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POGORÂREA

DUHULUI SFÂNT
plinirea lucrării mântuitoare a lui Dumnezeu
Preacuvioși și Preacucernici Părinți,
Preacuvioase Maici,
Iubiți frați și surori întru Domnul
ulte s-au spus și s-au scris pe
seama semnificațiilor pogorârii Duhului Sfânt și despre
foloasele ei cele mântuitoare
asupra credincioșilor. În rândurile ce urmează vă propunem să ne oprim împreună asupra actualității pogorârii Duhului Sfânt peste fiecare dintre cei care, prin Botez, ne-am
îmbrăcat cu Hristos și, prin Mirungere, ne-am
făcut părtași făgăduinței făcute de Domnul
ucenicilor Săi, înainte de înălțare: Și iată, Eu
trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi
însă ședeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus (cf. Lc. 24, 49).
Această putere de sus nu e altceva decât
Harul Duhului Sfânt cu care am fost pecetluiți
cu toții la Botez și care face cu putință în noi
creșterea omului nou (cf. Efes. 4, 24) până la
statura bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei deplinătății lui Hristos (cf. Efes. 4, 13).
Căci, ne spune Sfântul Apostol Pavel, dacă
este cineva în Hristos, este făptură nouă; cele
vechi au trecut, iată, toate s-au făcut noi (cf.
2 Cor. 5, 17). Această înnoire ce ne vine prin
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Hristos Domnul Cel înviat din morți este lucrătoare în noi prin baia nașterii celei de a
doua și prin înnoirea Duhului Sfânt (cf. Tit,
3, 5). Puterea de sus înseamnă și Harul cu care
se îmbracă slujitorii altarelor, episcopi, preoți
și diaconi și toți cei care slujesc pe temeiul unei
hirotesii. Cu aceeași putere de sus se îmbracă
toți aceia care primesc tunderea chipului îngeresc – monahii – și care se îmbracă cu toate armele necesare pentru a purta războiul cel nevăzut împotriva propriilor patimi.
Mulți dintre noi, însă, au impresia că înnoirea ce s-a primit prin Botez și Mirungere,
prin hirotonie sau tunderea în călugărie, lucrează, într-un fel, de la sine... Asemenea celui care a semănat grădina și, fără să o mai ude
sau să o mai plivească sau să o sape, așteaptă
să-i dea roade... Însă realitatea este că făptura cea nouă are nevoie de hrana cea nouă.
Căci, zice Domnul, ce este născut din trup,
trup este; și ce este născut din Duh, duh este
(cf. In. 3, 6). Prin urmare, cei care ne-am născut din nou, din apă și din Duh (cf. In. 3, 5),
e firesc să ne hrănim cu Duhul lui Dumnezeu
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și cu cele duhovnicești, conforme cu noua noastră identitate, de fii ai lui Dumnezeu, după
Har. Aceasta înseamnă că, după cum cei nou-născuți au nevoie de vitamine ca să crească și
să se dezvolte normal, tot așa și cei care sunt născuți din nou, din apă și din Duh, au nevoie
de hrana cea duhovnicească, pentru a crește și a se întări cu Duhul și a se umple de înțelepciune
(cf. Lc. 1, 80; 2, 40). De aceea, cântăm la Praznice: Prin Duhul Sfânt, tot sufletul viază și cu
curăție se înalță...
Cu purtarea de grijă față de hrana cea duhovnicească a poporului sunt însărcinați, întâi
de toate, păstorii Bisericii, episcopii, și trimișii lor în mijlocul poporului, preoții, ca unii care
sunt rânduiți să pască mielușeii și oile Domnului (cf. In. 21, 15-17), pentru care Hristos
Domnul, Marele Arhiereu, le va cere seamă, căci zice, prin gura prorocului Iezechiel: Iată Eu
vin la păstori; le voi cere înapoi oile Mele din mâna lor (...). Iată Eu Însumi voi purta grijă de oile Mele și le voi cerceta. (...) Eu voi paște oile Mele și Eu le voi odihni, zice Domnul
Dumnezeu. (cf. Iez. 34, 10; 11; 15). Mare este responsabilitatea păstorilor Bisericii, ca unii
pe care Duhul Sfânt i-a pus episcopi, ca să păstreze Biserica lui Dumnezeu, pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său (cf. F.Ap. 20, 28)! Astfel, Sfântul Apostol Petru îi îndeamnă pe
păstori, zicând: Păstoriţi turma lui Dumnezeu, dată în paza voastră, cercetând-o, nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câștig urât, ci din dragoste (1 Pt. 5, 2).
A purta grijă de poporul lui Dumnezeu presupune a-i procura hrana cea mântuitoare
proprie fiilor lui Dumnezeu. Prima hrană cu care se hrănesc fiii lui Dumnezeu este Cuvântul
Lui. Căci Însuși Domnul ne spune că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care
iese din gura lui Dumnezeu (Mt. 4, 4). Aceasta presupune atât lecturarea Cuvântului lui
Dumnezeu, cât și explicarea lui, inspirată de același Duh Sfânt Care le-a însuflat-o prorocilor
și apostolilor. Dar aceasta înseamnă că înșiși păstorii se cuvine să se ostenească cu cuvântul
și cu învățătura, pentru a se învrednici de îndoită cinstire (1 Tim. 5, 17). Căci cel ce va face
și va învăţa, acesta mare se va chema în împărăţia cerurilor (Mt. 5, 19).
Legat de aceasta, se înscrie și datoria păstorilor de suflete de a împlini porunca Domnului
dată înainte de Înălțarea Sa la ceruri, de a-i învăța pe cei botezați toate câte le-a poruncit El
apostolilor și, prin ei, urmașilor lor, episcopilor și preoților (cf. Mt. 28, 20). De aceea, cateheza joacă un rol fundamental în învățarea, însușirea, trăirea și transmiterea mai departe a
credinței, la fiecare generație de creștini. Dar acest proces de predare, de însușire și de transmitere a credinței nu se poate împlini cum se cuvine fără aportul esențial al părinților și al
nașilor drept credincioși și trăitori ai credinței la rândul lor. De implicarea acestora în cateheza de dinainte și de după Botez, ba chiar și în cateheza de dinainte și de după Cununie, depinde viitorul familiei creștine și al generațiilor care vin după noi.
Un alt rol important al păstorilor de suflete este să se îngrijească și ca fiii lui Dumnezeu
după Har să primească în mod continuu adevărata mâncare și adevărata băutură (cf. In. 6,
55), adică Pâinea cea cerească (cf. In. 6, 33; 41; 58, hrana a toată lumea, Sfântul Trup și
Scumpul Sânge al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos Care S-a
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dat pentru viața lumii (cf. In. 6, 51). Această minunată lucrarea a Preoției, prin care se pun
înainte cinstitele Daruri de pâine și vin spre a se preface în Trupul și Sângele Domnului, se
împlinește în puterea Duhului Sfânt, prin chemarea acestuia (epicleza) peste noi și peste
Darurile puse înainte. Astfel, toți cei care au primit Botezul în numele Sfintei Treimi și au
primit Pecetea Darului Sfântului Duh se fac împreună-părtași, atunci când participă la
Dumnezeiasca Liturghie, la înnoirea Harului Duhului Sfânt întru inimile lor, pentru a putea
primi, cu inimă și conștiință curate, de fiecare dată, merindea cea cerească necesară pentru a
străbate pe calea vieții, spre veșnicie. De aceea, păstorii de suflete au datoria de a se îngriji ca
fiii Bisericii să progreseze în cunoșterea importanței împărtășirii cu Sfântul Trup și cu Scumpul
Sânge ale Domnului Hristos în dobândirea mântuirii și, astfel, să crească în dorința de a o face
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mai frecvent și cu tot mai multă luare aminte la cum se pregătesc și la ceea ce primesc, pentru a ajunge ca măcar o parte dintre ei să se împărtășească cu aceeași frecvență cu care și participă la Dumnezeiasca Liturghie.
Este bine ca aceia care au intrat în cler să nu uite că privilegiul de a primi Sfânta Împărtășanie
cu ocazia fiecărei slujiri nu face ca aceasta să lucreze „de la sine”, dacă ei înșiși nu se preocupă
de pregătirea continuă pentru a se apropia cu frică și cu cutremur de Altarul Dumnezeului
Celui Viu. Și cel mai bun indiciu al creșterii duhovnicești a clerului este faptul că familiile lor,
soțiile și copiii, ajung să se apropie de Sfintele Taine cu o frecvență cât mai apropiată de aceea cu care însuși clericul din familie o face.
Același lucru se poate spune și cu privire la stareții mănăstirilor. Monahii, ca unii ce au
subscris la viețuirea după chipul cel îngeresc, nu ar trebui să aibă motive de a nu se apropia
de Sfintele Taine cu regularitatea dată de slujirea cel puțin duminicală a Dumnezeieștii Liturghii,
presupunând că au viața orientată către alte orizonturi decât cetățenii lumii acesteia și că se
nevoiesc a subscrie în fiecare zi la omorârea patimilor omului celui vechi și la creșterea omului
nou, conform numelui nou pe care l-au primit prin tundere. Aceasta duce în mod firesc la întărirea unității obștii și la creșterea iubirii frățești.
Progresul nostru, al tuturor, clerici, monahi sau mireni, depinde, așadar, de măsura în care
suntem perseverenți în a subscrie la moartea față de toate moștenirile și înclinațiile rele pe
care le observăm în noi (sau pe care ni le spun uneori alții) și dorim să crească în inima și în
gândul nostru, în grai și în simțiri, chipul lui Hristos, spre a ajunge și să făptuim toate cele ce
sunt bineplăcute Lui.
Fie ca Harul Duhului Sfânt cel trimis lumii de către Fiul lui Dumnezeu Cel înălțat cu
trupul la cer, ca Mângâietor și călăuzitor la tot adevărul (cf. In. 16, 13), să se pogoare cu
îmbelșugare asupra noastră a tuturor, spre înnoirea vieții și spre a noastră mântuire!
Ai voștri ierarhi și păstori și de tot binele cel spre mântuire doritori,
† Mitropolitul IOSIF
al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale
† Episcopul SILUAN
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
† Episcopul TIMOTEI
al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei
† MARC NEMȚEANUL
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale
† IGNATIE MUREȘANUL
Arhiereul Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei
Dată la reședința noastră de la Paris, la Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, din anul mântuirii 2016.
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ARĂTĂRILE
LUI HRISTOS CEL ÎNVIAT (I)
Cea de-a treia arătare Apostolilor, în Galileea:
A doua pescuire minunată (Ioan 21, 1-14)

Încă din ziua Învierii, Hristos S-a arătat adesea și multor persoane, căci trebuia să adeverească întregii omeniri Învierea Sa, dar de fiecare dată a făcut-o pe neașteptate și sub o formă trupească diferită, căci trupul slăvit este liber, liber ca Duhul care îl umple cu totul, liber cu privire la aparența exterioară, la timp și la spațiu.
Fiecare dintre arătările Sale este în același timp o bucurie și o învățătură teologică. Ele sunt în
același timp o confirmare a tot ce învățase și prezisese mai înainte. Vom relata cea de-a treia arătare a Sa, pe malul lacului, în Galileea, care reprezintă o confirmare a pescuirii minunate făcute cu
prilejul chemării primilor patru ucenici1. Sfântul Ioan Evanghelistul2, prietenul lui Hristos, care
1. Simon (Petru) și Andrei, Iacov și Ioan, fiii lui Zevedeu. A se vedea Apostolia nr. 51 (iunie 2012).
2. Sfântul Ioan [Yôhânân = Domnul dă har] a fost un ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Domnul a
fost uimit să vadă o asemenea prospețime a duhului, o asemenea încredere – ca aceea a unui copil –
și o asemenea curăție a inimii la o ființă omenească, încât l-a făcut pe Ioan confidentul și prietenul
Său [în franceză ami, care vine de la amour, „iubire”: este o persoană care iubește și e iubită]. Sfântul
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era foarte tânăr în acel moment și care și-a scris
Evanghelia cu mult timp după ceilalți trei, la
sfârșitul primului secol, a fost martor ocular și
este singurul care ne relatează evenimentul: se
îngrijește să ne facă o introducere în care precizează împrejurările („Și S-a arătat așa”) – ceea
ce nu face aproape niciodată – pentru a ne arăta ce importanță dă acestui eveniment.
„Iisus s-a arătat iarăși ucenicilor Săi”: li
Se arătase deja în Duminica Învierii, când stăteau în foișor „de frica iudeilor”3, celor 10 (căci
lipseau dintre ei Toma și Iuda, care trădase); li
S-a arătat apoi în duminica următoare tuturor
celor 11 (cei 10 plus Toma), în același foișor.
Iar Sfântul Ioan ne precizează la sfârșitul istorisirii (v. 14) că era „acum a treia oară” când
Iisus cel Înviat Se arăta ucenicilor Săi. Dar probabil că acest fapt s-a petrecut înaintea ultimei
arătări a lui Hristos înviat „în Galileea, la muntele unde le poruncise” (Mt 28, 16-20), unde
Domnul va da Apostolilor porunca de a merge să propovăduiască Evanghelia lumii întregi
și să boteze toate neamurile. Există tendința de
Ioan va fi pentru El și o mângâiere (singurul
care a fost lângă Cruce). În sânul soborului celor 12 (care aduna toate arhetipurile fizice, psihice și spirituale ale omenirii), Ioan este tipul
însuși al apostolului feciorelnic: „copilul”. A
trăit probabil până aproape de 100 de ani, la
Efes, unde se găsea mormântul său [care a fost
distrus de către musulmanii turci].
3. Le era teamă să nu li se întâmple același lucru
ca și Învățătorului lor. Dar aceasta li se va întâmpla după Cincizecime și propovăduirea
Evangheliei. Atunci vor fi în stare să facă ceea
ce a făcut Învățătorul lor: să-și dea viața din
dragoste pentru Dumnezeu și pentru mântuirea lumii. În seara de Paște, nu erau încă în stare de acest lucru.
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a crede că această ultimă întâlnire a avut loc
imediat după Înviere, dar acest lucru se datorează faptului că Sfântul Matei o relatează abrupt, fără a istorisi diferitele arătări ale lui Hristos
înviat, ca o concluzie la Evanghelia sa (Înălțarea
nu este relatată decât de Sfântul Marcu și de
Sfântul Luca). În realitate, însă, această întâlnire eclezială de căpătâi, pomenită doar de Sfântul
Matei, a avut probabil loc către sfârșitul scurtei perioade dintre Înviere și Înălţare.
Unde s-a petrecut a treia arătare despre
care vorbește Sfântul Ioan? Nu știm cu precizie4. Dar este sigur că a avut loc pe malul
Mării Galileii, ceea ce este remarcabil, pentru că este vorba de un loc istoric și simbolic:
acolo Domnul îi chemase pe primii patru ucenici, cu trei ani mai devreme.
Cine era acolo? Petru 5 (numit aici
„Simon-Petru”, ceea ce este un fel de a aminti că, la chemarea sa de către Hristos, se nu4. Tradiția o situează nu departe de Tabgah, la
sud-vest de Capernaum, acolo unde avusese
loc prima înmulțire a pâinilor și a peștilor și
unde există o capelă a „Întâietății lui Petru” (cf.
In 21, 15-19).
5. Simon-Petru, originar din Betsaida, era căpetenia unui mic grup de pescari din Galileea;
lucra împreună cu fratele său Andrei, cu Iacov
și cu Ioan. Era căsătorit (Hristos îi vindecase
soacra). Numele său era Simon (shimon =
Dumnezeu a auzit), fiul lui Iona [Ioan]. Hristos
îi va schimba numele în Petru (képhas = piatră) [In 1, 42]. A fost mereu privit ca purtătorul de cuvânt al Apostolilor și va fi considerat
capul comunității creștine după Înălțare. Cinstit
și muncitor, era un om înflăcărat („Eu niciodată nu Te voi părăsi…”). Faptul de a asocia
cele două nume ale sale este propriu Sfântului
Ioan, martor ocular al chemării lui Simon și a
schimbării numelui acestuia de către Hristos.
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mea încă „Simon”), Toma 6 , „numit
Geamănul”, Natanael7 „din Cana Galileii”,
„fiii lui Zevedeu”, adică Iacov și Ioan8, „și
alți doi ucenici”, care sunt probabil Andrei
și Simon Zelotul. Sunt cu totul 7 Apostoli
din 11 (lipsesc Matei, Iuda-Tadeu, Filip și
Iacov al lui Alfeu, zis cel Mic).
Apostolii sunt puțin debusolați: au fugit
de arestarea Învățătorului lor, s-au ascuns în
foișor de teama evreilor; au văzut mormântul
gol (Petru și Ioan); desigur, L-au văzut pe
Hristos înviat de două ori în foișor (în seara
de Paște, apoi în duminica următoare), dar nu
mai trăiesc în comunitate cu Învățătorul, dragul lor Rabbi Ieshouah. Au inima cam strânsă: nu știu ce e cu ei (e „prea mult”)9. „SimonPetru”, un om pragmatic și plin de iniţiativă,
spune: „Mă duc să pescuiesc”, ceea ce, pentru
ceilalţi, înseamnă „Mergem la pescuit” (este
6. Toma: din evreiescul Tô’âm = geamăn, tradus
în greacă prin Didymos. Era iudeu, ca și Simon
Zelotul (și ca Iuda).
7. Natanael: tradiția spune că este vorba de
Apostolul Vartolomeu.
8. Iacov și Ioan, fiii lui Zevedeu, care, împreună
cu Petru, sunt Apostolii cei mai apropiați de
Iisus, care le-a dat numele de Boanerghes, adică „fiii tunetului”, probabil pentru că aveau mult
temperament și energie, erau îndrăzneți.
9. Rabbi a înviat, dar s-a făcut „nevăzut”, arătându-se numai când vrea și când crede de cuviință,
pe când înainte trăiau alături de El, în comunitate, aproape tot timpul. Pe atunci era „de
față”, iar ei se simţeau ocrotiţi. Erau ca niște copii apărați de tatăl lor. Dar acum ei învață „libertatea slăvită a fiilor lui Dumnezeu”. Ce tragedie! Trec de la starea de copilărie la cea de
maturitate. Se simt „rătăciți”. Nu mai știu ce e
cu ei. Noi, oamenii căzuţi, suntem înceți în a
pătrunde lucrurile.
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meseria lor; și este și o alternativă în această
perioadă ciudată). Ceilalți ascultă și încuviinţează. Merg la pescuit, se pare că în timpul nopţii („în noaptea aceea”), și se întorc fără nimic,
după ce s-au ostenit toată noaptea. „Noaptea”
reprezintă mereu căderea Omului, absența
Luminii dumnezeiești, nerodnicia, singurătatea... În zori, se întorc obosiți și triști.
Atunci întrevăd de departe („la două sute
de coți” [v. 8], adică la aproximativ 100 m) un
„om” pe mal, pe care nu Îl recunosc și care li
se adresează cu familiaritate, după cum e obiceiul în Orient: „Fiilor…” Ce minune! Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, este chipul desăvârșit al lui
„Dumnezeu-Tatăl”: Îl revelează [„Cel care M-a
văzut, a văzut pe Tatăl”], Îi exprimă cugetele
[„Eu nu spun nimic de la Mine”]. Tatăl ceresc
ne numește, prin gura Fiului Său, a Cuvântului
Său, care este ceresc și pământesc, „Fii”. Putem
considera că Hristos spune „Fii” tuturor
creștinilor, și în cele din urmă tuturor oamenilor, din partea Tatălui. Ce fericire să fim copiii unui astfel de Tată, fii ai unui astfel de
Dumnezeu! Și adaugă: „Nu cumva aveți ceva
de mâncare?”. Ei răspund: „Nu”. El insistă și
le spune: „Aruncați mreaja în partea dreaptă10
10. Sfântul Grigorie cel Mare, papă al Romei (590604), unul dintre puținii Părinți care au comentat integral această Evanghelie (Omilia
24) tratează pe larg simbolul dreptei și al stângii, căci în lumea latină dreapta însemna binele (și adevărul, onoarea), iar stânga reprezenta opusul acestora (sinister [stânga, în latină]
înseamnă „care nu anunță nimic bun”). Se poate însă interpreta și altfel: la prima pescuire minunată, Hristos nu precizase de care parte trebuiau să arunce plasa, dar îi spusese lui Simon
„Mergi la adânc” (Lc 5, 4). Or, aici avem cam
același sens: Domnul îi îndeamnă să arunce
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a corăbiei și veți afla”. Aceasta însemna „către larg” (mai înainte, Apostolii aruncau năvoadele în
partea stângă, adică spre mal, căci acolo l-au văzut pe acel „om”). Deși nu L-au recunoscut pe
Învățătorul, Apostolii ascultă din intuiție, pentru că inima lor memorase cuvintele și gesturile
Domnului. Iar plasa se umple cu o asemenea cantitate de pește că nu reușesc să o scoată la
suprafață. Atunci o vor trage, cu tot cu prețioasa ei încărcătură, până la mal. Este a doua pescuire minunată pentru ei, în aceleași condiții ca aceea dintâi, care se petrecuse când primii patru Apostoli (Petru și Andrei, Iacov și Ioan) fuseseră chemați de Hristos cu trei ani mai devreme și în același loc, la Marea Galileii. Dar de data aceasta, Sfântul Ioan, care a fost martor ocular
al ambelor evenimente, ne dă numărul exact al peștilor mari: 153 (ceea ce reprezintă o cantitate uriașă pentru pescuitul artizanal: între 40 și 50 kg de pește). Sfântul Ioan, care este cel mai
apropiat de Hristos, Îl recunoaște imediat pe Învățătorul și șoptește la urechea lui Petru: „Domnul
este!”. Sfântul Petru, care „era dezbrăcat”, își încinge repede haina11, din respect pentru Învățătorul,
și se aruncă în apă pentru a ajunge la Hristos și, probabil, a se închina dinaintea Lui. Frumoasă
atitudine a lui Petru, înflăcărat, voluntar, care se aruncă în apă pentru a merge să-L salute pe
Domnul, fără a mai zăbovi, ceea ce amintește frumoasa lui profesiune de credință (Mt 16, 16)
și răscumpără oarecum lepădarea publică din vremea Patimii.
Acest eveniment miraculos este remarcabil din mai multe puncte de vedere. Există, mai întâi, o similitudine aproape desăvârșită între cele două pescuiri minunate: au loc în același
context geografic, Marea Galileii, care simbolizează lumea căzută și deci câmpul de acțiune al
misiunii de evanghelizare a lui Hristos; amândouă au loc ziua (aici în zori), după ce de fiecare
dată Apostolii trudiseră fără folos întreaga noapte: ei nu pot face nimic fără Hristos, cele două
minuni stau mărturie a aceleiași pedagogii a Domnului: El îi face să pescuiască minunat pe niște
pescari profesioniști, care înțeleg pe dată sensul acestei pescuiri. Dar sunt câteva diferențe interesante. Aici nu e decât o barcă, semn al unității Bisericii; Apostolii sunt mai numeroși (prima oară erau doar patru) și mai feluriți (în cazul celei dintâi pescuiri minunate, erau de două ori
câte doi frați, care constituiau aceeași echipă de pescari; aici, sunt și Toma, Natanael și Simon,
care nu fac parte din această echipă), ceea ce reprezintă mai bine Sinodul Apostolic în diversitatea sa, caracterul lui „sobornicesc”, Petru rămânând șeful echipei (ceea ce se va confirma după
puțin timp în cursul întrevederii sale importante cu Hristos); și, în sfârșit, Hristos nu Se găsește
în barcă: Apostolii trebuie să lucreze ei înșiși, fără prezența personală și vizibilă a lui Hristos,
Care va pleca dintre ei în curând (suntem foarte aproape de Înălțare). Este simbolul Bisericii
care se naște. Cei 153 de pești mari reprezintă civilizațiile și popoarele care vor trebui evanghelizate (este o noțiune mai largă decât „neamurile”). Trebuie să remarcăm și că, spre deosebire
mreaja în partea dreaptă, deci către larg, acolo unde sunt oameni pierduți, care se îneacă: aceia trebuie trași din adâncuri și scăpați.
11. Probabil un veșmânt de pus pe dedesubt, o cămașă, ca aceea a lui Hristos care se păstrează la
Argenteuil.
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de prima pescuire, plasa nu s-a rupt, căci cu- Împărăție. Asemenea copilului din prima
vântul lui Hristos îl mântuiește pe om pentru înmulțire a pâinilor, Apostolii oferă peștele,
totdeauna, iar Apostolii nu sunt decât depozi- după cum, în Euharistia liturgică ce va să vină,
tarii lui.
poporul va oferi pâinea și vinul. Și Hristos
Prima pescuire minunată avea un caracter este Cel care dă fiecăruia pâine și pește, așa
profetic; Hristos le spusese: veți fi pescari de cum făcuse la Cina cea de Taină: El este preooameni. Cea de-a
tul, singurul Mare Predoua vine să confir- Prima pescuire minunată avea ot, desăvârșit și veșnic.
me acest fapt și în- un caracter profe c; Hristos le El este și rămâne penseamnă că sfârșitul spusese: veți fi pescari de tru totdeauna capul și
misiunii pământești a
întâi-stătătorul Biserioameni. Cea de-a doua vine să
lui Hristos s-a aprocii. Sfântul Grigorie cel
confi
rme
acest
fapt
și
înseamnă
piat și că Apostolii vor
Mare arată că particitrebui curând (se că sfârșitul misiunii pământeș
panţii la acest eveniapropie Cincizeci- a lui Hristos s-a apropiat și că ment sunt în număr de
mea) să preia ștafeta
8, simbolizând astfel
Apostolii
vor
trebui
curând
(se
și să propovăduiască
Împărăția (și Învierea,
Evanghelia în lumea apropie Cincizecimea) să preia care a avut loc în cea
întreagă. Domnul nici ștafeta și să propovăduiască de-a „opta zi”).
Mai este și un alt
măcar nu are nevoie
Evanghelia în lumea întreagă.
aspect, de ordin teolosă explice acest lucru,
gic, demn de subliniat.
pentru că simbolul
pescuirii minunate este o evidență. În schimb, Ioan precizează: „Nici unul dintre ucenici nu
le dă o „foaie de drum”: sunt 153 de popoare/ îndrăznea să întrebe pe Iisus: cine ești Tu?,
civilizații/culturi, trecute, prezente și viitoare, știind că este Domnul”. Se poate înțelege oarecum că nu L-au recunoscut pe Domnul la
care trebuie câștigate pentru Hristos.
Apoi Domnul îi cheamă la masă: El pre- 100 de metri de țărm, în lumina tulbure a zogătise deja focul și adusese pâinea; ei aduc rilor. În schimb, ar fi trebuit să-I recunoască
peștele, rodul muncii lor împreunate cu harul. glasul. Numai Sfântul Ioan a știut de îndată
Și împart o masă frățească cu Domnul și că era El, dar mai degrabă din intuiție, prin
Învățătorul lor, simbolizând Euharistia (ca și simțul lui lăuntric și datorită apropierii sale
cele două înmulțiri ale pâinilor și peștilor, care de Hristos (acest tânăr curat de aproape doo prevesteau12) și Ospățul Ceresc, cel din uăzeci de ani, plin de dragoste, era ucenicul
preferat și prietenul lui Hristos: era pentru
12. Pâine și vin: pâine și pește. Peștii au sânge și,
El ca un frate mai mic sau un fiu iubit). Dar
în plus, sunt simbolul lui Hristos (ichthys [pește,
în greacă] este acronimul de la „Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul”). La primii
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faptul că Apostolii, în prezența lui Hristos, au avut câteva îndoieli conține o mare învățătură
teologică. De fapt, ar fi vrut să-I spună: Tu ești, cu adevărat? Dar nu au îndrăznit. Într-adevăr, Hristos este în același timp același ca mai înainte și diferit, pentru că acum a îmbrăcat
Trupul slavei în mod permanent și definitiv13. Or, Trupul slavei este o materie înduhovnicită, care a devenit liberă (nu e obligat să Se facă recunoscut, nu este prizonierul unei forme)14
și nu mai este supusă legilor fizico-chimice ale materiei lumii căzute (Trupul slăvit al lui Hristos a trecut prin piatra mormântului și prin ușile foișorului) sau celor ale timpului și spațiului
(are darul ubicuității). Hristos mănâncă împreună cu ei, ca mai înainte, dar nu mai simte necesitatea fiziologică de a mânca: o face în mod liber15. De asemenea, nicăieri în Evanghelie
nu se spune că Hristos, după Învierea Sa, ar fi fost obosit sau ar fi dormit, căci nu mai are nevoie. Iată de ce Apostolii sunt descumpăniți: știu înlăuntrul lor că El este, dar în același timp
înţeleg că este diferit. Hristos îi inițiază în ceea ce va fi Omul în Împărăția lui Dumnezeu.
După această masă pe ţărmul mării, după această agapă neașteptată cu un puternic caracter
simbolic, Domnul va avea o întrevedere gravă, cu caracter duhovnicesc și eclezial, cu Petru.
Dar acest subiect vast și dificil merită să fie tratat aparte.
Hristos a Înviat!
Pr. Noël TANAZACQ, Paris

13. Hristos a avut întotdeauna Trupul Său slăvit, încă de la naștere (și chiar din sânul maicii Sale), căci
este în același timp Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. Dar El
a primit tot timpul a purta în trupul Său [și în sufletul Său omenesc] consecințele căderii Omului,
ale păcatului omului. Altfel, nu ar fi putut să sufere pentru noi, să moară și să învieze. Numai în anumite momente precise și excepționale S-a arătat așa cum este, ca de pildă la 12 ani printre Dascălii
legii, la Schimbarea la Față sau când a mers pe apă… După Patima, moartea și Învierea Sa, a dobândit (prin ascultare de Tatăl Său) „dreptul” de a-Și arăta Trupul Său slăvit [și sufletul Său, dar sufletul
omenesc nu se vede] în mod permanent, normal și definitiv. Se poate vedea foarte bine această schimbare în Evanghelie, după Învierea Sa: oamenii Îl văd „răsărind” nu se știe de unde și dispare în același
fel (cf. întâlnirea cu pelerinii de la Emaus). Apostolii și apropiații lui Hristos sunt foarte descumpăniți
de acest lucru, de această taină pe care o descoperă. Cum nu au primit încă Duhul Sfânt, nu pot
înțelege.
14. Evanghelia o spune limpede: „Iisus li S-a arătat în alt chip” (Mc 16, 12). Acolo era vorba de cei doi
pelerini de la Emaus, după arătarea Sa Mariei Magdalena.
15. Aceasta se poate compara cu arătarea Arhanghelului Rafail, în cartea lui Tobit: la sfârșit, el arată lui
Tobie și Sarei cine este și spune: „În toate zilele am fost văzut de voi, dar eu n-am mâncat, nici n-am
băut, ci numai ochilor voștri s-a părut aceasta”, pentru că trupul său nu e decât o aparență (Tb 12,
18-19). Pe când Hristos are un trup real, dar înduhovnicit, îndumnezeit, și mănâncă de-adevăratelea, dar fără a fi constrâns de foame.
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De ce…?
1. De ce nu îngenunchem în perioada de prăznuire dintre
Învierea Domnului și Pogorârea Sfântului Duh?
Bucuria Învierii lui Hristos îl ridică pe creștin din poziţia de îngenuncheat și îl așază în poziţie verticală (în picioare). Tradiţia Bisericii a găsit potrivit ca în perioada cuprinsă între Paști și Cincizecime, acesta fiind un timp liturgic pătruns de bucuria Învierii
Domnului și de nădejdea Învierii tuturor, toate rugăciunile să fie făcute stând în picioare. Trăirea în duhul Învierii a fost întărită prin canonul 20 al Sinodului I Ecumenic
astfel: „Deoarece sunt unii care îngenunchează Duminica și în zilele Cincizecimii (perioda Penticostarului), pentru ca toate să se păzească la fel în fiecare parohie, Sfântului
Sinod i s-a părut (a hotărât) ca rugăciunile să fie aduse lui Dumnezeu stând ei în picioare”. Tradiţia liturgică a Bisericii întărește aceasta prin rânduiala Vecerniei plecării
genunchilor din seara (sau după-amiaza) praznicului Pogorârii Sfântului Duh.

2. De ce Domnul S-a înălţat la cer?
Încă de la Schimbarea la Faţă a Domnului în muntele Taborului, moment și praznic în care Mântuitorul a arătat omenirii prin cei trei Apostoli prezenţi slava Sa „pe cât
li se putea”, întreaga umanitate își exprimă prin cuvintele Sfântului Petru dorinţa ca
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Învăţătorul să rămână mereu cu noi aici, „neștiind ce spune...” (Lc 9, 33). Aceeași dorinţă, dar și amărăciune, au simţit-o Apostolii la Înălţarea Domnului, căci credeau că-L
vor avea pe Hristos mereu cu ei și totuși El pleca, iar ei priveau în gol „pe când El mergea la cer” (FA 1, 10).
Scopul Înălţării Domnului la cer se descoperă în Pogorârea Sfântului Duh, când
ucenicii au ajuns să își aducă aminte de cuvintele Domnului când a venit ceasul lor (cf.
In 16, 4), adică: „Vă este de folos să mă duc Eu, căci dacă nu Mă voi duce, Mângâietorul
nu va veni la voi, iar dacă Mă voi duce Îl voi trimite la voi” (In 16, 7). Taina Înălţării
Domnului stă în posibilitatea trăirii noastre cu El prin Sfântul Duh în toată vremea și
în tot locul.

3. De ce Pogorârea Sfântului Duh se mai numește
și Cincizecime sau Rusalii?
Praznicul Pogorârii Sfântului Duh poartă numele de Cincizecime pentru că se sărbătorește la cincizeci de zile după Învierea Domnului. Denumirea propriu-zisă își are originea în limba greacă, în cuvântul Πεντηκοστή (a cincizecea zi), tradus în latină ca
Pentecostes, și apoi preluat de limbile neolatine precum franceza – Pentecôte, italiana –
Penticoste. Din aceeași rădăcină vine și termenul Penticostar (perioada Penticostarului)
în limba română.
Duminica Cincizecimii mai are și denumirea de Rusalii, din latinescul Rosalia (roză
sau trandafir). Sensul acestei denumiri se regăsește în sărbătoarea evreiască a roadelor
pământului și a primirii tablelor Legii de către Moise, numită în Vechiul Testament
„Sărbătoarea Săptămânilor” (Is 34, 22; Lv 23, 15). Preluarea denumirii de Rusalii pentru praznicul Pogorârii Sfântului Duh se explică prin faptul că momentul istoric al
Cincizecimii a coincis cu Sărbătoarea Săptămânilor la evrei – ceea ce romanii numeau
Rusalii (FA 2, 1-11).

Pr. Mihai Anton
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FRAGMENTE

NEODIHNITE
De aceea nu este dragoste mai mare decât a-ți
pune viața pentru aproapele tău, decât a muri.
Nici Înțeleptul Solomon n-a găsit să compare dragostea cu altceva decât cu moartea, când
zice că „dragostea ca moartea e de tare”. Ne
punem viața pentru aproapele nostru ori de
câte ori iertăm celor ce ne greșesc. A ierta înseamnă a renunța la tine însuți, la dreptul tău,
la dreptatea ta pentru a îndreptăți pe cel ce
ți-a greșit, înseamnă să mori tu pentru a lăsa
pe altul să trăiască.
(Pr. Savatie Baștovoi,
A iubi înseamnă a ierta)
Mai mare decât aceasta dragoste nu este cu
putință să afle cineva – să-și pună sufletul pentru aproapele său. Că de va auzi cineva un cuvânt rău, adică de mâhniciune, putând și el să
zică asemenea, și se va lupta să nu-l zică, sau
de i se va face strâmbătate, și va suferi și nu
va răsplăti, unul ca acesta își pune sufletul său
pentru aproapele său.
(Patericul, Avva Pimen)
Toți oamenii suntem „după chipul” lui
Dumnezeu; dar „după asemănare” nu sunt
decât aceia care prin multă dragoste și-au robit libertatea lor lui Dumnezeu. Când deci
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nu suntem ai noștri, atunci suntem asemenea Celui ce prin dragoste ne-a împăcat cu
Sine. La aceasta însă nu va ajunge cineva de nu-și va convinge sufletul său să nu se mai
lase vrăjit de slava vieții ușoare.
(Sf. Diadoh al Foticeii)
Va veni vremea ca oamenii să înnebunească și când vor vedea pe cineva că nu înnebunește
se vor scula asupra lui, zicându-i că el este nebun, pentru că nu este asemenea lor.
(Patericul, Avva Antonie)
A trăi creștinește este cu neputință; creștinește este cu putință numai a muri, dar moarte în forma ființării noastre pământești. Dar nici această murire nu este ușoară, simplă: ea este acea „poartă strâmtă”, acea „cale îngustă” ce duce la viață, dar pe care puțini
o află.
(Arhim. Sofronie)
Un frate a întrebat pe un bătrân, zicând: Cum trebuie să gonească mintea gândurile
cele rele? Și a răspuns: Nu poate de la sine nicidecum să facă aceasta, că nici nu are o
putere ca aceasta. Ci când năpădesc gândurile asupra sufletului, îndată trebuie să alerge cu rugăciune către Cel ce l-a făcut pe el, și Acela le topește ca ceara.
(Patericul)
Propovăduind altora, nu uita să te instruiești pe tine însuți și să împlinești tot ceea ce
cuvântezi altora, învățând și lucrând așa cum ne-au arătat sfinții Părinți și nevoitori.
Adu-ți aminte de făgăduințele pe care le-ai făcut și fii mereu în ascultare față de puterea bisericească de care aparții. Adu-ți aminte că Domnul aude fiecare cuvânt rostit în
taină. Nu lăsa nicicând rugăciunea pentru vreo lucrare care-ți pare mai importantă.
Lucrarea fără de rugăciune este asemenea unui copac fără sevă. Păstrează cu statornicie tradițiile și învățăturile Sfinților Părinți. Cheamă în ajutor pe sfinții ţării în care trăiești și așază-te sub ocrotirea lor.
(Sfântul Ioan Maximovici)
Oamenii care au același scop și care tânjesc doar după cele cu adevărat de trebuință
au sufletele unite și nu se simt nicicând despărțiți din pricina îndepărtării fizice. Nu
contează cât de mare e această distanță: ea nu constituie nicidecum o piedică în calea apropierii duhovnicești care îi unește pe oameni într-o deplină înțelegere sufletească.
(Sfântul Ioan Maximovici)
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Maica

Siluana

ne răspunde

METODA NOASTRĂ:
PSIHOLOGICĂ sau DUHOVNICEASCĂ?

Tot mai frecvent auzim comentarii și primim reproșul că metoda pe care o folosim noi în
cursurile, seminariile și consilierile desfășurate în cadrul Centrului „Sfinții Arhangheli” ar fi o
psihologie mai mult sau mai puțin îndoielnică.
Consider că e momentul să dau un răspuns, fie el și sumar, la această frământare.
Metoda pe care o folosim noi sau, cum spun unii, „învățătura maicii Siluana” este pur și simplu
(iertată să-mi fie îndrăzneala) o revărsare a milostivirii Domnului în neputința mea oferită cu totul Lui. Această revărsare, cum deja o experimentează mulți căutători, vine peste oricine se deschide Domnului într-un anumit fel. Este deschiderea (pe care eu o numesc „crăpare”) care apare atunci când îți trăiești durerea proprie „până la fund”, fără rest, și o lipești strâns, strâns de mila
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Domnului și de durerea întregii lumi. Când o folosim acum în activitățile noastre. PuteDomnul arată omului că durerea lumii e și du- rea acestei metode constă în folosirea puterii
rerea Lui și că această durere este inundată de necreate a Domnului (harul) obținută prin
milostivirea Lui iubitoare, inima omului „cra- Sfintele Taine, păstrată prin lucrarea poruncipă” de atâta durere și se umple de uimire, bu- lor după putință, dar și, mai ales, activată prin
curie și nădejde. Prin această „crăpătură” se re- invocarea efectivă a Prezenței și Milostivirii
varsă înțelegerea învățăturii Bisericii pe care Sale în chiar durerea simțită. Concret: în loc
omul o poate trăi, mai mult sau mai puțin să căutăm mijloace de evadare sau de ne-simțire
conștient, ca pe o
a durerii – trupești sau
Când
Domnul
arată
omului
că
dumoarte urmată de o însufletești – alegem s-o
viere în duh. Apoi, rerea lumii e și durerea Lui și că acceptăm, să-i asculaceastă Învățătură de- această durere este inundată de tăm „glasul” și s-o ofevine, pur și simplu, a milostivirea Lui iubitoare, inima rim Domnului, cheta. Nu mai este „în afa- omului „crapă” de atâta durere și mând Sfântul Său
ră”, ci în tine și se acti- se umple de uimire, bucurie și nă- Nume în ea. Prin durevează „de la sine” în dejde. Prin această „crăpătură” se rea trăită astfel intrăm
fața oricărui om îndu- revarsă înțelegerea învățăturii în mila Domnului.
De fapt, această
rerat care caută cu sin- Bisericii pe care omul o poate trăi,
ceritate ajutor. Dar nu- mai mult sau mai puțin conș ent, metodă a pornit de la
mai dacă rămâi mereu ca pe o moarte urmată de o învi- metoda Părinților filolipit de Domnul prin ere în duh. Apoi, această Învățătură calici care ne învață
devine, pur și simplu, a ta.
efectiv să conlucrăm
„metodele” Bisericii.
Cum am ajuns eu
cu Harul prin rugăciuaici? Îndrumată de marele meu maestru: dure- nea Numelui Domnului, prin invocarea
rea. Am suferit mult și, de la un anumit moment Prezenței Sale personale în viața noastră. Aici,
dat, cu mult folos. Acest folos a izbucnit în însă, am întâmpinat o mare problemă: mulți
viața mea când Domnul mi-a oferit un mare dintre cei care ni se adresează consideră că
dar: mi-a dat să gust din durerea Lui pentru „viața noastră” este „povestea vieții noastre”,
omul aflat în durere. Trăirea a durat doar câteva adică semnificația pe care o dăm noi, după momomente, dar a fost ceva ce nu se poate uita delul celor din jur, evenimentelor vieții. Or,
și care mi-a schimbat viața fundamental și defi- viața noastră nu este o telenovelă, nu este
nitiv. De atunci am devenit, cu multă nevred- colecția de știri despre ce ni se întâmplă, ci minicie, sluga acestei dureri, dar și beneficiara racolul viu al mișcării și manifestării puterilor
mângâierii dumnezeiești care vine doar prin noastre sufletești în trupul nostru, acum și cliacceptarea ei atât ca loc de întâlnire cu Dom- pă de clipă. Aceste mișcări și manifestări, menul, cât și ca vas de primire a Milostivirii Lui. reu schimbătoare, mereu noi, sunt, în același
Așa s-a născut, treptat, metoda mea, pe care timp, într-o coerență și o interdependență ulu-
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itoare cu implicații incredibile pentru calitatea vieții noastre ca „poveste”. Fără cunoașterea
și asumarea personală a acestui „viu” din noi
rămânem „formatați”, cum spune Părintele
Rafail Noica, rămânem robii programelor
moștenite sau dobândite de la „lumea aceasta” și nu ne oferim „pe noi înșine” Domnului
și nici „toată viața noastră”.
Ca să ieșim din acest impas ne ajută Părinții
filocalici. Ei au avut și ne-au transmis o minunată „știință a sufletului” ca vas al Dumnezeului
Celui Viu, exprimată în limbajul biblic
îmbogățit și „adecvat” vremii lor prin folosirea conceptelor (nu și a duhului) filozofiei
grecești. Numai că astăzi acest limbaj poate fi
greu receptat. E nevoie de multă rugăciune și
de o intrare în duhul Părinților.
Și totuși există soluții, pentru că duhul
Părinților filocalici este chiar lucrarea Duhului
Sfânt, viu și lucrător și astăzi în Biserica Sa. El,
Duhul Sfânt, Darul Mântuitorului, poate folosi, pentru a-l „învăța toate” pe omul care caută Adevărul, orice mijloc omenesc (ba chiar
dobitocesc, dacă ne amintim de măgărița lui
Valaam) dacă acesta alege să fie credincios și
nu necredincios.
Așa am ajuns noi, prin rugăciune și
îndrumare de la Părinți, să ne deschidem
informațiilor oferite de științele academice
seculare: psihologie, neuroștiință, biologie
celulară, biochimie, fiziologie etc. Pentru o
mai bună cunoaștere, atât a ceea ce este viața
în realitatea ei vie, biologică, cât și a „vasului
de lut” în care se trăiește și se manifestă.
Această cunoaștere ne ajută să descoperim
că omului nu-i este suficientă această viață,
că el nu este „isprăvit” prin nașterea din trup,
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că vine pe lume fără a avea în sine, ca animalul sau planta, „instrucțiuni de folosire a
vieții” și că are nevoie să învețe să-și trăiască
viața ca om. Așa descoperim că cei ce ne dau
viața pământească și ne cresc în această lume
ne oferă doar programe de supraviețuire. Așa
ajungem să descoperim că adevărata noastră viață se cere întregită cu ceva infinit, după
măsura setei noastre infinite de viață și a
dorului nostru infinit de fericire. Așa ajungem să înțelegem ce este și de ce ne trebuie
„suflarea de viață făcătoare” a lui Dumnezeu.
Așa descoperim că nu suntem oameni dacă
viața noastră nu este altoită în Hristos Domnul, adevărata noastră viață. Așa dobândim,
nu niște „instrucțiuni automate, înnăscute”
de viețuire, ci o știință și o artă de a fi vii în
Cel Viu. Și toate aceste minuni le învățăm
chemând și primind pe Domnul în cele mai
simple gesturi și acte ale vieții de zi cu zi. Ale
vieții trăite conștient și responsabil.
Așa descoperim pe viu că sufletul și trupul nostru sunt o alcătuire minunată pe care
o folosim greșit căutând în ea, în limitele ei de
creatură, împlinirea dorului infinit de bine, frumos și fericire.
Așadar, metoda noastră, care e încă în facere, este, de fapt, pocăința, adică o reorientare și o deschidere a puterilor și constituției
noastre create către Dumnezeu pentru a primi de la El puterea și știința de a fi oameni, de
a învăța să dobândim viața pentru care am fost
creați.
Așa să ne ajute Dumnezeu!
Monahia Siluana Vlad
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DREPT ACEEA,
PRIVEGHEAŢI,
CĂCI NU ŞTIŢI ZIUA,
NICI CEASUL...
(Matei 25, 13)
„Ne sârguim a păzi de furi comoara noastră cea stricăcioasă
și vremelnică; cu atât mai mult se cade a păzi comoara cea
sufletească, veșnică, sfânta credință, ca Satana să n-o răpească
precum un fur șiret și viclean. Ne ocrotim sănătatea și viața
trupească, cu atât mai mult trebuie să ne ocrotim sănătatea
și viața sufletului, ca să nu murim în veci. Ne ferim de vrăjmașii
ce vor să dea pierzării trupul nostru stricăcios și să ne lipsească
de viața noastră vremelnică; cu atât mai mult se cuvine să ne
ferim de vrăjmașii cei sufletești, care se sârguiesc să dea pierzării
sufletul nostru și să ne răpească viața veșnică. La această
fereală și sârguință ne îndeamnă Apostolul Petru: «Fiţi treji,
privegheați, fiindcă potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind
ca un leu, căutând pe cine să înghită» (I Pt 5, 8-9).”

Sfântul Tihon din Zadonsk
„Despre îndatoririle creștinului față de sine însuși”
18
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Atentatele teroriste din Paris și din alte locuri ne amintesc cât de plăpândă și trecătoare este viața noastră pământească. Ne este teamă de teroriști și luăm toate măsurile de protecție posibile, dar avem tendința de a da uitării principalul nostru vrăjmaș,
mult mai de temut și puternic decât fanaticii musulmani. Acest terorist mondial și invincibil este moartea însăși, care poate lovi oriunde, oricând și pe oricine și care are
întotdeauna ultimul cuvânt, căci toate căile vieții pământești duc la moarte: „Satisfacerea
nevoilor noastre biologice ne duce în cele din urmă la moarte; satisfăcând cerințele inteligenței
noastre și cunoscând tot ce există, ajungem la concluzia că destinația finală inevitabilă a
oricărei existențe este moartea și că întregul univers este împărăția morții. (…) Atât
experiența practică a vieții, cât și investigațiile științifice ale inteligenței noastre ne dovedesc
un singur lucru: falimentul vieții noastre” (Vladimir Soloviov – Fundamentele spirituale
ale vieții).
Fără Dumnezeu, viața omenească este tot atât de neînsemnată ca aceea a unei muște
sau a unei furnici. Așa-zisul umanism ateu este o utopie sau o impostură, căci omul
fără Dumnezeu nu mai este om, ci o făptură dezumanizată, care nu valorează mai mult
decât carnea și oasele din care este făcută și împreună cu care va pieri. Un om condamnat la scaunul electric ar putea oare trăi fericit și nepăsător așteptând ziua execuției?
Tot așa, nimeni nu poate afla în această viață trecătoare fericirea deplină și pacea neclintită către care năzuiește sufletul omenesc. Nicio știință, nicio filozofie, nicio artă și
nicio altă lucrare omenească nu poate domoli setea sufletului care – cu sau fără știința
noastră – nu dorește decât un lucru, nu caută decât un lucru: viața fără de moarte și
fericirea veșnică, pe care numai Dumnezeu ni le poate da: „Există oameni care își pierd
zilele și nopțile studiind vreo știință – matematică, fizică, astronomie, istorie și altele – crezând că-și hrănesc sufletul cu adevărul, dar sufletul lor se vlăguiește și se chinuiește. De ce?
Din pricină că nu se află adevăr acolo unde ei îl caută! (…) Dar sufletul nu-l poți înșela,
cum nu poți înșela un om înfometat, dându-i o piatră în loc de pâine. De aceea sufletul se
chinuiește!” (Sf. Teofan Zăvorâtul – Viața lăuntrică).
Când sufletul nostru este mâhnit, întunecat, neliniștit, aceasta înseamnă că grijile,
patimile și duhul lumesc ne-au îndepărtat de Dumnezeu și au luat locul Lui în inima
noastră: „Puțin din inimă merge la un lucru, puțin la un altul, iar pentru Hristos nu rămâne nimic” (Paisie Aghioritul – Cuvinte duhovnicești I).
Orice ființă omenească trebuie să răspundă la această întrebare fundamentală: Care
este scopul existenței mele – bunăstarea făpturii mele de carne și viața mea pieritoare
în această lume sau mântuirea sufletului și viața veșnică? A fi creștin înseamnă a crede
în realitatea vieții veșnice, pe care ochiul omenesc nu o poate vedea și mintea omenească nu o poate cuprinde, a crede în existența nevăzută a lui Dumnezeu și a împărăției
Lui mai mult decât în realitatea materială a acestei lumi, pe care o percepem cu simțurile
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trupești și o cunoaștem cu
inteligența noastră omenească. Cu alte cuvinte,
trebuie să credem că cele
nevăzute sunt mai reale
decât lumea vizibilă, ceea
ce nu cunoaștem, mai adevărat decât cele cunoscute și ceea ce nu știm, mai
real și mai adevărat decât
toată știința omenească.
Dar chiar atunci când
pretindem că credem în
adevărurile creștine care
nu sunt din această lume,
noi trăim cea mai mare
parte a timpului ca și cum
lumea materială și temporală ar fi singura realitate
și singurul scop al
existenței noastre. Suntem
atât de stăpâniți de grijile
lumești, profesionale,
familiale, financiare, și de
lupta noastră neîncetată pentru a obține ce dorim și a evita ceea ce nu ne este pe plac,
atât de prinși de vârtejul vieții de zi cu zi, încât nu mai rămâne niciun loc pentru
Dumnezeu în inima, în mintea și în viața noastră. Atunci când suntem stăpâniți de
lucrurile pieritoare, cădem împreună cu ele în puterea morții. Când rupem legătura
cu Dumnezeu, singurul izvor de viață adevărat și nepieritor, sufletul nostru flămânzește,
își pierde vlaga și nu se mai poate înălța către Cel de sus, lovit de un fel de paralizie a
forțelor lui duhovnicești: „Anestezia diavolului este otrava pe care o aruncă șarpele peste
păsări sau peste iepurași ca să-i paralizeze și să-i înghită fără a se putea împotrivi. (...) Ne
face injecție cu nesimțire și astfel uităm de grija mânturii” (Paisie Aghioritul – Cuvinte
duhovnicești II).
Indiferența și lenea spirituală se infiltrează zi cu zi, pe nesimțite, în suflet, amorțind
vigilența duhovnicească și făcându-ne să credem că a ne îndepărta de Dumnezeu este
o atitudine normală, impusă de condițiile și cerințele vieții moderne, și care nu dăunea-
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ză cu nimic credinței noastre. Bineînțeles
că cred în Dumnezeu și mă îngrijesc de
mântuirea sufletului, dar înainte de a mă
ocupa de cele duhovnicești, am întotdeauna ceva mai urgent și mai important de făcut: să completez declarația fiscală, să duc
mașina la reparat, să depun un cec la bancă, să trimit un mail, să fac cumpărături, să
văd un film la televizor… Ia te uită, a trecut ziua și n-am avut timp să mă gândesc
la Dumnezeu și, prins de toate aceste
activități, am uitat de rugăciune. Acum sunt
prea obosit ca să mă rog, dar nu-i nimic, o
voi face mâine… Nici nu mai am conștiința
păcatului, că doar nu-i niciun păcat să completezi fișa de impozite, să duci mașina la
reparat, să trimiți un mail, să faci cumpărături sau să te uiți la televizor… Astfel, din
zi în zi, se mărește distanța care ne desparte de Dumnezeu și care, dacă nu luăm aminte, poate deveni cu vremea o adevărată prăpastie, sub aparența banală și inofensivă a
vieții de zi cu zi.
Duhul lumesc care ne îndepărtează pe
nesimțite de Dumnezeu reprezintă o primejdie de moarte pentru sufletul nostru,
cu atât mai de temut cu cât nu se opune
în mod direct lui Dumnezeu și ne face să
credem că nu ne-am abătut de la calea
creștină: „Gândul îmi spune că cel mai mare
dușman al sufletului nostru, mai mare chiar
decât diavolul, este duhul lumesc, pentru că
ne atrage în chip dulce și în cele din urmă ne
amărăște veșnic. (…) Oamenii și-au băgat
înlăuntrul lor lumea și au alungat de acolo
pe Hristos ” (Paisie Aghioritul – Cuvinte
duhovnicești I).
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Insensibilitatea spirituală „este moartea sufletului și a cugetului înainte de moartea trupului”: „Insensibilitatea este o delăsare intrată în obișnuință, rădăcina
pornirilor rele, o capcană pentru străduință,
o mreajă pentru curaj (...), o ușă deschisă
către deznădejde”. Omul insensibil care
pretinde a fi credincios „este un orb care îi
învață pe ceilalți să vadă”: „Am făcut rău,
strigă el, și continuă cu sârg să facă tot așa.
Cu gura se roagă pentru a fi izbăvit de patimi,
dar trupul lui se străduiește să le satisfacă.
El cugetă asupra morții, dar se comportă ca
și cum ar fi nemuritor. Se tânguie la gândul
că sufletul se va desprinde de trup, dar dormitează ca și cum ar trăi veșnic” (Sf. Ioan
Scărarul – Scara Raiului, „Treapta XVII:
Despre insensibilitate”).
Belșugul, confortul, bunăstarea și plăcerile mutiple și variate pe care ni le procură lumea modernă și societatea de consum sunt o primejdie de moarte pentru
sufletul nostru dacă ne fac să uităm că scopul real al existenței noastre nu este viața
pământească, ci mântuirea sufletului și
viața veșnică în Împărăția cerurilor. Căci
„viața pământească nu are valoare decât
pentru a obține viața cerească”: „Singurul
lucru important este prezența lui Dumnezeu;
prezența lui Dumnezeu trebuie să ia locul
ego-ului nostru și lumii acestui ego. Punând
prezența lui Dumnezeu în centrul vieții noastre, fiecare clipă devine importantă și sfântă” (Frithjof Schuon – Conștiința absolutului).
Viorel Ștefăneanu, Paris
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SFÂNTUL ȘI MARELE SINOD

AL BISERICII ORTODOXE,
EXPRESIE A CORESPONSABILITĂȚII ECLEZIALE
[2]

În continuarea prezentării din numărul anterior al revistei Apostolia, ne vom opri
în cele ce urmează asupra ultimelor trei documente care vor fi prezentate Sfântului și
Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe ce se va întruni în perioada 16-27 iunie 2016 în
Creta.
Dacă primele texte despre care am vorbit deja (Importanţa postului și respectarea
lui astăzi, Diaspora Ortodoxă și Autonomia bisericească) privesc aspecte concrete, preponderent din interiorul Bisericii Ortodoxe, următoarele teme pe care le vom prezenta în cele ce urmează (Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană, Relaţiile
Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine, Sfânta Taină a Cununiei și impedimentele
la căsătorie) abordează și problematica raportării Bisericii Ortodoxe la provocările lumii contemporane.
În rândurile de mai jos nu ne propunem să evaluăm documentele în complexitatea lor, ci să le prezentăm succint, subliniind aspectele pe care le considerăm mai importante.
Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană
Documentul intitulat Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană pornește
de la afirmația că Biserica este semnul și imaginea Împărăției lui Dumnezeu în istorie și
arată că ea nu rămâne indiferentă față de problemele omului din toate timpurile, preluând prin iubire vie exprimată în cuvânt de răbdare și mângâiere durerile și rănile provocate de răul care lucrează în lume.
Textul subliniază valoarea persoanei umane și necesitatea cooperării intercreștine
în toate domeniile, pentru a apăra binele în așa fel încât eforturile pacifiste ale creștinilor
să dobândească mai multă greutate și forță. Dialogul interreligios și cooperarea fac să fie
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posibilă limitarea manifestărilor de fanatism, pentru întărirea prieteniei dintre popoare, triumful libertății și al păcii în întreaga lume, pentru binele fiecărei persoane,
indiferent de rasă și de religie. Pentru a elimina orice suspiciune de compromis doctrinar care s-ar promova prin aceste întruniri, este afirmat explicit că dialogul
exclude orice formă de sincretism.
Documentul arată că Biserica este preocupată de faptul că omenirii i se impune un mod de viață din ce în ce mai consumist și subliniază că principiile morale
trebuie să fie la temelia tuturor acțiunilor
economice pentru a sluji omului. Respectând
principiile drepturilor omului și tratamentului egal al oamenilor, Biserica urmărește
să aplice aceste principii în lumina învățăturii
sale despre Sfintele Taine, despre familie, despre locul bărbatului și al femeii în Biserică
și despre valorile tradiției bisericești în general. Textul subliniază că Biserica își afirmă
determinarea de a da mărturie despre
învățătura sa în spațiul public și că, în contextul tentativelor de legalizare, în anumite
țări, și de justificare teologică, în anumite
comunități creștine, a formelor de coabitare
opuse tradiției și învățăturii creștine, își asumă fără echivoc responsabilitatea pastorală față de instituția dumnezeiască a familiei, constituită pe baza unirii bărbatului și
femeii.
Făcând trimitere la criza ecologică,
evidențiind valoarea virtuților cumpătării
și autocontrolului, documentul subliniază
necesitatea protejării creației lui Dumnezeu prin cultivarea simţului responsabilității
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față de mediul înconjurător, care este un
dar divin. Având în vedere capacitatea
omului de a interveni asupra creației, documentul arată că omul de știință trebuie
să asume nu doar libertatea de a întreprinde
cercetări, ci și să stopeze cercetarea atunci
când principiile creștine și umane sunt încălcate. Aici trimiterea este explicită la mărturia pe care o aduce Biserica în legătură
cu caracterul sacru de necontestat al vieţii
umane, de la conceperea sa până la moartea naturală.
Relaţiile Bisericii Ortodoxe
cu ansamblul lumii creștine
Textul privind Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine pornește
de la afirmația că Biserica Ortodoxă este
Biserica una, sfântă, sobornicească și apostolică. În același timp, se afirmă că Biserica Ortodoxă crede cu tărie, în conștiinţa ei
eclezială profundă, că ocupă un loc central
pentru promovarea unităţii creștinilor în lumea de astăzi. Observăm că textul vorbește
despre unitatea Bisericii, referindu-se explicit la Biserica Ortodoxă, iar atunci când
abordează rolul Bisericii Ortodoxe în ansamblul lumii creștine nu vorbește despre
promovarea unității bisericilor, ci despre
promovarea unității creștinilor.
Documentul arată că participarea la
Mișcarea Ecumenică nu este împotriva naturii și istoriei Bisericii Ortodoxe, ci constituie expresia constantă a credinţei și a tradiţiei apostolice în condiţii istorice noi. Se
arată că dialogurile teologice bilaterale ac-
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tuale ale Bisericii Ortodoxe, ca și participarea sa la mișcarea pentru refacerea unităţii
creștinilor se sprijină pe însăși conștiinţa Ortodoxiei și pe spiritul ei ecumenic, cu scopul
de a căuta, pe baza credinţei și a tradiţiei Bisericii vechi a celor șapte Sinoade Ecumenice, unitatea pierdută a creștinilor.
Este important să observăm că textul
afirmă că potrivit naturii ontologice a Bisericii, unitatea sa nu poate fi distrusă; astfel,
prin participarea la mișcarea ecumenică
nu se acreditează o ecleziologie a Bisericilor coexistente în dezunire, ci pur și simplu, pe calea dialogului, Biserica Ortodoxă
aduce o mărturie dinamică a plenitudinii
adevărului în Hristos și a comorilor sale spirituale tuturor celor care se află în afara ei,
cu scopul de a netezi calea spre unitate.
Documentul expune modalitățile în
care pot fi depășite dificultățile întâlnite
pe parcursul dialogului teologic, subliniind
rolul Patriarhului Ecumenic în obținerea
consensului în privința evaluării stadiului
dialogului. Este subliniată importanța
informării corespunzătoare a întregii Biserici despre evoluția diferitelor dialoguri.
Textul arată că finalizarea oricărui dialog
teologic anunţat oficial corespunde încheierii
sarcinilor Comisiei teologice mixte desemnată în acest sens; iar atunci, Președintele
Comisiei Interortodoxe înaintează un raport
Patriarhului Ecumenic, care, în acord cu
întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe locale,
proclamă încheierea dialogului. Nici un dialog nu este considerat încheiat înainte de a
fi proclamat ca atare printr-o astfel de hotărâre panortodoxă.
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Orice dialog sincer trebuie să prevadă
și modalitățile de fructificare a reușitei.
Din acest motiv, documentul vorbește și
despre modul de restabilire a comuniunii
în urma încheierii cu succes a unui dialog
și subliniază că hotărârea luată la nivel panortodox în privința restabilirii comuniunii trebuie să se bazeze pe unanimitatea
tuturor Bisericilor locale. Prin noțiunea
de Biserici locale, aici trebuie să se înțeleagă
Bisericile autocefale.
Textul vorbește și despre relațiile Bisericii Ortodoxe cu Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB), precum și cu alte organisme intercreștine regionale, cum sunt
Conferinţa Bisericilor Europene (KEK)
sau Consiliul Ecumenic al Bisericilor din
Orientul Mijlociu, care îndeplinesc o misiune fundamentală pentru promovarea
unităţii lumii creștine. Se subliniază că Biserica Ortodoxă, fidelă ecleziologiei sale,
identităţii structurii sale lăuntrice și învăţăturii Bisericii primare, participă la activitatea CMB, dar nu acceptă ideea egalităţii
confesiunilor și în nici un caz nu poate asuma un compromis interconfesional. Se arată că unitatea căutată în cadrul CMB nu poate fi produsul exclusiv al acordurilor teologice,
ci și al unităţii credinţei Bisericii Ortodoxe,
așa cum a fost trăită și păstrată în mod tainic în Biserică. Printre altele, se afirmă că
CMB nu este și în nici un caz nu trebuie să
devină o „super-biserică”. „Scopul Consiliului Mondial al Bisericilor nu este acela
de a negocia unirea între biserici – lucru
ce-l pot face numai bisericile însele din proprie iniţiativă – ci să realizeze un contact
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viu între biserici, să stimuleze studiul și dezbaterea problemelor ce privesc unitatea
creștină” (Declaraţia de la Toronto, §2).
Observăm că atunci când textul se
referă la celelalte confesiuni folosind
noțiunea de biserică, este utilizată minuscula, subliniindu-se prin aceasta că Biserica Ortodoxă folosește termenul prin care
cultele respective se identifică, fără ca prin
aceasta să acrediteze în vreun fel o abordare care ar presupune vreun compromis
de ordin ecleziologic.
Documentul vorbește despre perspectivele dialogului teologic care trebuie să
țină cont de criteriile canonice enunțate
de canonul 7 al Sinodului II Ecumenic și
canonul 95 al Sinodului Quinisext. Trebuie să precizăm că aceste texe canonice
disting diferitele forme de îndepărtare de
Biserică și, receptând prevederile canonului 1 al Sfântului Vasile cel Mare, arată
diferitele modalități de primire în Biserică a celor care se află în una din aceste
situații. Din păcate, menționarea aici a
acestor canoane nu aduce clarificări, ci
lasă impresia că s-ar face o paralelă strictă
între îndepărtările de Biserică prevăzute
de aceste canoane și realitatea interconfesională contemporană.
Alineatul 22 al documentului afirmă
că doar sistemul sinodal are competența de
a păstra credința ortodoxă pură, constituindu-se dintotdeauna, în sânul Bisericii, judecătorul desemnat și ultim în materie de credinţă. Această afirmație ar trebui să fie
înțeleasă în sensul că sistemul sinodal exprimă comuniunea Bisericilor. Sinodali-
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tatea ca sistem de manifestare a comuniunii Bisericilor locale este de fapt cadrul
în care pleroma Bisericii se manifestă în
coresponsabilitate.
Textul arată că în contextul în care mișcarea pentru restaurarea unităţii creștinilor
ia forme noi, pentru a răspunde noilor situaţii și pentru a face faţă noilor provocări ale
lumii actuale este necesar ca Biserica Ortodoxă, pe baza tradiţiei apostolice și a credinţei sale, să continue să aducă mărturia ei în
lumea creștină divizată.
Sfânta Taină a Cununiei
și impedimentele la căsătorie
Textul privind Sfânta Taină a Cununiei
și impedimentele la căsătorie prezentat celei de-a V-a Conferințe presinodale a fost
întregit cu un preambul care precizează
unele aspecte importante privind familia
ortodoxă. Pornind de la constatarea că
instituția familiei este amenințată astăzi de
fenomenul secularizării, precum și de relativismul moral, este afirmată sacralitatea căsătoriei ca o învățătură fundamentală și indiscutabilă. Se subliniază că se poate vorbi
despre o căsătorie ortodoxă doar când
este vorba despre o unire liberă între un
bărbat și o femeie.
Textul numește căsătoria instituție de
drept divin. Această formulare nu este specifică tradiției ortodoxe și, folosind-o într-un
document de o asemenea importanță, se
asimilează de fapt o terminologie introdusă
în teologia academică pe o filieră scolastică. Dincolo de inconvenientul formulă-
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rii, este important că se
face trimitere la faptul că
familia a fost instituită în
același timp cu crearea
primilor oameni, Adam
și Eva (cf. Facerea 2, 23).
Textul menționează că în
familie se împlinește
comuniunea spirituală a
cuplului și capacitatea de
a asigura continuitatea
vieții neamului omenesc.
Această unire a devenit
Sfântă Taină menționată
în Noul Testament, atunci
când Hristos a săvârșit „primul Său semn” la nunta din Cana Galileii, descoperind astfel slava
Sa (cf. Ioan 2, 11). Textul afirmă explicit indisolubilitatea Tainei Nunții ca imagine a unirii
dintre Hristos și Biserică (cf. Efeseni 5, 32).
Documentul vorbește despre binecuvântarea pe care Biserica o aduce acestei uniri,
făcând trimitere la textul Sfântului Ignatie Teoforul, care subliniază în Epistola sa către
Policarp al Smirnei că mirii care se unesc în comuniunea cununiei trebuie să o facă „cu acordul episcopului, pentru ca astfel cununia să se facă potrivit lui Dumnezeu și nu după dorința
umană. Fie ca totul să aibă loc pentru slava lui Dumnezeu” (V. 2)... Biserica Ortodoxă condamnă orice atentat la curăția ei (cf. Efeseni 5, 2-5; 1 Tesaloniceni 4, 4; Evrei 13, 4).
Textul identifică drept condiție prealabilă a cununiei credința în Iisus Hristos, credință
pe care soțul și soția (bărbatul și femeia) trebuie să o împărtășească împreună. Se arată că
fundamentul unității cununiei este unitatea în Hristos, ca din binecuvântarea iubirii conjugale, prin Duhul Sfânt, mirii să poată reflecta dragostea dintre Hristos și Biserica Sa.
Documentul relativizează caracterul contractual al cununiei, arătând că această
comuniune a persoanelor prin Taina Cununiei nu este o simplă relație convențională naturală, ci o forță spirituală creatoare pentru instituția sfântă a familiei.
Este de apreciat faptul că textul subliniază obligația episcopilor și a preoților de a
se angaja într-o lucrare intensă de ordin pastoral pentru a proteja valorile familiale prin
atitudine părintească.
Paragraful 8 al acestui document face distincție între căsătorie și familie și atrage
atenția asupra faptului că în societatea contemporană se manifestă o presiune pentru
a recunoaște forme diferite de coabitare. Această realitate contemporană este prezentată
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ca fiind o adevărată amenințare pentru
creștinii ortodocși, fiind expresia unei crize
a căsătoriei și a familiei sub multe aspecte
prin care se atentează asupra familiei
tradiționale, primele victime fiind soții
înșiși și, nu în ultimul rând, copiii.
Textul numește căsătoria civilă dintre
un bărbat și o femeie înregistrată legal
drept un act de coabitare asigurat de stat,
diferit de căsătoria binecuvântată de Dumnezeu și Biserica Sa și se arată că membrii
Bisericii care contractează o căsătorie civilă
trebuie să fie tratați cu responsabilitatea pastorală necesară, pentru ca ei să înțeleagă
valoarea Tainei Cununiei și binefacerile care
decurg din ea.
Documentul subliniază că Biserica nu
acceptă contractele de coabitare între persoane de același gen și nici o altă formă de
coabitare diferită de căsătorie. În același
timp este subliniată necesitatea adoptării
unei atitudini pastorale pentru fiecare caz
în parte, astfel încât membrii Bisericii
Ortodoxe care se angajează în astfel de forme de conviețuire să poată înțelege adevăratul sens al pocăinței și al iubirii binecuvântate de Biserică.
Creșterea numărului divorțurilor, al
avorturilor și al altor probleme interne ale
vieții de familie sunt identificate drept
consecințe ale crizei familiei, iar păstorii
Bisericii sunt chemați să depună toate eforturile posibile pentru a depăși aceste probleme.
Partea a doua a documentului abordează problematica impedimentelor la căsătorie.
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În legătură cu impedimentele la căsătorie din cauza înrudirii de sânge, înrudirii prin alianță sau prin adopție, ca și a
înrudirii spirituale, textul arată că Biserica
asumă toate prescripțiile sfintelor canoane
(canoanele 53 și 54 ale Sinodului Ecumenic
Quinisext), precum și cele ale practicii
bisericești care derivă din ele. Bisericile Ortodoxe autocefale locale au vocația de a
transpune această rânduială în viața internă
prin Statutul fiecărei Biserici Ortodoxe, precum și prin deciziile lor sinodale.
Textul arată că bigamia și absența
divorțului civil sau a constatării nulității
căsătoriei sunt impedimente absolute pentru contractarea unei căsătorii.
Documentul arată că în conformitate
cu Sfintele canoane (canonul 16 al Sinodului 4 Ecumenic și canonul 44 al Sinodului
Quinisext) este interzisă căsătoria după depunerea făgăduințelor monahale și că Biserica asumă această acrivie. Preoția este considerată impediment la căsătorie, potrivit
canonului 3 al Sinodului Quinisext.
Observăm că utilizarea acestor canoane ca temei este cel puțin forțată în condițile
în care textul vorbește doar despre acrivie,
iar canonul 16 al Sinodului 4 Ecumenic
arată competența episcopului locului de a
aplica pogorământul atunci când un monah se întoarce în lume. Canonul 44 al
Sinodului Quinisext nu vorbește despre
monahism ca impediment la căsătorie, ci
despre considerarea monahului care se
căsătorește ca o persoană care a desfrânat.
Trebuie să subliniem, de asemenea, că textul canonului 3 al Sinodului Quinisext nu
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vorbește despre preoție ca impediment la căsătorie, ci despre căsătoria prin pogorământ
ca impediment pentru hirotonie.
Documentul arată că, în conformitate cu acrivia canonică, nu pot fi săvârșite căsătorii mixte între ortodocși și neortodocși, dar precizează că prin condescendență și iubire de oameni acestea pot fi săvârșite, cu condiția ca pruncii care rezultă din această
căsătorie să fie botezați și crescuți în Biserica Ortodoxă. Observăm că textul nu
menționează îngăduința prin iconomie, ci vorbește despre condescendență și iubire
de oameni. Chiar dacă rezolvarea unor probleme atipice prin iconomie este expresia
manifestării condescendenței și iubirii de oamneni, este necesar să fie precizată aplicarea iconomiei canonice prin episcopul locului, deoarece o rezolvare a acestor cazuri
prin condescendență și iubire de oameni ar lăsa impresia că fiecare preot are libertatea să
identifice soluțiile potrivite fără să fie necesară binecuvântarea episcopului locului.
Documentul afirmă interzicerea absolută a căsătoriei dintre ortodocși și necreștini,
potrivit acriviei canonice.
Paragraful final al acestui text arată că aplicarea iconomiei bisericești trebuie să fie reglementată de Sfântul Sinod al fiecărei Biserici Ortodoxe autocefale, conform principiilor
stabilite de canoanele bisericești, în spiritul unui discernământ pastoral astfel încât să servească mântuirii omului.
***
La finalul acestei prezentări care se limitează la a sublinia unele aspecte generale,
apreciem faptul că Bisericile autocefale au reușit să avanseze în elaborarea prin consens a unor documente privind teme sensibile cu care se confruntă Biserica Ortodoxă.
În același timp ne manifestăm speranța că documentele vor mai putea fi ameliorate în
cadrul etapei pregătitoare a Sinaxei care precede întrunirea sinodală propriu-zisă și în
timpul dezbaterilor din cadrul Sinodului. Aceste texte au menirea să afirme unitatea
de credință în Biserica Ortodoxă, o ecleziologie care să nu lase urme de îndoială în
ceea ce privește fidelitatea față de acuratețea doctrinară dezvoltată în cadrul Sfintei
Tradiții și o unitate în mărturie într-un context global deosebit de complex.
Întrunirea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe este prin ea însăși un
mare succes, deoarece după secole de dificultăți în articularea sistemului sinodal la nivel global asistăm la o manifestare a coresponsabilității Bisericilor autocefale într-un
cadru sinodal panortodox.

Pr. Patriciu VLAICU
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DESPRE FOLOSUL CÂNTĂRII
DUHOVNICEȘTI

În ceea ce privește folosul cântării în cadrul comunității euharistice, Sfântul Niceta
de Remesiana († 420) a dat la vremea sa o replică serioasă creștinilor care considerau de
prisos sau chiar nepotrivită sfintei credințe cântarea psalmilor și a imnelor, zicând că ar fi
suficientă rugăciunea cu inima. Cuvântarea sa nu doar că pune la bază o serie de argumente scripturistice, ci dă și anumite sfaturi practice despre cum trebuie să se desfășoare cântarea în locașul de cult, pentru a fi în conformitate firescului credinței creștine1. La el găsim și mărturii importante despre apariția imnelor care preaslăveau Nașterea, Răstignirea,
Învierea și Înălțarea Domului, și de la el însuși ne-a rămas până astăzi imnul Pe Tine,
Dumnezeu(le), Te lăudăm.
Sfântul Niceta amintește de Moise, care a mulțumit lui Dumnezeu prin cântare atunci
când poporul a fost izbăvit din robia egipteană („Să cântăm Domnului, căci cu slavă S-a preaslăvit!, Ieș. 15, 19) și de cântarea pe care a lăsat-o ca testament evreilor pe patul morții
(Deut. XXXII, 1-34); care „a rânduit coruri și le-a învățat să cânte Domnului cântare de izbândă, chiar el și sora sa aflându-se în fruntea grupelor osebite pe cele două sexe”; ca și despre
Debora, care a ocupat o funcție similară ( Jud. 5, 1-31).
1. Sfântul Niceta de Remesiana, Despre folosul cântării, în vol. Opere, trad. lect. dr. Ovidiu Pop, Editura
Sofia, București, 2009, pp. 133-157.
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Sunt amintite multe
alte persoane cu viață
sfântă din Vechiul Testament care au închinat
Domnului cântăr i
[Cântarea de laudă a
Anei, mama lui Samuil
(I Regi II, 1-10); Cântarea prorocului Avacum (Avac. III, 1-13);
Cântarea lui Isaia
(XXVI, 9-17); Cântarea lui Iona (Iona II,
3-10); Cântarea celor trei tineri din cuptorul cu foc (Daniel II, 34-90)]2, dar atenția Sfântului Niceta se oprește în mod deosebit asupra Psalmilor lui David, care reprezintă cea mai
bogată creație vechi-testamentară ce se cânta (și încă se cântă). Prin aceștia „se arată Dumnezeu, se iau în râs închipuirile, se impune credința, se alungă necredința, se aduce dreptatea, se
stăvilește nedreptatea, se laudă milostenia, cruzimea dă înapoi, se caută adevărul, se osândește
minciuna, se condamnă înșelăciunea, se laudă curăția, trufia e înlăturată, smerenia e înălțată, se
predică pocăința, se vădește pacea de urmat, se cere apărare împotriva dușmanilor, se făgăduiește
răzbunare, se hrănește nădejdea sigură. Și ce este mai presus decât toate acestea, Psalmii sunt
cântați ca taine ale lui Hristos” (în sensul că mulți dintre psalmi cuprind profeții despre lucrarea de mântuire întreprinsă de Domnul Hristos)3.
Despre cântarea psalmilor cu conștiință curată și despre faptul că aceasta este bineplăcută Domnului, însuși David dă mărturie în cuprinsul lor, când spune: „Lăudați pe Domnul că
bine este a cânta, Dumnezeului nostru plăcută Îi este cântarea” (Ps. 146, 1), sau în alt loc:
„Lăuda-voi numele Domnului cu cântare și Îl voi preamări pe El cu laudă. Și-i va plăcea Lui mai
mult decât vițelul tânăr, căruia îi cresc coarne și unghii” (Ps. 68, 31-32).
Sfântul Niceta arată apoi că, prin cântarea psalmilor, Dumnezeu lucrează în mod tainic în
inimile credincioșilor: „Domnul nostru a făcut prin David, robul Său, această băutură plăcută la
gust prin cântare și folositoare vindecării rănilor prin puterea ei. Căci cu plăcere se ascultă psalmul,
atunci când se cântă. El pătrunde sufletul în timp ce-l desfată. Cu ușurință se reține, de se cântă mai
des. Și ceea ce asprimea legii nu poate scoate din sufletul omului, acesta îndepărtează prin dulceața
2. Acestea erau utilizate frecvent în cultul mozaic, fapt pentru care au și fost preluate ca modele în imnografia creștină. Spre exemplu, cântările amintite au fost luate ca modele (irmoase) pentru Canoanele
imnografice (cântările de la a III-a la a VII-a).
3. Sfântul Niceta de Remesiana, op. cit., p. 143.
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cântării. Căci tot ceea ce au primit profeții și însăși
Evanghelia se află în aceste cântări ale celor ce cu
plăcută dulceață le dau glas”4.
Și în Noul Testament se găsesc destule
locuri care atestă că lui Dumnezeu I S-a adus
cinste prin cântare: dreptul Zaharia și Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul,
L-au preaslăvit fiecare cu câte un imn după
ce le-a dăruit lor un fiu (Lc 1, 68-79; Lc 1,
41-45); primind Vestea cea Bună a întrupării Fiului lui Dumnezeu, Fecioara Maria a
înălțat imn de bucurie și de smerenie înaintea Domnului (Mărește sufletul meu pe Domnul, Lc 1, 46-55); la nașterea Mântuitorului
pe pământ, îngerii din cer au cântat: Slavă
întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ
pace, între oameni bunăvoire! (Lc 2, 4); la intrarea în Ierusalim, copiii I-au cântat: Osana, Fiul lui David! (Mt 21, 15); Însuși Domnul a mers spre Muntele Măslinilor, înainte
de Sfintele Pătimiri, cântând un imn5; Apostolul Pavel îi îndeamnă pe efeseni: „Vorbiți
între voi în psalmi și în laude și în cântări
duhovnicești, lăudând și cântând Domnului,
în inimile voastre” (Efes. 5, 19); Sfântul Apostol Iacov îi îndrumă pe „cei cu inimă bună să
cânte psalmi” (Iac 5, 13); iar în Apocalipsă
ni se arată cum, în Duhul, Sfântul Ioan a văzut și „a auzit glasul oștirii cerești ca vuiet de
ape multe și tunete puternice, zicând Aliluia”
(Apoc. 19, 6).
La fel de relevante sunt și rugăciunile din
cuprinsul celor Șapte Laude ori chiar din cuprinsul Liturghiei. Pentru dobândirea cântării duhovnicești se roagă preotul când spu4. Ibidem, p. 143.
5. Ibidem, p. 149.
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ne: „Dă-ne har și putere, ca să ne învrednicim a
cânta Ție cu înțelegere și a Te ruga neîncetat, lucrând cu frică și cu cutremur la a noastră mântuire, cu ocrotirea Hristosului Tău” (Rugăciunea
a VI-a de la Utrenie); „…Binecuvântează intrările și ieșirile noastre, faptele, lucrurile, cuvintele, gândurile, și ne dă nouă să ajungem la începutul zilei, lăudând, cântând și binecuvântând
bunătatea milostivirii Tale celei negrăite…”
(Rugăciunea a VIII-a de la Utrenie); „Cu vrednicie și cu dreptate este a-Ți cânta Ție, pe Tine
a Te binecuvânta, pe Tine a Te lăuda, Ție a-Ți
mulțumi, Ție a ne închina, în tot locul stăpânirii Tale…” (Prima rugăciune de la Anaforaua
Sfântului Ioan Gură de Aur)6 etc.
Vedem din toate cele amintite că rugăciunea cântată este un ideal duhovnicesc, un
dar al celor ce se roagă și se străduiesc după
puteri, și nu neapărat o dorință a unora de
a-și exersa capacitățile vocale și de a-și „mângâia” vanitatea (cu toate că există și cazuri de
acest fel). De aceea considerăm că bun lucru și folositor spre creșterea duhovnicească este cântarea și ferice de cei ce pot spune,
asemenea psalmistului David: „Cânta-voi
Domnului în viața mea, cânta-voi Dumnezeului
meu până ce voi fi” (Ps. 103, 34), fie că sunt
simpli creștini, cântăreți bisericești ori slujitori ai altarului7.
Pr. Daniel Stîngă
6. Liturghier, E.I.M.B.O.R, București, 2012.
7. Dedic această serie de articole tinerilor din parohia ortodoxă română „Sfânta Lucia” din
Veneţia, care au îndrăgit muzica bisericească
și alături de care am petrecut o perioadă din
viața mea.
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Bufnita
,
Bufnița își dorea foarte mult o pereche de ochelari cu care să poată vedea mai bine. Dorința i s-a împlinit de
ziua ei. Mult s-a bucurat bufnița de
acest cadou neașteptat. I-a pus repede pe ochi și s-a dus prin pădure.
Ochelarii funcționau, dar... privite
prin acești ochelari, toate animalele
păreau a fi rele, mincinoase, viclene,
nu așa cum le ș a ea. Foarte descurajată și speriată, s-a întors acasă. Își dorise să se joace cu celelalte animale,
dar acum, când văzuse ce era în inimile lor, nu-și mai dorea acest lucru.
Încetul cu încetul s-a îndepărtat de ceilalți, nu mai ieșea din cuib și nu mai
voia să vadă pe nimeni.
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Căprioara era foarte îngrijorată de
soarta bufniței și, într-o zi, și-a luat inima în dinți și s-a apropiat de ea.
— Nu te-am mai văzut de mult prin
poieniță. De ce nu mai vii?
— Cu ochelarii aceș a îi văd pe ceilalți așa cum sunt cu adevărat: mândri,
lacomi, vicleni, fricoși, fățarnici... Văd
totul atât de clar acum...
— De ce nu vrei să vezi în ceilalți,
mai întâi, partea frumoasă a inimii lor?
Și, mai ales, ar trebui să faci ceea ce nu
ai făcut prima dată când ai primit ochelarii: să-i pui pe ochi și să te priveș în
oglindă.
Bufnița, mirată, a ascultat-o pe căprioară și s-a uitat în apa cristalină a izvorului. Oglinda apei îi reflecta acum
adevărata sa inimă. A tresărit și s-a speriat atât de tare încât ochelarii i-au căzut și s-au spart de o piatră. Dar acum
nu-i mai părea rău după ei.
— Încearcă să uiți ce ai văzut în inimile celorlalți, dar amintește-ți mereu
ceea ce ai văzut în inima ta, îi mai spuse căprioara.
Bufnița a ascultat sfatul căprioarei,
și as el cei din jur au început să-i pară
din ce în ce mai buni pentru că își aducea mereu aminte ce văzuse în propria
ei inimă.
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Ș ați că ...?

• Viața în Hristos și cu Hristos desăvârșește și înfrumusețează sufletul și lucrează chipul lui Dumnezeu în om. Aceasta îl sfințește pe om și-l ridică la asemănarea cu Dumnezeu. Îl unește cu Dumnezeu și îl arată fiu al Lui. Îi face pe oameni
părtași Dumnezeieș lor Taine. Aduce ca răsplată pacea în inimă și atrage mila
dumnezeiască. Păzește cugetul curat și-l înaripează spre a zbura către Dumnezeu.
Înalță sufletul și-l conduce de la cele pământeș la cele cereș . Smerește cugetul. Ține în frâu pornirile. Domolește pa mile. Îmblânzește po ele.
• Viața în Hristos duce la adevărata ș ință; conduce la fericire, la slavă și cinste. Împletește cununi de biruință; pregătește bătrâneți cins te; dăruiește statornicie, dă curaj, formează caracterul, dăruiește noblețe, poartă sufletului de
grijă, se face păzitoare cumpătării; păstrează curăția; ocrotește fecioria sufletului și a trupului.
• Viața în Hristos îl face iubit tuturor pe cel care este părtaș ei; îi aduce prieteni; îl arată în societate ca fiind ves t; face din el un cetățean de cinste; iar pe
cel care este educat de ea îl înalță la măsura omului desăvârșit; îl face membru
statornic al societății; îl arată pe cel care se află la putere ca pe un stăpânitor
drept și conducător priceput și îl înzestrează cu puterea de a duce la capăt orice lucru de încredere.
• Cel ce trăiește după Hristos este bun și ca părinte, și ca fiu, și ca soț, și ca
rudă, și ca prieten, și ca apropiat, și ca străin, și ca cetățean, și ca însoțitor sau
colaborator, și ca dimpreună călător, fie pe mare, fie pe uscat și, ca să vorbim în
general, este un om bun, frumos și vrednic în toate.
As el de oameni ajung să fie cei ce trăiesc o viață în Hristos!
Sfântul Nectarie din Eghina
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Reţete

și sfaturi practice

Trăim în secolul vitezei, timpul trece pe lângă noi și cu greu reușim să-i facem față. Așa că
vă propun în continuare câteva rețete rapide, ușoare, de vară, delicioase și sănătoase!

SALATĂ ARABĂ DE VINETE
Ingrediente (pentru 4 porții): 2 vinete
(coapte, curățate, scurse și răcite), 2 căței
de usturoi, 1 lingură pastă de susan (tahini), 100 g iaurt cu 3,5 % grăsime, sare
după gust, zeama de la 1 lămâie, 4 linguri
ulei de măsline extravirgin, 1 linguriță chimen măcinat.

Mod de preparare: Se toacă bine vinetele și se pun într-un castron. Se adaugă usturoiul pisat și pasta de susan, amestecându-se bine. Se încorporează și iaurtul, apoi,
după gust, sarea și zeama de lămâie.
Înainte de servire se răcește bine la frigider și se stropește cu uleiul de măsline și
chimenul măcinat. O salată minunată, mai
ales servită pe o lipie proaspătă!

IAURT CU SPANAC
Ingrediente (pentru 2 porții): 300 g
spanac (tânăr, spălat și scurs), 200 g iaurt
grecesc (10% grăsime), 1 cățel mare de
usturoi, 1/4 linguriță fulgi de chili
(opțional), 1/2 lingură pastă de roșii, 2
linguri ulei de măsline, sare, piper negru,
nucșoară măcinată.
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Mod de preparare: Într-o tigaie largă se
încălzește uleiul ușor, la foc mic, și se pun
în el usturoiul tăiat felii și fulgii de chili.
Se lasă la aromatizat pentru 2-3 minute,
după care se adaugă pasta de tomate, se
dă focul la mediu și se lasă pentru un minut; apoi se pune spanacul amestecând
întruna, până se „ofilește”. Imediat ce spanacul și-a pierdut volumul, se ia de pe foc
și se toarnă peste el iaurtul care a fost omogenizat înainte. Se amestecă bine și se condimentează cu sare și piper, după gust.
Obligatoriu adăugați și un vârf de cuțit de
nucșoară măcinată.
Serviți imediat, simplu sau pe post de garnitură (lângă un piept de pui sau file de
păstrăv la grătar, de exemplu).
SALATĂ DE PUI
CU GRAPEFRUIT ROZ
Ingrediente: 500 g piept de pui fiert, 2
grapefruit roz, 2 morcovi fierți, 1 măr, 1
salată verde creață, 2 linguri pătrunjel verde tocat. Pentru sos: 250 g iaurt, 1 lingu-
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ră zeamă de lămâie, 1 praf de chimen, 1
praf de cimbru uscat, sare, piper.
Mod de preparare: Într-un castron, se
pun iaurtul, zeama de lămâie, praful de
chimen, praful de cimbru, sarea și piperul. Se bate totul cu un tel, pentru
omogenizare. Pieptul de pui fiert se taie
în cuburi mici, care se pun în sos împreună cu grapefruitul curățat de coajă și de pielițe și tăiat cuburi. Morcovii
fierți se taie rondele fine sau cuburi,
care se pun în castronul cu sos. Mărul
se spală, se curăță de coajă, se taie în
patru, se scoate cotorul, apoi se taie cuburi și se adaugă în castron. Totul se
amestecă împreună cu sosul, pentru
omogenizare. Castronul se pune la rece
până la servire. Salata verde creață se
spală, se zvântă cu un șervet, după care
frunzele mari se pun pe marginea unei
salatiere. Se răstoarnă preparatul rece
din castron în salatieră. În mijloc se înfige inima salatei, iar peste restul se presară pătrunjel verde, tocat fin.
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O salată delicioasă și ușor de făcut, o
metodă ideală de a consuma legume și
fructe sănătoase!
Dulcele pe care vi-l propun în acest număr poate fi considerat un substitut sănătos pentru budinca la plic. De asemenea, este o variantă delicioasă pentru
cremele de torturi sau prăjituri.
CREMĂ DE VANILIE
Ingrediente: 500 ml lapte, 100 g zahăr, 4
gălbenușuri, 40 g amidon, 1 păstaie vanilie (sau/și esență de vanilie)
Mod de preparare: Într-o oală, se pun
la fiert laptele cu zahărul și miezul de la
păstaia de vanilie, la foc mic. Până se înf ierbântă laptele, se f reacă bine
gălbenușurile cu amidon. Când laptele
face mici bulbuci pe margine, începeți
să-l turnaţi fierbinte peste gălbenușuri,
câte o lingură pe rând, amestecând bine
după fiecare. Cam 10 linguri e de ajuns.
Apoi turnați restul de lapte fierbinte pes-
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te gălbenușuri, în fir subțire, timp în care
amestecați neîncetat cu un tel (ca să nu
se închege). Turnaţi amestecul în oală și
puneţi-l din nou pe foc. Acum puteți crește focul la mediu, însă nu uitați să
amestecați întruna în cremă cu telul. La
un moment dat veți simți că se îngroașă,
că devine vâscoasă. Dați rapid focul la
mic și continuați să amestecați până când
crema are consistența unei maioneze. Nu
durează mult, cam 15-30 secunde. Luați
repede oala de pe foc și puneți-o cu fundul într-un vas cu apă rece (pregătit dinainte). Acum adăugați esența de vanilie, daca ați optat pentru această variantă.
Continuați să amestecați cu telul până se
răcorește crema; cam 2-3 minute e de
ajuns. Apoi turnați-o, cât timp e călduță,
într-un vas și acoperiți-o cu folie de plastic. Se păstrează la frigider până în momentul în care o folosim
CREMĂ DE CIOCOLATĂ
Crema de vanilie de mai sus se poate transforma în cremă de ciocolată dacă, înainte
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de a pune folia peste crema de vanilie, 200
g de ciocolată (fondantă, cu lapte sau albă,
după preferință) se topesc pe aburi, după
care se adaugă 40 g de unt și se amestecă
bine. Ciocolata topită astfel se toarnă peste crema de vanilie și se omogenizează.
Acum se poate pune în bol, acoperi cu folia și da la frigider până în momentul folosirii.
CREMĂ DE RUBARBĂ
Ingrediente: 200 g rubarbă, 80 g zahăr,
coaja rasă de la 1/4 lămâie, 1 lingură suc
de lămâie, 1 ou, 1 gălbenuș de ou, 50 g unt
rece.
Mod de preparare: Rubarba se taie
bucățele și se pune într-o crăticioară, împreună cu zahărul, sucul și coaja de lămâie și 50 ml apă. Se aduce la fierbere, la foc
mic, și se fierbe până când rubarba se înmoaie (cca 10-15 minute). Se lasă să se
răcorească. Se pune într-un robot/blender și se mixează bine
până se obține un piure fin. Se
adaugă oul întreg și gălbenușul.
Se mixează. Se pune compoziția
obținută într-un bol și se așază
pe abur (pe oala în care fierbe
apa, dar aveţi grijă ca fundul bolului să nu atingă apa). Se amestecă rar, cu telul, până se
îngroașă (cca 10 minute). Se
mută crema înapoi în robotul
curat. Se lasă să se răcorească
3-4 minute. Se adaugă treptat
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untul tăiat cubulețe, în timp ce robotul
merge. Când ați terminat de adăugat tot
untul, lăsați robotul să mai meargă încă
30 de secunde, astfel încât crema să se
aereze. Turnați-o într-un borcan. Dați la
frigider să se răcească complet. În acest
timp se va îngroșa.
Poftă bună!
Preoteasa Daniela PORUMB
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Noaptea
de
Paști
în imagini
Catedrala Mitropolitană din Paris, Franța
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Limours, Franța

Chantonnay, Franța

Parohia Înălțarea Sfintei Cruci, Livry-Gargan, Franța
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Amiens, Franța

Brest, Franța

Cachan, Franța

Misiunea Champigny, Franța

Le Havre, Franța
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Mănăstirea
Buna Vestire,
Rosiers,
Franța

Niort, Franța

Parohia Sfântul Clodoald,
Louveciennes,
Franța

Parohia Pogorârea Sfântului Duh,
Clichy, Paris, Franța
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Morlaix, Franța
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Parohia Acoperământul Maicii
Domnului, Chartres, Franța

Parohia Pogorârea Sfântului Duh,
Clichy, Paris, Franța

Trappes, Franța

Parohia în formare de la Rennes, Franța
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Parohia Sf. Parascheva și Sf. Genoveva, Paris, Franța

Parohia Sf. Andrei
și Sf. Alexandra, Caen, Franța

Sucy-en-Brie, Franța

Saint-Ouen-l’Aumône,
Franța
Parohia Sf. Arhanghel
Mihail și Sf. Gheorghe,
Figeac, Franța
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Parohia Sf. Ioan Botezătorul,
Strasbourg, Franța

Parohia Sf. Nectarie, Monestier, Franța
Parohia Sf. Apostoli Petru și Pavel,
Nantes, Franța
Parohia Sf. Genoveva și Sf. Martin, Franța

Sucy-en-Brie, Franța
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Marsilia, Franța
Parohia
Sf. Apostoli
Petru și Pavel,
Reims, Franța
Pulversheim-Mulhouse,
Franța

Romainville, Paris, Franța
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Villeneuve Saint Georges, Franța

Luton, Anglia

Paraclisul Episcopal, Londra, Anglia

Grenoble, Franța

Parohia Sf. Gheorghe,
Londra, Anglia
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Parohia
Sf. Ioan
Evanghelistul,
Cambridge,
Anglia

Parohia Sf. Gheorghe,
Londra, Anglia

Parohia Sf. Veronica,
Coventry, Anglia

Preston, Anglia

Parohia Sf. Calinic de la Cernica,
Southampton, Anglia
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Norwich, Anglia

Arlon, Belgia

Antwerpen, Belgia
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Namur, Belgia

Hoogstraten, Belgia

Gent-Aalst, Belgia

Doue la Fontaine, Franța
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Turnhout, Belgia

Uccle, Bruxelles, Belgia

Sion, Elveția
Zeebrugge, Belgia
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Berna, Elveția
Neuchâtel, Elveția

Fribourg, Elveția

Sion, Elveția

Fribourg, Elveția

Basel, Elveția
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Dublin, Irlanda

Parohia Buna Vestire, Dublin, Irlanda

Galway, Irlanda

Zeeland, Olanda
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Amsterdam, Olanda

Eindhoven, Olanda

Liverpool, Anglia

Aberdeen, Scoția

Cardiff, Țara Galilor
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Sediul Eparhial, Roma, Italia

Ancona, Italia

Reggio-Emilia, Italia

Bologna, Italia
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Viterbo, Italia
Ravena, Italia

Torre Spacatto, Italia

Pinerolo, Italia

Thiene, Italia

Asolo, Italia
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Canicatti, Italia
Forli, Italia

Prato, Italia

Roma III, Italia

Vasto, Italia
Roma II, Italia
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Chioggia, Italia

Pescara, Italia

Vicenza, Italia

Saluzzo, Italia

Viareggio, Italia

La Spezia, Italia
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Piacenza, Italia

Roma XI, Italia

Spoletto, Italia

Foligno, Italia

Cesena, Italia

Materra, Italia
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Crotone-Catanzaro, Italia

Camposanpiero, Italia

Susa, Italia

Livorno, Italia

Cuneo, Italia
Reggio Calabria, Italia
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Trento, Italia

Legnano, Italia
Tione di Trento, Italia

Predazzo, Italia

Marcellina, Italia

Termoli, Italia

Dolo, Italia
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Cervia, Italia
Trani, Italia

Cagliari, Italia

Civitavecchia, Italia
Oderzo, Italia
Parma, Italia
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Mănăstirea Bivongi, Italia
Canelli, Italia

Palermo, Italia

Faenza, Italia

Zagarolo, Italia

La Rustica, Italia
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Carrara, Italia
Rignano Flaminio, Italia

Bassano del Grappa, Italia

Siracusa, Italia

Chianciano, Italia
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Verona, Italia
Malta, Italia

Savona, Italia

Bari, Italia

Messina, Italia

Ciampino, Italia
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Verbania, Italia

Vieste, Italia
L’Aquila, Italia

Torremaggiore, Italia

Cerignola, Italia

Mogliano Veneto, Italia
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Imola, Italia
Como, Italia

Bra, Italia

Venezia, Italia

Villafranca di Verona, Italia

Salerno, Italia
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Lecco, Italia

Asti, Italia

Ferrara, Italia

Portogruaro, Italia

Piotello, Italia
Trieste, Italia
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Giaveno, Italia

Monfalcone, Italia

Bolzano, Italia

Feltre, Italia

Cento, Italia

Monza, Italia
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San Bonifacio, Italia

Rovigo, Italia

Moncalieri, Italia
Ivrea, Italia

Lamezia terme, Italia

Cosenza, Italia
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Milano, Italia

Sanremo, Italia

Torino, Italia

Mantova, Italia

Venezia II, Italia

Novara, Italia
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Madrid, Spania

Madrid, Spania

Avila, Spania

Alcázar de San Juan, Spania
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Coslada, Italia

Elche, Spania

Faro, Portugalia

Fuenlabrada, Spania

Girona, Spania
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Solsona, Spania
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Guadalajara, Spania
Las Rozas, Spania

Linares, Spania

Salamanca, Spania

Mallen-Tudela, Spania

Lugo, Spania
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Manzanares, Spania

Puerto de Sagunto, Spania

Pinto, Spania

Requena, Spania

Reus, Spania

Segovia, Spania
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Valdepeñas, Spania

Sevilla, Spania

Villarrobledo, Spania

Tarancon, Spania

Sabadell, Spania

Vilanova i la Geltrú, Spania
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Torrent, Spania

Tenerife, Spania

Torrevieja, Spania
Valdemoro, Spania

Tomelloso, Spania

Torrevieja, Spania
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