UN NOU
RĂGAZ
MÂNTUITOR
Cealaltă vreme a vieții noastre în
pace și întru pocăință a o săvârși, la
Domnul să cerem.

stfel spune una dintre cererile pe care le auzim repetându-se la slujbele Bisericii... Pentru omul de
azi, care gândește doar
prin prisma literei și nu a duhului pe care
îl poartă în ele cuvintele, pocăința e percepută ca ceva”negativ”... „Trebuie să mă
pocăiesc doar dacă am făcut ceva rău”...
În plus, a face ceva rău trimite aproape
automat la culpabilizare, la vină. Vina
trimite la rușine, iar rușinea închide inima către Dumnezeu... Exact cum s-a întâmplat cu Adam și Eva în Rai...
De aceea, Adamul cel nou – Iisus
Hristos Domnul – își începe propovăduirea zicând tocmai cuvintele: Pocăițivă, că s-a apropiat Împărăția ceruri-

A

lor. 1 Cu alte cuvinte: „Schimbați-vă
perspectiva vieții, dinspre lumea aceasta și cele ale ei, înspre Împărăția cerurilor – Împărăția lui Dumnezeu pe care
Eu v-o vestesc”...
Aceasta este perspectiva pe care Noul
An Bisericesc ne-o deschide acum, la început de septembrie. De aceea, la Evanghelia
de la Dumnezeiasca Liturghie a zilei de 1
septembrie, se aud cuvintele prorocului
Isaia2, citite chiar de Mântuitorul în sinagoga din Nazaret: Duhul Domnului este
peste Mine, pentru că M-a uns să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe cei
zdrobiţi cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea; să
slobozesc pe cei apăsaţi, și să vestesc anul
plăcut Domnului.3
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Aceasta e de fapt perspectiva pe care suntem invitați să o luăm în considerare și s-o
îmbrățișăm în perspectiva unui an plăcut Domnului. Spre aceasta suntem invitați și
chemați să ne întoarcem atenția, căutarea și dorirea, având în vedere mulțimea zdrobirilor inimilor noastre, feluritele forme de robie la care suntem supuși, gradul de orbire
duhovnicească la care am ajuns și apăsarea pe care doririle cele din afară și cele dinăuntru ale noastre o exercită constant asupra noastră. Dacă identificăm în noi, fie și în
parte, una sau mai multe dintre cele pe care Domnul a venit să le vindece în noi, atunci
perspectiva pocăinței noastre primește o orientare pozitivă și nu va întârzia să-și arate roadele, dintre care prima este pacea sau liniștea sufletului.
Începutul anului bisericesc constituie, așadar, un prilej de a reconsidera noua perspectivă de viață pe care Hristos Domnul o aduce la tot Omul, prin venirea Sa în
lume. El mai constituie și un fericit prilej de a pune în viața noastră ceea ce Sfinții
Părinți ai Bisericii numesc început bun sau un nou început. Din această perspectivă, pocăința înseamnă exercițiul cotidian al reașezării vieții noastre pe temelia
Evangheliei, având ca și îndrumători pe Sfinții Apostoli și epistolele lor și pe toți
sfinții care de-a lungul veacurilor s-au făcut bineplăcuți lui Dumnezeu, în fruntea
lor fiind Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Astfel, primul popas al anului bisericesc este praznicul Nașterii Maicii Domnului, iar ultimul este cel al Adormirii Maicii
Domnului. La acesta din urmă se adaugă pomenirea, pe 29 august, a celui din urmă
dintre proroci și celui mai mare născut din femeie4, Sfântul Ioan Botezătorul, și el
propovăduitor al pocăinței.
Fie ca Noul An Bisericesc care începe să fie tuturor, de la mic la mare, un prilej binecuvântat de schimbare a vieții, spre înnoire, cu pace și folos, și spre mântuire!
Cu părintești binecuvântări,
† Episcopul SILUAN
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei,
Roma, la începutul Anului Bisericesc,
1 Septembrie, 2015
Note:
1.
2.
3.
4.

Matei, 4, 17.
Isaia, 61, 1.
Luca, 4, 18-19.
Cf. Mt. 11, 11.
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(Duminica a III-a a Sfântului și Marelui Post)

„Și chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voiește
să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie.
Căci cine va voi să-și scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul Său
pentru Mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa.
Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă-și pierde sufletul?
Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său?
Căci de cel ce se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în neamul acesta
desfrânat și păcătos, și Fiul Omului Se va rușina de el, când va veni întru slava
Tatălui său cu sfinţii îngeri.” (Mc 7, 34-38).

Ce ar fi lepădarea de sine? Cum rămâne cu
împlinirea de sine la care toţi aspirăm? Îndeosebi astăzi, când toţi alergăm să acumulăm, răsună puternic cuvânt din tăcerile
cele de sus, dătător de viaţă, cum ne-am
obișnuit să-l numim, și ne învaţă că cel fericit care vine la El este cel care a renunţat
la sine. Ce este lepădarea? Dar sinele? Lepădare înseamnă a lăsa ceva, a renunţa la
ceva fără să te uiţi în urmă, fără regrete sau
nostalgii, fără melancolii. Dar este oare posibil lucrul acesta? Filosoful Blaise Pascal
spunea: „Cel mai fericit om este cel care
are un singur gând”. Ce frumos ar fi să avem
un singur gând! Pentru creștin care ar fi
gândul acesta? Răspunsul: Iisus Hristos!
Părintele Zaharia Zaharou, ucenic al părintelui Sofronie de la Essex, are un cuvânt fo-
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lositor în acest sens: „Dacă Dumnezeu a
făcut lumea din nimic, înseamnă că El lucrează numai cu nimicul din care reușește
să facă făptură bună foarte” (din cartea Lărgiţi și voi inimile voastre). Deci să ne facem
nimic și atunci Domnul Însuși va lucra întru noi și va plămădi în noi inima de carne
în locul celei de piatră.
Fiecare își are crucea lui, care poate însemna atât crucea vieţii, cum adesea este
explicat, dar poate fi și înţeles în chip eronat, cum ar fi că viaţa pe care o ai trebuie
neapărat să o duci până la sfârșit fără supărare, fără cârtire. Dar cum rămâne cu
acea tensiune nestinsă, acea încordare fiinţială fără sfârșit care ne trage în sus, către un ideal absolut și personal? Asumarea
crucii nu înseamnă că „așa sunt eu, n-am
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ce să fac”, ci realitatea lepădării de sine, de propriul iad: îmi aduc înaintea Domnului
ceea ce El Însuși a lucrat în mine, mai ales calităţile pe care El mi le-a dăruit. Acum nu
mai pomenim de noi, de crucea noastră, tocmai pentru că „m-am răstignit împreună
cu Hristos, și nu eu mai trăiesc... Și viaţa mea de acum în trup o trăiesc în credinţa în
Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine” (Gal 2, 20).
„Cine va voi să-și scape sufletul său îl va pierde.” Nu putem pătrunde cu mintea taina acestui cuvânt. Duhul Domnului ne va descoperi înţelesul său adânc.
Părintele Sofronie lămurește: „Precum soarele trimite razele sale în toate direcţiile, umplând de lumină și căldură spaţiul înconjurător, așa și lumina și căldura iubirii lui Hristos rupe toate zăgazurile și duce duhul nostru în nemărginire. Care
poet poate găsi cuvintele vrednice să exprime uimirea mulţumitoare pentru viaţa
dată nouă? În ea, moartea se prelungește în viaţa veșnică prin Înviere: …cine își
va pierde sufletul pentru Mine îl va afla (Mt 16, 25). Adevărat zic vouă că dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur; iar dacă va muri,
aduce multă roadă. Cel ce își iubește sufletul îl va pierde; iar cel ce își urăște sufletul în
lumea aceasta îl va păstra pentru viaţa veșnică (In 12, 24-25)”.
Viaţa noastră se topește ca o lumânare. Doar cine se va pierde, se va consuma pentru Domnul, pe care Îl aflăm în Evanghelie, își va mântui (afla) sufletul (viaţa). Nimic
din această lume, chiar dacă am avea-o toată, nu poate bucura sufletul, pentru că acesta viază cu har. De aceea ne nevoim și ne micim, pentru a primi harul și a nu ne rușina cu Domnul. Că nu te poţi rușina cu Cel ce ne este mai intim (interior) decât ne
suntem noi înșine. Domnul nu Se va rușina de noi doar dacă Se va vedea în noi.
Pr. Gabriel Popescu
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De ce…?
De ce ne rugăm în Biserică?

Foto: Horea Preja

Auzim deseori spunându-se: „Eu mă rog acasă, am credinţă în sufletul meu, dar la biserică nu merg”. Avem de-a face cu un suflet, ca de altfel
nu puţine, care nu-și conștientizează și nu-și trăiește credinţa în care este
botezat. Cel ce-și trăiește Botezul nu ca pe o apartenenţă confesională, ci
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ca viaţă în Hristos și în Duhul Sfânt s-a dăruit pe sine lui Dumnezeu.
Locul cel mai sfânt în care primești harul lui Dumnezeu prin Taine și te
întâlnești cu Hristos este spaţiul Bisericii. Biserica este adunarea celor
credincioși, împărtășirea cu Dumnezeu, laborator al sfinţeniei și prefigurare a Împărăţiei Cerurilor: „În casa Slavei Tale stând, în cer a sta ni se
pare”.
Este adevărat că ne putem ruga oriunde, dar totul începe în Biserică,
de aici primim sfinţenia pe care, desigur, o prelungim în viaţa de toate zilele.

De ce ne numim creștini?
Numele de creștin este atribuit ucenicilor lui Hristos și apare imediat
după Învierea Domnului în Antiohia (FA 11, 26). În limba greacă, hristianos înseamnă „al lui Hristos”, de aici înţelegem că toţi care se numesc
creștini ar aparţine lui Hristos.
Creștinismul nu este o nouă religie, ci este credinţa în Dumnezeul Cel
viu, este un mod de viaţă și de trăire.

De ce primul om a fost numit Adam?
În limba ebraică adamah înseamnă „pământ”. Potrivit cărţii Facerii (1,
26-31), fiinţa umană a fost plăsmuită din ţărână de mâna lui Dumnezeu
în ziua a șasea, ca încoronare a creaţiei, primind suflare de viaţă. Omul
este cinstit cu chipul (icoana) lui Dumnezeu, destinat să se asemene cu
Făcătorul. Adam reprezintă punctul de plecare al umanităţii, al existenţei omului, fiind numit și părintele neamului omenesc. Prin Hristos, „noul
Adam”, privim umanitatea întreagă asumată a Adamului întreg.
Pr. Gabriel Popescu
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Dicţionar

LITURGIC
IERURGII LEGATE
DE ÎNCEPUTUL
ŞI DE SFÂRŞITUL
VIEŢII OMULUI

Biserica îl însoţește pe om, prin rugăciuni și gesturi liturgice, încă de la nașterea
lui și binecuvântează intrarea lui în lume. În
ziua a opta îi va da numele, apoi îl va boteza, îl va hrăni cu Trupul și Sângele lui Hristos,
îl va cununa, îl va întări în neputinţele sufletești și trupești, iar când va fi pregătit să plece din lumea aceasta va alerga lângă el și, cu
rugăciuni și cu cântări, va însoţi trupul lui
la mormânt. Dar și mort fiind nu-l va uita,
ci va face rugăciuni până la sfârșitul veacurilor pentru odihna sufletului său. Cu adevărat Biserica îl îmbrăţișează pe om din momentul nașterii lui până la porţile cerului1.
Rânduiala la ziua întâi pentru
femeia lăuză, îndată după naștere
În prima zi, îndată ce femeia naște pruncul, moașa, soţul acesteia sau cineva din familie aduce la biserică într-un vas apă curată pentru sfinţire2, iar preotul sfinţește apa
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cu care va fi binecuvântat pruncul și casa.
După rânduială, atât sfinţirea apei, cât și rugăciunile din ziua întâi trebuie săvârșite în
prima zi după naștere, acolo unde s-a născut pruncul. Dacă nu există posibilitatea de
a se citi rugăciunile în prima zi, ele se vor
citi cu primul prilej3, adică după ce mama și
copilul au revenit acasă de la maternitate.
Astfel, preotul citește trei rugăciuni pentru femeia lăuză, pentru iertarea păcatelor
mamei și pentru îndepărtarea tuturor răutăţilor și pentru vindecare. În prima, se roagă pentru grabnica ei ridicare din patul nașterii, pentru iertarea păcatelor ei, pentru
ocrotirea ei și a pruncului de bântuiala duhurilor necurate și pentru curăţirea mamei
de întinăciunea trupească și sufletească. În
a doua rugăciune, preotul cere Domnului
să-i miluiască pe mamă și pe prunc, trimiţându-le îngeri luminaţi și strălucitori, ferindu-i de toată fermecătura și de asuprirea duhurilor rele. În a treia rugăciune continuă
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binecuvântarea mamei, iar aici este amintită și binecuvântarea biblică a primei familii: „Creșteţi și vă înmulţiţi, umpleţi pământul și-l stăpâniţi” (Fac. 1, 28).
Dacă preotul face această molitfă acasă,
stropește casa cu apă sfinţită, în chipul crucii, iar pruncul îl însemnează binecuvântându-l, la frunte, pentru minte; la gură, pentru cuvânt și suflare; iar la inimă, în care avem
noi vieţuirea, pentru putere, rostind cuvintele: „Mâinile Domnului te-au făcut și te-au
zidit”. Aceasta se face pentru ca să fie păzit
pruncul până va primi Sfântul Botez4.
Rugăciunea la însemnarea
pruncului, când i se pune numele,
la opt zile după naștere
La opt zile după naștere, este chemat
preotul acasă unde se află pruncul născut
sau pruncul este adus în pronaosul bisericii5 și se face rugăciunea de punere a numelui copilului. Preotul îl binecuvântează, făcându-i semnul crucii la frunte,
pentru luminarea minţii și a gândurilor;
la gură, pentru sfinţirea cuvântului și a suflării, și la piept, pentru ferirea inimii de
poftele și patimile trupești; apoi îi citește
rugăciunea pentru punerea numelui:
„Doamne, Dumnezeul nostru, Ţie ne rugăm și pe Tine Te chemăm, să se însemneze lumina feţei Tale peste robul Tău
acesta (aici îi pune numele) și să se însemneze Crucea Unuia-Născut Fiului Tău în
inima și în cugetul lui…”6.
Din motive practice, de cele mai multe
ori această rânduială este unită cu cea din ziua

întâi. Punerea numelui pruncului a opta zi
după naștere este moștenită din Legea Veche,
care orânduise această zi pentru curăţirea
pruncilor de sex bărbătesc prin tăierea împrejur și prin punerea numelui (Lev. 12, 3).
Și noi, creștinii, am păstrat-o pentru că
Mântuitorul Însuși a fost tăiat împrejur în a
opta zi după naștere, când I s-a pus numele
Iisus (Lc 2, 21)7.
Punerea numelui copilului are o importanţă deosebită, chiar dacă, în conștiinţa colectivă, numele cuiva este legat în special de
momentul botezului. Profesorul Ioannis
Foundoulis arată că în toate slujbele Bisericii,
inclusiv la Botez, persoana este prezentată
cu numele primit în a opta zi. În formula „Se
botează robul lui Dumnezeu (N)”, intercalarea nu se face pentru a da numele celui
care se botează, ci ca să se afle numele persoanei în cauză, care este deja cunoscută în
lăcașul sfânt ca având acel nume8. Astfel se
întâmplă și în timpul celorlalte slujbe, când
spunem: „Se logodește sau se cunună robul
lui Dumnezeu (N)” sau „Se împărtășește
robul lui Dumnezeu (N)” sau „Încă ne rugăm pentru odihna sufletului robului lui
Dumnezeu (N)”. În toate aceste situaţii, persoana este pomenită cu numele primit în a
opta zi.
Rânduiala îmbisericirii pruncului
și a curăţirii lăuzei, la 40 de zile
după naștere
La 40 de zile, lăuza, luând pruncul, vine
la biserică, unde i se fac rugăciunile de îmbisericire, adică se face început intrării în
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bierică. Această rânduială se săvârșește la 40
de zile, indiferent dacă pruncul este botezat
sau nu9.
Acestea amintesc momentul când Maica
Domnului, la împlinirea zilelor curăţirii, a
adus dumnezeiescul Prunc la templu, unde
a fost primit în braţe de dreptul Simeon, care
L-a lăudat pe Dumnezeu că a văzut mântuirea așteptată de Israel (Lc 2, 22-30). Preotul
citește rugăciunile de curăţire, rugându-se
întâi pentru mamă, ca Dumnezeu s-o învrednicească a intra din nou în sfântul locaș
și a se împărtăși cu Sfintele Taine; se roagă
apoi pentru prunc, pentru ca Dumnezeu
să-l crească, sa-l binecuvânteze și să-l sfinţească, învrednicindu-l, la vremea cuvenită,
de luminarea botezului.
După terminarea rugăciunilor, citite în
pronaosul bisericii, preotul, luând pruncul
pe braţe, face cu el semnul sfintei cruci și,
intrând în naos, rostește cuvintele: „Se îmbisericește robul lui Dumnezeu (N) în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Amin”, îl închină la icoanele împărătești și
la cele laterale, rostind troparele obișnuite;
iar dacă este băiat și este deja botezat, merge cu el și în altar, închinându-l în cele patru părţi ale Sfintei Mese și apoi în mijlocul
bisericii, rostind de fiecare dată cuvintele de
îmbisericire. Și, încredinţându-l mamei, îi
miruiește pe amândoi.

să meargă la preotul ei duhovnic să se spovedească și să-i citească rugăciunea rânduită pentru astfel de cazuri. În rugăciunea
rostită de preot se spune: „...Însuţi și pe
roaba ta aceasta (N), care astăzi a căzut în
păcatul uciderii cu voie sau fără de voie și
a lepădat pe cel zămislit într-însa..., vindecă-i durerile, sănătate și putere trupului și
sufletului dăruiește-i și cu înger de lumină
păzește-o de toată năvălirea nevăzuţilor
vrășmași...”.
Pr. Gheorghe Verzea
Note:
1. Ioannis Foundoulis, Dialoguri liturgice. Răspunsuri
la probleme liturgice, Vol. I, traducere de Pr. Victor
Manolache, Editura Bizantină, București, 2008,
p. 69.
2. Molitfelnic, publicat cu aprobarea Sfântului Sinod
și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte
DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă,
București, 2013, p. 9.
3. Ibidem, p. 11.
4. Ibidem, p. 15.
5. Ibidem, p. 16.
6. Ibidem.
7. Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Liturgica specială pentru facultăţile de Teologie, ed. a IV-a, retipărită cu
binecuvântarea Înaltpreasfințitului LAURENȚIU,

Molitfa ce se face la femeia
care a avortat copilul

Mitropolitul Ardealului, Editura Lumea Credinţei,
București, 2005, p. 364.

Atunci când femeia a avortat copilul,
cu voie sau fără de voie, de îndată trebuie

10

8. I. Foundoulis, op. cit., vol. I, p. 141.
9. Cf. Molitfelnic, p. 19.
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SFÂNTA MUCENIȚĂ

SOFIA
ȘI FIICELE SALE

PISTIS, ELPIS ȘI AGAPIS
17 SEPTEMBRIE

n timpul domniei lui Adrian (117138), împăratul rău-credincios al romanilor, era în Roma o văduvă de
neam italian, anume Sofia, al cărei
nume se tâlcuiește „înţelepciune”.
Aceasta, după numele său, petrecea viaţa în
credinţă creștinească, cu înţelepciune; o astfel de înţelepciune o laudă Apostolul Iacov,
zicând: „Înţelepciunea cea de sus întâi era curată, apoi pașnică, blândă, bineplăcută, plină
de milă și de roade bune” (3, 17). Această înţeleaptă Sofia, când trăia în însoţire legiuită,
a născut trei fiice, cărora le-a pus numele celor trei virtuţi evanghelice: pe cea dintâi a numit-o Pistis (Credinţa), pe a doua Elpis (Nădejdea), pe a treia Agapis (Dragostea). Dar
după nașterea acestor trei fiice a rămas văduvă și vieţuia cu dreaptă credinţă, plăcând lui
Dumnezeu, îndeletnicindu-se cu rugăciunea,
cu postul și cu milostenia, înconjurată de cele
trei fiice ale sale. Crescând ele cu anii, creșteau într-însele și bunătăţile; și au învăţat bine
cărţile prorocilor și ale apostolilor, s-au de-

Î

prins la cuvintele învăţăturilor și se nevoiau
la citire, la rugăciune și la osteneli casnice, supunându-se sfintei și de Dumnezeu înţelepţitei lor mame, sporind și înaintând de la o
faptă bună la alta și mai bună și se suiau din
ce în ce mai sus pe treptele scării morale.
Atunci, toţi și-au întors ochii spre dânsele pentru frumuseţile lor cele mari și pentru acea bună înţelegere, că străbătuse vestea
prin tot Imperiul Roman de frumuseţea lor
ce covârșea, izvorând din înţelepciune. Auzind
despre aceasta, Antioh eparhul a dorit să le
vadă pe ele și, văzându-le, s-a încredinţat că
sunt creștine, pentru că nu-și tăinuiau credinţa lor cea în Hristos și nu se îndoiau în nădejdea lor cea spre Hristos și nici nu-și împuţinau dragostea lor cea spre Hristos. Acestea
toate le-a spus Antioh împăratului Aelius
Adrian, iar el îndată a trimis slugile ca să le
cheme la sine. Deci, mergând slugile la casa
Sofiei, au aflat pe maică îndeletnicindu-se cu
învăţătura fiicelor sale; și o chemară pe ea cu
fiicele la împărat. Iar ele, cunoscând pricina
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chemării lor, se așezară la rugăciune, zicând:
„Tu, atotputernice Dumnezeule, rânduiește
pentru noi după sfântă voia Ta și nu ne lăsa
pe noi, ci ne dă nouă ajutorul Tău cel sfânt,
ca să nu se înfricoșeze inima noastră de prigonitorul cel mândru, să nu ne temem de
muncile lui cele înfricoșate, să nu ne spăimântam de moartea cea amară și să nu ne rupă pe
noi cu nimic de la Tine, Dumnezeul nostru!”.
Și după rugăciune, închinându-se lui
Dumnezeu, au ieșit toate patru, maica împreună cu fiicele, luându-se de mâini ca o cunună împletită. Și mergeau, căutând adeseori
spre cer, cu suspine și cu rugăciune de taină,
încredinţându-se la ajutorul Celui ce a poruncit „să nu ne temem de cei ce ucid trupul,
iar sufletul nu pot să-l ucidă”.
Apoi, ajungând la palatele împărătești,
s-au însemnat cu semnul crucii zicând: „Ajutăne nouă, Dumnezeule, Mântuitorul nostru,
pentru mărirea numelui Tău celui sfânt”. Și
au stat înaintea împăratului ca și cum erau
chemate la un ospăţ; au venit cu bucurie pentru Domnul lor la cercetare, fără nici o temere, cu feţele luminoase, cu inimi îmbărbătate
și cu ochii veseli privind spre toţi. Văzând împăratul feţele lor cinstite, luminate și neînfricoșate, a întrebat pe maică de neam, de nume
și de credinţă. Iar ea, înţeleaptă fiind, cu pricepere răspundea, încât toţi cei ce auzeau se
mirau de o înţelepciune ca aceea. Pomenind
puţin de neamul și de numele său a început
a grăi pentru Acela pe „al Cărui neam cine-l
va spune” se va mântui și la al Cărui nume
toţi sunt datori să se închine. Și mărturisea
credinţa sa cea în Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, și roabă se numea Aceluia și în
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numele Lui se lăuda. „Acesta – zicea – îmi
este numele cel cinstit, în care mă laud că sunt
creștină”. Încă a spus că și pe fiicele sale lui
Hristos le-a logodit, ca și curăţia lor să o păzească neîntinată nestricăciosul Mire, Fiul lui
Dumnezeu. Văzând împăratul pe această femeie înţeleaptă și nevrând atunci să zăbovească cu dânsa la vorbă și să facă judecată, a
amânat-o pe altă dată și le-a trimis pe toate
patru la o femeie de neam bun, anume
Palladia, încredinţându-i-le ca să le păzească
și a treia zi să le aducă la judecată.
Atunci maica, petrecând în casa Palladiei
și având vreme de ajuns pentru învăţătura
fiicelor sale, le încuraja pe ele ziua și noaptea și, învăţându-le cu cuvinte de Dumnezeu
insuflate, le zicea: „Fiicele mele iubite! Acum
este vremea nevoinţei voastre, acum a sosit
ziua ca să vă faceţi mirese Mirelui vostru
Celui fără de moarte, ca după numele vostru să vă arătaţi către Dânsul credinţa voastră cea tare, nădejdea cea neîndoită și dragostea cea nefăţarnică, care niciodată nu
cade! Acum a venit ceasul veseliei voastre,
ca să vă încununaţi prin cunună mucenicească cu preaiubit Mirele vostru și cu dânsul în cămara Lui prealuminoasă să intraţi,
în glas de bucurie. Fiicele mele, să nu vă cruţaţi trupurile voastre cele tinere pentru cinstea lui Hristos, să nu jeliţi floarea tinereţilor voastre celor frumoase pentru cel mai
frumos ca podoabă și decât fiii oamenilor,
nici să vă mâhniţi de lipsirea vieţii acesteia
vremelnice pentru viaţa cea veșnică. Pentru
că nepreţuitul vostru Mire ceresc, Iisus
Hristos, este sănătate veșnică, frumuseţe negrăită și viaţă fără de moarte. Și când trupu-
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rile voastre pentru dânsul vor fi chinuite spre moarte, El le va îmbrăca pe ele
în nestricăciune și rănile de pe trupurile voastre le va lumina ca stelele cerului”.
O învăţătură că aceasta a mamei
lor ascultând-o fiicele cu umilinţă, li
s-a înfierbântat inima și se bucurau cu
sufletul, așteptând vremea muceniciei ca pe ceasul cel de nuntă. Și una pe
alta încurajându-se, făgăduiau mamei
lor ca toate cuvintele ei cele folositoare de suflet să le pună la lucru, cu ajutorul lui Hristos.
Sosind a treia zi, au fost duse la judecată înaintea păgânului împărat. Iar
el, socotind că fecioarele, fiind tinere,
vor asculta lesne cuvintele lui cele înșelătoare, a început a grăi către dânsele
așa: „Văzând frumuseţea voastră și cruţând tinereţile voastre, vă învăţ pe voi părintește să vă închinaţi zeilor celor ce stăpânesc
lumea. Și de mă veţi asculta pe mine și de veţi
îndeplini această poruncă, apoi fiice ale mele
vă voi numi pe voi, voi chema eparhii și ighemonii și pe toţi sfetnicii mei și înaintea lor vă
voi face pe voi fiice ale mele și de către toţi
veţi fi cinstite și lăudate. Iar de nu mă veţi asculta și de nu vă veţi supune poruncii mele,
apoi în multe rele veţi cădea și veţi duce în
primejdie bătrâneţile mamei voastre și voi înșivă veţi pieri în acea vreme în care aţi putea
să vă veseliţi, petrecând în desfătări, în bunătăţi și în bucuriile lumii acesteia. Că eu vă voi
pierde pe voi și, mădularele voastre sfărâmându-le, le voi arunca spre mâncare câinilor și
veţi fi defăimate de toţi. Drept aceea, ascul-

taţi-mă ca să vă fie vouă bine, că vă iubesc pe
voi și n-aș vrea să pierd frumuseţea voastră și
să vă lipsesc pe voi de viaţa aceasta, ci fiice ale
mele vreau să vă am pe voi”.
Dar sfintele fecioare au răspuns toate cu
o gură, zicând: „Noi avem ca Tată pe
Dumnezeul ceresc Care Se îngrijește de viaţa noastră și miluiește sufletele noastre. De
Acela vrem să fim iubite și ale Aceluia adevărate fiice căutăm să ne numim, și Aceluia
închinându-ne și păzind poruncile Lui, spre
idolii voștri scuipăm, iar de îngrozirile tale
nu ne temem. De aceea și dorim să pătimim
și să răbdăm muncile cele amare pentru Iisus
Hristos, Dumnezeul nostru”.
Auzind împăratul un răspuns ca acesta,
a întrebat pe mamă, Sofia, de numele și de
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anii lor, iar ea a zis: „Cea dintâi fiică a mea
se numește Pistis și are doisprezece ani; a
doua, Elpis, are zece ani; iar a treia fiică se
numește Agapis și este de nouă ani”. Și s-a
mirat împăratul de acea vitejie a sufletului
ce în puţini ani agonisiseră și de răspunsul
dat cu pricepere și îndrăzneală. Apoi a început pe câte una, pe rând, a le sili la păgânătatea sa. Întâi, pe cea mai mare soră, Pistis,
o silea zicându-i: „Jertfește marii zeiţe
Artemida!”. Iar ea n-a vrut. Atunci a poruncit împăratul să o dezbrace pe ea și să o bată
tare. Iar chinuitorii, bătând-o fără de milă,
îi ziceau: „Jertfește marii zeiţe Artemida!”.
Dar ea răbda ca și cum nici n-ar fi fost trupul ei. Iar chinuitorii, nesporind nimic cu
bătaia, i-au tăiat fragedul ei piept și în loc de

14

sânge a curs lapte din răni, și toţi cei ce priveau la chinuirea ei se mirau de răbdarea și
de minunea aceasta, cum curgea din răni
lapte, iar nu sânge. Și clătinând capetele osândeau în taină nerozia și răutatea împăratului, zicând: „Ce a greșit această frumoasă fecioară de pătimește așa! O, vai de nebunia
împăratului și de cruzimea lui cea de fiară,
care mănâncă fără de omenie nu numai pe
oamenii cei bătrâni, dar și pe pruncii cei tineri!”. După aceasta, chinuitorii au adus un
grătar de fier și l-au pe un foc mare, iar grătarul s-a înroșit îndată ca un cărbune aprins,
încât scăpăra scântei; pe acela au pus-o pe
sfânta fecioară Pistis care, după ce a stat două
ceasuri pe el rugându-se către Domnul său,
nu s-a ars deloc, așa încât toţi se mirau. Au
aruncat-o apoi într-o căldare
care sta pe foc, plină de smoală amestecată cu untdelemn și
fierbând; și nici acolo nu s-a
vătămat, ci, ca în apă rece șezând, cânta lui Dumnezeu.
Iar prigonitorul, neștiind
ce să mai facă cu dânsa ca să o
poată abate de la credinţa în
Hristos, a hotărât asupra ei judecată de sabie, de care auzind
Sfânta Pistis s-a umplut de bucurie și a zis către mama sa:
„Roagă-te pentru mine, maica
mea, ca să-mi săvârșesc alergarea mea și, trecând la marginea
cea dorită, să văd pe Domnul
și Mântuitorul meu Cel iubit
și să mă îndulcesc de vederea
Lui cea dumnezeiască”. Iar că-
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tre surori a zis: „Iubitele mele surori! Știţi cui
ne-am făgăduit și cui ne-am făcut mirese! Știţi
că însemnate suntem prin Sfânta Cruce a
Domnului nostru spre veșnica Lui slujbă.
Deci, să răbdăm până la sfârșit. De o mamă
suntem născute, una ne-a hrănit și ne-a învăţat, deci unul și același sfârșit să primim, o
voie să avem, ca unele care într-adevăr am ieșit din unul și același pântece. Iată, eu vă voi
fi vouă pildă, ca amândouă după mine să veniţi la Mirele nostru Cela ce la Sine ne cheamă pe noi”. Și tăiară cinstitul cap al Sfintei
Pistis. Iar mama a luat mult pătimitorul ei
trup și, sărutându-l pe el, se bucura și slăvea
pe Hristos Dumnezeu, Cel ce a primit pe fiica ei Pistis în cămara cea cerească.
Iar păgânul împărat a adus de faţă pe cealaltă soră, pe sfânta fecioară Elpis, și a zis către dânsa: „Fiică bună, rogu-mă ţie, ascultă
sfatul meu, că te sfătuiesc ca un tată, iubindu-te pe tine: închină-te Artemidei celei mari.
Ai văzut muncile surorii tale celei mari și ai
privit la moartea ei cea amară; deci, să nu vrei
și tu să pătimești la fel”. Iar Sfânta Elpis a răspuns: „Au doar, împărate, nu sunt soră aceleia pe care ai ucis-o? Doar nu din aceeași
mamă m-am născut? Doar nu cu același lapte m-am hrănit și același Botez am avut pe
care l-a avut și sora mea cea sfântă? Împreună
cu dânsa am crescut și din aceleași cărţi și din
aceeași învăţătură a mamei m-am învăţat a
cunoaște pe Unul Dumnezeu și Domnul nostru Iisus Hristos și întru Dânsul a crede și Lui
Unuia a mă închina. Deci, să nu nădăjduiești,
împărate, că eu n-aș pregeta, n-aș gândi sau
n-aș vrea a merge pe aceeași cale pe care a
plecat sora mea Pistis, la care sunt gata; ci nu-

mai nu zăbovi mult ostenindu-te cu cuvintele și începe însuţi lucrul și vei vedea că tot același e gândul meu ca și acela al surorii mele
celei mai dinainte”.
Auzind împăratul un răspuns ca acesta
a dat-o pe ea la chinuri și, dezbrăcând-o pe
ea slujitorii ca și pe Pistis, au bătut-o fără
milă, mult, încât au ostenit bătând-o. Iar ea
tăcea ca și cum n-ar fi simţit durerile, privind spre fericita ei maică Sofia, care sta tot
acolo și, cu vitejie spre pătimirea fiicei sale
privind, cu tărie ruga pe Dumnezeu să-i dea
fiicei sale răbdare multă. Apoi, după porunca împăratului celui fără de lege, o aruncară în foc, în care, ca și cei trei tineri, nearsă
fiind, lăuda pe Dumnezeu. După aceasta au
spânzurat-o și cu unghii de fier au strujit-o.
Iar căzându-i carnea și sângele curgând ca
pârâul, din rănile ei ieșea o bună mireasmă,
iar ea zâmbea cu faţa luminoasă și cu darul
Sfântului Duh strălucind și batjocorind pe
chinuitor că pe o copiliţă mică cum e ea nu
puteau s-o biruiască, zicea: „Cu ajutorul lui
Hristos, nu numai nu bag în seamă chinul,
dar mai ales mă bucur întru el, ca într-o dulceaţă a raiului, că dulce îmi e pentru Domnul
meu. Iar pe tine, chinuitorule, te așteaptă
munca cea fără de sfârșit cu diavolii, în gheena focului pe care în loc de Dumnezeu o
ai ţie”. Cu aceste cuvinte întărâtându-se mai
mult chinuitorul, a poruncit să gătească o
căldare plină cu smoală amestecată cu seu
și dedesubt să-i dea foc, ca în căldura cea
fiartă să o arunce pe sfânta; fierbând căldarea, când era să arunce pe sfânta într-însa,
îndată căldarea s-a topit ca făclia de ceară și
s-a vărsat smoala ce clocotea într-însa și seul
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cel fierbinte și au ars pe toţi cei ce stăteau
împrejur, căci atâta putere făcătoare de
minuni a lui Dumnezeu era întru Sfânta
Elpis.
Dar prigonitorul, văzând toate acestea,
n-a vrut să cunoască pe adevăratul Dumnezeu,
pentru că inima lui a întunecat-o diavolescul
întuneric și rătăcirea pierzătoare și se rușina
văzându-se batjocorit de o copiliţă așa mică.
Apoi, nevrând să rabde mai mult rușinea aceea, a osândit-o pe ea la tăiere. Fecioara, auzind de sfârșitul său, a alergat cu bucurie la
maica sa, zicând: „Fii liniștită, mama mea! Să
fii sănătoasă și să pomenești pe fiica ta”. Iar
mama, cuprinzând-o pe ea, o săruta, zicându-i: „Fiica mea Elpis, binecuvântată ești tu
de Domnul Dumnezeu Cel de sus spre Care
nădăjduiești, și sângele tău pentru Dânsul să
nu-l cruţi. Mergi dar la sora ta Pistis și cu dânsa să stai înaintea Dumnezeului tău”. Apoi,
sărutându-se Elpis cu sora sa Agapis, care privea la sfârșitul ei, a zis către dânsa: „Să nu rămâi aici, sora noastră, ci să grăbești a veni la
noi, ca împreună să stăm înaintea Sfintei
Treimi”. Apoi s-a apropiat de trupul cel mort,
tăiat, al Sfintei Pistis, sora sa, și cuprinzându-l
pe el cu dragoste, din fire spre lacrimi se pleca. După aceea și-a plecat sfântul său cap sub
sabie și au tăiat-o pe Sfânta Elpis. Iar mama
a primit trupul ei și proslăvea pe Dumnezeu,
bucurându-se de o vitejie ca aceasta a celor
două fiice ale sale, vitejie la care și pe a treia
fiică o îndemna cu cuvinte dulci și cu înţelepte sfaturi.
Apoi, chemând prigonitorul pe a treia fecioară, Agapis, o îndemnă pe ea, ca și pe cele
două, să se depărteze de Cel răstignit și să se
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închine Artemidei. Dar în zadar s-a ostenit înșelătorul, pentru că cine avea să rabde mai
mult pentru Domnul Cel iubit al său, precum
Agapis, care se tâlcuiește „dragoste”, de vreme ce este scris: „Tare ca moartea este dragostea, apa cea multă nu poate să stingă dragostea și chiar râurile nu o vor îneca pe ea”? Deci
s-a început chinuirea ei așa: a poruncit chinuitorul s-o întindă pe o roată și cu toiege să o
bată. Și întinsă a fost sfânta atât de mult, încât din trupul ei cel tânăr se desfăceau mădularele din încheieturile lor și, bătută fiind, se
roșea cu sângele ca o porfiră, iar pământul se
adăpa din sângele ei ca din ploaie. Apoi au ars
un cuptor pe care, arătându-l sfintei, chinuitorul zicea: „O, fecioară, numai atâta să zici:
Mare este zeiţa Artemida! și-ţi voi da drumul.
Iar de nu vei zice aceasta, îndată într-acel cuptor vei arde”. Iar sfânta a zis: „Mare este
Dumnezeul meu Iisus Hristos! Iar Artemida,
și tu împreună cu dânsa, să pieriţi”. Și îndată
prigonitorul, mâniindu-se, a poruncit celor
ce stau de faţă să o arunce în cuptor. Iar ea,
neașteptând s-o arunce cineva, singură s-a
grăbit a intra; și umbla prin mijloc nearsă, ca
la un loc de răcoare dănţuia cântând și binecuvântând pe Dumnezeu. Iar din cuptor îndată a ieșit focul asupra necredincioșilor celor ce stăteau împrejurul cuptorului și a ars pe
unii prefăcându-i în cenușă, iar pe alţii i-a pârlit și chiar pe împăratul, ajungându-l, l-a vătămat, încât a fugit departe de cuptor. Și se vedeau în acel cuptor și alte fiinţe foarte
luminoase dănţuind cu dânsa și se preamărea
numele lui Hristos, iar necuraţii se rușinau.
Apoi, stingându-se cuptorul, a ieșit sfânta ca dintr-o cămară, mireasa cea frumoasă a
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lui Hristos, luminoasă și sănătoasă. Prinzând-o
chinuitorii, după porunca împăratului, cu
sfredele i-au găurit încheieturile, dar dumnezeiescul ajutor întărea pe sfânta în muncile
acelea, încât n-a murit. Mai pe urmă, prigonitorul îmbolnăvindu-se de pârlirea aceea a
focului, a poruncit s-o taie pe sfânta cu sabia.
Iar ea, auzind de tăierea sa, se bucura și zicea:
„Cum oare să binecuvântez mult lăudatul
Nume al Tău, Doamne Iisuse Hristoase, Cel
ce mă iubești pe mine, roaba Ta Agapis, căci
cu surorile mele mă rânduiești pe mine, învrednicindu-mă ca aceleași munci pe care și
ele le-au pătimit pentru Numele Tău să le primesc?”. Iar mama ei, Sfânta Sofia, neîncetat
se ruga lui Dumnezeu pentru a treia fiică a sa
ca să-i dea ei răbdare până la sfârșit și zicea
către dânsa: „A treia mlădiţă a mea, fiica mea
cea preaiubită, nevoiește-te până la sfârșit,
pentru că pe bună cale mergi, și iată, ţi s-a împletit ţie cununa și ţi s-a deschis cămara cea
gătită, și Mirele stă așteptându-te pe tine și
privind de sus la nevoinţa ta. Când îţi vei pleca capul sub sabie, el să primească sufletul tău
cinstit și fără de prihană; să-l cuprindă și să
te odihnească pe tine cu ale tale surori. Încă
să mă pomenești și pe mine, mama voastră,
în împărăţia Mirelui nostru, ca milostiv sămi fie mie și să nu mă lipsească pe mine de
partea voastră și de petrecerea împreună întru slava Sa cea sfântă”. Și îndată o tăiară pe
Sfânta Agapis cu sabia. Iar maica, luând trupul ei, l-a pus într-o raclă frumoasă împreună cu trupurile sfintelor Pistis și Elpis și a împodobit trupurile lor precum se cădea și,
punându-le într-o căruţă, le-a dus din cetate
ca la câteva stadii și acolo cu cinste a îngro-

pat pe fiicele sale, scăldate în lacrimi de bucurie, la un loc înalt. Apoi, însăși ea, șezând
lângă mormântul lor trei zile, s-a rugat lui
Dumnezeu cu umilinţă și a adormit cu somnul morţii în Domnul și s-a îngropat de către
credincioși în același loc, împreună cu fiicele cu care a avut parte de împărăţia cerească
și de încoronarea mucenicească, pentru că,
deși n-a suferit cu trupul, cu inima a pătimit
mult pentru Hristos.
Așa de înţelepţește și-a sfârșit Sofia alergarea sa, aducând Sfintei Treimi în dar pe
cele trei fiice ale sale, Pistis, Elpis și Agapis!
O, sfântă și dreaptă Sofie! Care dintre femei
s-a mântuit așa prin nașterea de fii, precum
tu, care ai născut niște fiice ca acestea care
Mântuitorului s-au făcut mirese și, pentru
Dânsul pătimind, cu Dânsul acum împărăţesc și se proslăvesc! Cu adevărat tu ești
mamă minunată și vrednică de bună pomenire, că privind la cele cumplite și amare chinuri și la morţile fiicelor tale celor iubite, nimic nu te-a durut de dânsele ca pe o maică,
ci cu atât mai mult te-ai bucurat de darul lui
Dumnezeu, mângâindu-te, și singură le-ai
învăţat pe ele și le-ai rugat să nu-și cruţe viaţa lor vremelnică, ci să-și verse sângele pentru Hristos Domnul, de a Cărui prealuminată faţă acum, prin vedere, te veselești la
cer cu sfintele tale fiice! Înţelepţește-ne și
pe noi ca să aducem roadele virtuţilor credinţei, nădejdii și dragostei și să ne învrednicim ca înaintea Preasfintei, Neziditei și De
viaţă făcătoarei Treimi să stăm și să o slăvim
pe Ea în vecii vecilor. Amin.
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SEM NUL
CRUCI
I
E
T
N
I
F
S
Închinându-ne Sfintei Cruci și sărutând-o,
noi, dreptcredincioșii ortodocși, ne închinăm
lui Iisus Hristos, Cel Care S-a răstignit pe
Crucea pe care a sfinţit-o cu Sângele Său.
Din fragedă pruncie părinţii ne învaţă să
ne facem corect semnul Sfintei Cruci, cu toată evlavia și atenţia, începând de la frunte cu
mâna dreaptă. Facem Cruce cu mâna dreaptă
pentru că dreapta e partea Domnului și a aleșilor Lui, căci de-a dreapta Tatălui S-a înălţat
și șade Fiul și tot la dreapta vor sta la Judecata
din urmă aleșii lui Dumnezeu. Facem semnul
Crucii cu trei degete strâns unite (cel mare, cel
arătător și cel mijlociu) ca să ne aducem mereu aminte de marea taină a Sfintei Treimi, cea
una și nedespărţită, zicând cu voce tare sau în
gând: În numele Tatălui (când ducem mâna
cu cele trei degete unite la frunte) și al Fiului
(când ne coborâm spre inimă, la piept – amin-

Desene din cartea „Every Time I Do My Cross”,
de Prezbitera Angela Alatzakis.
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tindu-ne că și Domnul S-a pogorât din cer pe
pământ) și al Sfântului Duh (când ne atingem
cu ele umărul drept, știind că îngerul păzitor
stă pe umărul nostru drept), iar când spunem
AMIN ducem mâna la umărul stâng, atingându-l cu cele trei degete unite, îndepărtând astfel influenţa diavolului ce stă în stânga noastră. Cele două degete mici, lipite de podul
palmei, înfăţișează, pe de o parte, pe Adam și
Eva, care cu smerenie și cu pocăinţă se apleacă Sfintei și Nedespărţitei Treimi, iar pe de altă
parte înseamnă și cele două firi cu care Fiul lui
Dumnezeu a coborât pe pământ, firea dumnezeiască și firea omenească.
Închinarea la Sfânta Cruce este un mijloc
care îndeamnă spre lucrare divină toate cele
trei laturi ale sufletului nostru de creștini: mintea, spre a cunoaște și adora pe Dumnezeu, închinat în Treime; inima, spre a-L iubi cu iubirea pe care ne-a arătat-o El, prin jertfirea pe
Cruce a Unicului Său Fiu; și voinţa, spre a lucra aici, pe pământ, toate cele bune și plăcute
lui Dumnezeu.
Părintele Vartolomeu,
Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou, Suceava
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SĂ NE JUCĂM ÎMPREUNĂ!
Cunoașteţi numele celor 12 Sfinţi Apostoli?
Căutaţi-le în grila de mai jos, pe orizontală sau verticală.
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ANDREI, BARTOLOMEU, IACOB (cel bătrân), IOAN, IUDA (LEVI), MATEI,
PETRU, FILIP, SIMON, TOMA, MATIA, IACOB (al lui Alfeu)
O icoană pe o cruce,
așezată-ntr-o răscruce!
(Troiţa)

GHICI
ghicitoarea
MEA

Care-i sfânta mănăstire,
Loc de-aleasă pomenire,
Unde Ștefan, Domnul Sfânt,
Și-a ales loc de mormânt?
(Putna)
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Cine spre Emaus, oare,
Se-ndrepta în grabă mare,
Iar Iisus, fără să-L știe,
Le-a ţinut tovărășie?
(Luca și Cleopa)
Cine s-a născut o dată
Și-a murit de două ori?
(Lazăr)
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PRIMA ZI
DE CLASA ÎNTÂI
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Un copil se pregătea să meargă la școală, în clasa întâi, iar părinţii lui voiau să-i facă o pregătire deosebită pentru prima lui zi de școală. Mama i-a
cumpărat un ghiozdan frumos și i-a pregătit un pacheţel cu mâncare, dar
tatăl a intervenit, spunând:
– Pune-i cașcaval, știi că lui îi place foarte mult.
Bunica zice:
– Friptura este preferata lui, pune-i o bucăţică de friptură.
Bunicul a intervenit:
– Pune-i și niște șniţel, doar știi cât de mult îi place.
Tatăl i-a cerut mamei și ceva de băut și i-au pus un sirop de căpșuni și altul de zmeură. Mama a apărut și ea cu un pachet de prăjituri pe care îl pune
copilului în altă sacoșă. Bunicul i-a pus o bucată de tort proaspăt, iar bunica un pachet cu clătite. Tatăl aduce și el o sacoșă cu fructe
– Dacă vrea să se joace? spuse tatăl și îi pune o minge, costumul de sport,
iar bunicul aduce trenuleţul preferat al nepoţelului său.
Se adunaseră multe sacoșe și tatăl a spus că îl duce el pe copil cu mașina. Mama vine și ea să-i aducă ghiozdanul, dar bunica vrea să meargă și ea,
căci poate este pentru ultima oară. Bunicul vine cu restul de sacoșe, urcă în
mașină și pornesc cu toţii grăbiţi spre școală, căci era cam târziu. Ajunși la
școală, mare le-a fost surpriza să vadă că uitaseră copilul acasă. Toţi copiii
au râs de părinţii fără minte, care au uitat cel mai important lucru: copilul.
Așa fac și creștinii, din păcate, de foarte multe ori, se îngrijesc de cele
neînsemnate ale trupului, și uită lucrul cel mai important: SUFLETUL!
(după micutiicrestini.ro)

NU UITAȚI!
Ca pregătire pentru începerea noului an școlar, dragi copii, trebuie să vă
împărtășiți cu Sfintele Taine, hrană pentru suflețelul vostru; nimic nu poate fi
mai înălțător pentru formarea voastră duhovnicească! Iar această hrană o găsiți
în fiecare duminică la Sfânta Liturghie de la Biserică.
APOSTOLIA • NR. 90 • SEPTEMBRIE 2015
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TeologiA
și CulturA
PÂNĂ LA ÎNCEPUTUL
MODERNISMULUI
n perioada postmodernă, care începe din a doua jumătate a secolului
al XX-lea, atacul împotriva Teologiei, a Bisericii și a credinţei care începuse din perioada anterioară, cunoscută generic sub numele de perioada
modernă și care urmează Evului Mediu,
s-a intensificat pe toate planurile: știinţific, educaţional, politic, cultural și social.
Omul postmodern, influenţat de concepţiile evoluţioniste, naturaliste, materialiste, scientiste, ateiste, vitaliste și uneori nihiliste, a căutat prin toate mijloacele să
inducă ideea că Teologia, Biserica și tot
ceea ce are legătură cu acestea nu sunt altceva decât imaginaţie, superstiţie, fantezie și obscurantism și, ca atare, trebuie eliminate din societate. Fără a mai
argumenta sub aspect teologico-apologetic că între Teologie, Cultură și Știinţă
există compatibilitate și complementaritate depline, pentru a nu exista niciun dubiu, prejudecată, resentiment sau
suspiciune care să afecteze percepţia co-

Î
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rectă a lucrurilor, în cele ce urmează vom
scoate pe scurt în evidenţă relaţia istorică
pe care au avut-o teologii cu știinţa și cultura, cu educaţia în general, până la începutul modernismului, pentru a vedea dacă
atitudinea care a luat naștere în perioada
modernă este întemeiată sau nu are niciun
fundament obiectiv.
Înainte de a începe, trebuie amintit
faptul că termenul de „teologie” nu este
o noţiune formulată de Biserică, în calitatea ei de instituţie, sau de Teologie, ca
domeniu de studiu. Etimologic, noţiunea de teologie provine din limba greacă
veche prin compunerea a doi termeni:
λόγος – cuvânt, cuvântare, vorbire, discurs, raţionament, și ϑεός – Dumnezeu;
deci, ϑεολογία (teologia) înseamnă la origine vorbirea, discursul, cuvântarea despre Dumnezeu. Această noţiune, alături
de toate celelalte din familia sa, ϑεολογος
(teolog), ϑεολογεῖν (teologhisire),
ϑεολογικός (teologic), ϑεῖον (divin),
ϑεολογική (gândire teologică), sunt re-
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zultatul limbajului filosofic al lui Platon
și al lui Aristotel. Platon a fost primul
care a utilizat noţiunea de ϑεολογία în
scrierea sa Republica, la paragraful II, 379
a, iar pentru Aristotel ϑεολογική, gândirea, învăţătura despre Fiinţa absolută,
despre Dumnezeu, constituie încoronarea filosofiei sale1.
Lumea, realitatea pământească, este
numită în Sfânta Scriptură „pom al cunoștinţei (cunoașterii) binelui și răului”
(Fac. 2, 9), ceea ce înseamnă că este dincolo de orice interpretare, raţiune, studiu, analiză, proces cognitiv, experiment,
demonstraţie. „Crede și nu cerceta” nu
apare niciodată în Sfânta Scriptură sau
în tratatele teologice, ci este un slogan filosofico-materialist și al ideologiei comunist-atee, pentru care Dumnezeu și
religia nu sunt decât „iluzie”, după cum
credea Feuerbach, un „delir colectiv”, după
părerea lui Freud, sau „opiu pentru popor”, în opinia lui Marx, discreditânduse astfel fără niciun fundament Teologia,
Biserica și credinţa.
Este pe deplin cunoscut faptul că cei
mai mari teologi ai Bisericii din primele
secole, precum Vasile cel Mare, Grigorie
de Nazianz, Ioan Hrisostom, Grigorie de
Nissa, Ambrozie al Milanului, Ieronim
și Augustin, au fost oameni de mare cultură, având studii la cele mai importante
instituţii de învăţământ ale vremii și dobândind, în afară de cunoștinţele teologice, și cunoștinţe de filosofie, astronomie, geometrie, medicină, retorică,
literatură și drept.

Oameni de o vastă erudiţie, precum
nobilii romani Boethius (480-524) și
Cassiodor (485-580), ale căror opere cuprind lucrări de filosofie, teologie, aritmetică, logică, gramatică, geometrie, zoologie, geografie, astronomie, politică și
muzică, au avut marele merit de a face legătura între gândirea antică și Occidentul
creștin medieval, și aceasta într-o perioadă când cele două curente, religios-creștin și profan-păgân, se aflau într-o puternică opoziţie. Cassiodor, de pildă, după
ce s-a retras din viaţa publică, a fondat în
Calabria două mănăstiri. Cea din Vivarium
a devenit un adevărat centru cultural monastic, în a cărui bibliotecă se găseau, alături de scrierile teologice, numeroase scrieri laice de filosofie, de gramatică, de
retorică, literare, istorice etc. El a ţinut să
sublinieze faptul că studiul Bibliei nu poate fi abordat într-un mod serios decât de
cel care stăpânește o multilaterală cultură profană2.
Isidor (560-636), episcop de Sevilla,
unul dintre cei mai cultivaţi teologi spanioli ai Evului Mediu, a încercat, pe de o
parte, să transmită posterităţii întreaga
cultură antică la care a avut acces, iar pe
de altă parte a elaborat lucrări teologice,
istorice, de gramatică și de știinţe naturale. Opera sa Etymologiae, în 20 de cărţi,
poate fi considerată prima enciclopedie a
culturii occidentale, fiind o lucrare de bază
pentru întregul Ev Mediu.
Beda Venerabilul (673-735) a fost
cel mai erudit teolog britanic din epoca
sa, opera lui fiind enormă. A scris un tra-
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tat de metrică, un altul de ortografie, un manual de dialectică, o istorie naturală, numeroase comentarii și exegeze biblice, mai multe biografii ale unor martiri, sfinţi și
abaţi din Britania, studii de astronomie, cosmografie, geografie. Marea lui lucrare
Istoria bisericească a anglilor este o operă fundamentală pentru cunoașterea istoriei
Angliei până la 731, el reușind să împletească istoria bisericească cu istoria civilă,
socială și politică3.
De asemenea, este cunoscut faptul că secole de-a rândul, până spre Evul Mediu
târziu, membrii clerului și ai ordinelor monahale erau printre puţinii oameni care
știau carte, mănăstirile fiind aproape singurele centre de învăţământ și cultură. De
pildă, o mare parte din administraţia împăratului Carol cel Mare era analfabetă, împăratul însuși a învăţat să citească la maturitate, fără a stăpâni pe deplin scrisul, însă,
conștient fiind de importanţa clerului și a monahilor, a decretat în anul 787 ca fiecare mănăstire să pună bazele unei școli în care să se predea gratuit; în aceste institute, care au devenit precursoarele primelor universităţi, se studiau intens meșteșugurile și agricultura4.
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Abbey Library of St. Gallen

Alcuin de York (735-804), renumit teolog și filosof anglo-saxon, principalul ghid
intelectual și consilier cultural al lui Carol, avea o extraordinară erudiţie enciclopedică și a scris lucrări de teologie, matematică, astronomie, manuale de gramatică, de
retorică, de muzică, de dialectică, o lucrare importantă fiind revizuirea textului latin al Bibliei, cu comentariile de rigoare. Cultura „Renașterii carolingiene” s-a manifestat pe toate planurile. Împăratul Carol a ţinut să aducă la curtea sa pe cei mai
erudiţi oameni din Italia, Anglia și Irlanda, mobilizându-i pe teologi, episcopi, preoţi și monahi să transmită atât învăţătura religioasă, cât și pe cea profană. Fără mănăstirile epocii carolingiene, care prin copiști au conservat în bibliotecile lor un număr considerabil de scrieri profane ale autorilor antici și din primele secole creștine,
n-ar fi fost posibilă cunoașterea operelor antice latine5.
Universităţile medievale, care au constituit matricea universităţilor moderne, au
fost instituţii de învăţământ tipic europene, caracteristice Evului Mediu. Antichitatea
greco-romană, și cu atât mai puţin lumea orientală, nu au avut o „universitate” în
sensul propriu al cuvântului6. Aceste universităţi medievale care, cu excepţia celei
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din Bologna, vor deveni unele dintre cele mai prestigioase universităţi ale lumii, au
fost fondate cu aprobarea sau la îndemnul conducerii Bisericii, de teologi, de episcopi sau prin intermediul acestora.
În anul 1209, printr-o bulă pontificală, organizaţia sau asociaţia care nu era încă recunoscută legal și care avea să se numească Universitatea din Paris este autorizată să-și
aleagă un „procurator”, pentru a putea fi reprezentată legal în faţa autorităţilor. În anul
1231, papa Grigorie al IX-lea o recunoaște ca universitate, iar în anul 1246 a primit
dreptul de-a avea sigiliu propriu7. Teologul francez Robert de Sorbon (1201-1274)
întemeiază în 1257 Colegiul Sorbonne din Paris, fiind până la moarte și primul rector
al acestuia.
Walter de Merton (1205-1277), episcop de Rochester, a pus bazele Colegiului
Merton în 1264. Regulamentul de funcţionare întocmit de episcopul Merton a devenit model atât pentru celelalte colegii ale Universităţii Oxford, cât și pentru colegiile
Universităţii Cambridge. Începând cu secolul al XIII-lea, membrii ordinelor monahale catolice, dominicani, franciscani, carmeliţi și augustinieni, au avut un rol foarte important în organizarea și desfășurarea activităţii academice la Universitatea Oxford.
Hugh Balsham (†1286), episcop de Ely, a fondat în 1284 Colegiul Peterhouse, primul
colegiu al Universităţii Cambridge.
Contele Rupert I (1309-1390) pune în 1386 bazele Universităţii Heidelberg, prima universitate germană, care a fost organizată cu aprobarea dată în 1385 de papa
Urban al VI-lea, după modelul Universităţii din Paris. Primele facultăţi ale Universităţii
Heidelberg erau Teologia, Filosofia, Dreptul și Medicina.
În Italia, toate universităţile au fost instituite de conducerea orașelor sau de episcopi, pe baza bulelor papale: Roma (1303), Perugia (1308), Treviso (1318), Pisa
(1343), Florenţa (1349), Pavia (1361), Ferrara (1391), Torino (1405) și Catania
(1444); în afară de Universitatea din Bologna, în universităţile italiene cel care deţinea funcţia de cancelar era întotdeauna episcopul.

26

APOSTOLIA • NR. 90 • SEPTEMBRIE 2015

DIN VIA#A PAROHIILOR

În Spania, chiar dacă regii au decis înfiinţarea universităţilor și funcţionarii regali
erau cancelarii acestora, episcopii au fost cei care au sprijinit și au pus în practică politica monarhilor. Astfel, s-au fondat Universităţile din: Salamanca (1218), Valladolid
(1250), Lerida (1300), Huesca (1359), Barcelona (1450), Palma de Mallorca (1483),
Siguenza (1489), Alcala de Henares (1499) și Valencia (1500)8.
Papii Renașterii, în ciuda crizei existente pe multe planuri în Biserica Apuseană, au
fost interesaţi de știinţă și cultură. Biblioteca Vaticanului, fondată în 1450, deţinea un
număr impresionant de opere știinţifice. Papa Leon al X-lea (1475-1521) a dotat
Universitatea din Roma cu numeroase catedre știinţifice și medicale.
Acestea sunt doar câteva dintre cele mai elocvente exemple ale relaţiei pe care
Teologia a avut-o cu Știinţa, cultura și educaţia în general de-a lungul istoriei, până
spre sfârșitului Evului Mediu. Așadar, din punct de vedere istoric, a afirma că între
Teologie, Cultură și Știinţă există incompatibilitate înseamnă fie a nu cunoaște,
fie a nu recunoaște istoria obiectivă și a imagina o alta, inexistentă, care nu are
nimic de-a face cu realitatea.
Pr. Ioan Trandafir Bobîrnea
Note:
1. Wilhelm Weischedel, Der Gott der Philosophen, Ed. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt,
1994, p. 13-14; 54-55.
2. Ovidiu Drimba, Istoria culturii și civilizației, vol. 6, Ed. Saeculum I. O., București, 1999, p. 28-31.
3. Ibidem, p. 43-44.
4. Alexander Hellemans, Bryan Bunch, Istoria descoperirilor știinţifice, trad. Diana Constantinescu, Ed.
Orizonturi, București, 1988, p. 64.
5. Ovidiu Drimba, op. cit., p. 56, 62.
6. Ibidem, p. 162.
7. Ibidem, p.181, 183.
8. Ovidiu Drimba, op. cit., p. 192, 195.
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PAROHIILE CARE ÎŞI VOR SĂRBĂTORI HRAMUL
ÎN LUNA SEPTEMBRIE

Parohia Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul (Fiumicino) –
păstorită de Pr. Cristian Olteanu
2 septembrie Parohia Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul
Constantinopolului (Lunghezza) – păstorită de
Pr. Benedict Firulescu
4 septembrie Parohia Sfântul Proroc Moise (Asolo) – păstorită
de Pr. Iulian Munteanu
5 septembrie Parohia Sfântul Proroc Zaharia (Monfalcone) –
păstorită de Pr. Victor Budeanu – al 5-lea hram.
5 septembrie Parohia Sfinţii Zaharia și Elisabeta (Parma) – păstorită de Pr. Ciprian Gavril
6 septembrie Parohia Sfântul Arhanghel Mihail (Mirano) – păstorită de Pr. Dumitru Crețan
8 septembrie Parohia Nașterea Maicii Domnului (Roma II) –
păstorită de Pr. Ioan Ivan
8 septembrie Parohia Nașterea Maicii Domnului (Cremona) –
păstorită de Pr. Doru Fuciu
8 septembrie Parohia Nașterea Maicii Domnului (San Damiano
d’Asti) – păstorită de Pr. Cătălin Mandici
9 septembrie Parohia Sfinţii Ioachim și Ana (Tivoli) – păstorită de Pr. Ion Florea
9 septembrie Parohia Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona (Pisa) –
păstorită de Pr. Cristian Puricescu
10 septembrie Parohia Sfintele Muceniţe Minodora, Mitrodora și
Nimfodora (Imola) – păstorită de Pr. Doru
Gârboan
13 septembrie Parohia Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop (Pesaro) –
păstorită de Pr. Constantin Corniș
1 septembrie

28

al 4-lea hram
al 3-lea hram

primul 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
al 2-lea hram
al 3-lea hram

al 6-lea hram
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13 septembrie Parohia Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop (Marcellina) –
păstorită de Pr. Lucian Vasilache
13 septembrie Parohia Sfântul Sfinţit Mucenic Ciprian al
Cartaginei (Biella) – păstorită de Pr. Cristian
Prențu
14 septembrie Parohia Înălţarea Sfintei Cruci (Roma III) – păstorită de Pr. Ciprian Baltag
14 septembrie Parohia Înălţarea Sfintei Cruci (Torino II) – păstorită de Pr. Lucian Roșu
15 septembrie Parohia Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș
(Rieti) – păstorită de Pr. Constantin Holban
17 septembrie Parohia Sfânta Muceniţă Sofia și fiicele sale Pistis,
Agapis și Elpis (Verona II)
22 septembrie Sfântul Sfinţit Mucenic Teodosie de la Brazi (San
Giovanni Valdarno) –păstorită de Pr. Viorel
Matei
23 septembrie Parohia Sfântul Ioan Botezătorul (Enna) – păstorită de Pr. Radu Călin
23 septembrie Parohia Sfântul Ioan Botezătorul (Bologna II) –
păstorită de Pr. Marcel Călugărescu
24 septembrie Parohia Sfânta Muceniţă Tecla (Velletri) – păstorită de Pr. Vasile Radu
26 septembrie Parohia Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan
(Chianciano) – păstorită de Pr. Ioan Bobîrnea
26 septembrie Parohia Sfântul Voievod Neagoe Basarab (Rivoli) –
păstorită de Pr. Claudiu Diță
27 septembrie Parohia Sfântul Sfinţit Mucenic Antim Ivireanul
(Cagliari) – păstorită de Pr. Andrei Agape
30 septembrie Parohia Sfântul Ierarh Grigorie, Luminătorul
Armeniei (Lonato del Garda) – păstorită de Pr.
Gabriel Pandrea
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al 4-lea hram
al 6-lea hram

al 15-lea hram
al 15-lea hram
al 2-lea hram
al 5-lea hram
al 9-lea hram

al 5-lea hram
al 3-lea hram
al 3-lea hram
al 11-lea hram
al 6-lea hram
al 9-lea hram
al 2-lea hram
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HRAMUL PAROHIEI „SFÂNTUL CUVIOS IOAN
IACOB HOZEVITUL DE LA NEAMȚ” ROVIGO

iercuri, 5 august 2015, credincioșii Parohiei Ortodoxe Române din Provincia de Rovigo și-au prăznuit ocrotitorul, pe Sfântul
Cuvios Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ,
pustnic român care s-a nevoit în pustiul Iordanului și apoi a Hozevei din Ţara Sfântă.
Bucuria evenimentului a fost sporită de
slujirea Sfintei Liturghii împreună cu un
sobor de preoţi de la parohiile învecinate,
în frunte cu părintele protopop Gabriel
Codrea de la Parohia „Sfântul Prooroc Ilie”
din Verona, care a rostit un frumos și ziditor cuvânt de învăţătură, subliniind dragostea de Dumnezeu, dar și cea de ţară a acestui mare sfânt al secolului trecut, Sfântul
Cuvios Ioan Iacob Hozevitul.

M
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Oaspete de seamă a fost părintele
Claudiu Ionuţ Savin, primul paroh al
Parohiei din Rovigo, în prezent paroh la
Parohia Cuneo, care a revenit cu emoţie
și bucurie în mijlocul foștilor săi enoriași.
Slujba s-a încheiat cu slujba parastasului și cu o masă frăţească la care au participat toţi cei prezenţi.
Dăm slavă și mulţumire lui Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit să ajungem
la sărbătorirea celui de-al șaselea hram al
parohiei noastre, rugând pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ să
ne fie pururea mijlocitor și grabnic ajutător în drumul nostru către Împărăţia lui
Dumnezeu.
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PE URMELE SFÂNTULUI SFINȚIT MUCENIC
PANGRATIE, EPISCOP AL TAORMINEI

uminică, 2 august, aflându-ne
în postul închinat Adormirii
Maicii Domnului, în Parohia
Ortodoxă Română „Sfântul Sfințit Mucenic Pangratie” – Messina am avut bucuria de a-l avea în mijlocul nostru pe IPS
Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, însoțit
de Corala Armonia din Constanța.
Slujba arhierească a avut loc în localitatea Giardini Naxos, locul unde a pășit
Sfântul Pangratie (originar din Antiohia), în jurul anului 40, fiind trimis în Sicilia de către Sfântul Apostol Petru să-l
mărturisească pe Hristos, ca episcop al
Taorminei.
La Sfânta Liturghie a participat un
număr însemnat de români, iar pentru

D

oficialitățile italiene care au asistat a fost
proiectat pe un ecran textul Sfintei
Liturghii în limba italiană.
La sfârșitul Liturghiei a fost acordata
distincția “Crucea Sfântului Andrei” (cea
mai mare distincție acordată laicilor în
Arhiepiscopia Tomisului) domnului Nuzio
Romeo, pentru activitatea filantropică
desfășurată în orașul Constanța în decursul ultimilor ani.
În perioada scurtă a vizitei corului
Armonia, unul dintre cele mai importante din țară și câștigător a numeroase premii naționale și internaționale, acesta
ne-a încântat cu frumoase arii din repertoriul național și internațional, susținând
mai multe concerte la Giardini Naxos și
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Taormina (provincia
Messina).
Dăm slavă lui
Dumnezeu pentr u
toate, rugându-l pe
Sfântul Mucenic Pangratie să mijlocească
pentru noi!

32
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CONFERINȚA PR. PROF. DR. GHEORGHE
ISTODOR LA LIVORNO

âmbătă, 1 august 2015, cu binecuvântarea Preasfințitului Episcop Siluan, în cadrul Protopopiatului Toscana a avut loc
conferința „Provocări contemporane la
adresa misiunii ortodoxe: arta, tehnologia și știința postmodernă”, susținută de
Pr. Prof. Dr. Gheorghe Istodor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din
Constanța. Conferința a fost găzduită de
parohia Livorno și a fost precedată de
săvârșirea Tainei Sfântului Maslu și de o
agapă frățească.
La această seară duhovnicească deosebită au participat preoți și credincioși
din parohiile Protoieriei Toscana, care au
ascultat cu interes explicațiile părintelui

S

profesor referitoare la problemele actuale din sfera anumitor manifestări artistice, prin care sunt denigrate fundamente
ale credinței creștine, probleme referitoare la tehnologia avansată, prin care se încearcă crearea unor forme de inteligență
artificială, capabile să substituie și manipuleze ființa umană creată de Dumnezeu
și probleme din sfera științelor postmoderne naturaliste, care, chiar dacă nu mai
împărtășesc principiile clasice darwiniste și materialiste, se situează într-o poziție
contrară învățăturii creștine, fără a prezenta dovezi empirice concludente, ci doar
speculații complexe scientiste.
Seara duhovnicească a continuat până
târziu, răspunzându-se la toate întrebările
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venite din partea preoților și mai ales din
partea credincioșilor, întrebări legate atât
de tema conferinței, cât și de prozelitismul sectar cu care se confruntă membrii
comunităților ortodoxe române din
diaspora.
Mulțumim Domnului pentru că ne-a
dăruit această ocazie de a conștientiza,
formula și căuta soluții anumitor probleme actuale, rugându-ne să ne călăuzească pe toți pe calea mântuirii!

34

APOSTOLIA • NR. 90 • SEPTEMBRIE 2015

DIN VIA#A PAROHIILOR

FESTIVALUL PORTULUI POPULAR ROMÂNESC
ÎN SICILIA, LA CATANIA

flați în perioada dintre Sânt’ Ilie
și Sfânta Maria Mare, cu o săptămână înainte de postul Adormirii Maicii Domnului, părintele paroh
Mihai Gabriel Ichim împreună cu enoriașii
din parohia „Sfânta Muceniță Agata” din
Catania au organizat duminică, 26 iulie,
după Sfânta Liturghie, Festivalul Portului
Popular Românesc – ediția a III-a.
Mai întâi și-au împodobit sufletele și
trupurile în biserică, hrănindu-se din „me-

A

dicamentul nemuririi” – așa cum numește
Sfântul Ignatie Teoforul Euharistia.
Apoi, de la mic la mare și-au gătit trupurile cu cele mai valoroase veșminte: costumele populare românești. Simbolurile
lor ne transmit dincolo de timp dorul de
divinitate, ne arată ciclul vieții și ne inspiră dragostea pentru frumos.
O adevărată paradă a costumelor a
transformat curtea bisericii într-un colț
de plai românesc, unde s-au jucat hore
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și sârbe, unde s-au cântat duioase doine, emoționante balade și cântece populare, nestemate ale folclorului nostru. Moldovenii, aflați în număr cel mai
mare, au cântat alături de ardeleni, olteni, munteni și dobrogeni pentru țara
lor: România.
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Nu puteau lipsi delicioasele mâncăruri tradiționale,
pe care gospodarii comunității,
femei și bărbați, le-au pregătit din timp, cu mare drag și
dor de casa părintească, cu tot
alaiul ei de bucurie veșnică.
Atmosfera a fost întregită prin expoziția realizată sub
arșița soarelui, unde au strălucit ștergarele, covoarele,
iile, oalele de lut și toate celelalte obiecte care au traversat mări și țări, până în îndepărtata Sicilie, pentru a păstra vie
conștiința apartenenței la neam și țară.
Curtea bisericii a adăpostit întregul suflet românesc, rememorând toate elementele casei țărănești: ștergarul cu busuioc și
candela ce lumina icoana, lavița, patul cu
perne dantelate, lăicerele colorate, masa
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îmbelșugată cu mămăligă, găină friptă și
cozonaci..., leagănul din livada de cireși,
câmpul cu floarea soarelui și ograda cu carul cu boi, cu vaca cu lapte și brânză dulce..., pivnițele cu murături și magiun de
prune, cu butoaie pline de vinul ghiurghiuliu... și sunetul tălăngilor ce anunța întoarcerea animalelor de la păscut... „Sara
pe deal buciumul sună cu jale,/Turmele
urc, stelele scapără-n cale/”, cum spunea
Eminescu.
Dar mai presus de toate, rămâne imaginea bisericii din deal - un colț de rai pe
pământ, ca punte de legătură între viața
de fiecare zi în care românul se naște,
trăiește, moare și se îndreaptă încet spre
„lumea cealaltă”.

Serbarea câmpenească a conținut și o
secțiune de 100 proverbe și zicători
românești – din comoara înțelepciunii poporului nostru. Făcând haz de necaz, fiecare participant în parte a reflectat, cu fiecare
proverb, asupra propriei vieți, asupra idealurilor inițiale și a eșecurilor personale.
Festivalul portului popular de la Catania
a avut ca motto proverbul: „Ori te poartă
cum ți-e vorba, ori vorbește cum ți-e portul”. Expoziția de obiecte populare, purtarea
costumelor străbune, dansul, cântecul și proverbele românești au evidențiat preocuparea permanentă pe care fiecare trebuie să o
aibă, aceea de a-și găsi și desăvârși propria
identitate de la care nu trebuie să abdice niciodată: aceea de român creștin-ortodox.
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Reţete

și sfaturi practice

Roșiile cărnoase, coapte și zemoase sunt vedetele meniurilor de vară. Iată câteva reţete care
o să vă facă să vă reîndrăgostiţi de această legumă (în cazul în care v-aţi plictisit de clasica
salată de roșii)!

SUPĂ DE ROŞII
CU CRUTOANE
Ingrediente: 1 kg roșii coapte, 1 ceapă, 5
morcovi, 1 pătrunjel (rădăcină și frunze),
cimbru proaspăt, 3 căţei de usturoi, 1 lingură zahăr (brun), ulei de măsline, sare,
piper.
Mod de preparare: Se curăţă ceapa, pătrunjelul și morcovii, apoi se taie în patru. Se decojește usturoiul. Se spală toate și se așază,

38

împreună cu roșiile, într-o tavă tapetată cu
hârtie; se presară peste ele sare și cimbru și
se stropesc cu ulei. Se pun în cuptorul preîncălzit la 200 de grade timp de 30-35 minute, până se coc roșiile, după care se lasă la
răcit. Toate ingredientele, împreună cu zahărul, se pun în blender și se frulează. Dacă
supa este prea groasă, se poate adăuga apă
sau supă de pui/legume. Se potrivește de
gust cu sare și piper.
Se poate servi atât caldă, cât și rece, decorată cu frunze de pătrunjel tocate mărunt, un
fir de ulei de măsline, crutoane. Pentru a face
gustul și mai delicios, se poate presăra deasupra pesmet aromat și parmezan (se pun în
blender 2 felii de pâine uscată, 1 căţel de usturoi curăţat, câteva fire de pătrunjel, câteva
bucăţele de parmezan, un fir de ulei, sare, piper; totul se mărunţește grosier).
Superb!
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ROŞII UMPLUTE CU OUĂ
Ingrediente: 6 roșii medii, 6 ouă medii,
6 linguriţe de cașcaval tăiat cubuleţe, 3 linguriţe pesmet aromat (ca mai sus, dar fără
parmezan), sare, piper, unt, pătrunjel,
ulei.

Mod de preparare: Tăiem căpăcelele la
roșii, apoi le golim de miezul cu sâmburi
folosind o linguriţă, după care le lăsăm la
scurs, cu gura în jos, vreo 10 minute. Luăm
o tavă de cuptor unsă cu ulei, în care așezăm roșiile umplute astfel: prima dată se
pune o linguriţă de cașcaval, un strop de
unt, o jumătate de linguriţă de pesmet aromat, apoi oul spart, un praf de sare și piper. Se pun în cuptorul încins la 180 de
grade pentru cca 20 minute, până sunt
coapte ouăle.
Se pot servi cu puţin pătrunjel tocat deasupra la micul-dejun, prânz sau cină. Dacă
doriţi, roșiile pot fi învelite în două felii
de prosciutto fiecare (așezate în cruce),
înainte de a fi date la cuptor.
Un deliciu!

TOCĂNIŢĂ DE ROŞII
CU MĂRAR
Ingrediente: 1 kg roșii coapte, 1 ceapă, 1
ardei kapia, 2-3 linguri ulei, 2 căţei usturoi,
1 linguriţă de zahăr, sare, piper, mărar.
Mod de preparare: Roșiile curăţate de coajă
se taie cuburi. Ceapa se curăţă și se spală împreună cu ardeiul. Ultimele două se toacă mărunt și se călesc în 2 linguri de ulei, după care
se adaugă roșiile, zahărul, 1/2 linguriţă sare.
Se lasă să fiarbă pe foc potrivit cca 20 minute,
până când toate legumele sunt pătrunse. Se ia
de pe foc, se adaugă usturoiul pisat, mărarul și
se potrivește de gust cu sare și piper.
Dacă vi se pare că sosul e prea subţire, se poate face un rântaș dintr-o lingură de făină amestecată cu puţină apă rece și sos din tocăniţă.
Acesta se adaugă în ultimul minut de fierbere,
amestecând bine pentru omogenizare.
Tocăniţa poate fi servită ca atare sau ca garnitură sau sos pentru paste. Dacă vă place,
se poate adăuga și o lingură de iaurt/smântână dulce înainte de servire. Sigur veţi fi cuceriţi de gustul aromat, dulce-acrișor al acestei minunăţii atât de... simple!
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Dar să nu uităm de ceva dulce: un desert foarte
cunoscut și îndrăgit, mai ales de cei mici!
CREMĂ DE ZAHĂR ARS
Ingrediente: 1 l lapte, 10 ouă, o cană de
zahăr (preferabil brun) pentru caramel, o
cană de zahăr pentru cremă, esenţă vanilie, esenţă rom.

Mod de preparare: Zahărul brun se pune
într-o cratiţă rotundă la foc mic. După ce devine auriu (nu-l lăsaţi să se înnegrească, deoarece se amărăște), se ia de pe foc și se îmbracă marginile vasului cu caramel, aplecând
și rotind cratiţa. Se dă la răcit. Între timp, ouăle se freacă bine cu mixerul împreună cu zahărul rămas, apoi se amestecă și cu laptele și
aromele. După ce se omogenizează, se toarnă în cratiţa cu caramelul întărit, care, la rândul ei, se așază într-o tavă pe jumătate plină
cu apă, după care se pune în cuptorul încins
la 160 de grade timp de o oră și jumătate
(până ce compoziţia se leagă și are consistenţa răciturilor). Se lasă la răcit, nu înainte de a
se trece cu un cuţit ascuţit de jur împrejurul
vasului. Apoi se dă la frigider până în momentul servirii, când prăjitura se va întoarce
pe un platou. O minunăţie!
Poftă bună!

DE LA BUNICA CITIRE...
• Temperatura ideală a frigiderului trebuie să fie apropiată de 4 grade, iar a congelatorului
de –18 grade.

• Ușa frigiderului este cea mai puţin rece parte a lui. Nu puneţi acolo nici carne, nici
•
•
•
•
•
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produse lactate. E locul vinului, al sucurilor de fructe etc.
Congelaţi alimentele rapid și în cantităţi mici.
Alimentele nu se mai lipesc de pereţii congelatorului dacă puneţi sub ele un covoraș
tăiat pe măsură dintr-o folie de aluminiu.
Decongelaţi alimentele îngheţate în frigider și nu în bucătărie. Veţi împiedica
înmulţirea rapidă a bacteriilor.
O bucăţică mică de vanilie alungă mirosurile grele din frigider.
Interiorul frigiderului se curăţă perfect cu oţet. Se spală cu apă cu oţet și se lasă să se
usuce deschis, fără a mai fi șters cu cârpa.
Preoteasa Daniela Porumb
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