VREMEA

POSTIRII
CURĂȚIRII
ÎNNOIRII

Iubiți cititori ai revistei Apostolia,
dată cu prima zi a acestei luni,
zi care coincide cu prima duminică a Postului Mare, Duminica Ortodoxiei, am intrat
în partea principală a acestei perioade pregătitoare pentru prăznuirea Învierii Domnului.
Dacă majoritatea creștinilor care se înjugă la postire abordează această perioadă aproape exclusiv din punctul de vedere al înfrânării de la mâncare și băutură și,
eventual, de la dans și de la televizor, perioada de față ne dă prilejul să o abordăm
din perspectiva folosului duhovnicesc, cu
motivația și cu finalitatea care să ne adu-

O

că roade pe măsura ostenelii și a nevoinței
pe care le facem.
Prima motivație a oricărei renunțări sau
înfrânări a creștinului este iubirea față de
Dumnezeu. De aceea, înaintașii noștri, pe
care îi numim „Sfinții Părinți”, nu-și propuneau (lor înșiși!) să se înfrâneze pornind
de la vreo regulă sau de la vreo interzicere,
ci căutau să împlinească cuvântul lui
Dumnezeu din Evanghelie și, în general,
din Scriptură, știind că nu numai cu pâine
va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese
din gura lui Dumnezeu1. Iar cei care sunt
ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul
împreună cu patimile și cu poftele2. Acest
„program” de viață creștină nu este unul intermitent, facultativ sau opțional, ci este
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principiul pe care se întemeiază dimensiunea ascetică (a nevoinței) a petrecerii
creștinului în această lume.
Prin urmare, creștinul nu se înfrânează doar în post sau doar când și dacă i se
interzice ceva, ci lucrează la binele sufletului lui și se îngrijește de propria mântuire, căutând să împlinească ce e bineplăcut lui Dumnezeu, ÎN TOATĂ VREMEA.
El nu funcționează pe principiul lui e voie
și nu e voie, ci pe principiul lui îi place sau
nu îi place lui Dumnezeu și, concomitent
cu acesta, cu cel al lui e de folos sau nu
aproapelui lui, iubirea aproapelui fiind
așezată pe același plan cu iubirea lui
Dumnezeu. El ia aminte la sine, trup și suflet, ca la un dar primit de la Dumnezeu,
căutând să-și însușească conștiința despre
care amintește Sfântul Apostol Pavel corintenilor3, zicând: Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care este
în voi, pe care-L aveți de la Dumnezeu și
că voi nu sunteți ai voștri? Și apostolul
continuă, zicând4: Noi suntem templu al
Dumnezeului celui viu. De aici vine adevărata și inestimabila valoare a fiecărei
ființe umane, valoare pe care, atunci când
o înțelege drept, omul o prețuiește și o
face să crească spre asemănarea cu
Făcătorul ei, iar atunci când nu o înțelege
în duhul cel adevărat, o necinstește, în sine
și în ceilalți, și o risipește, desfigurând chipul cu care Dumnezeu l-a înzestrat...
Conștiința de a fi purtătorul unui asemenea tezaur îl determină pe creștin la a
lua aminte și la sine, și la aproapele lui prin
prisma darului pe care îl poartă în sine, ne

2

mai socotindu-se ca pe un „posesor privat”
al trupului și al sufletului său (și cu atât mai
puțin al altcuiva), ci ca pe purtătorul unui
mare dar pentru care este responsabil înaintea Celui de la Care l-a primit, având,
totodată, responsabilitate și față de cei din
jur, cu care este legat asemenea mădularelor aceluiași trup, dar nu ale oricărui trup,
ci ale Trupului lui Hristos, după cum spune același apostol5: Voi sunteți trupul lui
Hristos și mădulare (fiecare) în parte, adăugând6: Un trup suntem în Hristos și fiecare mădulare unii altora. De aceea, apostolul ne îndeamnă, spunând: Să înfățișați
trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă,
bine-plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească7.
E adevărat însă că postirea presupune
și o „luptă” cu înclinațiile și cu dorințele
rele ale trupului, precum fac și sportivii care
se antrenează intens în perioadele de cantonament, ducând regimul fizic până la
limita maximă. Comparând lupta duhovnicească a creștinului cu exercițiul8 sportivilor, Sfântul Apostol Pavel ne spune: Toate
le fac pentru Evanghelie, ca să fiu părtaș
la ea. Și oricine se luptă se înfrânează de
la toate. Eu deci (...) îmi chinuiesc trupul
meu și îl supun robiei9. De aceea, creștinul
abordează perioada postirii ca pe o perioadă de antrenament intens, urmărind scopul
dobândirii Harului lui Dumnezeu și nu o
cunună stricăcioasă10.
Acestea toate se află la temelia nevoinței
trupești și la foloasele ei duhovnicești pentru suflet, pe care se întemeiază vremea
postirii în care ne aflăm, având ca țel prea-
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slăvirea lui Dumnezeu în toate cele pe care ni le-a dăruit, așa cum ne îndeamnă același
apostol: Slăviți, dar, pe Dumnezeu în trupul vostru și în duhul vostru, care sunt ale
lui Dumnezeu11.
Din această perspectivă se abordează postirea și aceasta este finalitatea pe care ea
și-o propune. Altfel, ea nu este nimic mai mult decât o dietă fariseic de scrupulos ținută
și care, în caz că izbândește, aduce celui care o ține slavă deșartă, iar în cazul în care se
încalcă, îi aduce descurajare, anulând tot efortul făcut până atunci. De aceea, ne
atenționează apostolul zicând: Ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, TOATE
spre slava lui Dumnezeu să le faceți12.
Prin urmare, pentru a păstra perspectiva și finalitatea cea sănătoasă a Postului,
partea de nevoință trupească se împletește cu rugăciunea, care, dincolo de cele ce
se rânduiesc la biserică sau în cărțile de rugăciuni, înseamnă exercițiul păstrării
conștiinței prezenței lui Dumnezeu, dar nu ca „spectator-observator-evaluator” al
rezultatelor noastre de „bună purtare” creștinească, ci ca Cel Care ne-a făgăduit de
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a fi cu noi în toate zilele, până la sfârșitul
veacului13.
Rugăciunea nu are ca scop realizarea
unui „plan” care constă în numere precise de rugăciuni și de metanii, a cărui împlinire aduce cu sine automat (pe principiul cauză-efect) ceea ce ne-am propus
sau i-am cerut lui Dumnezeu, ci regăsirea
grăirii de taină, fără pauze sau ascunzișuri,
a omului (a fiecăruia dintre noi) cu
Dumnezeu Cel Care l-a chemat în lumea
aceasta, cu Cel Care este lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care
vine în lume14. Rugăciunea urmărește restabilirea unei relații personale de încredere cu Dumnezeu până la a ajunge să I
se încredințeze Lui toate tainele, gândurile, aspirațiile și temerile, fricile și îndoielile și toate înclinațiile de gând, de dorire, de grăire sau de faptă care nu se
potrivesc cu cele pe care El ni le-a revelat
ca fiindu-ne firești.
Cu aceasta începe de fapt curățirea prin
spovedania cea lăuntrică, de toată vremea,
care stă la temelia celei pe care o facem înaintea slujitorului lui Dumnezeu, slujitor
înzestrat cu puterea de ierta și dezlega păcatele pe care le mărturisim... De aceea, rugăciunea Sfântului Efrem Sirul15, care ne
însoțește pe toată perioada Postului, ne dă
model și de rugăciune, și de spovedanie,
cerând lui Dumnezeu izbăvirea de duhul
trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de
stăpânire și al grăirii în deșert care sunt
începătura tuturor răutăților, și cerându-i
duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei care sunt la temelia a
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tot binele. Iar finalul ei îi cere lui Dumnezeu
pe cei doi străjeri ai sufletului care nu
dorește să se mai întoarcă la păcatele trecute: a-și vedea propriile greșale și a nu
osândi pe fratele său.
Mai trebuie să adăugăm că nevoința
trupească este chemată a fi „slujitoare” a
rugăciunii și să devină ea însăși rugăciunea trupului care se armonizează cu dorirea și căutarea sufletului, slujind supus
și smerit nevoilor sale. Astfel, postirea cea
sănătoasă nu-l va aduce niciodată pe om
la o slăbire a puterilor încât să fie în
neputința de a se ruga, căci lupta noastră
nu este împotriva trupului și a sângelui,
ci împotriva începătoriilor, împotriva
stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduh16.
În zilele noastre, în care firea omenească a ajuns la o degradare și la o slăbire destul de accentuate, e nevoie de discernământ atunci când se purcede la post. Și
așa cum duhovnicul dă rânduiala cu privire la rugăciune, la spovedanie și
împărtășirea cu Sfintele Taine, tot așa el
este cel căruia trebuie să i se ceară sfatul
și cu privire la rânduiala postirii, pentru a
se evita exagerări sau relativizări care să
aducă pagubă și sufletului și trupului.
Nu vor posti la fel cel sănătos și cel bolnav, căruia i se va socoti boala ca postire.
Nu vor posti la fel cel în floarea vârstei și
voinic și cel vârstnic și slăbit, celui din
urmă socotindu-i-se bătrânețea și slăbiciunea ca postire. Nu vor posti la fel părinții
și copiii, mai ales atunci când aceștia din
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urmă sunt încă în creștere și în procesul
de asimilare a cunoștințelor intelectuale
și supuși examinărilor. Nu vor posti la fel
bărbații și femeile care sunt solicitați greu
fizic cu cei care au o muncă sedentară de
birou. Nu vor posti la fel ca toate celelalte femeile care sunt însărcinate, ținând
cont de constituția lor, mai robustă sau
mai delicată, și luând aminte la a asimila
suficiente vitamine pentru a avea de unde
pune la dispoziție cele necesare formării
pruncului și hrănirii lui după venirea pe
lume. Ținând seamă de acestea, cele ale
trupului se vor face slujitoare sufletului și
vor ajuta pe cel care postește să se poată
bucura și de Învierea Domnului, și de
Săptămâna Luminată, fără a necesita
intervenția medicului sau, Doamne ferește,
fără a se lipsi de bucuria pe care sărbăto-

rile o aduc, din cauza epuizării și subțierii
exagerate a trupului. Căci nu trupul trebuie omorât, ci patimile, după cum spun
Părinții Bisericii.
Cel care ține seamă de cele de mai sus
va avea posibilitatea să trăiască, în suflet
și în trup, o adevărată înnoire, prin postire, ca cea pe care o aduce primăvara în
vegetația veștejită și amorțită de frigul și
de înghețul iernii, pregătind întreaga fire
pentru a aduce roade duhovnicești, spre
slava Celui Care a primit moartea pentru
ca noi să avem parte de o Viață nouă,
veșnică, în Împărăția Sa cea fără de sfârșit,
împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, în
vecii vecilor. Amin.
† Episcopul SILUAN
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Note:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Evanghelia după Matei, cap. 4, vers. 4.
Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel către Galateni, cap. 5, vers. 24.
În prima sa epistolă adresată corintenilor, cap. 6, vers. 19.
În a doua epistolă către corinteni, cap. 6, vers. 16.
Cf. 1 Cor. 12, 27.
În Epistola către Romani, cap. 12, vers. 5.
Idem, vers. 1.
De la grecescul askesis – exercițiu; cuvânt de la care vine asceză – nevoință.
1 Cor. 9, 23; 25;27.
Idem, 25.
1 Cor. 6, 20.
Idem, 10, 31.
Evanghelia după Matei, 28, 20.
Cf. Ev. după Ioan, 1, 9.
Rostită în primele șase săptămâni ale Postului, la toate slujbele, de luni până vineri, și în primele trei
zile ale Săptămânii Patimilor.
16. Cf. Epist. Sf. Ap. Pavel către Efeseni, 6, 12
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„...ŞI LA JUDECATĂ
NU VA VENI,
CI S-A MUTAT
DIN MOARTE LA VIAŢĂ”
Ev. Ioan 5, 24-30

is-a Domnul către iudeii
care veniseră atunci la
Dânsul: adevărat, adevărat vă spun vouă, ca cine
ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce
M-a trimis pe Mine are viaţă veșnică și la
judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viaţă. Adevărat, adevărat vă spun
vouă, că vine ceasul și acum este, când
morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi vor învia. Căci precum
Tatăl are viaţă în Sine însuși, așa I-a dat și
Fiului să aibă viaţă în Sine însuși; și I-a
dat Lui putere să facă judecată pentru că
este Fiul Omului. Nu vă miraţi de aceasta, căci vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui; și vor ieși cei
care au făcut cele bune, spre învierea vieţii, iar cei care au făcut cele rele, spre învierea osândei. Nu pot Eu să fac de la Mine

„Z
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nimic; precum aud, judec; dar judecata
Mea este dreaptă, pentru că nu caut voia
Mea, ci voia Tatălui Meu, care M-a trimis.”
Cel ca are cuvintele vieții veșnice, leagă ascultarea de credință. „Dacă credința
vine din auz”, adică din auzirea cuvântului mântuitor, cu atât mai mult ascultarea
împlinătoare a cuvântului. Cuvintele
Domnului nu sunt rostiri conceptuale, ci
viață. Cel ce sa hrănește cu ele se alimentează cu Viață, și nu va veni la judecată.
Domnul însuși ne învață cum să viem și
să nu fim judecați, cum să ne mutăm de
la starea existentă de supuși morții, la aceea de ființe veșnicie.
Moartea este deci o mutare întru cele
veșnice, într-o veșnicie care nu inaugurează despărțirea sufletului de trup, ci unirea sfântă a noastră cu Cel ce are viață în
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Sine, încă din viața pământească. Vor învia cei care vor auzi, vor recunoaște glasul
Domnului, vor fi făcut în viață faptele bune.
Glasul Domnului va aduce pentru neascultători și necredincioși, îl loc de ridicarea întru viață (anastasin zois), ridicarea întru judecată (anastasin criseos). Pentru
toți există o Înviere, dar fiecare o percepe potrivit cu starea îndumnezeirii, a primirii
lui Dumnezeu în adâncul ființei.
Părintele Ioannis Romanidis ne oferă o lămurire în acest sens: „Raiul și iadul există din perspectiva omului, nu din perspectiva lui Dumnezeu. Dumnezeu este lumină
și luminează întreaga lume, iar iadul nu a fost creat de El. Lumina necreată are două
însușiri: luminează și arde. Unii sunt luminaţi, alţii ard. Dumnezeu se împărtășește ca
lumină necreată, iar cei care nu sunt capabili să o primească se ard. Iadul nu este nici
întuneric, nici foc, așa cum le înţelegem noi. Dumnezeu iubește pe toţi oamenii și le
trimite harul Său. Cei care s-au vindecat în această viaţă vor primi harul lui Dumnezeu
ca lumină. Cei care nu s-au vindecat vor trăi harul ca foc. De aceea focul iadului este
necreat. În Biserică, toţi trebuie să ne nevoim ca să primim harul lui Dumnezeu ca lumină.”
Pr. Gabriel Popescu
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FILOCALIC
TESTAMENTUL LUI EFREM SIRUL
SFÂNTUL LACRIMILOR
Când ne referim la cuvintele
marilor trăitori ai creștinismului, este greu să le selectăm pe acelea cărora li se
cuvin atribute superlative,
pentru că toate, deopotrivă,
sunt pline de har. Și totuși,
când citim Plânsurile Sfântului Efrem Sirul sau rugăciunea ce îi poartă numele,
„Doamne și Stăpânul vieţii
mele...”, suntem nespus de
tentaţi să o facem. Poet și
imnograf pecetluit de măreţia întâlnirii în duh cu Hristos, Sfântul Efrem își așterne
clar cuvintele în marea slovă
a neamului creștinesc, în primul rând prin virtuţile sale.
Cuvintele curg din propria-i
trăire precum apa limpede și
săţioasă a unui izvor tăcut,
jertfelnic, cuminte, veșnic
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nesecat. Sfântul Grigorie de Nyssa spunea
despre el că „precum tuturor oamenilor le
este sădită în fire răsuflarea cea neîncetat lucrătoare, așa lui Efrem îi este vărsarea lacrimilor”. Întreaga sa vieţuire este un model limpede al pocăinţei mărturisite prin lacrimi.
Și, ca în cazul multor altor trăitori, pilduitoare este și trecerea sa în lumea de dincolo,
prin aceeași smerenie care l-a făcut să fie
numit pentru eternitate „Sfântul lacrimilor”.
Trecere smerită, de el însuși dorită, cu sinceritatea și cuminţenia sfântului care a înţeles nimicnicia vremurilor, după cum cere
în testamentul său: „În loc de miresme și
arome, rugaţi-vă pentru mine ca Mântuitorul Hristos să mă miluiască. Nici să nu mă
îngropaţi într-un mormânt deosebit, căci i-am
făgăduit lui Dumnezeu că trupul meu păcă-

tos va fi îngropat cu străinii. Dacă cineva
îndrăznește să mă îngroape sub Sfânta Masă,
să nu vadă masa cerească a lui Dumnezeu.
Pentru că un vierme ca mine nu este potrivit
să stea într-un loc sfânt. Nici să mă îngropaţi
în vreun alt loc din biserică, căci altfel nu vă
veţi învrednici să vedeţi împărăţia Cerurilor.
Fiindcă slava deșartă nu-i este de folos unui
om nevrednic. Să mă ridicaţi pe umerii voștri
și să mă îngropaţi grabnic, ca și când aș fi
molipsit de vreo boală grea”.
Așa s-a dus la Domnul, în anul 373,
Efrem Sirul, Sfântul lacrimilor, „cinstitul lăudat al cuvioșilor și al monahilor, Purtător de
Dumnezeu, tâlcuitor; cel ce cu cuvântul ne trezește pe noi neîncetat la dumnezeiasca frică”.
Pr. Trandafir Vid

LACRIMI DIN VIN
...Din pâine și din vin
mi-ai dat putere
să plâng
și când
nimic n-ar fi de plâns.
Să plâng de bucuria pătimirii
și de durerea
lipsei de dureri.
... De dragul morţii și al învierii
și de povara fostelor trăiri.
Să plâng de alţii...
... să nu plâng de mine.
Să-mi fac din lacrimi
baia noii firi.
Pr. Trandafir Vid
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De ce…?
De ce creștinii ortodocși de astăzi își fac
semnul Sfintei Cruci cu trei degete, cel
mare, indexul și degetul mijlociu, iar celelalte două, inelarul și degetul mic, sunt ținute
închise în palmă?

1

Când își fac semnul Sfintei Cruci mărturisesc credința lor în Dumnezeu Cel
întreit în Persoane și în același timp în
existența celor două naturi, divină și umană, în Persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Deci referirea se face la cele două dogme foarte importante pentru creștini:
Dogma Sfintei Treimi și aceea a unirii ipostatice (unirea celor două firi, divină și umană, în Persoana Mantuitorului).
Cum își făceau semnul Sfintei Cruci
creștinii din primele secole și cum îl fac
astăzi?

2

Se pare că inițial foloseau un singur
deget pentru a-și face semnul Sfintei Cruci
și făceau un mic semn pe frunte. Dupa
Sinodul de la Calcedon și condamnarea
ereziei monofizite (secolul V), creștinii
au început să folosească două degete, pentru motive simbolice: mărturiseau cele
două naturi, divină și umană, și cele două
voințe în Persoana Mântuitorului Iisus
Hristos. La o dată ceva mai târzie, ce nu
se cunoaște cu precizie, în cea mai mare
parte a Răsăritului au început să fie folo-
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site trei degete (degetul mare plus
două degete), în timp ce inelarul
și degetul mic erau ținute închise
în palmă. Legătura este evidentă
cu credința în cele două dogme pomenite mai sus.
De ce creștinii romano-catolici

3 fac semnul Sfintei Cruci altfel?

În Biserica Romano-Catolică,
direcția semnului crucii, care inițial
era de la umărul drept la cel stâng,
se pare că a fost schimbată în secolul al XIII-lea de către Papa
Inocent al III-lea (1198-1216),
care a hotărât ca semnul crucii să
fie făcut cu trei degete, de la frunte la piept și de la umărul stâng la
cel drept. Această decizie a fost luată după Marea Schismă între
Biserica din Răsărit și cea din Apus,
ca urmare a ostilității dintre conducătorii celor două părți.
O altă explicație ar fi legată de
activitățile misionare desfășurate
de preoţii catolici în vederea

încreștinării popoarelor păgâne. Pentru a le
arăta noilor creștini cum se face semnul Sfintei
Cruci, misionarii se poziționau cu fața spre
aceștia și se însemnau pe ei înșiși de la stânga la dreapta.
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ÎN CĂUTAREA

FIRESCULUI

Când Dumnezeu l-a chemat pe om la viaţă, l-a chemat
ca să se bucure de aceasta într-un mod firesc. Viaţa este darul lui Dumnezeu. Ea nu are un
scop în sine. „Viaţa în sine nu
este scop, ci pur și simplu viaţa în sine”1. „Ea nu este o problemă de rezolvat, ci un mister
de trăit, ceva de care să te
bucuri”2.
Dumnezeu ne-a creat din
Iubire, care este peste toate scopurile. Răspunsul aproape unanim la întrebarea „de ce îl iubești?” este: „nu știu exact, îl
iubesc pentru că-l iubesc”. Dacă
la om nu găsim un scop în iubirea pentru celălalt, cu atât mai
mult nu putem găsi vreunul la
Dumnezeu, căci „ce scop mai
poate avea perfecţiunea?”, întreabă Părintele Ghelasie 3.
Scopul sau scopurile apar odată cu căderea din Rai, prin care
binele și nebinele își fac apariţia. Între aceste două scopuri se
desfășoară viaţa și lupta noastră
de zi cu zi între bine și rău. Și
unul, și celălalt vor să se înmul-
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ţească4. Ceea ce înainte de cădere omul avea în mod firesc
(harul Sfântului Duh), ajunge
acum să se transforme în scop:
„Scopul vieţii este dobândirea5
Sfântului Duh”, adică harul lui
Dumnezeu, Iubirea Lui.
Consider că Părintele Sofronie
avea perfectă dreptate când spunea că starea firească a omului
aceasta este: „Iubesc, deci exist”6.
Omul este cu adevărat fericit nu
atunci când are ceva anume, ci
atunci când iubește și este iubit
(Dumnezeu făcând, bineînţeles, parte din ecuaţie:
„Dumnezeu, eu și tu” sau
„Dumnezeu și eu”). Întoarcerea
la firesc este întoarcerea la iubirea de Dumnezeu și de oameni.
Nimeni să nu se amăgească gândind sau socotind că fără
Dumnezeu își poate găsi împlinirea și fericirea. A trăi firesc este
a trăi în Dumnezeu. Celibatar
sau căsătorit, atâta timp cât omul
trăiește în Dumnezeu, el este într-un firesc. Firescul vieţii ţi-l dă
Dumnezeu și relaţia ta cu El și
nu un anumit statut civic: căsătorit sau necăsătorit. Fără
Dumnezeu se rămâne la omenesc.
Mântuitorul Însuși zice:
„Cine nu se va naște din apă și
din duh nu va intra în împărăţia Cerurilor”7. Intrarea în Rai

pare a fi condiţionată deci de
această naștere din apă și din
duh și nu de un anumit statut
civic: căsătorit sau necăsătorit,
cu copii sau fără copii. În Rai
„nici nu se mai însoară, nici nu
se mai mărită, ci sunt ca îngerii în ceruri”8. Presupun, de asemenea, că atunci nici nu o să
mai avem un serviciu de opt
ore pe zi, nu o să mai mergem
cu metroul și nici nu o să mai
stăm la cozi la Carrefour. Și
atunci ce vom face? O veșnicie
fără tensiunea iubirii presupun
că ar fi una foarte plictisitoare.
„De iubire nu ne săturăm”, spune Părintele Stăniloae. „Ea ne
dă mereu o nouă bucurie. Ea e
nesfârșită și nesfârșit nouă în
manifestările ei. Faptul că există iubire e o dovadă că există o
veșnicie, o infinitate veșnic
nouă. Iar faptul că iubirea nu
este decât între persoane arată
că persoanele sunt pentru veșnicie și că există o comunitate
interpersonală supremă de iubire din veșnicie în veșnicie”9.
Orice efort de asceză și apropiere de Dumnezeu nu este decât un pas mai aproape de firesc: „Precum nu poţi săpa o
grădină făcând un gest general,
chiar dacă l-ai repeta mereu, ci
trebuie să te apuci să sapi bucată cu bucată și precum flori-
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le nu cresc în ea numai având bunăvoinţă”10, așa
și în domeniul sufletesc, omul trebuie să se silească, să facă un minimum de efort dacă dorește să se bucure de Iubirea lui Dumnezeu într-un
mod… firesc. Calitatea vieţii se schimbă prin
practicarea virtuţilor, spune Sfântul Grigorie de
Nyssa11. Astfel, roadele lor sunt: „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea,
credinţa”12.
Viaţa fără Dumnezeu este nu numai de neînţeles, ci poate deveni la un moment dat de nesuportat. A căuta firescul în această viaţă înseamnă a te folosi de toate mijloacele pe care
Dumnezeu Însuși le-a pus la îndemâna fiecăruia dintre noi pentru a-L afla, și anume tainele
Bisericii (Botezul, Spovedania, Împărtășania
etc.)13. A căuta firescul mai poate fi sinonim cu
a-ţi purta crucea. Desigur că nu este ușor, dar
dacă ajungem să o acceptăm, să o purtăm de bunăvoie, atunci pământul se face rai:
„Bucură-te, cinstită cruce, semnul
adevăratei bucurii;
Bucură-te, câștigarea desfătării raiului;
Bucură-te, prin care se revarsă râuri
dumnezeiești;
Bucură-te, cruce, veselia sufletului meu”14.
Iuliana Trancă, Paris

Note:
1. Ieromonah Ghelasie Gheorghe, Dialog în Absolut,
vol. 4, p. 33-34, Ed. Platytera, Bucuresti, 2007.
2. Dan Popovici, Mâna lui Dumnezeu, Revista Sinapsa,
nr. III, Ed. Platytera, p. 161.
3. Ieromonah Ghelasie Gheorghe, op, cit., p. 35.
4. Ieromonah Ghelasie Gheorghe, op. cit., p. 36.
5. Sfântul Serafim de Sarov, Despre dobândirea Sfântului
Duh. Termenul de „dobândirea Sfântului Duh” trebuie luat mai degrabă aici cu sensul de „activare a
energiilor Sfântului Duh” prin practicarea virtuților,
a faptelor bune. Harul Sfântului Duh se află deja în
noi prin Botez.
6. Ieromonah Nicholas Saharov, Iubesc, deci exist.
Teologia arhimandritului Sofronie, Ed. Deisis, Sibiu,
2008.
7. In 3, 5.
8. Mt 22, 30.
9. Părintele Dumitru Stăniloae, nota 753 la Sfântul
Ioan Scărarul, Cartea despre nevoinţe, în Filocalia
IX.
10. Părintele Dumitru Stăniloae, „Cuvânt prefață” în
Filocalia Sfinților Părinți I.
11. Preot Dr. Vasile Răducă, Antropologia Sfântului
Grigorie de Nyssa, Editura Institutului Biblic și de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București,
1996, p. 342.
12. Gal 5, 22.
13. Tainele Bisericii sunt în număr de șapte: Botezul,
Mirungerea, Spovedania, Sfânta Împărtășanie,
Sfântul Maslu, Căsătoria și Preoţia.
14. Stihuri din Acatistul Sfintei Cruci.

APOSTOLIA • NR. 84 • MARTIE 2015

13

Dicţionar

LITURGIC
DESPRE IERURGII

Ierurgia, din gr. ἱερουργία = lucrare,
slujbă sfântă. Ierurgiile sunt rugăciuni de
binecuvântare și sfinţire a omului în diferite momente și împrejurări ale vieţii, precum și de binecuvântare și sfinţire a firii
înconjurătoare și a diferitelor obiecte sau
lucruri de folos omului1.
Rolul ierurgiilor este acela să curăţească și să binecuvânteze pe om și firea înconjurătoare sau vietăţile și lucrurile de
care omul are nevoie pentru trai sau pentru mântuirea sufletului și preamărirea lui
Dumnezeu. Căci păcatul primilor oameni
a adus stricăciunea și nefericirea nu numai în viaţa omenească, ci a stricat și armonia dintru început a firii înconjurătoare, când toate cele ce făcuse Domnul
„erau bune foarte”(Facerea 1, 31).
Greșeala primilor oameni a tulburat și
pacea celorlalte vieţuitoare, peste care
Dumnezeu îl făcuse pe om stăpân (Facerea
1, 28-30) și a prihănit pământul, din care
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omul fusese zidit, pe care e silit să trăiască, din care el își trage hrana și mijloacele necesare vieții. Urmările păcatului au
păgubit deci nu numai fiinţa omenească, ci s-au răsfrânt asupra întregii firi,
făcând-o să sufere împreună cu omul, să
aștepte și să dorească și ea izbăvirea din
stricăciune2.
Căzută sub înrâurirea și puterea celui
rău, din pricina păcatului omenesc, firea
văzută a căpătat, odată cu omul, putința
de a fi adusă din nou la curățenia și armonia dintru început, prin venirea Mântuitorului. Îmbrăcând cu adevărat firea omenească, Mântuitorul Și-a legat toata viața
Sa pământească de natură; mergând pe
pământ, a străbătut ogoarele și lanurile, a
iubit florile câmpului și a admirat păsările cerului, pe care le-a dat pildă omului
pentru strălucirea și frumusețea lor, a
mâncat roadele pământului, S-a botezat
în apa Iordanului, a fost uns cu mir și aro-
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mate. Astfel, sfințind El însuși firea omenească pe care a purtat-o, Mântuitorul a
lăsat sfinților Săi Apostoli și puterea de a
sfinți firea înconjurătoare, de a o sustrage
de sub înrâurirea și stăpânirea celui rău
(Matei 10, 8; Marcu 16, 17-18), de a o
aduce din nou sub puterea harului dumnezeiesc, spre slava lui Dumnezeu și
spre folosul omului
(Nicolae Cabasila, Despre viața în Hristos,
cartea a cincea trad. rom. p. 128)3.
De aceea, Biserica Ortodoxă binecuvintează toate lucrurile firii: florile și iarba câmpului, țarinile, livezile și lanurile,
roadele pământului și fructele pomilor,
ramurile arborilor, mâncărurile și tot ceea
ce vine în atingere cu omul, după folosul
și trebuințele fiecăruia. Ea binecuvintează de asemenea și munca credinciosului,
ocupațiile și îndeletnicirile cu care acesta
își întreține viața, începutul și sfârșitul oricărei munci, precum și momentele, întâmplările și împrejurările cele mai de seamă din viața noastră, atât cele de bucurie,
cât și cele de întristare. Toate rugăciunile
și slujbele săvârșite cu un astfel de scop și
în asemenea împrejurări poartă în general numirea de ierurgii.
Prin ele, puterea sfințitoare a Bisericii
se revarsă atât asupra ființei omenești,
cât și asupra întregii firi, scoțând-o de
sub puterea blestemului și sfințind-o. Cu
alte cuvinte, prin Biserică, adică prin slujitorii ei, se împărtășește și firii neînsuflețite,
precum și vietăților necuvântătoare, harul dumnezeiesc, în măsura care le este
de trebuință. Astfel, după cuvântul Sf.

Apostol Pavel, „orice făptură a lui Dumnezeu
este bună și nimic nu este de lepădat, dacă
se ia cu mulțumire, căci se sfințește prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune” (I
Tim. 4, 4-5). Firea văzută, care până acum
era mai degrabă potrivnică omului, devine în felul acesta un mijloc prielnic de
trai și un ajutor spre mântuire, fiind împreună părtașă cu omul la preamărirea
Ziditorului. Omul, împăcat din nou cu
Dumnezeu, atrage deci cu sine toată
zidirea din nou spre Dumnezeu și o
apropie de El, ca totul să fie străbătut și
desăvârșit de harul dumnezeiesc. Ierurgiile
pregătesc astfel și prevestesc făptura cea
nouă care va să vină, transfigurarea creației
sau acel „cer nou” și „pământ nou”, pe care
le-a văzut Sfântul Apostol și Evanghelist
Ioan în descoperirea primită (Apocalipsa
21, 1) și pe care le asteptăm, potrivit
făgăduinței, după sfârșitul veacului acestuia (2 Petru 3, 13).
(va urma)
Pr. Gheorghe Verzea
Note:
1. Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Prof. Ecaterina
Braniște, Dicționar enciclopedic de cunoștințe
religioase, tipărită cu binecuvântarea Prea
Sfințitului LAURENȚIU, Episcopul
Caransebeșului, Editura Diecezană
Caransebeș, 2001, p. 207
2. http://www.sfantulambrozie.ro/site-vechi/
ierurgii.html,accesat pe data de 7 februarie
2015
3. Ibidem
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Odată, printr-o întâmplare nefericită,
o fată a rămas fără vedere, iar șocul trăit a îndepărtat-o de tot ceea ce ș a și iubea înainte, transformând-o într-o singura că. Doar mama îi rămăsese alături,
încercând să o mângâie și să-i dea speranță. De multe ori fata spunea:
— Tot ce-mi doresc mai mult pe lumea asta e să pot vedea iar soarele,
luna, natura oamenii... Vreau să revăd
chipul tău, mamă... Nu ș am ce dar minunat ne-a dat Cel de Sus când ne-a
hărăzit miracolul privirii...
Mama îi zicea mereu să aibă răbdare și încredere în Dumnezeu, că totul
se va rezolva cu bine.

La scurt mp, doctorul care o avea
sub supraveghere o cheamă pe fată la
spital pentru a-i da o veste foarte bună.
Apăruse un donator și transplantul de
cornee se putea face foarte curând.
Fericirea a fost imensă; nu peste mult
mp va putea vedea din nou! Ce bucurie!
Într-adevăr, operația a fost un succes. Fata vedea din nou. Bucuroasă peste măsură, ea își chemă alături mama.
Numai că în fața ei nu se ivi persoana
pe care o ș a de atâta mp, ci... o nevăzătoare. Scuturându-se parcă de o
povară, fata spuse:
— Mamă, pleacă de aici! Nu pot suporta orbii, ș i bine!
Copleșită de durere, înainte să iasă
din încăpere, mama șop :
— Bine, draga mamei, dar te rog să
ai grijă de ochii mei...

(Elvira Diana Bădițescu, Poves ri moral-creș ne)

MORALA: Oare cum a reacţionat fata la aceste cuvinte? Tu ce-ai fi făcut în locul ei?
Vedeţi, dragi copii, atât de des uităm și noi de binele primit din partea celor dragi! Și mai ales de Cel care
a făcut cea mai mare jertfă din dragoste, pentru ca noi să putem intra în împărăţia Cerurilor, să ne întoarcem
la Tatăl nostru!
Hai, gândiţi-vă: dacă în clasa ta, la școală, colegii tăi ar face lucruri nepermise și necuviincioase, astfel că
toţi aţi fi pedepsiţi și nu v-aţi mai putea întoarce la familiile voastre, acasă? Dar tu, din dragoste și milă pentru
colegii tăi, ai lua asupra ta toată vina și pedeapsa, suferind foarte mult. Ca urmare, colegii tăi ar putea să se reîntoarcă la mama și tatăl lor, la fraţi și bunici, la familia lor care-i iubește și îi așteaptă. Dar dacă, după un timp,
acei colegi pe care tu i-ai salvat revin la vechile nelegiuiri, fără să-și aducă aminte de tot ce s-a întâmplat în trecut? I-ai mai putea iubi?
Ei bine, Domnul nostru Iisus Hristos ne iubește în continuare la fel de mult ca la început și Se jertfește pentru noi, din nou și din nou, la fiecare Sfântă Liturghie, pe Sfântul Altar, așteptând îndreptarea și întoarcerea
noastră. Și noi? Uităm întruna de El și păcătuim fără limită... Trezirea, dragii mei!
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Să ne jucăm împreună
Încercați să găsiți cuvintele lipsă din următoarea poezie:

DRAGOSTEA (de LEON MAGDAN)
Cea mai mare e mereu
Dragostea de _ _ _ _ _ _ _ _
Iar sfântă ca o icoană
Este dragostea de _ _ _ _
Plină de respect și faptă
Este dragostea de _ _ _ _
Răsfăț pentru nepoțică
E dragostea de _ _ _ _ _ _
Și alint pentru cel mic
E dragostea de _ _ _ _ _
Este dragoste curată

Între un _ _ _ _ _ și-o _ _ _ _
Iar scumpă ca o comoară
Este dragostea de _ _ _ _
Tu să ai pe-al vieții drum
Dragoste de tot ce-i _ _ _
Și în sufletu-ți voios
Dragoste de ce-i _ _ _ _ _ _
Iar în faptă și cuvânt
Dragoste de tot ce-i _ _ _ _ _
Fiindcă lumea poa’ s-o țină
Numai dragostea _ _ _ _ _ _ _ _

(Dumnezeu, Mamă, Tată, Bunică, Bunic, Băiat – Fată, Țară, Bun,
Frumos, Sfânt, Creș nă)

GHICI GHICITOAREA MEA !
Sfânt ce este cunoscut
Ca izbăvitor de furt.
El pe hoţi îi urmărește
Și de pagube ferește.

În aceeași zi din lună
Au primit câte-o cunună,
Doi apostoli, ce-mpreună,
Sunt serbaţi cu voie bună.

ΈSF. MINA

SF. AP. PETRU ȘI PAVEL
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SFÂNTUL

BENEDICT
DE NURSIA
14 MARTIE

fântul Benedict
s-a născut în
anul 480 la
Nursia (Norcia), în
provincia Perugia,
Italia, din părinţi credincioși și foarte bogaţi. Despre viaţa sa
povestesc mai ales ucenicii săi, Constanţiu și Honorat, dar și Sfântul Grigorie Dialogul, papă al Romei, în faimoasa sa scriere, ce i-a dat și supranumele, Dialoguri.
Nu a rămas mult în cadrul școlii laice, gândind că a ajuns la nivelul „unui înţelept
neînvăţat și al unui nebun plin de cunoștinţă”, dându-și singur seama că lipsa ști-

S
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inţei duhovnicești îl
poate lipsi pe om de
„înalta cunoaștere a
sufletului”.
Dorind o viaţă pustnicească și o mai mare
apropiere de Dumnezeu, Sfântul Benedict
(al cărui nume în latină înseamnă „cel binecuvântat”) s-a retras la o mănăstire, apoi
într-un loc stâncos, unde a stat într-o peșteră aproape trei ani, în nevoinţe și înfrânări. Se spune că, fiind aprins de patimile
trupești, s-a dezbrăcat de haine și s-a rostogolit prin spinii acelui loc stâncos, până
când, cu ajutorul harului lui Dumnezeu,
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i-au dispărut gândurile despre femei.
Puţină pâine îi aducea
părintele său Roman
(cel care l-a și tuns în
monahism), pe care i-o
lăsa cu sfoara de la înălţime,
la intrarea în peșteră.
Datorită luptei sale și a setei de desăvârșire, Dumnezeu l-a binecuvântat cu darul facerii de minuni și al vindecărilor, putând chiar învia morţii, dar și a prevesti
lucrurile ce aveau să se întâmple. Tot din
mila lui Dumnezeu, după ce a fost descoperit în peșteră de niște ciobani, aceștia
au povestit lumii de viaţa lui sfântă, dar
petrecută în mari lipsuri materiale, astfel
că mulţi îi aduceau din cele trebuincioase trupului.
Săvârșindu-se întru Domnul egumenul
mănăstirii din apropiere, la rugămintea stăruitoare a fraţilor, Sfântul Benedict a acceptat să le fie egumen, rânduind reguli pentru
ei și tăind tuturor voia păcătoasă, astfel că
după puţin timp multora le-a părut rău că
l-au ales și au încercat să-l omoare, punându-i otravă în vin la masă. Luând paharul
de sticlă și cunoscând cu duhul cele pregătite lui, a făcut semnul Sfintei Cruci deasupra paharului și acesta a crăpat. Apoi s-a
sculat cu voie bună de la masă, mulţumind
lui Dumnezeu, și s-a despărţit de fraţi, spu-

nând că nu le mai poate fi egumen din acel
ceas, pentru că voia lui
nu se potrivește cu voia
lor. Și s-a întors din nou
la locul său de liniște, smerindu-se și rugându-se în aceeași peșteră.
Fiind căutat în continuare de oameni,
dintre care mulţi voiau să rămână în preajma sa, Sfântul Benedict a înfiinţat în acele ţinuturi douăsprezece mănăstiri, rânduind în fiecare câte doisprezece călugări.
Multe fapte minunate s-au petrecut în
acestea, de la vindecări și exorcisme săvârșite de sfânt și până la descoperirea de
izvoare de apă în vârful muntelui, dar și
prorociri despre fapte care s-au adeverit
întocmai, ca și când el ar fi fost de faţă.
Una din aceste prorocii se referă chiar
la moartea sa, pe care și-a văzut-o în duh,
poruncind, cu șase zile mai înainte de
adormirea lui, să i se sape groapa și îndată după aceasta a fost cuprins de o fierbinţeală puternică, iar trupul lui, timp
de șase zile, a fost scuturat de friguri. În
ziua a șasea a rugat ucenicii săi să-l ia și
să-l ducă la casa de rugăciune, unde, după
ce s-a cuminecat cu Sfintele Taine, stând
în mijlocul ucenicilor săi care îl sprijineau, și-a ridicat mâinile către cer și în
felul acesta, privind în sus și rugându-se,
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și-a dat sfinţitul său
duh. În aceeași clipă,
doi fraţi, dintre care
unul se găsea stând liniștit în chilia lui, iar altul locuia mult mai departe,
au avut aceeași vedenie. Astfel și
unul, și celălalt au văzut un drum minunat care se întindea de la chilia cuviosului Benedict până la cer, către răsărit, și
care era așternut tot cu veșminte preţioase și strălucitoare de mătase, iar pe
acest drum se găseau și vreo câţiva oameni minunaţi, care ţineau făclii în mâini și care în rânduială desăvârșită se suiau. Un alt bărbat, îmbrăcat în alb și el și
strălucitor de lumină, care se găsea alături, i-a întrebat dacă știu al cui este drumul acesta, pe care ei, privindu-l cu mintea lor, îl găsesc atât de minunat. Dar
aceia răspunzându-i că nu știu, cel ce s-a
arătat lor le-a zis: „Acesta este drumul
pe care iubitul Benedict se urcă la ceruri”. După ce aceștia și-au revenit de pe
urma vedeniei pe care au avut-o, au înţeles, fiecare în parte, că Sfântul Benedict
se săvârșise din viaţă, ca și cum ar fi fost
de faţă și l-ar fi văzut săvârșindu-se. A
adormit întru Domnul în anul 543, intrând întru bucuria slavei celei cerești
din Împărăţia lui Hristos.

20

Sfântul Benedict
de Nursia este cel care
a reorganizat monahismul apusean cenobitic,
întemeind Ordinul
Benedictin, și a compus
Reguli monahale, inspirat fiind de
scrierile părinţilor eremiţi răsăriteni, de
Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Pahomie
cel Mare și Sfântul Ioan Casian.
A exercitat o influenţă fundamentală
asupra culturii și civilizaţiei europene din
timpul Evului Mediu timpuriu și nu numai. A fost adeseori numit „patriarhul călugărilor din Occident”, iar papa Paul al
VI-lea l-a numit „patron al Europei”.
Operele Sfântului Benedict, în particular
regulile monahale, sunt adevărate izvoare de spiritualitate, care au transformat
Europa de-a lungul secolelor. Spiritualitatea
propusă de el nu e în afara realităţii vieţii
cotidiene. În mijlocul dificultăţilor specifice timpului său, el trăia necontenit sub
privirile lui Dumnezeu, fără a pierde niciodată din vedere datoriile vieţii cotidiene și omul cu necesităţile lui concrete.
Contemplându-l pe Dumnezeu, Sfântul
Benedict a înţeles realitatea omului și misiunea lui.
Pr. Gelu-Valentin Porumb
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Maica

Siluana

ne răspunde

Dragă maică Siluana,
M-au bulversat atentatele de la Paris și mi-e teamă de cei care își ucid
semenii în numele lui Dumnezeu.
Nu pot face decât să mă rog. Am însă senzaţia că Dumnezeu este absent!
Iertaţi-mă! Au loc în lume atâtea crime...
Domnul să vă binecuvânteze!
S.
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Draga mea S.,
a, Domnul este absent din inimile acelora care-I refuză prezenţa așa cum S-a revelat El prin
Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu este însă
absent din vieţile oamenilor și din istorie,
ci lucrează pururea, fie în exterior, fie înăuntrul inimii și vieţii oamenilor, conform
liberului arbitru al fiecăruia.
Tot ceea ce se întâmplă în lume are loc
în logica acestei lumi, care e guvernată
de rău, iar nu de Domnul.
Domnul însă este prezent și lucrează în
această lume ţinând-o în existenţă și în respect pentru libertatea oamenilor. Doar respectând libertatea lor, Domnul îi poate aduce pe oameni în Împărăţia iubirii Sale.
Toate durerile acestei lumi sunt dureri
ale nașterii „de Sus” a omului, ale nașterii
omului în Hristos și a lui Hristos în fiecare om. Domnul a simţit și simte toate aceste dureri, prin asumare, în Însuși Trupul
Său. Noi nu cunoaștem încă în profunzime rolul și urmarea acestei lucrări a lui
Dumnezeu. Noi judecăm după trup, cugetăm cele ale trupului. Mai mult, de cele
mai multe ori, nu suntem preocupaţi decât de destinul nostru în această lume.
Cu mintea aceasta căzută și limitată la
viaţa în această lume nu putem înţelege nici
taina mântuirii, nici taina fărădelegii.
Taina mântuirii este lucrarea lui
Dumnezeu în lume, dar și taina fărădelegii
este tot o lucrare a Sa, în sensul că El o îngăduie. Această îngăduinţă a lui Dumnezeu
nu e pasivitate, nu e neputinţă, ci putere ma-

D
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nifestată ca răbdare și îndelungă răbdare pline de așteptare a celor care făptuiesc fărădelegea în lume. Dumnezeu nu e o victimă
neputincioasă a fărădelegii creaturilor Sale,
ci Iubire vie și lucrătoare cum mintea noastră nu poate cuprinde încă. Dar putem, dacă
voim, să fim slujitori ai Acestei Iubiri și nu
potrivnici.
Ce putem face acum? Acum suntem
chemaţi la pocăinţă pentru noi înșine (și
pentru întreaga lume, cei care pot) și să
nu-L hulim pe Dumnezeu. Această atitudine ne va ajuta să cunoaștem Adevărul
în Duhul Sfânt. Se cuvine să dăm crezare
cuvintelor Sfântului Apostol: „Căci socotesc că pătimirile vremii de acum nu sunt
vrednice de mărirea care ni se va descoperi” (Rom 8, 18).
Se cuvine să cerem iară și iară tămăduirea, iar nu răzbunare sau dreptate! Să-L
chemăm pe Duhul Sfânt, care ne va învăţa toate și ne va duce la Adevărul și
Dreptatea pe care le dorim.
Vedeţi, S., prin această jertfă a duhului, prin această răstignire a felului nostru
de a gândi vine bucuria de a cunoaște dragostea lui Dumnezeu pentru noi și pentru lumea Sa. Nu această lume, ci lumea
Sa, „întreaga creaţie”, „care suspină și suferă durerile nașterii” și „așteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu”.
„Căci făptura a fost supusă deșertăciunii,
nu din voia ei, ci din cauza aceluia care a
supus-o, cu nădejde, pentru că și făptura
însăși se va izbăvi din robia stricăciunii,
ca să fie părtașă la libertatea fiilor lui
Dumnezeu” (Rom 8, 20-21).
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Așadar, noi, dumneavoastră și cu mine,
și toţi cei care sunt mădulare vii ale
Bisericii, „care avem arvuna Duhului”,
avem datoria să nu deznădăjduim oricare ar fi contextul istoric în care trăim și să
mărturisim credinţa cea adevărată prin însăși viaţa noastră, prin felul nostru de a fi,
prin rugăciune.
Știu că este greu de primit, dar aceasta este Calea cea strâmtă care ne duce la
libertate, care ne scoate din robie!
Este greu, dar dacă avem credinţă, greutatea aceasta e purtată împreună cu
Domnul Care spune: „Povara Mea este
ușoară”. Durerea ta, durerea lumii, este
chiar povara pe care Domnul o poartă din
dragoste pentru noi și pentru lumea Sa.

Când Îi dăm Lui durerea noastră, ea devine ușoară pentru că e trăită ca naștere
în Împărăţie! Trăită, nu închipuită! Aceasta
este nebunia Crucii prin care a venit bucuria la toată lumea!
Cine nu primește durerea ca durere
de naștere, prin pocăinţă, rămâne pradă
împotrivirii și revoltei care sfârșesc întotdeauna în hulirea lui Dumnezeu (vezi Ap
16, 11).
Dragă S., aţi văzut deja că, ocolind
Crucea, nu scăpăm de suferinţă. Mai mult,
ne scufundăm și mai adânc în ea!
Cu nădejdea că veţi înţelege în Domnul
cuvintele mele, vă îmbrăţișez în Hristos
Domnul nostru, cu dragoste și rugăciune,
Maica Siluana
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CARDUL DE SĂNĂTATE
INSTRUMENT STATISTIC, DIAVOLESC
SAU SEMN APOCALIPTIC?

inisterul Sănătăţii din România distribuie de ceva
timp cardul de sănătate fiecărui cetăţean ce are acest
drept. Asemenea fiecărei noutăţi, cardul
a delimitat societatea, ca oricând altcândva, în trei curente de opinie: primitorii,
respingătorii și neutrii. Aceștia din urmă
vor adera la un moment dat la unul din
celelalte două grupuri. Problema fierbinte care s-a ridicat este dacă acest card, considerat de respingători instrument diavolesc și semn apocaliptic, se poate încadra
în descrierea celor care îl resping.
Mai întâi, ne interesează aspectele
tehnice și caracteristicile privind forma și
denumirea acestei bucăţi dreptunghiulare
de plastic. Cardul de sănătate este o car-

M
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telă magnetică, asemănătoare celei folosite de băncile comerciale, ce conţine
încorporat un mic dispozitiv capabil să
memoreze date (cip de memorie) privitoare la deţinător. Pe lângă datele generale, identitate, domiciliu, cardul va mai
conţine istoricul stării de sănătate a pacientului (proprietarului). Scopul său este
să ușureze munca medicilor și a asistentelor medicale, dar și să ofere un plus de
calitate a diagnosticului și implicit tratamentului de urmat.
La acest aspect adaug că datele cetăţenilor români sunt oricum de mult stocate în sistem informatizat, de mai bine
de 15 ani, primul exemplu fiind cartea
de identitate, de forma unui card plasticat, ce conţine codificat în ultimele două
rânduri de caractere imprimate tocmai
respectivele date. Un alt card este permisul de conducere, de asemenea cu date
stocate în sistem informatizat și codificat. Foarte mulţi români deţin carduri de
la bănci comerciale pentru salarii sau alte
drepturi ori pur și simplu pentru banii
depuși.
Marile magazine și multe alte societăţi comerciale au oferit carduri de client, de fidelizare ș.a., iar prin accesarea
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unui simplu cod al cardului sunt în posesia datelor furnizate de deţinător la înscriere. Legitimaţiile de serviciu, plasticate, sunt carduri ce deţin informaţii
despre posesor și îi atestă calitatea. În ţările occidentale aceste carduri, inclusiv
cel de sănătate, există și funcţionează de
aproape zece ani.
De ce să fi apărut această isterie la o
parte dintre români? O clarificare necesară cred că ar fi explicarea denumirii de
card, pe care unii, probabil dintre cei de
care am amintit într-un articol1 din această revistă, o identifică prin anagramare a
fi cuvântul drac. Îi liniștesc pe toţi spunându-le că în alte limbi anagramarea cuvântului card nu duce la același rezultat și ar
fi o dovadă de maximă lipsă de smerenie
să credem că doar noi, românii, suntem
creștinii ortodocși chemaţi să ne opunem
antihristului.
Isteria a provocat și o reacţie necesară din partea Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, care nu identifică acest
card ca pe un instrument drăcesc sau semn
apocaliptic, lăsând la alegerea fiecăruia
cum să procedeze. Este periculos să conchidem din aceasta că Biserica Ortodoxă
Română a forţat în vreun fel conștiinţa
respingătorilor. Dimpotrivă, a solicitat
Casei Naţionale de Sănătate să caute alternative și pentru aceștia, ca să nu fie privaţi de asistenţa medicală.
Poate fi astfel etichetată ca instrument
diavolesc această cartelă electronică?
Urmărește cumva sistemul sanitar altceva decât intervenţia mult mai simplifica-

tă în prevenirea și combaterea bolilor?
Există un singur răspuns: NU.
Semnul apocaliptic atribuit cardului
de sănătate și distribuirii sale are însă o
origine aproape la fel de veche ca Biserica
însăși. Încă din vremea Sfântului Apostol
Pavel apăruseră în Tesalonic creștini care
anunţau a doua venire a lui Hristos,
Parousia. Acestora Apostolul le scrie lămurit că nu poate fi știută de nimeni din
cei de pe pământ și că mult mai importantă este starea în care vor fi găsiţi (I Tes.
5, 1-24). Cartea Apocalipsei, al cărui titlu
nu înseamnă sfârșit, ci descoperire, revelaţie, avertizează despre antihrist și venirea
sa dimpreună cu evenimentele premergătoare și consecinţe. Antihrist, așa cum reiese din nume, se înţelege ca împotrivitor
al lui Hristos. Împotrivirea se poate înfăptui prin două mijloace, gândirea, al cărui
simbol biblic este fruntea, și faptele, simbolizate prin mâna dreaptă. Este adevărat
că Apocalipsa personifică antihristul printr-o fiară, simbolul răului și al răutăţii, o
fiară care „silește” toate categoriile sociale să îi adopte gândirea și să îi urmeze faptele, astfel putând avea o relaţie de schimb
cu „fiara”, cumpărare-vânzare. Ceilalţi care
nu acceptă ideile și faptele anticreștine
promovate de antihrist sunt excluși de la
relaţia cu acesta.
Devine astfel imperios să ne întrebăm
de unde interpretarea că posesia unei legitimaţii medicale cu sistem informatic de
memorare a datelor personale poate însemna acceptarea „pecetei fiarei”? Mai degrabă trebuie să fim cu mintea trează în a-L
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urma pe Hristos, astfel evitând a purta în
minte gânduri necreștine și, străduindu-ne
spre multe fapte bune și prin înfrânarea de
la rău, să ne împotrivim pecetluirii cu gânduri și fapte șoptite de diavol, fiara. Atunci
când Hristos ne cheamă la comuniune cu
Biserica, iar prin gânduri și fapte ne împotrivim, putem noi „cumpăra” ceva de la El
sau avem ce „vinde” Cerului pentru care să
putem primi mântuirea? Suntem pro sau
anti Hristos?
Numărul 6 este, în Biblie, simbolul nedesăvârșirii, care, repetat de trei ori, simbolizează nedesăvârșirea absolută, 666. De
aceea, toţi care îl resping pe Hristos și nu se
întorc la El prin pocăinţă nu se pot desăvârși, nu pot atinge ţelul vieţii creștine, îndumnezeirea după har, iar nu după fiinţă.

26

Este bine pentru cei care au creat isteria alarmistă a respingerii cardului de sănătate să citească și primele versete ale capitolului 14 din Apocalipsă și să nu se rezume
doar la ultimele din capitolul 13. Acolo concluzia este clară, sunt împotriva lui Hristos
cei care gândesc și fac răul, urmează fiarei
ca lucrători ai nedesăvârșirii. Sunt ai lui
Hristos cei care nu au nicio relaţie cu fiara,
„aveau numele Lui și numele Tatălui Lui
scris pe frunţile lor” (Ap 14, 1).

Pr. Daniel Băcăuanu
Note:
1. Terminologia biblică. Trecut şi actualitate.
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Reţete

și sfaturi practice

Noua vedetă a revistei noastre, la secţiunea REŢETE, este FASOLEA VERDE.
Aceste „boabe de vitamine și minerale” sunt o alegere dietetică, hrănitoare
și extrem de economică pentru o dietă sănătoasă de zi cu zi.
Iată câteva reţete de fasole verde, ușoare și gustoase!
SALATĂ COLORATĂ DE FASOLE VERDE
Ingrediente: 250 g fasole verde, 250 g fasole galbenă
păstăi, o ceapă roșie micuţă, o mână de roșii cherry, pătrunjel verde. Pentru sos: 250 ml iaurt de soia, 1 căţel
de usturoi, 2 linguri pastă de tomate, 2 linguri oţet balsamic, o lingură ulei de măsline, sare, piper; opţional:
un praf de boia dulce sau picantă.
Mod de preparare: Fasolea curăţată și ruptă (în 2 sau 3
bucăţele) se fierbe al dente în apă cu sare cca 15 minute. Apoi se strecoară, se clătește cu apă rece și se ţine la
scurs într-o sită. Cât timp aceasta se răcește, se pregătește sosul: usturoiul se zdrobește și se freacă cu sare; se

adaugă uleiul, oţetul balsamic, pasta de tomate și iaurtul; se amestecă bine și se
pune la rece. Într-un bol încăpător se pune fasolea, roșiile tăiate și pătrunjelul tocat
mărunt, după care se adaugă
și jumătate din sos; se amestecă ușor. Poate fi servită ca
garnitură sau, pur și simplu,
cu pâine prăjită. Excelent
gust!
SALATĂ DE VINETE
CU FASOLE VERDE
Ingrediente: 600 g vinete
(coapte, curăţate și scurse), 200
g fasole verde (fiartă), 3 căţei
usturoi, 5-6 linguri maioneză
de post, sare.
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guri cacao, 2 linguri ulei, 3 linguri apă
fierbinte.
SIROP: 250 g zahăr, 400 ml apă, 3 linguri
cacao, 50 g margarină, esenţă de rom.
DECOR: 300 ml frișcă, ciocolată fondente.

Mod de preparare: Se frulează vinetele
cu fasolea, usturoiul și maioneza. Când
totul a devenit o pastă, se potrivește de
sare. Simplu și bun!
Sugestie: Maioneza de post se poate prepara și acasă: 2 pahare de ulei, 1 pahar
lapte de soia, zeama de la 1/2 lămâie,
sare, 1 linguriţă muștar. Se pun într-un
pahar adânc laptele și uleiul, se introduce blenderul până la fund și se frulează
vreo 2 minute; apoi încet-încet se ridică,
încorporând de jos în sus laptele și uleiul; se adaugă și lămâia, frulând în continuare, apoi se potrivește de sare).

Mod de preparare:
BLAT: Se face din ingredientele de mai
sus o compoziţie care se pune într-o tavă
tapetată cu hârtie de copt și se coace la foc
potrivit. Compoziţia acestui blat este la
fel ca la negresă.
CREMA: Peste ciocolata topită (să nu fie
fierbinte) se adaugă frișca bătută. Se amestecă și se dă la frigider pentru două ore.
După ce s-a răcit bine, se spumează cu mixerul și se adaugă esenţa de rom.
SIROP: Toate ingredintele se fierb cca 20
minute și se dau la răcit.

BOEMA DE POST
Ingrediente:
BLAT: 75 ml ulei, 200 g zahăr, 250 ml apă
minerală, 2 linguri cacao, 2 linguri gem
prune, 100 g nuci măcinate, o lingură rasă
de bicarbonat, 2 căni făină.
CREMĂ: 200 g ciocolată amăruie, 200
ml frișcă lichidă (vegetală), esenţă rom.
GLAZURĂ: 150 g zahăr pudră, 3 lin-
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GLAZURA: Se amestecă bine ingredintele, astfel încât să nu facă cocoloașe. Se
va turna fierbinte peste blat.
DECOR: Frișca se bate tare.
MONTARE: Blatul se taie în bucăţi pătrate, se însiropează și se acoperă fiecare
în parte cu glazura. Se dă la rece pentru
30 minute până se întărește glazura. După
ce s-a întărit glazura, trasăm pe fiecare bucată un cerc generos de cremă, iar deasupra se decorează cu frișcă. Opţional, se
poate rade sau face grătar de ciocolată.
Poftă bună!

ŞTIAŢI CĂ...?

neralul de care duc lipsă. De asemenea,
fasolea verde, fiind bogată în potasiu, vitamine din complexul B, glucide și clorofilă, este
foarte indicată în hrana convalescenţilor, a
persoanelor deprimate și a celor astenice.

S

asolea verde este o legumă înzestrată
cu virtuţi terapeutice deosebite.
Cunoscută și sub denumirea de „consumator de zahăr”, fasolea verde împiedică absorbţia zahărului și este o sursă de proteine fără grăsimi.

-a constatat că fasolea verde are proprietatea de a reduce nivelul colesterolului
„rău”. Doctorul James Anderson de la
Universitatea Kentucky, SUA, precizează că
un consum zilnic de fasole verde scade valoarea colesterolului „rău” în medie cu 19 la sută,
iar în cazuri de excepţie chiar cu 30 la sută.

S

Î

F

tudii recente realizate în Marea Britanie
arată că vitaminele B5, B6 și PP regăsite în compoziţia fasolei verzi împiedică
pierderile de calciu din oase, combătând
astfel osteoporoza. Astfel, cercetările au
dovedit că la 80 la sută dintre persoanele
care consumă fasole verde în mod regulat
în tinereţe, riscul de a suferi de osteoporoză sau de alte boli cauzate de lipsa de calciu, de potasiu și de fier este minim.

N

utriţioniștii recomandă persoanelor cu
deficit de fier să consume mai des fasole verde, sub formă de salată sau de suc extras din păstăile verzi, care le va asigura mi-

n fasolea verde găsim cel mai bun tip de
carbohidraţi complecși. Aceștia au un
indice glicemic foarte mic, dar au și capacitatea de a oferi energie pe o perioadă foarte lungă. Specialiștii susţin că acest tip de
carbohidraţi complecși se absorb încet și
menţin senzaţia de saţietate pentru mai
mult timp, comparativ cu carbohidraţii
simpli pe care-i întâlnim în zahăr. Acești
nutrienţi complecși furnizează energie creierului și mușchilor.
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MISIUNEA BISERICII
ŞI APOSTOLATUL TINERILOR ÎN MOREOM
Colocviu NEPSIS, 29 ianuarie – 1 februarie 2015

n perioada 29 ianuarie – 1 februarie
2015 s-a desfășurat la Paris Colocviul
pentru Coordonatorii de Tineret Nepsis din cadrul MOREOM, la care au participat tineri și preoţi coordonatori din
Franţa, Belgia, Irlanda, Italia, Spania și
Portugalia.
Joi, 29 ianuarie, după sosirea și cazarea participanţilor, Preasfinţia Sa Marc
Nemţeanul, Episcop Vicar al Mitropoliei
Ortodoxe Române a Europei Occidentale
și Meridionale, a deschis colocviul cu un
cuvânt de învăţătură despre importanţa
covârșitoare a pastoraţiei tinerilor în zilele noastre. După cuvântul Preasfinţiei Sale
a urmat un exerciţiu de cunoaștere a par-
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ticipanţilor și prezentarea unor materiale
informative despre activităţile realizate cu
tinerii în unele dintre ţările în care funcţionează Frăţia Nepsis.
Vineri, 30 ianuarie, coordonatorii au
participat la Sfânta Liturghie, după care
au început sesiunile de comunicări ale
invitaţilor. Sesiunea I s-a concretizat în prezentarea unui referat cu titlul Pastoraţia
tinerilor în diaspora. Insuficienţe și priorităţi identificate în lucrarea cu tinerii, prezentat de Pr. Doru Gârboan, Consilier de
Tineret în Episcopia Italiei. Dintre problemele identificate amintim: înstrăinarea și împrăștierea, lipsa familiei lărgite
(bunicii), ruperea de tradiţiile de origine,
ignorarea rădăcinilor
spirituale și lingvistice,
lipsa unei diagrame pastorale a parohiei (harta
realităţii tineretului din
parohie). În urma prezentării, participanţii au
fost împărţiţi pe grupe,
pentru a realiza ateliere
de dezbatere pe marginea temei, obiectivul
principal fiind identificarea principalelor pro-
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bleme și elaborarea unor propuneri concrete pentru a
îmbunătăţi colaborarea cu
tinerii și modul de abordare
al acestora.
Tot în această zi, sesiunea
a II-a a colocviului a fost
susţinută de Părintele Protosinghel Siluan Șandor,
Consilier de Tineret al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, care a prezentat un material despre Nevoile și
dorinţele tânărului (profilul
tânărului din diaspora), subliniind faptul că pentru a eficientiza lucrarea cu tinerii
trebuie să începem prin a-i
înţelege pe tineri și nevoile
lor. Diferenţa dintre nevoi
și dorinţe este fundamentală, împlinirea primelor ducând la dezvoltarea armonioasă a tânărului, pe când

împlinirea dorinţelor neconstructive duce la distrugerea acestuia.
Copiii ai căror părinţi au îndeplinit dorinţele copiilor, dar nu au împlinit nevoile esenţiale pentru dezvoltarea armonioasă (au lipsit din viaţa copilului), vor
dezvolta o violenţă îndreptată către propria persoană
/ cei din jur, dependenţe, depresie etc. În sufletul omului există un ,,spaţiu” care corespunde nevoii de absolut, adică nevoia de Dumnezeu și de iubirea Lui. În
general se întâmplă ca tinerii să caute umplerea acestui spaţiu cu lucruri finite, care provoacă plăcere.
Adevărata împlinire sufletească apare atunci când su
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fletul Îl caută pe Dumnezeu să ,,ocupe”
acest loc; cu alte cuvinte, este vorba despre includerea lui Dumnezeu în ecuaţia
vieţii, menţinând vie comuniunea cu El
prin cele ale Bisericii Lui.
Sesiunea a III-a a colocviului a constat
în prezentarea unui referat de către domnul Virgiliu Gheorghe, cunoscut conferenţiar și autor a numeroase cărţi precum Efectele televiziunii asupra minţii umane
și despre creșterea copiilor în lumea de
azi, Revrăjirea lumii sau de ce nu mai vrem
să ne desprindem de televizor sau Pornografia,
maladia secolului XXI. Sesiunea s-a intitulat Între viaţa liturgică și răspunsul la nevoile adolescentului. Domnul Virgiliu
Gheorghe a subliniat faptul că misiunea
noastră constă mai întâi în „schimbarea
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minţii, în alcătuirea unei viziuni coerente a
noastră ca ortodocși”. De altfel, numele
asociaţiei Nepsis înseamnă „a ne trezi și a
avea o conștiinţă vie”. Dintre acţiunile concrete care trebuie realizate în păstorirea
tinerilor, a amintit: spovedania deasă,
legătura vie a tânărului cu preotul și cu
biserica, privegherea realizată cu tinerii
și pentru tineri. Domnul Virgiliu
Gheorghe a mai afirmat că „prietenia care
vine din compătimire, din dragoste pentru
tânăr, ca și chip al lui Dumnezeu” este primul
pas spre o lucrare misionară autentică. „...
Daţi-le tinerilor lucruri grele, adevărate,
legătura se creează prin lucrare....” și „înainte
de a-i aduce la viaţa duhovnicească trebuie
mai întâi însănătoșiţi”, a mai afirmat domnia sa.
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Sâmbătă, 31 ianuarie, în sesiunea a
IV-a, coordonatorul Nepsis Belgia, Gabriela
Pipirig, a prezentat Modalităţile practice de
lucru cu tinerii în diaspora, la nivel de parohie, protopopiat și eparhie. Dintre tipurile
de activităţi propuse, menţionăm: activităţi sportive, vizite la parohii, ateliere de fotografie, vizionări de filme, balul tinerilor,
conferinţe, cor, ieșiri în aer liber, pelerinaje și, nu în ultimul rând, rugăciunea împreună. În continuare au fost prezentate și activităţile celorlalte Episcopii din Franţa,
Italia, Spania și Portugalia. Părintele
Protosinghel Siluan Șandor, Consilier de
Tineret al Episcopiei Spaniei și Portugaliei,
a descris strategia Episcopiei și principalele obiective referitoare la misiunea cu tinerii
din Eparhie, iar Pr. Florin Voinea, coordo-

nator al activităţii de tineret din provincia
Castilla La-Mancha, a prezentat principalele activităţi din Spania și Portugalia realizate în anul 2014, semnalând de asemenea și problemele întâmpinate.
Colocviul pentru coordonatorii Nepsis
din MOREOM s-a încheiat duminică, 1
februarie, cu Sfânta Liturghie Arhierească
la care a participat Înaltpreasfinţia Sa Iosif,
Mitropolit al Europei Occidentale și
Meridionale. Înainte de plecare, participanţii au expus concluziile colocviului și au
stabilit data următoarei întâlniri, la Dublin
– Irlanda, în perioada 18-21 iunie 2015.
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Pr. Vasile Pop, Protos.
Siluan Șandor,
Pr. Florin Voinea
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ADUNAREA ŞI CONFERINŢA SEMESTRIALĂ
A PROTOPOPIATULUI PIEMONTE I – VALLE
D’AOSTA, CENTRU-NORD

u binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, joi, 12 februarie, în Parohia „Sfânta Cruce” – Torino 2
a avut loc Adunarea semestrială a Protopopiatului Piemonte I – Valle d’Aosta,
Centru-Nord. Şedinţa, organizată în cadrul Anului omagial al misiunii parohiei şi
mănăstirii azi şi Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur, a fost precedată
de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de Prea Cucernicul Părinte Protopop
Lucian Roşu împreună cu Pr. Marius Floricu, Pr. Vasile Timiş şi Pr. Iustin Androne.
După salutul iniţial adresat de părintele Lucian Roşu, Prea Cucernicul Părinte
Gheorghe Vasilescu, Protopop Onorific al Protopopiatului Piemonte I – Valle d’Aosta, Centru-Nord, a evidenţiat importanţa slujirii Sfintei Liturghii înainte de lucrările
Adunării protopopiale, precum şi a organizării acestor întâlniri. De asemenea, Părintele
Gheorghe Vasilescu l-a evocat pe Sfântul Ioan Gură de Aur ca fiind un adevărat model de preot şi misionar.

C
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În prima parte a lucrărilor Adunării a avut loc şi Conferinţa semestrială cu tema:
„Sfântul Ioan Gură de Aur între misiune şi filantropie – perspectivă istorică”, susţinută de
către părintele Iustin Androne, preot slujitor al Parohiei „Sfânta Cruce” – Torino 2. În expunerea sa, părintele Iustin a evidenţiat contextul istoric, politic şi religios al perioadei în
care s-a născut şi a trăit Sfântul Ioan Gură de Aur, o perioadă de mari vicisitudini, care nu
l-a împiedicat să-şi desfăşoare activitatea bogată şi misiunea la care a fost chemat.
În partea a doua a şedinţei s-au discutat probleme administrative şi organizatorice din cadrul Protopopiatului. Astfel, ţinându-se cont de faptul că ne aflăm în Anul
omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan
Gură de Aur, s-a hotărât organizarea de conferinţe lunare care să trateze diferite aspecte ale acestei vaste tematici. Totodată, au fost aduse la cunoştinţa tuturor diferite propuneri şi sugestii făcute de Preasfinţitul Părinte Siluan în cadrul Şedinţei Consiliului
Eparhial, care a avut loc la începutul lunii februarie la Roma, precum şi hotărârile luate în cadrul acesteia. S-au trasat apoi obiectivele principale ale activităţii protopopiatului, precum şi responsabilii principalelor sectoare, după cum urmează:
– responsabil pentru pelerinaje: Pr. Vasile Timiş – Ciriè
– responsabil pentru copii şi tineret: Pr. Dumitru Babula – Ivrea
– responsabil activităţi culturale: Pr. Eugen Marola – Novara
– responsabil secretariat: Pr. Pavel Goreanu – Torino 3.
Adunarea s-a încheiat într-o atmosferă de comuniune, fiind urmată de o agapă
frăţească, organizată de Comitetul parohial din Parohia „Sfânta Cruce” – Torino 2.
A consemnat: Pr. Mihai Mogoșescu
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PAROHIA „SFINȚII DOCTORI FĂRĂ DE ARGINȚI
CHIR ȘI IOAN” DIN CAMPOSAMPIERO MOMENT ANIVERSAR

n ziua de 10 februarie 2012, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, a binecuvântat deschiderea parohiei din orașul Camposampiero, ca răspuns la solicitările și nevoile pastoral-misionare ale credincioșilor ortodocși
români din această zonă.
A fost un moment de bilanț și de aducere aminte a celor bune, dar și a celor rele, din
toate învățând și toate contribuind la întărirea credincioșilor și a noastră pentru a merge
mai departe. În perioada celor trei ani de slujire, am schimbat opt locuri, în care comunitatea noastră s-a putut ruga și unde am putut nădăjdui că, într-o bună zi, vom avea un
spațiu adecvat tradiției noastre creștin-ortodoxe și culturii poporului român.
Dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru că, prin lucrarea Preasfințitului Părinte Episcop
Siluan, parohia noastră a fost binecuvântată cu doi sfinți protectori și mijlocitori, Sfinții
Doctori fără de arginți Chir și Ioan, sfinți foarte mult iubiți și cinstiți de noi, pe urmele
cărora, anul trecut, în ianuarie, am făcut un pelerinaj la Roma. Am găsit urmele trecerii
lor, am vizitat sediul Episcopiei noastre și am poposit câteva minute la Columna lui
Traian.
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Un eveniment care a rămas în inimile noastre a fost vizita în parohia noastră a Părintelui
nostru, Preasfințitul Episcop Siluan, în ziua de 2 februarie a anului trecut.
În prezent, parohia noastră are o biserică frumoasă, într-un loc liniștit, cu un larg
spațiu de parcare. Spațiul din interior a fost împărțit astfel: biserica, cu o suprafață de
200 mp, pridvor sau prăznicar, cameră pentru cateheză copii, bibliotecă, muzeu, bucătărie
și două toalete. Spațiul, foarte generos, ne dă posibilitatea să desfășurăm toate activitățile
liturgice, pastoral-misionare, catehetice, precum și cele care țin de cultura și tradițiile poporului român. În decursul timpului scurs de la înființare până în prezent, pe lângă
activitățile menționate mai sus, mai putem enumera:
- rugăciunea ecumenică alături de parohiile catolice din împrejurimi; în anul 2014,
aceasta a fost săvârșită în biserica noastră;
- serbările cu copiii noștri la momentele importante din viața Bisericii sau la unele
momente care s-au desfășurat la nivelul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, la nivelul protopopiatului, dar și cele care au stat permanent în atenția noastră, respectiv momentele organizate cu și pentru membrii comunității noastre. Dintre toate acestea amintim: Ziua mamei – 8 martie; Ziua Femeii Creștine din Duminica Mironosițelor; Ziua
Eroilor; Festivalul Bucuriei - Piacenza; Ziua Limbii Române; Ziua României; Serbarea
de Crăciun; Concert de Crăciun – „O, ce veste minunată!”, organizat pentru a treia oară,
în trei ani consecutivi, anul trecut având invitați deosebiți; Festivalul „Colindul cel Bun
și Sfânt”; „Dor de Eminescu”; Sărbătoarea hramului parohiei.
Frumusețea bisericii ascunde în ea un efort care este făcut în comuniunea dragostei
și care, uitat fiind, dă putere pentru ca frumusețea existentă să ne cheme la un nou efort,
care va fi uitat și acesta, dar va întări cu siguranță din nou comuniunea dragostei dintre
noi. „Ceea ce faci te face”, spunea părintele Teofil Părăian, te face și te obligă, zicem noi,
pentru că totdeauna mai este loc de o nouă lucrare a dragostei.
A consemnat: Pr. Neculai Postolache
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HRAMUL PAROHIEI ORTODOXE ROMÂNE
„SFÂNTUL SFINȚIT MUCENIC HARALAMBIE”
PALERMO

lavă Preasfintei Treimi pentru toate
darurile revărsate din mila Sa asupra parohiei noastre „Sfântul Sfințit
Mucenic Haralambie”, căci, cu binecuvântarea PS Siluan, episcopul Episcopiei Ortodoxe Române din Italia, au început zilele de sărbătoare ale hramului parohiei
ortodoxe române din Palermo. Sâmbătă,
la ora 18.00, s-a slujit slujba Vecerniei, iar

S
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duminică, 8 februarie, începând cu ora
8.30, în sunetele clopotelor, a început slujba Utreniei, adunându-se creștinii
ortodocși din toate colţurile provinciei palermitane pentru a da slavă Preasfintei Treimi, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
și pentru a mulțumi ocrotitorului parohiei noastre, Sfântului Haralambie. De la ora
10.00 a început Sfânta Liturghie, unde toţi,
de la cei mai mici creștini până la cei mai
vârstnici, s-au împărtășit din Harul Duhului Sfânt prin Preacuratul Trup și Sânge al
Domnului nostru Iisus Hristos, Care a dat
acesta poruncă mântuitoare. Sărbătoarea
a continuat după Sfânta Liturghie cu o procesiune în jurul sfintei biserici, lăudând
prin cântări de psalmi pe Dumnezeu, pe
Maica Domnului și pe Sfântul Haralambie. Credincioșii au purtat în mâini icoanele, bucurându-se de marea sărbătoare.

APOSTOLIA • NR. 84 • MARTIE 2015

DIN VIA#A PAROHIILOR

După această frumoasă rugăciune și procesiune, ne-am adunat și la agapa frățească,
organizată de toți participanții.
În timpul acestui frumos eveniment,
am fost însoțiți la Sfânta Liturghie de primarul orașului Palermo, domnul Leoluca
Orlando, însoțit de televiziunea Siciliauno.
Primarul, care este pentru prima oară în
mijlocul parohiei noastre, a primit din partea credincioșilor o icoană pictată cu Maica
Domnului Oranta, un calendar ortodox,
un DVD cu bisericile și mănăstirile ortodoxe din România și un CD cu muzica bizantină specifică Bisericii Ortodoxe.
La însemnatul praznic ne-a însoțit
cu prezenţa și rugăciunea părintele
Giovanni Festa, preot din parohia „San
Marco di Efes” din episcopia apostolică a Greciei.

Bine am zis ca sărbătoarea noastră a
început de sâmbătă seara, căci luni noapte, după ora 22.00, ne-am adunat în biserică, și, la luminile lumânărilor, am început laudele și Canonul Sfintei Împărtășiri
împreună cu frații preoți din Messina, PC
Pr. Petru, iar din Ragusa, PC Pr. Neculai
și credincioșii din parohie, împreună cu
PC Pr. Martinian, preotul paroh din
Palermo, adunându-ne la cea mai mare
taină a bisericii noastre - “frângerea pâinii” și împărtășirea cu Sfintele Taine.
Slăvim pe Dumnezeu, mulțumim
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care
mijlocește zi și noapte pentru noi, și
Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie,
ocrotitorul parohiei noastre.
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HRAMUL PAROHIEI ORTODOXE ROMÂNE
„SFÂNTA MUCENIȚĂ AGATA” - CATANIA

atania a fost în mare sărbătoare:
artificii, salve de tun, fanfară,
procesiuni, flori si lumânări
uriașe, totul pentru ca cetățenii catolici
italieni să-și arate evlavia pentru patroana orașului lor - Sfânta Muceniță Agata.
Și credincioșii români ortodocși au
sărbătorit-o pe ocrotitoarea lor în această săptămână prin slujbe si manifestări
specifice.
Astfel, joi 5 februarie, s-a săvârșit Sfânta
și Dumnezeiască Liturghie. Părintele paroh Mihai Gabriel Ichim a avut bucuria
de a avea ca pelerini numeroși credincioși

C
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ortodocși veniți din România, special pentru hram, printre care si o măicuță cu numele de călugărie Agata.
Aceștia au fost invitați să participe la
un emoționant moment duhovnicesc despre viața și mucenicia sfintei, care rămâne un model de credință pentru noi.
Apoi s-a vizionat o nouă expoziție de
300 de fotografii format A4, așezată pe
holul bisericii, cu activitățile din anul trecut, pe care enoriașii le-au adus în dar sfintei ocrotitoare, mijlocitoare a rugăciunilor lor către Dumnezeu. Agapa oferită de
credincioși a încheiat ziua sfintei.
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Duminică, 8 februarie, ziua când în
parohie se reunesc cei mai mulți enoriași
veniți din toată provincia, mulți credincioși
au primit Sfintele Taine în cadrul Sfintei
Liturghii, după care a avut loc agapa de
hram. Aici, pe un ecran mare, s-au vizionat fotografiile cu evenimentele cele mai
frumoase din parohie: serbări religioase,
patriotice, câmpenești, festivaluri, excur-

sii și pelerinaje, concursuri și expoziții,
s-au evidențiat cei mai destoinici dintre
români și s-au oferit mici daruri.
Un minunat tort cu imaginea Muceniței
Agata a încheiat sărbătoarea.
Rugăm pe bunul Dumnezeu să ne dăruiască sănătate, spor și ajutor pe mai departe pe calea mântuirii.
A consemnat: Psa Geta Ichim
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CONGRESUL ȘI ADUNAREA EPARHIALĂ A
EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A ITALIEI

uni, 02 februarie, și marți, 03 februarie, s-au desfășurat, la Roma, lucrările Consiliului Eparhial, respectiv ale Congresului și Adunării Eparhiale ale Episcopiei
Ortodoxe Române a Italiei.
În cadrul Consiliului Eparhial au fost prezentate Darea de Seamă a Preasfințitului
Părinte Episcop Siluan, Rapoartele de Activitate ale sectoarelor, Bilanțul Financiar pe
anul 2014 și Planul Financiar pentru anul 2015.
Adunarea Eparhială a fost precedată de slujba de Te-Deum, săvârșită de Preasfințitul
Părinte Episcop Siluan, alături de membrii clerici și mireni ai Episcopiei Ortodoxe
Române a Italiei (au fost prezenți sau reprezentanți 624 de membri și peste 60 de preotese).
Preasfinția Sa a adresat celor prezenți un cuvânt de întâmpinare, iar Înaltpreasfințitul
Arhiepiscop și Mitropolit Iosif a susținut o conferință duhovnicească cu tema: „Pastorală
și misiune în contextul emigrației”.

L
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Au urmat saluturile oficiale ale reprezentanților autorităților române și italiene.
Dintre evenimentele din viața episcopiei, în anul 2014, amintim:
• s-au săvârșit 10.433 botezuri și 1.510 cununii;
• s-au săvârșit două sfințiri de biserică și alte 11 binecuvântări de lucrări/iconostas/sau nou lăcaș de cult;
• s-au ținut numeroase conferințe și întruniri și alte evenimente aniversare cu referire specială la „Anul Omagial Euharistic și Anul Comemorativ al Sf. Mc.
Brâncoveni”.
Din activitatea Social Filantropică a episcopiei amintim:
• s-au dezvoltat tot mai mult diaconiile înființate în anul 2011, sub patronajul
Sectorului Social al Episcopiei noastre;
• s-au trimis numeroase ajutoare către zonele defavorizare din România (peste
30 de transporturi cu haine și alimente);
• s-au susținut, cu bursă lunară, prin adopție la distanță, între ianuarie și iunie
2014, 480 copii, și, între septembrie și decembrie, 490 de copii, din România,
Republica Moldova și Italia.
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• s-a sfințit „Casa Sfântului Nectarie” – un proiect al Asociaţiei „San Lorenzo
Romeni” – filiala din Torino. Este vorba despre un apartament destinat găzduirii pe o perioadă limitată a femeilor cu mari probleme de sănătate care urmează un tratament medical și care nu au niciun sprijin din partea familiilor lor.
Pentru anul 2015 s-a propus continuarea tuturor proiectelor începute în anii
precedenți și alte proiecte, dintre care amintim:
• îmbunătățirea calității misiunii printre românii ortodocși din Italia, printr-o
mereu mai eficientă împreună-lucrare cu preoții și mirenii din parohii și mănăstiri;
• intensificarea activității de cateheză în rândul copiilor, tinerilor și adulților, prin
implicarea familiilor creștine alături de cei deja angajați în această activitate;
• creșterea activității sociale pentru venirea în sprijinul celor săraci, a celor bolnavi, a celor din închisori, prin implicarea Comitetelor Parohiale, în frunte cu
preotesele, și a tinerilor din parohii.
Slavă lui Dumnezeu pentru toate cele împlinite în anul 2014 și rugăciune de iertare pentru toate cele neîmplinite sau greșite, și de ajutor și călăuzire în anul 2015, spre
a noastră a tuturor mântuire!
Departamentul Mass-Media și de Informare al
Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

44

APOSTOLIA • NR. 84 • MARTIE 2015

