuri, partea noastră 
rămânând doar de a le asuma și a le pocăi cu-
rajos și a I le aduce, spre vindecare, nelăsân-
du-ne tentați nici de a le ascunde în tufi șurile 
Adamului căzut, nici de a le lăsa să se impu-
nă ca fi ind normale, pe motivul că așa face 
toată lumea…

Aceasta făcând, și în inimile noastre va ră-
suna cântarea îngerilor vestitori ai Nașterii Dom-
nului, umplându-ne de o pace și o bunăvoire 
care se vor revărsa peste cei din jurul nostru, 
peste aproapele nostru (părinți, soț, soție, co-
pii, frați și surori), pe care avem cel mai adesea 
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tendința să-l ignorăm, să-l expediem sau 
să-l rănim, aducând în casele noastre bu-
curie mare… Și astfel, prin însușirea Ha-
rului întrupării Domnului, se reface 
fărâmițarea pe care individualismul și 
egoismul, roadele ruperii de Dumnezeu, 
le aduc întru noi și între noi.

Având, astfel, mai limpede în 
conștiința noastră creștină măreția da-
rurilor pe care ni le aduce întruparea Fi-
ului lui Dumnezeu, să cântăm și noi, 
împreună cu sfântul și marele Ierarh 
Grigorie de-Dumnezeu-cuvântătorul:

Hristos se naște! Slăviți-L!
Hristos din ceruri! Întâmpinați-L!
Hristos pe pământ! Înălțați-vă!
Cântați Domnului tot pământul!
Și cu veselie, lăudați-L popoare,
că S-a proslăvit!
 
Nașterea Domnului nostru Iisus 

Hristos să vă fi e tuturor spre bucurie și 
folos!

Iar Anul Nou calendaristic ce vine 
să vă fi e tuturor prilej de nou început 
pe calea urmării mântuitoare a Celui 
Care S-a făcut asemenea nouă ca să ne 
redea asemănarea pierdută cu El!

Al vostru părinte și îndrumător pe 
calea mântuirii, în aceste vremuri de în-
cercare și strâmtorare, cu neclintită nă-
dejde în mila și ajutorul de la iubitorul 
de oameni Dumnezeu,

 
† Episcopul SILUAN

al Episcopiei Ortodoxe Române
a Italiei
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Adevărații învăţători pe care îi cunoaște 
lumea de astăzi, sau cei pe care i-a cunoscut 
omenirea de altădată, sunt sau au fost buni 
doar în parte, în funcţie de cât de mult 
învățătura lor a fost întemeiată pe credința în 
Dumnezeu. Unul este Învățătorul nostru și 
doar singur Lui i se poate atribui acest califi -
cativ de bun în mod absolut, prin urmare, dacă 
bun este Învăţătorul, bună este și învăţătura 
Lui și orice creștin care dorește să fi e bun va 
deveni bun doar dacă se va împărtăși din bu-

nătatea lui Dumnezeu, împlinind învăţătura 
și poruncile date de Cel Bun. Sfântul Apostol 
Pavel dă și el mărturie scriindu-i ucenicului 
său, Sfântului Apostol Timotei, în prima sa 
epistolă: „vei fi  bun slujitor al lui Hristos Iisus, 
hrănindu-te cu cuvintele credinţei și ale bu-
nei învăţături căreia ai urmat” (1 Timotei 4, 
6) și îl încredinţează mai apoi că: „Vrednic de 
credinţă este acest cuvânt și vrednic de toată 
primirea” (1 Timotei 4, 9).

Am văzut că izvorul bunătăţii este Dumnezeu. 
De unde dar este răutatea? Pentru că nu este fi -
rească, răutatea nu este de la Dumnezeu, ci de 
la diavol. Răutatea dispare de acolo unde se iveș-
te bunătatea lui Dumnezeu, la fel cum piere în-
tunericul în prezența luminii.

Așadar, avem nevoie de bunătate pentru 
a învinge răul. Dar pentru a o dobândi, trebu-
ie mai înainte să știm că ea, bunătatea, este fi -
rescul lui Dumnezeu, fi rescul iubirii, deci tre-
buie să fie și firescul omului care este creat 
după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. 
Bunătatea este pentru om deopotrivă un dar 
al lui Dumnezeu și virtute pe care omul tre-
buie să o dobândească prin nevoinţă duhov-
nicească.

Harului Sfântului Duh, Cel care „pe cele 
neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le 
împlinește”, împărtășit nouă în urma nevoinței 
duhovnicești, face ca bunătatea să se manifeste 

E P I S C O P U L

TIMOTEI
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în noi în chip fi resc atunci când există conlu-
crare între om și Dumnezeu. A crede că sun-
tem buni fără harul lui Dumnezeu și a ne 
lăuda cu aceasta – sau chiar a aștepta să fi m lă-
udaţi – este o mare înșelare.

Toate bunătăţile cerești și pământești de 
care ne împărtășim la acest slăvit și luminat 
praznic sunt o chezășie a bunătăţilor celor veș-
nice la care sunt chemaţi toţi oamenii, din toa-
te timpurile și din toate locurile. Și pentru că 
vorbim de darurile care ne vin de la Dumnezeul 
cel Bun, v-aș mai aminti de unul, pe care sun-
tem invitaţi cu toţii să-l conștientizăm și să-l 
punem în valoare, anume darul bunăvoirii.

Să ne amintim de urarea pe care au făcut-o 
păstorilor îngerii binevestitori ai Nașterii prun-
cului Iisus în ieslea din Betleem: „Slavă întru 
cei de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, 
între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14). Vedem 
că îngerii ne urează ca între noi, oamenii, să 
fi e bunăvoire și desigur că aceasta este și vo-
inţa lui Dumnezeu, pentru că îngerii nu fac 
altceva decât să ne transmită cu credincioșie 
voinţa Domnului. Fără îndoială că Dumnezeu, 
voind ca noi să înmulţim bunăvoirea între noi, 
ne dă și harul împlinirii ei mai cu seamă la 
acest praznic al Nașterii Fiului Său.

Să ne bucurăm așadar și să primim cu ini-
ma curată și deschisă acest har și dar, pe care 
să-l înmulţim între noi, oamenii, ca astfel să 
creștem în dragostea Lui Dumnezeu „Cel ce, 
întru Hristos, ne-a binecuvântat pe noi, în ce-
ruri, cu toată binecuvântarea duhovnicească” 
(Efeseni 1, 3), iar această sărbătoare a bucu-
riei, a Nașterii Mântuitorului nostru cel Bun, 
să ne facă și pe noi buni, asemenea chipului 
Său cel blând și bun, să ne bucure sufletele 
mereu, acum și în vecii vecilor. Amin.

Vă urez din toată inima să petreceţi Sfi ntele 
Sărbători în pace, sănătate și spor duhovni-
cesc. La mulţi ani!

Al vostru către Hristos-Domnul rugător,

† Episcopul Timotei
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Înainte de a aborda Evanghelia care a 
dat numele acestei duminici, se cuvi-
ne mai întâi să o situăm din punct de 

vedere liturgic. 
Ritul bizantin, ca toate riturile orientale, 

nu cunoaște decât un singur ciclu liturgic anu-
al: ciclul pascal, ciclul Mântuirii. Celelalte săr-
bători, chiar „majore”, sunt încadrate printre 
„sărbătorile fi xe”, adică izolate și legate de o 
dată fi xă. În vreme ce în Apus, în afară de ci-
clul pascal, care rămâne central, a apărut pro-
gresiv și ciclul Nașterii Domnului, ciclul 
Întrupării Cuvântului, care ar trebui să fi e nu-
mit mai degrabă „ciclul Teofaniilor”, deoare-
ce cuprinde toate manifestările lui Dumnezeu, 
începând de la Nașterea lui Hristos până la 
Botezul Său (Teofania). Cum tot ceea ce pri-
vește Crăciunul, în plan liturgic, a fost prelu-
at de la Paști, a rezultat deci un ciclu liturgic 
complet, cu o pregătire (Adventul, care dura 
40 de zile în Galia1), sărbătoarea însăși, sărbă-
torile „satelite” (Închinarea Magilor, Sfi nţii 
Inocenţi, Botezul Domnului) și un timp de 
după sărbătoare, care se sfârșea cu perioada 
dinainte de post („gesimele”). 

Genealogia 

             lui HRISTOS

Duminica dinaintea Nașterii Domnului (Mt. 1, 1-25)

În Răsărit, ţinând cont de importanţa is-
torică și teologică a Crăciunului, s-a instituit 
totuși un „Post al Nașterii Domnului”, care 
este singura pregătire pentru această sărbătoa-
re, de natură ascetică și nu liturgică. Există 
totuși o excepţie, care privește duminica di-
naintea Crăciunului, în care se citește „Gene-
alogia”. Alegerea acestei Evanghelii, în acest 
moment anume, este una dintre marile bogă-
ţii liturgice ale Răsăritului legate de sărbătoa-
rea Nașterii Mântuitorului (la care se cuvine 
să adăugăm admirabilele stihiri ale „Îndoielii 
lui Iosif ”, repartizate de-a lungul Ceasurilor 
Împărătești ale Paramoniei2 Crăciunului), care 
nu are echivalent în Apus.

Acum să trecem la abordarea conţinutu-
lui Evangheliei. Ea cuprinde două părţi dis-
tincte: „genealogia” propriu-zisă (1-17) și „naș-
terea lui Iisus Hristos” (18-25), care este de 
fapt centrată pe „Îndoiala lui Iosif ” (adevăra-
ta istorisire a nașterii Mântuitorului se găseș-
te la Sf. Luca, 2, 1-20). 

Trebuie să amintim mai întâi că există 
două genealogii ale lui Hristos în Evanghelie, 
una la Sf. Matei, care este „descrescătoare” 
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(pleacă de la Avraam pentru a ajunge la 
Hristos), și una la Sf. Luca (3, 23-38), „cres-
cătoare” (pleacă de la Hristos pentru a urca 
până la Adam, iar apoi la Dumnezeu). Iar lo-
cul lor nu este același: cea de la Sf. Matei des-
chide această Evanghelie, ca un preambul la 
tot restul; cea de la Sf. Luca este situată ime-
diat după Botezul lui Iisus, când a fost reve-
lat tuturor ca fi ind Mesia-Hristos – ca o con-
firmare a acestei revelaţii dumnezeiești, 
înainte ca El să-Și înceapă viaţa publică, mi-
siunea Sa.

Ambele au în același timp un caracter sim-
bolic și istoric și sunt complementare, fără a 
fi  identice3. Sf. Matei voia să arate că Iisus era 
cu adevărat Om, iar Sf. Luca voia să arate că 
era cu adevărat Fiu al lui Dumnezeu și deci 
Dumnezeu. Iisus este amândouă: Dumnezeu 
și Om. Ambele sunt încredinţări adresate evre-
ilor (mai cu seamă cea a lui Matei) și „neamu-
rilor” (mai cu seamă cea a lui Luca), dovezi că 
Iisus este cu adevărat Mesia cel vestit de Lege 
și de Proroci. În ambele există un cuvânt-che-
ie, care revine ca un leitmotiv: la Sf. Matei, aces-
ta este „a zămislit”, iar la Sf. Luca „fi ul lui”. 
Evanghelia de la Sf. Matei, care este numită și 
Evanghelia Evreilor, a fost scrisă în ebraică și 
pentru evrei4: „a zămislit” revine fără încetare 
pentru că destinul lui Israel era să zămis-
lească pe Mesia [după trup5]. Matei vrea să 
arate că Israel și-a îndeplinit misiunea, a făcut 
voia lui Dumnezeu: este slava lui Israel6. 
Evanghelia de la Sf. Luca, scrisă de către un 
medic de cultură greacă, de fel din Antiohia 
și colaborator al Sf. Pavel, este mai universală 
și clar orientată către „neamuri”7: pentru ne-
evrei, aspectul iudaic al lucrurilor era secundar; 
era mai cu seamă important să li se arate că 

Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu și că deci 
mesajul Său privea întreaga omenire.

Acum să aprofundăm Genealogia după 
Sf. Matei. „Genealogie” și „Facere” sunt prac-
tic unul și același termen: termenul grec este 
genesis, care înseamnă naștere sau origine8. 
Primul verset este un titlu, un rezumat: „Cartea 
neamurilor (genealogia) lui Iisus Hristos, fi ul 
lui David, fi ul lui Avraam”. Încă de la aceste cu-
vinte, Evanghelistul se adresează limpede ini-
mii evreilor: toţi evreii știau, într-adevăr, că 
Mesia trebuia să fi e fi ul lui David9 și se soco-
teau ca fi i ai lui Avraam (pe care îl numeau pă-
rintele nostru).

Apoi începe genealogia însăși. Ea porneș-
te de la Avraam pentru că el a fost cel dintâi 
care L-a ascultat pe Dumnezeu, primul după 
căderea Omului care a ascultat pe adevăratul și 
singurul Dumnezeu, lepădând pe idoli, ceea ce 
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i-a adus numele de „Părintele credincioșilor”, 
izvor și origine a tuturor credincioșilor în ade-
văratul Dumnezeu. Pentru aceasta, Dumnezeu 
a făcut un legământ cu el, pecetluit de o făgădu-
inţă: I-a făgăduit urmași nenumăraţi, în vecii ve-
cilor. Scopul Sf. Matei este de a arăta că Iisus 
este adevăratul urmaș și posteritatea lui Avraam. 
Această posteritate este nenumărată, pentru că 
Hristos – Noul Adam – recapitulează în sine 
pe toţi oamenii, și fără sfârșit, pentru că Hristos, 
ca Dumnezeu, este veșnic, fără început și fără 
sfârșit. Apoi vin Isaac și Iacov. Aici avem înce-
putul genealogiei triadei Patriarhilor. Hristos 
va spune El Însuși că Dumnezeu este 
„Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui 
Iacov” (Mt. 22, 32).

2
Toţi strămoșii lui Hristos după trup 
fac parte din 3 grupuri a câte 14 nea-
muri. Bineînţeles, este vorba de nu-

mere simbolice. 14 este 7 x 2, adică plinătatea 
zidirii (7) înmulţită cu numărul Fiului Omu-
lui (2), ceea ce arată că scopul Creaţiei era 
unirea omului cu Dumnezeu. Iar aceasta se 
reproduce de 3 ori, ceea ce înseamnă că este 
voia celor 3 Persoane dumnezeiești. Se mai 
poate observa că avem de 3 ori 2 x 7, adică de 
6 ori 7. Or, 6 este numărul Omului (creat în 
cea de-a 6-a zi) și al căderii (Omul a refuzat 
să treacă la 7, unirea cu Dumnezeu, theosis): 
a rămas întors către sine însuși, către 6 [666 
este numărul lui Antihrist10, numărul Fiarei, 
refuzul absolut al întrupării Cuvântului, al 
iubirii dumnezeiești și al unirii cu Dumnezeu: 
este un „nu” spus Tatălui, Fiului și Duhului 
Sfânt]. Aici avem de 6 ori acceptarea lui 7, 
și prin grupuri de trei, ca și cum la fi ecare ciclu 
istoric Israel ar zice „da” întrupării Cuvântului, 

mântuirii și îndumnezeirii. Satan insuflase 
Omului să spună de trei ori nu Dumnezeieștii 
Treimi (666); omul, în persoana lui Avraam 
și a urmașilor săi, spune de șase ori da, pentru 
a compensa și a răscumpăra refuzul său iniţi-
al inspirat de Satan. Israel plinește ceea Adam 
și Eva refuzaseră. Această simbolistică sacră 
subliniază credincioșia faţă de Dumnezeu a 
urmașilor lui Avraam. Ca răspuns, Dumnezeu 
este credincios făgăduinţei Sale: a trimis pe 
Fiul Său pentru a mântui pe Om și lumea.

14 x 3 = 42 neamuri: acest lucru cores-
punde aproximativ istoriei (Avraam a trăit în 
jurul anului 1853 Î.Hr.: suntem, în linii mari, 
în limitele cronologiei). Cuvântul „a zămis-
lit” apare de 39 de ori: dacă o adăugăm pe 
Maria, avem 40, care este numărul pregătiri-
lor și al ascezei (postul). La sfârșitul acestor 
40 se afl ă rodul duhovnicesc desăvârșit: naș-
terea, după trup, a Cuvântului lui Dumnezeu 
în omenire. Este cel mai mare efort ascetic al 
omenirii: a fost nevoie de douăzeci de veacuri 
pentru a lumina, a curăţi fi rea omenească cea 
căzută și pentru a „ţese” trupul și sufletul 
Mariei. Hristos s-a întrupat atunci când ome-
nirea a fost gata. Trebuia mai întâi ca ea să dea 
acest mărgăritar, pe Maria, peștera duhovni-
cească, sânul în care Cuvântul lui Dumnezeu 
Se putea sălășlui.

Această genealogie este încadrată de doi 
„da”, la început și la sfârșit: cel al lui Avraam, 
care a făcut toate cu putinţă, și cel al Mariei, 
care a plinit toate. „Da”-ul Mariei pecetluieș-
te „da”-ul lui Avraam. Acești doi da, care sunt 
de fapt unul singur, sunt „da”-ul omenirii că-
tre Dumnezeu. Fără acest da, harul nu putea 
face nimic: Dumnezeu nu S-ar fi  putut întru-
pa. Întruparea este o sinergie între Dumnezeu 
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și Om, între harul dumnezeiesc și voinţa libe-
ră a Omului. 

Este o genealogie prin bărbaţi11 (mascu-
lină), deoarece este „legală”, după Legea lui 
Moise. Iisus a venit să plinească Legea (și nu să 
o nimicească). Însă după cea de-a 39-a zămis-
lire este o ruptură: se ajunge la o femeie, Maria. 
Aici apare o răsturnare sintactică ce corespun-
de cu o răsturnare duhovnicească: trecem de 
la Lege la har. Timp de 41 de neamuri, femeia 
se defi nește prin raportare la bărbat (două exem-
ple: Booz a zămislit pe Obed din Ruth; regele 
David a zămislit pe Solomon din femeia lui Urie). 
Acest lucru este legat de păcatul Evei, care a as-
cultat de șarpe, și de judecata lui Dumnezeu 
(„atrasă vei fi  către bărbatul tău, iar el te va stă-
pâni…” – Fac 3, 16). Pornind de la Maria, avem 
o răsturnare a valorilor: Iosif, soţul ei după lege, 
este defi nit prin raportare la ea („Iacov a zămis-

lit pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a năs-
cut…”). Femeia și-a regăsit libertatea și dem-
nitatea. Maria o răscumpără pe Eva: ea este 
noua Evă. Pentru acest motiv ea poate să-L ză-
mislească pe Mesia. Evanghelia este precisă: 
Maria, „din care S-a născut Iisus, Care Se chea-
mă Hristos [Mesia]”. Iisus S-a născut exclusiv 
dintr-o femeie, Maria. Și aici nu se spune „ză-
mislit”, ci „născut”12, pentru că Fiul Cel mai di-
nainte de veci este „zămislit din Tatăl mai îna-
inte de toţi vecii”, după cum o spune Crezul (în 
textul grec).

Am trecut, după 2000 de ani de eforturi 
ascetice, de pocăinţă și de rugăciune, de la era 
Legii, adică a căderii, la cea a harului, adică a 
Mântuirii. Cu toate acestea, femeile nu sunt 
complet excluse din această genealogie: patru 
dintre ele sunt pomenite, înainte de Maria. 
Or, toate patru, cu toate că din punct de vedere 
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personal sunt nevinovate (și chiar admirabile), 
reprezintă fi e situaţii de cădere, fi e încălcări 
ale Legii (Tamar, nora lui Iuda, a fost silită să 
se culce cu socrul său pentru a putea zămisli, 
din pricina refuzului lui Onan de a face acest 
lucru13; Rahab este prostituata din Ierihon 
care i-a ajutat pe israeliţi; Ruth este o străină, 
o moabită, ceea ce era contrar Legii; femeia 
lui Urie, Beth-Sheba, a fost silită de David să 
se culce cu el, apoi acesta din urmă l-a trimis 
pe soţul ei, pe Urie, la luptă pentru a fi  omorât). 
Scopul este să se pună în evidenţă faptul că 
Maria, cea de-a 5-a numită, este o fecioară 
neprihănită.

3
Genealogia este structurată în trei gru-
puri, ce reprezintă trei cicluri istorice:

- primul este grupul-sursă: el co-
respunde cu harul chemării. Începe cu Avraam 
și ajunge la David, care sunt cele două imagini 
ale lui Dumnezeu;

- al doilea reprezintă încercarea și căde-
rea. El începe cu Solomon14 și se termină cu 
izgonirea în Babilon. Mulţi dintre acești regi 
vor fi  mari păcătoși, începând cu Solomon, 
care avea, se spune, 1000 de femei ai căror fi i 
se vor sfâșia unii pe alţii (ceea ce va produce 
schisma între cele două împărăţii dușmane). 
Cel mai rău va fi  Ahaz, care va face o mare „ne-
legiuire” (îl va sacrifi ca pe unul dintre fi ii săi 
unui idol, prin foc). Acestea toate vor sfârși cu 
o pedeapsă, exilul în Babilon, și cu dispariţia 
Israelului ca împărăţie;

- cel de-al treilea reprezintă mântuirea și 
împlinirea. El începe cu izgonirea în Babilon 
și se termină cu Maria. Această mântuire va 
veni datorită unui „mic rest”, cei care vor ac-
cepta umilirea și suferinţa ca semn de pocă-

inţă, după cum fusese prevestit de către pro-
roci: ei sunt cei care Îl așteptau pe Mesia și 
care Îl vor vedea.

Aceste trei cicluri sau etape sunt simbolul 
unei întregi istorii duhovnicești a omenirii: 
ele reprezintă triada soteriologică a destinu-
lui Omului, în trei „eoni” (Paradis – Cădere – 
Îndumnezeire). Este o triadă dinamică, în care 
cea de-a treia etapă (încoronarea) este supe-
rioară etapei iniţiale (ceea ce este conform cu 
pilda Fiului risipitor). Este plinirea cugetului 
dumnezeiesc, a planului lui Dumnezeu.

Când privim la această genealogie, ne dăm 
seama că ea cuprinde sfi nţi, ca Avraam, Isaac 
și Iacov, oameni obișnuiţi, despre care nu știm 
prea multe, și păcătoși, ca Ahaz și Manase. 
Poate părea surprinzător că și păcătoșii au luat 
parte la zămislirea lui Mesia. Acest lucru are 
mai multe înţelesuri. Primul este că e vorba 
aici de omenire așa cum este ea (și așa cum 
suntem cu toţii, fi ecare dintre noi). Însă toc-
mai această omenire Hristos a venit să o asu-
me și să o mântuiască: Iisus S-a pogorât din 
Cer pentru a mântui ceea ce era pierdut. 
Această genealogie este imaginea lumii. În 
aceste personaje istorice, reale, fi ecare dintre 
noi se poate recunoaște și deveni în chip tai-
nic un „strămoș al lui Hristos”, dacă primește 
să fi e înscris în acest neam de regi. Prin Israel, 
întreaga omenire a zămislit pe Hristos.

Al doilea înţeles este legat de cel dintâi: 
harul Duhului Sfânt ajunge să se strecoare în 
labirintul sufl etelor noastre, printre ezitările 
noastre, credinţa și îndoielile noastre, înain-
tările și întoarcerile noastre, calităţile și defec-
tele noastre, faptele noastre bune și păcatele 
noastre. Dumnezeu nu Se descurajează nici-
odată. Planul lui Dumnezeu se împlinește 
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întotdeauna, orice s-ar întâmpla, căci El a spus: „cuvântul Meu care iese din gura Mea... nu se 
întoarce către Mine fără să dea rod”15. Ca și ploaia care cade peste toate felurile de pământuri 
și reușește să pătrundă pentru a le face să rodească, tot așa și harul poate pătrunde în toate fe-
lurile de sufl ete și să dea rod. Chiar când au păcătuit, toţi acești bărbaţi (și aceste femei) au fost 
acolo, la locul lor, în clipa în care trebuia, și au plinit ceea ce aveau de făcut: au dat viaţă. Aceasta 
este taina fi rii omenești în unirea ei. Există un fapt istoric care poate servi drept ilustrare a aces-
tui lucru: strămutarea la Babilon (ce reprezintă unul dintre cele două momente de răscruce, o 
ruptură). Or, este vorba despre o pedeapsă dumnezeiască, vestită de Proroci, pentru păcatele 
lui Israel și ale lui Iuda. Iar pornind din acest moment coborâtorii din regele David nu vor mai 
domni (Israelul va fi  mereu ocupat de mari puteri). Cu toate acestea, neamul lor regesc va con-
tinua să existe, discret și anonim, și până la urmă va zămisli pe Iosif, soţul după lege al Mariei. 
Ceea ce era important în ochii lui Dumnezeu nu era puterea, faima, rolul politic, ci aspectul 
simbolic și duhovnicesc: era neamul de regi ales de Dumnezeu, pentru că regele David fusese 
plăcut lui Dumnezeu, pentru că era un chip împărătesc dumnezeiesc, chiar dacă mai apoi a că-
zut (însă pocăinţa îi va fi  pe măsura căderii sale).

Această carte a neamurilor este o mărturisire de credinţă în întruparea Cuvântului. Însă 
este și o școală a nădejdii și a stăruinţei. Ea îndreptăţește ceea ce psihologii creștini numesc te-
rapia transgeneraţională, care constă în a aduce pocăinţă dinaintea lui Dumnezeu pentru stră-
moșii săi, în a „răscumpăra vremea”. Fiecare dintre noi, chip al lui Hristos-Dumnezeu, este che-
mat să conlucreze la răscumpărarea neamului său și a întregii omeniri.

Părintele Noël TANAZACQ (Paris)

Note: 

1. Adventul galo-roman, ca toate perioadele de 
post, dura 40 de zile. Adventul romano-cato-
lic nu cuprinde decât 3 săptămâni (și 4 dumi-
nici), fără ca liturgiștii să poată da o explicaţie 
acestui lucru. Numărul 40 este simbolul pre-
gătirilor și al ascezei: nicio Biserică nu ar tre-
bui să renunţe la el.

2. O „Paramonie” este o priveghere îndelungată, 
foarte solemnă, pentru cele mai mari sărbători: 
Paști, Cincizecime, Crăciun, Teofanie… 
Ceasurile, care se slujesc toate [în mănăstiri și 
catedrale], sunt deci numite „împărătești”, pen-
tru a fi  deosebite de Ceasurile obișnuite sau de 
cele din sărbătorile „minore”, de unde și faptul 
că conţinutul duhovnicesc al anumitor cântări 

(ca stihirile) poate fi  repartizat în mai multe 
slujbe.

3. Acest lucru nu a trecut neobservat de către 
Părinţii Bisericii: în cea de la Sf. Luca nu sunt 
pomenite femeile, iar numele nu sunt identi-
ce cu cea de la Matei (numele celor mai mari 
păcătoși – ca Ahaz sau Manase – nu apar).

4. Fapt atestat în secolul al II-lea de către Sf. Irineu 
de Lyon și în secolul al IV-lea de către Epifanie, 
Ieronim și Eusebiu din Cezareea.

5. Noi, creștinii, putem spune acest lucru. Însă 
evreii nu puteau să exprime aceasta în același 
fel. Tot ceea ce știau ei era că Mesia avea să se 
nască dintr-o fecioară (cf. Isaia), însă nimic mai 
mult. Restul era o taină.
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6. Acest lucru este spus deslușit de către Sf. 
Simeon, insufl at de Duhul Sfânt, în momen-
tul Aducerii lui Iisus la Templu: „Lumină spre 
descoperirea neamurilor și slava poporului Său 
Israel….” (Lc. 2, 32). Iisus Hristos este slava 
lui Israel.

7. Această Evanghelie este a lui Pavel, Apostolul 
neamurilor, lucru atestat de către Sf. Irineu de 
Lyon: „Luca, tovarășul lui Pavel, a pus într-o 
carte Evanghelia predicată de el [Pavel]” (Adv. 
h. III, 1, 1).

8. Vine de la verbul gignomai ,  „a naște”. 
„Genealogie” înseamnă discurs despre naște-
re, de fapt descrierea [lista] nașterilor [dintr-o 
familie].

9. Hristos i-a întrebat pe farisei: „Al cui fi u este 
Hristos? Iar ei îi răspunseră [spontan]: al lui 
David” (Mt. 22, 41). Aceasta corespunde cu 
prorocia lui Ieremia (23, 5).

10. În textele grec și latin: „Anti-Hrist” (sau 
Antihrist), și nu Ante-Hrist (sau Antehrist): 
este cel care vine împotriva lui Hristos, cel opus 
lui Hristos. 

11. Avem aici o antinomie, pentru că Iisus nu are 
tată pământesc. Însă se cuvenea să li se arate 
evreilor că El plinea Legea. Cu toate acestea, tre-
buie să amintim că Maria era și ea din neamul 
împărătesc al lui David (unica noastră sursă 
cu privire la Maria și familia ei, Protoevanghelia 
lui Iacov, spune: „era și ea [ca și cele 7 fecioare 
care trebuiau să ţeasă pânzeturile preţioase pen-
tru Templu] din seminţia lui David…”, X, 1. 
Acest lucru este confirmat de doi Părinţi ai 
Bisericii: Sf. Efrem, care spune că se înţelege de 
la Sf. Luca (Comentariu la Evanghelia concordan-
tă, I, 25), și Sf. Ilarie, în Despre Matei, 1, 1). Însă 
Iosif este singurul pomenit în această calitate, 
deoarece este vorba despre o genealogie „lega-
lă”, după Legea lui Moise.

12. În textul grec se folosește același verb pentru 
bărbaţi ca și pentru femei, la un mod și un timp 
diferit. Însă în textul latin, Sf. Ieronim a avut 
grijă să folosească două verbe diferite: pentru 

„a zămisli” folosește genuit (din verbul gigno 
[gignere], a cărui formă veche era geno); iar 
pentru nașterea lui Hristos folosește natus est 
(„S-a născut”). Or, Ieronim, care a retradus 
Noul Testament în latină la cererea papei 
Damasie, avea sub ochi o Evanghelie a lui Matei 
în ebraică, pe care o copiase el însuși. Deci, în 
acest punct, textul latin este mai aproape de 
ebraică decât cel grec.

13. Termenul de „onanism” pentru a califi ca mas-
turbarea este un abuz de limbaj: este vorba, de 
fapt, de refuzul de a zămisli, care era considerat 
în Israel un păcat foarte mare, pentru că fi ecare 
cuplu evreu avea datoria de a participa la zămis-
lirea lui Mesia. Onan, într-adevăr, a refuzat să 
dea sămânţa sa Tamarei [pentru că era văduva 
fratelui său] și a preferat să o răspândească pe 
pământ (Fac. 38, 8-9). Iar aceasta „era rău îna-
intea lui Dumnezeu” (Fac. 38, 10). Problema 
masturbării, care este de ordin fizic, psihic și 
sentimental, nu are nici o legătură directă cu pă-
catul lui Onan.

14. Se poate observa că păcatul lui David este po-
menit în cel de-al doilea grup, pentru că se spu-
ne „David a zămislit pe Solomon din femeia lui 
Urie”. De fapt, David este pomenit de două ori, 
mai întâi în primul grup, ca o imagine a Regelui 
ceresc și prefi gurare a Împărăţiei lui Hristos, 
apoi în cel de-al doilea, ca rege adulter și uci-
gaș (rege al acestei lumi), cu rodul păcatului 
său, Solomon. 

15. Is. 55, 11. Avem o pildă frumoasă a acestui lu-
cru: regelui Ahaz (secolul al VIII-lea Î. Hr) i 
s-a prorocit de către Isaia nașterea lui Emanuel, 
deși era cel mai rău dintre toţi, căci săvârșise o 
mare nelegiuire. Când omenirea este la un ni-
vel abisal de păcat și întunecare răsare lumina 
lui Hristos (cf. acea „Lumen Christi” din noap-
tea de Paști apuseană, lumină care strălucește 
în întuneric). Ceea ce Dumnezeu a hotărât se 
împlinește orice s-ar întâmpla. Dumnezeu nu 
este îngrădit de greșelile și păcatele noastre: El 
trece dincolo de ele.



15A P O S T O L I A   •   N R .  6 9   •   D E C E M B R I E   2 0 1 3

F R A G M E N T E  N E O D I H N I T E

„Omul este ceea ce mănâncă”... În relatarea biblică despre Creaţie, omul este prezentat 
mai întâi ca o fi inţă înfometată, și întreaga lume ca hrană a sa. El trebuie să primească lumea 
în trupul său și să o transforme în propriul sine, în trup și sânge. Întreaga lume apare ca o 
atotcuprinzătoare masă de ospăţ pentru om. Este imaginea vieţii de la crearea ei și, la fel, 
imaginea vieţii la sfârșitul și împlinirea ei: „Ca voi să mâncaţi și să beţi la masa Mea în împă-
răţia Mea”.

Fructul oprit este imaginea lumii care este iubită doar pentru ea însăși, iar mâncarea este 
imaginea vieţii înţeleasă ca scop în sine… Omul a iubit lumea, dar ca scop în sine, și nu ca trans-
parenţă spre Dumnezeu. Și a făcut acest lucru într-un mod atât de consecvent, încât acum pare 
fi resc a trăi o viaţă care să nu fi e mulţumire pentru darul lui Dumnezeu, care este lumea. Pare 
fi resc a nu fi  euharistic.

Lumea este o lume căzută pentru că s-a îndepărtat de conștiinţa că Dumnezeu este totul în 
toate. Omul era menit să fi e preot al unei euharistii, aducând lumea în dar lui Dumnezeu, și prin 
această dăruire el urma să primească viaţa ca un dar. Dar în lumea căzută omul nu are puterea 
preoţească de a face acest lucru. Dependenţa lui de lume devine un circuit închis, și capacitatea 
lui de a iubi este abătută de la ţinta ei. El încă iubește, este încă înfometat. El știe că este depen-
dent de ceva ce este dincolo de el. Totuși dragostea și dependenţa lui se raportează doar la lu-
mea în sine. El nu știe că a respira poate fi  comuniune cu Dumnezeu. El nu-și dă seama că a 
mânca poate însemna a primi viaţă de la Dumnezeu, mai mult decât în înţelesul ei fi zic. El uită 
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că lumea, aerul ei, mâncarea ei nu pot aduce 
viaţă prin ele însele, ci doar în măsura în care 
sunt primite și acceptate pentru Dumnezeu, 
în Dumnezeu și ca purtătoare ale darului di-
vin al vieţii. Luate în sine, ele pot produce doar 
aparenţa vieţii. Omul a pierdut viaţa euharis-
tică, el a pierdut viaţa vieţii înseși, puterea de 
a o transforma în Viaţă. El a încetat să fi e pre-
otul lumii și a devenit sclavul ei.

…Păcatul „originar” nu constă în primul 
rând în aceea că omul „nu s-a supus” lui 
Dumnezeu; păcatul este că omul a încetat să 
fi e înfometat de Dumnezeu și numai de El, 
a încetat să-și vadă întreaga viaţă depinzând 
de înţelegerea întregii lumi ca sacrament al 
comuniunii cu Dumnezeu. Viaţa neeuharis-
tică a omului într-o lume neeuharistică este 
adevărata lui cădere. 

Dar vestea cea bună adusă de creștinism 
este că Dumnezeu nu l-a părăsit pe om în exi-
lul său, în starea primejdioasă a unei năzuinţe 
lipsite de sens. El l-a creat pe om „după inima 
Sa” și pentru Sine, și omul s-a zbătut în liberta-
tea sa pentru a găsi răspuns la misterioasa foa-
me din el. În acest moment al totalei neîmpli-
niri, Dumnezeu a acţionat în mod decisiv: în 
întunericul în care omul bâjbâia căutându-și 
Paradisul pierdut, El a trimis lumină. El a pro-
cedat astfel nu ca într-o acţiune de salvare, pen-
tru a-l recupera pe omul rătăcit; ci mai degra-
bă pentru împlinirea a ceea ce El a făgăduit 
dintru început. Dumnezeu a acţionat astfel pen-
tru ca omul să-L cunoască cu adevărat și să în-
ţeleagă încotro îl mână foamea sa.

Lumina pe care a trimis-o Dumnezeu a 
fost Fiul Său: lumina nestinsă care mereu a lu-
minat întunericul vieţii, dar care acum s-a vă-
zut în toată strălucirea ei.

În calitate de creștini, noi credem că El, 
Care este Adevărul atât despre Dumnezeu, 
cât și despre om, este prezent în orice căută-
tor al adevărului. Simone Weil a spus că o 
persoană care fuge de Hristos, dacă se în-
dreaptă spre ceea ce este adevărat, aleargă de 
fapt drept în braţele Lui.

Pr. Alexander Schmemann, 
Pentru viaţa lumii 

Prea adeseori rugăciunea nu are atâta im-
portanţă în vieţile noastre încât orice altceva 
să dispară pentru a-i face loc. Rugăciunea e 
adăugată multor altor lucruri; dorim ca 
Dumnezeu să fi e prezent nu fi indcă nu există 
viaţă fără El, nu fi indcă este valoarea supremă, 
ci fi indcă ar fi  așa de bine ca, pe lângă toate bi-
nefacerile lui Dumnezeu, să benefi ciem, de 
asemenea, și de prezenţa Sa. El este ceva adă-
ugat nevoilor noastre și, când Îl căutăm în acest 
fel, nu-L vom întâlni... Toţi știm cum e să iu-
bești pe cineva cu toată inima; cunoaștem plă-
cerea nu doar a întâlnirii, ci și a gândirii la cel 
iubit, mângâierea pe care acest gând ne-o ofe-
ră. În acest fel trebuie să încercăm să-L iubim 
pe Dumnezeu, iar de fi ecare dată când e po-
menit numele Său, ar trebui să ni se umple ini-
ma și sufl etul de o căldură infi nită. 

Mitr. Antonie de Suroj, Rugăciunea vie

Întreaga biserică, cu arhitectura, frescele 
și mozaicurile sale, constituie o imensă icoa-
nă care este „cerul pe pământ”, manifestarea 
divino-umanităţii în care corpul hărăzit mor-
ţii se preschimbă în corporalitate duhovni-
cească. 
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Icoana nu este deci doar un element de-
corativ, nici numai o ilustraţie a Scripturii. Ea 
este parte integrantă a Liturghiei și constitu-
ie, cum a scris Leonid Uspensky, „un mijloc 
de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a se uni 
cu El”. Ea face posibilă cunoașterea lui 
Dumnezeu prin intermediul frumosului. 

Dumnezeu, în fond, nu S-a făcut doar au-
zit; El S-a făcut văzut, S-a făcut Chip, iar icoa-
na prin excelenţă e cea a Crucii. A-L reprezen-
ta pe Hristos înseamnă a reprezenta și 
mădularele Trupului Său eclezial: icoana nu-L 
arată doar pe Dumnezeu care S-a făcut Om, 
ci și pe omul care s-a făcut Dumnezeu. Icoana 
înfăţișează o prezenţă personală, ea sugerea-
ză adevăratul chip al omului, chipul său veș-
nic, această a treia frumuseţe la care suntem 
chemaţi. 

Olivier Clément, Întrebări asupra omului

Mai mult decât să crești ca o fântână

între nisipuri

este să ai milă

de cel sărac, de cel

ce are

de tine, 

de cuvântul,

de lumina

privirii

blânde sau

de hrana ta mai multă lipsă,

căci, dăruind, lui Dumnezeu te asemeni.

Daniel Turcea, Isihia
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Î
ntre 1 și 28 septembrie 2013 a avut loc la 
București Festivalul Internaţional George 
Enescu. A fost o lună de concerte de exce-

lenţă, cu soliști și orchestre de primă mărime și 
importanţă în lumea muzicală internaţională.

Concertul inaugural al festivalului a fost sus-
ţinut de către Staatskapelle din Berlin, al cărei 
dirijor este celebrul pianist Daniel Barenboim. 
În program, Rapsodia nr. 2 de G. Enescu și 
Concertul pentru pian nr. 4 de L. v. Beethoven, so-
list fi ind Radu Lupu, precum și Simfonia nr. 2 de 
Edward Elgar. Un program pentru toate catego-
riile de public, varietatea stilistică oglindindu-se 
în succesiunea lucrărilor: avem prezenţa corife-
ului naţional la start, o legendă pianistică și apoi 
superba simfonie așa de rar cântată.

Conversaţia mozartiană cu doi ași ai claviatu-
rii, Barenboim și Lupu, a avut loc la Sala Mare a 
Palatului. Un concert conceput pentru un dialog 
mozartian între două piane și orchestră, urmat – 
în partea a doua – de o secvenţă corală religioasă 
de G. Verdi. Aceasta reprezintă o culme a ineditu-
lui unui program internaţional de festival, ce fri-
zează maximul de curaj repertorial în prezenţa a 
5000 de melomani. Prieteni de o viaţă, cei doi pi-
aniști au dialogat cu o rară dezinvoltură și prin in-

termediul instrumentelor, dovedindu-ne că se cu-
nosc perfect și prin delicateţea sunetelor 
mozartiene. Concertul a fost o încântare, succesi-
unea temelor și inovaţia spontană a variaţiunilor 
ţinând publicul într-o încordare continuă.

Intrarea mult așteptată în programul festiva-
lului a muzicii lui Richard Wagner a fost marca-
tă de un triumf. Nu singular, ci multiplu, de-a 
lungul unei săptămâni, împlinind derularea în 
întregime a legendarului ciclu Der Ring des 
Nibelungen (Inelul Nibelungilor). De-a lungul câ-
torva ore, muzica wagneriană a răsunat cu o tri-
umfătoare diversitate, constituind o imagine de 
neobișnuită grandoare a audiţiei. În condiţiile 
execuţiei dominate de dirijorul Marek Janowski 
și Rundfunk-Sinfonieorchester, programul a fost 
executat fără a lăsa impresia că spaţiul Sălii Mari 
a Palatului creează difi cultăţi în interpretare.

Pe întreaga perioadă (1-28 septembrie 2013), 
iubitorii de muzică clasică, dar și de istorie au putut 
admira, în foaierul de la etajul II al Sălii Palatului, 
o interesantă expoziţie trasând istoria prestigioasei 
manifestări. Câte un panou dedicat fi ecăreia din 
cele 20 de ediţii ale Festivalului a oferit meloma-
nilor informaţii esenţiale despre istoria manifestă-
rii. În primul rând, informaţii de ordin fotografi c: 

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL

„GEORGE ENESCU”
1-28 SEPTEMBRIE 2013
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numeroase fotografi i cu muzicieni invitaţi la festi-
val sau din concertele pe care le-au susţinut, dar și 
afi șe, programe de sală din noianul trecerii anilor. 
Toate acestea adunate la un loc de către muzico-
logul și istoricul Viorel Cosma, ajuns la venerabila 
vârstă de 90 de ani. Se perindă prin faţa ochilor 
imagini a mari muzicieni ai secolului XX, instru-
mentiști legendari – de la Yehudi Menuhin, David 
Oistrah, Arthur Rubinstein din prima ediţie (1958) 
și până la contemporanii Zubin Mehta, Daniel 
Barenboim, Cristian Mandeal, Lawrence Foster și 
mulţi alţii.

Dirijorul Antonio Pappano a gândit Messa 
da Requiem de Verdi fără revoltă, fără patimă, in-
vitând la meditaţie absolută și transportând spi-
ritele în sfere infi nite ca ofrandă adusă Cerului. 
O rugăciune domoală, pioasă, comemorare a ce-
lor dispăruţi în totală reculegere și adâncă ado-
raţie către Divinitate. Atmosferă de catedrală: li-
niște, pace eternă, sacralitate. Teribile ameninţări 
ale vieţii de apoi (Dies irae) – singurele care stră-

pung calmul seren. Și din nou clipe înălţătoare 
de rugăciune în genunchi, cu capul plecat și mâi-
nile împreunate spre izbăvire (Libera me).

Toamna a adus în capitală, spre delectarea 
publicului, momente muzicale, evenimente cul-
turale și proiecţii cinematografi ce în piaţa George 
Enescu, numită acum Piaţa Festivalului. În peri-
oada 14-28 septembrie 2013, iubitorii de artă au 
putut lua parte la evenimente cu muzică magică 
oferite de elevi ai școlilor și liceelor de muzică, 
de studenţi de la conservatoare sau la serile de 
concerte și recitaluri ale unor formaţii de artiști 
profesioniști.

A fost o lună septembrie plină de concerte cu 
soliști, dirijori și orchestre de primă mărime și im-
portanţă în lumea muzicală internaţională. Va 
urma ediţia din 2015, mai scurtă, dar, sperăm, așa 
cum a precizat Ioan Holender, actualul și viitorul 
director al Festivalului, la același nivel artistic.

Diacon Gala-Viorel Nedelcu, Paris
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Atitudinea faţă de femeia lăuză sau faţă de femeia în perioada scurgerilor de sânge lunare a fost infl u-
enţată uneori și în creștinism de prevederile Leviticului, capitolul 12, unde se vorbește de o necurăţie a 
femeii care a născut, ţinându-se seama de sexul pruncului: 40 de zile dacă s-a născut un băiat și 80 de zile 
în cazul unei fete. Textul din Levitic arată că necurăţia femeii lehuze este de aceeași natură cu necurăţia 
femeii în zilele menstruaţiei. Curăţirea era marcată prin aducerea unei jertfe ardere-de-tot și doar după 
aceea femeia era considerată curată2. 

În Legământul cel Nou, prin Hristos, a fost reînnoită fi rea umană și nimic din ceea ce este fi resc nu 
poate fi  considerat ca necurat. În același timp, însă, avem canoane ale Bisericii care, la o primă lectură, ar 
lăsa să se înţeleagă că am putea vorbi despre o astfel de necurăţie și care ar exprima interzicerea apropie-
rii femeii de cele sfi nte în perioada rânduielilor lunare:

CANONUL 2 AL SFÂNTULUI DIONISIE AL ALEXANDRIEI (†264):
„Iar în privinţa femeilor care au curăţirea lunară, dacă se cuvine, afl ându-se ele așa, să intre în casa lui 

Dumnezeu, socotesc că și a întreba este de prisos; deoarece cred că nici ele, fi ind credincioase și cucerni-
ce, n-ar îndrăzni, afl ându-se așa, sau să se apropie de masa cea sfântă, sau să se atingă de Trupul și de 
Sângele lui Hristos; căci nici ceea ce avea scurgerea sângelui de 12 ani nu s-a atins de El spre vindecare, 
ci numai de poalele Lui; dar este lucru neprihănit a se ruga, oricum ar fi  cineva, și a-și aduce aminte de 
Stăpânul, oricum s-ar afl a, și a se ruga spre a dobândi ajutor; iar cel ce nu este cu totul curat și cu sufl etul, 
și cu trupul3 se va opri de a se apropia de cele sfi nte și de Sfi ntele Sfi nţilor.”

CANONUL 7 AL SFÂNTULUI TIMOTEI AL ALEXANDRIEI (†385):
„Întrebare: Dacă o femeie va ști că are cele obișnuite femeilor, se cuvine a se apropia de Taine în ziua 

aceea ori nu? 
Răspuns: Nu se cuvine până ce se va curăţi.”4

Pe lângă aceste canoane, avem canonul canonul 1 al Sf. Atanasie cel Mare (†373), care ne oferă une-
le nuanţe demne de a fi  luate în seamă:

„Toate făpturile lui Dumnezeu sunt bune și curate; fi indcă Cuvântul lui Dumnezeu n-a făcut nimic 
netrebnic și necurat; că, după cum zice Apostolul, «ai lui Hristos bună mireasmă suntem între cei ce se 
mântuiesc» (2 Cor. 2, 15). Dar fi indcă săgeţile diavolului sunt diferite și de multe feluri, și pe cei mai 
curaţi la minte se nevoiește a-i tulbura, și oprește pe fraţi de la străduinţele obișnuite, semănând pe as-
cuns în ei gânduri necurate și spurcate, vino, ca pe scurt să alungăm amăgirile diavolului, prin harul 
Mântuitorului nostru, și să întărim mintea celor mai simpli. «Toate sunt curate celor curaţi, iar celor 

CURĂŢIA FIRII ŞI NECURĂŢIA TRUPEASCĂ

Apropierea femeii de Cele Sfi nte în timpul scurgerilor de sânge1
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necuraţi și conștiinţa și toate le sunt spurcate» (Tit 1, 15). Dar mă minunez de vicleșugul diavolului, căci 
fi ind el stricăciune și pieire, stârnește gânduri în aparenţă curate; iar ceea ce se face este mai curând cursă ori is-
pitire, căci precum am zis mai înainte, pentru ca să reţină pe cei străduitori de la zelul obișnuit și mântu-
itor și pentru ca să se pară că a învins în această privinţă, întrebuinţează astfel de momeli, care nu aduc nici 
un folos pentru viaţă, ci provoacă întrebări și fl ecării care trebuiesc înlăturate. Căci, spune-mi mie, iubite și 
prea cucernice, ce păcat, sau necurăţie, are o scurgere fi rească. Aceasta ar fi  tot așa ca și cum cineva ar voi să 
aducă învinuire pentru secreţia ce se elimină prin nări, și pentru scuipatul ce se elimină prin gură; dar avem 
să spunem încă mai multe și despre curgerile din pântece, care sunt necesare celui viu pentru viaţă. 

Și apoi, dacă credem că omul este făptura mâinilor lui Dumnezeu, după dumnezeieștile Scripturi, cum 
se putea face din puterea curată un lucru spurcat! «Dacă suntem neam al lui Dumnezeu, după Faptele dum-
nezeiești ale Apostolilor (17, 28-29), apoi nimic necurat nu avem în noi»; fi indcă numai atunci ne spurcăm, 
când făptuim păcatul cel prea puturos. Iar când se întâmplă vreo scurgere fi rească involuntară, atunci necesitatea 
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fi rii, precum am spus, pe lângă celelalte o suferim și pe 
aceasta. Însă, fi indcă cei ce vreau să grăiască împo-
triva celor ce se numesc drepte, sau mai bine zis, ce-
lor făcute de Dumnezeu, se referă și la cuvântul evan-
ghelic, după care «nu cele ce intră spurcă pe om, ci 
cele care ies», trebuie să se mustre și această neso-
cotinţă a lor, că nu o voi numi întrebare. Fiindcă îna-
inte de toate, nefi ind întăriţi, în neștiinţa lor, vatămă 
Scripturile. Iar cuvântul divin este așa: fi indcă iarăși 
unii au asemenea îndoială asupra mâncărilor, Însuși 
Domnul, dezlegând neștiinţa lor, adică dând în vi-
leag eroarea lor, zice că: «Nu cele ce intră spurcă pe 
om, ci cele ce ies; apoi adaugă: și de unde ies? și răs-
punde: din inimă; căci se știe că acolo sunt vistieri-
ile rele ale gândurilor spurcate și ale celorlalte păca-
te». Iar Apostolul învăţând mai pe scurt despre 
aceasta zice: «Mâncarea nu ne va pune pe noi îna-
intea lui Dumnezeu» (1 Cor. 8, 8). 

Și de ar zice cineva acum deslușit că scurgerea 
fi rească nu ne va duce spre păcat; se poate că și doc-
torii, ca măcar de la cei din afară să se rușineze, în 
privinţa aceasta vor răspunde că celui ce trăiește i 
s-au dat oarecari ieșiri indispensabile spre a elimi-
na prisosinţa scurgerilor care hrănesc fi ecare mă-
dular din noi, precum cele de prisos ale capului 
sunt perii, și mucoasele cele ce se elimină din cap, 
și ale pântecelui ce se leapădă; deci cele de prisos 
ale canalelor de sămânţă este aceea.

Așadar, ce fel de păcat este în faţa lui Dumnezeu, 
o, bătrânule prea iubitor de Dumnezeu, când Însuși 
Stăpânul cel ce a plăsmuit vietatea a voit și a făcut 
aceste mădulare, ca să aibă acest fel de ieșiri?...”

Din analiza acestor texte se poate înţelege că 
interzicerea apropierii de Cele Sfi nte nu este insti-
tuită de către canonul Canonul 2 al Sfântului 
Dionisie al Alexandriei (†264) și 7 al Sfântului 
Teofi l al Alexandriei decât pentru aspectele legate 
de curăţia trupească, de igienă, nefi ind aici vorba 

de o oarecare nevrednicie care ar decurge dintr-o 
necurăţie a firii în perioada rânduielilor lunare. 
Canonul 1 al Sfântului Atanasie cel Mare, deși nu 
vorbește direct despre pierderile de sânge la care 
este supusă fi rea femeii, poate să ne ducă spre o în-
ţelegere prin analogie a acestui subiect, cu atât mai 
mult cu cât textul datează dintr-o perioadă în care 
Constituţiile Apostolice, text cu largă circulaţie în 
Biserica vremii, fac precizări clare în acest sens: 
„nici împreunările legitime, nici lehuzia, nici curge-
rea sângelui, nici scurgerile în vis nu pot întina fi rea 
omului sau să o separe de Duhul Sfânt, ci numai ne-
credinţa, impietatea și acţiunea contrară legii”5. 

Spre o astfel de interpretare ne încurajează și 
Scrisoarea 64 a Sfântului Grigorie cel Mare, care ara-
tă că femeii nu trebuie să i se interzică intrarea în 
Biserică în acele zile, pentru că fl uxul natural pe care 
femeia îl suferă nu se i poate imputa ca fi ind o vină, 
deci, spune el, „este corect să nu i se interzică să in-
tre în Biserică, deoarece femeia care suferea de aceas-
tă scurgere de sânge, după ce a atins cu umilinţă mar-
ginea hainei Mântuitorului, s-a vindecat”6. 

Dacă acea femeie a putut să atingă haina Dom-
nului nostru, lucru subliniat de Scriptură ca lăuda-
bil, de ce ar trebui ca o femeie care are scurgerea 
fi rească să nu intre în Biserică? Sfântul Grigorie cel 
Mare merge mai departe și, făcând aluzie directă 
la cuvintele canonului 1 al lui Atanasie cel Mare 
(„și pe cei mai curaţi la minte se nevoiește a-i tulbura”), 
arată că „este [caracteristica] sufletelor bune ca să 
identifi ce într-un anumit fel greșeala lor chiar și acolo 
unde nu este vreo greșeală”. Arătând că rigoarea pri-
vind apropierea de Cele Sfi nte s-a dezvoltat în me-
diul monahal, manifestă înţelegere faţă de această 
scrupulozitate, fără însă a o prezenta ca o rânduia-
lă a Bisericii. 

El spune:  „este [caracteristica] sufl etelor bune 
ca să identifi ce într-un anumit fel greșeala lor chiar 
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și acolo unde nu este vreo greșeală, deoarece adeseori un lucru fără vreo greșeală provine, totuși, dintr-o 
anumită greșeală: fi indcă chiar și când suntem înfometaţi, mâncăm fără greșeală, totuși s-a întâmplat ca 
primii oameni să mănânce din greșeală. De fapt, obiceiul lunar nu este pentru femei vreo greșeală, fără 
îndoială, deoarece se produce natural. Dar, cu toate acestea, pentru faptul că natura însăși este în așa fel 
alterată, căci chiar și fără pornirea dorinţei pare să fi e pângărită, păcatul a venit din greșeală, prin care na-
tura umană să se cunoască prin judecată pe ea însăși și ceea ce a devenit. Și omul care a săvârșit greșeala 
din propria voie să poarte fără de voie și învinuirea greșelii. Iar, de aceea, femeile când consideră de la ele în-
sele, în rânduiala lunară, că nu trebuie să se apropie de Taina domnescului Trup și Sânge, sunt de lăudat dato-
rită examinării lor corecte; dar când, cercetându-se cu adevărat, în afara obiceiului vieţii religioase7, iau degra-
bă cu dragoste faţă de aceeași Taină, nu trebuie, așa după cum am spus mai înainte, să fi e oprite”8.

Observarea acestor texte ne ajută să înţelegem că reţinerea Bisericii faţă de apropierea femeii de Cele 
Sfi nte în timpul lăuziei sau al pierderilor de sânge lunare a avut doar un aspect legat de igienă și bună-cu-
viinţă. Nu există niciun alt argument pentru a considera că ar fi  vorba de o necurăţie a fi rii femeiești, din 
pricina căreia femeia ar fi  oprită să intre în Biserică și să se apropie de Cele Sfi nte. 

Pr. Conf. Dr. Patriciu Dorin Vlaicu, Bruxelles

Note:

1. Textul de faţă este o prezentare completată a abor-
dării acestei problematici publicată în lucrarea: 
Patriciu Vlaicu, Canon și libertate. Împărtășirea 
continuă din experienţa Bisericii, Editura Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, pp. 
203-208.

2. Alexandru Mihăilă face o prezentare a modului 
în care Legea cea veche a infl uenţat dezvoltarea 
acestei problematici în Biserică. Vezi Alexandru 
Mihăilă, „De ce femeia care naște ar deveni ne-
curată?”, în Lumina, 2 febr. 2012, p. 4.

3. Aceste cuvinte ar trebui înţelese în sensul că igi-
ena sufl etească și cea trupească trebuie să fi e lu-
ate în seamă atunci când ne apropiem de Cele 
Sfi nte. Având în vedere condiţiile de igienă la dis-
poziţia femeii în vremea în care au fost elabora-
te aceste texte, este de înţeles argumentarea din 
canonul 2 al Sf. Dionisie al Alexandriei (†264) 
și 7 al Sf. Timotei al Alexandriei (†385).

4. Din această formulare reiese clar că este vorba de 
o necurăţie propriu-zisă, nu de o perioadă de cu-
răţie rituală, cum era în Vechiul Testament.

5. Vezi „Constituţiile Apostolice, 6, 27”, în Ioan I. 
Ică Jr., Canonul Ortodoxiei, Ed. Deisis, Sibiu, 2008, 
p. 708.

6. Sancti Gregorii Magni, „Epistolarum 64”, în PL, 
77.

7. Aici se înţelege viaţa monahală.
8. Sancti Gregorii Magni, „Epistolarum 64”, în PL, 

77, 1183, 1193: „Bonarum quippe mentium est, 
et ibi aliquo modo culpas suas agnoscere, ubi 
culpa non est; quia saepe sine culpa agitur quod 
venit ex culpa: unde etiam cum esurimus, sine 
culpa comedimus, quibus ex culpa primi homi-
nis factum est ut esuriamus. Menstrua enim con-
suetudo mulieribus non aliqua culpa est, vide-
licet quae naturaliter accedit. Sed tamen quod 
natura ipsa ita vitiata est, ut etiam sine volunta-
tis studio videatur esse polluta, ex culpa venit 
vitium, in quo se ipsa, qualis per iudicium fac-
ta sit, humana natura cognoscat. Et homo qui 
culpam sponte perpetravit, reatum culpae por-
tet invitus. Atque ideo feminae cum semet ip-
sis considerent, et si in menstrua consuetudine 
ad sacramentum Dominici corporis et sangui-
nis accedere non praesumant, de sua recta con-
sideratione laudandae sunt; dum vero percipi-
endo ex religiosae vitae consuetudine, eiusdem 
mysterii amore rapiuntur, reprimendae, sicut 
praediximus, non sunt”.
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P
e vremuri, la mine în parohie, în-
tr-un sat de la marginea județului, 
mă jucam din când în când de-a 

Moș Nicolae. Satul mic, necăjit, 80 de fami-
lii. Noroc de niște oameni buni care ne aju-
tau. Mergeam la Polirom, la Silviu Lupescu: 
Silviu, am în sat niște oameni prăpădiți, dă-
mi, te rog, niște bani să le iau de mâncare. Și 
Silviu îmi dădea. Mergeam la Spitalul „Sfân-
ta Maria”, la domnișoara doctor Simona Ga-
vrilescu: Simona, am în sat niște copii bol-
navi și n-avem medic. Te rog, nu vii tu să-i 
vezi? Și Simona își punea cizmele de cauciuc 
și venea. Fără ei n-aș fi  scos-o la capăt, măcar 
așa, cât de puțin.

Odată, de un Sfântul Nicolae, dau peste o 
casă cu 12 sufl ete, dacă se pot numi casă pa-
tru pereți lipiți cu lut și acoperiți cu resturi de 
tablă. Vreo șapte-opt copii înghețați, două su-
rori mai mari cu burta la gură, părinții, fără 
slujbe, munceau cu ziua și trăiau din te miri 
ce. Tocmai ce aduseseră un cărucior de „cio-
cane” și umpluseră casa de fum. Da’ n-aveți 
lemne? întreb și eu, ca să zic ceva. N-am apu-
cat, părinte, zice bărbatul, că sunt scumpe tare. 
Nu mi-a mai tihnit seara. M-am dus la nea 
Costache, epitropul. Nea Costache, câţi bă-
nuţi avem strânși la biserică? O nimica toată, 
dar tot ajungeau de-un car cu lemne. I-am luat 
pe toți și i-am dus omului. Uite, zic, ia mâine 
un car cu lemne, și duminică să veniți la sluj-
bă. Duminica următoare au fost toți în biseri-

Un car cu lemne pentru Bărăcani

că. Lumea a cârtit puțin, că de ce cheltui ba-
nii bisericii pe „Bărăcani” (așa le era porecla, 
de la baraca în care locuiau), dar văzându-i 
frumușel la slujbă și pe toți copilașii aceia 
cuminți morfolind la prescuri, m-au iertat. 
Bărăcanii nici n-au mai lipsit de-atunci din bi-
serică. După câtva timp, ne-am și încuscrit, că 
una din fete a născut un băiat și au venit să li-l 
botez. Iar când a fost să facem biserică nouă 
în sat, Bărăcanii au fost printre primii la dat o 
mână de ajutor. La vreo trei-patru ani după ce 
am plecat din parohie, ce aflu. O fată de-a 
Bărăcanilor, abia intrată în școală, i-a lăsat pe 
toți cu gura căscată. Făcea din cap tot felul de 
calcule complicate, nici ea nu știa cum. Și me-
mora într-o clipă tot ce citea. Printr-o împre-
jurare încâlcită, ca toate căile Domnului, o 
fundație româno-britanică a auzit de fata 
Bărăcanilor și a venit să-i vadă. Pe fată, împre-
ună cu maică-sa, au invitat-o la Londra, la un 
centru de excelență sau pentru copii supra-
dotați, ceva de genul ăsta. Iar Bărăcanilor le-au 
cumpărat o căsuță în sat. Așa merg lucrurile, 
cum s-ar spune. Când o să mă întorc în țară, 
o să trec pe la ei, să-mi văd fi nul. Și să mă mân-
dresc cu fata Bărăcanilor, care a mâncat pres-
cură din mâna mea.

He, he, Bărăcanii s-au aranjat, dar eu era 
s-o încurc la vremea aceea cu șefi i mei. Când 
să fac „raportul” contabil anual (orice paroh 
are datoria aceasta, să arate cum a cheltuit ba-
nii enoriașilor), iau eu formularul, îl sucesc pe 
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toate părțile. Unde să trec banii bisericii pe ca-
re-i dădusem de pomană Bărăcanilor? Erau 
acolo tot felul de rubrici: lumânări, tămâie, 
botezuri, morți, nunți, dascăl, curent electric 
etc., dar nici una „pomană” sau, cum se spu-
ne, „milostenie”. Mă uit ce mă uit, apoi iau pi-
xul și scriu apăsat la capătul paginii: De po-
mană. Un car cu lemne pentru Bărăcani. Trei 
sute de mii. Duc eu „raportul”, îl ia părintele 
protopop, adică șeful meu, îl întoarce pe toa-
te părțile. Se uită lung. Își pune și ochelarii. 
Ce e aia, „de pomană”? mârâie el în colțul gu-
rii. De pomană, zic. Adică am dat un car de 
lemne de pomană. Lasă hârtia și mă privește 
peste ochelari. Din banii parohiei? Păi, zic, aș 
fi  dat din salariul meu, dar nu mă ajung cu ba-
nii. Lasă hârtia deoparte. Mă, tu ai venit să faci 
pe nebunul cu mine? Doamne ferește, zic, pă-
rinte protopop. Păi, face el, asta e delapidare 
de fonduri. Așa e, zic. Se enervează. Aa! Faci 
pe deșteptul. Las’ că văd eu ce-o să mai spui 
înaintea preasfi nțitului. Păi, zic, o să-i spun că 
așa m-a învățat Hristos, să delapidez banii pa-
rohiei și să-i împart cu toți prăpădiții. Până la 
urmă m-a iertat protopopul, că era om bun.

În fi ecare an, de Sfântul Nicolae, îmi amin-
tesc de Bărăcani și de carul cu lemne. O nimi-
ca toată, la urma urmei, niște fi rimituri de la 
masă, care au schimbat viețile a 12 oameni, așa 
cum, mai demult, o Pâine întreagă i-a schimbat 
pe alți 12. Și așa a început totul. Nu e bine că-mi 
amintesc și, uite, vă mai și povestesc spre lau-
dă, așa că mi-am cam pierdut plata în cer. 
Doamne, pe sfi nții Tăi știu că i-am supărat, dar 
măcar pentru rugăciunile Bărăcanilor, 
miluiește-mă și pe mine, păcătosul.

Pr. Ioan Florin Florescu (Scoția)
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CEL

CARE

E S T E , 

ASTĂZI

S-A NĂSCUT

 „Cel care Este, astăzi s-a născut! Cel care Este a devenit ceea ce nu 
era. El era Dumnezeu, și a devenit om, fără a înceta de a fi  Dumnezeu. 
(...) Cu adevărat Dumnezeu, fiind zămislit de un Dumnezeu, cu 
adevărat om, fi ind născut dintr-o fecioară. (... ) Tatăl a zămislit fără 
să piardă nimic din substanţa lui, fecioara a născut fără să piardă 
nimic din neprihănirea ei feciorelnică. (...) Zămislirea dumnezeiască 
nu poate fi  explicată, nașterea trupească nu trebuie cercetată. Știu că 
o fecioară a dat naștere Cuvântului în această zi, și am credinţa că 
Dumnezeu L-a zămislit înainte de veacuri. (...) Fiinţa care există se 
arată și apare, cel care nu există trece de la nefi inţă la existenţă.” 

SF. IOAN GURĂ DE AUR – „OMILIE DESPRE ÎNTRUPAREA CUVÂNTULUI”
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A
cest fenomen biologic pe care-l 
numim „naștere” nu este, la drept 
vorbind, începutul vieţii, ci pri-
mul pas către moarte: „Omul în-

cepe să moară atunci când începe să trăiască” 
(Sf. Nicodim Aghioritul). Din punct de vede-
re biologic, forţele morţii sunt infi nit mai pu-
ternice decât forţele vieţii, dat fi ind că toate 
făpturile vii sunt condamnate la moarte din 
prima clipă a nașterii, fără a fi  săvârșit niciun 
fel de nelegiuire sau crimă. Este un fel de uci-
dere a pruncilor la scară mondială, care nu 
cruţă pe nimeni, căci legile biologiei – mult 
mai puternice și mai nemiloase decât împăra-
tul Irod – ucid pe toţi cei născuţi pe acest pă-
mânt, fără excepţie. Așa încât biologia nu este 
știinţa vieţii, ci a morţii, căci „fără Dumnezeu 
viaţa nu există” (Stareţul Tadei). 

 Atunci când se desprinde de Dumnezeu, 
omul, chiar dacă este viu din punct de vede-
re biologic, încetează să existe. Dumnezeu fi -
ind Cel care Este, contrarul Lui este ceea ce 
nu este, cu alte cuvinte neantul: „Căci de se so-
cotește cineva că este ceva, deși nu este nimic, se 
înșală pe sine însuși” (Gal. 6, 3). Fără Dumnezeu 
„suntem niște mici neanturi”. Pentru a ne depă-
și nefi inţa „trebuie să ne sprijinim pe Cel care 
Este: adică pe Hristos. A depăși înseamnă a nu 
căuta în sine însuși ceea ce nu se afl ă acolo”. Acest 
vid nu se poate umple decât „prin relaţia cu 
Hristos, Care are fi inţa”. Atunci „nefi inţa mea 
se contopește și curge în marele fl uviu al fi inţei lui 
Hristos” (Sora Emmanuelle). 

 Nașterea lui Hristos este singura naștere 
după căderea lui Adam care nu ne duce la 
moarte, ci la viaţă. Pruncul Iisus este singurul 
păzit de această ucidere a pruncilor planeta-
ră și milenară care extermină toate vieţuitoa-

rele născute pe acest pământ în numele legi-
lor naturii. 

 Din punct de vedere biologic, nașterea lui 
Iisus este imposibilă și contrară legilor natu-
rii. Prin urmare, cei care cred că legile naturii 
sunt izvorul vieţii și autoritatea supremă a uni-
versului, aceia nu pot crede în nașterea lui 
Hristos și nici în învierea Lui, care contrazice 
și ea legile biologiei. 

 Tocmai pentru că Hristos a biruit legile na-
turii, care limitează omul la trupul de carne și 
la făptura lui muritoare, tocmai de aceea avem 
nevoie să credem în El și să urmăm calea Lui: 
„Dacă ne întoarcem către Dumnezeu este pentru 
a dobândi imposibilul. În ce privește posibilul, oa-
menii sunt de ajuns” (Lev Șestov). 

 În lumea de astăzi, în care predomină o 
viziune materialistă a omului, singura admisă 
de autorităţile noastre știinţifi ce, legile natu-
rii au înlocuit legea lui Dumnezeu, devenind 
astfel un adevărat idol al vremurilor moder-
ne. A se prosterna în faţa legilor naturii în-
seamnă a cădea în genunchi la picioarele vrăj-
mașului omului și al lui Dumnezeu, căci nu 
există alte legi decât cele ale lui Dumnezeu, 
nici alt adevăr decât cel al lui Hristos. Niște 
legi care fac din noi robii omului de carne și 
ne condamnă pe toţi la moarte nu au putut fi  
date în niciun chip de Dumnezeu, ci ele au in-
trat în lume după căderea lui Adam, prin vo-
inţa celui care „poate și sufl etul și trupul să le 
piardă în gheena” (Mt. 10, 28). 

 Iar dacă vrăjmașul omului a pus stăpâni-
re pe om, cum ar putea acesta, fi ind învins și 
rob al învingătorului său, să lupte și să biruie 
prin propriile sale puteri un dușman care i-a 
devenit stăpân? Singurul om asupra căruia 
diavolul nu are nicio putere, singurul om care, 
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având Fiinţa și Viaţa, poate înfrunta și învin-
ge nefi inţa și moartea este Hristos, în același 
timp om și Dumnezeu: „Acesta este chipul lui 
Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât 
toată făptura. Pentru că întru El au fost făcute 
toate, cele din ceruri și cele de pe pământ, cele vă-
zute, și cele nevăzute (...). Toate s-au făcut prin 
El și pentru El. El este mai înainte decât toate și 
toate prin El sunt așezate. (...) Căci în El a bine-
voit (Dumnezeu) să sălășluiască toată plinirea. 
Și printr-Însul toate cu Sine să le împace, fi e cele 
de pe pământ, fi e cele din ceruri, făcând pace prin 
El, prin sângele crucii Sale” (Col. 1, 15-20). 

 Nașterea lui Hristos este nașterea Vieţii 
în împărăţia morţii, căci ea reface unitatea 
Cerului cu pământul și a fi inţei muritoare cu 
Dumnezeu Cel veșnic Viu, și ne dă astfel via-
ţa Celui care Este, singura viaţă care nu e su-
pusă morţii: „Prin Fiul cel unic și prin mijloci-
rea Mariei, zidirea lui Dumnezeu ne dă o nouă 
viaţă” (Sf. Efrem Sirul). 

 Tot ceea ce aparţine omului muritor, ceea 
ce se naște, crește, îmbătrânește și moare îm-
preună cu trupul de carne, nu este fi inţa noas-
tră reală: „Tot ce este schimbător nu este 
Dumnezeu, căci tot ce este schimbător, potrivit 
fi rii sale proprii, este supus stricăciunii” (Sf. Ioan 
Damaschin – Dogmatica). Scopul real al exis-
tenţei omenești nu este viaţa omului de car-
ne, care nu este decât ţărână și se va întoarce 
în ţărână (Fac. 3, 19), ci nașterea lui Hristos 
în noi – „nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în 
mine” (Gal. 2, 20) –, care este nașterea vieţii 
veșnice în trupul nostru de carne: „Ne naștem 
la nivelul Pământului. Dar suntem chemaţi să 
ne ridicăm la nivelul Cerului în clipa morţii. A 
părăsi această lume la același nivel al fi inţei la 
care ne-am născut înseamnă o viaţă omenească 

ratată. Aceasta este ideea centrală a învăţăturii 
Evangheliilor” (Arnaud Desjardins – Recitind 
Evangheliile). 

 Fără a fi  primit fi inţa și viaţa de la Cel care 
Este, duhul omului este mort, chiar dacă el 
este încă viu cu trupul. Sunt morţi de această 
moarte duhovnicească „toţi cei ce nu cred în 
Hristos, adevărata noastră Viaţă și Izvorul vie-
ţii. De asemenea, creștinii care mărturisesc pe 
Dumnezeu și pe Hristos, însă duc viaţă nelegiu-
ită sunt morţi de această moarte. Harul lui 
Dumnezeu este pentru sufl et ceea ce este sufl etul 
pentru trup. Deci, precum trupul este mort când 
nu-i în el sufl et, și sufl etul este mort când nu-i în 
el harul lui Dumnezeu, care îi dă viaţă” (Sf. 
Tihon din Zadonsk – Despre îndatoririle creș-
tinului faţă de el însuși). 

 Dacă „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al 
celor morţi, ci al celor vii” (Mt. 22, 32), atunci 
vrăjmașul lui Dumnezeu este vrăjmașul celor 
vii și al Vieţii. Prin urmare, lucrarea duhului 
rău este de aceeași natură cu moartea. Ea des-
parte ceea ce Dumnezeu a unit și distruge uni-
tatea creaţiei și a vieţii. Dragostea este princi-
piul fundamental al creaţiei, cimentul 
duhovnicesc al zidirii lui Dumnezeu, care uneș-
te toate elementele contrare: Cerul și pămân-
tul, materia și duhul, trupul și sufl etul, bărba-
tul și femeia, făptura muritoare și Fiinţa 
veșnică a lui Dumnezeu... Cu alte cuvinte, lu-
mea făcută de Dumnezeu, în care legătura dra-
gostei unește toate elementele și fi inţele pă-
mântului, nu este altceva decât grădina Raiului. 
Atunci când legătura iubirii este ruptă, fi inţa 
se prăbușește în „întunericul cel din afară”, unde 
va fi  „plângerea și scrâșnirea dinţilor” (Mt. 10, 
28): „Când pleacă dragostea, acolo rămâne ia-
dul” (Paisie Aghioritul). 
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 Nașterea lui Hristos reface legătura dragostei între Cer și pământ, între Duh și trup, între fi -
inţa muritoare și Dumnezeu Cel veșnic, și constituie prin urmare evenimentul cel mai important 
din istoria omenirii de după căderea lui Adam, „a doua facere a omului” care „trece de la nefi inţă la 
existenţă” (Sf. Ioan Gură de Aur, op. cit.): „Niciunul dintre evenimentele care s-au desfășurat de-a lun-
gul secolelor sub ochii lui Dumnezeu nu este mai folositor fi ecăruia dintre noi, nici mai dumnezeiesc de-
cât ceea ce ţine de nașterea lui Hristos pe care o sărbătorim astăzi. Da, Cuvântul cel de mai înainte de 
veacuri și necuprins, Stăpânul universului, precum un vagabond fără adăpost, fără locuinţă, s-a născut 
astăzi într-o peșteră. (...) Dumnezeu, Cuvântul născut din Dumnezeu, Și-a limitat fi inţa cum nu se poa-
te închipui și s-a scoborât din înălţimi până la extremitatea naturii omenești, pe care a făcut-o de ace-
eași fi inţă cu fi inţa Lui. El S-a smerit, a împărtășit nevoinţele noastre omenești și a făcut astfel realităţi 
superioare din cele inferioare, sau mai curând le-a unit pe amândouă, contopind natura omenească și 
cea dumnezeiască (...) Da, viaţa în toată plinătatea ei, suverană și veșnică, natura cea prea înţeleaptă 
și atotputernică s-a unit cu natura care fusese înșelată din pricina nebăgării de seamă, și care din cau-
za neputinţei ei era robită celui viclean și, fi ind lipsită de viaţa dumnezeiască, zăcea în adâncurile ia-
dului; astfel încât ea poate zămisli într-însa înţelepciunea, puterea, libertatea și viaţa fără de păcat” (Sf . 
Grigorie Palama – Omilie la Nașterea Domnului). 

 Viorel Ștefăneanu, Paris
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Cum au ajuns
         boul şi măgarul
                        la iesle

30
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C
ând Iosif și Maria 
erau în drum spre 
Betleem, un înger a 
chemat în ascuns 

toate animalele laolaltă, pentru a 
alege câteva dintre ele, care să 
vină în ajutorul sfi ntei familii. 

Primul, după cum era de aș-
teptat, se prezentă leul. „Numai 
un rege este vrednic să-i slu-
jească Domnului lumii, mugi el. 
Îi voi sfârteca pe toți cei care 
se vor apropia prea mult de 
prunc”. „Tu ești prea furios”, îi 
spuse îngerul. 

După aceea se furișă în față 
vulpea. Cu o față nevinovată spu-
se: „O voi aproviziona bine. 
Pentru copilul lui Dumnezeu voi 
procura mierea cea mai dulce și 
în fi ecare dimineață voi pune pe 
masă o găină”. „Tu ești prea vi-
cleană”, îi spuse îngerul. 

Imediat veni păunul. Zgomotos 
se împăună și-și etală străluci-

rea penajului său. „Vreau să îm-
podobesc staulul de oi mai fru-
mos decât a împodobit Solomon 
templul său”, spuse acesta. „Tu 
ești prea cochet”, îi spuse înge-
rul. 

Rând pe rând, multe animale 
și-au lăudat talentele și calită-
țile lor. Dar degeaba. 

În cele din urmă, îngerul arun-
că privirea încă o dată afară, pe 
câmp, și observă cum un bou și 
un măgar trăgeau din greu la plu-
gul unui țăran. Îngerul i-a che-
mat și pe aceștia aproape și le-a 
spus: „Ce puteți oferi voi prun-
cului?” „Nimic, spuse măgarul lă-
sând trist urechile în jos. Noi, 
în afară de umilință și răbdare, 
n-am învățat nimic, căci toate 
celelalte ne-au adus întotdeau-
na numai bătaie”. Boul, puțin cam 
timid, obiectă: „Totuși, poate 
cândva am putea fi  și noi de fo-
los. Cel puțin să alungăm cu co-
zile noastre muștele din grajd”. 
Îngerul le spuse: „Voi sunteți 
aceia de care am nevoie”.

Nu uita: smerenia este sarea virtuților !

Imagine preluată din cartea „Boul și măgarul de la iesle”. Autor: Jules Supervielle. Artist: Igor Oleynikov. Editura: Nikea, 2013

31

P A G I N A  C O P I I L O R
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Reţete
ŞI SFATURI PRACTICE

COUS-COUS CU ROŞII, 

MĂSLINE ŞI CEAPĂ

Ingrediente (3 porţii): 250 g cous-cous; 
300 ml supă de legume; 300 g roșii cherry; o 
ceapă; o cană de măsline fără sâmburi; 2-3 lin-
guri ulei măsline; oregano (cimbrișor).

Punem la fiert supa de legume. Când a 
fiert, punem cous-cous-ul și stingem focul 

Cous-cous-ul este un aliment extrem de interesant 
datorită numeroaselor modalităţi de a-l folosi în 
bucătărie. Aceste bobiţe mici se fierb și se pot 
amesteca cu aproape orice fel de ingrediente și 
mâncăruri. În continuare, vă propun două reţete 
simple și delicioase cu cous-cous.

imediat. Amestecăm puţin și acoperim cu un 
capac, respectând instrucţiunile de pe cutie, 
deci îl lăsăm așa cam 4-5 minute. Între timp 
tăiem ceapa, roșiile și măslinele în feliuţe sub-
ţiri. Le punem într-un castron și asezonăm cu 
o lingură de ulei de măsline, sare și puţin ore-
gano. Restul uleiului îl adăugăm peste cous-
cous și punem castronul din nou pe foc foar-
te mic. Amestecăm 1-2 minute. Luăm de pe 
foc și lăsăm la răcit. Când s-a răcit, amestecăm 
cous-cous-ul cu salata și lăsăm la rece puţin. 
Este absolut minunat! Poft ă bună! (sursa: bu-
cataras.ro)

Observaţie: Dacă nu postiţi, puteţi adă-
uga și bucăţele de piept de pui sau pește 
(ton).
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SALATĂ DE COUS-COUS ŞI 

VERDEŢURI

Ingrediente (2 porţii): o cană de cous-
cous fi n; o cană și jumătate de apă (sau supă 
de legume); ulei de măsline; 2 fi re de ustu-
roi verde; 2 fi re de ceapă verde; câteva fi re de 
pătrunjel verde și mărar; 4 ridichi; 2 castra-
veţi mărișori; un ardei gras; 2 linguri de oţet 
(sau zeamă de lămâie); un borcan de iaurt 
(de 300 ml).

Pentru cous-cous punem la fi ert apa (care 
poate fi  înlocuită cu supa de legume) cu sare, 
piper și 2 linguri bune de ulei de măsline. 
Când începe să fi arbă, punem cous-cous-ul, 
amestecăm bine și tragem oala de pe foc. O 
acoperim și o lăsăm câteva minute (mini-
mum 5) așa, până cous-cous-ul se umfl ă și 
devine pufos. Dacă folosiţi unul fi n, se va face 
foarte repede.

Între timp ne tocăm mărunt legumele, 
pătrunjelul și mărarul. Punem cous-cous-ul 
într-un bol adânc, peste el legumele tăiate 
cubuleţe și pregătim dressingul: iaurt + oţet 
+ ulei de măsline (1-2 linguri) + verdeţurile 

tocate + sare și piper după gust. Amestecăm 
bine și turnăm dressingul peste amestecul 
din bol.

Dacă salata nu vi se pare destul de consis-
tentă pentru a constitui ea în sine un fel prin-
cipal, o puteţi servi pe post de garnitură. Poft ă 
bună! (sursa: Teo’s Kitchen)

ŞTIAŢI CĂ… ?

Cous-cous-ul este folosit de mii de ani în 
Africa de Nord. Prin măcinarea grâului arnă-
ut (grâu de primăvară cu bobul mare și lun-
guieţ, de culoare galben deschis) se obţin niș-
te bobiţe mici, care poartă denumirea de 
cous-cous (cușcuș). Acesta constituie un bun 
înlocuitor pentru paste, orez sau cartofi . În ge-
neral, cous-cous-ul se folosește în asociaţie cu 
pește sau carne și legume. Cu toate acestea, 
poate fi  utilizat și în deserturi sau gustări, ames-
tecat cu fructe și iaurt.

Supa de vită, pui sau legume îi adaugă o 
aromă deosebită dacă este folosită în loc de 
apă. Apa în care este fi ert poate să conţină 
seminţe de pin, cimbru, oregano, busuioc, 
scorţișoară sau alte condimente și plante aro-
matice.

În plus, cous-cous-ul este un aliment nu-
triţional benefi c pentru vegetarieni: conţine 
proteine (o ceașcă de cous-cous gătit are 12% 
din necesarul zilnic), fi bre, selenium, vitami-
ne din complexul B-urilor (ribofl avina, niaci-
na și tiamina) benefi ce pentru dezvoltarea ce-
lulară, sistemul imunitar, energie.

Preoteasa Daniela Porumb, Italia
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D
ata de 9 noiembrie 2013 a consti-
tuit un prilej de mare bucurie pen-
tru toţi românii iubitori de Bise-

rică și neam care locuiesc în insula de smarald, 
Irlanda: aniversarea a 75 de ani de viaţă ai vred-
nicului, bunului și râvnitorului slujitor de ori-
gine irlandeză, părintele Godfrey O’Donnell. 
Această prăznuire a avut ca intenţie precisă 
prinosul nostru de recunoștinţă faţă de un om 
căruia i se datorează extraordinar de mult, adi-
că înfi riparea – și nu numai – misiunii orto-
doxe românești în Irlanda. Prin tactul, inteli-
genţa, prin mărinimia sa „boierească” faţă de 
toţi românii și clericii ortodocși români, dar 
și prin capacitatea de a menţine relaţii de fră-
ţietate cu celelalte confesiuni creștine din Du-
blin, părintele a reușit să facă istorie în viaţa 
comunităţii ortodoxe române de aici.

De aceea, am crezut de cuviinţă să prezen-
tăm câteva crâmpeie de gânduri despre viaţa 
acestui părinte minunat și foarte generos. 

Provenind dintr-o familie catolică și fă-
cându-și școala la iezuiţi (în 1957 se alătură 
acestui ordin, ca mai apoi să fi e trimis în Franţa 
și în Statele Unite ale Americii pentru a-și con-
tinua studiile), părintele Godfrey O’Donnell 
a fost atras încă de tânăr de „parfumul” 
Ortodoxiei. După mai bine de un sfert de se-
col de slujire în Biserica Catolică (într-o pa-
rohie din nordul Dublinului), a decis să îm-

brăţișeze Ortodoxia (1985), primit fiind, 
împreună cu viitoarea sa soţie, Ruth O’Donnell, 
de către comunitatea ortodoxă greacă din 
Dublin. Desigur, această convertire a fost ro-
dul multor întâlniri cu numeroase personali-
tăţi ortodoxe, care au avut un rol covârșitor în 
traiectul său spiritual.

În preajma anilor 2000, când imigraţia ro-
mână în Irlanda a devenit tot mai masivă, s-a 
simţit nevoia acută a înfi inţării unei comuni-
tăţi ortodoxe românești. În 1999, părintele 
Godfrey O’Donnell îl întâlnește, în Franţa, pe 
Înaltpreasfi nţitul Iosif, Mitropolitul Europei 
Occidentale și Meridionale. Întâlnirea s-a do-
vedit a fi  providenţială. Nu după mult timp, 
c u  b i n e c u v â n t a rea  ș i  d i n  i n i ţ i at i v a 

PĂRINTELE GODFREY O’DONNELL

CTITOR DE MISIUNE ORTODOXĂ 

ROMÂNEASCĂ ÎN DUBLIN
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Înaltpreasfi nţitului Iosif, au început demersurile concrete pentru înfi inţarea unei parohii orto-
doxe române în capitala Irlandei, care să depindă canonic de Patriarhia Română. 

La scurt timp după înfi inţarea primei parohii ortodoxe românești (într-o capelă a unui co-
legiu din centrul Dublinului – Belvedere College), părintele Godfrey O’Donnell a fost hiroto-
nit diacon de către Preasfi nţitul Siluan, care în vremea aceea era Episcop-vicar al Mitropoliei 
noastre. A slujit în această treaptă sacerdotală vreme de 4 ani (2000-2004), după care a fost hi-
rotonit întru preot de către Înaltpreasfi nţitul Părinte Mitropolit Iosif. În perioada 2004-2010 

a slujit ca preot misionar în biserica Christ Church din Lesson Park, lăcaș de cult găsit, după 
îndelungi căutări, datorită perseverenţei doamnei preotese Ruth și a generozităţii Bisericii 
Metodiste Anglicane. Din iunie 2010, cu binecuvântarea Înaltpreasfi nţitului Părinte Mitropolit 
Iosif, părintele Godfrey O’Donnell este transferat la nou-înfiinţata parohie Dublin II-
Blanchardstown, partea de vest, unde s-au stabilit majoritatea românilor.

Father Godfrey, așa cum îl cunoaște tot românul ortodox din Dublin, a manifestat o des-
chidere exemplară și consecventă faţă de românii care au emigrat în Irlanda, ajutându-i pe fi e-
care în parte cu un sfat bun sau cu o recomandare generoasă, care să ajute la obţinerea permi-
sului de ședere legal ce înlesnește accesul la serviciile oferite de statul irlandez. Același „braţ 
întins” l-a oferit, total dezinteresat și cu multă dragoste, fi ecărui cleric ortodox român care a 
luat calea pribegiei pentru a-și sluji fraţii întru credinţă și neam. 

Pentru întreaga slujire, „cu timp și fără timp”, a Bisericii Ortodoxe Române și a valorilor 
neamului nostru, Înaltpreasfi nţitul Părinte Mitropolit Iosif a găsit că este potrivit ca, la acest 
ceas aniversar, părintelui Godfrey O’Donnell, secondat de inimoasa și înţeleapta preoteasă 
Ruth, să-i fi e conferită cea mai înaltă distincţie bisericească a Mitropoliei noastre: Crucea mi-
tropolitană. 
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Această distincţie i-a fost conferită dumi-
nică, 10 noiembrie 2013. Într-un cadru festiv, 
după Sfânta Liturghie și slujba de Te-Deum, 
prezenţi fi ind toţi preoţii ortodocși români 
din Republica Irlanda și Irlanda de Nord, dar 
și preotul ortodox al comunităţii ruse din 
Dublin, Preasfi nţitul Părinte Episcop Ignatie 
Mureșeanul, din încredinţarea și cu binecu-
vântarea Înaltpreasfi nţitului Părinte Mitropolit 
Iosif, a citit rugăciunea de hirotesie întru ico-
nom stavrofor, înmânându-i părintelui Godfrey 
O’Donnell crucea și gramata mitropolitană, 
ca semn de cinstire și preţuire pentru întrea-
ga sa slujire. Totodată, Preasfi nţitul Părinte 
Episcop Ignatie Mureșeanul a transmis tutu-
ror celor de faţă, cler și popor, sentimentele 

de preţuire și profundă recunoștinţă ale 
Înaltpreasfi nţitului Părinte Mitropolit Iosif, 
cel care a făcut posibil ca bucuria noastră să 
aibă atâta aură de frumuseţe și lumină, preci-
zând că „noi, românii, știm nu doar să cerem, 
ci și să fi m recunoscători faţă de toţi cei care 
împărtășesc cu noi din bunătatea, înţelepciu-
nea și dragostea lor”.

Din partea Înaltpreasfinţitului Părinte 
Mitropolit Iosif, dar și a parohiei unde slujeș-
te, părintele Godfrey O’Donnell a primit o 
icoană cu Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul, 
pictată de către preoteasa Georgeta Simion, 
un rând de veșminte preoţești și un coș de 
fl ori, 75 de trandafi ri roșii, având inscripţio-
nată, cu trandafi ri albi, vârsta sărbătoritului. 
După acest moment emoţionant a urmat aga-
pa și un frumos program artistic de muzică 
tradiţională românească.

Pentru toate aceste bucurii și împliniri Îi 
mulţumim lui Dumnezeu, dar și Părintelui 
nostru Mitropolit Iosif, Preasfi nţitului Ignatie 
Mureșeanul și credincioșilor noștri, care ne 
sunt întotdeauna aproape, iar părintelui 
Godfrey O’Donnell și doamnei preotese Ruth 
le adresăm urarea Ad multos annos!

Pr. Raul Simion, Dublin, Irlanda
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A fost odată ca niciodată un fruct al cărui 
aspect îi atrăgea pe toţi cei care îl priveau de sub 
ramurile pleșuve ale pomului ce-l găzduia! De 
la distanţă, nuanţa de un verde crud, forma per-
fect rotundă, bine conturată și coaja bine prime-
nită îţi creau puternica impresie că miezul aces-
tuia are o savoare deosebită! Știut fiind că 
fructul nu se dezvoltă decât dacă are la bază un 
germene, mai întâi a fost plantată sămânţa (ide-
ile) în solul fertil al unei mărinimoase echipe și, 
de aici, aceasta a crescut până a devenit rod, iar 
învelișul a putut fi  înlăturat. Așa am perceput eu 
Congresul Nepsis de la sfârșitul lui octombrie, 
la Bruxelles! Coaja de un verde crud reprezintă 
pregătirile ce au durat luni de zile pentru întâm-
pinarea tinerilor și care, de la o zi la alta, se cris-
talizau, lăsând loc miezului îmbietor, întruchi-
pat de Congresul Nepsis de anul acesta. După o 
zdravănă mușcătură, am înţeles că miezul nu nu-
mai că te sătura, ci te și însănătoșea, cu efecte de 
lungă durată și fără riscuri de recidivă!

Totul a început pentru noi, participanţii, unii 
mai tineri, alţii mai puţin tineri, dar tot tineri, în 
luna martie a acestui an, moment în care, pe adre-
sa virtuală a Nepsis Yahoo Group, a apărut pri-
ma postare despre Congres, acesta având pro-
gramul încă nefi nalizat. Tot atunci a început și 
febra pregătirilor care, din punctul de vedere al 
participanţilor, au constat în planifi carea câtor-
va zile de concediu sau în învoirea de la școală, 

CONGRESUL NEPSIS
iar, din punct de vedere al organizării, în alcătu-
irea grupurilor de către persoanele însărcinate 
cu această ascultare. Zilele au trecut și coordo-
natorii programului au putut primi oaspeţii mult 
așteptaţi!

Tinerii din Portugalia și România, împinși 
de dorul unuia pentru celălalt, căci mulţi se cu-
noșteau de la alte ediţii ale întâlnirilor asociaţi-
ei NEPSIS sau din taberele de vară organizate 
de MOREOM, au fost primii care au străpuns 
aerul rece al înălţimilor și au ajuns la Bruxelles 
încă de miercuri, 30 octombrie, cu două zile îna-
inte de începerea Congresului. În ziua ce a ur-
mat, au sosit tinerii din Italia, Spania, Franţa (și 
celelalte țări ale Mitropoliei), astfel încât, la cea 
dintâi activitate pregătită de organizatori – și 
anume, vizita la Palatul Consiliului UE și al 
Comisiei Europene – au participat în jur de 60 
de persoane. Ultima etapă a programului din pri-
ma zi s-a derulat într-un cadru de tihnă și pace 
sufl etească, propice unui fi nal de zi extenuant, 
la Catedrala din Bruxelles, unde a fost săvârșită 
slujba Vecerniei, cântările la strană fi ind frumos 
interpretate de către tinerii participanţi. Seara 
s-a încheiat cu cina servită de către organizatori 
și cu preluarea fi ecărei persoane de către famili-
ile la care acestea urmau să fi e găzduite.

Ziua de vineri a fost dedicată, conform pro-
gramului, privitului și promenadei; am vizitat câ-
teva dintre obiectivele turistice ale orașelor 

BRUXELLES 2013
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Bruxelles, capitala Uniunii Europene, și Bruges, 
supranumit, pe bună dreptate, Veneţia Nordului. 
Așadar, cei 85 de tineri, împărţiţi în cinci grupuri, 
fi ecare dintre ele benefi ciind de ghid și însoţitor, 
au putut vizita în Bruxelles următoarele atracţii 
turistice: Palatul Regal, afl at pe colina Coudenberg, 
Capela Regală, Muzeul Magritt e, Palatul Justiţiei 
(probabil cea mai mare clădire din lume care adă-
postește o instituţie juridică), muzeul de instru-
mente muzicale „Le Mim” (un edifi ciu futurist, 
chiar și pentru vremurile actuale, cu atât mai mult 
cu cât a fost construit la sfârșitul secolului al XIX-
lea), ce găzduiește peste 6.000 de exponate, sta-
tuia-cult Manneken Pis, care datează din 1618 sau 
1619, celebra piaţă Grande Place, care există încă 
din secolul al X-lea, înconjurată de casele bresle-
lor (a berarilor, a brutarilor, a ţesătorilor, a cofe-
tarilor, a măcelarilor ș.a.), de vechea Primărie a 
orașului și de Casa Regală.

Sfârșindu-ne cu regret scurta, dar cuprinză-
toarea vizită în Bruxelles, am luat trenul spre 
Bruges, și iată-ne în frumosul oraș medieval ce 
datează din secolul al XII-lea! Aici am zăbovit 
câteva ore, timp în care am admirat celebrele ca-
nale animate de mii de vizitatori, care urcau și 
coborau din bărci, străzile înguste cu vechile co-
nace boierești, La Place Burg, unde se află 
Basilique du Saint-Sang (Biserica Sfântului 
Sânge), unde se păstrează, potrivit legendei, un 
fl acon cu Sfântul Sânge al Domnului.

Ora plecării a sosit și, cu mic, cu mare, ne-am 
îndreptat spre gara de unde am putut, în sfârșit, 
ajunge la locaţia care avea să ne adăpostească 
timp de două nopţi: „La Foresta”, o fostă mănăs-
tire franciscană din localitatea Leuven, nu de-
parte de Bruxelles.

Peripeţiile acelei zile nu s-au terminat însă 
acolo! Sesiunea de cunoaștere, cina și sesiunea 
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plenară (deschiderea ofi cială a Congresului), ce 
s-au încheiat după miezul nopţii, au pus punct 
acestui nou capitol petrecut în Regatul Belgiei. 
Și a fost seară, și a fost dimineaţă!

Punctul culminant a fost atins în ziua de sâm-
bătă, trăirile duhovnicești amplifi cându-se de la 
un eveniment la altul, prin intermediul confe-
rinţelor susţinute de cei doi invitaţi speciali, Klaus 
Kenneth și părintele diacon Sorin Mihalache, și 
al atelierelor ce le-au urmat. Este o trăire ce te 
trezește din punct de vedere spiritual și apoi te 
ridică de pe o treaptă pe alta a scării virtuţilor 
întru Hristos. Într-o primă fază, m-am simţit ca 
într-o fortăreaţă din care nu puteam ieși, nici în 
sensul propriu, nici în cel fi gurat. Nu se vedea 
peisajul ce înconjura clădirea, dar nici nu s-a în-
cercat a da piept cu realitatea acestei lumi, nici 
măcar pentru o zi! S-a trăit numai pentru Hristos, 
întruchipat de fi ecare dintre tinerii participanţi, 

și pentru libertatea despre care vorbește, de mul-
te ori, Sfântul Apostol Pavel, fi e în Epistola către 
Romani, fi e în cea către Corinteni sau Galateni. 

Astfel, totul a început cu prelegerea d-lui Klaus 
Kenneth, german de origine, în prezent locuind 
în Elveţia, la Fribourg, care ne-a prezentat viaţa 
sa tumultuoasă până în momentul convertirii la 
Ortodoxie, sub îndrumarea duhovnicească a pă-
rintelui Sofronie Saharov de la Essex. L-am cu-
noscut acum câţiva ani prin intermediul cărţii sale, 
2 milioane de kilometri în căutarea adevărului, care, 
după cum mi-a mărturisit acum, „este o carte care 
a costat prea mult. De peste 25 de ori era să mor!”. 
În el am văzut un om care mărturisește și trăieș-
te cu Hristos, căci la mai toate întrebările răspun-
dea – și asta nu pentru că nu ar fi  avut și alte răs-
punsuri – „Hristos e soluţia, El e Iubire și poate 
face totul posibil numai și numai dacă ne rapor-
tăm la El – acesta este Adevărul”. 
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Această trăire a d-lui Klaus a fost dezvoltată, 
într-o abordare teologico-știinţifi că, de către pă-
rintele diacon Sorin Mihalache (cadru didactic la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, impli-
cat în proiecte și activităţi cu specifi c interdisci-
plinar), care a pus accentul pe 
„atenţia în obișnuinţele cognitive 
și emoţionale” ale vieţii lăuntrice 
și exterioare a creștinului ortodox 
din ziua de azi. Prezentat pe înţe-
lesul tuturor, conţinutul interven-
ţiei sale s-a întemeiat pe raţiuni 
biblice, fi localice și neuroștiinţi-
fi ce. Simplitatea și naturaleţea pă-
rintelui în felul de a comunica și 
de a se comporta au fost răsplăti-
te pe deplin de auditori, nu nu-
mai prin aplauzele pe care le-a pri-
mit timp de câteva minute în șir 

după conferinţă, ci și prin prezenţa numeroasă la 
atelierul moderat de dânsul, care s-a continuat 
prin discuţii în particular, fi nalizate foarte târziu 
în noapte. 

În ce privește atelierele tematice din ziua de 
sâmbătă, mi se pare util să amintesc temele dez-
bătute – rugăciunea, leacul uitat, Sfânta 
Împărtășanie și, respectiv, problemele tinerilor 
de azi – și pe cei care le-au moderat: Preasfi nţitul 
Siluan, Preasfinţitul Timotei și Preasfinţitul 
Ignatie. Și a fost seară, și a fost dimineaţă!

După cum era fi resc, ziua de duminică a fost 
încununată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, 
la care au slujit un sobor de ierarhi, preoţi și dia-
coni ai MOREOM, în frunte cu Întâistătătorul 
lor, Înaltpreasfi nţitul Părintele nostru Mitropolit 
Iosif. Imediat după aceasta, a fost organizată o aga-
pă frăţească pentru toţi participanţii, urmând ca, 
la scurt timp, fi ecare să se pregătească pentru dru-
mul întoarcerii spre casă sau, mai bine spus, pen-
tru drumul ieșirii din starea de veghe în care s-au 
afl at pentru aceste trei zile de neuitat. 

Epilogul acestei povestiri s-a construit pe 
baza concluziilor puse în lumină de către 
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Înaltpreasfi nţitul Iosif, împreună cu cei prezenţi. 
Gustul? A fost unul deosebit, a cărui savoare am 
încercat, pe alocuri, să o împărtășesc ca o mi-
reasmă binefăcătoare cititorului. Însă, așa cum 
fi ecare dintre noi se caracterizează printr-o infa-
ilibilă unicitate, nici parfumul fructului meu nu 
se regăsește, din fericire, la fel în rândul lectori-
lor! De aceea, apelez la discernământul fi ecăru-
ia pentru a păstra cât îi place și cât îi este nece-
sar din această experienţă și, nu în ultimul rând, 
la îngăduinţa de a-mi permite să păstrez pe o ra-
mură tainică a arborelui lăuntric ambrozia fruc-
tului permis!

Aici se încheie și povestea de anul acesta, 
însă simt nevoia să le mulţumesc tuturor parti-
cipanţilor, Preasfi nţiţilor și preoţilor prezenţi în 
mijlocul nostru, familiilor care ne-au cazat pen-
tru una sau mai multe nopţi și, în mod special, 

echipei de organizatori, condusă de inimoasa 
Gabriela! Mulţumim și dăm slavă Bunului 
Dumnezeu pentru toate!

Să ne vedem cu bine la anu’!!!

Diacon Marian Preda, Roma
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Pelerinajul în Grecia1 a fost, printre altele, și o 
ocazie de a realiza ce înseamnă să mergi într-o ţară 
ortodoxă care împărtășește aceeași credinţă ca și 
tine. M-am simţit pur și simplu ca acasă, în Româ-
nia. Simţi că respiri liber, mișcările îţi sunt nestin-
gherite, poţi să te exprimi fără să simţi că jenezi pe 
cineva prin atitudinea sau gesturile tale de creștin. 
Nu mică mi-a fost mirarea să văd o icoană a Cinei 
celei de Taină chiar în incinta unui restaurant sau 
faptul că puteam să ne ridicăm în picioare cu toţii 
și să zicem „Tatăl nostru” fără ca oamenii din jur să 
se simtă jenaţi sau lezaţi de comportamentul nos-
tru; ba din contră, ni s-a întâmplat ca într-o seară, 
la un restaurant, în timp ce ne făceam rugăciunea 
dinainte de masă, proprietarul restaurantului să dea 
muzica încet, din respect faţă de această rugăciu-
ne obștească.

De asemenea, m-am bucurat de întâlnirea cu 
credincioși ai parohiei Sfi nţii Arhangheli din Atena, 
împreună cu parohul lor, părintele Christodoulos. 
Bucuria venea din recunoașterea reciprocă a 
Aceluiași Hristos prezent în fi ecare dintre noi. Este 
ceea ce ne-a ajutat să ne înţelegem și să ne bucu-
răm unii de alţii dincolo de așa-zisele „bariere” le-
gate de limbaj. Și atunci mi-am zis că de fapt „aca-
să” este Hristos, iar a te simţi „ca acasă” este posibil 
numai acolo unde și ceilalţi oameni din jur împăr-
tășesc aceeași credinţă cu tine.

Un „acasă” la fel de autentic l-am simţit și în 
peregrinarea noastră la moaștele sfi nţilor, oameni 
care, la fel ca și noi, împărtășesc aceeași credinţă 

în Iisus Hristos. Nu poţi vorbi de sfi nţi la timpul 
trecut, pentru că ei sunt vii, trăind într-un prezent 
continuu care este veșnicia. Dintre cei pe care i-am 
vizitat2 au fost și sfi nţi despre care nu auzisem ni-
mic până atunci: Sfântul Nicolae Planas, Cuviosul 
Patapie, Cuviosul Luca. Apropierea de fi ecare din-
tre ei ne-a fost înlesnită de faptul că organizatorul 
nostru, Bogdan Grecu, ne-a adus la cunoștinţă via-
ţa și faptele lor înainte să ajungem la biserica sau 
mănăstirea în care se afl au. Și acest lucru s-a dove-
dit a fi  esenţial, căci a fost ca o introducere a per-
soanei sfântului. Toţi sunt sfi nţi, însă nu toţi sunt 
la fel: fi ecare a avut viaţa, personalitatea și modul 
lui propriu de a se raporta la Dumnezeu. Cu cât 
cunoști mai multe despre viaţa unui sfânt, cu atât 
te poţi apropia mai mult de el prin rugăciune. Poate 
că necazurile și încercările pe care și el, ca om, le-a 
trăit în timpul vieţii sale sunt asemănătoare celor 
din viaţa noastră. Și atunci inima ţi se deschide, 
rugăciunea este mult mai intensă, întrucât ești con-
vins că sfântul te înţelege tocmai pentru că și el a 
trăit ceea ce poate tu trăiești acum. Astfel se cre-
ează o legătură personală cu acel sfânt, îl simţi ca 
pe un prieten și-ţi aduci aminte de el cu bucurie. 
Iar bucuria oricărui sfânt pentru noi este aceea de 
a înţelege că nu trebuie să ne limităm la darul fă-
cut nouă de către el, ci, dincolo de acest dar, să-L 

Ca acasă
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vedem pe Dăruitorul tuturor bunătăţilor, și al ce-
lor cerești, și al celor pământești, Care este 
Dumnezeu.

Sfi nţii ne dăruiesc din ceea ce ei au primit la 
rândul lor de la Dumnezeu. Ei nu au căutat daruri, 
ci L-au căutat pe Dumnezeu. Darurile vin de la 
sine, ca roade ale iubirii, așa cum noi obișnuim să 
facem daruri celor dragi pentru a ne arăta dragos-
tea noastră faţă de ei. Sfi nţii nu sunt asemenea unor 
mașini automate la racla cărora pui bani, lași un po-
melnic, spui o dorinţă și nădăjduiești că dorinţa ţi 
se va împlini. Aș zice că diferenţa între rugăciune 
și dorinţă constă tocmai în felul în care ne rapor-
tăm la sfânt: fi e autentic, ca la o persoană unică și 
irepetabilă care și-a sfi nţit viaţa în Iisus Hristos, fi e 
superstiţios (din păcate!), ca la cineva care ne poa-
te aduce noroc. 

„Iubiţi pe Dumnezeu”, cântă Biserica la praz-
nicul unui sfânt, ca îndemn din partea acestuia adre-

sat oamenilor, „și veţi afl a har veșnic și fără de sfâr-
șit. Să nu cinstiţi nimic mai mult decât dragostea 
Lui și veţi afl a odihnă sufl etelor voastre”3.

Iuliana Trancă, Paris

Note:

1. Pelerinajul a fost organizat de Centrul de Pelerinaje 
al Mitropoliei, între 12 și 19 octombrie 2013, în par-
tea de sud a Greciei: Atena, Egina, Mănăstirea Sf. 
Ioan Makrinou, Loutraki, Biserica Sf. Teodora din 
Vastas, Mănăstirea Megalo Spileo, Patras, Mănăstirea 
Cuviosul Luca (monument UNESCO), Sagmata, 
Evia, Milesi, Nea Makri. Au participat 44 de credin-
cioși din Belgia, Franţa, Marea Britanie, precum și 
câţiva prieteni ai lor din România. 

2. Sfânta Filoteea a Atenei, Sfântul Nectarie, Sfântul 
Ioan Botezătorul, Cuviosul Patapie, Sfânta Teodora 
din Vastas, Sfântul Apostol Andrei, Cuviosul Luca, 
Sfântul Luca al Crimeii, Sfântul Ioan Rusul, Cuviosul 
David, Părintele Porfi rie, Sfântul Efrem cel Nou.

3. Cântare bisericească la slujba unui sfânt cuvios.
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Parohia din Pulversheim, Mulhouse a fost 
astăzi îmbrăcată în haine de sărbătoare. Ea a prăz-
nuit ziua protectorilor și mijlocitorilor săi, Sfi nţii 
Cosma și Damian. A fost o zi deosebită, deoare-
ce au fost aduse și așezate în biserică moaștele 
celor doi sfi nţi patroni. La Sfânta Liturghie să-
vârșită de un sobor de preoţi au participat cre-
dincioși din Franţa, Elveţia și Germania.

Chemarea smerită a Sfinţilor Cosma și 
Damian a reunit în comuniune de rugăciune cre-
dincioși și pelerini, iar sfi ntele lor moaște au unit 
cerul cu pământul în iubirea veșnică a lui Hristos 
pentru oameni. Pelerinii și credincioșii s-au în-
chinat cu mare evlavie, credinţă și nădejde la 
sfi ntele moaște, rămășiţele pământești ale vieţu-
irii duhovnicești a sfi nţilor în această lume.

Aceste sfi nte odoare au fost primite în dar 
de la Episcopia catolică din Essen, Germania. 
Aici au fost aduse în 
anul 854 de la Roma 
de Sfântul Alfrid, care 
a închinat acest oraș 
Sfinţilor Cosma și 
Damian. Alte părţi din 
moaștele lor se afl ă la 
Madrid, la Roma, în 
Sicilia, precum și în 
Franţa, la mănăstirea 
din Brageac.

Acești doi sfi nţi au 
trecut la Domnul în se-
colul al treilea după 

SĂRBĂTOAREA SFINŢILOR

COSMA ŞI DAMIAN LA MULHOUSE,

FRANŢA, 1 NOIEMBRIE 2013

Hristos. În calendarul ortodox sunt pomeniţi trei 
perechi de fraţi Cosma și Damian: la 1 iulie, la 17 
octombrie și la 1 noiembrie.  Ei sunt numiţi doc-
tori fără de arginţi, deoarece au practicat medici-
na fără a primi vreo plată. De aceea, ne sunt exem-
ple de fapte bune și de mărturisire a credinţei 
într-o lume din ce în ce mai secularizată.

Parohia din Pulversheim a fost înfi inţată în 
anul 2003 și biserica actuală a fost sfi nţită cu hra-
mul celor doi sfi nţi de către Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel în 10 aprilie 2011.

În aceste zile de mare bucurie și binecuvân-
tare, Îi aducem mulţumire lui Dumnezeu și sfi n-
ţilor Săi Cosma și Damian, doctori fără de ar-
ginţi.

Pr. Emil Tanca
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După nouă ani de la înfi inţarea parohiei orto-
doxe române din Neuchâtel, având hramul Sfânta 
Treime, anul acesta, cu binecuvântarea Înaltprea-
sfi nţitului Părinte Mitropolit Iosif, comunitatea a 
primit ca al doilea hram și sfânt protector pe Sfân-
tul Nectarie, făcătorul de minuni, Episcopul Pen-
tapolei, fondatorul Mănăstirii Sfânta Treime din 
Eghina.

Sâmbătă, 9 noiembrie, a avut loc prima sărbă-
torire a noului hram. Sub protia Preasfi nţitului Pă-
rinte Marc Nemţeanul, au slujit Sfânta Liturghie, 
alături de părintele paroh Marius Manea, părinte-
le Pierre Deschamps de la Besançon (Franţa), pă-
rintele Laurenţiu Precup de la Berna/Basel, părin-
tele Dan Moldovan de la Lucerna, împreună cu 
doi diaconi și doi ipodiaconi. Au fost prezenţi cre-
dincioșii parohiei de la Neuchâtel, dar ni s-au ală-

HRAMUL PAROHIEI ORTODOXE ROMÂNE

DIN NEUCHÂTEL

turat cu această ocazie specială și credincioși de la 
Fribourg, Berna, Lausanne și împrejurimi.

Din partea autorităţilor române în Elveţia a 
participat Excelenţa Sa, Doamna Ambasador Anca 
Opriș.

După cuvântul de învăţătură rostit de Prea-
sfi nţitul Marc la sfârșitul Dumnezeieștii Liturghii, 
toţi cei prezenţi au luat binecuvântare arhierească 
și au primit iconiţe cu Sfântul Nectarie, iar mai 
apoi au participat la tradiţionala agapă oferită de 
parohie.

Mulţumim Domnului pentru toate și nădăj-
duim ca noul nostru ocrotitor, Sfântul Nectarie 
din Eghina, să ne ajute în urcușul nostru duhov-
nicesc și să ne ocrotească prin rugăciunile sale.

Pr. paroh Marius Manea
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Cu binecuvântarea Preasfințitului 
Părinte Episcop Siluan, duminică, 10 no-
iembrie, a fost inaugurat Centrul pentru 
copii și tineri „Sfântul Spiridon” al paro-
hiei din Reggio Emilia. Spațiul a fost în-
chiriat și este destinat în special copiilor și 
tinerilor care au program permanent ”dopo 
scuola”. Prin acest proiect se încearcă apro-
pierea și transmiterea valorilor românești 
tinerilor și copiilor afl ați departe de locu-
rile străbunilor lor.

Aici se vor desfășura activități cultura-
le și sportive specifice vârstei fiecăruia, 
contribuind astfel la creșterea și conserva-
rea tradițiilor și obiceiurilor naţionale. 
Cursurile săptămânale de limba și litera-
tura română, de educație muzicală, de isto-

CENTRUL „SFÂNTUL SPIRIDON”

REGGIO EMILIA

ria și geografi a României și competițiile sportive 
se vor îmbina cu orele de cateheză.
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Î
n ziua de 12 noiembrie 2013, la împlinirea a zece ani de la înfi ințarea Parohiei din Mila-
no Nord - Monza, cu binecuvântarea Preasfi nțitului Părinte Siluan, al Episcopiei Orto-
doxe Române a Italiei, a avut loc un concert extraordinar susținut de maestrul emerit 

Nicolae Botgros, Orchestra națională „Lăutarii” din Chișinău, Vlad Miriță, tenorul Operei 
Române din București și de interpreții de muzică populară Lidia Bejenaru și Ion Paladi. Con-
certul s-a desfășurat la Teatrul „Manzoni” din Monza și au luat parte peste 750 de persoane din 
cele două protopopiate din Lombardia.

În deschiderea concertului s-a vorbit despre patrimoniul și valorile culturale ale poporu-
lui român, subliniindu-se faptul că muzica populară este strâns legată de botez, cununie, în-
mormântare, de sărbătorile de Paști și de Crăciun. Trebuie amintit că riturile „Călușul” și „Doina” 

CONCERT EXTRAORDINAR

CU OCAZIA CELEI DE-A X-A ANIVERSĂRI

A PAROHIEI DIN MILANO NORD - MONZA
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fac parte din patrimoniul organizației internaționale UNESCO. De asemenea, cântecul și jo-
cul „Hora”, care în limba greacă înseamnă „cerc”, este probabil împrumutat din ritualul Tainei 
Sfântului Botez și al Taina Sfi ntei Cununii. Dansul horei înseamnă dans în cerc, așa cum la bo-
tez pruncul și nașii, iar la cununie mirii împreună cu nașii înconjoară în cerc masa pe care se 
afl ă Sfânta Evanghelie, ceea ce arată că viața lor trebuie să fi e centrată în Hristos. Este foarte 
probabil să existe o infl uență a celor două taine asupra horei românești. Multe din aceste me-
lodii au un caracter anonim-oral, se transmit din tată în fi u şi au un important rol social în viața 
rurală. 

Părintele Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog al secolului al XX-lea, un iubitor al mu-
zicii bizantine și al muzicii clasice, admira muzica lui Beethoven și Bach, însă afi rma că nu a în-
tâlnit la nicio națiune atâta armonie și ritmicitate ca în muzica populară românească. 

În prima parte a concertului, maestrul Nicolae Botgros, care realizează și participă săptămânal 
la emisiunea „O dată în viață” transmisă de TVR 1, a prezentat o Suită de Sărbătoare din Olt, 
Banat, Ardeal și Dobrogea, unde și-au demonstrat virtuozitatea toți instrumentiștii din 
orchestră. 

În a doua parte a concertului, tenorul Vlad Miriță, cel care a cântat cu Angela Gheorghiu 
și a reprezentat România la Eurovision în 2008, cunoscut și pentru proiectul „Ascultă, simte 
și descoperă opera”, a interpretat mai multe piese din repertoriul italian, precum Chitara Romana, 
Santa Lucia, La rondine al nido, Non ti scordar di me, O sole mio și două melodii compuse în 
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perioada interbelică. Imediat apoi a interpretat cu orchestra „Lăutarii” alte trei melodii populare 
românești, într-un stil propriu inconfundabil.

Maestrul Nicolae Botgros a încântat sala interpretând melodiile clasice românești „Balada 
pentru vioară” de Ciprian Porumbescu, apoi „Ciocârlia” și „Rapsodia Română” de George 
Enescu. 

În ultima parte au fost interpretate mai multe melodii populare de rapsozii Lidia Bejenaru 
Botgros și Ion Paladi. Spectacolul s-a încheiat cu Hora Mărțișor. 

A fost o seară de neuitat, în care s-a împărtășit bucuria, unde s-a auzit, s-a cântat, s-a pro-
movat ceea ce este autentic românesc. 

La acest moment aniversar au luat parte domnul George Bologan, Consulul General la 
Milano, Comisarul României pentru Expoziția Mondială 2015 de la Milano, Viceprimarul din 
Monza, Consilierul pentru probleme Culturale de la Monza, Mons. Provasi, din partea Curiei 
de Milano, preoți catolici și aproape toți preoții ortodocși din cele două protopopiate din 
Lombardia. 

Trebuie să amintim aici jertfa și participarea la organizarea acestei aniversări a consilieri-
lor parohiei din Milano Nord - Monza, dar mai ales a tinerilor Frăției Nepsis, fără de care nu 
ar fi  fost posibil acest eveniment.

Pr. Pompiliu Nacu  
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Apelul de ajutor lansat de Parohia ortodoxă română „Sf. 
Mc. Haralambie” din Palermo de a renova biserica primită cu 
contract din partea episcopiei catolice, care a stat închisă timp 
de patruzeci de ani, nu a rămas fără ecou. Astfel, o echipă de 
muncitori voluntari de la Parohia „Sf. Sf. Mc. Pangratie” din 
Messina a refăcut toată instalația electrică a bisericii. Nădăjduim 
ca pe parcursul lucrărilor să putem fi  în continuare de folos 
fraților români din Palermo.

 
Pentru cei care doresc să ajute, punem la dispoziție contul cu-
rent al Parohiei :
Banca Prossima
Parocchia Ortodossa Romena „Sant Caralambo”
IBAN  IT98 X033 5901 6001 0000 0061 944

ÎMPREUNĂ CONSTRUIM BISERICA
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Sâmbătă, 9 noiembrie, în orașul Asola, pro-
vincia de Mantova, a avut loc inaugurarea 
expoziției de icoane ortodoxe „I colori del mis-
tero. I Santi”. Expoziția se afl ă la a treia ediție și 
este organizată de domnul Francesco 
Compagnoni, personalitate marcantă a orașului, 
cu ajutorul reprezentantei pe probleme de cul-
tură a Primăriei Asola, doamna Lucia Molinari. 
Ca în fi ecare an, și la inaugurarea actualei ediții 
a expoziției a fost prezent preotul paroh al ro-
mânilor din zonă, părintele Sorin Croitoru, re-
prezentant al Bisericii Ortodoxe în teritoriu.

Parohul român a ținut o prelegere despre 
sfi ntele icoane și despre sfi nți. S-a evidențiat 
faptul că icoana însoțește credinciosul orto-
dox de la nașterea lui, acesta primind la botez 
de la nași icoana sfântului protector, până la 
trecerea din această viață, trupul neînsufl ețit 
al răposatului întorcându-se „în pământul din 
care a ieșit” cu o mică icoană pe piept. Sfi nții, 
s-a spus în acest discurs de inaugurare, sunt 
pietrele de temelie ale Bisericii. Mântuitorul 
Însuși nu coboară pe pământ în Sfânta Liturghie 
decât pe Sfi ntele Antimise, care au cusute păr-
ticele din moaștele sfinților. Astfel, „Cel ce 
șade pe heruvimi” în ceruri odihnește pe sfi n-
tele moaște ale sfi nților Săi pe pământ. Sfi nții 
pot fi  asemănați bucăților de oglindă sparte, 
de diferite dimensiuni, care toate oglindesc 
chipul care le privește. Sfi nții nu sunt decât re-
fl exii ale lui Hristos, pe Care aceștia L-au iu-
bit și slujit. După alte intervenții (ale organi-
zatorilor, apoi cea a parohului italian al Asolei, 

INAUGURAREA UNEI EXPOZIȚII DE ICOANE

LA ASOLA (MANTOVA)

don Luigi Ballarini), s-a rostit în cor rugăciu-
nea „Tatăl nostru”. La fi nal, parohul român a 
dat binecuvântarea pentru începutul manifes-
tărilor care vor acompania expoziția de icoa-
ne timp de o săptămână.
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Luni, 11 noiembrie 2013, Parohia orto-
doxă română din Tortona, Protopopiatul Pie-
monte II, a îmbrăcat haine de sărbătoare în 
cinstea Sfântului Teodor Studitul, ocrotitorul 
comunității românești.

Bucuria prăznuirii a fost marcată de sluj-
ba Sfi ntei Liturghii în sobor, urmată de agapa 
frățească. Au slujit împreună cu preotul paroh 
părintele Mihai Oancea, de la parohia din Ales-
sandria, părintele Ciprian Ghizila, de la paro-
hia Pinerolo, şi părintele Cristian Alexandru, 
de la parohia Vigevano.  

În ziua de duminică, 10 octombrie 2013, 
comunitatea românească din Tortona a fost 
onorată şi de prezența la Sfânta Liturghie a 
primarului orașului, domnul Massimo Berru-
ti, care i-a asigurat pe credincioșii români de 
tot sprijinul său.

PRIMUL HRAM AL PAROHIEI DIN TORTONA
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Parohia ortodoxă română „Sfi nţii Mărturisi-
tori Visarion, Sofronie și Oprea” din localitatea 
Valdemoro, Protopopiatul Comunităţii de Ma-
drid, în colaborare cu Centrul pentru Vârstnici 
din cadrul Primăriei Municipiului Valdemoro, a 
organizat în premieră absolută o expoziţie de icoa-
ne bizantine pe lemn. Pe simezele sălii de expo-
ziţie a Centrului pentru Vârstnici au fost expuse 
peste 30 de lucrări originale ale Grupului de pic-
tori „Revelaţie”, format în majoritate din licenţi-
aţi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj 
Napoca, Secţia Artă Sacră. Expoziţia a avut intra-
rea liberă și a putut fi  vizionată de toţi cei doritori 
în perioada 18-30 octombrie 2013.

Manifestarea a fost inclusă în cadrul activi-
tăţilor cultural-spirituale prilejuite de hramul 
acestei parohii și s-a desfășurat cu binecuvânta-
rea Preasfi nţitului Părinte Timotei, Episcopul 
Spaniei și Portugaliei. La vernisaj a asistat și o 
delegaţie de monahi de la Mănăstirea Sihăstria 
Putnei din Bucovina, condusă de părintele sta-
reţ, Arhimandritul Nectarie Clinci, care, cu bi-
necuvântarea Înaltpreasfi nţitului Pimen, Arhie-
piscopul Sucevei și Rădăuţilor, a participat la 
zilele hramului parohiei din Valdemoro.

În cadrul vernisajului au rostit alocuţiuni 
D-na Josefi na Nieto, Consilier local pentru Vârst-
nici, preotul catolic Jorge Manuel Cazorla, pa-
rohul bisericii Nuestra Seňora del Pilar, Preacu-
viosul Părinte Protosinghel Nicodim Moldovan, 
parohul ortodox român din Salamanca, Spania, 
care a făcut un frumos expozeu asupra simbo-
listicii icoanei bizantine, și, la fi nal, curatorul ex-
poziţiei, Pr. Dorin Cătălin Sas, care a mulţumit 
organizatorilor pentru colaborare și participan-

EXPOZIŢIE DE ICOANE BIZANTINE

ÎN MUNICIPIUL VALDEMORO

ţilor pentru interesul manifestat. Autorităţile lo-
cale au fost reprezentate de Excelenţa Sa D-l Jose 
Carlos Boza Lechuga, Primarul Municipiului 
Valdemoro.

Pr. Dorin Sas
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Parohia ortodoxă română „Sf. Nectarie 
Taumaturgul” din Coslada a organizat, cu bi-
necuvântarea Preasfi nţitului Timotei, Episco-
pul Spaniei și Portugaliei, un concert extraor-
dinar de muzică bizantină, susţinut de către 
Arhimandritul Nikódimos Kabarnós, în cola-
borare cu psalţii Ioannis Athanasiou și Gior-
gios Savvas, din Grecia.

Concertul a avut loc în ziua de duminică, 
10 noiembrie a.c., la orele 18.30, în sala de 
spectacole a Hotelului NH din municipiul 
Coslada, cu prilejul manifestărilor parohiale 
legate de sărbătorirea ocrotitorului nostru spi-
ritual, Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul.

De ce un concert de muzică bizantină? 
Muzica este, fără îndoială, una dintre minuni-

CONCERT DE MUZICĂ BIZANTINĂ

ÎN PAROHIA COSLADA, SPANIA

le lumii, fără de care orice sufl et ar simţi că îi 
lipsește ceva, fără de care o inimă s-ar sufoca. 
Muzica este un dar al lui Dumnezeu. Muzica 
vine fi resc, născută ca urmare a nevoii omului 
de a exprima cât mai penetrant și convingător 
ritmul trăirii sale. Originea și pricina cântării se 
afl ă în mare măsură în slăvirea lui Dumnezeu.

Dumnezeu ne-a alcătuit într-o fascinantă 
dualitate: minte și inimă. Amândouă sunt par-
te din fi inţa noastră și amândouă sunt la fel de 
importante. Anticii susţineau că mintea trebu-
ie pusă la dreapta omului, iar inima la stânga. 
Mâna dreaptă este pentru domnie, pentru pur-
tarea sceptrului. Ea simbolizează înţelepciunea. 
Mintea este responsabilă cu raţiunea, cu gân-
direa, cu înţelegerea lucrurilor. Ea ne permite 
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să înţelegem relaţia dintre cauză și 
efect. Cu ea analizăm realitatea în-
conjurătoare și tot cu ea căutăm să 
găsim soluţii raţionale la proble-
mele pe care le întâmpinăm. Mintea 
are și ea nevoie de ceasuri de bu-
curie și de destindere. În astfel de 
clipe, mintea creează ceea ce noi 
numim poezie. Poezia este muzi-
ca minţii. Ea are și rimă riguroasă, 
și ritm, și cadenţă.

Pe de altă parte, avem inima. Inima este 
sediul sentimentelor. Inima își are trăirile ei și 
limbajul ei specifi c. Când inima reușește să se 
reculeagă și să se disciplineze într-o anumită 
direcţie, ea creează Muzica! Muzica este ma-
ximul de disciplinare, maximul de rigurozita-
te, maximul de concentrare a  inimii! Dacă 
vreţi un joc de cuvinte, muzica este poezia ini-
mii, tot așa cum poezia este muzica minţii.

Muzica bizantină este și ea muzică, însă cu 
o destinaţie cu totul și cu totul aparte. Este o 
muzică ce servește unui scop foarte bine defi -
nit, anume acela de a-l pune pe om în starea cea 

mai potrivită de rugăciune înaintea lui Dum-
nezeu. Ea este o muzică născută în Biserică, din 
întâlnirea omului cu Dumnezeu. 

Ceea ce am încercat să oferim, prin vocea 
și măiestria invitatului nostru, este tocmai 
această experienţă pe care omul trebuie să o 
aibă în cadrul eclezial, în biserică. Experienţa 
întâlnirii lui cu Dumnezeu. Și unde este aceas-
tă întâlnire mai desăvârșită, dacă nu în Sfânta 
Liturghie?

De aceea, concertul organizat în comuni-
tatea noastră a cuprins cântări din Sfânta 
Liturghie:

Binecuvântarea mare;
Doamne miluiește,  glasul al VIII-lea, cântare tradiţională;
Psalmul 102:  Binecuvântează, sufl ete al meu, pe Domnul…, glasul al VIII-lea;
Psalmul 145: Laudă, sufl ete al meu, pe Domnul…, glasul al II-lea;
Cântarea celui Întreit-Sfânt sau Trisaghionul…, glasul I;
Heruvicul, compus de Th eodoros Fokaeos (1851), glasul I;
Iubi-Te-voi, Doamne, compus de Iacob Protopsaltul,  glasul al II-lea;
Răspunsurile mari ale Sf. Liturghii, glasul al V-lea;
Axionul „Vrednică ești cu adevărat…”,  compus de Iacob Navplotu, glasul al V-lea;
Chinonicul,  glasul al V-lea, cântare pe larg;
Am văzut lumina cea adevărată..., glasul al II-lea;
Fie numele Domnului binecuvântat..., glasul al II-lea, cântare tradiţională;
Otpustul sau încheierea slujbei.
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După ce am ascultat  minunatele alcătuiri 
bizantine și am admirat glasul minunat, plin, 
vibrant, condus cu rafi nament al părintelui 
Nikódimos Kabarnós, renumit protopsalt în 
Grecia, dar iubit de ortodocșii din toate bise-
ricile, invitatul nostru, dimpreună cu colabo-
ratorii săi, au primit Diploma de excelenţă „Sf. 
Nectarie Taumaturgul”, „pentru dragostea și 
pasiunea arătate în cultivarea și promovarea 
frumuseţilor și tainelor muzicii bisericești de 
inspiraţie bizantină, pentru extraordinara lu-
crare misionară, de sensibilizare a sufl etelor 
prin melosul bizantin autentic..., precum și 
pentru prietenia caldă și plină de afecţiune 
arătată poporului român”.

La fi nal, Preasfi nţitul Părinte Timotei s-a 
adresat celor peste 450 de persoane afl ate de 
faţă, mulţumind parohiei pentru iniţiativă și 
celor prezenţi pentru participare, adăugând 
că „muzica bizantină are darul de a liniști su-
fl etul. Ea este o adevărată revărsare a stării du-
hovnicești lăuntrice. Inima se bucură de 
Hristos și omul vorbește lui Dumnezeu cu o 
inimă plină de veselie”.

Părintele Arhimandrit Nikódimos 
Kabarnós s-a născut în Mitilene (14 
mai 1980), în insula Lesbos. Acolo 
și-a petrecut copilăria și primii ani de 
școală, până la liceu. Fiind fascinat de 
studiu, a mers la Atena, unde și-a luat 
diploma la Școala Superioară Biseri-
cească și la Facultatea de Teologie din 
cadrul Universităţii Naţionale Kapo-
distria. Ulterior, s-a înscris la Univer-
sitatea Tehnică din Kefalonia (Lixuri), 
pentru studiul tehnologiei sunetului 
și instrumentelor muzicale. A obţinut, 
de asemenea, diploma de regizor pen-

tru cinematografi e și televiziune. Ca regizor, a 
colaborat în multe producţii de fi lm în Grecia, 
la cunoscute canale private, între care și la stu-
diourile de televiziune Skai.

A obţinut diploma de ieropsalt cu califi -
cativul „Excepţional”, apoi a studiat muzica 
bizantină, obţinând diploma de licenţiat în 
muzică, tot cu califi cativul „Excepţional”.

În perioada 2003-2011 a avut o strânsă 
colaborare cu Televiziunea de Stat și diverse 
televiziuni particulare, pentru programe spe-
ciale dedicate Săptămânii Patimilor, Învierii 
Domnului, Crăciunului, Anului Nou, Bobo-
tezei, Adormirii Maicii Domnului, cu scopul 
promovării muzicii bizantine și a imnologiei 
bisericești din Biserica Răsăriteană.

Din anul 2011, cu binecuvântarea Preafe-
ricitului Arhiepiscop al Atenei, Ieronim, ur-
mează cursuri postuniversitare doctorale la 
Universitatea Pontifi cio Università Gregoria-
na din Roma, în cadrul Departamentului Co-
municări Sociale.

Pr. George Cimpoca
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H
ramul împlinește același rol în viaţa bisericii ca și îngerul păzitor în viaţa persona-
lă a credincioșilor. El este paznicul, ocrotitorul bisericii, este primul care se îngri-
jește de soarta ei. El veghează neîncetat pentru trăinicia bisericii în istorie, căci 

aceasta este mireasa lui Hristos. Ocrotitorul bisericii priveghează continuu la viaţa spirituală a 
credincioșilor, care vin permanent în sfântul lăcaș, cu frică de Dumnezeu, cu credinţă și cu dra-
goste. Acestora le dă milă și ajutor, îi scapă de necazuri și nevoi, de dureri și suferinţe. Sfântul 
Nectarie Taumaturgul a fost sărbătorit anul acesta în comunitatea noastră cu mare jertfă din 
partea credincioșilor, dar a fost un eveniment trăit cu bucurie și intensitate maximă, mulţumi-
tă și invitaţilor de seamă care ne-au onorat cu prezenţa lor.

Duminică, 27 octombrie, au fost deschise ofi cial activităţile dedicate sărbătorii hramului, 
cu slujba Paraclisului Sf. Nectarie, în prelungirea căreia a fost rostită cateheza cu titlul: „Familia, 
între dăruire și supravieţuire” și a fost vizionată pelicula Viaţa și minunile Sf. Dimitrie cel Nou, 
realizată de Trinitas TV. Duminică, 3 noiembrie, în cadrul Sfi ntei Liturghii, a fost săvârșit bo-
tezul pruncului George-Laurenţiu, apoi Taina Sf. Maslu, iar seara, după Paraclisul Sfântului 
Nectarie, a fost susţinută a doua parte a catehezei dedicate familiei, cu titlul „Exemplul părin-
ţilor în educaţia copiilor”, urmată de conferinţa video Despre omul fr umos, a regizorului Dan 
Puric.   

HRAMUL PAROHIEI COSLADA
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În noaptea de vineri spre sâmbătă, 8 spre 9 
noiembrie, de la ora 23.00, a fost săvârșită sluj-
ba privegherii în cinstea Sf. Nectarie Tauma-
turgul, urmată de Sfânta Liturghie arhierească, 
prezidată de PS Ignatie Mureșeanul, arhiereu-
vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spani-
ei și Portugaliei, în cadrul căreia a avut loc și hi-
rotonia întru diacon a tânărului Marian 
Mocanu, absolvent al Facultăţii de Teologie, 
Secţia Pastorală, promoţia 2013. La Sfânta Li-
turghie au mai participat: Pc Pr. Marius Picu 
(parohia „Sfi nţii Români” – Mostoles), Pc Pr. 
Dorin Cătălin Sas (parohia „Sfi nţii Mărturisi-

tori Visarion, Sofronie și Oprea” 
– Valdemoro), Pc Pr. Florin Voi-
nea (parohia „Acoperământul 
Maicii Domnului” – Toledo) și 
Pc Pr. Ilie Tabarcia (parohia 
„Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul” 
– Villalba). 

În cuvântul de învăţătură, 
Preasfi nţia Sa a elogiat persona-
litatea Sfântului Ierarh Nectarie, 
ocrotitorul nostru, arătând că fi -
ecare suflet care-L slujește pe 

Domnul lucrează fără cuget viclean, cu dăru-
ire deplină. Sfântul Nectarie L-a iubit din toa-
tă inima și din tot sufl etul pe Dumnezeu și a 
fost iubit de Acesta. Pe Păstorul său L-a cu-
noscut, I-a ascultat glasul și L-a urmat. De ace-
ea, a și fost mult prigonit. Dar Sfântul Nectarie 
nu și-a pierdut credinţa, nu s-a smintit înain-
tea lui Dumnezeu, nu a gândit că Dumnezeu 
l-a părăsit în mijlocul celor răi, ci a primit să 
pătimească. Așa și noi suntem datori să biru-
im sminteala și să ne dăruim lui Dumnezeu 
întru totul, așa cum spune Evanghelia: „Fericiţi 
cei prigoniţi pentru dreptate, că a acelora este 
Împărăţia cerurilor”

Sărbătoarea praznicului s-a prelungit și du-
minică, 10 noiembrie, când la Sfânta Liturghie 
am avut ca invitaţi pe Pc Pr. Mihai Solomon de 
la parohia „Sf. Proroc Ilie Tesviteanul și Sfântul 
Grigorie Palama” din Girona, care a rostit și cu-
vântul de învăţătură, și pe Preacuviosul Părinte 
Arhim. Nikódimos Kabarnós din Grecia. 
Liturghia s-a prelungit cu o agapă, fi ecare din-
tre cei prezenţi bucurându-se de ospitalitatea 
și generozitatea credincioșilor parohiei. Ziua 
s-a încheiat cu un concert de muzică bizantină 
susţinut de Arhim. Nikódimos Kabarnós, în 
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colaborare cu psalţii Ioannis Athanasiou și 
Giorgios Savvas, din Grecia. 

Slavă lui Dumnezeu pentru toate! 
Mulţumesc tuturor celor care au făcut o cât de 
mică jertfă pentru ca bucuria să ne fi e deplină. 
Mulţumesc invitaţilor pentru dragoste, crești-
nilor care prin jertfa lor au înfrumuseţat bise-
rica să arate ca o mireasă, creștinelor care cu 
răbdare și cu multă, multă osteneală au pregă-
tit agapa, ca fi ecare să își ostoiască nu doar se-
tea sufl etească, ci să își astâmpere și foamea tru-
pească. Mulţumesc doamnei preotese pentru 
râvna sa neobosită și pentru acribia cu care le-a 
rânduit pe toate. Protopsaltului parohiei, pen-
tru căldura și dulceaţa interpretării imnurilor 
la priveghere și a răspunsurilor la Sfânta 
Liturghie. Viaţă lungă și bună, pastoraţie bine-
cuvântată noului diacon și cât mai multă dis-
ponibilitate în a se jertfi pentru Hristos și 
Biserica Sa! Cu adevărat, am simţit că Sfântul 
Nectarie are în comunitatea aceasta ucenici 
buni, oameni frumoși, harnici, credincioși, cu-
raţi, ospitalieri și cinstiţi. 

Dragii mei, în întunericul acestei lumi, în 
care răul este la el acasă, există și „lumini” pe 
care Bunul nostru Mântuitor, Iisus Hristos, în 
milostivirea Sa infi nită, le păstrează aprinse 
pentru lume. Voi sunteţi aceste lumini! Vă 
port în rugăciunile mele, vă preţuiesc, vă iu-
besc, vă îmbrăţișez și vă doresc bucuria pe care 
nimeni să nu o poată lua de la voi!

Pr. George Cimpoca
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La un an de la înfi inţare, parohia „Sfântul Efrem 
cel Nou” din Torrent, Spania, a pus bazele școlii pa-
rohiale, lucru împlinit și devenit posibil prin bine-
cuvântarea Preasfi nţitului Timotei și colaborarea 
părinţilor. Școala parohială în diaspora este o prio-
ritate misionară, mai ales în contextul în care copi-
ii nu au acces la cultura și spiritualitatea româneas-
că, deoarece sunt angrenaţi în învăţământul statului 
în care locuiesc. 

Școala parohială oferă un plus de unitate în 
rândul celor implicaţi (profesori, copii, părinţi etc.) 
și unul de cunoștinţe benefi ciarilor (copiilor). De 
aceea, și în parohia noastră s-a iniţiat acest lucru 
minunat pentru copilașii noștri. Astfel, în luna sep-
tembrie s-au făcut înscrierile, iar începând din 28 
septembrie, în fi ecare sâmbătă, copiii se adună pen-
tru a participa împreună la cursurile școlii parohi-
ale. Pentru început, școala cuprinde în programă 
Religia, Limba și Literatura Română, Istorie, 

ŞCOALĂ PAROHIALĂ PENTRU COPIII

DIN PAROHIA TORRENT

Geografi e și un modul de Tradiţie și creativitate, 
ce se va concretiza în mici ateliere (desen, pictură 
etc.) cu diferite ocazii, precum și spectacole (poe-
zie, scenete, colinde) de Crăciun, Mărţișor, Ziua 
copilului etc. La acestea se adaugă serile de fi lm 
pentru cei mici organizate în colaborare cu Centrul 
Intermunicipal Mancomunicat din Torrent, C. 
Cervantes, nr. 19. În acest demers al nostru sun-
tem ajutaţi de părinţi, de doamna preoteasă Andreea 
Pop și de doamna profesoară Luminiţa Chirică.

Îi mulţumim Preasfi nţitului Timotei pentru 
binecuvântare, părinţilor pentru înţelegere și spri-
jin și părintelui Protoiereu Aurelian Stoica pentru 
manuale și ajutorul acordat.

Bunul Dumnezeu să ne ajute în acest demers 
și să le insufl e celor mici învăţăturile cele bune și 
folositoare!

Pr. Vasile Pop




