CUVÂNTUL
EPISCOPULUI

SILUAN

Iubiţi cititori ai revistei Apostolia,
Hristos a înviat!
erioada liturgică pe care o cuprinde luna mai este foarte
bogată din punct de vedere
duhovnicesc, ea fiind sub
oblăduirea a trei mari Praznice: Învierea Domnului, Înălţarea Sa la
Ceruri și Pogorârea Duhului Sfânt sau,
cum i se spune în popor, Rusaliile.
Perioada celor patruzeci de zile ale
Paștilor, până în ajun de Înălţare, când
acestea se încheie, constituie un binecuvântat răstimp în care creștinii, asemenea
Apostolilor și celor care crezuseră în
Domnul Hristos, se bucură de prezenţa

Sa plină de Har, lumină și pace în mijlocul lor. Dumnezeiasca Liturghie este, prin
excelenţă, locul și momentul unde ne întâlnim cu Hristos Domnul Cel răstignit și
îngropat și înviat din morţi, Trup și Sânge,
bucurându-ne la auzul glasului Lui din
Sfânta Evanghelie și de vederea chipului
Său cel strălucitor și transfigurat în icoana Învierii Sale.
Asemenea ucenicilor Săi Luca și Cleopa, călători pe drumul spre Emaus, și noi
avem privilegiul de a-L avea pe Hristos
Cel înviat împreună cu noi la fiecare Dumnezeiască Liturghie la care participăm,
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devenind astfel martori ai morţii și învierii Sale în lumea în care trăim, transmiţând copiilor și tinerilor această credinţă și acest mandat, pentru a fi trăite și duse
mai departe, de ei și de urmașii lor, până
ce va veni1 Domnul iarăși, întru slavă2.
Perioada celor patruzeci de zile de
prăznuire a Învierii Domnului se încheie
în miercurea dinaintea prăznuirii înălţării
Sale la Ceruri, cu o Dumnezeiască Liturghie identică cu cea de la Paști. Apoi ne

bucurăm, în ziua
prăznuirii înălţării
Sale la ceruri, asemenea ucenicilor
Domnului, de binecuvântarea pe care
El o dă tuturor celor care Îi urmează,
făgăduind lor trimiterea Duhului Celui
Sfânt.
În acest an, Înălţarea Domnului se
suprapune cu prăznuirea Sfinţilor Împăraţi, întocmai cu
Apostolii, Constantin și Elena, mama
sa, mari promotori
și apărători ai credinţei, cu un impact
pentru istorie întocmai cu al Sfinţilor
Apostoli.
Cu aceeași ocazie, Biserica noastră
își pomenește și își cinstește și eroii care
au căzut de-a lungul veacurilor pe toate
câmpurile de luptă, pentru apărarea patriei și a credinţei strămoșești. Și noi, în eparhiile Mitropoliei noastre, îi cinstim pe fraţii noștri care au căzut în Primul Război
Mondial, la Soulzmatt (în Franţa) sau la
Montepiana și Palmanuova, în Italia, jertfindu-și viaţa pentru împlinirea unirii celei mari din 1918. Veșnică să le fie pomenirea, din neam în neam!
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Dacă Înălţarea Domnului reprezintă așezarea naturii omenești în sânul Sfintei Treimi, de-a dreapta Tatălui, adică în aceeași cinste și slavă cu El, Pogorârea Duhului Sfânt,
pe care o prăznuim în ultima zi a acestei luni, înseamnă împlinirea lucrării celei mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu Care, prin trimiterea Sfântului Duh peste Apostolii Săi
și, prin ei, la tot sufletul care a iubit arătarea Lui3, i-a îmbrăcat pe aceștia cu putere de
sus și, prin ei, pe episcopi (supra-veghetori) care, generaţie după generaţie, au trimis și
trimit neîntrerupt preoţi în mijlocul poporului credincios, spre călăuzirea lui către
mântuire.
Celor trei Praznice pe care le-am pomenit le corespund simbolic cele trei momente principale de la Sfânta Taină a Botezului. Cele trei zile petrecute de Domnul
în mormânt corespund celor trei afundări în apa Botezului, căci toţi câţi în Hristos
ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat4. Ieșirea din apă înseamnă înnoirea sau nașterea din nou a noastră, asemenea Învierii Domnului care, deși purta
trupul cu semnele cuielor și a suliţei pe el, trecea prin ușile încuiate, căci dacă este
cineva în Hristos, este făptură nouă5. Înălţarea pruncului, după ce iese din cristelniţă și înainte de a se da nașei, corespunde Înălţării Domnului și vocaţiei de a-și desăvârși viaţa întru petrecerea veșnică în Împărăţia Cerurilor. De aceea, perspectiva
creștinului este „reorientată” la fiecare Dumnezeiască Liturghie, prin îndemnul: Sus
să avem inimile! Ungerea cu Sfântul și Marele Mir sau Mirungerea copilului nu înseamnă altceva decât îmbrăcarea lui cu putere de sus (făgăduită Apostolilor la Înălţare), pentru a-și putea dezvolta simţurile, pecetluite cu pecetea Darului Sfântului
Duh, întru a dori, a căuta și a recunoaște cele cerești, dincolo de cele pământești pe
care le percepem în mod natural.
Pentru toate aceste Daruri dăruite nouă și pentru înnoirea lor pe care o trăim cu
prilejul acestor luminate Praznice, să aducem slavă și mulţumire lui Dumnezeu Cel în
Treime lăudat: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
† Episcopul SILUAN al Italiei
Note:
1.
2.
3.
4.
5.

Cf. 1 Cor. 11, 26.
După cum mărturisim în Crez.
Cf. 2 Tim. 4, 8.
Rom. 6, 3.
2 Cor. 5, 17.

APOSTOLIA • NR. 86 • MAI 2015

3

TÂLCUL EVANGHELIEI

ÎNVIEREA DIN MORŢI
ŞI

JUDECATA

EVANGHELIA DE LA POMENIREA CELOR ADORMIŢI
(Sâmbăta dinainte de Rusalii – In 5, 24-30)

iserica lui Hristos s-a rugat întotdeauna pentru cei adormiţi1. Înainte de a aborda problema teologică a morţii și conţinutul acestei
Evanghelii, să spunem câteva cuvinte despre tradiţiile liturgice.
Răsăritul a codificat riguros perioadele de rugăciune pentru toţi cei adormiţi.
În ciclul liturgic săptămânal2, sâmbăta este
închinată pomenirii celor adormiţi și a tuturor sfinţilor. În timpul anului liturgic,
un mare număr de sâmbete (mai ales în
timpul Postului) le sunt închinate în mod
special, printre care amintim sâmbăta dinainte de Rusalii3. Apusul nu a cunoscut
niciodată o asemenea codificare și are o
libertate destul de mare în ceea ce privește rugăciunea pentru cei adormiţi. În
schimb, a instaurat o zi specială închinată exclusiv lor, pe 2 noiembrie4 (a doua zi
după Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor) și care
este respectată peste tot. Să adăugăm că
toate liturghiile Bisericii celei una fac pomenirea celor adormiţi inclusiv duminica (cf. nota 3).
Moartea este un eveniment considerabil în destinul omenirii. Este o judecată
a lui Dumnezeu, care decurge din neascul-

tarea lui Adam și a Evei în grădina Edenului,
și chiar, se poate spune, o consecinţă firească a păcatului primilor noștri părinţi.
Într-adevăr, preferând unirii cu Dumnezeu
cunoașterea lumii (a binelui și a răului,
adică a antinomiilor acestei lumi, care sunt
cheile firii), Adam și Eva au fost împiedicaţi
a ajunge la pomul vieţii, adică la viaţa veșnică, viaţa dumnezeiască, pentru că au refuzat ardoarea care i-ar fi făcut să semene
cu Dumnezeu în kenoza Lui: Dumnezeu
a vrut să-l împiedice pe om să devină rău
pentru veșnicie (Fac 3, 22), căci atunci
moartea aceasta ar fi fost o moarte veșnică,
fără putinţă de întoarcere. Însă Tatăl ceresc
S-a milostivit și, „când a venit plinirea
vremii”5, a trimis pe Fiul Său în lume ca
să-l mântuiască pe Om. Moartea și Învierea
lui Hristos împacă pe Om cu Dumnezeu
și redeschid porţile Raiului. Însă „prima
moarte”, moartea trupească, a rămas, ca
o pedagogie duhovnicească, pentru ca
Omul să-și aducă aminte de bunătatea lui
Dumnezeu și să înveţe să I se asemene Lui
prin ardoare. Însă, fiindcă omul este liber
și Dumnezeu nu impune mântuirea, oamenii își păstrează libertatea de a respinge
mântuirea care li se propune. Iar la judecata
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cea de obște profeţită de
Hristos (Mt 25, 31-46),
cei drepţi vor moșteni
Împărăţia „care s-a pregătit de la întemeierea lumii”, iar cei nedrepţi „vor
merge la pedeapsa veșnică” în iad: aceasta este
„cea de-a doua moarte”
(Ap 20, 6), moartea duhovnicească.
Toate fiinţele omenești sunt deci, deocamdată6, supuse „primei morţi”, care este o moarte
trupească, disocierea acestei „alcătuiri”7 minunate
care este Omul, despărţirea dintre trup și suflet:
când inima omului se
oprește din a mai bate, iar
sufletul îl părăsește (pentru a-și lua zborul către
Dumnezeu), trupul moare și se descompune, iar
sufletul8 purcede la o călătorie în ceruri.
Călătoria sufletului după moarte poate
fi ușoară și rapidă pentru cei drepţi – care
intră lesne în Împărăţia lui Dumnezeu –,
grea și mai mult sau mai puţin lungă pentru cei care au păcătuit mult, și cu neputinţă pentru cei care nu vor să se pocăiască și nu au nădejde în milostivirea lui
Dumnezeu. Aceștia din urmă cad în iadul
cel veșnic, unde trăiesc în tovărășia demonilor, în „focul cel îngheţat”9, în întuneric
și singurătate10. Acest iad este veșnic, nu
prin hotărârea lui Dumnezeu, ci pentru că

Omul este liber în veșnicie, iar Dumnezeu
respectă libertatea noastră (nu poate nici
să Se pocăiască în locul nostru, nici să „vrea”
pentru noi, însă plânge pentru noi și așteaptă cu nădejde pocăinţa noastră).
Dintotdeauna, Biserica a sacralizat
moartea pentru a veni în ajutor sufletelor
celor adormiţi (și celor vii, care îi plâng),
instituind o slujbă de înmormântare (în
Apus, în sânul unei liturghii euharistice),
înscriind numele celor adormiţi pe pomelnice la Liturghie și creând slujbe speciale
pentru ei (mesa de Requiem în Apus,
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parastasul în Răsărit). Moartea și Învierea
lui Hristos au preschimbat o nefericire absolută în unealtă a mântuirii.
Unii consideră că sufletele celor adormiţi nu se pot schimba de la sine și că numai rugăciunile celor vii (Biserica pământească) le pot ajuta, sprijinindu-se pe
teologia „vămilor”11 pe care o găsim la câţiva din Părinţii răsăriteni, însă argumentele evanghelice pe care aceștia le aduc pot
fi interpretate și în sens invers, iar alţi
Părinţi ai Bisericii au afirmat, dimpotrivă,
pe baza experienţei lor personale, că sufletele celor adormiţi pot evolua și se pot
schimba prin pocăinţă. Avem doi mari martori ai acestei tradiţii, Sfântul Efrem Sirul
în secolul al IV-lea și Sfântul Siluan de la
Muntele Athos în secolul XX. Sfântul
Efrem, în remarcabilul său comentariu la

Evanghelia concordantă, spune că singurul lucru care-i mai rămâne lui Dumnezeu
pentru a-i mântui pe cei care nu se pocăiesc este ca ei să suporte consecinţele alegerilor lor, căci nădăjduiește ca aceste suferinţe îngrozitoare să-i aducă – poate – să
se schimbe (dacă vor!) 12. Cât despre
Sfântul Siluan de la Muntele Athos, el a
trăit într-un chip extraordinar ceea ce
Sfântul Efrem spusese cu 1600 de ani mai
înainte: a fost cufundat timp de aproape
cincisprezece ani în iadul cel veșnic – care
nu este un loc, ci o stare spirituală – unde
Hristos i-a arătat că era El Însuși prezent,
nădăjduind ca inima celor osândiţi să se
schimbe, iar cheia pentru a ieși de acolo
este ca niciodată să nu deznădăjduiești de
Dumnezeu13. Sfântul Siluan a putut astfel
să iasă din iadul cel veșnic și a dat mărturie

6
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de această experienţă ieșită din comun dinaintea lumii întregi. Episcopul Ioan de
Saint-Denis, înscriindu-se în această linie
patristică și sprijinindu-se pe o experienţă duhovnicească ieșită din comun, a dat
o învăţătură remarcabilă despre aceste lucruri la Institutul Saint Denis de Paris între 1945 și 197014. Trebuie adăugat că în
istoria omenească au existat, și există încă,
legături între cei adormiţi și cei vii și că
aceștia din urmă au împărtășit unele revelaţii pe care le-au primit, iar acestea nu corespund deloc cu teoria vămilor15.
Numeroase pilde din Evanghelie dau
mărturie despre această realitate a lumii nevăzute, și mai ales cea a Fiului risipitor și cea
a bogatului celui rău și a săracului Lazăr16.
Pilda Ospăţului ceresc după Sfântul Matei
și a datornicului nemilos sunt la fel de ziditoare, deoarece arată că schimbarea se poate petrece și în sens invers17. Dar nu putem
să le analizăm aici (cf. notele 16 și 17).
Să abordăm acum conţinutul acestei
Evanghelii (care este și cea de la slujba de
înmormântare în ritul bizantin). Scena se
petrece la Ierusalim, imediat după vindecarea Slăbănogului de la Scăldătoarea Vitezda
(probabil către mijlocul misiunii pământești a lui Hristos): Domnul este mustrat de
evrei pentru că a săvârșit această minune în
zi de sabat, iar El răspunde printr-un cuvânt
destul de lung despre legătura Sa cu Tatăl
Ceresc, în care abordează, mai ales, problema morţii și a învierii oamenilor.
Ar trebui început cu versetul 21: „Căci,
după cum Tatăl scoală pe cei morţi și le dă
viaţă, tot așa și Fiul dă viaţă celor ce voiește”. Tatăl este Cel Care înviază morţii, dar

face aceasta prin Fiul Său, Căruia I-a dat
această putere. După cum face adesea Sfântul
Grigorie Teologul, am putea adăuga: Fiul
face aceasta în Duhul Sfânt (Duhul Sfânt
este Cel Care dă viaţă și Cel Care redă viaţa). Iisus adaugă: „Tatăl nu judecă pe nimeni
(judecată în sens juridic, adică puterea de
viaţă și de moarte [a se vedea mai jos]), ci
toată judecata a dat-o Fiului”. Ce minunată
revelaţie treimică! Hristos explică acest lucru puţin mai târziu.
„Cel ce ascultă cuvântul Meu [care este
revelaţia cugetelor Tatălui] și crede în Cel
ce M-a trimis [adică Tatăl, izvorul a toate;
Hristos este smerit, nu a spus „cel care crede în Mine”] are viaţă veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la
viaţă”. Acest lucru poate părea straniu, pentru că Hristos a făcut El Însuși prorocia
Judecăţii celei de pe urmă, care va fi universală (Mt 25, 31-46). Dar noi suntem cei care
numim aceasta „judecata” de pe urmă, și nu
El Însuși. Hristos a vestit că toate fiinţele
omenești vor trebui să apară dinaintea Lui,
împreună (pentru că omenirea, fiind de aceeași fire, va trebui să dea socoteală lui
Dumnezeu) și că El va despărţi oile de capre. Oile nu vor fi „judecate”, ci îndreptăţite (de Dumnezeu), deci alese. Numai caprele vor fi judecate, adică osândite. Cei care
au credinţă în Tatăl [și în trimisul Său, Iisus
Hristos] vor trece de la moarte la viaţă, adică de la viaţa pământească pieritoare la viaţa veșnică, întru care este împărtășirea cu
veșnicia dumnezeiască.
„Morţii vor auzi glasul Fiului lui
Dumnezeu” vestește limpede învierea cea
de obște. „Vine ceasul” [vestește sfârșitul
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vremurilor, pentru că El a venit în lume și
plinirea destinului omenirii este de acum
cu putinţă: aceasta va fi „în curând”] „și
acum este”: [deoarece a înviat deja mai mulţi
morţi cu cuvântul Său, cel puţin pe fiica lui
Iair și pe fiul văduvei din Nain18], „cei ce vor
auzi (cuvântul) vor învia” [trebuie să înţelegem „a auzi” într-un sens plenar: cei care
îl vor fi primit în inima lor, și nu numai în
urechile lor]. „Căci, precum Tatăl are viaţă
în Sine” [Tatăl este izvorul a toate, „izvorul
cel fără de izvor”: este izvorul vieţii], „așa I-a
dat și Fiului să aibă viaţă în Sine” [este aceeași expresie ca și pentru Tatăl, dar nu are
același înţeles: Fiul a primit aceasta de la
Tatăl Său (ca și tot ceea ce are) și El este viaţa
(„Eu sunt calea, adevărul și viaţa…”): ca
Fiu, El revelează și manifestă viaţa, al cărei
izvor este Tatăl. Sfântul Grigorie Teologul
ar adăuga: pe când Duhul dă viaţa.
„Și I-a dat putere să facă judecată, pentru că este Fiul Omului”: pentru că Fiul a
fost ascultător în toate, pentru că S-a întrupat, primind această ardoare nespusă de a
Se face una dintre făpturile Sale – adică ţărână –, pentru că Se va face ascultător până
la moarte, Tatăl I-a dat puterea de a judeca.
Nu a făcut aceasta din „favoritism”. Iar cei
care-I vor auzi glasul „vor ieși (din morminte)”. După cum era glasul lui Dumnezeu,
Cuvântul, care a trecut toate de la nefiinţă
la fiinţă, la începuturi („Dumnezeu a zis”),
tot așa El va ridica pe morţi din morminte:
este o nouă zidire. „Cei ce au făcut cele
bune spre învierea vieţii”: aici trebuie să
luăm termenul „viaţă” în același înţeles ca
mai sus (în versetul 24): nu este vorba despre viaţa omenească pământească și muri-

toare, ci de viaţa adevărată, dumnezeiască,
veșnică. Aceasta înseamnă că vor intra în
Împărăţia lui Dumnezeu și vor fi îndumnezeiţi. „Și cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii”: această frază a lui Hristos
este foarte bogată din punct de vedere teologic, pentru că e multă confuzie cu privire la termenii de „a judeca”19 și „judecată”.
Judecată înseamnă aici – ca aproape întotdeauna în gura lui Hristos – osândă, după
cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Numai
Dumnezeu este judecător, pentru că are putere de viaţă și de moarte. Când Hristos spune „nu judecaţi”, vrea să spună „nu osândiţi”: nu este în puterea voastră, este un
lucru care aparţine numai lui Dumnezeu.
Numai Dumnezeu cunoaște tainele inimii
fiecăruia, și El singur are puterea de a da viaţă și de a o lua. Însă putem judeca, adică să
avem o opinie justă asupra unei persoane,
a unui grup sau a unui eveniment, putem
avea discernământ. Sfântul Apostol Pavel
spune: „omul duhovnicesc toate le judecă”
(1 Cor 2, 15), adică poate avea o idee exactă asupra oricărui lucru. Dificultatea este că
în franceză (și în română, n.tr.) termenul de
a judeca are ambele sensuri (a avea o opinie, dar și a se face judecător care are puterea de a osândi), ceea ce duce adesea la o
confuzie duhovnicească. Noţiunile de bine
și de rău nu trebuie luate aici într-o accepţiune morală, ci într-un înţeles duhovnicesc
și evanghelic. Este vorba de punerea în lucrare a poruncilor, adică de a se asemăna
lui Dumnezeu sau a nu se asemăna Lui.
Ultimul lucru pe care îl spune Hristos
(în cadrul acestei pericope, pentru că discursul este mai lung) este o nouă mărtu-
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risire de credinţă în Tatăl Său: „Eu nu pot
să fac de la Mine nimic [Fiul este pe deplin asemenea Tatălui Său ceresc, izvorul
Său]; precum aud, judec [aceasta este o
frază grea, pentru că poate fi interpretată
în două feluri diferite. Dar urmarea o limpezește. Sfântul Ioan Gură de Aur spune
deslușit: Hristos vrea să arate aici că judecata este perfect identică între Fiu și Tatăl
(„Eu judec la fel cum ar judeca Tatăl Meu”,
spune Sfântul Ioan20, adică: „după cum
aud de la Tatăl Meu”)]. Dar judecata Mea
este dreaptă, pentru că nu caut la voia Mea,
ci voia Celui care M-a trimis”: judecata
Mea este dreaptă nu faţă de Mine, ci pentru că Mă asemăn „Părintelui drept” (In
17, 25), Tatălui Meu ceresc.
Pentru a înţelege caracterul profund nou
și nemaiîntâlnit al acestui cuvânt, trebuie
să amintim că felul evreilor de a vedea moartea era vag și imprecis și că, dacă învierea
din morţi fusese vestită în Lege și în Proroci,
ea nu fusese limpezită și o parte dintre evrei
nu credeau în ea (saducheii, mai ales, care
constituiau casta preoţească și erau mai-marii Sinedriului). Ceea ce rabbi Ieshouah din
Nazaret vestea fraţilor Săi evrei și întregii
omeniri era un lucru minunat: moartea avea
să fie învinsă! Era pentru prima dată de la
căderea lui Adam și a Evei când oamenii auzeau aceasta. Marea nădejde a Omului sosise, în sfârșit. Dar oamenii „de bine”, preoţii, teologii (cărturarii) și asceţii (fariseii),
nu aveau să primească această veste și aveau
să-L osândească la Moarte. Însă Hristos a
înviat! Aleluia!

Note:

Pr. Noël TANAZACQ, Paris

1. Bisericile reformate afirmă public că nu se roagă pentru cei morţi. Într-o zi, pe când participam la o întrunire de pregătire a unei slujbe ecumenice pentru cei morţi în al Doilea Război
Mondial, un pastor protestant a spus, cu un aer
superior: „Noi nu ne rugăm pentru morţi!”.
Dinaintea tăcerii înfricoșate a confraţilor mei,
am răspuns: „Domnule pastor, sunt 2000 de ani
de când Biserica se roagă pentru cei morţi...”
2. Ciclul liturgic săptămânal: lunea se pomenesc
îngerii, marţea Sfântul Ioan Botezătorul, miercurea Maica Domnului, joia Sfinţii Apostoli și
Sfântul Nicolae, vinerea Crucea, iar sâmbăta
cei adormiţi și toţi sfinţii.
3. În afara acestei sâmbete din ajunul Rusaliilor,
astfel de zile sunt: sâmbăta dinainte de Lăsata
Secului [a 3-a duminică a perioadei dinainte
de Post], sâmbetele din a doua, a treia și a patra săptămână din Post, marţea din a doua săptămână de după Paști, 29 august [Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul], sâmbăta
dinainte de Sfântul Dumitru [26 octombrie].
Trebuie să mai adăugăm că există numeroase
perioade în care nu se săvârșesc slujbe de pomenire pentru cei adormiţi (de la 20 decembrie la 6 ianuarie, de la Florii la prima duminică după Paști [a Tomii] și, în principiu,
duminica nu se fac slujbe pentru cei adormiţi,
pentru că este ziua Învierii lui Hristos. Dar în
practică suntem obligaţi să facem aceasta, deoarece mare parte a parohiilor nu slujesc în
timpul săptămânii.
4. Instituită de Sfântul Odilon de Cluny în jurul
anului 1030 și pusă în mod special în legătură
cu Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor – lucru remarcabil, deoarece toţi cei adormiţi sunt chemaţi
să devină sfinţi.
5. Anafora la Sfântul Vasile cel Mare.
6. După cum spune Sfântul Apostol Pavel, cei
care vor fi în viaţă pe pământ la venirea lui
Hristos în slavă nu vor cunoaște prima moarte (1 Tes 4, 15-17). Dar aceștia vor fi o excepţie în neamul omenesc.
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7. „Și trupul lui îl dezleagă în cele din care a fost
alcătuit”: rugăciunea de dezlegare pentru un
adormit atunci când este pus în sicriu (cf.
Molitfelnicul bizantin).
8. Numeroși teologi și Părinţi spun că sufletul
este nemuritor: aceasta este o expresie ambiguă și inadecvată, căci singur Dumnezeu este
nemuritor din fire (Duhul Sfânt e numit „fără
de moarte” în Trisaghion). Însă sufletul este
nepieritor, ceea ce nu înseamnă același lucru.
Dovada este că, în iadul cel veșnic, sufletul și
trupul cunosc „cea de-a doua moarte”.
9. „Focul îngheţat”: focul iadului este același ca
al îndumnezeirii, focul iubirii dumnezeiești,
dar este îngheţat pentru că nu este primit (deci
este întors). Iadul este refuzul absolut al iubirii lui Dumnezeu. Este starea cea mai apropiată de nefiinţă.
10. Marele exorcist de la Roma, Dom Gabriele
Amorth, a scris mai multe cărţi remarcabile
despre „psihologia” demonilor și despre iad.
La o întrebare pe care i-a pus-o unui demon,
acesta i-a răspuns: „N-ai înţeles nimic: acolo
jos ești singur, nu vezi chipul nimănui”, nu există faţă către faţă, toţi stau cu spatele unii către
alţii.
11. Această teorie complexă, dezvoltată mai ales
în mediile alexandrine, este bine sintetizată în
Dogmatica lui Trembelas, vol. III, p. 391-410
(Desclée de Brouwer, 1968) și în L’âme après
la mort (Sufletul după moarte) a Pr. Seraphim
Rose, p. 53-67 (Lavardac, f.d.).
12. Comentariu la Diatessaron, S.C. nr. 121: Despre
păcatul de neiertat (p. 184-185).
13. Sfântul Siluan Athonitul (1866-1938). În jurul anului 1906, Domnul i-a dat acest răspuns
extraordinar: „Ţine-ţi mintea în iad și nu deznădăjdui”. Sfântul Siluan, insuflat de Duhul
Sfânt, a adus și va aduce la mântuire milioane
de oameni, vii și adormiţi.
14. Episcopul Ioan de Saint-Denis (1905-1970) a
ţinut mai ales o conferinţă despre Soarta sufletului după moarte (La Destinée de l’âme après la
mort), care a fost publicată ulterior în Présence
Orthodoxe, nr. 27, 1974, p. 13-25.

15. Trebuie menţionată, între altele, o broșură surprinzătoare: Destinée de l’âme après la mort: paroles de Christophore à l’humble Théophilia – Soarta
sufletului după moarte: cuvintele lui Cristofor către
smerita Teofilia, Cahiers St Irénée, 1963, 15 p.
16. Fiul risipitor este o imagine a omului căzut, devenit prizonier al demonilor; însă pocăinţa îi
îngăduie să se întoarcă la tatăl său (cf. Apostolia,
nr. 34-35 din ianuarie-februarie 2011). Bogatul
cel rău aflat în iad îl vede pe Avraam ţinându-l
pe Lazăr în sânul lui, simbol al Împărăţiei lui
Dumnezeu, și stă de vorbă cu ei, însă își păstrează mentalitatea de bogat, fără a se pocăi:
aceasta este prăpastia de netrecut care desparte iadul de rai. Cu toate acestea, nimic nu-l împiedica să-i ceară iertare lui Lazăr… (cf.
Apostolia, nr. 43 din octombrie 2011).
17. În pilda Ospăţului ceresc după Sfântul Matei,
omul care a intrat la cină nefiind îmbrăcat cu haina de nuntă a fost iertat în mod necondiţionat,
dar nu s-a schimbat, nu s-a îmbrăcat cu Hristos,
și de aceea Tatăl cel ceresc pune să fie aruncat
în iad (cf. Apostolia, nr. 18 din septembrie 2009).
Cât despre datornicul cel nemilos, și acesta fusese iertat fără să i se ceară nimic în schimb, dar
nu a vrut să se asemene lui Dumnezeu iertându-l pe aproapele său, iar Tatăl ceresc pune să
fie aruncat și el în iad (Mt 18, 23-35).
18. Sfântul Ioan Gură de Aur are în vedere învierea lui Lazăr, dar se pare că aceasta nu avusese
încă loc (cronologia este foarte dificilă la Sfântul
Ioan), v. Omilia a 39-a despre Sfântul Ioan, Ed.
J. de Penthos, Artège, 2012, p. 211. Toată această omilie este remarcabilă.
19. A judeca: în greacă krinein (a despărţi, a distinge, a tăia, a adjudeca, a judeca) și substantivul
derivat krisis. Acest lucru este foarte interesant,
pentru că amintește de prorocia Judecăţii celei
de pe urmă (Împăratul desparte oile de capre).
În timp ce judecata ca opinie este doxa în greacă (cuvânt care înseamnă și slavă), cu verbul doxadzein. Latina prezintă aceeași ambiguitate ca
și franceza: nu are decât un singur termen pentru cele două semnificaţii.
20. Ibid. p. 208.
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CUVÂNT LA SFÂNTUL PRAZNIC
AL

CINCIZECIMII

şi pentru ce nu se mai fac acum semne şi minuni1

fragmente
oiţi să cunoașteţi că și praznicul acesta de azi se poate prăznui în fiecare zi și mai ales că
este în fiecare zi? Să vedem care
este pricina praznicului acestuia? Pentru
că Duhul Sfânt a venit la noi. Și precum
Fiul lui Dumnezeu Cel Unul-Născut este
împreună cu oamenii cei credincioși, așa
și Duhul lui Dumnezeu. Dar de unde este
arătată aceasta? De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele. Și Eu voi ruga pe Tatăl și alt Mângâietor vă va da vouă, ca să fie cu voi în veac,
Duhul Adevărului… (In 14, 15-17). Deci
precum a zis Hristos că este cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacului și pentru aceasta putem oricând să săvârșim Arătările, așa a zis și despre Duhul că în veac
este cu noi și putem deci săvârși totdeauna praznicul a Cincizeci de zile. […] Dar
nu vremea face praznicul, ci conștiinţa cea
curată! Că praznicul nu este altceva, fără
numai veselie, iar veselia cea duhovnicească nu din altceva se pricinuiește, ci numai
din lucrarea faptelor bune. Iar cel ce are

conștiinţa curată și fapte bune, totdeauna
poate să prăznuiască!
…Firea noastră mai înainte cu zece
zile s-a suit pe scaunul cel împărătesc, iar
astăzi Duhul Sfânt s-a pogorât la firea noastră. A suit Domnul pârga noastră și a coborât pe Duhul Sfânt. Alt Domn, zic, care
împarte darurile, căci și Duhul este Domn,
și s-a împărţit între Tatăl, Fiul și Duhul
Sfânt iconomia cea pentru noi. Încă nu
avea Hristos zece zile de când Se înălţase
și ne-a trimis daruri duhovnicești, daruri
ale împăcării. Și ca nimeni să nu se îndoiască și să fie nedumerit, după ce Hristos
S-a înălţat la Tatăl, împăcându-ne cu El și
făcându-ni-L milostiv, ne-a trimis nouă
îndată darurile împăcării.
…Iar evanghelistul zice: Căci încă nu
era Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese proslăvit (In 7, 39). Nu era dat Duhul Sfânt
oamenilor, pentru că Iisus nu Se răstignise. Cuvântul nu Se proslăvise, înseamnă
că nu Se răstignise; că deși lucrul era de
ocară, dar fiindcă se făcea pentru cei ce-i
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iubea, evanghelistul îl numește proslăvire.
Și pentru care pricină, spune-mi, mai înainte de Cruce nu s-a dat Duhul? Pentru
că lumea era în păcate, în vrajbă și în necinste și pentru că încă nu Se jertfise Mielul
lui Dumnezeu, Care ridică păcatul lumii.
Deci, fiindcă nu Se răstignise Hristos, nu
se făcuse nici împăcarea. Și fiindcă nu se
făcuse împăcare, nici Duhul nu fusese trimis! Pentru aceasta semnul împăcării este
trimiterea Duhului Sfânt. De aceea și Hristos zice: Vă este de folos să Mă duc. Căci

dacă nu Mă voi duce,
Mângâietorul nu va
veni la voi… (In 16,
7). De nu Mă voi duce
și voi împăca pe Tatăl,
nu vă voi trimite vouă
pe Mângâietorul. Și
aţi văzut prin câte
dovezi v-am arătat că
lipsa Duhului Sfânt
dintru oameni este
semn al mâniei lui
Dumnezeu.
…Și fiindcă nu era
Duh Sfânt, nu puteam
chema pe Domnul
Iisus, că nimeni nu
poate să zică Domn este
Iisus, decât în Duhul
Sfânt (1 Cor 12, 3). Și
de nu ar fi fost Duh
Sfânt, noi, credincioșii, nu ne-am fi putut
ruga lui Dumnezeu,
nici am fi putut zice:
Tatăl nostru Carele ești în ceruri. Deci precum nu putem numi Domn pe Iisus fără
de cuvânt, tot așa nici Tată nu putem numi
pe Dumnezeu; dar de unde este arătat? De
la același apostol, căci zice: Și pentru că sunteţi fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului
Său în inimile noastre, care strigă: Avva,
Părinte! (Gal 4, 6). De aceea când chemi
pe Tatăl, cugetă că Duhul, atingând sufletul tău, te-a învrednicit de chemarea aceea.
De nu era Duhul, nu ar fi fost cuvântul înţelepciunii și al cunoștinţei în Biserică. Că
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unuia i se dă, prin Duhul Sfânt, cuvânt de
înţelepciune, iar altuia, după același Duh,
cuvântul cunoștinţei (1 Cor 12, 8). De nu ar
fi fost Duh Sfânt, nu ar fi fost în Biserică
păstori și dascăli, că și aceștia prin Duhul
Sfânt se fac, precum zice Pavel: …întru care
Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu… (FA 20, 28).
Vezi că și lucrarea aceasta prin Duhul se
face. De nu ar fi fost Duh Sfânt, nu aţi fi răspuns toţi într-un glas: „Și duhului tău!”,
Părintelui și Dascălului nostru de obște,
când cu puţin mai înainte s-a suit pe acest
scaun sfânt și v-a dat tuturor pace. Pentru
aceasta nu numai când stă pe scaun și vorbește către voi, nici numai când se roagă
pentru voi răspundeţi acest cuvânt, ci și
când stă la acest sfânt jertfelnic și aduce
jertfa cea înfricoșată. Iar cei ce sunt învăţaţi întru cele ale Tainelor știu ceea ce face,
că nu se atinge de cele puse înainte până
nu vă va cere vouă darul de la Domnul,
zicând: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos…” și celelalte, iar voi răspundeţi: „Și cu
duhul tău!”, prin răspunsul acesta arătaţi că
cel ce este de faţă nu el lucrează singur, nici
aceste isprăvi nu sunt ale firii omenești, ci
darul Duhului venind de faţă săvârșește
această Jertfă de taină; că deși om este cel
ce este de faţă, dar Dumnezeu este Cel ce
lucrează prin el. …De nu ar fi fost Duh, nu
s-ar fi întemeiat Biserica. Dar de vreme ce
s-a întemeiat și lucrează, arătat este că Duhul
e de faţă!
…A luat Hristos pârga firii noastre și
ne-a dat darul Duhului. Și precum după un
război îndelungat se face pace și se risipeș-

te vrajba, iar cei ce erau învrăjbiţi între ei își
dau unii altora încredinţări de pace, așa și
între Dumnezeu și oameni s-a făcut. A trimis Hristos ca zălog și încredinţare pârga
noastră lui Dumnezeu și ne-a trimis în
schimb ca zălog și încredinţare pe Duhul
Sfânt. Și avem acest semn de încredinţare,
din neam împărătesc. Căci Duhul Sfânt care
ni s-a trimis nouă este din Fiinţa cea împărătească, iar Cel ce de la noi S-a înălţat la
ceruri este de neam împărătesc, fiind din
seminţia lui David. Pentru aceasta nu mă
mai tem, căci Pârga noastră stă sus! De aceea și despre viermele cel neadormit de-mi
va spune cineva, sau despre focul nestins,
sau despre alte chinuri și pedepse, nu mă
mai tem. Și nu că nu mă tem, dar nu deznădăjduiesc de mântuirea mea, că de nu ar fi
pregătit Dumnezeu mari bunătăţi pentru
neamul nostru, nu ar fi luat sus pârga noastră. Mai înainte de aceasta, când priveam la
cer și cugetam la puterile cerești simţeam
marea noastră sărăcie, dar acum, privind în
sus la Scaunul cel împărătesc, unde stă firea
cea luată de la noi, vedem neamul nostru
cel bun. Deci să ne gătim ca să nu cădem
din slava aceea. Căci precum Fiul Omului
S-a suit cu trup la Cer, tot așa va veni negreșit și nu va zăbovi să ne judece.
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Sfântul Ioan Gură De Aur (Hrisostom)
Note:
1. Sfântul Ioan Gură de Aur, Vita teologica et monastica. Omilii și cuvântări, Introducere, traducere, note și comentarii de † Irineu Slătineanu,
Părinţi orientali I/1994.
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n ziua de 8 mai a fiecărui an, creștinii
prăznuiesc pe Cuviosul Arsenie cel
Mare. Acesta s-a născut la Roma, din
părinţi creștini și dreptcredincioși, fiind
hărăzit din pruncie ca vas ales al lui Dumnezeu. A crescut în învăţarea cărţii și în
frica lui Dumnezeu, fiind plin de bunătate și de înţelepciune dumnezeiască și omenească. Ajungând bărbat desăvârșit, a de-

prins toată învăţătura retoricii și a
filozofiei, cunoscând limba grecească și
latinească. Dispreţuind deșertăciunile
acestei lumi, a intrat în rândul clericilor,
spre slujba lui Dumnezeu, ca diacon al bisericii celei mari din Roma, unde trăia în
curăţie, sârguindu-se a fi vrednic locaș al
Duhului Sfânt.
În acele timpuri, la Constantinopol era
împărat Teodosie cel Mare, iar la Roma domnea Graţian. Teodosie avea doi fii: Arcadie și
Onorie, pentru care căuta un învăţător iscusit nu numai în înţelepciunea cea omenească, ci și în cea dumnezeiască. Trimiţând în
toate părţile de sub stăpânirea sa să caute pe
unul ca acesta, n-a putut să-l afle, pentru că,
deși trimișii lui au găsit mulţi înţelepţi, totuși
aceștia nu duceau o viaţă plăcută lui
Dumnezeu; și iarăși, au aflat mulţi plăcuţi lui
Dumnezeu, dar care nu erau iscusiţi în înţelepciunea cea dinafară. Astfel, a fost nevoit
împăratul Teodosie să-i scrie lui Graţian, împăratul Apusului, rugându-l să caute el în părţile sale un bărbat ca acela și să-l trimită la
dânsul ca să-i înveţe copiii.
Sfătuindu-se împăratul Graţian cu papa
Damasus în această privinţă, au găsit că singurul om cu adevărat vrednic să corespundă
dorinţei lui Teodosie era diaconul Arsenie,
însă acesta nicidecum nu voia să primească,
spunând că renunţase de mult la învăţătura
lumii, încercând să se dedice doar slujirii lui
Dumnezeu. În cele din urmă însă a acceptat
și a fost trimis cu mare cinste la Constantinopol, unde, fiind primit cu toată bucuria de
Teodosie, acesta l-a prezentat fiilor săi, spunându-le că acesta le va fi mai mult decât el,
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ca tată, pentru că îi va naște spre toată învăţătura cea bună și folositoare, iar ei trebuiau
să ajungă niște vrednici ucenici ai Cuviosului, deși erau fiii împăratului.
Așa a petrecut Arsenie mult timp povăţuindu-i și învăţându-i, însă nu era împăcat
cu sine, pentru că avea în suflet dorul după
slujirea lui Dumnezeu. Mergând în taină la
Alexandria cu o corabie, a intrat în schitul
pustiei, rugându-i pe părinţii de acolo să-l
primească și pe el și să-l facă monah. S-a înfăţișat ca un om simplu și sărac, smerindu-se
în toate, primind încuviinţarea de a rămâne
acolo și fiind îndrumat de duhovnicul schitului spre o viaţă înaltă și bineplăcută lui
Dumnezeu.
Bineînţeles că împăratul Teodosie s-a
mâhnit negăsindu-l și a trimis slujitori peste
tot ca să-l caute, însă Dumnezeu a ocrotit pe
robul Său, ţinându-l ascuns până în momentul în care a putut fi de folos multora. Dacă
la început, înainte de a pleca de la curtea împărătească, o voce l-a îndemnat să pornească la drum, spunându-i: „Arsenie, fugi de oameni și te vei mântui!”, iată că și la schit, pe
când se ruga lui Dumnezeu să-l curăţească
de patimi, aceeași voce i-a spus: „Arsenie,
fugi de oameni și petrece în liniște, căci aceasta este rădăcina curăţiei!”. Deci, sculându-se,
s-a dus mai departe în pustie pentru liniștea
sa și, făcându-și o chilie mică, locuia singur
într-însa, sârguindu-se în tot chipul să păzească tăcerea.
După moartea lui Teodosie s-a făcut împărat în Răsărit fiul său Arcadie, iar în Apus
era Onorie. Iar Arcadie, auzind de viaţa și petrecerea Cuviosului, l-a rugat printr-un tri-

mis să revină la Constantinopol, făgăduindu-i în schimb că toate birurile care se
strângeau din Egipt avea să i le dăruiască lui,
ca să le împartă mănăstirilor după cum socotea de cuviinţă. Răspunsul Cuviosului a
fost unul simplu și concis, arătând că nu avea
nevoie de banii împăratului și rugându-l să
înţeleagă că el era mort pentru lume. Și așa
sălășluia în chilia sa în rugăciune și în tăcere,
ajutând și sfătuind pe mulţi fraţi pe calea mântuirii. Se spune că era minunat la trup și înfăţișare, înalt și cărunt, puţin gârbov de bătrâneţe. Barba îi ajungea până la pântec, iar
chipul îi era îngeresc, precum al lui Iacov. De
aceea nici nu dorea să se întâlnească faţă către faţă cu cineva, ci se ferea mereu. Atunci
când Arhiepiscopul Teofil a venit la el cu niște boieri și i-au cerut cuvânt de folos, el le-a
spus: „Oriunde veţi auzi de Arsenie, să nu veniţi”. Și ei, minunându-se de cuvântul lui, s-au
folosit și s-au dus. Altă dată, Arhiepiscopul a
voit iarăși să-l vadă pe Cuviosul Arsenie și a
trimis la el, întrebându-l dacă îi va deschide
chilia când va veni. Iar stareţul a răspuns prin
trimis: „De vei veni, îţi voi deschide; iar de-ţi
voi deschide ţie, apoi voi deschide tuturor.
De aceea nu voi mai ședea aici”. Și auzind
Arhiepiscopul acestea nu s-a mai dus, temându-se să nu plece stareţul din hotarele lor.
Un frate oarecare l-a întrebat pe părintele Arsenie ceva pentru folosul sufletului; iar
fericitul i-a zis: „Îngrijește-te în tot chipul ca
cele săvârșite în mintea ta să fie plăcute lui
Dumnezeu și cu înlesnire vei birui păcatele
cele din afară”. Alt părinte l-a întrebat pe
Cuvios: „Părinte, mie îmi zic gândurile: ce
vei face, căci ești bătrân și nu poţi să postești,
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postești, nici să te ostenești pentru bătrâneţe? Deci, du-te de cercetează bolnavii, pentru că acesta este semnul dragostei”. Iar
Cuviosul, înţelegând că gândul acesta e din
meșteșugire diavolească, a zis acelui stareţ:
„Mănâncă, bea, dormi, nu lucra, dar numai
să nu ieși din chilia ta”. Acestea le zicea pentru că sfântul știa că monahul, ieșind din chilie și apropiindu-se de locașurile mirenilor,
va fi încurcat de vrăjmașul cu multe curse,
spre sminteală și cădere. Deci nu se cuvine
aceluia ce a murit pentru lume să iasă afară
din chilia și din mănăstirea sa fără de pricină, precum cel mort nu iese afară din mormântul său. Iar monahul care umblă afară din
mănăstire după voia sa este cu adevărat mort,
pentru că a murit cu sufletul.
Un frate a zis Cuviosului: „Părinte, am
învăţat cuvinte din cărţi și din psalmi și mă
sârguiesc să le citesc. Dar, citindu-le, nu am
umilinţă, fiindcă nu înţeleg puterea dumnezeieștii Scripturi și, din această cauză, mă
scârbesc foarte”. Răspuns-a lui fericitul: „Fiule,
se cade ca tot timpul să te deprinzi la citirea
cuvintelor Domnului, măcar de n-ai umilinţă și nu le înţelegi puterea. Pentru că am auzit ceea ce zice părintele Pimen și ceilalţi Sfinţi
Părinţi, că descântătorii cei ce s-au obișnuit
a descânta șerpii nu înţeleg acele cuvinte pe
care le grăiesc; iar șerpii, auzind puterea cuvintelor, le cunosc cu sfinţenie și se îmblânzesc, dându-se în mâinile lor. Așa facem și
noi. Măcar că nu înţelegem puterea cuvintelor dumnezeieștii Scripturi, însă, când le avem
neîncetat în gurile noastre, auzindu-le diavolii se înfricoșează și fug de la noi, nesuferind
cuvintele Sfântului Duh”.

Când a venit vremea să se despartă de
trup, l-au întrebat ucenicii cum se cuvenea
să-l îngroape, iar el le-a răspuns: „Dar nu știţi
să puneţi o funie la picioarele mele și să mă
aruncaţi în munte?”. Și apoi le-a zis ultimul
cuvânt de folos: „Vedeţi, fiilor, în câtă frică
mă aflu vrând a ieși din trup? De când m-am
făcut monah n-a lipsit nicidecum de la mine
frica aceasta”. Și îndată și-a dat în pace sufletul lui Dumnezeu. Și auzind avva Pimen că
a adormit, a zis lăcrimând: „Fericit ești, avvo
Arsenie, că te-ai plâns pe tine în lumea aceasta; că acela ce nu se plânge pe sine aici va
plânge cu amar dincolo!”.
Cuviosul Arsenie a avut un sfârșit fericit,
vieţuind cincizeci și cinci de ani în ostenelile călugărești și primind ca binecuvântare de
la Domnul o viaţă îndelungată, de peste o
sută de ani, fiind cucernic și credincios, ca un
adevărat vas ales al Duhului Sfânt. A avut trei
ucenici cunoscuţi astăzi din Patericul egiptean: mai întâi Alexandru și Zoil, iar mai apoi
Daniel, toţi faraniţi. De la avva Daniel au rămas, în Patericul egiptean, cele mai multe informaţii pe care le deţinem despre avva
Arsenie cel Mare.
Se spune că odată au venit dracii la avva
Arsenie în chilie, necăjindu-l. Și venind cei ce
slujeau lui și stând afară din chilie, l-au auzit
strigând către Dumnezeu și zicând: „Dumnezeule, nu mă părăsi! Nimic bun n-am făcut
înaintea Ta, dar dă-mi, după bunătatea Ta,
să pun început bun!”. Pentru rugăciunile Sfântului Părintelui nostru Arsenie, milostivește-Te
spre noi, Dumnezeule, și ne miluiește după
mulţimea îndurărilor Tale, ca să punem și noi
început bun pe calea mântuirii. Amin!
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Urmând exemplul Sfinţilor Apostoli (FA
15, 6), Biserica Ortodoxă păstrează neștirbită tradiţia sinodală, adică luarea deciziilor
privind viaţa bisericească în exclusivitate
prin sinoade sau întruniri ale episcopilor.
Modelul de sinodalitate în Biserica Ortodoxă
este exprimat prin cele șapte Sinoade
Ecumenice desfășurate între anii 325 și 787.
Pe parcursul mileniului al II-lea al erei creștine, Biserica Ortodoxă nu a mai putut organiza Sinoade Ecumenice, dar a recurs mereu la organizarea unor sinoade locale sau
regionale, dintre care le amintim pe cele panortodoxe din secolul al XVII-lea. De precizat că principiul sinodalităţii se poate exercita și prin consultare permanentă, sau chiar
prin corespondenţă, între diferitele Biserici

locale. Necesitatea convocării unui sinod al întregii Biserici Ortodoxe
s-a făcut însă tot mai
simţită la sfârșitul secolului al XIX-lea, mai
ales în urma apariţiei
mai multor Biserici
Ortodoxe Autocefale,
a problemelor legate de
diaspora ortodoxă și,
nu în ultimul rând, a
necesităţii formulării
unei strategii comune
a tuturor Bisericilor
Ortodoxe în relaţiile
lor cu lumea și cu celelalte Biserici creștine.
Propunerile concrete pentru pregătirea
unui Sinod al întregii Biserici Ortodoxe s-au
făcut însă abia după Primul Război Mondial. Astfel, Patriarhul Ecumenic Meletie al
IV-lea (1921-1923) a convocat, între 10 mai
și 8 iunie 1923, la Constantinopol / Istanbul un congres panortodox. Printre altele,
acest congres a discutat și convocarea unui
Sinod în anul 1925, pentru aniversarea a
1600 de ani de la primul Sinod Ecumenic.
Se cuvine menţionat și faptul că acest congres a propus îndreptarea calendarului iulian, astfel că majoritatea Bisericilor Ortodoxe au îndreptat calendarul, iar altele au rămas
la calendarul vechi, astfel că problema calendarului s-a complicat și mai mult și a devenit una dintre temele care nu pot fi clarificate decât la nivel panortodox. În anul
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1924, Patriarhia Ecumenică a adresat o invitaţie tuturor Bisericilor Ortodoxe, prin
care convoca pentru anul 1926 un Sinod Panortodox care ar fi trebuit să aibă loc la Muntele Athos. Această convocare a fost întâmpinată de mai multe Biserici cu precizarea
că un astfel de sinod trebuie bine pregătit,
astfel că acesta s-a amânat și s-a hotărât, mai
întâi, întocmirea unei liste a temelor care ar
urma să fie discutate de acest sinod. În acest
scop s-a întrunit între 8 și 23 iunie 1930, la
Mănăstirea Vatopedu din Muntele Athos, o
Comisie Interortodoxă, care a adoptat o listă cu 17 teme foarte complexe, socotite drept
cele mai urgente de rezolvat la nivel panortodox. Pe lângă aceasta, comisia a stabilit
ca la viitorul Pro-Sinod, adică sinod pregătitor pentru unul ecumenic, fiecare Biserică Ortodoxă să participe cu câte o delegaţie compusă din doi arhierei și însoţită de
maximum doi consilieri. Tot atunci s-a discutat și procedura de votare la Pro-Sinod și,
ţinând seama de experienţa legată de receptarea hotărârilor congresului panortodox
din 1923, s-a precizat că nici conferinţa pregătitoare și nici chiar viitorul Pro-Sinod nu
pot lua hotărâri obligatorii, ci numai Sinodul Ecumenic. În anii care au urmat, temele propuse au fost studiate de Biserici, dar
pregătirea Sinodului a fost întreruptă de al
Doilea Război Mondial.
După război, cooperarea panortodoxă
a fost reluată la iniţiativa Patriarhiei
Moscovei, prin organizarea, în 8-17 iulie
1948, a consfătuirii Întâistătătorilor și reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe, care,
luând act de faptul că nu toate Bisericile

Ortodoxe au îndreptat calendarul și pentru
evitarea diferenţelor cu privire la sărbătorirea Sfintelor Paști, a considerat că este obligatoriu pentru întreaga lume ortodoxă să
celebreze Paștile numai după stilul vechi, în
conformitate cu paschalia alexandrină. Cât
privește sărbătorile fixe, consfătuirea de la
Moscova a apreciat că, până la elaborarea și
ratificarea celui mai perfecţionat calendar,
fiecare Biserică autocefală poate să se folosească de calendarul care a intrat în uzul
Bisericii respective. Potrivit acestor recomandări, majoritatea Bisericilor Ortodoxe,
inclusiv Biserica Ortodoxă Română, ţin sărbătorile cu dată fixă, cum ar fi Crăciunul sau
Boboteaza, după calendarul îndreptat, iar
ciclul sărbătorilor pascale după calendarul
vechi. În deceniul al șaselea al secolului trecut, Patriarhul Ecumenic Athenagoras
(1948-1972) a reluat pregătirea unui Sinod
Panortodox, prin convocarea celor patru
Conferinţe Panortodoxe, primele 3 desfășurate în insula Rhodos (1961, 1963, și
1964), iar cea de a 4-a la Chambésy (1968),
lângă Geneva, în Elveţia. Prima din aceste
conferinţe a formulat o listă de teme și mai
complexă decât cea din 1930, cu 8 capitole, în care erau enumerate multe teme ţinând
de doctrină, de cult și de viaţă practică a
Bisericii. Aceste teme au fost recomandate
fiecărei Biserici Ortodoxe spre studiu, dar
s-a constatat curând că lista respectivă era
prea lungă și că nu era necesar ca un eventual Sinod să discute toate acele teme. De
aceea, cea de a 4-a Conferinţă Panortodoxă
a propus numai un număr limitat de teme
și a recomandat ca denumirea sinodului care
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se pregătea să fie Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe. După anul 1968 a fost
înfiinţat de către Patriarhia Ecumenică la Chambésy, Elveţia, un secretariat pentru pregătirea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, condus de Mitropolitul Elveţiei. Mai
apoi a fost înfiinţată și o Comisie Interortodoxă Pregătitoare a acestui Sinod, constituită
din câte un ierarh și un teolog, în calitate de consultant, din fiecare Biserică Ortodoxă. În
anul 1968 s-a propus trecerea la pregătirea propriu-zisă a Sfântului și Marelui Sinod prin
organizarea unor Conferinţe Panortodoxe Presinodale, cu mandatul de a pregăti textele
pe marginea temelor reţinute, spre a fi prezentate direct Sfântului și Marelui Sinod. La
Synaxa (întrunirea) Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe din octombrie 2008, s-a hotărât ca în procesul de pregătire și desfășurare a Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe
să fie reprezentate în exclusivitate cele 14 Biserici Ortodoxe Autocefale și nici una dintre
Bisericile autonome, care sunt, de altfel, reprezentate prin Bisericile lor mame.
Secretariatul și comisia pregătitoare au elaborat materialele necesare pentru organizarea primelor patru Conferinţe Panortodoxe Presinodale, toate desfășurate la Chambésy,
anume în 1976, 1982, 1986 și 2009. La prima din aceste conferinţe a fost aprobată lista cu
următoarele 10 teme propuse pentru Sfântul și Marele Sinod: 1) Diaspora ortodoxă; 2)
Autocefalia și modul în care trebuie să fie proclamată; 3) Autonomia și modul în care trebuie să
fie proclamată; 4) Diptice (adică ordinea de întâietate a Bisericilor în pomenirea liturgică); 5)
Problema noului calendar; 6) Impedimente la căsătorie; 7) Postul și însemnătatea lui astăzi;
8) Relaţiile Bisericilor Ortodoxe cu restul lumii creștine; 9) Ortodoxia și Mișcarea ecumenică
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și 10) Contribuţia Bisericilor Ortodoxe locale la realizarea idealurilor creștine de pace, libertate, frăţietate și dragoste între popoare și înlăturarea discriminărilor rasiale.
Până în vara anului 2009, primele patru Conferinţe Panortodoxe Presinodale au adoptat
textele pregătitoare în legătură cu 7 dintre aceste teme, iar în luna decembrie a aceluiași an
Comisia Interortodoxă Pregătitoare a adoptat textul privind Autonomia, rămânând de pregătit numai două teme, care s-au dovedit a fi mai dificil de rezolvat, anume Autocefalia și
Dipticele. Întrucât aceste două teme necesită mai mult timp de studiu și reflecţie, lista pentru
Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe ar putea include numai cele 8 teme adoptate
prin consens la nivel panortodox. Întrunirea Synaxei Întâistătătorilor celor 14 Biserici Ortodoxe
Autocefale din 6-9 martie 2014 a hotărât convocarea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii
Ortodoxe în perioada Rusaliilor din anul 2016. În vederea pregătirii Sinodului, Synaxa a propus constituirea unei Comisii Interortodoxe Speciale, care s-a întrunit de trei ori la Chambésy
– Geneva (29 septembrie – octombrie 2014; 16-21 februarie și 29 martie – 3 aprilie 2015)
și a revizuit textele privind ultimele trei teme din lista de mai sus. La sfârșitul mandatului său,
această comisie a editat tema privind Postul și însemnătatea lui astăzi.
Următoarea etapă a procesului de pregătire a Sfântului și Marelui Sinod, potrivit hotărârii Synaxei din martie 2014, este întrunirea celei de a 5-a Conferinţe Panortodoxe Presinodale,
care ar urma să adopte prin consens ultimele hotărâri privitoare la textele de prezentat Sfântului
și Marelui Sinod. După această conferinţă, va avea loc o nouă întrunire a Întâistătătorilor
Bisericilor Ortodoxe Autocefale, care va aviza toate propunerile făcute de Conferinţa
Panortodoxă Presinodală și va decide convocarea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii
Ortodoxe. Procesul de pregătire a acestui sinod, concretizat mai ales prin Conferinţele
Panortodoxe Presinodale, face parte integrantă din sinod, astfel că Biserica Ortodoxă se află
deja în plin proces sinodal. Pe acest parcurs s-au evidenţiat multe diferenţe de interpretare a
diferitelor probleme privind viaţa Bisericii, dar, în același timp, acest proces a adâncit unitatea dintre Bisericile Ortodoxe Autocefale, respectiv conștiinţa că acestea sunt expresia comuniunii Bisericii Ortodoxe cea una, sfântă, sobornicească și apostolească.
Pr. prof. dr. Viorel Ioniţă
Note:

1. Pentru detalii, se poate consulta următoarea publicaţie: Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă,
Hotărârile întrunirilor panortodoxe din 1923 până în 2009. Spre Sfântul şi Marele Sinod al
Bisericii Ortodoxe, Editura BASILICA a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2013, şi în engleză:
Viorel Ionita, Towards the Holy and Great Synod of the Orthodox Church. The Decisions of the
Pan-Orthodox Meetings since 1923 until 2009, Studia Oecumenica Friburgensia 62, Reinhard
Verlag, Freiburg, Switzerland, 2014.
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N-AM NICI TIHNĂ,
NICI ODIHNĂ,
NICI PACE
(IOV 3, 26)

„Se întâmplă uneori că omul este într-o astfel de stare
duhovnicească încât i se pare că mai ușor i-ar fi să se
nimicească sau să fie fără pic de simţire și cunoștinţă
decât să mai rămână în această stare de chin nelămurit.
Trebuie să te grăbești să ieși din ea. Păzește-te de duhul
negrijirii, căci din el se naște tot răul. Mii de ispite vin
de la el: tulburare, furie, hulire, deplângerea sorţii tale,
gânduri destrăbălate, umblare din loc în loc. Sufletul
atunci ocolește oamenii, socotindu-i pricina tulburării
sale, nepricepând că pricina bolii se află înlăuntru.”

SFÂNTUL SERAFIM DE SAROV - Viaţa și învăţăturile
22
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iaţa modernă, cu agitaţia, grijile, ispitele ei, cu ritmul ei trepidant și goana după bani și
după bunuri lumești, ne îndepărtează tot mai mult atât de propria
noastră fiinţă, cât și de Dumnezeu. Omul
din zilele noastre își consacră cea mai mare
parte a timpului, a energiei și a existenţei
satisfacerii nevoilor și poftelor omului de
carne, lăsând în părăsire fiinţa lui lăuntrică. Bunăstarea materială a lumii moderne
a adus cu sine delăsarea și neîngrijirea omului lăuntric, propagând la scară mondială
o mizerie spirituală proporţională cu belșugul material al societăţilor noastre: milioane de suflete slăbănoage, rătăcite, înfometate, însetate, care nu-și află niciunde
hrana, căci hrana sufletului nu vine din
lume și numai Dumnezeu ne-o poate da:
„Cu cât oamenii se îndepărtează mai mult
de viaţa firească și înaintează spre lux, cu atât
crește și neliniștea din ei, și cu cât se îndepărtează mai mult de Dumnezeu, este firesc să
nu afle nicăieri odihnă. De aceea umblă neliniștiţi chiar și împrejurul lumii (...) pentru
că pe toată planeta noastră nu încape multa
lor neliniște” (Cuviosul Paisie Aghioritul –
Cuvinte duhovnicești I).
Cantităţile incalculabile și mereu în creștere de bunuri materiale pe care le produc și
le consumă societăţile moderne aduc chiar
ele dovada că, în ciuda belșugului și bunăstării materiale, sufletul omenesc este în permanenţă nesatisfăcut și înfometat, neaflându-și mulţumirea și hrana în nici unul dintre
bunurile acestei lumi: „Viaţa ni s-a dat spre
a ne sluji, și nu pentru ca noi să-i slujim.

Făcându-și din viaţă un idol, mai devreme sau
mai târziu omul încetează a mai înţelege pentru ce trăiește, ajungând astfel la o stare de tulburare plină de deznădejde. Și va continua să
târască după el povara deznădejdii ca un cal,
și până la urmă va cădea pe neașteptate în cursa
unei încremeniri stihiale. Omul trebuie să cunoască ţelul vieţii ca să poată fi liber” (Stareţul
Nectarie de la Optina).
Dacă toate lucrurile acestei lumi trec și
dispar, înlocuite de alte lucruri tot atât de
vremelnice și pieritoare, dacă toate momentele și evenimentele fericite sau triste ale
existenţei noastre se scurg fără întrerupere, ca și cum am privi pe fereastra unui tren
în mișcare, este tocmai pentru faptul că viaţa noastră pe acest pământ este o călătorie
a cărei destinaţie finală nu este din această
lume: „Scopul vieţii trebuie cunoscut cu precizie. (...) Principiul este acesta: dat fiind că
există viaţă dincolo de mormânt, scopul vieţii prezente, al întregii vieţi, fără nicio restricţie, trebuie să fie acolo, și nu aici (...). Faceţi-vă
o regulă de viaţă din a tinde către acest scop
cu toate puterile și veţi vedea ce lumină se va
răspândi în existenţa și în acţiunile voastre.
Primul lucru care vă va fi dezvăluit este faptul că toate lucrurile din această lume nu sunt
decât mijloace pentru a ajunge la cealaltă viaţă” (Sf. Teofan Zăvorâtul – Scrisori de îndrumare duhovnicească).
Dezordinea și agitaţia febrilă care bântuie în lumea de astăzi nu sunt decât oglinda dezordinii și agitaţiei sufletului omenesc
care a rupt legătura cu Dumnezeu și cu fiinţa sa reală. Omul care s-a desprins de
Dumnezeu este absorbit precum o frunză
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moartă de vârtejul existenţei lumești, care se rotește fără rost și fără scop în jurul vidului
pe care absenţa lui Dumnezeu l-a lăsat în centrul vieţii sale – „acest hău necruţător, durata care macină, distruge, sfâșie, destramă totul” (Eugen Ionescu – Căutarea intermitentă).
Ceea ce omul fără Dumnezeu numește „viaţă” nu este decât ameţeala produsă de acest
vârtej nebunesc care ne dă iluzia vieţii, în timp ce ne duce în mod inevitabil la moarte:
„De ce am fost atât de laș încât să mă las ameţit?... Ar fi trebuit să-mi consacru întreaga existenţă căutării Divinităţii” (Eugen Ionescu, op. cit.).
Autorul citat mai sus a abordat în toate operele sale teatrale, cunoscute în lumea întreagă, o singură temă majoră: existenţa absurdă și tragică a omului care, desprinzându-se de
Dumnezeu, nu mai are niciun scop în viaţă, nicio cale, niciun ajutor, nicio nădejde și nicio
scăpare în faţa morţii. Strigătul regelui din piesa lui Ionescu Regele moare este strigătul întregii omeniri: „Nu, nu vreau să mor. Vă rog frumos, nu mă lăsaţi să mor”. Numai Dumnezeu
poate răspunde acestui strigăt de deznădejde care străbate toată istoria omenirii, de la Adam
până în zilele noastre. De aceea, „religia este necesitatea primordială a omului. Fără de care nu
ne așteaptă decât catastrofa, deznădejdea, moartea” (Eugen Ionescu – Antidoturi).
Când omul rupe legătura cu Dumnezeu și pierde calea care duce la El, se produce cu
adevărat înlăuntrul lui o catastrofă duhovnicească infinit mai gravă și mai distrugătoare
decât catastrofele naturale. Căci acest cataclism lăuntric, care a atins în zilele noastre proporţii mondiale, distruge milioane de suflete omenești pe cuprinsul planetei. A ne pier-
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de credinţa este mult mai grav și mai tragic
decât a ne pierde viaţa. Căci pierzând viaţa nu pierdem decât existenţa noastră muritoare, pe când, pierzând credinţa, pierdem viaţa veșnică: „Că cine va voi să-și
scape sufletul îl va pierde; iar cine își va pierde sufletul pentru Mine îl va afla. Pentru că
ce-i va folosi omului, dacă va câștiga lumea
întreagă, iar sufletul său îl va pierde?” (Mt
16, 25-26).
Omul fără Dumnezeu „nu are nici tihnă, nici odihnă, nici pace”, căci el nu-și află
niciunde locul, nici în lumea din afară, nici
în cea lăuntrică. Oriunde s-ar duce, orice ar
face și orice cale ar lua, el va afla întotdeauna și pretutindeni neantul și moartea, care
sunt în tot locul în care Dumnezeu nu este.
Așa încât cei care și-au pierdut credinţa în
Dumnezeu și-au pierdut în același timp credinţa în viaţă, dat fiind că moartea este destinaţia finală a oricărei fiinţe vii. Explicaţia
ce ni se dă asupra morţii, ca fiind un fenomen natural și o lege biologică, îi conferă
statutul de realitate obiectivă și de adevăr
știinţific, ea dobândind astfel o putere absolută asupra existenţei noastre. Căci tot așa
cum nimeni nu poate nega că doi și cu doi
fac patru, cum ne-am putea îndoi de faptul
că toate fiinţele vii sunt muritoare?...
Explicând și justificând moartea, îi dăm
o semnificaţie raţională, facem din ea „un lucru normal. Creștinismul e singurul care proclamă că moartea este anormală și, prin urmare, cu adevărat monstruoasă. (...) În lumina lui
Hristos, această lume și această viaţă sunt
pierdute (...) nu pentru că ele sunt pătrunse de
teama de moarte, ci pentru că au acceptat și au

normalizat moartea” (Părintele Alexandre
Schmemann – Pentru viaţa lumii). Acceptând
ideea morţii ca pe un lucru firesc și inevitabil, omul modern nu se mai ocupă de ea și
nu se mai revoltă împotriva ei, aidoma vitelor mânate la abator fără să aibă habar de
soarta lor. Iar dacă nu mai voim să biruim
moartea și să dobândim viaţa veșnică, ce nevoie mai avem de Dumnezeu?
Din această uitare a menirii noastre pe
pământ provine indiferenţa faţă de religie
a societăţilor moderne, și tot de aici decurg
anxietatea, neliniștea și agitaţia permanentă a omului fără Dumnezeu, care, fiind lipsit de nădejdea vieţii veșnice, încearcă să
înăbușe spaima de moarte și să se ameţească prin toate mijloacele, tot mai numeroase, variate și ademenitoare, pe care i le oferă această mașină diavolească omorâtoare
de suflete care este societatea de consum:
„Anestezia diavolului este otrava pe care o
aruncă șarpele peste păsări sau peste iepurași
ca să-i paralizeze și să-i înghită fără a se putea împotrivi”. Tot așa, diavolul „anestezist”
„ne face injecţie cu nesimţire și astfel uităm de
grija mântuirii” (Cuviosul Paisie Aghioritul
– Cuvinte duhovnicești II).
Căci „însuși Satana se preface în înger al
luminii” (2 Cor 11, 14) pentru a ne da pacea mincinoasă a acestei lumi, toropeala de
moarte a sufletului „anesteziat”, care este cu
totul opusă păcii ce vine de la Hristos: „Pace
vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum
dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima
voastră, nici să se înfricoșeze” (In 14, 27).
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Viorel Ștefăneanu

BUCURIA
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DE A FI

CRESTIN
,
DEMONSTRAȚIE LOGICĂ PENTRU
EXISTENȚA LUI DUMNEZEU
Un învățat francez din secolul al XVII-lea, matema cian și fizician, Blaise Pascal, spunea că
cea mai simplă logică ne îndreaptă spre credință, ca fiind mai folositoare pentru des nul
nostru veșnic decât necredința. Iată ce susținea el:
1. Dacă nu există Dumnezeu și cred, nu mi
se va întâmpla nimic. Mor și, odată cu moartea, s-a sfârșit totul.
2. Dacă nu există Dumnezeu și nu cred, de
asemenea nu mi se va întâmpla nimic, căci odată cu moartea s-a terminat totul.
3. Dacă există Dumnezeu și nu cred, atunci
am pierdut totul.
4. Dacă există Dumnezeu și cred, atunci am
câș gat totul!
Nu este deci mai logic să cred în existența
lui Dumnezeu decât în inexistența Lui?

trebuie să aibă un creator. Din nimic nu poate
să apară decât nimic. Dar celălalt nu putea să
accepte aceste lucruri, deoarece, spunea el,
nu pot fi demonstrate experimental. Sunt doar
afirmații teore ce.
Ducându-se în bibliotecă, gazda credincioasă a scos din ra o carte prețioasă.
— Cine a scris-o? a întrebat profesorul vizitator.
— Nimeni! a răspuns gazda.
— Colega, să fim serioși!
— Dar sunt foarte serios. Aveam pe masă o
s clă de cerneală. S cla s-a răsturnat, pe masă
erau niște hâr i și, deodată, din cerneala răsturnată pe hâr e a apărut cartea aceasta!
Celălalt a rămas tăcut. A înțeles. A fost aproape de prisos când gazda a con nuat:
— Am răspuns după principiile tale. Le-am
aplicat experimental și iată că acum nu le mai
crezi. Cam la fel a fost și cu originea universului. Tot așa mi-a sunat și mie nimeni al tău!
(Înaltpreasfințitul Antonie Plămădeală)

DUMNEZEU EXISTĂ!

Se spune că doi profesori, buni prieteni,
aveau o dispută aprinsă despre originea universului. Unul susținea că universul a apărut
de la sine, dintr-o materie preexistentă, care
s-a organizat încetul cu încetul, fără să fie creată de nimeni. Celălalt susținea că a fost creat
de Dumnezeu, deoarece nimic preexistent nu
se jus fică logic. Pentru ca un lucru să existe,

Într-o zi, doi inși discutau despre existența
sau inexistența lui Dumnezeu. Unul spunea că
da, altul că ba. Atunci unul dintre ei a propus
un arbitru: „Să întrebăm un copil. Să vedem
ce ne spune o minte încă în stare pură în fața
existenței!”. Cel care nu credea a întrebat:
— Copile, crezi în Dumnezeu?
— Cred, a răspuns copilul. Mi-a spus mama
că El a făcut totul și vede totul.
— Dar poți tu să-mi spui unde este
Dumnezeu? Uite, ai de la mine un măr dacă-mi
răspunzi! a insistat omul.
— Nene, i-a răspuns copilul, îți dau eu două
mere dacă-mi spui dumneata mie unde nu este
Dumnezeu!
(Înaltpreasfințitul Antonie Plămădeală)
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Să ne jucăm împreună
CUCERIREA CETĂȚII
NECESAR:
Două echipe de copii, minimum cinci copii într-o echipă, și o minge. Joc de
exterior.
REGULAMENT:
Se trage la sorți care echipă are cetatea. Apărătorii își aleg un căpitan care va
sta în interiorul cercului făcut de ceilalți coechipieri. Aceș a, ținându-se de
mână, stau cu fața către invadatorii ce se pot mișca în jurul cercului (cetății),
la o distanță minimă de 2 metri, cu mingea, pasând de la unul la altul și încercând să arunce mingea printre picioarele apărătorilor sau pe deasupra lor,
as el încât să-l a ngă pe căpitan. Dacă acesta din urmă este a ns, cetatea
este cucerită, iar echipa invadatorilor câș gă un punct. Dacă reușește căpitanul să prindă mingea înainte ca aceasta să a ngă pământul, atunci el poate
elimina un jucător din echipa invadatorilor, dacă îl a nge cu mingea aruncată peste coechipierii lui care se pot lăsa în jos. Jocul con nuă până când cetatea este cucerită și punctul merge la invadatori sau până când atacatorii rămân doar cu un jucător și atunci punctul merge la apărători.

Preoteasa Daniela Porumb

Jocul
ul se poate relua,
reluaa, echipele schimbând
schimbâânndd rolul
rol
o ul între ele. Câș găă echipa cu
punctajul
cta
t ju
j l maxim, după
dup
upă un număr impar
impaar de
de jocuri.
jocu
jo
currii.i.
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n vremea celui de-al Doilea Război
Mondial România a fost marcată de
guvernarea antonesciană. În numai
patru ani România a cunoscut gloria și decăderea, biruinţa în teritoriile dezrobite și neajunsurile tăvălugului sovietic.
În plan intern, actul de guvernare după
principii cazone a făcut multe victime,
dintre aceștia numeroși tineri cunoscând
ororile anchetelor de la Siguranţă și suferinţele din închisori. Invocând consolidarea puterii politice într-o perioadă în care
România purta un război, autorităţile statului au trecut la arestări masive, cu acuzaţii din cele mai fanteziste. Un astfel de
caz este al celor 10 elevi de la Școala
Normală din Buzău acuzaţi de organizare în Frăţiile de Cruce, grupul nr. 14. Cap
al acestei grupări a fost considerat tânărul
Virgil Maxim, născut la 6 decembrie 1922,
în Ciorani, judeţul Prahova, care i-ar fi
succedat lui Marin Naidim, absolvent al
Școlii Normale în iunie 1942. Virgil Maxim
a fost arestat la 1 noiembrie 1942, deși în
actele Siguranţei este trecută data de 12
noiembrie. A fost anchetat la Buzău și la
1 decembrie mutat la Ploiești în vederea

înfăţișării la proces. Prin Sentinţa nr.
14.409 din 3 decembrie 1942 a Curţii
Marţiale a Corpului 5 Teritorial Ploiești,
Virgil Maxim a fost condamnat la 25 ani
muncă silnică și anularea diplomelor școlare, pentru „strângerea de cotizaţii și contribuţii în scopuri urmărite de asociaţiuni
interzise” și „constituirea de asociaţiuni
clandestine potrivnice ordinei existente
în stat”. După condamnare, Virgil Maxim
a cunoscut ororile temniţelor de la Ploiești
și Aiud (din decembrie 1942).
La Aiud, sistemul executării pedepsei
se desfășura pe trei faze: „regimul celular”,
adică singur în celulă, cu dreptul de a citi;
„la comun”, alături de alţi 10-20 deţinuţi,
în celule mari, cu obligaţia a de participa
la munci interioare, iar ultima fază consta
în scoaterea la munci exterioare, în grădini de zarzavaturi. Deţinuţii aveau dreptul la duhovnic, dintre preoţii închiși, care
slujeau în capela penitenciarului. Însă, din
martie 1943 s-a instituit un regim sever,
prin izolare, înrăutăţirea hranei și numeroase pedepse corporale. Credinţa a fost
cea care l-a ajutat pe Virgil Maxim să supravieţuiască. Încă înainte de rebeliune,
tânărul Maxim primise o educaţie religioasă în cadrul Frăţiilor de Cruce, evident
marcată de motivaţia patriotică, dar și politică legionară. La Aiud a avut șansa să
cunoască caractere care să-l îndrume pe
linia spirituală dezbrăcată de orice haină
politică, o atitudine creștină mai presus
de orice comportament lumesc. A intrat
în grupul misticilor de la Aiud, unde se
remarcau Valeriu Gafencu, Anghel Papa-
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cioc, preotul Vasile Serghie, Traian Trifan sau
Traian Marin. După
1945, regimul de detenţie s-a ameliorat, într-o perioadă deţinuţii
putând duce o intensă
activitate meditativă și
viaţă duhovnicească,
atunci când au fost
sculptate: chivotul pentru mănăstirea Vladimirești, candele de
lemn, cruci și troiţe în
miniatură. Din 1946,
alături de colegii de suferinţă, Maxim a lucrat
la Galda, una din fermele agricole pe care
pe care penitenciarul le
luase în arendă.
După 1948, Maxim
este transferat la Târgșor, unde cunoaște
începutul reeducării în
rândul tinerilor. În
1950 este mutat în
Reduitul de la Jilava și
din 1951 la Gherla. În mai 1954 este
mutat la Văcărești, pentru a fi anchetat
ca martor în procesul reeducării, refuzând însă să depună mărturie în sprijinul acuzării. Din acest motiv a fost trimis din nou la Aiud și supus reeducării
orchestrate de colonelul Gheorghe Crăciun. Aici a refuzat reeducarea, manifestând fidelitatea pentru credinţa în care

fusese botezat. De pildă, un informator
din penitenciar consemna la 17 februarie 1964 cum Maxim afirmase: „Când
ne-a scos din celulă, nu mi s-a spus unde
ne duce. Eu am refuzat de a participa la
această acţiune și în trecut. Am spus-o
dlui colonel-comandant. Acum spun același lucru: nu am nevoie și nu primesc să
fiu reeducat“. Pentru Maxim era o
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declaraţie de conștiinţă și de convingere
religioasă, după cum mai afirmase la 1
decembrie 1962: „Am activat în organizaţia FDC din anul 1940 până în 1942,
la data arestării. Am încetat să activez și
nu fac nici un fel de politică de la acea
dată … Păcatele personale făcute faţă de
Dumnezeu, de societate și faţă de sufletul meu le discut și le așez în actul de
mărturisire creștină la picioarele lui Hristos. N-am participat, nu particip și nu
încuviinţez nici un act de ofensă la adresa
lui Dumnezeu. Răspund numai pentru
greșelile mele și nu mă fac părtaș, nici
nu pot răspunde pentru ale altora. Socotesc că între credinţă și știinţă nu este un
raport de necompatibilitate, ci unul de
armonie într-un act de subordonare în
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care credinţa fecundează știinţa și-i dă
finalitate, făcând-o să slujească societăţii, după legile morale cele mai înalte”.
Alţi informatori din celulă arătau cum
„deţinutul Maxim Virgil se scoală noaptea după stingere și face rugăciuni îndelungi” sau cum propovăduia adevărul de
credinţă: „În luna decembrie 1959, când
l-am întâlnit într-o cameră la etajul doi,
m-a învăţat (desigur, cu consimţământul meu, dar la insistenţele lui) mai multe rugăciuni: Crezul, Psalmul 50 și altele mici, precum și tipicul după care
trebuie spuse, care dimineaţa, care la
prânz și care seara, pentru a fi bun creștin și pentru ca Bunul Dumnezeu să binevoiască a le primi. Spunea că fiecare
creștin trebuie să devină un sfânt… Tot
atunci, în fiecare seară, la ora 18.00, câte
o oră, uneori prelungindu-se și după efectuarea numărului de seară, ne explica,
după ce ni le spunea în întregime pe de
rost, texte biblice. Astfel am făcut cunoștinţă cu Evanghelia lui Ioan, Predica de
pe munte și texte comparate între
Evangheliile lui Ioan și Luca sau Matei…
El avea program de rugăciuni de trei ori
pe zi, în genunchi: dimineaţa, la prânz și
seara și cu mai puţin fast după-amiaza
după ora 17:00”.
A fost eliberat la 1 august 1964, printre ultimii deţinuţi din Aiud. Totuși, libertatea a fost ca o a doua temniţă, deoarece
Securitatea l-a urmărit permanent până
în 1989.
Adrian Nicolae Petcu
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FESTIVALUL
„DIN DRAGOSTE PENTRU FRUMOS”
Ediţia a Va – 14-17 mai 2015
14 și 17 mai - Franţa
15, 16 și 17 mai - Belgia

JOI 14 MAI (FRANŢA)
Cripta Puţului (biserica Saint-Sulpice, 33 rue Saint-Sulpice, 75006 Paris)
10.00-10.15
10.15-11.00

11.00-12.00
12.00-12.20
12.20-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00

15.00-15.20

15.20-15.40
15.40-16.00

Deschiderea celei de-a Va ediţii (an jubiliar) a Festivalului Din dragoste
pentru Frumos de către Înaltpreasfinţia Sa Părintele Mitropolit IOSIF.
Lansare de carte: Caietele Festivalului. Masă rotundă: IPS IOSIF
și invitaţii săi evocă primele patru ediţii (2011-2014) ale Festivalului
Din dragoste pentru Frumos.
Conferință: Misiunea preotului și a parohiei în societatea zilelor noastre.
Conferenţiar invitat: Părintele Nicolae TĂNASE.
Film: Valea Plopului – o gură de Rai.
Întrebări și răspunsuri cu Părintele Nicolae TĂNASE.
Agapă.
Conferință: Despre plinătatea vieţii în Hristos și misiunea Bisericii
Ortodoxe în lume. Conferenţiari invitaţi: Jonathan și Elisa JACKSON,
actori Hollywood.
Lansare de carte: Jonathan JACKSON, The Mystery of Art: Becoming
an Artist in the Image of God (Taina artei: cum să devii un artist după
chipul lui Dumnezeu), Ancient Faith Publishing, 2014.
Film: Convertirea la Ortodoxie a unui actor de la Hollywood.
Întrebări și răspunsuri cu Jonathan și Elisa JACKSON.

Institutul Cultural Român (1 rue de l’Exposition, 75007 Paris)
18.00-18.40

Expoziţie de fotografie: The mission. Pr. Ioan GINSCA et Pr. Iulian NISTEA.
Vernisaj prezentat de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit IOSIF
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și de Domnul Radu CIOBOTEA, Director adjunct ICR Paris.
Cocktail.
Ambasada României (123 rue Saint-Dominique, 75007 Paris)
19.00-19.15

19.15-20.00

20.00-20.45
20.45-21.30

Deschiderea Serii de Gală de către Excelenţa Sa Domnul Bogdan
MAZURU, Ambasadorul României în Republica Franceză, în
prezenţa Înaltpreasfinţiei Sale, Părintele Mitropolit IOSIF.
Concert de muzică medievală și veche românească. Grupul
franco-român Ô-ARTA. Cu participarea extraordinară a actorului și
muzicianului Jonathan JACKSON. Partea I.
Antract: gustare.
Concert de muzică medievală și veche românească. Grupul
franco-român Ô-ARTA. Cu participarea extraordinară a actorului și
muzicianului Jonathan JACKSON. Partea a IIa.

DUMINICĂ 17 MAI (FRANŢA)
Reședinţa mitropolitană (1 bd du Général Leclerc, 91470 Limours)
10.00-13.00

13.00-17.00

17.00
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Sfânta Liturghie arhierească. Preasfinţitul Părinte Episcop MARC
Nemţeanul. Corala Catedralei mitropolitane Sfinţii Arhangheli,
condusă de Ionuţ FURTUNĂ.
Serbare câmpenească cu bucătărie tradiţională românească.
„Ruptul sterpelor”, spectacol oferit de Grupul IEUDENII – Ieud
(Maramureș).
Concert de muzică românească de inspiraţie populară interpretată
de Corala Catedralei mitropolitane Sfinţii Arhangheli, condusă de
Ionuţ FURTUNĂ.
Târg cu vânzare de artă etnografică.
Managerul manifestării: Gheorghe CÂRCIU – Casa Românească
Europeană.
Închiderea celei de-a Va ediţii a Festivalului Din dragoste pentru Frumos
de către Preasfinţitul Părinte Episcop MARC Nemţeanul.
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MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A EUROPEI OCCIDENTALE
ȘI MERIDIONALE
INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN
MINSTERUL AFACERILOR EXTERNE - DEPARTAMENTUL ROMÂNI DE
PRETUTINDENI
AMBASADA ROMÂNIEI ÎN REGATUL BELGIEI

FESTIVALUL „DIN DRAGOSTE PENTRU FRUMOS”
Ediţia a Vª
15-17 mai 2015, Bruxelles

VINERI 15 MAI
Abbaye de la Cambre (11 Abbaye de la Cambre, 1050 Ixelles - cu intrare*)
20h00 - 20h15
20h15 - 21h15
21h15 - 21h30

Deschiderea celei de-a Va ediţii a Festivalului Din dragoste pentru
Frumos de către Înaltpreasfinţia Sa Părintele Mitropolit Iosif
Concert Gheorghe Zamfir . Acompaniat la pian de Alberta
Alexandrescu
Închiderea serii de către Înaltpreasfinţia Sa Părintele Mitropolit Iosif

SÂMBĂTĂ 16 MAI
Bibliotheka Wittockiana (Rue du Bemel 23, 1150 Woluwe-Saint-Pierre - cu intrare*)
09h00 - 09h15
09h15 - 10h00

Deschiderea zilei de către Înaltpreasfinţia Sa Părintele Mitropolit Iosif
Conferinţă: Cultura cultului și cultul culturii - conferință - eseu
de nuanță teologică, despre o relație în dificultate în societatea
contemporană
Invitaţi: Costion Nicolescu, doctor în teologie și cercetător știinţific
la Muzeul Ţăranului Român din București și pr Cyrille de la
mănăstirea Chevetogne.
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10h00 - 10h15

Întrebări, răspunsuri

10h15 - 11h15

Conferinţă: Cetera-i inima mea / Și strunile di pă ia. Despre muzicile
tradiționale Ethnophonie. Prezentare și exemplificări
Invitaţi: Costin Moisil, etnomuzicolog la Muzeul Ţăranului Român,
Emil Mihaiu și Zenu Oliver Zanc, muzicieni din Transilvania.

11h15 - 11h30

Întrebări, răspunsuri

11h30 - 12h15

Conferință: Icoana sau Cuvântul pentru ochi: fereastră asupra
Împărăţiei, teologie a Frumuseţii; proiecție imagini
Invitată: Anne Marie Velu - specialistă în iconografie bizantină

12h15 - 12h30

Întrebări, răspunsuri

12h30 - 12h45

Recital de poezie al actriţei Maria Ploae - Fă-ţi timp să vezi pădurea

12h45 - 13h45

Agapă

13h45 - 14h45

Prezentare și proiecţie de film documentar: Amfiteatre și închisori Un psiholog în temnițele comuniste
Invitat: Nicolae Mărgineanu - operator, scenarist, producător și
regizor de film

14h45 - 15h00

Întrebări, răspunsuri

15h00 - 16h00

Conferință : Eugen Ionescu și Emil Cioran - un credincios necredincios
și un necredincios credincios
Invitat: Eugen Simion, critic și istoric literar, editor, profesor
universitar, membru titular al Academiei Române și președinte al
acestui for din 1998 până în 2006, președinte al Secției de Filologie
și Literatură a Academiei Române.

16h00 - 16h15

Întrebări, răspunsuri

16h15 - 16h30

Pauză

16h30 - 17h15 Concert Grigore Leșe
17h15 - 17h30
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FESTIVALUL „DIN DRAGOSTE PENTRU FRUMOS”

DUMINICĂ 17 MAI
Biserica Ortodoxă Română Sf. Nicolae (Rue des Palais 181, 1030 Bruxelles)

10h00 - 13h00

Sfânta Liturghie Arhierească , cu participarea arhid. Mihail Bucă
și a cântăreţilor Teodor-Mihail Gavrilă și Andrei Susai

13h00 - 14h00

Agapă

14h00 - 14h30

Expoziţie de sculptură și pictură: Silvia Radu - Grădina cu Îngeri.
In memoriam Dan HĂULICĂ - președinte de onoare al Asociației
Internaționale a Criticilor de Artă. Cu participarea acad. Eugen Simion.
Vernisajul expoziției va fi prezentat de către IPS Iosif. Moment poetic
cu actriţa Maria Ploae: Iisus în zeghe - din versurile poeților martiri
ai închisorilor comuniste.

14h30 - 15h00

Expoziție de pictură: Miliţa Sion - Pământ și cer.
Vernisajul va fi prezentat de către dl Costion Nicolescu, cercetător
știinţific la Muzeul Ţăranului Român. Moment muzical cu violonistul
Etienne Sleewaegen.

Théâtre Marni (Rue de Vergnies 25, 1050 Ixelles - cu intrare*)
18h50 - 19h00

Deschiderea serii de către Înaltpreasfinţia Sa Părintele Mitropolit Iosif.

19h00 - 19h25

Frumuseţi bizantine - Mini concert arhid. Mihail Bucă,
Teodor-Mihail Gavrilă și Andrei Susai

19h25 - 20h00

Monospectacol cu caracter religios si istoric: Lacrima Basarabiei GRIGORE VIERU: Vasile Butnaru (actor basarabean)

20h00 - 21h00

Antract, gustare

21h00 - 22h00

Concert Tcha Limberger și grupul Les Violons de Bruxelles

22h00 - 22.15

Închiderea celei de-a Va ediţii a Festivalului Din dragoste pentru
Frumos de către Înaltpreasfinţia Sa Părintele Mitropolit Iosif.

*

vezi: http://festival.mitropolia.eu
Coordonator eveniment: Simona Ivanciu (http:// festival.mitropolia.eu; simonaivanciu@hotmail.com;
tel: +32/486/733168)
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PAGINA NEPSIS

PARIS 5 - 7 IUNIE 2015

n e p s i s
summer
festival
apel la par ticipare
epsis Franţa organizează anul acesta în premieră un festival-concurs dedicat tinerilor.
NEPSIS SUMMER FESTIVAL se adresează tuturor tinerilor interesaţi de
muzică folk din ţările MOREOM (Franţa, Italia, Spania, Portugalia, Elveţia, Belgia, Olanda,
Regatul Unit al Marii Britanii, Irlanda) cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani.

N
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Vom avea bucuria de a ne întâlni, cânta și dansa împreună, pe durata a 3 zile: 5-7
iunie 2015. În cadrul programului vor avea loc trei evenimente: Concursul de interpretare de muzică folk, Balul Tinerilor și Concertul extraordinar susţinut de cunoscutul interpret Ștefan Hrușcă, care va prezida și juriul Concursului. Festivalul va avea loc
pe scena palatului Behagues, sediul Ambasadei române din Paris.
Înscrierea la concurs se va face până la data de 15 mai la adresa de mail: nepsis.france@mitropolia.eu. Candidaţii sunt invitaţi să trimită sub formă de fișier audio/video
piesa/piesele pe care doresc să le interpreteze. Se poate interpreta atât solo, cât și pe
grupuri de mai multe instrumente și voce/voci, posibilităţile sunt nelimitate.
Se vor atribui numeroase premii, iar câștigătorii primelor trei locuri vor primi, pe
lângă diferite premii surpriză, o chitară cu autograful lui Ștefan Hrușcă.
Laureaţii vor fi promovaţi pe canalele media ale Mitropoliei, precum și pe canalul
TVR Internaţional.
PROGRAMUL MANIFESTĂRII
Vineri 5 iunie
18:30: SECȚIUNEA CONCURS I
21:30: Degustare produse românești
Sâmbătă 6 iunie
14:30: SECȚIUNEA CONCURS II
18:30: Festivitatea de premiere
19:30: Balul Tinerilor (tema: tradiții și folclor internațional)
Duminică 7 iunie
19:00: Concert extraordinar Ștefan HRUȘCĂ
Contact organizatori:
Andreea Ionescu, Email: nepsis.france@mitropolia.eu, Tel: +33(0) 687 27 18 40
Asociaţia Tinerilor Ortodocși
NEPSIS – Filiala Franţa
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Noaptea
de
Paști
în imagini
Paris, Franța
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Marsilia, FRANȚA

Marsilia, Franța

Grenoble, FRANȚA

Chantonnay, FRANȚA

Cachan, FRANȚA

Bastia, Corsica, FRANȚA
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Brest, FRANȚA
Melun, FRANȚA

Mulhouse, FRANȚA

Melun, FRANȚA

Manastirea Rosiers, FRANȚA

Manastirea Rosiers, FRANȚA
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Caen, FRANȚA

Tours, FRANȚA

Trappes, FRANȚA

Trappes, FRANȚA
Tarbes, FRANȚA
Niort, FRANȚA
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Manastirea Vilar, FRANȚA
Champigny sur Marne, FRANȚA

Turnhout, BELGIA

Aalst, BELGIA

Namur, BELGIA
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Zeebrugge, BELGIA

Warizy, BELGIA

Parohia Sf. Cruce,
Dublin, IRLANDA

Parohia Buna Vestire, Dublin, IRLANDA
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Nottingham, ANGLIA

Nottingham, ANGLIA
Boston, ANGLIA

Boston, ANGLIA

Cardiff, ȚARA GALILOR

Northampton, ANGLIA
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Kingsbury, ANGLIA
Paraclisul Episcopal Nașterea Maicii Domnului și Sf. Ioan
Iacob Hozevitul, ANGLIA

Coventry, ANGLIA

Cork, IRLANDA

Fribourg, ELVEȚIA
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Lugano, ELVEȚIA
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Italia
Sediul-Eparhial, ITALIA

Alba, ITALIA

Abano-Terme, ITALIA
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Alcamo, ITALIA

Ancona, ITALIA

Asolo, ITALIA

Asti, ITALIA

Avezzano, ITALIA

Bassano, ITALIA

Bivongi, ITALIA

Bolzano, ITALIA
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Brescia2, ITALIA

Bresso, ITALIA

Cagliari, ITALIA

Camposampiero, ITALIA

Canicatti, ITALIA

Carrara, ITALIA

Catania, ITALIA

Catanzaro-Crotone, ITALIA
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Cerignola, ITALIA

Cesena, ITALIA

Chianciano, ITALIA

Cosenza, ITALIA
Faenza, ITALIA
Civitavecchia, ITALIA
Cuneo, ITALIA
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Cirie, ITALIA

Reggio-Emilia, ITALIA

Piacenza, ITALIA
Imola, ITALIA
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Firenze, ITALIA
Ferrara, ITALIA

Messina, ITALIA

Forli, ITALIA

Ivrea, ITALIA

laspezia, ITALIA

Legnago, ITALIA

Livorno, ITALIA
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Macerata, ITALIA
Lucca, ITALIA

Moncalieri, ITALIA

Malta, ITALIA

Palermo, ITALIA
Parma, ITALIA
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Pino-Torinese, ITALIA

Pescara, ITALIA

Pinerolo, ITALIA
Mantova, ITALIA
Pavia, ITALIA

Piotello, ITALIA
Prato, ITALIA
Prata-di-Pordenone, ITALIA
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Ravenna, ITALIA

Reggio-Calabria, ITALIA

Roma2, ITALIA

Roma3, ITALIA
Roma5, ITALIA

Roma7, ITALIA

54

APOSTOLIA • NR. 86 • MAI 2015

NOAPTEA DE PA|TI }N IMAGINI

Roma9, ITALIA

Rovigo, ITALIA

Saluzzo, ITALIA

Siracusa, ITALIA
Salerno, ITALIA

Roma6, ITALIA
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Torino1,
ITALIA

Torino1, ITALIA
Thiene, ITALIA
Torino2, ITALIA

Torre-Spaccata, ITALIA

56

Torino3, ITALIA

Tortona, ITALIA
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Trieste, ITALIA
Susa, ITALIA

Trento, ITALIA

Vasto, ITALIA

Varese, ITALIA
Udine, ITALIA

Tivoli, ITALIA
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Veneția, ITALIA
Verona, ITALIA

Velletri, ITALIA

Vicenza, ITALIA
Viareggio, ITALIA

Villafranca, ITALIA
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Viterbo, ITALIA
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Spania
Catedrala Episcopală Madrid , SPANIA

Paraclisul Episcopal din Villalbilla,
SPANIA
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Lanzarote, SPANIA
Alcoy, SPANIA

Alicante, SPANIA

Alcala de Henarez , SPANIA

Benidorm, SPANIA
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Bilbao, SPANIA

Bilbao, SPANIA
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Fuenlabrada, SPANIA
Gijon Oviedo , SPANIA

Barcelona, SPANIA

Girona, SPANIA

Guadalajara, SPANIA
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Lleida, SPANIA
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Reus, parohie ucraineană, SPANIA

Malaga, SPANIA

Calatayud, SPANIA

Huesca, SPANIA
Torrent, SPANIA
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Motril, SPANIA

Manzanares, SPANIA

lliria, SPANIA

Lanzarote, SPANIA

Palma de Mallorca, SPANIA
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Manresa , SPANIA
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Santander, SPANIA

Santarem, PORTUGALIA

Sevilla, SPANIA

Tarancon, SPANIA

Vinaros, SPANIA
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Teruel,
SPANIA
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Villarrobledo, PORTUGALIA

Vitoria Gasteiz, PORTUGALIA

Toledo, SPANIA
Torrenvieja, SPANIA

Zaragoza, SPANIA
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Reţete
Pentru că cea mai dietetică dintre cărnuri,
dar și cea mai nutritivă, este carnea de iepure (o carne de culoare alb-rozalie cu cel mai
mic nivel de colesterol, grăsimi saturate, calorii și sodiu; pe de altă parte, are cel mai
mare nivel de proteine), fragedă și foarte ușor
de digerat, vă propun în continuare o reţetă
super-gustoasă!
TOCĂNIŢĂ DE IEPURE CU
MĂSLINE
Ingrediente: Cca 1 kg carne iepure (porţionat), 1 conservă de 400 g roșii, 1 ceapă, 3 căţei usturoi, cimbru, 2 foi dafin, sare,

și sfaturi practice
piper, 2 linguri ulei, 1 mână măsline negre (dacă se poate fără sâmburi), 100 ml
vin roșu.
Mod de preparare: Se încinge uleiul într-o oală și se prăjesc bucăţile de carne pe
ambele părţi, câte 2-3 minute pe fiecare
parte. Se scoate carnea din oală și se pune
în loc ceapa tocată, lăsându-se pe foc până
se înmoaie un pic. Se adaugă usturoiul
strivit, roșiile cu tot cu suc, foile de dafin,
se condimentează totul cu sare, piper și
cimbru, după care se așază bucăţile de carne în sos, adăugând și vinul. Se lasă totul
la fiert la foc mediu, cu capac, cca 40 minute. Spre final se pun măslinele și se mai
lasă la fiert 5 minute fără capac.
Se poate servi cu mămăliguţă, orez sau
piure de cartofi.
Sugestii: Dacă iepurele nu a fost scurs de sânge cum trebuie, prinde un gust specific ce dispare în momentul în care îl „marinezi’” în oţet
timp de vreo 20 de minute, după care îl clătești cu apă rece. Iepurele de casă se fierbe ca
și carnea de pui, foarte repede, dar cel sălba-
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tic e mai fibros și trebuie ţinut în vin sau în
alte tipuri de marinate ca să-l frăgezești. Pentru
ca sosul să iasă mai grosuţ, se pot da bucăţile de carne prin făină înainte de a fi prăjite.
(după e-retete.ro)
Continuăm cu o altă reţetă sănătoasă (plină de omega 3) și foarte ușoară...
PASTĂ DE BRÂNZĂ CU
SARDINE
Ingrediente: 200 g brânză proaspătă de
vaci (sau brânză cremă), 1 lingură smântână (sau iaurt), 1 conservă fileuri de sardine în ulei (de 100 g), 1/2 ceapă, 1/4 legătură pătrunjel, 1 lingură suc de lămâie,
sare, piper; opţional: puţin chili sau 1 vârf
linguriţă harissa.

Se poate servi pe pâine prăjită sau în
coșuleţe din aluat.
Sugestii: În loc de brânză și smântână se
poate folosi direct brânza Făgăraș; are exact
consistenţa care trebuie pentru această reţetă. Iar în loc de sardine se poate folosi la fel
de bine tonul.
(după e-retete.ro)
GĂLUŞTE CU CĂPŞUNI
Ingrediente: 500 g brânză vaci, 500 ml
lapte, 5 linguri zahăr, 2 ouă, cca 200 g griș,
1 fiolă aromă vanilie, căpșuni, 100 g mac și
2 linguri de zahăr, un vârf de cuţit de sare.

Mod de preparare: Puneţi în blender
brânza (scursă de apă, dacă are), smântâna, sardinele (scurse bine de ulei), sare și
piper după gust, sucul de lămâie (și condimentele picante, dacă doriţi) și frulaţi
până obţineţi o pastă spumoasă. Adăugaţi
apoi ceapa și pătrunjelul tocate mărunt.

Mod de preparare: Se pune laptele la fiert
cu un vârf de cuţit de sare. Când începe să fiarbă, se adaugă grișul în ploaie, mestecând cu un
tel ca să nu se facă cocoloașe. Lăsăm pe foc până
începe să se îngroașe (ca la grișul cu lapte; dacă
e prea moale se mai adaugă griș). Apoi amestecăm brânza de vaci cu ouăle, zahărul, vanilia, iar compoziţia aceasta o adăugăm peste
griș, amestecând totul din nou pe foc până ce
se obţine o compoziţie destul de tare, după care

APOSTOLIA • NR. 86 • MAI 2015

67

RE#ETE |I SFATURI PRACTICE

farfurie plată. Cu mâinile curate, umezite cu
apă, și cu o lingură se ia din compoziţie (care
trebuie să fie destul de tare) și se modelează
mingiuţe în interiorul cărora se pune câte o căpșună, după care se rostogolesc prin mac și se
așază pe un platou. Irezistibil!

lăsăm să se răcorească puţin. Căpșunile se spală și li se taie codiţa. Macul se macină și se amestecă împreună cu zahărul, întinzându-se într-o

DE LA BUNICA CITIRE...
(din Biblioteca Formula As)
Pentru a ne convinge dacă apa de la
robinet, din fântână sau din izvor este
bună de băut, umplem o sticlă bine spălată și punem în ea o linguriţă de zahăr
sau, și mai bine, de zahăr candel pisat. Astupăm bine sticla și o ţinem două zile într-un loc cald. Dacă după 24-36 de ore
apa devine tulbure, lăptoasă sau apar fire
de albeaţă în ea, faptul acesta va dovedi
că ea conţine materii organice și alte necurăţii. O astfel de apă nu este bună de
băut. Dacă însă apa din sticlă rămâne limpede mai multe zile, putem fi siguri că ea
nu conţine nimic vătămător sănătăţii
noastre.

1

Ciorba sau mâncarea în care aţi scăpat prea multă sare se repară ușor dacă
2
puneţi repede înăuntru câteva felii de cartof crud. Daţi-o încă o dată în clocot și
apoi scoateţi afară feliile de cartof.
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Sugestii: Se poate folosi, în loc de mac, pesmet sau nucă măcinată, cu zahăr sau scorţișoară. Iar în loc de căpșuni merg și caise sau
prune. Sau... lăsaţi imaginaţia să lucreze!

Bulionul de roșii pus în mâncare va fi
mai gustos dacă adăugaţi și o linguriţă
3
de zahăr.
Carnea devine deosebit de fragedă dacă,
înainte cu jumătate de oră de a fi găti4
tă, se pune într-o baie de iaurt. Carnea e
mai sănătoasă și mai digerabilă dacă în loc
de sosuri și garnituri se consumă ca atare,
condimentată cu ierburi aromate.
Căpșunile nu se spală niciodată după
ce li se scoate codiţa! Altfel, sucul și vi5
taminele se pierd în apa din vas sau din chiuvetă. Căpșunile își sporesc aroma dacă, după
spălare, se adaugă o linguriţă de oţet și se
amestecă cu delicateţe. Pentru a feri fructele de putrezire în vasul în care stau, puneţi printre ele doi-trei căţei de usturoi.
Nu învârtiţi niciodată în mâncare cu o
lingură de metal. Ea schimbă gustul,
6
metalul fiind atacat de acizi. Întoarceţi-vă
la obiceiul bunicilor noastre: folosiţi doar
linguri de lemn.
Preoteasa Daniela Porumb
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