C U VÂ N T U L
EPISCOPULUI

SILUAN
SĂ NU UITĂM ȚELUL
VIEȚII NOASTRE!

Î

nceputul unui nou an calendaristic
este însoțit de un suflu nou în viața
omului. Dar, de cele mai multe ori,
omul uită că timpul, măsurat în
secunde, minute, ore, zile, săptămâni, luni
și ani, nu reprezintă altceva decât o numărătoare inversă ce se îndreaptă, inconturnabil, către punctul zero, către sfârșit. De aceea, creștinul conștient de finitudinea viețuirii
sale pe pământ caută să convertească timpul vieții acesteia și să-l prefacă în veșnicie.
Iar reușita acestei lucrări depinde de măsura în care creștinul reușește să rămână credincios țelului viețuirii sale – mântuirea.
Dacă primii creștini erau atât de râvnitori încât atrăgeau spre Hristos lumea înconjurătoare, aceasta se datorează faptului

că ei păstrau mereu vie conștiința prezenței
lui Hristos în viața lor – Iată Eu cu voi sunt
în toate zilele până la sfârșitul veacului (Mt.
28, 20) – și își trăiau viața în așteptarea Celui
Care iarăși va să vină cu slavă, să judece viii
și morții, după cum mărturisim în Crez.
Astfel trăind, creștinii primelor veacuri nu
pierdeau din vedere țelul viețuirii lor pe pământ – mântuirea.
Dar care sunt mijloacele prin care primii creștini păstrau vie conștiința prezenței
lui Hristos în viața lor? Și în ce fel își țineau
trează conștiința întru așteptarea Mirelui?
Iată ce ne îndeamnă Domnul: Privegheați,
că nu știți ziua nici ceasul când va veni Fiul
Omului (Mt. 25, 13). Luaţi seama la voi înşivă,
să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare
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şi de băutură şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să
vine peste voi fără de veste (Lc. 21, 34).
Privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită.
Căci duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios (Mt. 26, 41).
Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă, zicând: Deci luați seama, cu grijă, cum umblați,
nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți, răscumpărând vremea, căci zilele viclene sunt.
Drept aceea, nu fiți fără de minte, ci înțelegeți
care este voia Domnului (Efes. 5, 15-17).
Ce voiește Dumnezeu? Voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoașterea adevărului să vină (1 Tim. 2, 4). Iar harul și adevărul ne-au venit prin Iisus Hristos (In. 1, 17). El
este Calea, Adevărul și Viața. El S-a înomenit
pentru ca noi să ne putem face părtași la viața
Lui și, prin cunoașterea Lui, a Adevărului, să
devenim liberi (cf. In. 8, 32) față de tot ceea
ce caută să ne facă robi în această lume.

2

Părtășia cu Hristos este, așadar, vitală în
devenirea noastră. Prin urmare, să ne folosim
de toate „căile” pe care El ni le pune la îndemână pentru a ne împărtăși, prin Har, din
viața Lui. Să nu ne lipsim, deci, de cuvintele
Lui, ce sunt duh și sunt viață (cf. In. 6, 63)
și, la rândul nostru, să-i înfățișăm în toată
vremea gândurile, doririle și proiectele noastre. Să urmăm poruncii Domnului de a mânca Trupul Lui și Sângele Lui (cf. In. 6, 54),
căci Trupul Lui este adevărată mâncare și Sângele Lui adevărată băutură (cf. In. 6, 55), singurele care satură cu adevărat setea sufletului
nostru după „viață” în această lume, căci dacă
nu vom mănânca trupul Fiului Omului și nu
vom bea sângele Lui, nu vom avea viață în noi
(cf. In. 6, 53). De aceea, bine este să căutăm
să ne curățim mereu sufletul, prin pocăință,
cerând iertare și acordând iertare celor care
ne supără, pentru ca inima noastră să fie pregătită de a-L primi pe Domnul de fiecare dată
când mergem la Sfânta Liturghie. Iar Dumnezeiasca Liturghie se mai numește și
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mulțumire sau euharistie (mulțumire în limba greacă), motiv pentru care creștinul nu
merge la Liturghie doar pentru că „merge la
biserică”, ci pentru a mulțumi lui Dumnezeu
pentru purtarea Sa de grijă cea din toată vremea și pentru binefacerile primite, știute și
neștiute, vădite și tăinuite, pentru toate cele pentru noi făcute de El. Așa ne îndeamnă, de altfel, și Sfântul Pavel: Dați mulțumire pentru
toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru
Hristos Iisus, pentru voi (1 Tes. 5, 18). Și tot el
adaugă: Orice ați face, cu cuvântul sau cu lucrul,
toate să le faceți în numele Domnului Iisus și,
prin El, să mulțumiți lui Dumnezeu Tatăl (Col.
3, 17). Nu la întâmplare, unul dintre primele
versete cântate de creștini în vremea
împărtășirii este tocmai răspunsul la întrebarea: Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte
a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și Numele
Domnului voi chema. (Ps. 115, 3-4).
Chemarea Numelui Domnului nu este
doar o „îndatorire” a monahilor, ci își are rădăcina tocmai la începuturile neamului ome-

nesc, odată cu nașterea lui Enos, fiul lui Set
care, la rândul lui, este fiul lui Adam, născut
după moartea lui Abel. Acesta (Enos) – ne
spune cartea Facerii – a nădăjduit a chema
Numele Domnului Dumnezeu (4, 26). De
aceea, la Pogorârea Sfântului Duh, Sfântul
Apostol Petru amintește poporului (cf. F.A.
2, 21) cuvintele prorocului Ioil: tot cel ce va
chema Numele Domnului se va mântui (Ioil,
3, 5). Astfel chemarea Numelui Domnului
este parte constitutivă din identitatea a tot
omul, cu atât mai mult a creștinului. Iar cel
care poartă în minte și în inimă Numele
Domnului păstrează vie conștiința prezenței
Sale și pomenirea venirii Sale întru slavă.
Privegheați, deci, că nu știți în ce zi vine
Domnul vostru! (Mt. 24, 42).
† Episcopul SILUAN al Episcopiei
Ortodoxe Române a Italiei
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VINDECAREA OMULUI
CU MÂNA USCATĂ

Hristos osândește cu tărie formalismul și fățărnicia
(Mt 12, 9-14 ; Mc 3, 1-6 ; Lc 6, 6-11)

H

ristos, Cuvântul Tatălui, Și-a petrecut cea mai mare parte a celor trei ani de misiune străbătând Israelul și vorbind, arătând cugetele lui Dumnezeu, Tatăl Său
ceresc, căci aceasta a fost misiunea pe care I-a încredințat-o El. În același timp,
a săvârșit multe minuni pentru a da mărturie de faptul că era Fiul lui Dumnezeu, și deci că era Dumnezeu. O mare parte dintre aceste minuni sunt vindecări, pentru a
arăta bunătatea lui Dumnezeu și rostul misiunii Sale, care era aceea de a vindeca pe Om de
boala sa dintâi – păcatul – și de a-l mântui de moartea cea veșnică, dar acestea vor folosi și
spre a da o învățătură duhovnicească. Așa se petrece și în cazul de faţă, unde vom vedea că
Hristos avea acest plan și că S-a îngrijit, dimpreună cu Tatăl și cu Duhul, de a săvârși aceste
vindecări în chip pedagogic. Această minune seamănă mult cu cea a vindecării bolnavului
de idropică1, și ar fi folositor să le comparăm.
Minunea a fost istorisită de cei trei Sinoptici și comentată, printre alții, de Sf. Ilarie de
Poitiers, de Sf. Ambrozie de Milano și de Sf. Ioan Gură de Aur. Nu pare a fi citită duminica
în diferitele rituri.
Învățătura pe care vrea să o dea Hristos privește înțelesul adevărat și duhovnicesc al
Sabatului, care va fi o piatră de poticnire între „evrei” și El.
La cei trei Sinoptici, scena se petrece la începutul misiunii Domnului. La Sf. Matei, care
este în general cel mai precis și cel mai exact în ceea ce privește cronologia, ea se petrece
după sfaturile de misiune pe care le-a dat celor Doisprezece (cap. 10) și după elogiul făcut
de El lui Ioan Botezătorul (cap. 12). Dar este un lucru care apare identic la cei trei – ceea ce
este destul de rar în Evanghelie – și faptul că evenimentul care se petrece înaintea minunii,
și care îngăduie învățătura lui Hristos, este același, și privește sabatul: Domnul străbate un
câmp cu ucenicii Săi în ziua de sabat și, cum le era foame, aceştia smulg spice [care se presupune că erau de grâu], le zdrobesc și mănâncă făina2. Acest lucru ni se poate părea fără
1. Pentru vindecarea bolnavului de idropică, cititorul se poate referi la Apostolia, nr. 126, din septembrie 2018.
2. Legea lui Moise îngăduia lucrul acesta pentru grâu și struguri, cu condiția să nu fie vorba de un furt
vădit (Deut 23, 24-25).
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importanță, dar Fariseii, care
sunt mereu la pândă după cele
mai mici fapte și gesturi ale lui
Hristos, pentru a-L putea ataca, află și Îi reproșează vehement că „fac ceea ce nu se cuvine să facă sâmbăta”. Probabil
că ei asimilau acest gest cu
munca profană3. Domnul îi
ceartă cu tărie, amintind că regele David – referință absolută pentru evrei –, fiindu-i foame pe când era urmărit de
oamenii regelui Saul, intrase în
cortul mărturiei [care a fost înaintea Templului] și mâncase
„pâinile punerii înainte”, care
se cuveneau preoților4, arătându-le că preoții, în Templu ,călcau rânduiala sâmbetei (Templul era imens, ei mergeau mai
mult decât era îngăduit și multe dintre faptele lor nu erau
strict religioase)5. Şi sfârșește
(la Sf. Matei) amintind ceea ce
3. Sf. Ioan Botezătorul ar fi spus că
este vorba de un duh „strâmb”,
care trebuie îndreptat (Lc 3, 5)
după prorocia lui Isaia (Is 40,
4-5).
4. 1 Regi 21,1-6.
5. Preoții săvârșeau o muncă fizică uriașă – și extrem de obositoare – în Templu, făcând zilnic jertfe de animale, după un
ritual complex. Chiar dacă scopul era religios, multe din aceste fapte aveau un caracter profan (mai cu seamă lucrul de
măcelar).

Sfântul Duh spusese prin gura prorocului Osea (6, 6):
„Milă voiesc, iar nu jertfă”, şi mai zicând că „sâmbăta a
fost făcută pentru om, iar nu omul pentru sâmbătă6;
prin urmare, Fiul Omului este Domn și al sâmbetei [adică stăpân al sâmbetei]” (Mc 2, 27-28), de aceea mai zice
El (Matei, 12, 6): „Ci grăiesc vouă că mai mare decât templul este aici” (adică Cel pentru Care s-a zidit Templul,
Fiul lui Dumnezeu, Mesia).
Minunea care ne privește se petrece chiar după aceasta și va încununa învățătura Sa dinaintea întregului popor.
La cei trei Evangheliști ea are loc într-o zi de sâmbătă și într-o sinagogă, probabil cea din Capernaum, unde
Domnul se ducea adesea, și unde cunoștea pe toată lu6. Această frază admirabilă nu se găsește în Vechiul Testament,
ea este stric hristică, chiar dacă e reprodusă în numeroasele
Biblii cu ghilimele, ca și cum ar fi vorba despre un citat din
vechime; ea iese din însăși gura lui Hristos și nu din cea a unui
proroc.

APOSTOLIA • NR. 130 - 131 • IANUARIE - FEBRUARIE 2019

5

TÂLCUL EVANGHELIEI

mea: mergea acolo în fiecare sâmbătă pentru a participa la slujbă și pentru a învăța.
Este foarte probabil că Hristos a fost însărcinat de șeful Sinagogii să citească Scriptura și să o comenteze, după cum vedem în cazul Sinagogii din Nazaret, la Lc (4, 16-17),
căci era un rabin faimos.
În mulțimea de față erau și câțiva farisei,
aşezaţi în primul rând, siguri de ei. Iar Sinopticii spun că mai era în acea mulțime și „un
om având mâna uscată”: aceasta înseamnă
probabil că avea un braț paralizat, care se
atrofiase din lipsă de exercițiu, și a cărui mână,
inertă, spânzura trist, ceea ce era un handicap important, mai ales într-o vreme în care
totul se făcea manual.
„Cărturarii şi fariseii Îl pândeau de-l va
vindeca sâmbăta, ca să-I găsească vină”, precizează Sf. Marcu și Sf. Luca. Aici
Evangheliștii spun lucruri diferite: la Sf. Matei, într-adevăr, cărturarii și fariseii Îl iscodesc pe Iisus pentru a vedea dacă „se cade a
vindeca sâmbăta”. Trebuie să recurgem la
tradiție, care ne dă un plus de informație: ea
spune că fariseii ar fi adus pe ascuns acest
om neputincios pentru a-L ispiti pe Iisus și
spre a vedea dacă va încălca sâmbăta vindecându-l. Acest lucru este confirmat de Sf.
Luca, la care găsim că „El știa gândurile lor”
și deci capcana care I se întinsese.
Hristos le-o ia aşadar înainte și îi înfruntă pe față: îi cere omului infirm să se ridice,
în mijlocul adunării, și pune această întrebare gravă tuturor: „ce se cade sâmbăta: a face
bine sau a face rău? A scăpa un suflet sau
a-l pierde?”. Ce chip extraordinar de a pune
adevăratele întrebări! El le pune într-un fel
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cu totul pozitiv, și nu în termenii a ceea ce
este interzis, și cu totul duhovnicesc, și nu
în termeni juridici sau regulamentari, orientându-i numai către țel (intenția profundă,
roadele căutate), adică într-un chip cu adevărat dumnezeiesc și care exprimă cugetul
dumnezeiesc. Să mai adăugăm și că astfel se
precizează ceea ce mai târziu se va numi păcat prin omisiune (binele pe care nu l-am
făcut)7, lucru de care evreii din acea vreme
nu erau deloc conștienți.
Toți tac, pentru că întrebarea pusă de
Hristos este înfricoșătoare, periculoasă pentru cei care Îl înfruntă, orice ar răspunde. Au
vrut să prindă pe Stăpânul și Domnul lor, și
acum sunt prinși în propria lor capcană. Nimeni nu poate să înfrunte pe Dumnezeu fără
pedeapsă. Domnul nu le va ține un mare discurs, ci va acționa. Mai întâi arată mânia lui
Dumnezeu, „mânia sfântă”: „Şi privindu-i
pe ei cu mânie şi întristându-Se de învârtoşarea inimii lor…”, apoi vindecă pe om pe
dată, zicând simplu: „Întinde mâna ta”; și
mâna s-a vindecat8. La Sf. Matei le reproșează
7. Hristos numește „rău” binele pe care nu l-am
făcut. De altfel, după acest criteriu toată omenirea va fi judecată de El la sfârșitul vremurilor, când se va întoarce în slavă (cf. Mt 25, 45).
8. Sf. Ambrozie face o remarcă interesantă: el
spune că mâna uscată [și brațul] este simbolul
mâinii lui Adam culegând fructul oprit.
Culegând rodul aducător de moarte, este și ea
moartă (Tratat despre Sf Luca, I, Sources chrétiennes n° 45 bis, pp. 197-198). Și adaug că,
atunci când Hristos îi spune „întinde mâna”
(de fapt împreună cu brațul), omul își regăsește
capacitatea de a-și ridica mâinile spre
Dumnezeu și de a aduce „jertfa de slavă”, adică
trăiește din nou, își regăsește capacitatea de a
se asemăna lui Dumnezeu.
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fățărnicia: dacă una dintre oile voastre cade
într-o groapă în zi de sâmbătă, pe dată mergeți
și o scoateți de acolo. Or omul – chip al lui
Dumnezeu – e mult mai de preț decât o oaie.
În loc să salte de bucurie văzând că un
om a fost vindecat de o neputință fără leac –
ceea ce ar fi pur și simplu o purtare normală –, fariseii, care sunt asceți și adesea teologi (cărturari), adică elita religioasă a
Israelului, „s-au umplut de mânie”, au părăsit sinagoga și „s-au sfătuit împotriva Lui
cum să-L piardă”. Ce tristețe! Ce decădere
a omenirii! Ce om normal, sincer și cinstit,
n-ar vrea să vadă vindecarea unor boli fără
leac? Cine nu s-ar bucura de această minune? Însă din formalism religios, din îngustime de spirit și simplă prostie, acești oameni foarte religioși îl resping pe singurul
Om de pe lume în stare să facă aceste lucruri minunate, aceste minuni de bunătate și milostenie. Și acest Om era Dumnezeu! Rușine omenirii! Israel nu este numai
un popor istoric și real, este și simbolul omenirii. Biserica reproduce adesea, din nefericire, păcatele Israelului. Formalismul clerical (căruia trebuie să îi adăugăm ignoranța
și prostia) a zămislit, desigur, mai mulți atei
decât acțiunea directă a demonilor.
Cele două minuni, aceasta și cea a bolnavului de idropică, sunt comparabile, cu
excepția câtorva nuanțe. La începutul misiunii Sale, în cazul de faţă, Domnul
săvârșește minunea în public, într-o sinagogă, dinaintea personalităților religioase
(profesioniștii!) și a mulțimii credincioșilor.
În al doilea caz o săvârșește către sfârșitul
celui de-al doilea an al Său de viață publi-

că, în intimitate și dinaintea cremei intelighentsiei evreiești (și mai ales a membrilor Sinedriului). După doi ani, aceștia tot
nu au înțeles. Și după două mii de ani, tot
nu au înțeles. Omul căzut este înrăit, dar
Dumnezeu este răbdător și stăruitor. Cu
toate acestea, problema nu-i privește numai pe evrei: ea privește și Biserica și chiar
întreaga omenire; căderea spirituală a Omului i-a înțepenit înțelegerea, a atrofiat-o (ca
și mâna bolnavului). În loc de a avea o privire care îmbrățișează toată firea, cu dragoste și înțelegere (ca și privirea lui Dumnezeu, căci Omul este chipul Său), privirea
noastră s-a strâmtat, s-a fixat numai asupra
noastră, pierzându-și înțelegerea, inima.
Problema care se pune este permanentă
și legată de firea omenească cea căzută: e vorba de a învăța să distingem între formă și duh,
și de a dobândi o dreaptă ierarhie a valorilor. Aceasta ne îngăduie să trăim antinomia
„adevăr-iubire” după pilda desăvârșită pe care
ne-o dă Hristos. Trebuie să alungăm și orice
fățărnicie, căci altfel ne lipsim de verificarea
duhovnicească, și nu putem nici să ne schimbăm, nici să înaintăm. Este mult mai ușor să
aplicăm rânduieli exterioare decât să ne
schimbăm inima, adică să avem o rânduială
lăuntrică. Totuşi, Dumnezeu ne tot învață
de 2 800 de ani! Într-adevăr, în răspunsul Său
către fariseii care Îi reproșau că ucenicii Săi
mănâncă spicele de grâu în zi de sâmbătă,
Domnul a citat pe prorocul Osea, contemporan cu Isaia în secolul VIII înainte de Hristos: „Milă voiesc, iar nu jertfă”.
Pr. Noël TANAZACQ, Paris
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nul îţi va merge bine nu când vei sta beat în ziua cea dintâi a lui, ci când, atât
în ziua cea dintâi, cât şi în cea de pe urmă, şi în fiecare zi, vei face fapte plăcute
lui Dumnezeu. Aşadar, dacă voieşti să ai vreun folos de la Anul Nou, mulţumeşte
acum că a trecut un an, mulţumeşte Domnului că El te-a adus până aici, frânge
inima ta, numără zilele vieţii tale şi zi către tine însuţi: „Zilele aleargă şi trec, numărul anilor
se împlineşte, eu am si săvârşit o mare parte din cale, dar ce bine am făcut? Oare nu mă voi
duce de aici deşert şi gol de toată dreptatea? Judecata este înaintea uşii, viaţa mea merge
spre bătrâneţe.”.
Tu nu ai avere, dar ai frica lui Dumnezeu, care este mai preţioasă decât toate comorile,
o comoară netrecătoare, neschimbătoare, nesecată. Priveşte cerul, cerul cerurilor, pământul,
marea, aerul, speciile dobitoacelor, feluritele plante şi tot neamul omenesc. Priveşte îngerii,
arhanghelii şi stăpâniile cele de sus. Toate acestea sunt proprietatea Domnului. Robul unui
Domn atât de bogat nu poate să fie sărac, când acest Domn este cu milă spre el.
A te veseli în astfel de zile, a avea mare îndestulare într-însele, a lumina cu făclii locurile
publice şi a împleti cununi şi altele asemenea, este o nebunie copilărească. Tu eşti liber de
aceste slăbiciuni, ai vârsta creştinească şi eşti cetăţean al cerului.
De aceea, nu mai aprinde în această zi focuri în pieţe, ci aprinde înăuntrul tău lumina
cea duhovnicească, „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă
faptele voastre cele bune şi să proslăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.” (Matei 5, 16).
Această lumină îţi va face mare câştig.
Nu împodobi uşile casei tale, ci poartă-te bine, ca să dobândeşti din mâna lui Hristos
cununa dreptăţii. Nu face nimic în zadar, nimic fără temei, ci toate întru cinstea lui Dumnezeu,
precum Pavel zice: „Ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate întru slava lui
Dumnezeu să le faceţi.” (I Corinteni 10, 31). Tu întrebi: „Cum poate cineva să mănânce şi
să bea întru slava lui Dumnezeu?”. Cheamă un sărac, primeşte printr-însul pe Însuşi Hristos
la masa ta, şi iată că ai mâncat şi ai băut întru slava lui Dumnezeu. Dar El voieşte ca noi nu
numai să mâncăm spre slava lui Dumnezeu, ci şi toate celelalte să le facem aşa.

8
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Acestea le cumpăneşte în ziua Anului Nou, la acestea să gândeşti în curgerea anului. Să
cugetăm la cele viitoare, ca să nu ne zică cineva ceea ce prorocul zicea iudeilor: „Zilele lor
s-au stins întru deşertăciune şi anii lor au trecut repede.” (Psalmul 77, 37).
Sf. Ioan Gură de Aur (din Predici la duminici și sărbători)
Fiind în Egipt Avva Macarie, a găsit un om având dobitoc și furând cele ce avea spre
trebuința sa. Și el, ca un străin stând lângă cel ce fura, încărca dobitocul și cu multă liniște
îl petrecea zicând: „nimic nu am adus în lume, arătat este că nici a scoate ceva din lume nu
putem. Domnul a dat, după cum Însuși a voit, așa s-a și făcut. Bine este cuvântat Domnul
pentru toate.”
Întrebat-au unii pe Avva Macarie, zicând: „cum suntem datori să ne rugăm?” Le-a zis
lor bătrânul: „nu este trebuință a vorbi multe, ci a întinde adeseori mâinile și a zice: Doamne,
precum vrei și precum știi, miluiește! Iar de îți stă război asupră, zi: Doamne, ajută-mi! Și
El știe ce e de folos și face cu noi milă.”
Patericul Egiptean, Avva Macarie
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LITURGIC
Despre imnul
LUMINĂ LINĂ

C

el mai important imn de la Slujba Vecerniei (slujba de seară) este cântarea Lumină Lină. În limba greacă numele acestui imn – Έπιλύχνιος` Ύμνος
(Epilychnios Hymnos) – poate fi explicat din punct de vedere etimologic prin faptul că este cântat seara, la lumina lămpii (λυχνία), de aceea și
vecernia poartă un nume înrudit cu acest termen (λυχνικόν)1. Însă vom vedea că aceste numiri sunt strâns legate nu doar de simpla intonare a imnului la lumina lămpii (care
se practică mai mult în mănăstiri), dar şi de faptul că au fost generate de existența unui
rit al aprinderii lămpii, sau al luminii, la Slujba Vecerniei.
Imnul Lumină Lină este o mulțumire de seară închinată Sfintei Treimi (de aceea
mai este cunoscut și sub numele de έπιλύχνιος εύχαριστία – mulțumirea de seară), fiind unul dintre cele mai vechi imnuri ale Bisericii, dacă nu chiar cel mai vechi, necunoscându-i-se însă autorul. Vechimea poate fi dedusă din faptul că deja Sfântul Vasile
cel Mare (secolul al IV-lea) îl socotește a fi o „melodie veche”2.
Despre această melodie veche (înțeleasă ca imn sau cântare) nu găsim indicii precise în primele trei secole, dar avem suficiente mărturii despre un ritual al aprinderii
lămpii, sau al luminii, în cadrul Slujbei de Seară (de care este strâns legată) atât în perioada primelor secole, dar şi mai târziu, când lucrurile devin mai vădite:
1. Konstantin Nikolakopoulos, Imnografia ortodoxă la început și astăzi – Dicționar de termeni liturgici și
imnologici, Editura Basilica, București, 2015, pp. 92-94.
2. „Părinții noștri au crezut că nu este bine să primească în tăcere lumina de seară, ci să mulțumească lui
Dumnezeu îndată ce apare. Cine este părintele acelor cuvinte ale mulțumirii de seară nu putem spune.
Poporul rostește vechea formulă (sau, mai corect: vechea melodie – ἀρχαία φονή) și nimeni n-a crezut
vreodată că greșesc cei care zic «Lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu»” (Despre
Sfântul Duh, în traducerea Pr. C. Cornițescu, PSB, vol. 12, Editura IBMBOR, București, 1988, p.87.

10
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Descriind o agapă, Tertulian spune că, după aprinderea lămpii, toți sunt chemați
să cânte, așa cum pot, câte un imn închinat lui Dumnezeu, fie din Sfânta Scriptură, fie
cu sufletul lor3.
Sfântul Ipolit al Romei menționează rânduiala aducerii luminii în mijlocul adunării de rugăciune4, această practică fiind menționată atât în descrierea începutului
Privegherii Pascale din Testamentum Domini, cât și în Constituțiile Bisericii Egiptene.
Pelerina Egeria relatează, în jurnalul ei de călătorie, că aducerea lămpii se făcea și
în cadrul Slujbei Pascale de la biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim.
Liturghia Darurilor înainte sfințite păstrează până azi un element liturgic ce dă mărturie despre un ritual mai vechi al luminii. Preotul (în vechime diaconul) spune, înainte de
cea de-a doua paremie (de la Vecernie): „Înțelepciune! Lumina lui Hristos luminează
tuturor!”, făcând semnul crucii cu lumânarea aprinsă și cu cădelnița, întâi spre răsărit și
3. Apud Nikolai Uspensky, Slujba de seară în Biserica Ortodoxă, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2008,
pp. 152-153.
4. În Tradiția Apostolică ni se spune că un diacon aducea lampa în mijlocul adunării și rostea următoarea
rugăciune de mulțumire, la aprinderea luminii: „Mulțumim Ție, Dumnezeule, prin Fiul Tău Iisus Hristos,
Domnul nostru, că ne-ai luminat prin arătarea luminii celei nestricăcioase. Pentru aceasta, trecând lungimea
zilei și venind lăsarea nopții, și fiind bucuroși de lumina zilei pe care ai făcut-o spre desfătarea noastră și,
prin harul Tău, nefiind lipsiți de lumina cea de seară; laudă și slavă aducem Ție, prin Unul Născut Fiul
Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, dimpreună cu Care fie Ție slava și puterea și cinstea, împreună și Duhului
Sfânt, acum și pururi și în vecii vecilor. Amin.”.
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apoi spre apus (spre credincioși). Acest moment este legat atât de intonarea prealabilă a imnului Lumină Lină, cât și de citirea
paremiilor (texte din Vechiul Testament),
care în vechime se făcea mai ales pentru catehumenii care urmau să se boteze în
Sâmbăta Mare, să devină fii ai luminii (In
12, 36), și care puteau asista la slujbă până
la acest moment. Într-un fel, aceștia erau
încredințați prin citirea Scripturilor că „celor ce ședeau în întuneric și în umbra morții a
strălucit lumină mare” (Mt 4, 12-17), iar preotul îi încredința că „Lumina lumii este Însuși
Hristos” (In 8, 12)5.
Modul în care s-au construit bisericile în primul mileniu creștin (după secolele XI-XIII doar în Răsărit) este marcat de
un profund simbolism duhovnicesc (care
5. În multe locuri s-au descoperit vechi opaițe
creștine cu însemnarea Lumina lui Hristos
luminează tuturor.

12

răspundea însă și unor nevoi practice). Altarele bisericilor erau orientate spre răsărit, pentru că Hristos este pentru noi Soarele
Dreptății și Răsăritul Cel de sus, El
Însuși spunându-ne despre Sine
că este „lumina lumii” (In 8, 12).
De asemenea, în Evanghelia de la
Matei (24) și în cartea Apocalipsei ni se profețește că Hristos se
va arăta la sfârșitul lumii venind
dinspre răsărit. Pentru o și mai
mare conștientizare a acestor
înțelesuri, credinciosul era mișcat
duhovnicește și prin experienţa
simțurilor: la răsăritul Soarelui lumina intra în locașul de cult prin fereastra
de la altar (una singură, în cinstea Domnului Hristos, sau trei, cinstind Preasfânta Treime), în momentul în care Utrenia
(slujba de dimineață) era aproape de final
și se cânta Doxologia (Slavă Ție Celui ce
ne-ai arătat nouă lumina…), iar când Soarele era spre Apus ultimele raze ale soarelui intrau în biserică la momentul cântării
Lumină lină, întru Vecernie6.
Preot Daniel STÎNGĂ
6. În Testamentul Domnului prin Clement Romanul (sec. V), cartea I, cap XIX, se vorbește despre modul în care să se alcătuiască locașul bisericii și se spune că „toate locurile să fie
luminate atât ca preînchipuire, cât și pentru citire”, adică pentru a încripta în arhitectura
locașului dumnezeiesc simboluri duhovnicești,
dar și pentru rațiuni practice de slujire (în Canonul Ortodoxiei I, diacon Ioan I. Ică jr., Editura Deisis/ Stavropoleos, Sibiu, 2008, p. 791).
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ÎMBRĂȚIȘAREA
și SĂRUTUL CREȘTIN

D

eși sunt doi termeni care pot fi priviți și tratați separat, totuși, ca limbaj al corpului, ei rămân un întreg. Luați împreună, îmbrățișarea și sărutul sunt semnul
uneia dintre cele mai mari intimități duhovnicești și familiale, în care distanța
dispare, iar comunicarea nonverbală rămâne pe primul loc; când felicităm pe cineva cu
ocazia unui eveniment, când consolăm pe cineva, sau, de asemenea, când dorim să protejăm pe cineva de un pericol iminent, îl strângem puternic în brațe, adică îl apropiem de
inima noastră, locul definitoriu al vieții biologice și spirituale, locul nealterității noastre.
Dacă avem în minte imaginea unui copilaș care se ascunde la sânul maicii sale din
cauza necunoscutului, atunci înțelegem că prin îmbrățișare, mângâiere, sărut, trăim
emoții subconștiente care sunt de o vechime cu omenirea și transmitem siguranță,
liniște, încredere; de aceea, acestea rămân un semn definitoriu al persoanei căutătoare de altă persoană, căutătoare de Dumnezeu, prin care să crească emoțional și să se
împlinească spiritual și artistic.
SĂRUTAREA ÎN CULT

Sărutul sfânt este prezent în multe ritualuri idolatre, și, bineînțeles, în Vechiul și în
Noul Testament, dar cu motivații diferite. În 3 Reg. 19, 18 se vorbeşte despre cei șapte
mii de bărbați „care nu i s-au plecat lui Baal și toată gura care nu i s-a închinat (nu l-a
sărutat)”, iar în Os. 13, 2 li se reproșează evreilor că și-au turnat chipuri din argint și
„au sărutat viței”. Nevoia concretă de gestul liturgic, exprimată în formă de sărut și
îmbrățișare, poate fi înțeleasă, dar nu putea fi prezentă în cultul iudaic, deoarece, pentru ei, Dumnezeu încă nu S-a înnomenit; aici ni se dezvăluie una din înțeleptele rațiuni
divine, şi anume întruparea Celei de A Doua Persoane a sfintei Treimi, minune datorită căreia noi Îl putem atinge pe Dumnezeu, Îl putem săruta, Îl putem îmbrățișa.1
În care altă religie s-a mai văzut așa ceva? Și în care formă de creștinism s-a cristalizat, exprimat și păstrat mai bine ca în Ortodoxie posibilitatea de a săruta Sfintele
1. „Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat, zicând: Bucurați-vă! Iar ele,
apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui și I s-au închinat.” (Mat. 28,9).
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mărturie de îmbrățișarea preoților și a
creștinilor după concluzionarea sinaxei
Liturghiei Cuvântului.
Astăzi, înainte de rostirea Crezului,
doar preoții, în sfântul altar, după ce-L sărută pe Însuși Domnul preînchipuit în cinstitele daruri și în sfânta Masă, își sărută
umerii și mâna dreaptă, mărturisind că
„Hristos este în mijlocul lor”. Gestul în
sine aparține „stratului primar” al Euharistiei inițiale3, și ne conștientizează pe
toți că dragostea dintre creștini, manifestată concret prin una din formele cele mai
consacrate ale prețuirii, sărutul sfânt, este
cea care ne îngăduie să ne apropiem de
momentul culminant al liturghiei, invocarea Duhului Sfânt și împărtășirea.4

Icoane, Sfintele Moaște și Sfânta Cruce,
deci pe Însuși Domnul?2 În niciuna! Deci,
iată ce șansă deosebită ni s-a dăruit născându-ne sau devenind ortodocși!
Pentru a înțelege existența sărutării în
cadrul celei mai importante dintre slujbele Bisericii, sfânta Liturghie, este bine să-i
amintim pe sfinții Iustin Martirul și
Filosoful, Ioan Gură de Aur, Chiril al
Ierusalimului și o parte din scrierile lui
Tertulian, Constituțiile Apostolice, precum
și mulțimea codicilor liturgici care dau
2. În Rugăciunea a Șaptea dinaintea Împărtășaniei
rostim: „Cum pe aceea ce s-a apropiat din inimă nu ai alungat-o, nici de mine nu te scârbi,
Cuvântule, ci dă-mi să țin și să sărut picioarele
Tale…” (Sfântul Simeon Noul Teolog).

14

PRIN CE GESTURI SE
SALUTAU PRIMII CREȘTINI?
SĂRUTUL ȘI ÎMBRĂȚIȘAREA
SFÂNTĂ
O parte din felul de a saluta al evreilor a trecut în uzanța creștinilor5; astfel,
3. Robert F. Taft, O istorie a liturghiei Sfântului
Ioan Gură de Aur, Transferul darurilor și celelalte rituri preanaforale, vol. II, Renașterea,
Cluj‑Napoca, 2013, pp. 115-123.
4. Momentul în sine are la bază porunca
Mântuitorului: „Deci, dacă îți vei aduce darul
tău la altar (să nu omitem că unul din înțelesurile
acestui dar este însăși ființa noastră, adică trupul, sufletul, emoțiile, trăirile mele) și acolo îți
vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, înaintea altarului,
și mergi întâi și împacă-te cu fratele tău și apoi,
venind, adu darul tău.” (Mat. 5, 23-24).
5. Cu excepția a trei cazuri, rabinii considerau sărutul ca fiind obscen. Sărutul era semnul de
prețuire pe care Samuel i l-a arătat lui Saul după
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Mântuitorul îi reproșează lui Simon fariseul că, în ritualul de primire, nu I-a dat
apă de spălat picioarele, nu L-a sărutat, și
nu i-a uns capul cu untdelemn (Luc. 7,
44-46). Deci, sărutul făcea parte din gesturile de bun venit ale unei gazde, după
cum observăm și din comportamentul
tatălui către fiul cel risipitor6 sau din felul
în care Laban îl primește pe Iacov.7 Mai
mult, alături de sărut este prezentă și
îmbrățișarea, ambele gesturi exprimând
prețuirea și dorul pe care două persoane
și le poartă: „Și Esau a alergat înaintea lui,
l-a îmbrățișat și l-a sărutat, i-a căzut pe piept
și au plâns amândoi.” (Fac. 33, 4).
În Noul Testament găsim câteva zeci
de versete unde ni se spune ce făceau
creștinii când se întâlneau; sunt mărturii
prețioase, care ne vorbesc despre duhul
în care trăiau. Sfântul Apostol Pavel ne
uimește prin felul său de a se adresa
creștinilor cunoscuți: „Îmbrățișați pe Priscila și Acvila, împreună-lucrători cu mine
în Hristos Iisus.” (Rom. 16, 3); „Îmbrățișați
pe Maria care s-a ostenit mult pentru voi.”
ce l-a uns rege (1 Reg. 10, 1), sentimentul de
dragoste fraternă dintre Moise și Aaron (Ieș. 4,
27), gestul dintre Rut și soacra sa (1, 14), familiaritatea dintre Iacov și Rahela, în virtutea rudeniei lor de sânge, însă nu ca viitoare soție (Fac.
29, 11). Mai putem adăuga și alte locuri similare (Fac. 29, 13, de pildă). Kiss and Kissing, p. 202.
6. „Și, sculându-se, a venit la tatăl său. Și încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său și i s-a făcut
milă și, alergând, a căzut pe grumazul lui și l-a
sărutat.” (Luc. 15, 20).
7. „Și a fost așa: când Laban a auzit numele lui
Iacob, fiul surorii sale, a alergat să-l întâmpine
și, luându-l în brațe, l-a sărutat și l-a dus în casă.”
(Fac. 29, 13).

( Rom. 16, 6; a se vedea și 16, 7 şi16, 21,
23); după ce amintește pe fiecare persoană
în parte și nevoința tuturor în Biserica de
la Roma (unul era închis, altul îi era rudă,
un altul l-a găzduit, un altul a scris epistola etc.), dar şi fiindcă nu reușește să-i
amintească pe toți, ca nu cumva să omită
pe careva, spune: „Îmbrățișați-vă unii pe
alții cu sărutare sfântă. Vă îmbrățișează pe
voi toate Bisericile lui Hristos.” (Rom.
16,21). În Epilogul Epistolei Întâi către
Corinteni, Apostolul zice „Vă îmbrățișează
frații toți”, și apoi îndeamnă: „Îmbrățișați-vă
unii pe alții cu sărutare sfântă.” (16, 20).
A se vedea și Filip. 4, 21-22, Col. 4, 10, 12,
14, 15 etc.).
Sfântul Apostol Petru, prin Întâia sa
Epistolă, confirmă existența aceluiași duh
autentic de viață în Hristos: „Îmbrățișați‑vă
unul pe altul cu sărutarea dragostei. Pace
vouă tuturor, celor întru Hristos Iisus.
Amin.” (5, 14). La fel își încheie şi Sfântul
Ioan A Doua și A Treia Epistolă: „Pace ție!
Prietenii te îmbrățișează. Îmbrățișați pe prieteni, pe fiecare după numele lui.” (3 Ioan
15). Puținele citări ne arată că ei, apostolii, aveau o relație personală cu fiecare
membru al comunității întemeiate, și, prin
extensie, cu întreaga comunitate, și-i îndemnau pe creștini să se comporte aidoma. Iată cum descoperim unul din factorii care închegau și păstrau în unire o
întreagă Biserică.
Se impune să amintim şi îndemnul
Mântuitorului de a-i îmbrățișa pe cei răi și
nedrepți, fapt care ne cere un efort continuu de a cultiva virtutea dragostei în viața
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proprie, și, implicit, în sânul comunității: „Și dacă îmbrățișați numai pe frații voștri, ce
faceți mai mult? Au nu fac și neamurile același lucru?” (Mat. 5, 47).
CE NE SPUNE ASTĂZI NEUROȘTIINȚA DESPRE EFECTELE
ÎMBRĂȚIȘĂRII?
Nimic din ceea ce este bun și folositor în Biserică (toate sunt bune foarte, dacă sunt conforme Sfintei Tradiții) nu rămâne fără corespondent în viața comunității extra ecclesiam. De

16
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aceea, sărutul și îmbrățișarea se practică în
familie, între colegii de clasă și de serviciu,
între vecini, între cei care simt comuniunea
reciprocă drept urmare a prezenței a harului divin. Toate acestea ne arată cât de mult
ne apropie iubirea lui Dumnezeu. Ceea ce
se transmite într-o îmbrățișare nu se poate
exprima în mii de cuvinte.
„Îmbrățișarea, comportamentul afectuos, îi transmit copilului siguranță, securitate și îl fac să fie deschis, comunicativ,
să aibă încredere. Mai mult, la nivelul fiziologiei, acest mediu favorabil din punct
de vedere emoțional și relațional trasează căi profunde, de funcționalitate neuronală prielnică relațiilor interpersonale stabile, pozitive, pe termen lung, determinând
o conduită deschisă, favorabilă comunicării și cooperării.”8
Îmbrățișarea are un efect benefic atât
pentru copii, cât și pentru adulți, pentru
că, strângând în brațe, avem ocazia să ne
exprimăm cele mai sincere sentimente, să
detensionăm astfel încordările dintre noi
şi ceilalţi și să ne prilejuim apropierea sufletească. Este forma de comunicare nonverbală cu unul din cele mai mare efecte
terapeutice.
„Ne-ar folosi să nu uităm, câtă vreme
suntem părinți, că e mai folositor pentru
copiii noștri să ne concentrăm pe ceea ce le
dăruim din noi înșine. Să nu ne obișnuim cu
exprimarea prin lucruri a iubirii, nici față

de copii, nici față de semeni. Să ne străduim să ne exprimăm dragostea și atenția față
de oameni arătând o atenție și o prețuire
directă, cu însăși ființa noastră, prin contact vizual, prin mângâiere și îmbrățișare,
prin cuvinte care să ne dezvăluie, să ne facă
înțeleși și cunoscuți celor din preajma
noastră. Indicații ca acestea sunt obținute
astăzi în abordările de parenting și sunt
foarte necesare. Altfel situația e dramatică: copiii așteaptă, au nevoie, adesea aleargă după îmbrățișarea noastră, iar noi, ca
într-o ștafetă absurdă a insensibilității,
aruncăm în brațele lor deschise, care ne
caută, jucării și lucruri care să îi rețină cât
mai mult ocupați, să le țină de urât. Nu realizăm că, în felul acesta, îi aruncăm în (și
îi obișnuim cu) îmbrățișarea rece și fără
suflet a lucrurilor lumii, îmbrățișare la care,
cu timpul, vor apela tot mai mult.”9
Așadar, gândesc că este potrivit să încheiem având în minte minunata Noapte
a Învierii și toată Săptămâna Luminată,
când, la finalul Utreniei, îmbinând sărutarea sfântă a Crucii și a Evangheliei cu
semnul sfintei biruinței asupra morții, cântăm: „Ziua învierii! Şi să ne luminăm cu
prăznuirea, şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm. Să zicem: fraţilor şi celor ce ne urăsc
pe noi; să iertăm toate pentru Înviere. Şi
aşa să strigăm: Hristos a înviat din morţi,
cu moartea pe moarte călcând, şi celor din
morminte viaţă dăruindu-le.”.

8. Diacon Adrian Sorin Mihalache, Ești ceea ce
trăiești, Câteva date recente din neuroștiințe și
experiențele duhovnicești ale Filocaliei, Editura
Trinitas, București, 2017, pp. 84-85.

Pr. Cristian Prilipceanu
9.

Ibidem, p. 85.
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Î

n Egiptul secolului al IV-lea străluceau în pustie, asemeni mărgăritarelor neprețuite, călugări care
se întreceau în nevoințe, ducând
o viață bine plăcută lui Dumnezeu. Aceștia au devenit părinții monahismului din toată lumea. Unul dintre cei mai
cunoscuți eremiți este Antonie. Însuși apelativul care i s-a atribuit, cel Mare, vădește
înălțimea la care a ajuns. Trup având, trăia ca și cum nu ar fi avut, ochi având, nu
vedea nimic din slava cea deșartă și zdrobea puterea demonilor cu puterea lui Iisus Hristos1. Cum știm însă că nicio înviere nu este fără Golgotă și Cruce, aidoma
şi Marele Antonie, în războiul lui nevăzut
cu puterile întunericului, și-a ridicat mintea la Cel ce este „nădejdea și ajutorul” tuturor celor din nevoi, răstignindu-şi toate patimile și poftele care se puneau ca o
stavilă între inima lui și Ziditorul. Şi întro inimă goală, altfel golită de tot molozul
lumii, a încăput Cuvântul lui Dumnezeu:
1. Sinaxarul lunii Ianuarie, ziua 17, Mineiul lunii
Ianuarie, ed. IBMBOR, București, 2012.
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S-a născut, a crescut și a cuprins-o! Ajuns
pe culmile desăvârșirii, Antonie a devenit
mai apoi model de viețuire pentru toți cei
ce vor să urmeze lui Hristos. Iar aceștia nu
sunt doar monahii, căci Evanghelia este
una și aceeași până în veci pentru toți.
Viața acestui cuvios, care s-a mutat la
Domnul la 105 ani, a scris-o alt mare sfânt,
Atanasie, episcopul Alexandriei – și e vrednică de crezare.
Dar sfântul Antonie cel Mare nu a
influențat (pentru totdeauna) doar monahismul, fiind un îndrumător, un dascăl al vieții de obște, dar a devenit și model în cele ale psalmodiilor care i se aduc.
Cu alte cuvinte, numeroase texte care îi
cântă acum viața, în fiecare an la 17 ianuarie, au fost preluate și întru folosul
altor cuvioși, într-o formă identică sau
cel puțin asemănătoare. Cele mai cunoscute astfel de imne cântate spre folosul
tuturor cuvioșilor sunt Slava... de la Litie („Cuvioase părinte...”) și Slava... de la
Stihoavnă („Mulțimile călugărilor...”). Prima este o alcătuire Studitului, după cum
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ne-o înfăţişează un minei în
limba greacă și Stihiratul
Ve c h i d i n B i b l i o t e c a
Națională a Greciei (EBE
0844), în care se poate vedea numele autorului în
scriitură stilizată, pe marginea textului2. Cel mai probabil este vorba despre
Sfântul Teodor Studitul
(†11 noiembrie, aprox.
826). Acesta a fost stareț al
Mănăstirii Studion din
Constantinopol, centru de
referință pentru imnografia
bizantină, care include o
compunere de texte liturgice și nu numai. Sfântul Teodor Studitul a av ut o
mulțime de ucenici, care
aveau darul acesta al scrierii și care și-au pus darul în
lucrare întru viaţa Bisericii.
Făcând o paranteză, vedem
cum în Biserică îşi fac loc
toate darurile, pictura, muzica, scrierea, oratoria, poezia, ingineria, medicina, fiindcă toate științele de
actualitate pot fi puse în
slujba lui Dumnezeu, prin
slujirea aproapelui. Așa au
făcut și acești imnografi, sau
scriitori de cântări: și-au antrenat talentul întru lauda

sfinților care au umplut sinaxarele, spre slava lui Dumnezeu.
Un alt centru imnografic important, poate cel mai
mare, a fost Mănăstirea „Sfântul Sava” din preajma
Ierusalimului. Știm că stihira „Mulțimile călugărilor...”

2. Vezi imaginea 2.
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a compus-o un anume Sicheotul. Ceea ce
nu știm este cui anume a fost închinată
această stihiră. Există două variante paluzibile: fie a fost scrisă în mănăstirea de lângă Ierusalim, de către călugări, pentru sfântul lor stareț și ocrotitor, Sava, fie s-a scris
pentru Sfântul Antonie cel Mare. Cert este
că vechimea compoziției este incontestabilă.
Vom expune textul celor două stihiri,
care au devenit un fel de șablon pentru
majoritatea cuvioșilor (de pildă Sfântul
Grigorie Decapolitul, Cuviosul Teodosie
cel Mare, Sfântul Paisie de la Neamț, Cuviosul Gheorghe de la Cernica etc.), a căror slujbă o cântăm în decursul unui an
întreg:
„Cuvioase Părinte, glasul Evangheliei
Domnului auzind, lumea ai părăsit, bogăţia
şi slava întru nimic le-ai socotit. Pentru aceasta tuturor ai strigat: iubiţi pe Dumnezeu şi
veţi afla har veşnic. Nimic să nu cinstiţi mai
mult decât dragostea Lui. Că atunci când va
veni întru slava Sa, să aflaţi odihnă cu toţi
sfinţii; cu ale cărui rugăciuni, Hristoase, păzeşte şi mântuieşte sufletele noastre.”
„Ὅσιε Πάτερ, τῆς φωνῆς τοῦ Εὐαγγελίου
τοῦ Κυρίου ἀκούσας, τὸν κόσμον κατέλιπες,
τὸν πλοῦτον καὶ τὴν δόξαν, εἰς οὐδὲν
λογισάμενος· ὅθεν πάσιν ἐβόας· Ἀγαπήσατε
τὸν Θεόν, καὶ εὑρήσετε χάριν αἰώνιον· μηδὲν
προτιμήσητε τῆς ἀγάπης αὐτοῦ· ἵνα ὅταν ἔλθῃ
ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, εὔρητε ἀνάπαυσιν μετὰ
πάντων τῶν Ἁγίων, οὗ ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ,
φύλαξον, καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.”
Această compoziție se cântă în glasul
al V-lea sau în plagalul glasului I, la Slava...
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de la Litie, precum și la Utrenie, după Psalmul 50. Este un glas plângător, care sugerează bunăvoință și milostenie, după cum
ne arată profesorul emerit Konstantinos
Psahos (1866-1949), virtuți regăsite în
viețite cuvioșilor.
„Mulţimile călugărilor pe tine îndreptătorul te cinstim, Grigore, Părintele nostru.
Că prin tine pe cărarea cea dreaptă cu adevărat a umbla am cunoscut. Fericit eşti că
lui Hristos ai slujit şi ai biruit puterea vrăjmaşului, cel ce eşti cu îngerii împreună-vorbitor, cu drepţii şi cu cuvioşii împreună-locuitor, cu care roagă-te Domnului, să miluiască
sufletele noastre.”
„Τῶν Μονασ τῶν τὰ π λήθ η , τὸν
Καθηγητὴν σε τιμῶμεν, Σάββα Πατὴρ ἡμῶν·
διὰ σοῦ γὰρ τὴν τρίβον, τὴν ὄντως εὐθεῖαν,
πορεύεσθαι ἔγνωμεν. Μακάριος εἶ, τῷ Χριστῷ
δουλεύσας, καὶ ἐχθροῦ θριαμβεύσας τὴν δύναμιν, Ἀγγέλων συνόμιλε, Δικαίων ὁμόσκηνε, καὶ Ὁσίων, μεθ’ ὧν πρέσβευε τῷ Κυρίῳ,
ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.”
A doua stihiră pusă în discuție se cântă în glasul al VIII-lea sau în plagalul glasului IV și reprezintă Slava... Laudelor de la
finalul Utreniei. Același profesor, în cartea
sa Παρασημαντική3, ne spune că acest glas
dă un sentiment de încântare, dar și de sobrietate; în plus, este fermecător și plăcut.
Vedem în viața Sfântului Antonie cel
Mare cum s-a țesut veșmântul sfințeniei
lui, din lacrimi și durere, din bucurie și nădejde, din dragoste de aproapele și din retragerea în cea mai adâncă pustie. Este ar3. Vezi aici și analiza Heruvicului lui Grigorie Protopsaltul.
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hicunoscut episodul în care
cuviosul întâlnește un vănător care s-a smintit de faptul că el, Marele Antonie,
râde împreună cu câțiva dintre monahi. Antonie, pragmatic, îl învață calea de mijloc sau echilibrul în toate, cu
alte cuvinte ce înseamnă
„nici prea mult, nici prea
puțin”.
Acestea sunt doar câteva aspecte pe care le-am
surprins în cuvinte. Acestora li se adaugă mulțimea
trăirilor și a experiențelor
duhovnicești pe care Sfântul Antonie cel Mare și alți
cuvioși le-au trăit, și pe
care le cântă Biserica an de
an prin textele imnografice, cu măiestrie poetică alcătuite, peste care curge
melosul și creează un tot
unitar ancestral.
Pentru că spațiul editorial nu îmi permite să mă
extind, propun doar trei surse manuscrise și de tipăritură veche, în care găsim stihira
„Cuvioase părinte...”.
Mineiul de la Rîmnic, primul în limba română (1779).
Stihirarul Vechi din Biblioteca Națională a Greciei4.
Idiomelarul lui Dimitrie Suceveanu (1857)5.
Monahia Timoteia
Mănăstirea „Sfânta Parascheva”, Vilaller, Spania
4. Surse online.
5. Fotografie din Idiomelarul lui Dimitrie Suceveanu tipărit la Chilia „Buna-Vestire”, Schitul Lacu, 2012.
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LINIȘTEA INTERIOARĂ
ȘI BRUIAJELE SOCIETĂȚII DE CONSUM
CÂTEVA MENȚIUNI
FILOCALICE
ȘI CÂTEVA DATE RECENTE
DIN DOMENIUL
NEUROȘTIINȚELOR

N

u ne desprindem cu ușurință de
tumultul vieții cotidiene. Putem
verifica lucrul acesta îndepărtându-ne pentru câteva zile de oraș și de
atracțiile lui. La scurt timp, în cazul multora dintre noi poate doar la câteva ceasuri,
vom simți că zumzetul aglomerărilor din
spațiile comerciale și forfota marilor piețe
ne lipsesc deja...
În condiția lui obișnuită, pustnicul, trăind departe de zgomotul așezărilor
omenești, poate constata cu multă limpezime felul cum zarva și liniștea îi influențează
gândurile și dispozițiile lăuntrice. Deși la
prima vedere pare puțin important, liniștirea
reprezintă un aspect esențial în cultivarea
vieții spirituale. Multe observații, formulate de autorii filocalici, evidențiază acest lucru. „Fără liniştire, afirmă de exemplu Petru
Damaschinul, şi fără tăierea voilor proprii
nu poate cineva să înveţe vreun meşteşug
după toată ştiinţa şi amănunţimea”1.
1. Petru Damaschinul, Învăţături duhovniceşti, în col. Filocalia, vol. V, p. 66.
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Se întrevede, în observația aceasta, că
viața spirituală nu constă doar în afirmarea
unor convingeri privitoare la transcendent,
ci prin modificări de substanță din decorul
vieții, în felul cum trăim și acționăm. Tocmai
de aceea, și cultivarea liniștii lăuntrice – de
care se leagă o viață duhovnicească autentică – reprezintă o întreprindere anevoioasă.
O liniștire lăuntrică ar presupune, printre
altele, liniștirea simțurilor, liniștirea gândurilor sau liniștirea dinspre patimi.
În câteva dintre aceste aspecte, unele cercetări din științele medicale surprind foarte
bine o serie de provocări ale lumii de azi, care
ne împiedică să cultivăm liniștea. Mediul în
care trăim, în care suntem obișnuiți să ne
desfășurăm activitatea, nu permit lucrarea
liniștirii interioare. Sunt necesare o serie de
măsuri generale, care privesc viața în ansamblul ei, și obișnuințe dintre cele mai mărunte. Pe de o parte, e necesară îndepărtarea sau
protecția eficientă față de sursele de zgomot.
Pe de altă parte, liniștea ca stare spirituală,
așa cum este descrisă ea de experiența autorilor filocalici, depinde decisiv de o liniștire
a simțurilor. De fapt, acest al doilea strat al
liniștirii se cultivă prin înfrânarea simțurilor.
În multe locuri din filocalie e subliniată
importanța protejării continue față de provocările senzoriale ale lumii materiale, iar
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aceste observații sunt cu atât mai valabile astăzi, în condițiile unei vieți trăite sub imperiul
publicității, marketingului și informației. Avem parte de un adevărat asediu: semnalele și stimulii societății de consum ne solicită în continuu atenția, în toate împrejurările. Și, pentru
ca simțurile să fie bine păzite, dacă reușim să realizăm în mod autentic și această retragere,
un alt strat al liniștirii se întrevede ca fiind tot mai necesar, anume cel care privește mișcarea
gândurilor. Viața duhovnicească e strâns legată și de liniștirea gândurilor, întrucât calmul
minții permite, potrivit observațiilor autorilor filocalici, o lucrare lăuntrică tot mai puțin tulburată de cele dinafară, în această stare rugăciunea, meditația sau contemplația fiind neafectate de împrăștiere sau fragmentare.
Dacă ar fi să ne oprim doar la aceste aspecte care privesc lucrarea liniștirii, câteva constatări de pe urma unor cercetări științifice ne-ar putea lămuri despre felul în care decorul
de astăzi ne întâmpină prin foarte multe piedici2.
VARCARMUL URBAN ÎMPIEDICĂ LUCIDITATEA,
RECEPTIVITATEA ȘI LINIȘTEA
Este evident că, luând ca reper marile orașe din societățile dezvoltate sau din țările
emergente, putem spune fără greșeală că trăim în cea mai zgomotoasă civilizație din toate
2. Desigur, există și alte aspecte care pot tulbura liniștea duhovnicească, și anume lucrarea puterilor întunericului. Găsim numeroase observații despre acestea, la autori filocalici consacrați și la mulți părinți
înaintați în viața spirituală. Acestea însă, sunt departe de orice posibilitate de evaluare științifică, fiind cunoscute mai ales de cei înaintați în lucrarea lăuntrică și în virtuți.
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timpurile. Duduitul motoarelor de mare capacitate, claxoanele mașinilor, scrâșnetele
frânelor, piuiturile sistemelor de securitate,
alarmele diverselor unități de intervenție...
un larg registru de frecvențe, ne solicită constant eforturi considerabile de adaptare. Și
chiar și atunci când aproape toate aceste mijloacele tehnice lipsesc, zgomotul de fond al
vieții urbane rămâne încă prezent. Fie și numai simpla aglomerație – prezența mai multor oameni într-un spațiu delimitat – creează deja forfotă și zumzet.
Cercetările medicale au arătat de mai multă vreme că zgomotul afectează funcțiile cognitive. Încă din anii 70 s-a evidențiat, în cadrul unui studiu, că elevii, având clasa
amplasată într-o aripă a școlii situată în apropierea unei linii de cale ferată, au avut întârzieri considerabile în privința aptitudinilor
care vizează calculele matematice, în raport
cu cei situați în aripa diametral opusă, deși
avuseseră aceeași profesori3. Într-un alt studiu, cercetătorii au investigat modul în care
performanțele cognitive și atenția copiilor
sunt influențate de situarea în vecinătatea unui
aeroport. Măsurătorile au arătat faptul că
micuții care locuiau în preajma aeroportului
aveau afectate memoria pe termen lung, memoria pe termen scurt și capacitatea de citi.
În plus, cercetătorii au constatat că, expuși la
zgomotul traficului aerian mai multă vreme,
copiii s-au adaptat unui fond sonor crescut
3. Cf. William Williamson și David D. Byrne.
„Educational disadvantage in an urban setting”,
pp. 186 – 200, în D. T. Herbert and D. M. Smith
(ed.), Social Problems and the City (Oxford:
Oxford University, 1979).
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(desensibilizarea fiind un fel de răspuns protectiv), pierzând însă din viteza de reacție, de
răspuns, în cazul în care erau strigați pe nume4.
În fine, o cercetare recentă a arătat că o
expunere periodică la un zgomot de 100 decibeli, chiar pe durate scurte de 1 minut,
poate determina, pe lângă deteriorarea ireversibilă a receptorilor de sunet, și o afectare severă a răspunsului neuronilor din cortextul auditiv, ceea ce înseamnă de fapt o
diminuare severă a capacității de înțelegere
a mesajelor auditive5.
Rezultate de acest fel ne spun că, în
situația în care urmărim să dobândim o stare de liniște lăuntrică, nu putem ignora zgomotele lumii. Sfântul Ioan Scărarul scrie că
„începutul liniştirii stă în alungarea zgomotelor ca a unora ce tulbură adâncul…”6. De
fapt, suntem mai degrabă echipați pentru
sunetele liniștitoare ale naturii (susurul unui
râu, foșnetul frunzelor sau cântul păsărilor)
decât pentru zgomot. Constatarea aceasta
ne-ar putea fi utilă, întrucât ne oferă o perspectivă în care nevoia de liniștire – dacă o
resimțim măcar uneori – reprezintă mai degrabă un semn al sănătății sufletești.
4. Cf. Staffan Hygge, „A Prospective Study of
Some Effects of Aircraft Noise on Cognitive
Performance in Schoolchildren”, în Psychological
Science, vol. 13, nr. 5, 2002. Cercetarea a avut
în atenție 326 de copii (cu vârsta medie de 10,4
ani), în două situații distincte, cu ocazia mutării locației aeroportului din München.
5. Cf. Amanda C. Reed et al, „Behavioral and
Neural Discrimination of Speech Sounds After
Moderate or Intense Noise Exposure in Rats”,
în Ear and Hearing, 2014; 1 DOI: 10.1097/
AUD.0000000000000062.
6. Sf. Ioan Scărarul, Scara, cuv. 27, cap. 3, în col.
Filocalia, vol. IX, p. 379.
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CULTURA PUBLICITARĂ - ZGOMOT PENTRU SIMȚURI ȘI
BRUIAJ SPIRITUAL
Însă vacarmul produs de artefactele și de utilajele industriale nu reprezintă singurul factor perturbator, de care trebuie să ne ferim, în intenția de a cultiva liniștea interioară. Afișele
stradale, vitrinele puternic luminate, ecranele colorate, aromele și mirosurile cu care ne întâmpină spațiile comerciale, food-court-urile, aromele diverselor băuturi, gusturile rafinate
și complexe întâlnite în varietatea impresionantă de mâncăruri care ne îmbie în multitudinea
de restaurante din marile orașe, cromatica și texturile fine din articolele vestimentare, din vitrinele marilor magazine, formează împreună un torent neîntrerupt de stimuli. Prezența lor
în spațiul de viață dovedește că trăim experiențe de suprasolicitare senzorială7. În tramvai sau
în autobuz, în stațiile de metrou, în aeroporturi, în panourile publicitare de pe marginea autostrăzilor, pe durata vizionării filmelor sau emisiunilor tv, pe bannere gigantice afișate în centrul orașelor, peste tot și în diverse forme, suntem însoțiți de un flux tot mai dens de stimuli.
Care ar fi problema? Unele cercetări au arătat că supra-stimularea senzorială împiedică auto-reflecția. Porțiunile cerebrale care intervin în activitatea introspectivă și în aceea
care corespunde prelucrării senzoriale sunt distincte. Cercetătorii au reușit să evidențieze
o separare destul de evidentă între regiunile creierului active în timpul procesării senzoriale și cele care intră în joc în momentele de auto-reflecție. Atunci când suntem asaltați de
stimuli senzoriali, activitatea reflexivă se diminuează simțitor8.
7. Cf. Steven Connor, Cultura postmodernă. O introducere în teoriile contemporane, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1999, p. 287.
8. Cf. Ilan I. Goldberg et al, ”When the Brain Loses Its Self: Prefrontal Inactivation during Sensorimotor
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Dar supra-stimularea senzorială nu ridică piedici doar în procesarea semnalelor, și
în reflecția pe marginea lor. În fața numeroaselor reclame, care combină abil stimuli
rafinați, dorințele se trezesc și se multiplică,
voința se consumă9, impulsivitatea crește iar
autocontrolul scade10. În constatări de acest
fel, înțelegem mai bine grija nevoitorului de
a-și păzi simțurile pentru a se liniști. Liniștirea interioară e cumva diametral opusă
simțurilor tulburate, stârnite de stimuli puternici dinafară. Găsim numeroase observații
despre acest fapt în textele filoacliei. Iată una
dintre ele: „Liniştirea omoară simţurile din
afară şi trezeşte pe cele din lăuntru”11, ceea
ce înseamnă că liniștirea (se) instaurează
(printr-)o sărăcire a experiențelor senzoriale, și vizează până la urmă o viață diferită
de postura obișnuită a consumatorului, preocupat de achiziții și divertisment.
DATA SMOG – FOND
DE BRUIAJ PENTRU MINTE
În fine, și în privința celui de-al treilea
plan al liniștii, care ține de universul gândurilor, civilizația actuală ne ridică provocări
Processing”, în Neuron; apr. 2006, vol. 50, nr.
2, pp. 329-339.
9. Cf. Roy F. Baumeister, John Tierney, Vointa. Cum
să-ţi redescoperi cea mai mare putere interioară,
Editura Paralela 45, București, 2012, p. 112.
10. Cf. Rutledge, Robb B. et al. “Dopaminergic
Modulation of Decision Making and Subjective
Well-Being, în The Journal of Neuroscience, vol.
35, nr. 27, 8 iulie 2015, pp. 9811–9822.
11. Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoinţă, cuv. 75,
în col. Filocalia, vol. X, p. 439.
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importante. Un amplu conținut informațional,
cu știri, mesaje, articole sau diverse texte, date
de diverse tipuri, semne și simboluri se adresează, se cer receptate și analizate în fiecare
ceas. În miezul culturii informaționale trăind,
în inflația datelor aflate în circulație în diferite medii, abundența informațiilor de slabă
calitate e inevitabilă. Cu alt prilej12, am scris
despre limite de procesare a informației de
care dispune omul13. Astăzi, multe profesii
presupun asimilarea unor conținuturi complexe sau gestiunea unui volum mare de date,
ceea ce determină o supraîncărcare cognitivă14. Pe de altă parte, în afara sferei profesionale ne întâmpină o altă povară. Dispozitivele
de conectare și comunicare, rețelele de socializare, televiziunea și internetul oferă din
abundență informații, aducând de pe toate
meridianele globului în centrul atenției noastre un volum considerabil de informații irelevante. Acest balast circulant, denumit „data-smog”15, mărește și mai mult travaliul
12. Este vorba despre articolul ”Nașterea Domnului
și nașterea omului prin Cuvânt”, 20 decembrie
2015, online la http://ziarullumina.ro/nasterea-domnului-si-nasterea-omului-prin-cuvant-108071.html.
13. Cf. „Complexity and Information Lead to
Decreasing Control”, Free University of
Brussels, 2002 (draft pentru The Information
Society) apud Andrew Weil, Fericirea spontană, traducere din limba engleză de Iustina
Cojocaru, Editura Curtea Veche, 2013, p. 247.
14. Cf. Daniel J. Levitin, Mintea organizată: cum să
gândești corect în era supraîncărcării informaționale, traducere din engleză de Dan Crăciun, Editura Publica, București, 2015, p. 47.
15. Cf. „Complexity and Information Lead to
Decreasing Control”, Free University of
Brussels, 2002 (draft pentru The Information
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cognitiv pentru toți cei care încearcă să rămână conectați, să fie informați cât mai mult și
mai bine, despre toate evenimentele și ofertele cotidiene.
Desigur, toată această expunere prelungită la fluxul de informații – la serviciu sau
în timpul liber, împiedică liniștirea. Unele
studii au constatat că supra-expunerea la
un flux de informații e mai degrabă inamicul atenției decât antrenorul ei16. Herbert
Simon, un economist laureat al Premiului
Nobel, avertiza că informația consumă
atenție și că o bogăție de informație înseamnă o sărăcire a atenției17.
În general, obișnuința conectării prelungite la un flux de informații sau acțiuni este
însoțită, de la un moment dat încolo, de o
frică de deconectare, și o slăbire a putinței
de deconectare și de auto-liniștire18. Utilizarea excesivă a tehnologiei digitale, pentru
informare, corespondență și divertisment,
combinată cu manipularea și memorarea
unor datelor și informațiilor din sfera profesională, ajung să provoace dificultăți majore în atingerea stării de calm19.

16
17.

18.
19.

Society) apud Andrew Weil, Fericirea spontană, traducere din limba engleză de Iustina
Cojocaru, Editura Curtea Veche, 2013, p. 247.
Cf. Rick Hanson, Richard Mendius, Creierul lui
Buddha. Neuroştiinţa fericirii, iubirii şi înţelepciunii,
Editura Paralela 45, Bucureşti, 2011.
Cf. Daniel Goleman și Richard Davidson, Însușiri
modificate. Știința și arta meditației, Editura
Curtea Veche, traducere Mihaela Răileanu,
Editura Curtea Veche, București, 2018, p. 171.
Cf. Gayatri Devi, Calm. Cum să-ți găsești liniștea
într-o lume agitată și stresantă, Editura Litera,
București, 2016, p. 33-34.
Ibidem, pp. 35-41.

Aici se poate vedea cum cultivarea liniștii
interioare necesită o selecție atentă a datelor
și știrilor, dar și reprize de auto-izolare
informațională, care să protejeze mintea de
împrăștiere, de tulburare, de gânduri inutile.
Și în această privință, autorii filocaliei observă, de pe urma experienței lor, că liniștirea interioară se obține prin tăierea curiozității pentru lucruri nefolositoare. „Câştigă-ţi o stare
sufletească neiscoditoare, scrie Sfântul Ioan
Scărarul, căci curiozitatea poate întina liniştea, cum nu o poate altceva.”20
LINIȘTEA INTERIOARĂ
ȘI CUNOAȘTEREA
DUHOVNICEASCĂ
Trăind în spațiul urban, în miezul culturii de consum și în fluxul neîntrerupt de date
al societății informaționale, suntem expuși
neîntrerupt unor forme multiple de zgomot.
Rezultatele cercetărilor științifice aduse aici
în discuție arată că, în diversele lor forme,
zgomotele slăbesc vigilența, împrăștie
simțirea și fragmentează viața interioară.
Observațiile filocaliei se așează firesc în acest
context problematic: cultivarea vieții spirituale este indisolubil legată de măsuri atente pentru o viață ferită de zgomotele sonore, de perturbațiile senzoriale și de bruiajul
noetic al lumii.
Toate aceste forme de zgomot ne împiedică să funcționăm la întreaga capacitate sufletească. Iar starea de liniște se dovedește
esențială, în parcursul duhovnicesc, tocmai
pentru că amenajează dispoziția potrivită
20. Scara, cap. 50, în col. Filocalia, vol. IX, p. 401.
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pentru ca celelalte lucrări ale sufletului să
fie roditoare. Rugăciunea, scrie Petru
Damaschinul, e ajutată de citirea în linişte21.
Și Sfântul Isaac Sirul subliniază apăsat: folosul cititului pentru viața spirituală, însă remarcă faptul că în vremea lecturii este importantă liniștea. „Stăruie citind în linişte,
scrie el, ca mintea ta să fie călăuzită pururea
spre cele minunate ale lui Dumnezeu… dar
citirea ta să o faci liniştit din partea tuturor
şi în vremea ei să fii liber de multa grijă pentru trup şi de tulburarea din partea lucrurilor, ca să te împărtăşeşti în sufletul tău de
21. Mențiunea apare în Arătare trebuincioasă şi prea
frumoasă despre cele şapte fapte trupeşti, în
Învățături duhovnicești, Cartea I, în col. FIlocalia,
vol. V, Editura IBMO, București, 2011, p. 64.
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cea mai dulce gustare a celor dumnezeieşti,
prin dulcea înţelegere cea mai presus de toată simţirea şi să le simtă sufletul în îndeletnicirea lui cu ele.”22
Suntem deci îndemnați de autorii filocaliei să cultivăm liniștea lăuntrică, aceasta
fiind esențială pentru viața spirituală. Nu
este vorba de o lucrare a liniștirii destinată
exclusiv nevoitorilor pustiei. Pentru a risipi
această îndoiala, Petru Damaschinul scrie
„toţi oamenii avem trebuinţă de această îndeletnicire fie în parte fie în întregime”23.
În căutarea vieții spirituale, și trăind în
cea mai zgomotoasă dintre civilizațiile istoriei, suntem puși în fața unei sarcini
nesfârșite, aceea de a ne proteja cu înțelepciune de multiplele zgomote ale lumii,
și de risipirea ființei care se naște din ele.
Aceasta pentru că lucrarea liniștirii lăuntrice „…e mai mare decât toate, şi fără de
aceasta nu ne putem curăţa şi cunoaşte neputinţa noastră…”, și altfel este cu neputinţă ca cineva să ajungă „la cunoştinţa duhovnicească şi la smerita cugetare” pentru
a înţelege „tainele ascunse în dumnezeieştile Scripturi şi în toate făpturile.”24
Diac. Adrian Sorin Mihalache
22. Sf. Isaac Sirul, CUVÎNTUL XXIII, Despre dragostea lui Dumnezeu, despre lepădare şi despre
odihna cea întru El, în col. Filocalia, vol. X,
Editura IBMO, București, 2015, p. 147.
23 Observația apare în Arătare despre cunoștința
cu nume mincinos, în Din dumnezeieștile învățături
duhovnicești ale cuviosului părintelui nostru Petru
Damaschin, ed. cit., p. 201.
24. Ibidem.
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T

rebuie să se știe că omul fiind îndoit, adică suflet şi trup, îndoite îi sunt şi
simțurile şi virtuțile trupului şi ale sufletului. Și cinci sunt ale sufletului şi
cinci ale trupului. Simțurile sufletești, pe care înțelepții le numesc şi puteri,
sunt acestea: mintea, cugetarea, părerea, închipuirea şi simțirea; iar cele
trupești: vederea, mirosul, auzul, gustul şi pipăitul. Din această pricină, îndoite sunt şi
virtuțile lor, îndoite şi păcatele. Încât e de trebuință ca tot omul să știe limpede câte
sunt virtuțile sufletești şi câte cele trupești, şi cari sunt, iarăși, patimile sufletești şi care
cele trupești.
Virtuți sufletești zicem că sunt mai întâi acestea patru, în general: bărbăția, prudența,
cumpătarea şi dreptatea. Din acestea se nasc virtuțile sufletești: credința, nădejdea,
dragostea, rugăciunea, smerenia, blândețea, îndelunga răbdare, suferirea răului, bunătatea, nemânierea, cunoștința dumnezeiască, neiuțimea, simplitatea, netulburarea, nefăţărnicia, neînfumurarea, nepizmuirea, neviclenia, neiubirea de argint, compătimirea, milostenia, generozitatea, neîntristarea, străpungerea inimii, sfiala, evlavia, dorința
bunurilor viitoare, dorul după Împărăția lui Dumnezeu, poftirea înfierii.
Iar virtuți trupești, mai bine zis unelte ale virtuților, care se nasc întru cunoștință
şi după Dumnezeu, şi duc pe om afară de orice făţărie şi dorință de a plăcea oamenilor, la înaintarea în smerenie şi nepătimire, sunt acestea: înfrânarea, postul, foamea, setea, privegherea, starea de toată noaptea, plecarea deasă a genunchilor, neîmbăierea,
mulțumirea cu o singură haină, mâncarea uscată, mâncarea târzie, mâncarea puţină,
băutura de apă, culcarea pe pământ, sărăcia, neaverea, austeritatea, neîmpodobirea,
neiubirea de sine, singurătatea, liniștea, neieşirea din casă, lipsa, mulțumirea cu ce ai,
tăcerea, procurarea celor de trebuință prin lucrul mâinilor, toată reaua pătimire şi
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nevoința trupească, şi alte asemenea. Toate acestea sunt cât se poate de necesare şi de
folositoare când trupul e sănătos şi tulburat de patimi trupești. Iar dacă e neputincios
şi cu ajutorul lui Dumnezeu a biruit toate astea, nu sunt așa de necesare, întrucât sfânta smerenie şi rugăciunea1 întregesc toate.
Dar acum trebuie să vorbim şi despre păcatele sufletești şi trupești, adică despre
patimi. Patimi sufletești sunt acestea: uitarea, nepăsarea şi neștiința.2 Când ochiul
sufletului (sau mintea) e întunecat de acestea trei, e luat apoi în stăpânire de toate
patimile, după cum urmează: neevlavia, credința strâmbă sau toată erezia, blasfemia, iuţimea, mânia, amărăciunea, înfurierea năprasnică, ura față de oameni, pomenirea răului, vorbirea de rău, osândirea, întristarea fără temei, frica, lașitatea, cearta,
rivalitatea, pisma, slava deșartă, mândria, fățărnicia, minciuna, necredința, zgârcenia, iubirea de materie, împătimirea, afecțiunea pentru cele pământești, trândăvia,
micimea de suflet, nemulțumirea, cârtirea, înfumurarea, părerea de sine, trufia, îngâmfarea, iubirea de stăpânire, dorința de a plăcea oamenilor, viclenia, nerușinarea,
ne-simțirea, lingușirea, înșelăciunea, ironia, duplicitatea, învoirea cu păcatele părții
pătimașe şi gândirea deasă la ele, rătăcirea gândurilor, iubirea de sine, care e maica
şi rădăcina tuturor relelor, iubirea de argint, reaua nărăvire şi răutatea.
1. Filocalia greacă are „Euharistie” în loc de „rugăciune”.
2. Dupa Marcu Ascetul, „Epistola către Nicolae”, în Filocalia românească, vol. I, ed. 2008. p. 391.
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Iar patimi trupești sunt: lăcomia pântecelui, nesăturarea, desfătarea, beția, mâncarea pe ascuns, iubirea de plăceri felurite, curvia, preacurvia, desfrâul, necurăția,
amestecarea sângelui (incestul), stricarea pruncilor, împreunarea cu dobitoacele,
poftele rele şi toate patimile urâte şi protivnice firii, furtul, jefuirea celor sfinte
(sacrilegiul), hoția, uciderea, orice moleșire trupească şi bucurie de voile trupului, mai ales când trupul e sănătos, ghicirile, descântecele, farmecele, prezicerile,
iubirea de podoabe, ușurătatea, moliciunile, înfrumusețările, vopsirea feții, pierderea vremii, umblarea fără rost, jocurile de noroc, reaua şi pătimașa întrebuințare
a lucrurilor dulci ale lumii, viața iubitoare de trup, care, îngroșând mintea, o face
pământească şi dobitocească şi nu o lasă niciodată să tindă spre Dumnezeu şi spre
lucrarea virtuților.
Iar rădăcinile tuturor patimilor acestora şi, cum ar zice cineva, cele dintâi pricini ale lor sunt: iubirea de plăcere, iubirea de slavă şi iubirea de argint, din care se
naște tot răul.3
Cuvânt al celui între sfinți părintelui nostru Ioan Damaschin,
ales de Pr. Podar Lucian
3. Marcu Ascetul: Despre legea duhovnicească. cap. 105. Filocalia românească, vol. I. ed. cit. p. 290.
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SFÂNTUL

SEVERIN
APOSTOLUL PROVINCIEI NORICUM

Cunoscut sub numele de Sfântul Severin de Noricum, sau de Napoli, Sfântul
Severin a propovăduit Evanghelia în secolul al V-lea, în provincia Noricum,
nefiind, se pare, nici măcar preot sau călugăr, ci simplu eremit. S-a remarcat
prin darul înaintevederii, al facerii de minuni, prin înființarea mai multor
mănăstiri, dar și prin organizarea populației retrase din calea barbarilor.
Este pomenit de către Bisericile Ortodoxă și Catolică pe data de 8 ianuarie.
Este considerat patronul celor întemnițați, dar și al viticultorilor.

D

acă despre mulți sfinți ai Bisericii primare sau din Evul Mediu avem puține
informații, nu același lucru putem spune și despre Sfântul Severin. Informații
despre viața și activitatea lui, dar și despre răspândirea creștinismului în provincia Noricum, ne oferă Vita Sancti Severini, scrisă de către Eugippius, într-o „latină
frumoasă și de nivel înalt”1. Eugippius a intrat în mănăstirea din Favianis / Mautern
imediat după moartea lui Severin și a scris această biografie pe baza mărturiilor călugărilor care-i fuseseră ucenici. Unii cred că Eugippius l-a cunoscut pe sfânt în ultimii
săi ani de viață.
Eugippius, care provenea dintr-o familie romană și avea nu numai o bună pregătire teologică, ci și o cultură vastă, a mai scris lucrarea Excerpta ex operibus Sancti Augustini,
dedicată unei doamne din clasa nobiliară. De asemenea, le-a lăsat călugărilor săi și o
regulă monahală intitulată, simplu, Regula.
Dintr-o scrisoare adresată diaconului roman Pascasius, aflăm mai multe informații
despre felul în care a fost redactată biografia Sf. Severin, sub titlul de Commemoratorium.
1. Theodor NÜSSLEIN, Nachwort, în Eugippius, Vita Sancti Severini / Das Leben des heiligen Severin,
Lateinisch-Deutsch, Stuttgart 2011, pp. 144.
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Din lectura celor 46 de capitole se poate
deduce faptul că Eugippius a scris viața
acestui sfânt din evlavie, dar și din rațiuni
„pastorale și teologice”2.
Eugippius nu ne oferă informații despre nașterea, copilăria și tinerețea Sf.
Severin. Se pare că s-a născut în jurul anului 400 (unii vorbesc de anul 4103), în
Orient, probabil în Egiptul de Sus. În timp
ce unii afirmă că provenea din nordul
Africii, alții susțin că era originar dintr-o
familie romană, dar că și-a petrecut
tinerețea în Egipt, în preajma călugărilor
îmbunătățiți, de la care a deprins asceza
și rugăciunea. Cât timp a rămas însă acolo, nu ne este cunoscut.
UN SIMPLU EREMIT ÎN
AJUTORUL CREȘTINILOR
Vita începe cu relatarea faptului că Severin a ajuns în provincia Noricum la vreo
doi ani după moartea regelui hun Attila,
deci prin anul 455, în urma unei descoperiri dumnezeiești. Aici urma să-i sprijine pe creștinii din zonă în relațiile lor cu
triburile germanice, barbare și ariene.
Ajuns în micul orășel Asturis (Klosterneuburg), după câteva zile de rugăciune
în biserică i-a avertizat pe localnici (clerici și laici) de iminentul pericol barbar,
2. NÜSSLEIN, Nachwort, pp. 143-144.
3. Joachim SCHÄFER, art. Severin von Noricum,
în Ökumenischen Heiligenlexikon, ediția
electronică, https://www.heiligenlexikon.de/
BiographienS/Severin_von_Norikum.htm,
pagină accesată la data de 13 iulie 2018.

recomandându-le rugăciune și post pentru a primi ajutor de la Dumnezeu. Poporul a primit cu ironie aceste îndemnuri,
iar Severin, urmând sfatul Domnului, a
plecat în orășelul Comagenis (astăzi
Tulln), aflat în acea vreme sub controlul
barbarilor, care încheiaseră un pact cu romanii. Aici a mers în biserică și s-a rugat,
avertizându-i pe locuitori de pericol și repetând îndemnul la rugăciune, post și
fapte bune. Și acești locuitori ar fi
reacționat la fel dacă n-ar fi venit cineva
din Asturis să relateze atacurile păgâne,
întâmplate exact cum prevestise Severin.
Atunci locuitorii au înțeles că este trimisul lui Dumnezeu întru ajutorul lor. Astfel au început să-i dea ascultare, să facă
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penitență, să se roage și să postească.
Severin a activat de-a lungul Dunării până
în dreptul localității Künzing (circa 30 de
km. de orașul Passau).
OM AL ASCEZEI,
CU DARURI DEOSEBITE
Se pare că situația în zonă nu era deloc clară. Fiii lui Attila, cel învins de către
generalul roman Romano Ezio, se luptau
pentru supremație, iar romanii nu mai puteau apăra toate teritoriile îndepărtate de
Dunăre, din provincia Noricum. Fiind un
mare ascet și rugător, de multe ori Severin
îi chema pe creștinii din zonă la biserică,
îndemnându-i la pocăință.
Pe lângă multele sale virtuți, Severin
s-a remarcat şi printr-o asceză severă și
prin smerenie. Avea o singură haină, care
îl și acoperea când dormea, noaptea, și
umbla desculț chiar și iarna, deși iernile
erau foarte geroase în teritoriul provinciei Noricum (Commemoratorium, cap. 4 și
39)4. Pentru această viață cumpătată ar fi
primit darul înainte-vederii, vestindu-le
locuitorilor de mai multe ori atacurile iminente ale barbarilor, dar primind și darul
facerii de minuni. Mai multe capitole relatează minunile săvârșite de Severin. Aceste minuni erau întotdeauna precedate de
multe zile de rugăciune și de post aspru.
Spre exemplu, în capitolul 6 ni se relatează cum o femeie văduvă și-a adus copilul
paralizat să-i fie vindecat. Pe lângă post
4. Eugippius, Vita, 40 și 104.
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aspru și rugăciune, Severin a sfătuit-o pe
mama copilului să facă milostenie, după
puterile ei. Iar copilul s-a vindecat. În urma
acestui fapt, vestea s-a răspândit și în mijlocul barbarilor, deoarece copilul făcea
parte din neamul rugilor. Aflând de această minune, mulți barbari care urmau să
plece în Italia veneau să-i ceară binecuvântare. Între aceștia se pare că s-a numărat și Odoacru, căruia i-a profețit că, deși
sărac, va ajunge să împartă multe bogății
altora (Commemoratorium, cap. 7)5.
Severin s-a îngrijit foarte mult pe săraci și pe cei întemnițați. Aproape toți săracii din orașele și castelele din zonă au
fost hrăniți prin efortul său (ut paene omnes per universa oppida vel castella pauperes ipsius industria pasceretur)6. Vita ne oferă informații interesante și despre modul
în care erau organizate administrativ bisericile. Oamenii, văzând dărnicia sfântului față de săraci, deși viața le era mereu
amenințată de atacurile barbare, au început să ofere zeciuială (frugum suarum decimas pauperibus impendebant)7. Şi pe locuitorii din Lauriacum și din alte localități
Severin i-a îndemnat, prin scrisori, să ofere zeciuală, pentru ca Biserica să-și poată
împlini misiunea filantropică.
În capitolul 19 al biografiei ni se relatează cum Severin a înființat o mică mănăstire în orașul situat între cele două râuri (Inn și Dunăre), Batavis (Salzburg),
pentru câțiva călugări, fiind solicitat să
5. Eugippius, Vita, 46.
6. Eugippius, Vita, 68.
7. Eugippius, Vita, 68.
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vină des aici, din micuțul ermitaj pe carel ridicase la Comagenis, unde locuia8.
Darul înaintevederii sfântului este evident și din relatarea capitolului 20 al biografiei, care ne prezintă situația politică
dezolantă din Imperiul roman de Apus,
înainte de desființarea lui, în anul 476.
Trupele romane s-au retras din mai multe teritorii, doar la Batavis (Salzburg) rămânând un mic corp de armată. Câțiva
dintre soldații din Batavis au plecat spre
Italia pentru a le aduce solda colegilor lor.
Ei au fost omorâți pe drum, lucru pe care
Severin l-a relatat soldaților rămași, tot datorită înaintevederii. Darul profetic reiese și din capitolul următor, unde ni se spune că i-a prevestit preotului Paulinus că
va ajunge episcop, lucru întâmplat nu după
multă vreme. Severin a profețit și distru-

gerea mai multor localități, motiv pentru
care locuitorii s-au retras în localitatea
Lauriacum (din nordul Dunării). Severin
îi îndemna mereu la rugăciune stăruitoare și la post.
Tot din această biografie aflăm că sfântul Severin nu mânca înainte de apusul
soarelui, excepție făcând doar anumite zile
de praznic (nunquam ante solis occasum
nisi certa solvit festivitate ieiunium), iar când
ținea postul de 40 de zile mânca doar o
dată pe săptămână9.
El s-a ocupat și de retragerea populației
romane din Alamania și Turingia în teritoriul Lauriacum, astăzi localitatea Lorch
de pe Enns (Austria). Se pare că Severin
n-a avut nicio demnitate lumească și nici
nu primise vreo treaptă clericală. Din biografia pe care Eugippius i-a dedicat-o,

8. Eugippius, Vita, 3.

9. Eugippius, Vita, 104.
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știm că îi fusese oferită și demnitatea episcopală, pe care însă a refuzat-o fără ezitare10, preferând retragerea în locuri liniștite.
Totuși, pentru implicarea lui s-a bucurat
de cea mai mare autoritate după episcopul Constantius, chiar și în fața conducătorilor păgâni, care-l ascultau și îl venerau.
Severin a prevestit și strămutarea
populației din provincia Noricum în Italia,
precum și ziua morții sale. De aceea, le-a
poruncit ca, atunci când vor pleca, să ia
cu ei și rămășițele lui pământești.
Din biografia scrisă de Eugippius mai
aflăm şi că Severin purta o mare evlavie
sfintelor moaște. În capitolul al nouălea ni
se relatează cum au ajuns la Severin moaștele sfinților Gervasie și Protasie11, iar în
capitolul 21 cum i-au fost aduse, de către
o persoană evlavioasă, moaștele Sf. Ioan
Botezătorul12. Între minunile săvârșite de
Sfântul Severin amintim vindecarea unui
lepros13, a unor demonizați, minunea înmulțirii uleiului14, dar și minunea de a se fi
arătat în vis unor pelerini blocați în Munții
Alpi, în drumul lor spre sfânt, de la care
doreau să ia binecuvântare și cuvânt de folos15. Un post de patruzeci de zile i-a prescris Severin unui călugăr din mănăstire,
în urma căruia, dar și prin pocăință, s-a vindecat de o tumoare canceroasă16.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Eugippius, Vita, 52.
Eugippius, Vita, 52.
Eugippius, Vita, 78.
Eugippius, Vita, 82.
Eugippius, Vita, 46.
Eugippius, Vita, 88.
Eugippius, Vita, 102.

Având o viață atât de curată, fața îi era
plină de lumină, după cum ne relatează
același Eugippius, iar Dumnezeu i-a descoperit și data trecerii la cele veșnice17.
Înainte de acest moment, sfântul i-a adunat pe frați și le-a dat ultimele povețe, îndemnându-i să rămână fermi în credință
și consecvenți în rugăciune, în post și-n
faptele milei creștine. Pe data de 5 ianuarie a început să se simtă rău și a primit
Sfânta Împărtășanie, făcându-și semnul
Sf. Cruci peste tot corpul18. În ziua de 8
ianuarie 48219, pe când în biserică se făcea slujba privegherii, și-a dat obștescul
sfârșit rostind Psalmul 150: „Lăudați-L pe
El întru sfinții Săi” (laudate Dominum in
sancto eius ...)20.
STRĂMUTAREA
OSEMINTELOR ÎN ITALIA
ȘI CINSTIREA SF. SEVERIN
La șase ani după trecerea sa la cele
veșnice s-a împlinit și profeția făcută, şi
anume că populația se va strămuta din calea atacurilor barbare în Italia. Când i-au
deschis mormântul au simțit un miros plăcut, trupul fiindu-i intact. A fost pus întro raclă de lemn și purtat în Italia, așezat
mai întâi în castelul Lucullanum cu acordul episcopului Romei, Gelasius, și apoi
în locul oferit de o femeie evlavioasă,
Barbara, prin intermediul episcopului
17.
18.
19.
20.

Eugippius, Vita, 108.
Eugippius, Vita, 114.
Synaxarion, p. 573.
Eugippius, Vita 114.
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Victor. După ceva vreme moaștele sale
au fost puse în biserica noii mănăstiri
pe care comunitatea și-a construit-o
în apropiere de Napoli.
În anul 902, sfintele sale moaște au
fost mutate în biserica complexului
mănăstiresc benedictin din Frattamaggiore, Napoli (biserică închinată
sfinților Severin și Sossio21), unde se
găsesc și astăzi.
În fiecare an, Sfântul Severin este
pomenit în data de 8 ianuarie. El este
astăzi patronul Episcopiei Catolice de
Linz, dar și al Bavariei, fiind venerat și
pe teritoriul Italiei. În orașul Passau,
o biserică – fostă parohială, acum de
cimitir – este închinată Sfântului
Severin. În aceeași zi este prăznuit și
de către ortodocși, viața fiindu-i relatată pe larg și în Sinaxarul tipărit în deceniul trecut de călugării din Muntele
Athos.
Pr. Alexandru Nan
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LĂCOMILĂ

și

Porcul mistreț pus la frigare era aproape
gata, însă nu gustase nimeni din el, să vadă
dacă mai trebuie perpelit sau nu. Cel mai
aproape de proțap era un tâlhar, Lăcomilă,
care de-abia aștepta să taie o halcă zdravănă de carne și să o înfulece. Ceilalți nouă
tâlhari nu-și mai băteau capul cu el, știindu-l
cât este de lacom. Astfel că nu se mirară
când acesta luă cuțitul, tăie o bucată zdravănă de carne și o înfulecă, fără să țină cont
că i se arde limba. Ca de obicei, tâlharii au
râs de el:
- Eeei! Cum e, Lăcomilă, mistrețul, e făcut? Dar întrebau așa, mai mult ca să-l întărâte.
La care Lăcomilă, vorbind cu gura plină,
a zis:
- Nu ar merge o garnitură de ciuperci fripte la porcul ăsta? Cine vrea să se ducă să
adune nişte ciuperci? Hai că nu-s departe!
Doar știți poiana...
Dar nu-i răspunse nimeni și tot el, molfăind, a mai zis:
- Hai, că m-oi duce eu! Dar să-mi opriți și
mie carne, că mi-e o foame...
- Dar când nu îți este ţie foame! au râs de
el tâlharii.
- Gata! Plec după ciuperci! Cine vrea să
vină cu mine? întrebă atunci Lăcomilă.
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RĂBDAREA
- Eu aș vrea să merg, a zis domnița cu numele Răbdarea, căci eu cunosc soiul ciupercilor, știu care sunt bune și care nu.
- Cum adică ciuperci bune sau rele? Noi
am mâncat toate ciupercile care ne-au picat în mână și n-am pățit nimic! strigară,
nedumeriţi, tâlharii.
- Vă voi spune de ce nu toate sunt bune,
dar după ce ne vom întoarce cu coșul plin,
a mai zis domnița.
Lăcomilă se însoți cu Răbdarea până întro poiană alăturată. Acolo au găsit sumedenie de ciuperci, iar domnița începu să le cerceteze cu atenție, ca să vadă dacă nu cumva
sunt otrăvitoare. Lăcomilă dădu să muște
dintr-o ciupercă mai cărnoasă, așa crudă
cum era, dar Răbdarea îi zise:
- Stai, ai puţină răbdare! Mai întâi îți voi
vorbi despre ciuperci și apoi poți să mănânci
câte vrei!
- Vorbeşte, că nu mai pot! Mi-e foame!
- Aproape dintotdeauna ciupercile au fost
toate bune de mâncat, dar asta până acum
ceva timp, când un rege le-a blestemat. Întrun regat de odinioară trăia o prințesă care
era cam lacomă și cam grasă, dar pe care cu
toții o răsfățau și-i făceau poftele. Ea voia
întotdeauna să mănânce prima din orice fel
de mâncare, chiar dacă la palat erau servi-
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tori care degustau mâncărurile. Era o
tradiție veche ca slujitorii să guste primii din mâncare, să nu cumva să fie otrăvită de vreun dușman al regelui. Regele
însă, știind că se poartă frumos cu toată lumea și că nu are dușmani, o lăsă pe
fata lui să guste mâncărurile după pofta
inimii. Într-o zi, pe un platou uriaș au
fost aduse nişte ciuperci fripte. Prințesa
cea lacomă, nemaiașteptând, neavând
pic de răbdare, se apucă să mănânce 3-4
deodată, însă, ciupercile fiind grele la
stomac, după puțină vreme i se făcu rău
și muri. Regele suferi mult, fiindcă
prințesa era unica lui fiică, și de atâta
durere blestemă ciupercile ca toate să
fie otrăvite, astfel încât nimeni să nu le
mai mănânce și să pățească ce a pățit fiica lui.
Dumnezeu însă nu a îngăduit ca toate
ciupercile să fie rele sau otrăvite, de aceea acum sunt amestecate. Iar pe cele rele
le recunoști, fiindcă au pe picior și pe
pălărie punctulețe negre. Se spune că
acestea sunt lacrimile prințesei, care și
acum plânge pentru că nu a apucat să-și
trăiască tinerețea din cauza unor biete
ciuperci. Și acum, fiindcă ai fost atent la
povestea mea, te-aș întreba Lăcomilă:
cum crezi tu că ar fi scăpat prințesa cu
viață și ar fi putut trăi, poate, până în
ziua de astăzi?
- Păi, mă gândesc că, zise Lăcomilă
scărpinându-se în vârful capului, dacă ar
fi avut răbdare să mănânce mai puțin și
mai încet, nu ar mai fi murit. Lăcomia a
răpus-o, nu ciupercile.
Nimic nu mai zise domnița noastră,
doar îi arătă lui Lăcomilă care sunt ciupercile bune și care sunt cele rele. Iar
Lăcomilă îşi zise că de acum înainte poate ar fi bine să pună alături de lăcomia
lui și un pic de răbdare, să nu mai mănânce el primul, să nu uite că mâncarea
trebuie să ajungă la toți...

JOC

CĂLĂUZA
DESCR

IERE:

MATERIALE NECESARE: eșarfe, un cronometru, obstacole.
JUCĂTORI: 10-20 de participanți (multiplu de cinci) și un coordonator.
UNDE? În natură sau într-o sală mai mare
se marchează și se amenajează un teren
cu obstacole, stabilindu-se două zone, de
START și de FINAL. Se constituie echipe de
câte 5 persoane, una jucând rolul de comandant, iar ceilalți fiind soldații, care vor
fi legați la ochi cu o eșarfă. Comandantul
va trebui să-și conducă echipa prin teritoriul cu obstacole, de la START până la
FINAL, într-un timp cât mai scurt, doar cu
indicații verbale, fără a intra în contact cu
soldații săi. Cele 4 persoane legate la ochi
pot folosi orice strategie, pentru o mai
mare eficiență: fie să se țină de mâini, fie
să se țină de umeri, fie alte metode. Dacă
unul din membrii echipei dărâmă un obstacol sau pășește în afara circuitului marcat se consideră că a făcut o greșeală, iar
echipa trebuie să reia traseul de la început. Fiecare echipă va fi cronometrată. Va
fi declarată câștigătoare echipa care a înregistrat timpul cel mai scurt.
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SFATUL
PSIHOTERAPEUTULUI
O mamă cu un copil de 2 ani întrebă:
Când văd un cuțit, îmi vine în mod repetat gândul că mi-aș putea răni copilul, pe care
de altfel îl iubesc! Îmi este foarte frică să nu îmi rănesc copilul și nu știu ce să fac.
Răspuns:
Venirea unui copil pe lume poate aduce multă bucurie. Copilul reprezintă iubirea
roditoare a bărbatului și a femeii, iubirea dătătoare de viață și creatoare împreună cu
Dumnezeu. În acelașit timp, copilul este menit să stabilizeze iubirea duală, relativ autosuficientă a celor doi adulți. Omul născut singur se desprinde de familie, pentru a
se uni cu femeia lui, devenind amândoi un trup. Însă iubirea adevărată este trinitară și
se desăvârșește abia la apariția celei de a treia persoane. De aceea, copilul este rod al
iubirii și desăvârșitorul ei.
Pe de altă parte însă, copilul aduce cu sine și multe provocări. Acestea sunt văzute
mai ales din punct de vedere material, dar ele sunt mai ales de natură psihologică și
spirituală. Dacă la începutul relației lor bărbatul trăia pentru femeie și invers, acum
apare o a treia persoană, care cere, mai ales în primele luni, atenția aproape deplină a
celor doi. Nu mai au timp pentru ei înşişi, pentru micile plăceri de zi cu zi, căci copilul se pune în centrul vieții lor. Deși copilul nu oferă nimic în schimb, părinții se simt
și sunt „obligați” să îi satisfacă nevoile. Însă această aparentă jertfelnicie altruistă a
părinților arată de multe ori nedesăvârșirea dragostei lor. Iar copilul devine martorul,
respectiv „vinovatul” acestei iubiri nedesăvârșite. Mulți părinți recunosc că își iubesc
copilul ca pe ochii din cap, dar câteodată le vine să îl arunce de la balcon. Nu că ar face
aceasta, dar simt că sunt la capătul puterilor. Această situație limită nu arată doar
nedesăvârșirea iubirii, ci și faptul că această iubire crește și devine inclusivă.
Deci, gândurile pe care le-ai expus sunt relativ normale şi trădează egoismul, care
se vindecă încet, încet. Viitorii copii sunt cei care vor reuși să lărgească inima părinţilor, vindecând egoismul și desăvârșind dragostea.
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În unele cazuri mai grave, când aceste gânduri împiedică activitatea zilnică în mod
evident, se poate recurge la psihoterapii comportamentale, spre a te desensibiliza de
lucrul acesta prin expunerea treptată la obiectul fricii, ca să îţi dai în felul ăsta seama
de iraționalitatea gândurilor (de exemplu în privinţa fie şi a unui cuțit de plastic). De
asemenea, se poate recurge la medicație cu inhibitori selectivi de recaptare a serotoninei (SSRI). Când aceste gânduri apar alături de alte probleme psihice, este necesară consultarea unui specialist.
Puteți adresa întrebările Dumneavoastră la adresa de email:
ierom.athanasie.ulea@gmail.com
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teorie recentă afirmă că apa a luat naștere pe planeta noastră din cristalele de gheață care pluteau într-un nor cosmic, înainte ca soarele nostru
să fi strălucit pe cer, cu mai mult de 4,6 miliarde de ani în urmă. Astrofizicienii au calculat că peste jumătate din cantitatea de apă de pe pământ
ar proveni de la acest gaz interstelar şi că același lichid din mările și oceanele lumii
(precum şi apa consumată zilnic de populația terestră) poate fi cu milioane de ani mai
în vârstă decât sistemul nostru solar.1
O parte din gheața norului cosmic a supraviețuit apariției sistemului solar și a ajuns
pe Pământ. Pentru a demonstra acest lucru, cercetătorii au analizat moleculele de apă
din oceane, care deţin probe din trecutul lor îndepărtat.
Dovada apare sub forma a ceea ce se numește „apă grea”. Din câte știm, apa este
formată din doi atomi de hidrogen și unul de oxigen. Dar unele molecule de apă conțin
deuteriu, adică două molecule gemene de hidrogen – iar deuteriul conține un neutron
în nucleul său, în timp ce hidrogenul obișnuit, nu.
Apa bogată în deuteriu s-a descoperit și pe alte planete și luni, chiar și pe Pământ,
dar cercetătorii nu sunt siguri încă de unde provine. Teoria respectivă presupune că o
mare parte a apei grele s-a format în norul interstelar și apoi a traversat sistemul solar.
Folosind un model computerizat, cercetătorii au arătat că moleculele de gheață
vechi de miliarde de ani ar fi putut supraviețui exploziilor violente cauzate de radiațiile
solare și ar fi continuat să inunde atât un Pământ în formare cât și rudele acestuia.
Cercetătorii concluzionează că resturile acestei ape primordiale înghețate s-au
împrăștiat pretutindeni în sistemul nostru solar: pe Lună, în comete, în polii lui Mercur,
pe Marte, pe Europa, luna lui Jupiter – și chiar în apa noastră de băut.
1. Cf. https://www.nytimes.com/2016/04/16/science/the-water-in-your-glass-might-be-older-thanthe-sun.html, consultat la 10/01/2018
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Modul în care apa primordială din norul interstelar impregnează sistemul solar,
pe măsura formării Soarelui și a planetelor

În cadrul experienței de viaţă umane, apa are o simbolistică aparte.2 Încă din cele
mai vechi timpuri, inclusiv în relatările Sfintelor Scripturi, elementul acvatic apare prezentat în mai multe feluri:
Apa este prezentată ca o putere haotică, periculoasă pentru existență. Avem istorisiri despre potopuri, dar și naufragii care descriu oceanul ca pe un monstru
înfricoșător. Doar intervenția divină reușește să limiteze efectele devastatoare ale haosului primordial, dând umanității șansa vieţii. Încă din cartea Facerii aflăm că „La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric
era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor.” Dar mai
târziu, prin acțiunea creatoare a lui Dumnezeu, apele sunt despărțite, pentru ca în final apele de sub cer să se adune la un loc și să arate uscatul (Fc 1, 1-2, 6-9).
În același timp, apa reprezintă încă din zorii umanității un izvor de viață. Dau mărturie în primul rând popoarele care locuiesc la marginea deșertului. Egiptul antic
se considera un dar al Nilului. Pentru nomazi, un izvor sau o oază însemnau supraviețuirea.
Fluviul care iese din Eden reprezintă un dar al creației (Fc 2, 10-14) și face parte din
eshaton (Ap 22, 1).

1

2

2. Cf. Nuovo corso di dogmatica, Queriniana, 1995, pp. 267-268.
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Apa purifică și dă viață. În Vechiul Testament, ideea de purificare apare mereu în prim-plan. Impuritatea fizică (boala),
cea morală (păcatul) și cea cultuală (provocată de contactul cu forțele misterioase și
înfricoșătoare ale vieții și ale morții) se confundă între ele. Neeman, bolnav de lepră, se
vindecă îmbăindu-se de 7 ori în Iordan (4
Re 5,14). Modul în care Dumnezeu iartă
păcatul omului este asemănat cu acțiunea
apei: „spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi” (Ps. 50, 8). Mai mult decât atât, apa va da o inimă curată și va transmite Duhul lui Dumnezeu, prefigurând
astfel Taina Botezului creștin.
Despre apa originară, de care se vorbește
în Facere, părintele Dumitru Stăniloae spune
că „nu este identică cu apa definită după
aceea. Dar ea nu e nici o materie care stă de
sine în fața Duhului creator, putându-se face
din ea orice. Căci și ea este creată de Dumnezeu și are în ea în mod virtual rațiunile și
potențele existențelor definite – chipuri ale
rațiunii Logosului – ce vor apărea prin suflarea Duhului. Apa aceea nu era cu totul
pasivă.”3. Rezultă de aici că haosul primordial purta și el, în mod virtual, chipuri ale
rațiunii Logosului. Energia aceasta indefinită se afla într-o mișcare universală, purtând în ea, prin acțiunea creatoare a lui Dumnezeu, rațiunile tuturor formelor de
existență, care vor fi actualizate prin intervenția Duhului dumnezeiesc. O parte din
energia universală indefinită, de început, ia
formă de apă sub formă de gheață, cum am

văzut mai sus, din descoperirile recente. Apa
„reprezintă rezerva mobilă din care se nasc
și se alimentează sau se țin în mișcare toate
corpurile. Nimic nu se naște și nimic nu
rămâne acum în viață, sau într-o anumită
mobilitate, fără apa mișcată de Duhul
Sfânt.”4. Rolul fundamental al Duhului în
acest caz constă în pneumatizarea intensă a
rezervei de apă lichidă a universului, împlinită prin Taina Sfântului Botez.
Hristos nu avea nevoie de Botez, fiind
născut de la început din Duh. El însă acceptă Botezul pentru oameni, spre a fi și în
acest fel primul om care se botează din apă
și din Duh. „Prin aceasta a unit Duhul din
El în mod actual cu apa, ca sân și susținător
al vieții... nesupuse morții, întrucât e deplin unit cu Duhul.”5 Urmează că renașterea
omului se petrece atât din Duh, cât și din
materia cosmică, lichidă, reprezentată de
apă, ca rezervă sau sân al formelor de
existență organizată. Părintele afirmă că
botezul are o însemnătate cosmică: materia însăși, adusă la o mobilitate duhovnicească, devine mediu al Duhului creator,
liber, mereu nou în actele Sale. Mai mult
decât atât, apa Botezului este și materia
veacului viitor, deocamdată în chip virtual, fiindcă poartă în ea pe Fiul ca ipostas
străveziu, iar pe Duhul cu energiile lui necreate. Pneumatizarea ei deplină va avea
loc abia în veacul viitor, făcând cunoscută
starea finală la care trebuia să ajungă încă
de la început spre dezvoltarea relației omului cu Dumnezeu.

3. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 3, p.25.

4. Ibidem, p. 26.
5. Ibidem, p. 27
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Într-unul din imnele la Arătarea Domnului, Sfântul
Efrem Sirul, într-un limbaj simbolic și plin de adânci
semnificații, vorbește despre apă ca mediu care contribuie decisiv la transmiterea energiilor dumnezeiești:
Dumnezeu, în mila Sa, S-a plecat și S-a pogorât,
spre a amesteca îndurarea Sa cu apele
și a uni natura măreției Sale (dumnezeiești)
cu trupurile slabe ale oamenilor.
Prin apă a aflat calea
de a Se pogorî și a locui în noi,
la fel precum a aflat și calea milei
când S-a pogorât și S-a sălășluit în pântece.
O, mila lui Dumnezeu,
care caută în toate căile spre a Se sălășlui întru noi!6
6. Efrem il Siro, Inni sulla Natività e sull’Epifania, Paoline 2003,

Să ne minunăm în fața
acestui drum de miliarde de
ani al apei, pe care Domnul
l-a rânduit tocmai pentru ca
ea să ajungă în proximitatea
noastră, a vremelnicilor locuitori ai Terrei, spre ostoirea
setei de veșnicie și spre unirea cu Hristos... Apa, ca dar al
lui Dumnezeu, merită prețuită
și folosită cu recunoștință.
Pr. Octavian Schintee
p. 473 (trad. mea)
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LITURGHIE ARHIEREASCĂ LA PAROHIA „NAȘTEREA
MAICII DOMNULUI” - ROMA II LA PRAZNICUL
SFINȚILOR TREI IERARHI, OCROTITORII
STUDENȚILOR TEOLOGI

De praznicul Sfinților Trei Ierarhi Vasile, Grigorie
și Ioan, miercuri, 30 ianuarie 2019, Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania a slujit la parohia „Nașterea
Maicii Domnului” – Roma II, înconjurat de un sobor
de preoți, unii dintre ei profesori la Facultatea de Teologie din București – extensia de la Roma.

46

Răspunsurile la strană
au fost date de către studenții din anul I și II ai
aceleiași facultăți, veniți în
număr mare la această sărbătoare.
În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte
Atanasie a subliniat importanța pe care cei trei Sfinți
Ierarhi au avut-o în lucrarea
Bisericii, urându-le și tinerilor teologi să ajungă să le
calce pe urme.
La final, Preasfințitul
Atanasie a citit rugăciunea
de înțelepțire a minții și
ajutor pentru examene,
aflându-ne în plină sesiune de evaluare.
Dăm slavă lui Dumnezeu și pentru binecuvântarea aceasta și mulțumim
tuturor celor prezenți:
Preasfințitului Părinte Atanasie, preoților, profesorilor, studenților și credincioșilor, pentru împreunarugăciune!
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Botezul Domnului

BOTEZUL DOMNULUI }N IMAGINI

în Episcopia Italiei

Sediul Episcopiei
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Cerveteri

Civitavecchia

Cerignola

Chianciano
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Cuneo

Faenza

Collegno

Fossano
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La Spezia

L’Aquila

Lanciano

Messina
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Pino Torinese

Pescara

Prata di Pordenone

Pinerolo

Reggio Calabria
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Rovigo

San Bonifacio

San Damiano

Roma II
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Ravenna

Susa

Siracusa

Settimo Torinese
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Teramo

Torino I

Torino II

Trani

APOSTOLIA • NR. 130 ‑ 131 • IANUARIE - FEBRUARIE 2019

55

BOTEZUL DOMNULUI }N IMAGINI

Trento
Saluzzo

Verbania

Verona I

Viterbo
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Reţeteşi sfaturi practice
Dragi cititori,
luna aceasta vă readucem în atenţie SFECLA ROŞIE, o legumă cunoscută din vechime pentru calităţile sale, confirmate în laboratoarele moderne: conţinutul ridicat de fier
(ajută la prevenirea bolilor de sânge şi la creşterea imunităţii), betanină (cu acţiune detoxifiantă, antiinflamatorie şi antioxidantă), potasiu (contribuie la reglarea tensiunii arteriale şi a colesterolului), precum şi cupru (în lipsa căruia părul încărunţeşte precoce, iar fracturile se vindecă mai greu), mangan (scade nivelul de zahăr din sânge), iod (favorizează
metabolismul) şi multe altele. Deşi cele mai mari beneficii se obţin prin consumul zilnic, în
stare crudă (preferabil sub formă de suc), sfecla roşie îşi păstrează multe dintre proprietăţi
până la două ore după fierbere sau coacere. De aceea, vă propunem şi noi câteva reţete de
sucuri, dar şi de salate şi deserturi inedite având ca ingredient principal sfecla roşie.
SUCURI NATURALE
• O sfeclă, două mere, o bucăţică de
ghimbir
• O sfeclă, două portocale, trei
morcovi
• O sfeclă, 200 g de fructe de pădure,
2 mere
• O sfeclă, un fenicul, o lămâie
• O sfeclă, doi morcovi, o lămâie mică
• O sfeclă, un mango, un grapefruit
• O sfeclă, o jumătate de ananas, o
lămâie mică

3 SALATE RAPIDE
Mediteraneană
Ingrediente: 500 g de sfeclă coaptă,
curăţată şi tăiată cubuleţe, 75 g de migdale rumenite puţin, 1 grăunte mare de usturoi pisat, 8 tulpini de ceapă verde, o
mână de frunze de mentă, 80 ml de ulei
de măsline, 80 ml de apă, 2 linguriţe de
suc de lămâie, sare.
Mod de preparare: sfecla roşie se asezonează cu sosul obţinut din restul ingredientelor pasate fin.
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Orientală
Ingrediente: 500 g de sfeclă roşie fiartă sau coaptă, o jumătate de căpăţână de
usturoi, 3 linguri de ulei de măsline, o lingură de seminţe de chimen şi una de coriandru (măcinate), sare, piper, după gust.
Mod de preparare: Usturoiul se fierbe în apă clocotită sărată, apoi se zdrobeşte şi se amestecă cu ulei, chimen, coriandru, sare şi piper, apoi cu sfecla roşie
tăiată bastonaşe.
Newyorkeză
Ingrediente: 2 linguri de muştar, 3
linguri de oţet de mere, 160 ml de ulei de
măsline, sare, piper, 500 g de sfeclă coaptă, curăţată şi tăiată cubuleţe, 1 avocado,
2 tulpini de ceapă verde.
Mod de preparare: muştarul se omogenizează cu uleiul şi oţetul, sare şi piper
după gust. Se adaugă sfecla roşie, apoi se
presară cu bucăţele de avocado şi ceapă
verde tocată fin.
PESTO
Ingrediente: o sfeclă roşie coaptă, 50
g de parmezan ras, 30 g de seminţe de pin,
3 linguri de ulei de măsline, 1 grăunte de
usturoi tocat, sare, piper.
Mod de preparare: toate ingredientele se mixează împreună până când se obţine o consistenţă uşor grunjoasă. Se serveşte cu paste, legume calde sau salată.
(www.marieclaire.fr )
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şi piper după gust. Când toate sunt gata,
se servesc pe felii de pâine prăjită.
HALVA INDIANĂ
SALATĂ CALDĂ
UCRAINIANĂ (SHUKHI)
Ingrediente: 3 sfecle (cca. 500 g) curăţate şi tăiate bastonaşe, 4 cepe mici (scalogno), 100 g de ciuperci (mânătărci), 2
linguri de ulei, 3 linguri de oţet de mere,
o lingură de zahăr brun sau miere, un grăunte de usturoi, sare, piper, tarhon sau cimbru, mărar, câteva felii de pâine prăjită.
Mod de preparare: ceapa tăiată în
sferturi şi amestecată cu o lingură de ulei
se coace 5-10 minute la 160 o, până îşi
schimbă puţin culoarea. Se adaugă sfecla,
sare şi piper după gust, şi se mai coc 20 de
minute, amestecând bine după 10 minute. Între timp se călesc ciupercile într-o tigaie antiaderentă, cu puţin ulei. Separat,
se amestecă oţetul cu zahăr, usturoi, sare

Ingrediente: 3 pahare pline de sfeclă
rasă, 4-500 ml de lapte sau apă, 3 linguriţe de unt sau ulei, o jumătate de linguriţă de seminţe de cardamom, 2 cuişoare, 40 g de zahăr brun, un vârf de cuţit de
sare, 6-8 nuci caju, migdale sau fistic, 1012 stafide.
Mod de preparare: cardamomul şi
cuişoarele se încălzesc cu două linguriţe
de unt sau ulei într-o tigaie mare, antiaderentă. Se adaugă şi sfecla şi se călesc toate la foc mediu, amestecând în continuu.
După minim 8-10 minute se acoperă cu
lapte sau apă, se reduce focul la minim şi
se lasă să fiarbă fără capac, amestecând din
când în când. Dacă e nevoie, se mai adugă lichid, astfel încât sfecla să fie bine fiartă. Când sfecla e gata, se adaugă zahărul
şi sarea şi se fiebe, amestecând mereu, până
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samic, se pune sare şi piper, pânsă se obţine o cremă fină. Se umplu paharele pe
jumătate cu cremă de sfeclă şi se decorează cu frişcă. Se păstrează la frigider până
în momentul servirii.
se evaporă tot lichidul, iar sfecla capătă o
culoare intensă. La final, se amestecă încă
o linguriţă de unt sau de ulei, nucile şi stafidele. Se serveşte fierbinte, caldă sau rece,
eventual cu îngheţată de vanilie.
CAPPUCCINO
Ingrediente: o sfeclă roşie mare, coaptă, 1 iaurt cu aromă de lămâie, 200 ml de
frişcă din smântână, o lingură de ulei de
nuci şi una de oţet balsamic, sare, piper.
Mod de preparare: sfecla curăţată şi
tăiată se mixează timp de 5 minute împreună cu iaurtul, uleiul de nuci şi oţetul bal-
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