VREMEA
VREMUIEȘTE

și
OMUL
ÎMBĂTRÂNEȘTE

câteva gânduri de vacanţă

șa spune un înțelept proverb
din trecut. Și aceasta se vede
și se simte și mai mult în zilele noastre când, datorită trudei și a alergăturii de toate zilele, se întâlnesc tot mai multe chipuri
îmbătrânite înainte de vreme și mâini înnăsprite de necontenita trebăluire... De aceea,
m-am gândit ca acum, în prag de „vacanță”
pentru mulți dintre frații și surorile noastre,
să propun câteva gânduri de luare aminte la
felul cum se petrece această perioadă, pentru
a o folosi într-un mod care să aducă o autentică și atât de necesară odihnă, atât în suflet,
cât și în trup.
Când se gândește la vacanță, omul contemporan se gândește la distracție, adică la o

A

activitate care să-l „dis-tragă” de la ceea
ce face în mod obișnuit. Unii se „distrag” de la activitatea zilnică din Italia
prin activitate gospodărească de restructurare generală în România. Și revin din „vacanță” mai obosiți decât au
plecat. Alții se „distrează”, pur și simplu, dar rezultatul final al acestui fel de
distracție tot „oboseală” se numește.
Ceea ce se poate constata, așadar, este
că nu se mai cunoaște calea firească ce
duce la odihna lăuntrică și la odihna
trupului... Dar cu toții suntem nostalgici după o „tihnă” pe care am simțit-o
în trecut la bunicii sau chiar la părinții
noștri sau pe care o întâlnim mergând
la o mănăstire sau vorbind cu un pă-
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rinte duhovnicesc, mergând în pelerinaj
în Țara Sfântă sau pe Muntele Athos. În
ce constă acea „tihnă” sau „odihnă” și cum
se poate ajunge la ea? Sau de ce nu o mai
avem?
Starea de agitație și de continuă „alertă” în care petrece omul modern și care se
numește „stres”, adică „silire” sau „oprimare”, îl duce la a zice împreună cu dreptul Iov: N-am nici tihnă, nici odihnă, numi găsesc nici o pace și zbuciumul mă
stăpânește1. Uneori se ajunge atât de departe cu această stare, încât omul nu mai
este conștient de chinul în care își petrece viața și se trezește doar atunci când se
îmbolnăvește sau când constată că a îmbătrânit sau doar când cineva dintre cei
dragi lui părăsește lumea aceasta...
Remediul la această situație de chin la
care se supune omul pe sine chiar fără săși dea seama uneori, își află remediul într-un minunat și mângâietor cuvânt al
Mântuitorului Hristos: Veniți la Mine toți
cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la Mine, că sunt blând
și smerit cu inima, și veți afla odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu este bun
și povara Mea este ușoră2. Acesta este
„programul de vacanță” la care vă îndemn
pe toți, inclusiv pe cei care nu luați propriu zis vacanță.
„Jugul” păzirii cuvintelor Domnului
Hristos din Evanghelie și povara strădaniei de a le împlini, spre deosebire de jugurile și poverile din această lume, sunt
bune și ușoare, pentru că ele ne-au fost să-

dite în fire prin Botez și corespund cu firescul pe care Dumnezeu l-a așezat în noi
prin creație. Noi ne chinuim acum pentru că ne-am ieșit din fire și ne trăim viața
după principii care nu mai corespund firescului și care ne ruinează sănătatea și
ne răpesc pacea și tihna sufletului.
Vă urez, așadar, tuturor, să vă
redescoperiți legătura firească cu Făcătorul
nostru și să începeți să vă hrăniți cu ceea
ce este specific fiilor lui Dumnezeu, care
nu numai cu pâine se hrănesc, ci cu tot
cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu3,
care este duh și este viață4; să vă hrăniți
continuu cu adevărata mâncare și adevărata băutură5 care sunt Sfântul Trup și
Sânge ale Domnului Hristos, din care,
dacă mănâncă cineva nu mai moare6, ci
are viață veșnică7. Aceasta este hrana cea
mântuitoare pentru care merită să vă dați
nu numai vlaga, ci chiar și viața, că ea aduce în suflet pace și odihnă și vă ajută să
puteți răbda mai ușor greutatea zilei8 și
să aflați odihnă sufletelor voastre.
† Episcopul SILUAN
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
Note:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Iov, 3, 26.
Evanghelia după Matei, 11, 28-29.
Cf. Mt. 4, 4.
Cf. In. 6, 36.
Cf. In. 6, 55.
Cf. In. 6, 50.
Cf. In. 6, 54.
Cf. Mt. 20, 12.
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DATORNICUL
NEMILOSTIV
a 11-a duminică după Rusalii - Mt 18, 23-35

ceastă pildă de căpătâi nu este istorisită
decât de Sf. Matei și
nu a fost mult comentată de Părinții
Bisericii, în afară de
Sfântul Ioan Gură de Aur. În Apus este
de asemenea citită după Rusalii, în cea
de-a douăzeci și una duminică.
E de folos întotdeauna, pentru a
înțelege sensul unei pilde, să vedem în
ce împrejurări a istorisit-o Domnul, și
cui S-a adresat.
Ne aflăm la sfârșitul misiunii Sale
pământești în Galileea când Domnul Își
începe «urcarea către Ierusalim», pentru a săvârși mântuirea lumii (conform
versetului următor). Hristos s-a întors
la Capernaum după Schimbarea la Față
și are o conversație îndelungă cu ucenicii Săi, în legătură mai precis cu momentul în care Hristos vorbește despre mustrarea fratelui (Mt 18, 1-20). Cu acest
prilej, Petru întreabă pe învățător:

A

4

„Doamne, de câte ori va greși faţă de
mine fratele meu și-i voi ierta lui? Oare
până de șapte ori? Iisus i-a spus: Nu zic
ţie până de șapte ori, ci până de șaptezeci de ori câte șapte.”1. Pentru a-Și întări spusele, Domnul povestește atunci
pilda Datornicului nemilostiv.
După cum face îndeobște, Hristos ia
ca punct de plecare Împărăția cerurilor
(care este desăvârșirea vieții omenești
și modelul perfect al relației între Om și
Dumnezeu) și Cel care împărățește în
ea, Tatăl cel ceresc2. Împăratul „a voit să
se socotească cu slugile sale”. Este o
indicație prețioasă pe care adesea o auzim din gura lui Hristos: Omul are de
dat socoteală lui Dumnezeu. A primit
de la Dumnezeu chipul Său și harul de
a putea să I se asemene Lui (dacă vrea
și dacă lucrează întru aceasta). A da socoteală înseamnă a apărea dinaintea
Celui care este izvorul a toate și care a
dat toate, și care este deci singurul judecător a toate: este o verificare duhovni-
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cească și o judecată, care au drept țel de
a ne face responsabili și de a ne face să
trecem la vârsta de om matur. Evanghelia
vorbește de mai multe ori despre judecata de pe urmă, fie individuală (la moartea fiecărei persoane) fie universală (la
sfârșitul timpurilor). Fiecare persoană
care moare apare dinaintea „Dreptului
Judecător”3, Hristos, care a primit de la
Tatăl Său puterea de a judeca (In 5, 22),
și va auzi această întrebare: ce ai făcut
cu harul Meu? Ai strâns dimpreună cu
Mine sau ai risipit? Ce roade aduci lui
Dumnezeu? Te-ai făcut vrednic să te asemeni lui Dumnezeu sau ai dat înapoi întru neasemănare? Toate aceste întrebări
pot fi cuprinse într-una singură: „Mă
iubești?”. Aceasta ne arată și că există o
legătură directă între Împărăția Cerurilor
și iertare: Împărăția nu este deschisă
Omului decât pentru că Dumnezeu ne
șterge datoriile, pentru că ne iartă.
Un om, care
simbolizează un tip
de suflet, este adus
de îngeri (slugile)
dinaintea Judecătorului suprem. Acest
o m e s t e d a to r
10 000 de talanți4,
ceea ce înseamnă o
sumă enormă, nemaiauzită. Aceasta
înseamnă că a păcătuit mult dintaintea

lui Dumnezeu: a primit mult și nu dă nimic Împăratului; nu și-a sporit această
bogăție5, nu a lucrat dimpreună cu Împăratul. Și nu are cu ce plăti: este „insolvabil”. Când ai cheltuit harul, ai sărăcit
fără putință de întoarcere, te-ai îndepărtat de modelul dumnezeiesc. Ce ar putea omul să dea în schimb? Această
bogăție pierdută nu era exterioară: nu
poate fi târguită. Hristos Însuși a zis: „Ce
va da omul în schimb pentru sufletul
său?” (Mt 16, 26). Atunci Învățătorul
rostește o judecată de temut: „să fie vândut el și femeia și copii și pe toate câte
le are, ca să se plătească datoria”.
Pentru a înțelege acest cuvânt, trebuie să ne amintim care erau moravurile din vremea aceea. Este vorba de a fi
vândut ca rob, și uneori se putea întâmpla chiar ca familia întreagă să fie vândută, căci un tată era proprietarul soției
și al copiilor lui: toată familia era deci
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vândută spre robie iar bunurile materiale erau confiscate. Datoria se achita din
contravaloarea persoanelor, care erau silite să muncească din greu. Acest lucru
trebuie transpus în plan duhovnicesc:
omul care a păcătuit mult și care nu a făcut nimic spre apărarea lui este dat
Satanei, pentru că este rob al Satanei.
Prin suferința cea nespusă din iad își va
plăti datoria. Aceasta numește Sfântul
Efrem6 iertarea datoriilor „prin foc”, care
este contrarul iertării fără plată: atunci
când omul stăruiește în păcat, Dumnezeu
nu are alt mijloc decât să-l lase în voia
lui, adică de fapt în voia Satanei, nădăjduind că astfel va putea să intre în sine,
să se pocăiască și să se schimbe.6
Aici, dincolo de aspectul legal și social, „soția” reprezintă ceea ce omul are
mai scump, mai intim, iar „copiii” reprezintă operele sale, roadele sale.
Acestea trebuie apropiate de cuvintele lui Hristos cu privire la alegerea duhovnicească pe care fiecare creștin e
chemat să o facă, după ce a primit chemarea lui Dumnezeu: cel care a preferat lucrurile lumești (pământul, vitele
[lucrul], căsătoria [soția]…) și nu chemarea lui Dumnezeu, nu este vrednic
de Hristos7, care spune deslușit: „Cel
care iubește pe tatăl sau pe mama sa…
pe fiul sau pe fiica sa [la Sfântul Luca:
pe femeia sa] mai mult decât pe Mine,
nu e vrednic de mine” (Mt 10, 37 et Lc
14, 26).

6

Dinaintea acestei judecăți de temut,
omul are o purtare remarcabilă: se închină dinaintea Stăpânului și Îl roagă8
promițând să întoarcă datoria, ceea ce e
același lucru cu mărturisirea păcatului
și cu pocăința. Atunci Împăratul „milostivindu-se de el” îi iartă datoria: uriașul
său păcat este iertat, fără a i se cere nimic în schimb8.
De îndată ce a ieșit din palatul împărătesc, omul întâlnește pe unul care slujea împreună cu el și care îi datorează 100 de dinari, adică o sumă foarte
mică4, și îi cere, strângându-l de gât, să-i
plătească pe loc. Celălalt îl roagă, la fel
cum făcuse omul cu Împăratul și în
aceiași termeni, dar acela nu vrea să audă
nimic și îl aruncă în închisoare. Cei care
stau de față se întristează văzând aceasta și se duc să spună Împăratului.
Atunci are loc o a doua judecată,
care este mult mai înfricoșătoare,
„definitivă” (chip al Judecății celei din
urmă). Stăpânul îi reproșează cu multă
asprime lipsa de milă pentru aproapele
lui. De fapt, îi spune: oare nu ar trebui
să se porți și tu cu fratele tău așa cum
Dumnezeu se poartă cu tine? „Iertânduți pe deplin datoria” fără să-ți cer nimic,
ți-am dat prilej să te asemeni lui
Dumnezeu, să te porți ca și Dumnezeu
cu aproapele tău. Dar ai nesocotit acest
nou har pe care ți l-am dăruit, ai ratat și
această a doua șansă. Atunci este „dat
pe mâna chinuitorilor”, ceea ce este un
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chip al Iadului, după cum am spus mai sus, „până ce și-a plătit toată datoria”: aici
regăsim întreaga teologie a Sfântul Efrem despre dezlegarea datoriilor „prin foc”6.
Darul dumnezeiesc al iertării e condiționat de iertarea omului: faptul că omul nu
s-a schimbat înseamnă că nu a „dobândit9”, nu și-a însușit iertarea dumnezeiască.
Aici vedem o foarte puternică analogie cu pilda Ospățului ceresc, în care un om a
putut intra în cămara de nuntă, dar nu s-a îmbrăcat cu haină de nuntă: nu s-a schimbat, nu s-a îmbrăcat cu Hristos; atunci este aruncat „în întunericul cel din afară”,
în iad (Mt 22, 12-13). Nu putem intra în Împărăția lui Dumnezeu fără să ne asemănăm cu Dumnezeu: acest lucru este cu neputință.
Trebuie să adăugăm ceva care are o mare importanță pe plan duhovnicesc,
cu privire la diferența între datoria celor doi oameni, care este uriașă (10 000
talanți/100 dinari) și care are o valoare universală. Datoria celui dintâi este enormă pentru că este o datorie față de Dumnezeu, în timp ce datoria celui de-al doilea este mică, pentru că este față de un om, aproapele lui. Acest lucru trebuie pus
în paralel cu pilda paiului și a bârnei. Când un pai este în ochiul meu, nu mai
văd nimic: este ca o bârnă, o bucată de lemn. Dar ceea ce este în ochiul aproapelui meu este cu adevărat un pai, ceva mic. Cu ușurință pot să i-l scot, dar nu
pot să scot eu însumi ceea ce se află în ochiul meu. Diferența nu este de ordin
material, ci duhovnicesc. 10 000 de talanți, este păcatul meu față de Dumnezeu.
100 de dinari, este păcatul aproapelui meu față de mine, care nu sunt decât făptură și un om păcătos. Și eu datorez 100 de dinari multora. Adevăratul păcat al
Omului este împotriva lui Dumnezeu: este de a refuza iubirea Lui.
De fapt, această pildă este o frumoasă ilustrare a celei de-a cincea cereri pe
care o facem la Tatăl Nostru: „și ne lasă/iartă datoriile/greșalele noastre, așa cum
și noi lăsăm/iertăm datornicilor/greșiților noștri”. Trebuie să observăm că este
singura frază a acestei „Rugăciuni a rugăciunilor” pe care o comentează Hristos
imediat după aceea (Mt 6, 14-15). Dacă nu există reciprocitate, „Tatăl cel drept”10
nu ne va ierta nici El.
Pr. Noël TANAZACQ (Paris)
Note:

1. 1- 70x7 = de 490 de ori. Este mult, dar trebuie să observăm că Hristos nu a zis „mereu”, nici « veșnic», ceea ce înseamnă că există o limită, o judecată, legată de liberta-
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tea omenească, pentru că omul păcătos poate refuza ierdarea care i se dăruiește (și ipso
facto pocăința). Aceasta se leagă de ceea ce spusese Domnul chiar puțin mai înainte,
vorbind despre mustrarea frățească, și care se termină printr-o judecată (mai întâi să
se mustre vinovatul singur, apoi cu 2 sau 3 martori, și în sfârșit față cu toată Biserica:
dacă iarăși refuză, să fie dat afară din Biserică - Mt 18, 17).
2. Avem aici o descriere limpede a cadrului, pe Pământ și în Cer. Această pildă se adresează
celor care cunosc pe Dumnezeu [aici, „evreii” și, prin extindere, noi creștinii]: este un
Împărat, Tatăl ceresc, și slugile, noi. Pildele nu privesc pe oamenii din afară, – din lume –,
pe cei care nu cunosc pe Dumnezeu.
3. 2 Tim 4, 8 („Domnul, dreptul judecător…”)
4. Talantul era în același timp o monedă de schimb (ca euro în zilele noastre) și o măsură
de metal prețios. Era cea mai puternică monedă de schimb grecească și valora 6000 de
drahme (sau dinari, echivalentul roman al drahmei). O drahmă (sau dinar) corespundea cu salariul de o zi al unui muncitor. Talantul de argint reprezenta 26 până la 34 kg
de argint curat (dar în vremea lui Hristos, nu mai era decât monedă de schimb). Dinarul
valora reprezenta 3,85 g de argint. Comparând aceste valori cu veniturile anuale ale regelui Irod, care se ridicau la 900 de talanți, ne dăm seama că 10 000 de talanți corespund mai degrabă cu bugetul unui stat. Altă comparație: în pilda talanților, Stăpânul
dă respectiv slugilor sale 5, 2 și 1 talant, ceea ce deja înseamnă mult.
5. Cf. pilda talanților (Mt 25, 14-30): cel care dă înapoi talantul stăpânului, fără să producă
nimic, este socotit: „rău și leneș” și aruncat în întunericul cel mai dinafară, iadul. A se
vedea Apostolia n° 79 (10-2014).
6. Sf. Efrem Sirul (+ 373) face o distincție interesantă între păcatele care vor fi iertate
„gratuit” și cele care nu vor putea fi iertate decât prin foc („plata prin gheena”): „când
va plăti în gheena, Domnul îl va răsplăti în Împărăție”. Comentariu la Diatessaron, (S.C.
n° 121): Despre păcatul care nu poate fi iertat (p. 184-185). Nu este singurul Părinte
al Bisericii care se exprimă astfel.
7. A se vedea pilda Ospățului ceresc: înșiruirea grijilor acestei lumi se găsește la Sf. Luca
(Luca 14, 18-20). În versiunea Sf. Matei, Împăratul își trimite slugile (îngerii) să nimicească
cetatea, adică lucrurile și oamenii, și spune: „cei poftiți n-au fost vrednici” (Mt 22, 2-14).
A se vedea Apostolia n° 18 (9/09) pentru Mt și n° 80 (11, 14) pentru Luca.
8. Iertarea este gratuită, dar nu este un bun care se cuvine de la sine omului și nici nu este
automată: omul trebuie să-și mărturisească păcatul [să-l recunoască], să se pocăiască
[să-și schimbe inima] și să ceară iertare lui Dumnezeu.
9. În sensul în care înțelege acest lucru Sf. Seraphim din Sarov: „țelul vieții creștine este
dobândirea Duhului Sfânt”.
10. „Părinte drepte”: Ioan 17, 25.

8
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na dintre binecuvântările date nouă de Dumnezeu este perpetuarea didacticii duhovnicești prin părinţi
cuminţi, simpli, trăitori, înţelepţi
precum Cuvântul pe care cu necontenire îl propovăduiesc prin grai
și trăire. Părinţi prin care patristica devine atemporală, continuând
până la noi, cu noi, printre noi, prin

U

oameni cunoscători de Cuvânt. Poate un astfel
de părinte este arhimandritul Ioachim Parr, american de sorginte britanică, benedictin convertit la ortodoxie, care propovăduiește frumuseţea dreptei credinţe într-un tărâm atât de
secularizat precum cel al Americii.
Într-o convorbire cu monahiile de la Mănăstirea
Novodevicie din Sankt Petersburg, părintele relatează o întâmplare din activitatea sa misionară
în New York, demnă de paginile oricărui pateric
purtător de frumuseţe patristică.
Spune părintele că la o oră târzie din noapte l-a sunat odată chiriarhul său, dându-i ascultare să meargă degrabă la un spital pentru a împărtăși un muribund. Spitalul era situat la
câteva zeci de kilometri de mănăstire, într-o zonă
săracă și foarte periculoasă. Părintele s-a dus la
spital și a reușit să-l împărtășească pe bolnavul
care își trăia ultimele clipe ale vieţii. Doar că se
făcuse deja foarte târziu și întoarcerea spre mănăstire era destul de periculoasă. Trebuia să folosească metroul. Și așa a făcut. Desigur, la acea
ora târzie nu era multă lume. Vagonul în care se
afla era gol. La un moment dat, într-o staţie, prin
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celălalt capăt al vagonului urcă un bărbat
dubios, care începe să-l fixeze cu o privire demonică. Părintele crede că i-a venit
sfârșitul când, brusc, bărbatul se apropie
de el și îl întreabă batjocoritor: „Tu cine
ești? Ce te-ai împopoţonat așa?”. Părintele
îi răspunde că e preot, iar străinul ameninţător se dovedește a fi și mai curios:
vrea să știe ce fel de preot este, și află că
slujitorul lui Dumnezeu era ortodox. Apoi
privește fix spre geanta părintelui și îl întreabă ce are în ea. „Ce ai și tu în cap.
Nimic.” Primind răspunsul curajos al preotului ce se vede că îl înfrunta, străinul se
miră că acesta nu e cuprins de teamă, dar
continuă să-l iscodească sfidător: „Știi,
cândva am fost și eu catolic, dar acum nu
mai cred în toate poveștile acestea. Un
preot mi-a spus că el poate să transforme
pâinea și vinul în Trup și Sânge. Și voi, ortodocșii, credeţi asta? Tu crezi?”.
Neșovăielnic, părintele afirmă credinţa sa
și a enoriașilor săi în această putere tainică, absolut convins că e mărturisitor al celei mai frumoase și dulci minuni, minu-
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nea euharistică. De data aceasta, bărbatul
devine grav, ca samarineanca interesată
de adevărata rugăciune la fântâna lui Iacov,
și îl surprinde pe părinte cu o întrebare:
„Păi cum, voi nu mergeţi niciodată acasă?”. După ce primește cel mai firesc răspuns cu putinţă, anume: „Ba da, după slujbă mergem acasă”, străinul dă dispreţuitor
din mână, îl privește ironic pe preotul din
faţa sa și îi spune: „Nu. Credincioșii tăi nu
cred. Nici tu nu crezi, părinte. Dacă eu aș
crede că Hristos este El Însuși pe altar, în
Biserică, n-aș pleca acasă nicicând. Pentru
ce să merg, și unde, de vreme ce Hristos
e cu mine? Unde să mă duc de lângă El?
Nici ei nu cred, nici tu, părinte”. S-a îndepărtat apoi și a coborât, după ce ne-a transmis tuturor, prin părintele Ioachim, o lecţie dură despre nestatornicia în credinţă.
Și ne lasă poate pe toţi înlăcrimaţi în cea
mai frumoasă și sinceră mărturisire de credinţă a Noului Testament, cea a tatălui copilului lunatic din Evanghelia după Marcu:
„Cred, Doamne, ajută necredinţei
mele!”.
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SFÂNTUL

APOLINARIE
EPISCOPUL RAVENEI
23 IULIE

n timpul Cezarului Claudiu, propovăduind cuvântul Evangheliei, Sfântul Apostol Petru a mers din Antiohia la Roma, împreună cu mai mulți
creștini. Anunțând în adunarea evreilor
că și el este evreu, a început să le descopere pe Iisus Hristos după cum Îl prevestiseră prorocii, arătându-le că El este Fiul
lui Dumnezeu Cel care S-a întrupat pentru mântuirea lumii. Mulți evrei și chiar
romani au crezut astfel în Hristos și primeau cu bucurie cuvântul, botezându-se.
Prin punerea mâinilor, Sfântul Apostol
Petru l-a așezat episcop la Ravenna pe ucenicul său Apolinarie, spunându-i: „Iată, ai
învăţat bine a cunoaște pe Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, și te-ai înștiinţat de faptele
Lui cele dumnezeiești; deci, să primești
sfinţirea Sfântului Duh și să te duci în cetatea Ravenna, ca să propovăduiești acolo numele lui Iisus Hristos, netemândute de nimic. Domnul nostru Iisus Hristos
să-ţi trimită pe îngerul Său, care îţi va găti
calea și îţi va împlini cererile tale”.

Î

Ajungând în cetate sfântul s-a dus în
casa unui ostaș, Irineu, unde, aflând că fiul
acestuia este orb, l-a vindecat făcând semnul Sfintei Cruci peste ochii săi. Irineu cu
toată casa lui au crezut în Domnul și s-au
botezat în râul de lângă Ravenna, iar sfântul Apolinarie a început a petrece de atunci
împreună cu ei.
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Irineu ostașul, aflând într-o zi că soția
tribunului era foarte bolnavă și că mulți
doctori nu au reușit s-o vindece, l-a sfătuit pe acesta să-l cheme pe sfântul Apolinarie,
ca unul care vindeca fără nici o doctorie.
Și chemând la dânsul pe sfântul în taină,
acesta i-a vorbit de Iisus Galileanul Cel
care vindeca bolnavii și în numele Căruia
cerea vindecare și el, apoi l-a îndemnat să
cheme pe toți ostașii pentru a cunoaște
puterea lui Hristos, iar la urmă s-a adresat
femeii tribunului: „În numele Domnului
nostru Iisus Hristos, scoală-te și crede într-Însul; dar să nu socotești că mai este cineva la fel ca Dânsul”. Și s-a tămăduit femeia și credea cu tărie că nu este alt
dumnezeu afară de Dumnezeul propovăduit de Sfântul Apolinarie. A urmat și botezul tribunului cu toată casa lui, împreună cu toți păgânii care erau acolo, iar din
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acel moment sfântul a început a petrece
cu ei. În casa tribunului a și făcut o
bisericuță în care slujea și unde îi împărtășea
pe toți cu Sfintele Taine. Petrecând el acolo 12 ani, a hirotonit doi preoţi, pe Aderet
și pe Calochir, iar pe Marchian, bărbatul
cel de bun neam, și pe Levcadie i-a făcut
diaconi împreună cu alţi șase clerici. El
cânta în biserică rugăciunile de zi și de
noapte, împreună cu dânșii preamărind pe
Dumnezeu. Deci, creștinii înmulţindu-se
și străbătând în popor vestea despre numele și despre puterea lui Iisus Hristos,
precum și despre propovăduitorul acela,
omul lui Dumnezeu nu putea să se ascundă. Așa că unii au spus despre dânsul lui
Saturnin, stăpânitorul cetăţii.
Acela l-a pus față în față cu slujitorii
idolești iar ei l-au dus la capiștile lor, punându-l să se închine zeităților păgâne. Iar
sfântul a râs de risipa lor de aur
și argint, care, spunea el, se putea împărți spre folosul săracilor, fapt care i-a înfuriat pe
aceștia încât l-au bătut, l-au legat cu o funie de picioare și l-au
aruncat pe malul mării, ca pe
un mort. În casa unei văduve
au purtat grijă ucenicii de el, în
ascuns, până s-a aflat că este
acolo și a fost chemat să vindece pe un om cinstit, Bonifatie,
care a amuțit deodată și căruia
doctorii, la fel, nu-i găseau vindecare. Sfântul l-a tămăduit atât
pe el cât și pe o slujnică a lui,
îndrăcită, certând duhul cel ne-
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curat. După aceste două vindecări au crezut în Hristos și s-au botezat cam 500 de
bărbați, însă din nou s-a pornit cel necurat împotriva sfântului și a fost bătut de
păgâni cu toiege, pus pe cărbuni încinși,
legându-l de picioare și trăgându-l afară
din cetate, pentru a nu mai vindeca pe nimeni în ea. Iar sfântul stând rezemat de
zidul cetății îi tămăduia pe toți care veneau la el; a zidit chiar și o bisericuță pe
malul mării, botezând în ea foarte mulți
oameni și crescând numărul credincioșilor.
Fiind izgonit apoi în Emilia, l-a lăsat în locul său la Ravenna pe preotul Calochir,
care a început a face și el minuni. După ce
s-a întors din Emilia, unde a întors pe mulți
la Hristos, Sfântul Apolinarie a înviat-o
pe fiica unui boier Rufin, crezând și mai
mulți în cuvântul Evangheliei, însă de data
aceasta le-a fost frică unora să se boteze,

pentru că Cezarul însuși l-a trimis pe
Mesalin, omul său de încredere, ca să-i pedepsească pe creștinii din Ravenna și pe
sfânt. După ce a fost pus din nou la multe chinuri sfântul a fost trimis în surghiun,
dar sfărâmându-se corabia a scăpat el, împreună cu cei trei clerici care-l însoțeau și
cu doi soldați luminați și botezați, ajungând toți pe țărm la Misia. Și aici săvârșind
minuni și vindecând bolnavii sfântul a întors pe mulți la Hristos, iar apoi a plecat
până pe malul Dunării, ajutând pe mulți
păgâni prin propovăduirea cuvântului.
După trei ani a ajuns din nou cu corabia la Ravenna, bucurându-se toți de
revederea cu episcopul lor. Sfărâmând
capiștile lui Apolon, l-a vindecat apoi pe
fiul orb al mai-marelui cetății, păgânul
Taurus, cel care a mărturisit că dacă îi va
fi vindecat fiul, va crede și el împreună
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cu tot poporul său în Dumnezeul
creștinilor. Și săvârșindu-se vindecarea,
Taurus s-a minunat și a crezut, scoțându-l
pe sfânt din mâinile necredincioșilor și
ducându-l într-un sat din apropiere, unde,
zidind o bisericuță, putea sluji din nou
poporului.
Cezarul Vespasian, primind scrisoare
de la păgâni că episcopul slujește în continuare și că îi întoarce pe mulți de la zeități
la Hristos, l-a pus pe Demosten patriciul
ca să-l prindă și să-l pună la munci, iar acela îndată l-a dat în grija unui soldat, să-l
păzească, până ce va veni timpul muncilor. Sutașul însă, fiind creștin, l-a sfătuit
pe sfânt să iasă din cetate și să stea afară
puțin, până se mai potolește mânia
necredincioșilor. Însă aflând de aceasta
câțiva din ostașii păgânilor, l-au urmărit
pe sfânt și l-au tăiat cu săbiile, până li s-a
părut că l-au omorât. Ziua, l-au găsit ucenicii și l-au dus în satul spre care plecase
și sfântul, unde a mai trăit șapte zile, sfătuindu-i pe toți și prorocind despre vremurile viitoare și îndemnând pe toți la
răbdare și întărire în credință.
După 28 de ani de păstorire, în 23 iulie
a trecut la Domnul, mormântul său fiind
adânc săpat în piatră, pentru ca nu cumva
păgânii să-l batjocorească. A fost plâns de
tot poporul, ca un arhiereu și mucenic al
Lui Hristos, Căruia i-a slujit toată viața și
pentru Care a ars ca o torță, răspândind lumină și căldură tuturor celor din jur, fiind
pildă cu cuvântul și cu fapta.

SFÂNTUL MUCENIC

E V PLU
DIACONUL
11 AUGUST
n timpul împăraților Diclețian și Maximian, atunci când împotriva
creștinilor era o foarte mare prigonire, a fost trimis în părțile Siciliei un asupritor cumplit, Pentagur, ca să-i chinuiască și să-i piardă pe toți creștinii pe care-i
va găsi acolo.
Ajungând în cetatea Cataniei, a poruncit ighemonului Calvasian să adune tot
poporul în locul numit „al lui Ahile” și

Î

Preot Porumb Gelu-Valentin
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unde Pentagur l-a întrebat dacă toți cinstesc
pe zei și aduc închinăciuni și jertfe acestora. Mare i-a fost bucuria păgânului când a
auzit că toată lumea aduce închinare păgânească și că nu sunt creștini acolo, dar mai
târziu a aflat că în Catania este un bărbat,
un diacon, pe nume Evplu, care umblă cu
o carte după el și care învață poporul, străbătând toate ulițele, că Dumnezeul
creștinilor este mare.
Auzind acestea ighemonul a poruncit
să fie căutat și, fiind găsit în timp ce citea
oamenilor din Sfânta Evanghelie, a fost legat și purtat la judecată. Fiind întrebat de
ce nu jertfește zeilor, a mărturisit că nu
cunoaște alt Dumnezeu decât Dumnezeul
creștinilor, Cel care, spunea el, „i-a îmbrăcat pe creștini cu haina luminii și a nemuririi, care e Sfântul Botez.”
Neînțelegând cuvintele sfântului, ighemonul l-a acuzat de mândrie, ca unul care
nu cunoaște muncile și chinurile, dar el a
răspuns: „Muncile îmi sunt mie cunună luminoasă, iar ţie întuneric și pierzare”.
Bineînțeles că aceste cuvinte au stârnit mânia lui Calvasian, care a poruncit să-l spânzure gol la muncire și să-i fie strujit trupul
cu piepteni de fier. În tot timpul acesta mucenicul se ruga Domnului pentru tărie și
putere, ca să nu fie biruit de vrăjmașul și de
chinuri și, dacă tot e dezbrăcat de haina trupului, să fie îmbrăcat cu haina nemuririi. Iar
un glas din ceruri s-a auzit: „Îmbărbăteazăte, Evplu și te întărește! Hainele cele adevărate sunt pregătite ţie”.
Ighemonul a poruncit apoi ca Evanghelia
să-i fie spânzurată la gât și așa să fie închis în

temniță, iar temnița să fie pecetluită cu inelul său, pentru ca nimeni să nu poată ajunge
la el și să-i ducă apă și mâncare. După șapte
nopți și șapte zile, flămânzind și însetând,
sfântul Evplu s-a rugat Domnului ca El, cel
care a adăpat pe poporul său în pustie și care
a spălat lumea prin Botez, să facă să iasă un
izvor cu apă acolo în temniță, care să-i răcorească și foamea și setea. Iar după acele zile,
ighemonul socotind că este mort de foame
și sete, a poruncit să fie scos din temniță.
Ostașii însă, deschizând s-au spăimântat văzând acolo atâta apă, neștiind ce s-a petrecut, dar sfântul a făcut cu mâna un semn asupra apei și îndată ea a dispărut, fapt care i-a
spăimântat mai tare , ducându-l în fața ighemonului. Și acesta s-a tulburat, pentru că
sfântul era ca după un ospăț, sănătos și vesel
la față și a poruncit să-i fie rupte urechile cu
undițe de fier iar apoi să fie dus la curte, pentru judecată. Mucenicul s-a rugat ca înainte
de tăiere să mai aibă puțin răgaz pentru rugăciune și, primind încuviințarea, se ruga
Domnului citind din Sfânta Evanghelie, luminând pe mulți și aducând poporul la
cunoștința adevăratului Dumnezeu.
Apoi și-a plecat cinstitul cap și a dat slavă
Domnului săvârșindu-se prin moartea în 11
august, intrând întru bucuria Domnului și primind odihnă cu toți sfinții în impărăția cea cerească. Iar cinstitul lui cap a fost luat împreună cu trupul de oameni binecredincioși și a
fost îngropat într-un loc vestit, unde au început a se săvârși minuni, spre slava lui Dumnezeu
Cel în Treime Sfânt.
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n e p s i s
summer
festival
recum un haiku, nobil purtător
al unei densități de mesaj pe care
limbajul comun nu o cunoaște,
cântarea folk provoacă inima la
o simțire imediată. Este invitația la un acces direct la simțământ prin vibrație lăuntrică, în care cuvintele nasc sens în inima
înfiorată de revărsarea de înțelegere venită
pe aripi de cântare. Muzica folk are darul
să trezească simțirea lăuntrică precum metafora invită, prin medierea unor realități
cunoscute, la pătrunderea într-o lume nouă,

P
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2 0 1 5
dăruitoare de sens. Iată de ce credem că un
festival folk are meritul de a fi întâi de toate o provocare la a-ți deschide lăuntrul pentru a dărui și a primi. Aceasta este o stare
de tinerețe care nu mai ține doar de vârstă,
ci cere vocațional trăirea relației cu Dumnezeu. Iar spațiul Bisericii, loc și stare prin
excelență a inspirației, poate dărui cântării
folk o adâncime prin care să învățăm să fim
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mai deplin cu și în fața lui Dumnezeu. Dorul nostru lăuntric, stările noastre inspirate,
toate acestea purtate de muzică pot atinge și trezi în semenii noștri bucurie și adâncire.
Nepsis Summer Festival 2015 a constituit o premieră și o manifestare de excepție,
organizată de Nepsis France și găzduită la palatul Behagues al Ambasadei noastre la Paris,
cu participare entuziastă a tinerilor din mai multe țări, între 5 și 7 iunie. O punte între
generații în măsura în care tinerii interpreți au fost jurizați de nume sonore precum Vlad
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CROSMAN, Costin PETRESCU (fost Mondial și Phoenix) sau Ștefan HRUȘCĂ, care
au și participat de altfel la interpretarea finală comună a tuturor concurenților. Un eveniment care continuă să facă valuri printre tineri, catalogat pe facebook ca fiind „cel mai”.
Laureații concursului de folk au fost, la secțiunea individual, Bogdan CĂPĂȚÎNĂ (locul 1), Dragoș TOMOIOAGĂ (locul 2) și Angela NECHIFOR (locul 3). Premiul de
popularitate a revenit Mariei RADA, de numai 10 ani. La secțiunea trupe au câștigat
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trupa AGAPIS – Constantin COZLAN,
Cosmin FAGE, Daria ȘEUȚĂ, Mihai
SÂRBU, Natalia BEREGA și Vasile
GULIGĂ (locul 1), trupa SPERANȚA –
Cătălin MALCOCI, Cristina STOICA,
Iacob IATCO, Ionela CAZACU și Octavian
CRISTE A (locul 2), și respectiv
SURORILE POLISCIUC – Mariana
POLISCIUC, Ana POLISCIUC și Iulian
PRODAN (locul 3). Marele Trofeu NEPSIS
SUMMER FESTIVAL 2015 a revenit trupei PORTATIV – Angela Nechifor, Andrei
Bogdan, Bogdan Căpățînă, Claudia
Bădulescu și Valentina Dascălu. Concursul
de folk a fost urmat de prima ediție a
„Balului Tinerilor”, ce a avut ca temă
„Tradiții și Folclor”, printre suprizele serii
numărându-se dansurile folclorice, concertul susținut de Corala Catedralei SfințiiArhangheli din Paris și concursul de „Miss
si Mister Tradiție.”
Referindu-se la muzica folk, IPS Iosif,
prezent cu căldură și entuziasm în mijlocul participanților și adresând cuvânt la
momentul decernării premiilor, mărturisea : „Mi-am dat seama că muzica folk este

foarte la îndemâna tuturor, după cum îi
spune și numele, „folk” însemnând popular. Este o muzică în care suntem și poeți,
suntem și oameni ai credinței, suntem și
sentimentali, putem să exprimăm ceea ce
trăim, suntem și protestatari, pentru că muzica folk acceptă și protestul. Eram copil
când Ștefan Hrușcă, de exemplu, cânta la
cenaclul Flacăra. Vă dați seama ce formă
de protest extraordinar era pe vremea aceea, deși eu nu înțelegeam, eram prea mic,
într-o Românie în chingi. Și ce cântau ei
atunci, generația aceea extraordinară, i-a
inspirat pe mulți, era și o formă de eliberare, o formă de libertate, pentru că atunci
când te exprimi, te și eliberezi. Apoi, muzica aceasta folk a izvorât și din temnițele
comuniste, pentru că foarte multe din cele
cântate astăzi de interpreții muzicii folk au
fost alcătuite în pușcării. Dragoste pentru
viață. Nu neapărat exprimată în rugăciune,
în această convorbire lăuntrică a omului cu
Dumnezeu, cu sine și cu creația, fără deci
să aibă pretenția că este o rugăciune. Dar
dacă fiecare suspină în inima lui, ar fi o rugăciune, cum spune părintele Arsenie
Papacioc. Ne gândim că tot ceea ce trăiește
omul, tot ceea ce exprimă omul, exprimă
înaintea lui Dumnezeu, nu numai înaintea
oamenilor, și mai ales și în primul rând înaintea lui Dumnezeu, pentru că într-o stare lăuntrică, de durere, de bucurie, de
suferință, de tristețe sau de veselie, întâi de
toate Dumnezeu este Cel care primește stările sufletului nostru.”
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TATĂL ŞI FECIORII
de
LEV TOLSTOI

U

n tată
t își sfătui feciorii să trăiască
în bună înțelegere, dar ei nu-i dădeau ascultare. Atunci îi adună pe
toți și le ceru să aducă un mănunchi de
nuiele, apoi le spuse:
— Rupeți-l!
Se tot străduiră feciorii, dar nu l-au putut
rupe. Tatăl desfăcu mănunchiul și le ceru
să rupă nuielele una câte una. Feciorii
frânseră cu ușurință nuielele. Atunci tatăl
le spuse:
— Așa va fi și cu voi; dacă veți trăi în bună
înțelegere și dragoste unul față de celălalt, nimeni nu vă va putea frânge vreodată. Dacă însă vă veți certa și vă veți răzleți în viață, oricine vă va putea da ușor
pierzaniei.

MORALA: Dragii mei, cel rău a încercat
mereu să dezbine oamenii, pe toate căile posibile, pentru a putea să-i ducă spre
pierzare cât mai ușor. Și nu-l subes mați!
E în ton cu moda! Dacă sunteți atenți, puteți vedea că-n zilele noastre se face multă reclamă la telefoane, tablete, calculatoare, televizoare și alte tehnologii noi
care par să ne facă viața cât mai ușoară
și plăcută, dar toate duc la izolarea individului; pentru că el, după un mp, nu va
mai ș cum să comunice în lumea reală,
cum să gândească singur și, de fapt, va
ajunge SINGUR! Altă luptă se dă pe tema
familiei, pe ceea ce semnifică ea și ce
valori cul vă, dorindu-se a fi desființată
cât mai repede. Tinerii sunt îndemnați
să rămână cât mai mult singuri, să nu se
„lege” prin taina căsătoriei, să se poată
distra cât mai mult. Dar totul este o iluzie
ce te face să crezi că ce este bine e rău și
invers, folosită de diavol pentru a câș ga
suflete; el ș e ce e prețios și nu-l interesează banii sau alte lucruri materiale, ci
doar le folosește ca să-i facă pe cei slabi
să-și vândă sufletul. Dar oare ar reuși
dacă noi am fi uniți în familie, în biserică,
în popor? Oare de ce Dumnezeu a lăsat și
binecuvântat familia pe pământ?
Nu uitați: „Unde-i unul nu-i putere, unde-s
doi puterea crește!”, ca în mănunchiul de
nuiele.

Când pe oameni i-a-nvățat
S-aibă suflet curat,
Și Împărăția cerească
Bucuroși să o primească,
Domnul bun le oferi
Drept exemplu pe ....
Răspunsul o să-l găsiți mai jos,
în integramă, dar la... singular!

1 – Obiect sfânt pe care S-a răs gnit
Domnul nostru Iisus Hristos;
2 – Cea mai importantă virtute teologică
este ....;
3 – ..... ne-au învățat de mici calea cea
dreaptă;
4 – Centru afec v din care pornesc gândurile cele bune;
5 – .... trebuie eliminat din viața noastră.

Sen mentul cel mai sfânt
din cer și de pe pământ.
(Dragostea)
Ia să-mi spuneți voi acum
ce-i la margine de drum,
Le vezi oriunde te duci
așezate la răscruci.
(Troițele)
ȘTIAȚI CĂ... ?
Privitul la televizor zilnic mp de 4-5 ore
provoacă: dezvoltarea anormală a funcțiilor creierului; incapacitatea de concentrare și atenție; incapacitate de control
a comportamentului; dificultăți de exprimare, vocabular redus; stoparea imaginației crea ve?
(după micu icres ni.ro)

GHICI GHICITOAREA MEA!

Cine-i cel ce-a fost silit,
Din Trapezund a venit,
Prin chinuri și suferință
Să lepede-a lui credință,
Al Sucevei-ocro tor
Primește rugăciunea tuturor.
(Sf. Ioan cel Nou de la Suceava)

GĂINUŞA CU OUĂ DE AUR

tânără s-a mutat împreună cu soţul ei la ţară, în casa bunicilor, care muriseră de puţin timp. Acolo, cei doi au găsit tot ce le trebuia ca să ducă o viaţă liniștită. Aveau o grădină roditoare, pomi fructiferi și câteva păsări de curte.
Femeii îi plăcea foarte mult să stea în curte și să se îngrijească de grădină. Cel mai
mult se bucura când auzea găinile cotcodăcind, fiind sigură că acestea i-au făcut ouă
gustoase. Îi plăcea să stea printre ele și să le dea grăunţe și mereu căuta să vadă care găinușă e mai harnică. Printre găini era și una pitică, despre care femeia știa de la bunica ei că i se spune Puiuţu’. Aproape în fiecare zi, Puiuţu’ începea să cotcodăcească foarte tare, ca și cum ar fi făcut un ou de care era foarte mândră.

O
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Dar când femeia se ducea la coteţ să
ia oul, ce să vezi!... În mijlocul cuibarului
era un ou mic cât o alună. Tânăra certa
mereu găinușa că pentru atâta lucru face
o gălăgie așa de mare și o repezea cu mătura.
Azi așa, mâine așa, până într-o zi
când femeia, sătulă de cotcodăcelile găinușei, îi puse gând rău s-o vândă la târg,
zicându-și că mai bine ia pe ea un pumn
de grăunţe decât s-o ţină în curtea ei degeaba! Dar mai apoi și-a dat seama că
nu putea duce găinușa la târg, pentru că
aceasta era prea mică și lumea ar fi râs
de ea. Cum să vândă o găinușă așa de
mică, și care nici nu făcea ouă? Atunci
s-a hotărât s-o taie și să facă mai bine o
supă din ea. Și s-a dus la culcare hotărâtă ca a doua zi să-i ceară soţului ei să
taie găinușa. Dar în timpul nopţii a avut
un vis ciudat.
În vis i-a apărut bunica ei, cu găina pitică în braţe, și i-a spus:
– Ce ai tu cu Puiuţu’, cu găinușa mea?
De ce vrei s-o tai?
Femeia a răspuns:
– Păi uite că mă supără mereu. Cântă
cel mai tare dintre toate, cotcodăcește de
numai pe ea o aud, dar face un ou așa de
mic că n-ai la ce să-l folosești.
– Dar ce-ţi pasă ţie de ou? Nu ești mândră că poate cânta așa de frumos și tare?
– Și cu ce mă ajută pe mine că poate
cânta? Nu știe decât să facă gălăgie și să le
sperie pe celelalte… Că de fiecare dată
când cotcodăcește ea, celelalte găini se ascund în coteţ.

– Ei bine, află, fata mea, că această găină are ouă de aur și un glas fermecat! a
spus bunica ei.
– Cum așa? s-a mirat femeia.
– De fiecare dată când apare o primejdie, un uliu sau un animal care ameninţă păsările, ea fuge prin toată curtea și
cântă cât poate de tare ca să le atenţioneze pe celelalte… Găinile, când o văd fugind și cotcodăcind așa, știu că e o primejdie și intră în coteţ sau pe sub lemne, se
ascund, astfel că nici una nu a fost răpită
de uliu sau de vreun alt animal până acum,
tocmai datorită acestei găini pitice. Tu
chiar credeai că degeaba o alintam eu
Puiuţu’? Găinușa aceasta chiar face ouă
de aur, fiindcă slujește cu credinţă celorlalte.
Femeia se trezi dimineaţa uimită, cu
gândul la visul pe care îl avusese, și se hotărî să stea la pândă și să vadă dacă toate
acestea erau adevărate. Își făcu de lucru
toată ziua prin grădină, căci soţul ei nu era
acasă, uitându-se mereu la păsări, doardoar o să vadă vreo ameninţare. Pe la amiază, când nici nu mai credea că se va întâmpla ceva, auzi găinușa cotcodăcind. Se duse
repede în curtea păsărilor și văzu un uliu
care dădea rotocoale pe cer, apropiinduse încet. În curte nu mai era nici o găină,
doar Puiuţu’ stătea și cotcodăcea lângă coteţ. Atunci femeia se grăbi spre locul acela, luă găinușa în braţe, o puse lângă celelalte în coteţ, la adăpost, și închise ușa.
(Povestire inclusă în cartea Nestemate duhovnicești, vol. I, Editura Cristimpuri, 2010)
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VIAŢA MEA
E UN ROMAN
ceasta este o propoziţie auzită frecvent de la persoane din jurul nostru, care
totuși nu-și au numele trecut pe coperta nici unuia
dintre romanele scrise vreodată în literatura universală. Prezentul articol va încerca să răspundă dacă
această afirmaţie este sau
nu întemeiată. Iniţiativa
atinge latura exegetică, neputându-se încadra decât
la știinţa cunoașterii omului și nicidecum la vreuna
dintre știinţele clasice.
Omul, ca subiect al știinţei, poate fi evaluat, analizat, măsurat, dar niciodată
înţeles pe deplin, rămânând microuniversul cel
mai explorat ce poate oferi în continuare descoperiri nebănuite.
Existenţa fiecărui om,
oricât de banală, anostă și
comună ar fi, poate fi subiectul unei opere literare.

De multe ori, citind romane, biografice sau nu, am
putut întâlni gânduri, sentimente și întâmplări despre care știm. Toate au un
răspuns simplu. În esenţa
sa profundă, persoana
umană trăiește aceleași
stări. Diferenţele de descriere întâlnite în literatura lumii provin doar din modul
în care scriitorii, fiecare
după talentul său, au știut
să pună în pagină viaţa despre care au scris.
Fiecare om trăiește un
roman, dar nu toţi pot sintetiza și descrie prin scrisul artistic viaţa/vieţile pe
care le cunosc. Practic,
nici o viaţă, datorită importanţei sale universale,
nu este de nedescris.
Autorii talentaţi reușesc
să înmănuncheze aspecte
de viaţă comune oamenilor, expunându-le prin trăirea personajelor din romanele lor.

24
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Dacă am văzut că afirmaţia este adevărată și totuși romanul vieţii celor
ce fac afirmaţia lipsește,
înseamnă, după părerea
mea, că adevărul trebuie
căutat în alt mod. Mai întâi trebuie precizat că
„scrierea” romanului, și
mai exact întâmplările din
acesta, poate/pot fi determinate de „autor” sau, pur
și simplu, „autorul” trăiește după niște repere extrem de comune, repere
între care elementul fundamental, grija pentru suflet, este neglijată. În atari
circumstanţe, am putea
spune că „autorul” este
practic purtat de valurile
vieţii încolo și încoace, el
doar constatând gândurile, faptele și întâmplările
ce i-au marcat viaţa.
Se poate trăi făcând
eforturi spre asemănarea
cu cei din jur, spre a fi „în
rândul lumii”, dar se poate

trăi și tinzând spre asemănarea cu sfinţii. Sursa inspiraţiei poate fi mass-media și „gura lumii”, dar
poate fi și cuvântul inspirat al lui Dumnezeu,
Biblia. Scriitorii surprind
senzaţionalul din anumite vieţi și apoi, transpunându-l în romane, oferă
posibilitatea cunoașterii,
dar și a comparaţiei.
Există însă și câte un
„roman” scris nu de un
autor anume, care consemnează toate cele ale
vieţii fiecăruia, romanul
vieţii noastre. Despre
această carte vorbește
Sfânta Scriptură în una din
cărţile sale, Apocalipsa
Sfântului Apostol Ioan. „Și
am văzut pe morţi, pe cei
mari și pe cei mici, stând
înaintea tronului și cărţile
au fost deschise; și o altă
carte a fost deschisă, care
este cartea vieţii; și morţii
au fost judecaţi din cele
scrise în cărţi, potrivit cu
faptele lor” (Ap 20, 12).
Contextul deschiderii
acestei cărţi ce descrie faptele fiecăruia este Judecata
de Apoi. Ceea ce este sau
va fi scris în această carte
a fiecăruia dintre noi poa-

Foto: Iulian Nistea

VIA#A MEA E UN ROMAN

te fi influenţat direct de către fiecare. Nu trebuie crezut
că gândurile fiecăruia ar putea lipsi din aceste cărţi.
Totdeauna fapta este precedată de gând. De asemenea,
cuvintele rostite sau nerostite nu sunt trecute cu vederea. O spune Însuși Domnul Hristos: „Căci din cuvintele tale vei fi găsit drept, și din cuvintele tale vei fi osândit” (Mt 12, 37).
Ceea ce nu am putea spune este dacă această carte a
vieţii fiecăruia dintre noi ar urma canoanele scrierii unui
roman: introducere, naraţiune și final. Ceea ce putem
afirma cu certitudine este că „romanul” vieţii noastre
scris în cer cuprinde și descrie modul în care am trăit.
De aici și convingerea că putem influenţa scrierea acestei cărţi trăind în așa fel încât, abţinându-ne de la unele
fapte, acestea să nu fie consemnate sau, împlinindu-le pe
altele, să determinăm viitorul nostru veșnic.
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DIN VIA#A PAROHIILOR

HRAMURI ÎN LUNA AUGUST:
5 august
7 august
10 august
10 august
15 august

Parohia Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț (Rovigo) –
păstorită de Pr. Nicolae Budui
Parohia Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla (Potenza) –
păstorită de Pr. Adrian Roman
Parohia Sfântul Mucenic Laurențiu Arhidiaconul (Alba) –
păstorită de Pr. Cătălin Zaharie
Parohia Sfântul Mucenic Laurențiu Arhidiaconul (Pavona)
– păstorită de Pr. Daniel Șurubaru
Paraclisul Episcopal Adormirea Maicii Domnului (Roma) –
Stareță Monahia Maria.

al 6-lea hram.
al 6-lea hram.
al 6-lea hram.
al 3-lea hram.

HRAMURI ÎN LUNA SEPTEMBRIE:
1 septembrie
2 septembrie

4 septembrie
5 septembrie
5 septembrie
6 septembrie
8 septembrie
8 septembrie
8 septembrie
9 septembrie

26

Parohia Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul (Fiumicino) –
păstorită de Pr. Cristian Olteanu
Parohia Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul
Constantinopolului (Lunghezza) – păstorită de Pr.
Benedict Firulescu
Parohia Sfântul Proroc Moise (Asolo) – păstorită de Pr.
Iulian Munteanu
Parohia Sfântul Proroc Zaharia (Monfalcone) – păstorită de Pr. Victor Budeanu
Parohia Sfinții Zaharia și Elisabeta (Parma) – păstorită de Pr. Ciprian Gavril
Parohia Sfântul Arhanghel Mihail (Mirano) – păstorită de Pr. Dumitru Crețan
Parohia Nașterea Maicii Domnului (Roma II) – păstorită de Pr. Ioan Ivan
Parohia Nașterea Maicii Domnului (Cremona) – păstorită de Pr. Doru Fuciu
Parohia Nașterea Maicii Domnului (San Damiano d’Asti)
– păstorită de Pr. Cătălin Mandici
Parohia Sfinții Ioachim și Ana (Tivoli) – păstorită de Pr.
Ion Florea

al 4-lea hram.
al 3-lea hram.

primul hram.
al 5-lea hram.
al 6-lea hram.
al 3-lea hram.
al 17-lea hram.
al 13-lea hram.
al 5-lea hram.
al 14-lea hram.
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9 septembrie

Parohia Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona (Pisa) – al 2-lea hram.
păstorită de Pr. Cristian Puricescu

10 septembrie

Parohia Sfintele Mucenițe Minodora, Mitrodora și al 3-lea hram.
Nimfodora (Imola) –păstorită de Pr. Doru Gârboan

13 septembrie

Parohia Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop (Pesaro) – păs- al 6-lea hram.
torită de Pr. Constantin Corniș

13 septembrie

Parohia Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop (Marcellina) al 4-lea hram.
– păstorită de Pr. Lucian Vasilache

13 septembrie

Parohia Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian al Cartaginei al 6-lea hram.
(Biella) – păstorită de Pr. Cristian Prențu

14 septembrie

Parohia Înălțarea Sfintei Cruci (Roma III) – păstorită al 15-lea hram.
de Pr. Ciprian Baltag

14 septembrie

Parohia Înălțarea Sfintei Cruci (Torino II) – păstorită al 15-lea hram.
de Pr. Lucian Roșu

15 septembrie

Parohia Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș (Rieti) al 2-lea hram.
– păstorită de Pr. Constantin Holban

17 septembrie

Parohia Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale Pistis, Agapis
și Elpis (Verona II)

22 septembrie

Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Brazi (San Giovanni al 9-lea hram.
Valdarno) – păstorită de Pr. Viorel Matei

23 septembrie

Parohia Sfântul Ioan Botezătorul (Enna) – păstorită de al 5-lea hram.
Pr. Radu Călin

23 septembrie

Parohia Sfântul Ioan Botezătorul (Bologna II) – păsto- al 3-lea hram.
rită de Pr. Marcel Călugărescu

24 septembrie

Parohia Sfânta Muceniță Tecla (Velletri) – păstorită de al 3-lea hram.
Pr. Vasile Radu

26 septembrie

Parohia Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (Chianciano) al 11-lea hram.
– păstorită de Pr. Ioan Bobîrnea

26 septembrie

Parohia Sfântul Voievod Neagoe Basarab (Rivoli) – păs- al 6-lea hram.
torită de Pr. Claudiu Diță

27 septembrie

Parohia Sfântul Sfințit Mucenic Antim Ivireanul (Cagliari) al 9-lea hram.
– păstorită de Pr. Andrei Agape

30 septembrie

Parohia Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul, al Armeniei al 2-lea hram.
(Lonato del Garda) – păstorită de Pr. Gabriel
Pandrea
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ZILELE MISIUNII ÎN CONTEXTUL IMIGRAȚIEI
ROMA, 16 – 21 IUNIE

n contextul împlinirii a opt ani de la
aprobarea de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a înființării
Episcopiei Ortodoxe a Italiei (în ședința sa
de lucru din 20-21 iunie 2007) și în cadrul
manifestărilor dedicate Anului Omagial al
misiunii în parohie și mănăstirii astăzi și
al Anului Comemorativ al Sfântului Ioan Gură
de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii, Episcopia a organizat între 16 și 21 iunie, la Roma, proiectul pastoral-misionar
intitulat: „Zilele Misiunii în contextul
imigrației”.
Invitatul de onoare al acestui eveniment
important pentru Episcopia Ortodoxă
Română a Italiei a fost IPS Laurențiu,
Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul
Ardealului, care a adus binecuvântarea
Sfântului Ierarh Andrei (Șaguna) al
Transilvaniei, păstor al românilor ortodocși

Î
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în context de minoritate confesională, și pe
pământul Italiei.
Prima conferință care a deschis Zilele
Misiunii în contextul imigrației a fost:
1. „Misiunea preotului și a familiei sale într-o societate în curs de descreștinare”, care s-a
adresat preoților și preoteselor din Regiunea
Lazio și a avut loc la Paraclisul Adormirea
Maicii Domnului, de la Sediul Episcopiei
noastre, în seara zilei de 16 iunie.
A doua conferință care a adunat tineri
din Roma și împrejurimi a fost:
2. „Dificultăți și soluții în transmiterea
credinței la generațiile următoare – Tineri
creștini în context secularizat”, care a avut
loc la Parohia Sfântul Panteleimon din
Roma (11), în seara zilei de 18 iunie.
Ultima conferință care a fost adresată clericilor și credincioșilor din parohiile
de la Roma și împrejurimi a fost:
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3. „Misiunea în context de minoritate confesională, în lumina slujirii pastorale a
Sfântului Andrei, Mitropolitul Transilvaniei”,
și a avut loc la Parohia Înălțarea Sfintei Cruci,
de la Roma (3), în seara zilei de 21 iunie.
Proiectul s-a încununat prin slujirea
Dumnezeieștii Liturghii la sediul Episcopiei
noastre, prezidată de Înaltpreasfințitul
Părinte Mitropolit Laurențiu al Ardealului,
în ziua de duminică 21 iunie, avându-i alături pe PS Părinte Episcop Siluan și un sobor de preoți și diaconi din Roma. În această zi binecuvântată clerul și poporul prezent
au adus mulțumire lui Dumnezeu pentru
toate binefacerile și binecuvântările care
s-au revărsat peste întreaga episcopie din
Peninsula Italică în acești opt ani care s-au
scurs de la înființarea ei.
Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost
date de către corul „Sf. Mucenic Potițiu”, al

tinerilor din Lazio. La sfârșitul Dumnezeieștii
Liturghii, IPS Laurențiu a oferit Preasfințitului
Părinte Episcop Siluan ordinul „Crucea
Șaguniană” pentru clerici „pentru promovarea cultului Sf. Andrei Șaguna și a misiunii deosebite desfășurate în diaspora”. La rândul său,
PS Părinte Episcop Siluan a oferit în dar IPS
Arhiepiscop și Mitropolit Laurențiu părticele
din moaștele a șapte sfinți mucenici din primele veacuri care au pătimit și s-au preaslăvit
pe meleagurile Italiei.
În final, IPS Arhiepiscop și Mitropolit
Laurențiu a oferit tuturor credincioșilor, spre
binecuvântare și mângâiere, iconițe cu Sf.
Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei.
Pentru toate binecuvântările revărsate
de Dumnezeu peste noi aducem slavă și
mulțumire!
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MEMORIAL MIHAI EMINESCU, 126 DE ANIDE LA
TRECEREA LA CELE VEȘNICE, LA REGGIO EMILIA

uminică, 14 iunie, la Reggio Emilia, a avut loc manifestarea culturală dedicată celor 126 de ani de la moartea marelui poet Mihai Eminescu.
După Sfânta Liturghie, toți cei prezenți au dorit să-l evoce pe geniul poeziei românești prin recital de poezie și cântec.
Viața și opera eminesciană au fost prezentate de domnul Prof. Dr. Tudor Grosu,
Președintele „Asociației Mihai Eminescu” de la Reggio Emilia.
Intervenția copiilor și tinerilor parohiei, prin poezie și cântec, sub atenta îndrumare a doamnei Prof. Viorica Stoica, a trezit dorința fiecăruia de a redescoperi anii copilăriei și ai tinereții – în lumina poeziei.
Cu toții am cerut Domnului, în memoria lui Mihai Eminescu, „Veșnică pomenire!”

D
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DUMINICA SFINȚILOR ROMÂNI ȘI ÎNCHIDEREA
ANULUI ȘCOLAR ÎN PAROHIA TRENTO

îngăduit Dumnezeu să ajungem și la acest sfârșit de an școlar parohial. A fost
un an fructuos, frumos și bogat în diverse sărbători pentru copii. În cadrul
lecțiilor de cateheză, care mereu îndreaptă pașii copiilor spre lumină, copiii
au fost antrenați în mod constant în cadrul diverselor pregătiri pentru festivaluri la nivel de protopopiat și episcopie.
Astfel, cu mult entuziasm și responsabilitate, ei s-au prezentat la cele mai înalte cote.
Dar cel mai important lucru care s-a petrecut și de care ne bucurăm enorm este că ei au început să se cunoască mai bine între ei și mai ales să comunice cu plăcere.
Ne bucurăm să constatăm creșterea comunității noastre prin inspirația și aportul
copiilor.
Mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate și vacanță plăcută tuturor!

A
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EXPERTIZĂ ARHEOLOGICĂ PE TERENUL VIITOAREI
BISERICI PAROHIALE DIN OSTIA (ROMA 5)

probarea oricărui proiect de construcție pentru orice clădire de pe teritoriul
Romei comportă o serie de aprobări din partea mai multor departamente și
instituții. Printre acestea se numără și DIPARTAMENTO DELLA SOVRINTENDENZA, care este organul tutelar a tot ceea ce înseamnă descoperire arheologică de pe întreg teritoriul Italiei.

A
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În acest sens, o comisie specializată de arheologi, antropologi și arhitecți au început, împreună cu voluntarii parohiei Ostia, săpăturile arheologice pe terenul viitoarei
biserici parohiale.
În baza hărților perimetrale (scanări satelitare ale pământului) au fost indicate spre a
fi efectuate o serie de săpături, tranșee sau foraje prospecționale geofizice.
Nu după mult timp, au început să fie scoase la lumină o serie de repere arheologice cum ar fi: cisternă romană, statio romană, templu roman și, ceea ce este mai interesant, o serie de morminte sigilate, datând din primele secole ale erei creștine. Printre
acestea se numără si câteva sarcofage de tip cappuccina sau imperiale, care au stârnit
interesul specialiștilor și al nostru în special, datorită faptului că au ca semn distinctiv
scrijelit un pește pe placa exterioară.
După cum bine se știe, cuvântul pește în limba greacă se pronunță ICHTHYS. Așezând
în verticală literele care compun acest cuvânt se obține anacronicul: Iisus Hristos Fiul lui
Dumnezeu Mântuitorul. I: IESOUS (Iisus), CH: CHRISTOS (Hristos), TH: THEOU
(lui Dumnezeu), Y: YIOS (Fiul), S: SOTER (Mântuitorul).
Arheologii spun că, foarte probabil, este vorba despre morminte din perioada
persecuțiilor creștine (primele trei secole, până în anul 313 – Edictul de la Milano),
când, pentru a se distinge locul unde odihnește cel care mărturisea credința în Hristos,
se scrijelea pe piatra mormântului un pește, pentru ca cei apropiați (creștini) să-i poată
aduce în taină prinos de tămâiere și rugăciune.
Acest lucru este deosebit de important nu doar pentru arheologi, ci și pentru noi
credincioșii ortodocși de pe tărâmurile cetății Romei, care trăim cu emoție dar și cu fior
această minunată lucrare la care suntem făcuți
părtași, prin voia lui Dumnezeu. Preasfințitul
Părinte Episcop Siluan ne-a vizitat la fața locului
și a binecuvântat rămășițele pământești ale celor
care nu doar au cunoscut cuvântul Evangheliei
Mântuitorului Iisus Hristos, ci poate chiar au și
văzut cu ochii lor și au ascultat cuvintele Sfinților
Apostoli Petru și Pavel. Deși, din punct de vedere
tehnic și economic, derularea proiectului viitoarei biserici parohiale se complică foarte mult,
primim toata această lucrare ca o binecuvântare
din partea lui Dumnezeu Care pe toate le rânduiește
și statornicește după a Sa voire.
Îi invităm pe aceasta cale pe frații preoți și diaconi din zona Romei care doresc să coboare în
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memoria creștină a primelor veacuri prin mijlocirea acestor descoperiri, să ne contacteze și să vină la fața locului.
De asemenea, facem apel la frații slujitori și la credincioșii Episcopiei Ortodoxe Române
a Italiei să sprijinească, după putință, eforturile noastre de a merge mai departe, nu doar
cu săpăturile arheologice, dar și cu proiectul viitoarei biserici parohiale.
Mulțumim pe această cale tuturor celor care ne-au fost și ne sunt alături în strădania
noastră și Îl rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos să reverse binecuvântarea și darurile
Sale nepieritoare peste toți cei ce dăruiesc cu inimă bună și împlinesc după putință slujire bineplăcută lui Dumnezeu.
Pentru orice donație puteți folosi coordonatele bancare ale parohiei Ostia:
Parrocchia Ingresso del Signore in Gerusalemme
GRUPO BANCA POPOLARE
ROMA, AGENZIA 28
IBAN: IT05 Q 05034 03231 000000000757
SWIFT: BAPPIT21N85
Cu frățească dragoste în Hristos Domnul,
Pr Gheorghe Militaru,
Parohia „Intrarea Domnului în Ierusalim” – OSTIA (Roma V)

34
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HRAMUL PAROHIEI „SFINȚII ROMÂNI” CUNEO

uminică, 14 iunie, Parohia „Sfinții
Români” – Cuneo, cu ocazia hramului, a îmbrăcat haină de sărbătoare duhovnicească. Din binecuvântarea
Preasfințitului Părintelui nostru Siluan, la
acest popas de bucurie a slujit Sfânta Liturghie și părintele ieromonah Benedict Vesa,
secretar eparhial al Mitropoliei Clujului,
Maramureșului și Sălajului, care a ținut ziditor cuvânt de învățătură, iar distinsa doamnă Ștefania Stoica, interpretă de muzică populară, prin frumoasele pricesne cântate la
chinonic, a dus slavă Sfinților Români.
Prezent la acest moment deosebit din
viața obștii noastre creștin-ortodoxe de pe
plaiuri piemonteze a fost și monsenior
Bruno Mondino, vicar al Diocesi di Cuneo
și responsabil ecumenic, care a transmis din
partea Episcopului catolic de Cuneo calde

D

salutări și aprecieri comunității noastre
creștin-ortodoxe.
În buna tradiție românească, sărbătoarea
noastră s-a încheiat cu o gustoasă agapă oferită prin osteneala gospodinelor parohiei
noastre și prin ofranda donatorilor. Mulțumind
tuturor celor părtași la bucuria noastră, dăm
slavă Sfinților Români și lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată.
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TABĂRA PAROHIALĂ PENTRU COPIII
DIN VIGEVANO

n perioada 7-13 iunie, s-a desfășurat, cu binecuvântarea Preasfințitului Episcop
Siluan, prima tabără pentru copiii parohiei „Sfântul Apostol Iacob cel Mare” din
Vigevano, în localitatea Piani dei Resinelli, aflată la o altitudine de 1300 de metri,
din parohia „Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei”, Lecco.
Au participat cincisprezece copii cu vârste între 7-12 ani care au fost însoțiți în
permanență, pe toată durata taberei, de sapte adulţi.
Dat fiind faptul că majoritatea copiilor erau la prima ieșire din sânul familiei, pe
durata a mai multe zile, scopul taberei a fost acela de a împărtăși noi experienţe și emoţii de viaţă, care să ajute la formarea tuturor participanţilor.
În prima zi, treisprezece dintre copii au urcat, echipaţi corespunzător și însoţiţi de
trei adulţi, până la cabana Rosalba, aflată la 1730 de metri. A fost parcursă o potecă pe
o diferenţă de altitudine de 430 de metri în 4 ore la urcare și 2,5 ore la coborâre, timp

Î

36

APOSTOLIA • NR. 88-89 • IULIE-AUGUST 2015

DIN VIA#A PAROHIILOR

în care copiii s-au putut bucura de minunile naturale lăsate de Dumnezeu si au făcut
dovada unei voinţe deosebite.
În zilele următoare s-au făcut activități specifice unei tabere pentru copii: jocurile
copilăriei, lungi plimbări cu bicicletele si pe jos, vizitarea minierei de plumb si parcurgerea traseelor din Parcul Aventura etc.
Un capitol deosebit l-au avut dedicat pentru inițierea picturii, după model, a unei
icoane a Maicii Domnului, mai întâi pe hârtie iar mai apoi pe sticlă, urmând ca unele
inițiative avute in tabără să fie mai apoi dezvoltate și in parohie.
Tabăra a fost un bun prilej de implicare a familiilor copiilor care s-au ocupat în tabără de transportul bicicletelor, bagajelor, hranei și a altor echipamente cu un furgon.
Ne-am bucurat și de un suport logistic deosebit din partea părintelui paroh Nicu
Cartoafă – care ne-a fost alături și ne-a ajutat cu informații privind cazarea, alcătuirea
programului de activităţi, ne-a asigurat personal transportul local la dus si la întors și
ne-a pus la dispoziţie o mașină pe toată durata taberei, fapte pentru care îi mulţumim.
Astfel, copiii s-au putut bucura de călătoriile cu trenul fără griji si de toate clipele
deosebite petrecute in tabără, aducându-ne aminte și nouă, adulţilor, de cât de puţine lucruri avem nevoie pentru a fi fericiţi.
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și sfaturi practice

Vara este prin excelenţă sezonul salatelor. Acestea, pe lângă că sunt foarte sănătoase, cu un
aport important de vitamine și minerale, se pregătesc foarte ușor și sunt excelente la gust,
mai ales dacă adăugăm și ceva seminţe (de dovleac, de floarea-soarelui, de pin, alune etc.)
și avem și un sos/dressing bun. Majoritatea dressing-urilor pentru salate din comerţ au un
conţinut ridicat de zahăr, sare, grăsimi și aditivi. În plus, ele transformă o salată sănătoasă în una hipercalorică. De aceea, putem renunţa la variantele de sosuri pe care le găsim la
magazin și să ne preparăm în casă un dressing pe gustul nostru și cu ingrediente sănătoase.
Iată câteva idei, pentru salate și nu numai...

SOS DE IAURT SLAB
CU VERDEŢURI
(PENTRU SALATE)
Ingrediente: 500 g iaurt slab, sare, piper,
o legătură busuioc sau coriandru (pătrunjel, mărar, mentă) proaspăt, 2 linguri muștar, 1 căţel usturoi curăţat, 2 linguri oţet
de vin, zeama de la 1/2 lămâie; opţional:
1/2 ardei iute.
Mod de preparare: Se pun toate ingredintele în blender și se frulează până devin un sos omogen (cca 30 secunde).

38
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VINEGRETA
(DELICIUL FRANŢUZESC
PENTRU SALATE,
LEGUME, PEŞTE)
Ingrediente: 1 lingură muștar, 1 lingură
oţet, 3 linguri ulei măsline, sare, piper.
Opţional: un gălbenuș de ou crud, pătrunjel tocat, ceapă roșie tocată fin, un vârf de
cuţit de praf de curcuma (șofran indian)
Mod de preparare: Se pune totul într-un
bol și se omogenizează cu telul. Sau se
poate pune totul într-un borcan cu capac,
apoi se scutură bine și... gata!

verde, 1 lingură ceapă verde, 1 lingură
tarhon.
Mod de preparare: se pun toate ingredientele într-un bol (mai întâi cele lichide,
apoi celelalte) și se amestecă cu un tel,
omogenizându-se. Se potrivește de gust
cu sare și piper.
SOS DE ROŞII PROASPETE
CU BUSUIOC
(PENTRU SANDVIŞURI,
CARNE, PEŞTE, PASTE)
Ingrediente: 2-3 roșii mari coapte (decojite), 1/2 linguriţă zahăr, 4-5 frunze busuioc, 1 căţel usturoi (curăţat), 2 linguri
ulei măsline, 1 linguriţă sos de soia, 1/2
linguriţă oţet balsamic, sare.

SOS TARTAR LIGHT
(PENTRU CARNE, PEŞTE)
Ingrediente: 400 ml iaurt slab, 2 linguri
ulei măsline, 1 lingură zeamă lămâie (sau
oţet cu tarhon), o mână castraveciori în
oţet (tăiaţi cubuleţe), 1 lingură capere,
sare, piper; tocate: 1 lingură pătrunjel
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Mod de preparare: Se pun toate în blender și se frulează. Se potrivește de sare. Dacă
se folosește cu paste, se poate adăuga, de
exemplu, și puţin parmezan.

ȘTIAŢI CĂ...?
Turmericul/Șofranul de India/Curcuma
este o plantă din familia ghimbirului, originară din Asia, cunoscută de peste 4.000
de ani în Orient pentru proprietăţile sale
culinare și medicinale.

Medicina tradiţională indiană și chineză
îl utilizează în tratarea bolilor ca: răni, alergii cutanate, eczeme, furuncule, înţepături de insecte, acnee, scabie, vărsat de
vânt, pojar, diaree cronică, dureri abdominale, balonări, infestări parazitare, hemoragii, anemie, sinuzită, rinită, astm, infecţii dentare, artrită, obezitate etc. Dar
cel mai spectaculos efect este cel de prevenire și de tratare a cancerului. Partea activă a plantei este rădăcina, care se consumă în formă proaspătă, dar mai ales
uscată, sub formă de pulbere. Moduri de
folosire: condiment în mâncăruri (supe,
pilafuri, piureuri, cartofi, soteuri de legume etc.); supliment alimentar. Pe piele se

40

poate aplica pasta formată din pudră și
apă, care se spală cu apă călduţă după cca
o oră. Are efecte antiseptice și cicatrizante dacă se aplică direct pe tăieturi, zgârieturi, înţepături. Pentru bolile de piele e
foarte important ca tratamentul local să
fie completat cu administrarea pe cale internă a minimum o linguriţă pudră/zi.
Pastă de dinţi cu turmeric: pudra se amestecă împreună cu zeamă de lămâie și apă,
formându-se o pastă ce se folosește în locul
pastei de dinţi obișnuite. Se periază bine
dinţii, se clătesc bine gura și periuţa, apoi se
periază din nou cu puţin bicarbonat de sodiu. Efectul: periuţa va deveni galbenă, iar
dinţii și gingiile își vor recăpăta sănătatea!
Turmeric cu lapte: 1 linguriţă de pudră,
1/2 linguriţă scorţișoară, un vârf de cuţit
de piper, 1 linguriţă de miere și un pahar
de lapte cald. Se amestecă bine și se consumă cald.
(după Familia ortodoxă – dr. Luana Dumitru)
Preoteasa Daniela PORUMB
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