APOSTOLIA
la numărul

100
e v i s t a Mi t ro p o l i e i
Europei Occidentale și
Meridionale ajunge
acum la numărul 100.
Între mijloacele folosite
de Biserică astăzi pentru
transmiterea credinței și a adevărului
Evangheliei se numără și cuvântul scris.
Trăirile omului cu Dumnezeu, cu sine și
cu semenii, precum și cu creația întreagă
– opera lui Dumnezeu Cel în Treime – se
împărtășesc celor din Biserică sau celor
din jur prin intermediul cuvântului scris,
care stă mărturie peste ani a stăruinței în
credință și a trecerii noastre prin această
lume. Credința este darul lui Dumnezeu
pentru fiecare dintre noi, însă Dumnezeu
nu ne-o poate împărtăși fără să aibă întru
toate împreună lucrarea noastră cu acest
dar. Însă datori suntem să mărturisim lumii credința noastră, să devenim apostoli
ai Lui în toate circumstanțele vieții.

R

Trăirile omului cu
Dumnezeu, cu sine și cu
semenii, precum și cu
creația întreagă – opera
lui Dumnezeu Cel în Treime
– se împărtășesc celor din
Biserică sau celor din jur
prin intermediul cuvântului
scris, care stă mărturie
peste ani a stăruinței în
credință și a trecerii noastre prin această lume.
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Mărturia trăirii credinței în Hristos în lumea de astăzi, împărtășită prin intermediul
scrisului, ne ajută să întărim credința noastră, să fim siguri că nu suntem singuri în trăirile credinței noastre, că ea face parte din viața multora, chiar dacă nu a tuturor, pentru că nu toți avem darul credinței. Comunitățile parohiale, cele monastice sau familia, locul de muncă sau școala, strada și societatea în care trăim devin prin excelență
locurile apostolatului nostru. Însă comunicarea prin scris rămâne una particulară, care
ajută și pe cei de departe și pe cei de aproape să cunoască mai bine viața Bisericii din
această parte a Europei, în interiorul Mitropoliei Europei Occidentale și
Meridionale.
Mulțumim și felicităm pe toți cei care în decursul anilor au reușit să pună în cuvinte, pentru alții, lucrarea Fiului lui Dumnezeu Cel înviat din morți, în lume și în sufletele oamenilor, prin intermediul revistei Mitropoliei – Apostolia, fie scriind, fie traducând, fie corectând, fie îngrijind fiecare număr, tuturor celor care s-au ostenit pentru
ca ea să apară cu regularitate. Pentru mulți dintre creștinii ortodocși, și nu numai, această revistă aduce, pe lângă informație, multă mângâiere sufletească, întărire în credință,
conștiința comuniunii între episcopii, preoții, diaconii, monahii și toți creștinii episcopiilor din Mitropolie, a comunităților din toate țările Europei Occidentale, precum
și cu cei dragi din țară.
Domnul fie lăudat întru toate!
† Mitropolitul Iosif
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APOSTOLATUL

APOSTOLIEI

la ceas aniversar
face „apostolat” este o binecuvântare pentru orice creștin. Dar așa cum a
fost și cu A postolii
Domnului înșiși, există
mai multe feluri de apostolat... Au fost „cei doisprezece” chemați
direct de Domnul la a urma Lui, la a
împărtăși cu El „toate ale Sale”, până la
„paharul pe care Îl va bea și botezul cu
care se va boteza”, și la a fi „martorii Lui”;
au fost apoi „cei șaptezeci” ce au fost
„trimiși” și au propovăduit, la rândul lor,
Împărăția Cerurilor.
În zilele noastre, continuatorii apostolatului în Biserică sunt episcopii și
„trimișii” lor în mijlocul poporului, preoții.
Aceștia au „datoria” de a propovădui Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, pentru
a împlini, pe perioada de timp a slujirii
lor, porunca dată de Domnul Apostolilor
Lui, înainte de Înălțare: mergând, învățați

A

Mare mi-ar fi bucuria dacă,
începând cu acest număr, cei
care sunt trimișii episcopilor în
mijlocul poporului, preoții și
preotesele, la care se adaugă
diaconii și diaconițele, monahii și monahiile și toți cei care
cunosc revista Apostolia, ar
folosi-o mai frecvent și mai
eficient ca instrument de
apostolat pus la dispoziția lor
cu atâta jer elnicie!
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toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,
învățându-le să păzească toate câte v-am
poruncit vouă (cf. Mt. 28, 19-20). Dar apostolatul nu se reduce doar la clerici, ci fiecare monah și fiecare creștin, în rânduiala și în rostul lui, este chemat a fi un
„martor” al lui Hristos, un apostol. Harul
Botezului are în sine imperativul apostolatului, făcând din cel care îl primește neam
sfânt, preoție împărătească, popor ales al lui
Dumnezeu (cf. 1 Pt 1-2, 9).
Unul dintre mijloacele de propovăduire adoptat de Apostoli, în plus față de proclamarea propriu-zisă a cuvântului Evangheliei, a fost cuvântul scris. Deși ei au
scris Evanghelia la o vreme îndepărtată
de epoca tiparului, cuvântul scris de ei s-a
răspândit cu repeziciune și a fost citit și
ascultat de generații și generații de creștini,
până la noi. La cuvântul Scripturii s-au
adăugat interpretările acestuia de către
Părinții Bisericii, Viețile Sfinților și scrierile Sfinților Părinți și împlinirile lor
duhovnicești. Aceasta face să avem astăzi
cărți atât de prețioase ce au devenit un
adevărat „stil” literar precum Patericul, Filocalia sau Proloagele, ca să enumăr doar
câteva dintre ele.
Dar omul contemporan, bombardat
cum este de tot felul de informații, prin
scris sau audio-vizual, are nevoie, pentru
a putea gândi și trăi creștinește în societate, de învățătură specifică provocărilor ce
îi stau înainte. Revista Apostolia a Mitropoliei noastre este unul dintre mijloacele
prin care Biserica de azi încearcă să pro-
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pună fiilor ei din Europa Occidentală și
Meridională această învățătură sau, am
putea-o numi, hrană din care să-și ia „vitamine” necesare sistemului lor imunitar
sufletesc atât de solicitat de „virușii” și „microbii” ce bat la poarta minții și a simțurilor
căutând să le străpungă, pentru a ajunge
la inima lor și să o cucerească.
Prezentul număr al Apostoliei are o
semnificație aparte, fiind cel de-al 100-lea.
Pentru veșnicie, o sută de ani sau o sută
de numere reprezintă o „cantitate” nesemnificativă... Dar ținând seamă de efectul
benefic pe care îl au cuvintele presărate
de diferiții colaboratori ai Apostoliei asupra sufletelor tot mai numeroase care se
adapă din ele, nu putem decât să dăm slavă lui Dumnezeu atât pentru binefacerile duhovnicești știute, cât și pentru cele
neștiute, pe care paginile revistei Mitropoliei noastre le-au adus prin cele 99 de
numere de până acum!
Un fapt de apreciat, tocmai pentru că
e prea puțin apreciat, este osteneala și jertfa ce stă în spatele apariției acestei reviste, începând de la selectarea, corectarea și
traducerea textelor și până la punerea lor
în pagină și asocierea imaginilor celor mai
potrivite cu ceea ce ele spun, tipărirea,
transportarea și distribuirea lor în parohii. Și mare mi-ar fi bucuria dacă, începând cu acest număr, cei care sunt trimișii
– apostolii – episcopilor în mijlocul poporului, preoții și preotesele, la care se adaugă diaconii și diaconițele, monahii și monahiile și toți cei care cunosc revista
Apostolia, ar folosi-o mai frecvent și mai
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eficient ca instrument de apostolat pus la dispoziția lor cu atâta jertfelnicie!... Nu cred
că receptarea revistei Apostolia în parohiile și mănăstirile noastre se ridică la nivelul
jertfei ce se face pentru redactarea și editarea ei, și, cu atât mai puțin, la nivelul calității
mesajului (adaptat la cât mai multe „gusturi” literare) pe care ea îl propune spre lectură și meditație.
De aceea, îi îndemn pe toți cei care cunosc Apostolia să o facă cunoscută mai mult
celor care nu o cunosc, prezentând credincioșilor (în cazul clericilor) de fiecare dată
numărul nou apărut și îndemnându-i să citească ceea ce el conține. Iar de la apostolatul clerical să trecem la apostolatul „popular”, răspândind revista Apostolia la cei din
jurul nostru, dat fiind că ea cuprinde articole atât de variate și de îmbogățitoare a
cunoștințelor de credință și de teologie atât pentru cei mai „avansați” duhovnicește,
cât și pentru cei începători sau chiar pentru copii. Astfel, împlinim și noi și cinstim
jertfa ce se face pentru a ni se pune la dispoziție „de-a gata” învățătură teologică și hrană duhovnicească pe care noi, cei mai mulți, nu am avea nici timpul și nici priceperea
să le găsim.
Urez colegiului redacțional al revistei Apostolia ca acest număr să constituie un nou
început în receptarea și mai ales în aprecierea a tot ceea ce ea are vocația de a fi în
Mitropolia noastră!
La mulți ani, cu belșug de folos mântuitor atât redactorilor și colaboratorilor,
cât și tuturor cititorilor revistei Apostolia!
† Episcopul Siluan
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
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REVISTA

APOSTOLIA
mijloc de pastoraţie
și misiune
uvântul apostol provine din
cuvântul grec αποστολος,
care înseamnă „sol” sau
„trimis”. În sens creștin, cuvântul apostol se referă la
cei 12 ucenici ai Domnului nostru Iisus Hristos care au propovăduit în toată lumea Evanghelia Mântuitorului. Apostoli au fost numiți și alți ucenici
ai Domnului sau chiar unii dintre ucenicii apostolilor, aceștia fiind cunoscuți în
tradiția Bisericii ca „cei Șaptezeci de Apostoli” deși numărul lor a ajuns să depășească
numărul de șaptezeci. Biserica a dat și altor sfinți, datorită lucrării lor însemnate
de zidire a Bisericii, apelativul de „egali cu
apostolii” sau „ întocmai cu apostolii”. Printre aceștia se numără: Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfânta Mare Muceniță
Tecla, Sfânta Maria Magdalena.
Din cele amintite mai sus vedem că
misiunea de a propovădui și de a face

C
6

Îndemn părintește pe
preoții și credincioșii
Mitropoliei noastre să se
folosească, pe lângă predicile și conferințele
părinților duhovniceș pe
care le ascultăm în biserici,
și de ar colele revistei
Apostolia care, prin diversitatea lor, își propun să
aducă lumina cea adevărată în sufletele noastre.
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cunoscută Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu a fost rezervată în exclusivitate celor 12 Apostoli, ci toți
creștinii, ca ucenici ai Domnului, suntem
chemați să-L mărturisim pe Hristos Cel
mort și înviat, făcând în acest fel lucrare
de apostol.
Mitropolia noastră, a Europei Occidentale și Meridionale, cu cele trei eparhii: Arhiepiscopia Europei Occidentale,
Episcopia Italiei și Episcopia Spaniei și
Portugaliei, prin toți vrednicii ei slujitori,
duce o bogată și rodnică lucrare pastorală în rândul turmei celei cuvântătoare
care s-a așezat pe meleagurile occidentale și meridionale, tărâmuri sfințite întâi
de către Sfinții Apostoli Petru și Pavel,
iar după tradiția hispanică și de către
Sfântul Apostol Iacob, apostoli care au
semănat sămânța Cuvântului celui bun,
iar mai apoi de sfinții martiri răspândiți
în toate aceste teritorii care, cu sângele
lor, au udat grăuntele de muștar făcându-l
să crească copac desăvârșit în ramurile
căruia și-au făcut adăpost „păsările cerului”, adică toți credincioșii care L-au
primit pe Hristos în inimile lor.
Pe lângă lucrarea pastorală, însă, am
sporit și lucrarea misionară a Bisericii, pe
care suntem datori să o facem în rândul
acelora care nu L-au descoperit și nu L-au
cunoscut încă pe Dumnezeu nostru Cel
viu și nu L-au mărturisit ca fiind singurul
Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos
pe Care L-a trimis, precum și în rândul
acelora care L-au cunoscut pe Dumnezeu,
dar s-au înstrăinat de El.

Transmiterea mesajului evanghelic privind ultima poruncă a lui Hristos: „mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului
Duh, învăţându-le să păzească toate câte
v-am poruncit vouă” (Mt. 28, 19-20) reprezintă misiunea durabilă a Bisericii.1
Prin articolele publicate în Revista
Apostolia, care luna aceasta a ajuns la cel
de-al o sutălea număr, dorim să contribuim la misiunea durabilă a Bisericii și să
așternem pe hârtie toată viața bisericească a Mitropoliei noastre, făcând cunoscut
mesajul Domnului pe calea scrisului și făcând lucrare de apostol.
În zilele noastre puțini sunt cei care citesc. Datorită acestui fapt putem vorbi de
o „criză a lecturii”. Beneficiile cititului sunt
multiple. Cititul are rolul de a dezvolta
vocabularul, de a dobândi o gândire analitică dezvoltată, stimulează memoria și
este o terapie pentru minte. Dacă cititul
cărților educative aduce atâtea beneficii
1. Sfântul și Marele Sinod: Misiunea Bisericii în
Lumea contemporană
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asupra minții și intelectului, cititul Sfintei Scripturi, a cărților și a revistelor duhovnicești
este hrană pentru minte și suflet, călăuză în viața duhovnicească și izvor de
înțelepciune.
Ziditorul cerului și al pământului nu S-a limitat doar la a vorbi poporului său prin
proroci, ci a făcut mult mai mult. Cu voia Lui cea dumnezeiască „Cuvântul său S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl,
plin de har și de adevăr”.2 Cuvântul lui Dumnezeu S-a întrupat și a devenit accesibil și
palpabil nouă, oamenilor. Așijderea, Evanghelia Domnului care s-a transmis prin viu
grai s-a așternut mai apoi în scris, pe papirus născându-se Sfânta Scriptură, în felul
acesta mesajul evanghelic devenind cunoscut în toată lumea. Învățătura mântuitoare
o moștenim în egală măsură și din Sfânta Tradiție și din Sfânta Scriptură, ambele izvorând din același și unic Izvor cu apă vie al dumnezeirii.
Îndemn părintește pe preoții și credincioșii Mitropoliei noastre să se folosească,
pe lângă predicile și conferințele părinților duhovnicești pe care le ascultăm în biserici, și de articolele revistei Apostolia care, prin diversitatea lor, își propun să aducă lumina cea adevărată în sufletele noastre.
Cuvântul citit cu atenție dintr-un articol duhovnicesc se întrupează în mintea și
inima noastră și pregătește ogorul sufletelor noastre pentru primirea Domnului. Sfântul
Ioil ascetul recomandă acelora care nu găsesc un om duhovnicesc care să-i călăuzească pe drumul mânturii să citească Scripturile pentru că acestea îi vor învăța toate. Când
însă ne lipsește rugăciunea nu putem înțelege Scripturile, și nu întotdeauna avem șansa
de a avea în mijlocul nostru oameni duhovnicești care să ni le tâlcuiască. Soluția în
aceste cazuri sunt cărțile sau revistele duhovnicești, asemenea revistei Apostolia, care
cuprind fragmente din scrierile sfinților părinți și ale duhovnicilor îmbunătățiți, pe
care le putem duce în casele noastre pentru ca, citindu-le, să ne îmbogățim și să creștem
duhovnicește.
Voi încheia prin a aduce mulțumire redacției, colaboratorilor, corectorilor, traducătorilor, tehnoredactorilor și, nu în ultimul rând, coordonatorilor revistei Apostolia,
pentru toată osteneala pe care o depun pentru ca revista Mitropoliei noastre să fie una
de elită, dar mai ales de folos duhovnicesc!
Domnul să binecuvinteze lucrarea noastră a tuturor și să sporească harul Său
mântuitor în tot omul!
† Episcopul Timotei,
al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei
2.
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Ioan 1, 14.
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ÎNTÂLNIREA MAICII DOMNULUI
CU SFÂNTA ELISABETA
Maria, Maica Domnului, merge să o vadă pe Elisabeta, Maica Înaintemergătorului
Cântarea Mărește (Lc 1/39-56)

Termenul de „vizitare” vine din latina ecleziastică visitatio, termen care apare în Occident începând cu secolul al XIII-lea. Este pomenirea liturgică a vizitei pe care a făcut-o
Fecioara Maria verișoarei sale Elisabeta, imediat după Buna Vestire (sărbătorită la 25
martie). Este vorba de prima descoperire a Întrupării Cuvântului către o a treia persoană, de prima întâlnire între Iisus și Ioan în pântecele maicilor lor, și prilej al celei mai frumoase cântări neotestamentare, Mărește, căreia îi dă glas Maica Domnului. Este un
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eveniment istoric și biblic relatat pe larg în
Evanghelia de la Sfântul Luca și comentat
îndelung de către Părinții Bisericii.
Ne poate surprinde faptul că Bisericile
nu pomenesc prea des de acest eveniment
în diferitele rituri. Această sărbătoare este
necunoscută în Răsărit, însă pericopa evanghelică se citește în ziua sărbătorii Nașterii
Maicii Domnului1 (8 septembrie). În Apus
este prăznuită în ritul roman2, însă numai
din secolul al XIII-lea: franciscanii au adoptat această sărbătoare „marială”, în 1263.
Ea nu a fost preluată de toată Biserica
Romano-Catolică decât în 1389 de către
papa Urban al VI-lea, pentru a dobândi,
prin Maria, sfârșitul „marii schisme din
Occident3 ”, dar nu s-a răspândit cu adevărat decât în secolul al XV-lea. În mod curios, franciscanii au ales o dată „orientală”,
2 iulie, care la Constantinopol era sărbătoarea „Așezării în raclă a sfântului veșmânt
al Maicii Domnului” în biserica din
Vlaherne, praznic la care se citea Evanghelia
1. Cu toate acestea, pericopa este puțin scurtată:
lipsește jumătate din cântarea Mărește! Mai
este citită și la Utrenia Intrării în Biserică a
Maicii Domnului (21 noiembrie).
2. Anumiți autori spun că exista încă dinainte în
ritul ambrozian [ritul de la Milano și din întreaga Italie de Nord, aparținând familiei liturgice a ritului Galilor, comportând însă anumite elemente romane, datorită proximității
geografice a celor două rituri], dar nu am putut verifica acest lucru.
3. Marea schismă din Occident: schismă internă
a Bisericii romane, datorată alegerii simultane
a mai multor papi (1378-1451), și care a fost
urmarea exilului papilor de la Roma la Avignon
(1309-1376).
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Vizitării4. Această dată poate părea surprinzătoare pentru că Buna Vestire se
sărbătorește la 25 martie (vizitarea a avut
deci loc cu câteva zile mai târziu, la sfârșitul
lui martie), iar data de 2 iulie este posterioară datei tradiționale a nașterii Sfântului
Ioan Botezătorul (24 iunie), care a avut
loc pe când Maria era încă la verișoara ei
4. Așezarea în raclă a sfântului veșmânt al Maicii
Domnului: sub domnia împăratului Leon I-ul
(457-474) doi nobili au făcut un pelerinaj în
Țara Sfântă și au luat de acolo o relicvă ce se
găsea în Galileea, „Veșmântul Maicii Domnului” pe care au așezat-o în biserica din Vlaherne, în nordul Constantinopolului [și, în acea
vreme, în afara zidurilor orașului] în 473. Împăratul a pus să se construiască atunci o capelă
rotundă în biserică pentru a adăposti moaștele,
în care s-a așezat Veșmântul și „Maforionul”,
Vălul Fecioarei Maria, care a jucat un rol foarte important în istoria orașului imperial (acest
Văl sau Acoperământ a fost la originea sărbătorii „Acoperământul Maicii Domnului” [asupra Constantinopolului], de la 1 octombrie).
Biserica Maicii Domnului de la Vlaherne a
devenit unul dintre sanctuarele cele mai prestigioase din Constantinopol. Datorită icoanei
sale și a moaștelor (și mai ales a Acoperământului Fecioarei) orașul a fost salvat rând pe rând
de avari (în 626), de arabii musulmani (în 717)
și de ruși (care erau păgâni, în 864). În fiecare
vineri, la vecernie, se săvârșea o minune: acoperământul din mătase al Mariei, care acoperea icoana sa, se ridica prin minune descoperindu-i chipul, pentru a se coborî din nou
sâmbătă la vecernie. Biserica, reconstruită în
1070, a fost distrusă printr-un incendiu în 1434,
cu 19 ani înainte de luarea Constantinopolului de către turcii musulmani: a fost semnul
dispariției viitoare a Imperiului Roman de Răsărit, Imperiul Bizantin, și a Constantinopolului, care se va chema apoi Istanbul.

APOSTOLIA • NR. 100 - 101 • IULIE - AUGUST 2016

TÂLCUL EVANGHELIEI

Elisabeta5. Conciliul Vatican II a schimbat
data fixând-o la 31 mai6 (între Buna Vestire
și Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul).
Această Evanghelie se citește și în vinerea
celor Patru Timpuri ale Iernii7, însă fără
Mărește.
Pericopa începe cu „Și în acele zile”.
Or, Sfântul Luca tocmai istorisise Buna
Vestire. Vizitarea Mariei la verișoara ei
Elisabeta s-a petrecut deci „în cea de-a
șasea lună” a sarcinii acesteia (versetul 26),
chiar după Buna Vestire. De ce Maria s-a
dus „în grabă” într-un ținut muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, după o
vestire atât de tulburătoare ca acea pe care
Arhanghelul Gavriil tocmai i-a adus-o de
la Dumnezeu, și anume că va zămisli pe
Fiul lui Dumnezeu, prin puterea Sfântului
Duh? S-ar putea crede a priori că această
tânără fată, această fecioară de 16 ani, care
nu era încă măritată cu Iosif, ar fi avut nevoie să se adâncească în sine, să facă liniște
înlăuntrul său, să mediteze, pentru a pu5. Trebuie să observăm totuși că 2 iulie este octava Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.
6. 31 mai: probabil pentru că la acea dată era o
sărbătoare a „Mariei-Regină”, instituită de către Pius al XII-lea în 1954 și care a fost mutată de Vatican II la 22 august, la octava Adormirii
Maicii Domnului.
7. Cele patru timpuri ale iernii: în ritul roman
existau ceremonii de penitență la fiecare schimbare de anotimp, numite „Patru-timpuri”.
Mesele (liturghiile) de miercurea și de vinerea
erau penitențiale (cu post) iar sâmbătă seara
se slujea o mesă (liturghie) de priveghere de
duminică, în timpul căreia episcopul făcea hirotonii. Cea de primăvară coincidea cu Postul
Mare, iar cea de iarnă cu Postul Crăciunului.

tea asimila, integra, în ființa ei această
neobișnuită vestire dumnezeiască. Or, ea
face tocmai contrariul: de ce? Mai multe
motive ne pot ajuta să înțelegem.
Arhanghelul Gavriil îi explicase mai întâi că își va păstra fecioria și întru zămislire și întru naștere, ceea ce însemna că va
putea să rămână credincioasă lui Dumnezeu, Mirele ei ceresc, ceea ce pentru ea era
primordial. Dar faptul în sine depășea cu
toate acestea înțelegerea omenească. Atunci
i-a arătat, la sfârșitul cuvântului său, că „Elisabeta, ruda ei, a zămislit și ea fiu la bătrânețe
și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea
numită stearpă” (Lc 1, 36), pentru a-i arăta că „nimic nu este cu neputință la Dumnezeu”. Această descoperire era importantă pentru Maria, fiind de natură a o întări:
faptul că o femeie în vârstă și stearpă, căsătorită cu un bătrân, a putut să zămislească
reprezenta o netăgăduită mărturie a atotputerniciei lui Dumnezeu. Imediat după
aceea, ea va spune „da” („Fie mie după cuvântul tău”). Ce bucurie să fii plăcută lui
Dumnezeu, dar și ce singurătate să porți o
asemenea taină! Cu atât mai mult cu cât
Iosif, care deocamdată nu e era decât „logodnicul” ei, nu știa nimic8.
Ca atare, Maria va vrea să o viziteze
grabnic pe vara sa, căci are nevoie să
8. După Proto-Evanghelia lui Iacov, Iosif nu va
descoperi sarcina Mariei decât în luna a șasea,
întorcându-se de la muncă din Capernaum. Va
vrea să o lepede în ascuns, după cum aflăm la
Mt 1, 18-24. Acest lucru este confirmat de „îndoiala lui Iosif ”, raportată la Mt 1,18-24 (cititorul poate consulta în acest sens Apostolia n°
81, 12-2014).
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împărtășească taina aceasta și bucuria ei cu o femeie prietenă apropiată. Or, singura femeie pe lume cu care putea face acest lucru era vara ei Elisabeta, pentru că erau legate
nu numai prin legătura de sânge și prin prietenie, ci și prin iubirea de Dumnezeu și încă
mai mult, prin faptul că Dumnezeu săvârșise o minune cu fiecare din ele, dăruindu-le o
sarcină minunată pentru mântuirea lumii, chiar dacă între cele două nu încape nici o
comparație9.
Trebuie să adăugăm că Maria se grăbește și să o ajute pe vara sa care nu mai era la
vârsta obișnuită de a avea un copil, și care nu mai avea energia unei tinere femei. Harul
deosebit, și unic pe veci, pe care l-a primit nu o face să uite a doua poruncă din Lege,
care este de a iubi pe aproapele ca însuși pe sine10.
Cât despre Origen, acesta dă o altă „dumnezeiască” interpretare: „…pentru că
Iisus, care era în pântecele ei [al Mariei], se grăbea să-l sfințească pe Ioan, care era încă
în pântecele maicii sale… și din acest moment, a făcut din Înaintemergătorul Său un
proroc”11.
Maria își strânge deci câteva lucruri și pleacă „în grabă”. Evanghelia nu ne spune
dacă Iosif este cu ea. În ce oraș se duce ea? O tradiție indică Hebron12. Drumul între
Nazaret și Hebron este destul de lung (cel puțin 200 de km: călare pe măgar, e nevoie de 5 până la 7 zile pentru a-l străbate).
Maria „a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta”. Cele două sfinte femei
sunt singure (Zaharia nu era acolo probabil, fiind mut de șase luni) și foarte fericite că
se revăd, mai ales într-o asemenea împrejurare. Atunci se petrece ceva minunat: îndată „pruncul [Elisabetei] a săltat în pântecele ei… ”. Ioan Botezătorul, care este un
prunc de șase luni în pântecele maicii sale, tresaltă de bucurie în prezența lui Mesia, Care tocmai a fost zămislit – după trup – în pântecele Mariei13. Elisabeta spune
9. Dumnezeu, într-adevăr, a săvârșit aceeași minune cu Elisabeta ca și cu mai multe alte femei drepte din Vechiul Testament, toate sterpe și în vârstă, pentru că era vorba de lumea veche, îmbătrânită în păcat: Elisabeta este ultima dintre aceste drepte femei. În timp ce minunea pe care Dumnezeu
a săvârșit-o cu Maria este unică pentru totdeauna și de neajuns pentru mintea omenească (dar și
pentru mintea îngerească).
10. Acest lucru este subliniat de Sfântul Efrem Sirul (secolul al IV-lea) în comentariul său la
Evanghelia concordantă (S.C. n°121; tot § 31 din cap. I, IV (p. 62-63) este admirabil).
11. Origen (secolul al III-lea): omilie despre Vizitare (omilia a 7-a, în L’Evanagile de St Luc commenté par
les Pères, p. 43-a47).
12. Hebron era o cetate „levitică”, adică preoțească: aceste cetăți fuseseră acordate preoților ca locuințe,
pentru că seminția lui Levi nu primise nici un teritoriu la împărțirea Pământului Făgăduinței de către Iosua [Ios. 21] (erau 48 de seminții în Israel). Se găsește la aproximativ 40 de km la sud de Ierusalim.
De la Nazaret la Hebron (exista un drum) sunt aproximativ 200 de km, distanță care poate fi parcursă pe jos sau pe măgar (de la 10 la 12 zile, sau de la 5 la 7 zile).
13. Putem crede că Iisus trebuie să fi fost, cu prilejul Vizitării, un embrion de aproximativ 15 zile.
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într-adevăr Mariei, puțin mai departe (versetul 44): „pruncul a săltat de bucurie în
pântecele meu”. Sfântul Luca adaugă: „...
și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt”.
Aceasta înseamnă că Ioan Botezătorul,
încă din pântecele ei, s-a umplut de Duhul Sfânt14, și maica sa dimpreună cu el.
Este prima întâlnire dintre Hristos și
Înaintemergătorul Său, în pântecele maicilor lor15. Trebuie să observăm că Maria
nu a spus încă nimic. Elisabeta a înțeles
taina pentru că Ioan a „săltat de bucurie
în pântecele ei” la salutarea Mariei, în care
se zămislise dumnezeiescul prunc (era însărcinată de aproximativ cincisprezece
zile). Duhul Sfânt, pogorând asupra lui
Ioan și a maicii sale, i-a descoperit această taină. Apoi, Maria va vorbi îndelung cu
vara sa.
Elisabeta, plină de Duhul Sfânt „cu
glas mare a strigat și a zis: Binecuvântată
ești tu între femei16 și binecuvântat este
14. De altfel, ne putem întreba dacă nu în acest
moment se împlinește prorocia lui Isaia cu privire la El: „Domnul m-a chemat de la nașterea
mea, din pântecele maicii mele…” (Is. 49, 1, și
până la versetul 7). Origen lasă să se înțeleagă
astfel, în prea frumoasa sa omilie despre
Vizitare.
15. Există o icoană minunată, în care se văd cele
două sfinte femei, Maria și Elisabeta, salutându-se, fiecare cu pruncul ei (bine reprezentat)
în pântece, iar Sfântul Ioan se închină înaintea
Domnului Iisus.
16. Aceasta este o reminiscență din Cartea Iuditei.
Ozias îi spune Iuditei: „Mărită să fii tu, fiică,
de Dumnezeu cel Preaînalt, înaintea tuturor femeilor de pe pământ…” (Iudita 13, 17). Această
tânără văduvă salvase neamul evreiesc de oștile
străine (asirieni sau babilonieni?) ucigându-l

14

rodul pântecelui tău”. Dumnezeu
vorbește prin gura ei și arată măreția și
sfințenia Mariei și a fiului ei dumnezeiesc.
Aici avem a doua parte a preafrumoasei
rugăciuni care se numește Salutarea marială (prima parte fusese spusă de
Arhanghelul Gavriil 17 la Buna Vestire).
Ea se minunează de cinstirea care i se face,
de a fi cercetată de „Maica Domnului
meu”, ceea ce înseamnă Maica Domnului.
Aici avem prima mărturisire – biblică – a
dogmei care va fi afirmată trei sute de ani
mai târziu la Sinodul de la Efes18, când
pe uriașul Olofern. Maria, în ceea ce o privește,
va contribui la mântuirea omenirii și a lumii
întregi zdrobind capul șarpelui. Probabil datorită acestei ocurențe biblice tradiția liturgică a adăugat „toate” la salutarea marială („tu es
bénie entre toutes les femmes”…, binecuvântată ești tu între toate femeile).
17. „ Bucură-te Marie, ceea ce ești plină de har,
Domnul este cu tine [prima parte, spusă de
Arhanghelul Gavriil la Buna Vestire], binecuvântată ești tu între (toate) femei(le) și binecuvântat este rodul pântecelui tău [partea a
doua, spusă de Sfânta Elisabeta cu prilejul
Vizitării]”. Este cea mai frumoasă rugăciune
către Maica Domnului. Este universală, însă
folosită ca atare mai ales în Occident. Urmarea
(„Sfântă Marie, Maica Domnului, roagă-te pentru noi păcătoșii … ”) este o adăugare occidentală ulterioară, care de altfel are mai multe
variante (forma definitivă s-a conturat abia în
secolul al XVI-lea) și care nu este folosită în
Ortodoxie.
18. Sinodul de la Efes (al treilea sinod ecumenic)
în 431, întrunit pentru a condamna erezia nestoriană: Maria va fi proclamată „Theotokos”,
adică Născătoare de Dumnezeu, pentru că,
dacă a zămislit pe Hristos după trup (deci firea omenească a Cuvântului), cum El este o
singură persoană, indivizibilă, Fiul lui
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Maria va fi numită „Theotokos”, adică
Născătoare de Dumnezeu. Apoi Elisabeta
prorocește prin Duhul Sfânt: „Fericită
ceea ce a crezut că se vor săvârși cele spuse ei de la Domnul”. Aceasta înseamnă că
Hristos va veni în lume, Se va arăta ca
Mesia și va mântui pe omul căzut, biruind moartea, păcatul și pe diavol, prin
moartea și învierea Sa.
Maria va da atunci glas, prin Duhul
Sfânt care îi umple întreaga ființă, minunatei sale cântări Mărește. Această cântare este în același timp o reminiscență a
două cântări din Vechiul Testament, cea
a lui Moise după trecerea Mării Roșii (cântată de Moise și de sora sa Maria, prorocița,
în secolul al XIII-lea î.Hr. – Ieș.15) și mai
ales cea a Anei, după nașterea lui Samuil
(în secolul al XI-lea î. Hr. – 1 Sam. 2,1-10),
dar și o prorocie19, căci numeroase versete vestesc învățătura lui Hristos și se regăsesc în cuvântarea de la începutul propovăduirii Sale („Predica de pe munte”).
Este folosită universal în Dumnezeiasca
Liturghie: în Apus, se cântă la vecernie20,
încadrată de un „antifon mare” legat de
sărbătoarea zilei sau de perioada liturgiDumnezeu, ea este cu adevărat „Născătoare de
Dumnezeu”. Teologia egipteană a biruit teologia antiohiană.
19. Lucru subliniat de Sf. Ambrozie de Milano
(Tratat despre Evanghelia Sf. Luca, I, S.C. n°
54bis, p. 81)
20. Mărește era cântat la vecernie în Regula Sf.
Benedict, care a fost impusă în toate mănăstirile din Occident de către Carol cel Mare. Dar
în slujba dumnezeiască a galilor, se cânta la
Laude.

că; în Răsărit, este cântată la cel de-al nouălea imn de la canonul Utreniei. Numele
său uzual (Magnificat) vine din primul
cuvânt al textului latin („Magnificat anima mea Dominum...”). O vom comenta pe
scurt.
„Mărește sufletul meu pe Domnul
și s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu,
Mântuitorul meu… ”. Cea de-a doua parte a frazei se găsește la Prorocul Avacum
(3,18). Sufletul21, această parte nevăzută
și netrupească a firii omenești, are puterea de a înțelege, de a gândi, a simți (centrul inteligenței și al sentimentelor). A
mări înseamnă „a face mare”, adică a
recunoaște mărirea lui Dumnezeu, a-L slăvi pentru atotputernicia Sa. Sufletul Mariei
este pe de-a-ntregul întors către Dumnezeu
și Îl slăvește în deplină conștiință. Duhul22
este, după cum spun anumiți Părinți
„ascuțișul sufletului”, care are capacitatea
de a intra în comuniune cu Dumnezeu. A
„se bucura de Dumnezeu” înseamnă a
împărtăși bucuria dumnezeiască, a avea
experiența cunoașterii lui Dumnezeu, a
se împărtăși de El, este o formă de ieșire
din sine: Maria este în extaz. „Mântuitorul
meu”: Cel pe care Îl port în mine, Fiul lui
Dumnezeu – Iisus Hristos – care a venit
să mântuiască pe toți oamenii, inclusiv pe
mine. Și de ce este Maria în acest extaz?
„….că a căutat spre smerenia roabei
Sale.” Se găsește o frază similară în prima
carte a lui Samuil (1, 11). Dumnezeu este
smerit: Tatăl este izvorul smereniei,
21. În greacă: psychê, în latină: anima
22. În greacă: pneuma, în latină: spiritus.
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Fiul este smerenia („…căci sunt blând și
smerit cu inima” – Mt 11, 29) iar Duhul
Sfânt este duhul smereniei. Dumnezeu
iubește pe cei smeriți. Maria este de o smerenie desăvârșită, după chipul lui Dumnezeu. În textul grec (și român, N. tr), este
mai mult decât „slujitoare”, este „roabă”
(doulos). Hristos va spune: „Cel care va
vrea să fie cel dintâi, va fi robul tuturor ”
(Mc 10, 44) și la fel: „Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci ca El să slujească”
(Mt 20, 28).
„Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic și sfânt este numele
Lui”. Maria este smerită, dar este
conștientă de harul de nespus care i s-a
dat, pentru binele întregii omeniri și al
întregii zidiri. „Mărirea”, minunea făcută
pentru ea este că Tatăl ceresc i-a cerut să
fie maica Fiului Său Unul Născut, prin
Duhul Său cel Sfânt. Toate ființele
omenești, de la Adam și Eva până la ultimul om ce va să se nască, vor recunoaște
că Maria împărtășește bucuria divină, că
este părtașă la bucuria cea întru Dumnezeu, sfântă. Numele lui Dumnezeu – Iisus Hristos – este sfânt23, după cum tatăl
este sfânt și Duhul este sfânt. Această frază se găsește în Psalmul 110, 9. Maria este
„chivotul sfințirii” (Ps 131, 8).
23. Domnul ne va învăța mai apoi să spunem Tatălui
ceresc: „ …sfințească-se numele Tău… ”. Iisus
Hristos este Numele Tatălui, pentru că Îl revelează. A sfinți înseamnă a recunoaște ca sfânt,
după cum Tatăl Său este sfânt, și a-L slăvi. Maria
prorocește această sfințenie.

16

„Și mila Lui în neam și în neam spre
cei ce se tem de El.” Dumnezeu este milostiv pentru că este Dragoste. Termenul
latin Misericordia24 înseamnă a avea o inimă sensibilă la durerile altora, a purta cu
ei suferințele lor, a fi compătimitor. Această
milostivire există dintotdeauna și pentru
totdeauna. Dar nu poate fi primită decât
de cei care sunt conștienți de atotputernicia lui Dumnezeu și deci de puținătatea
omului și a făpturii. Aceasta înseamnă „a
se teme de Dumnezeu”. Cel care are inima împietrită nu va putea primi această
comoară. Această frază se găsește la
Psalmul 102, 17.
„Făcut-a tărie cu braţul Său, risipit-a
pe cei mândri în cugetul inimii lor.”
Bunătatea lui Dumnezeu nu este slăbiciune: El este „cel tare, cel puternic întru războaie” (Ps 23, 8). În imnul serafic cântat
împrejurul tronului lui Dumnezeu în timpul liturghiei cerești – Trisaghionul –
Hristos este numit „Sfinte Tare”, pentru
că manifestă puterea lui Dumnezeu în slăbiciunea Omului. Dumnezeu leapădă
mândria, pentru că e un comportament
total străin firii Sale. Iar mândria se ascunde în inima omului. Dumnezeu risipește
pe cei mândri precum se spulberă praful,
când vrem să curățăm și să înfrumusețăm
un obiect sau un loc.
„Coborât-a pe cei puternici de pe
scaune și a înălţat pe cei smeriţi”. Această frază se găsește în Ecleziastul (10, 14)
și în cartea lui Iov (Iov 12, 19 și 5, 11). A
24. În greacă: eleos (milostivire, milă), pe care îl
regăsim în eleison êmas , miluiește-ne pe noi.
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coborât pe cei puternici de pe tronurile
lor, pentru că nu erau ca adevăratul Împărat, Împăratul Ceresc, care este blând
și smerit. Înalță pe cei smeriți, după
învățătura lui Hristos: „cel care se smerește
pe sine va fi înălțat…”. Este răsturnarea
valorilor.
„Pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăţi și pe cei bogaţi i-a scos afară deșerţi.” Prima parte se găsește în Psalmul
106, 9. Dumnezeu satură pe cei care înfometează după El. Dar Se împotrivește celor care au propria lor bogăție și deci care
nu au nevoie de El. Hristos va învăța adesea să fim „bogați pentru Dumnezeu” și
nu pentru noi înșine25.
„A sprijinit pe Israil, slujitorul Său,
ca să-Și aducă aminte de mila Sa, precum a grăit către părinţii noștri, lui
Avraam și seminţiei lui, în veac.” Elementele acestei fraze se găsesc la Prorocul Isaia (41, 8-10), și în Psalmul 97, 3,
la Prorocul Miheia (7, 20) și în a doua
carte a lui Samuil (22, 51). Israil a păcătuit mult, iar Domnul și mustrarea Domnului a venit adesea asupra lui, dar niciodată nu a îngăduit nimicirea sa. Căci
Domnul a făcut un legământ cu Avraam
și cu seminția lui (seminția celor drepți):
Se întoarce așadar mereu la milostivirea
Sa. Este lucru cu totul remarcabil că
această cântare de slavă a Mariei se termină cu Avraam pentru că ea este rodul

cel mai înalt al seminției celor drepți, fiica lui Avraam. Genealogia lui Hristos
după Sfântul Matei începe cu Avraam
pentru a ajunge la Maria. Dumnezeu, Tatăl ceresc, a trimis și a dat pe Fiul Său
pentru că Avraam primise să I-l dea pe
al său, pe Isaac. Și este de remarcat că
Duhul Sfânt a dus-o pe Maria la Hebron,
care este orașul în care se găsește mormântul lui Avraam și al Sarei26. De fapt,
când Maria o vizitează pe vara ei la Hebron pentru ca Înaintemergătorul să poată fi sfințit de Stăpânul său, făgăduința
lui Dumnezeu s-a împlinit: Maria poartă în pântecele ei pe „urmașul lui Avraam”, care este, după cum spune Sfântul
Pavel, Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Maria va rămâne trei luni la vara ei,
ceea ce reprezintă vreme îndelungată. O
va ajuta să suporte durerile sarcinii și ale
nașterii. Va fi prezentă și la tăierea împrejur și la aducerea la Templu a Botezătorului.
Acest eveniment, care pare anodin, ne
revelează planul lui Dumnezeu: este de
fapt o întâlnire între Maria și Avraam, și
între Hristos și Înaintemergătorul Său.
Sunt zorii mântuirii. Fie Avraam și Maria
binecuvântați în veci!

25. În pilda Bogatului căruia i-a rodit țarina,
Hristos îl ceartă pe cel care strânge comori
sieși „și care nu se îmbogățește în Dumnezeu”
(Lc 12/21).

26. Se mai găsesc la Hebron (Qiryat Arba din
Facere) și mormintele lui Isaac și al Rebecăi,
al lui Iacov și Lea, adică mormintele celor trei
Patriarhi: Avraam, Isaac și Iacov.

Pr. Noël TANAZACQ, Paris
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Despre rânduiala înfierii copiilor

Toate momentele importante din viața creștinului, de la intrarea în lume și până la
despărțirea sufletului de trup, sunt sfințite în Biserică, prin harul Duhului Sfânt, printr-o rânduială liturgică sau rugăciune anume (Slujba Botezului, Slujba Mărturisirii,
Rânduiala Sfintei Împărtășanii, Slujba Înmormântării etc.). Ba chiar mai mult decât
atât, purtarea de grijă a Bisericii față de sufletele creștinilor trece dincolo de moarte și
se manifestă în rugăciunile neîncetate pentru cei adormiți, până la Judecata de Apoi
(pomenirea celor adormiți la Dumnezeiasca Liturghie, Slujba parastasului etc.).
Unul dintre momentele speciale pe care le poate traversa creștinul în viața de familie este cel al înfierii unui copil. Un astfel de eveniment nu a putut fi neglijat de
Biserică, fapt pentru care, în cărțile de cult, se găsește o scurtă rânduială ce se săvârșește
la înfierea copiilor.
Aceasta se prezintă astfel:
• „Cel ce urmează să devină fiu (sau fiică) al altor părinți decât cei care l-au născut
vine la biserică împreună cu cei care-l înfiază și stă înaintea preotului, cu fața spre
răsărit, ținând în mâini făclii aprinse”. Ținerea de făclii aprinse în mâini arată că cei
care se înfățișează înaintea preotului în biserică sunt următori ai luminii lui Hristos,
Care ne îndeamnă: „Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând
ei faptele voastre cele bune să-L slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri” (Mt. 5,
16). Acest lucru se spune de către preot la Slujba Botezului, când dă lumânarea
nașilor și îi îndeamnă să fie un bun exemplu fiului lor duhovnicesc, dar și lumii întregi. Se poate vedea în acestea o relație de paternitate spirituală similară.
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• se face obișnuitul început cu Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, rugăciunile începătoare, troparul zilei și condacul hramului
• se citește prima dintre cele două rugăciuni: „Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce prin
iubitul Tău Prunc, Domnul nostru Iisus Hristos, ne-ai numit pe noi fii ai lui Dumnezeu,
cu primirea de fiu și cu darul atotputernicului și Sfântului Tău Duh, zicând: Eu voi fi
lui Tată, și Acela va fi Mie Fiu, Însuți, Iubitorule de oameni Împărate, caută din sfântul
Tău locaș spre robii Tăi aceștia (N), și pe care firea i-a născut depărtați unul de altul
după trup, pe aceștia Însuți îi unește în tată și în fiu prin Sfântul Tău Duh; întărește-i
în dragostea Ta; leagă-i pe ei în binecuvântarea Ta; înalță-i pe ei întru slava Ta; întărește-i
pe ei în credința Ta, păzindu-i pururi ca să nu se lepede de cele ce au ieșit din gura lor,
și fii mijlocitor făgăduinței lor ca dragostea pe care întru Tine au mărturisit-o să o păzească nestricată și nemincinoasă, până la sfârșitul vieții lor, viețuind ei întru Tine, Cel
ce ești singurul Dumnezeu viu și adevărat, și învrednicindu-se de moștenirea Împărăției
Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului
Duh, acum și pururi și în vecii vecilor”
În partea de început a rugăciunii, se evidențiază înfierea omenirii căzute, prin
Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Omul, fie că vrea sau nu, este într-un fel anume
fiu al lui Dumnezeu, pentru că El l-a creat și pentru că Hristos, întrupându-Se, S-a
înrudit cu noi. Adam este numit „fiu al lui Dumnezeu” (Lc. 3, 38), iar noi toți Îl
numim pe Dumnezeu „Tatăl nostru” în virtutea înfierii prin Fiul (prin Botez și
Euharistie).
Vedem apoi din cuprinsul rugăciunii că Dumnezeu este invocat să unească „în tată
și în fiu” „pe cei pe care firea i-a născut depărtați unul de altul după trup” și să-i „întărească în dragostea Sa”. Duhul Sfânt este Cel care în mod tainic creează legătura duhovnicească dintre două persoane, prin binecuvântarea dată de preot, însă această binecuvântare vine și rămâne acolo unde există „făgăduința dragostei” și
asumarea acestei făgăduințe până la moarte. Duhul Sfânt creează legătură duhovnicească între copiii botezați și nașii lor, între fiii duhovnicești și duhovnic, între
copiii înfiați și părinții adoptivi, între noi toți și Dumnezeu Tatăl.
Dacă, în mod normal, părinții își iubesc propriii copii pentru că-i simt ca fiind luați
din trupurile lor, în cazul copiilor adoptați, dragostea părinților copleșește rânduiala firii și se manifestă într-un plan mai înalt, cel al dragostei în Dumnezeu. De aceea și în popor se spune adesea că nu cel care naște copilul este părinte, ci cel care îl
crește. Cu atât mai mult este părinte cel care îl naște spre viața veșnică, dându-i o
educație duhovnicească.
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• Se face plecarea capetelor și se citește a doua rugăciune, care pune din nou accentul pe înfierea noastră în Hristos, pe ascultarea pe care fiul adoptat i-o datorează tatălui adoptiv, dar mai presus de toate, pe ascultarea pe care aceștia împreună trebuie s-o arate față de Dumnezeu: „…Doamne, ajută lor să dobândească cele ce
nădăjduiesc și să păzească starea cea cuviincioasă între ei și supunerea fiască față
de Tine…”
• „Cel înfiat îngenunchează în fața celui ce-l înfiază, care îl ridică, zicând: Fiul meu
ești tu; eu astăzi te-am născut, și-l îmbrățișează; iar preotul îi binecuvintează și face
otpustul”. Acesta este cel mai emoționant moment al slujbei pentru că în cuvintele „Fiul meu ești tu; eu astăzi te-am născut” se arată dragostea cuprinzătoare a părintelui adoptiv, care trece peste faptul că acel copil nu este născut din sine și oglindește
pe cât este posibil dragostea lui Dumnezeu Tatăl, Care L-a născut din veșnicie pe
Fiul. „Astăzi” se transformă în „dintotdeauna” și pentru totdeauna.
Existența unei astfel de slujbe ar trebui să le dea curaj părinților care nu pot avea
copii și sunt încă sceptici în ceea ce privește înfierea. Dumnezeu este Cel care le poate dărui copii buni, prin Duhul Sfânt, dacă ei își doresc cu adevărat.
Pr. Daniel Stîngă
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VIAȚA SFÂNTULUI

NICOLAE
DIN ADERNO
(sec. XI, Adernò – Alcara, Sicilia)
(17 august)

Preacuviosul Părinte
Nicolae, cel cu viața preaminunată, s-a născut în cetatea Adernò (azi, Adrano),
în timpul vestitului conte
Ruggero, cel care a eliberat Sicilia de sub stăpânirea agarenilor. Părinții săi
erau oameni credincioși,
de viță nobilă, din familia Politi, numindu-se Almidor și Alpina. Erau oameni
bogați și gospodari, dar se întristau mult,
pentru că nu aveau copii și nu aveau cui
lăsa toată agoniseala lor. De aceea, se rugau cu credință lui Dumnezeu și Preasfintei
Sale Maici ca să le dea un fiu, făcând multe milostenii la săraci, postind și alte fapte bune făcând.
Așadar a binevoit Domnul să le asculte rugăciunea, pentru credința lor, și le-a
dăruit acest fiu, pe Nicolae, pe care l-au
crescut în frica lui Dumnezeu, dându-i o
educație aleasă. L-au încredințat unor ma-

eștri încercați, de la care
copilul a deprins cu râvnă
toată învățătura vremii
aceleia, desăvârșindu-se
mai ales în litere.
Ajungând părinții la
vârstă înaintată, au voit
să-i încredințeze lui
Nicolae o tânără de bun
neam, cu care să se căsătorească. El însă
nu știa cum să facă să scape de acest lucru, de aceea, s-a hotărât să fugă pe ascuns
din casa părintească, stăruind în rugăciune ca să afle care este voia lui Dumnezeu.
Într-o noapte, când toți din casă dormeau,
iar el se ruga, a auzit o voce zicându-i:
„Nicolae, scoală-te și urmează-mi”. Îndată
ridicându-se, a urmat acelei voci care-i zicea: „Vino cu mine și-ți voi arăta un loc
potrivit, mântuitor și de pocăință, un loc
în care, de vei vrea, vei putea să-ți mântuiești sufletul”. Și avea fericitul pe atunci
vreo șaptesprezece ani.
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A venit, așadar, și a locuit într-o zonă
împădurită și sălbatică, de pe la jumătatea muntelui Etna. Acolo ascunzându-se,
petrecea în post și rugăciune, în cugetare
la voia lui Dumnezeu și având mare grijă
de strunirea și supunerea trupului voii celei duhovnicești. Astfel a rămas în acel loc
vreme de trei ani. Dar fiind prea aproape
de casa sa, de familia și de rudeniile sale,
care continuau să-l caute peste tot, a auzit glas de sus zicându-i: „Nicolae, nu mai
rămâne aici; părinții tăi te caută. Și dacă
te găsesc, te vor duce acasă; și vei pierde
ceea ce ai început. Îndreaptă-te, deci, către locul pe care ți l-am arătat, înspre
Alcara, sub Muntele Calanna, unde vei rămâne până la sfârșitul vieții”.
Odată cu sosirea zorilor, Nicolae s-a
ridicat și plecând de pe Etna, a mers în locul care i-a fost descoperit, mergându-i
înainte un vultur trimis de Dumnezeu să-i
arate drumul. Fiind el pe cale, în mijlocul
unei păduri, iată diavolul, sub chipul unui
târgoveț, întâmpinându-l, îl întreabă:
„Unde mergi așa singur, bietul de tine?”
El i-a răspuns: „Pe Muntele Calanna, de
lângă Alcara, unde am fost trimis”. Dar
vrăjmașul oamenilor i-a răspuns: „Vino cu
mine, că-ți va fi mai bine; îți voi arăta
cetățile și locurile mele, pe care ți le voi
dărui, de vei asculta cuvintele mele; acolo vei trăi în toate plăcerile și vei fi mult
mai fericit decât pe Muntele Calanna”.
Auzind aceste cuvinte, fericitul Nicolae
gândea în sufletul său: „Cine este acesta,
care mă împiedică din drumul meu; care
îmi promite bogățiile sale, îmi dă să mă-
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nânc pâinea lui, îmi dă hainele sale, și plăceri de care să mă bucur în veacul acesta,
și îmi arată atâta bunăvoință?” Ridicându-și
atunci ochii spre cer, a zis: „Doamne Iisuse
Hristoase, pentru patimile Tale, îndură-Te
spre mine și fă să scap de lațul acestei ispite”. Îndată ce a sfârșit rugăciunea, diavolul s-a făcut nevăzut de la ochii săi.
Săvârșind călătoria, a ajuns la locul numit Aqua Santa. Și era fericitul istovit de
greutatea drumului, dar și a înfrânării și
nevoințelor; iar apă nu avea, încât suferea
de sete. Întinzându-se pe pământ, a ridicat
ochii spre cer și a zis: „Doamne, cel ce altădată ai făcut să izvorască din piatră apă
din belșug, dăruiește-mi să găsesc apă în
acest loc, ca să-mi întăresc trupul”. Zicând
aceasta, a auzit un glas zicându-i: „Ridică-te,
Nicolae, și piatra pe care o vezi lovește-o
cu toiagul, în numele Tatălui și al Fiului și
al Sfântului Duh, și ea îți va da ceea ce dorești”. Auzind acestea, a lovit cu toiagul în
piatră și îndată a izvorât apă. Mai târziu, din
această apă gustau cei suferinzi sau stăpâniți
de duhuri necurate și primeau tămăduire.
Ajungând, deci, pe muntele descoperit de
sus, Nicolae a petrecut în multe înfrânări,
în post aspru și rugăciuni, vărsând multe
lacrimi din ochii săi.
În vârful muntelui există o piatră despre care tradiția mărturisește că pe ea obișnuia sfântul să șadă, când își înălța rugăciunile sale către Domnul. Mâncarea sa
erau rădăcinile copacilor și ale ierburilor,
care creșteau în acele locuri. Astfel a petrecut fericitul pe acel munte mai bine de
treizeci de ani, necunoscut de nimeni, în
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afară de câțiva sihaștri, care și ei trăiau prin
acele părți.
Unul dintre sihaștrii apropiați Cuviosului Nicolae și de care se pare că l-a legat
o minunată și duhovnicească prietenie a
fost Sfântul Laurențiu din Frazzanò. S-au
cunoscut pe muntele Etna, unde Cuviosul
Nicolae a sihăstrit acei trei ani, iar Cuviosul Laurențiu postise patruzeci de zile. Întâlnindu-se, Cuviosul Nicolae i-a descoperit prietenului său vedenia și i-a povestit
despre porunca Domnului de a pleca de
pe Etna, căci era prea aproape de casa sa.
Atunci Cuviosul Laurențiu l-a îmbărbătat
și l-a sfătuit să vină să locuiască pe muntele Calanna, care nu e prea departe de Mănăstirea Sfânta Maria din Rogato. Tot Cuviosul Laurențiu l-a îndemnat să-și aleagă
drept părinte duhovnicesc pe egumenul
Mănăstirii din Rogato, pe vrednicul și
preaînvățatul Părinte Cosman, cel zis și „Teologul”, cel care, mai târziu, a și scris viața
Sfântului Nicolae.
Cei doi sihaștri, după ce au plecat de
pe Etna, au trecut pe la Mănăstirea zisă „a
lui Maniace”, apoi s-au oprit câteva zile la
Mănăstirea Sfântului Filip din Agira, după
aceea, la Mănăstirea Sfântului Filip din
Fragalà, îndreptându-se împreună spre
Mănăstirea Maicii Domnului din Rogato.
Aici, au fost primiți cu mare dragoste de
către frați, care s-au minunat de râvna și
nevoințele Cuviosului Nicolae. Ziceau între ei: „Dacă acesta, așa de tânăr, arată atâta nevoință, ce va fi de el când va ajunge
la anii vârstei deplinătății?” Și dădeau cu
toții slavă lui Dumnezeu.

Apropiindu-se
ceasul trecerii sale
din lumea aceasta,
Dumnezeu a voit
ca Nicolae să fie
făcut cunoscut oamenilor. Într-una
din zile, pe cărarea
pe care o străbătea
si cuviosul, treceau două femei purtând câte un coș cu
pere. Văzându-le, fericitul Nicolae le-a cerut din fructele pe care le duceau. Una din
femei i-a dăruit cu dragă inimă; cealaltă,
însă, l-a refuzat. Sfântul a mulțumit aceleia care s-a milostivit spre el, rugându-se lui
Dumnezeu pentru ea: perele sale nu s-au
împuținat timp de mai multe zile; în schimb,
ale celeilalte s-a stricat deîndată, încât n-au
mai fost bune de nimic. Aceste femei au
fost martore ale trecerii Sfântului Nicolae
din viața aceasta. Căci în timp ce se ruga,
în genunchi, pentru acea femeie milostivă,
fiind ele de față, și-a dat sufletul în mâinile
lui Dumnezeu.
În aceeași zi de 17 august, ziua adormirii sale, un oarecare sătean pe nume Leon,
om cu bună cuviință și cinstit, mergând în
pădure să-și pască boii în liniște și ajungând
în locurile în care obișnuia să umble Sfântul
Nicolae, l-a găsit adormit întru Domnul, cu
genunchii plecați, sprijinit în toiag, având
ochii ridicați spre cer. Văzându-l astfel stând,
nemișcat, omul s-a speriat și a început să-l
strige: „Cine ești tu?” Dar neprimind nici
un răspuns, s-a apropiat de el și atingându-l
cu mâna, a înțeles că murise. Întorcându-se
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în Alcara, a spus aceasta preoților și
magistraților. În acel ceas, clopotele bisericilor au început singure să bată, spre uimirea tuturor. Adunându-se tot poporul, au
mers la locul arătat, iar Leon, care avea o
mână uscată, apropiindu-se de trupul sfântului, împreună cu toți sătenii, s-a atins de
el și mâna i s-a însănătoșit în acea clipă. Toți
într-un glas au dat slavă lui Dumnezeu, care
astfel l-a preamărit pe robul Său Nicolae.
Luând deci trupul Sfântului, tot poporul a coborât în cetate, spre a-l îngropa
cu cuvenita cinstire. Ajungând pe strada
Sfântului Ipolit, trupul Sfântului Nicolae
s-a făcut așa de greu, încât nu l-au mai putut mișca. Au început atunci să se sfătuiască în care biserică să fie dus, numindu-le pe toate; încă și unele case mai
renumite, din acea cetate, Alcara. Atunci,
un copil aflat în brațele maicii sale a numit biserica Maicii Domnului, aflată la
mică depărtare în afara cetății. Astfel au
cunoscut îndată că sfântul binevoiește să
fie dus acolo, această biserică aparținând
unei mănăstiri de călugări ortodocși. De
altfel, unul din acești călugări fusese duhovnicul Sfântului Nicolae; și tot el, după
aceea, i-a și scris viața. Așadar, l-au dus și
l-au îngropat în acea mănăstire, unde trupul sfântului a rămas vreme de 336 de ani,
nestricăcios, răspândind bună mireasmă,
săvârșind nenumărate minuni.
În anul 1503, în ziua de 10 mai, tot poporul se chinuia cumplit din lipsa apei.
Venind cu toții la biserica Născătoarei de
Dumnezeu – care, de atunci, s-a numit și
a Sfântului Nicolae –, au scos moaștele fe-
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ricitului și punându-le pe altar, au înălțat
fierbinți rugăciuni. Ploaia n-a întârziat să
vină, prin mijlocirile Cuviosului Nicolae,
făcătorul de minuni.
Când erau purtate în procesiune, era
obiceiul ca oamenii să se apropie cu bună
cuviință de moaștele sfântului și să le sărute cu evlavie, împreună aducându-și fiecare propria rugăciune și cerere sau mulțumire.
Venind rândul unei anume femei, de altfel
cunoscută și cu bun nume în cetate, racla
cu moaștele sfântului s-a tras înapoi, nelăsând-o să se atingă de ea, spre uimirea tuturor. Se vede că sfântul, cunoscând vreo
faptă nedreaptă a vieții ei, n-a lăsat-o să i se
apropie. Ajungând la ușa bisericii, racla cu
sfintele moaște s-a îngreunat într-atâta, încât cei ce o purtau pe spate au lăsat-o jos
dinaintea ușilor. Atunci s-au oprit cu toții
și au început să înalțe rugăciuni către
Dumnezeu și către sfântul Său, pentru binele cetății și al locuitorilor ei. Un oarecare Giovanni Opitale, care suferea de o hernie gravă, îndată s-a vindecat. În aceeași
clipă, un altul, care avea aceeași boală, a strigat: „Sunt sănătos!” La fel, și un altul: „Și
eu m-am făcut sănătos!” Altul: „Și eu!” Iar
darurile sfântului nu mai conteneau.
Auzind adornezii, concetățenii sfântului, de minunile pe care acesta le săvârșea
în Alcara, au încercat de mai multe ori să
fure sfintele moaște, căci și locul o îngăduia, biserica mănăstirii aflându-se în afara cetății. Dar, de fiecare dată, clopotele
începeau singure să bată, astfel că, ori la
ce oră din noapte ar fi fost, locuitorii se ridicau cu toții, ca să-și apere comoara cea
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mai de preț pe care o aveau. Ca să împiedice această supărare, s-au hotărât să mute
moaștele Sfântului Nicolae într-o biserică din cetate. Așa că, în mare taină, le-au adus
și le-au așezat în Biserica Sfântului Pantelimon.
În acel loc trăia un oarecare Brontese, care de paisprezece ani era stăpânit de un
duh necurat, încât de peste opt ani zăcea ca mort, nesimțindu-și nicidecum trupul,
după cum însuși mărturisea. Mai mult, anumite părți din trup începură chiar să-i putrezească, devenind urât mirositor și greu de suportat pentru cei din jur. A cerut deci
să fie adus și pus lângă moaștele Sfântului Nicolae și nu după multe zile, pentru rugăciunile bineplăcutului lui Dumnezeu, acela s-a vindecat.
O femeie a mers la câmp, împreună cu altele, pentru oarecare treabă, lăsându-și
copilul dormind în casă, în pătuțul său. Când s-a întors în cetate, a găsit copilul mort.
Plină de durere, a alergat la sfântul, cerându-i, cu lacrimi de mamă, să-i redea viața fiului ei. Ceea ce a cerut și a și dobândit, căci sfântul, ascultându-i rugăciunea, i-a înviat pruncul. De fapt, întorcându-se acasă, și-a găsit fiul întreg și sănătos, jucându-se, de
parcă nimic nu i se întâmplase. Trezit ca dintr-un somn, pruncul mulțumea lui Dumnezeu
și Sfântului Nicolae. Se spune că pruncul a trăit până o vârstă înaintată.
Se povestește despre o baroneasă din Militello că, auzind de minunile ce se săvârșeau la moaștele Sfântului Nicolae, a venit și ea, împreună cu mulți slujitori, având cu
sine și pe fiul său. Au mers, deci, de s-au închinat sfintelor moaște, când se aflau încă
în mănăstirea din afara cetății. Și voind ea să aibă din acea comoară, a rupt, pe ascuns,
o părticică din brațul sfântului. Apoi, a plecat împreună cu toată suita sa. Pe cale, însă,
s-a pornit o ploaie înfricoșătoare, cu grindină, iar un fulger l-a lovit pe fiul acestei femei, lăsându-l fără un ochi. Înțelegând care este motivul acestei nenorociri, a făgăduit sfântului că va întoarce ceea ce furase. Atingându-l pe copil cu acele sfinte moaște,
îndată și-a redobândit ochiul. Întorcându-se deci, a înapoiat părticica pe care o luase
din brațul sfântului. Cerând iertare și mulțumind pentru iubirea de oameni și pentru
darul primit, s-a întors în ale sale, împreună cu fiul său sănătos. Până astăzi, locul acela de pe munte, unde s-a întâmplat orbirea copilului, se numește „colle orbulo” („colina orbului”), amintind de această minune.
Viața Sfântului Nicolae din Adernò („Vita Sancti Nicolai Adernionensis”) a fost
scrisă de un călugăr din Mănăstirea ortodoxă din Alcara; numele lui nu s-a păstrat. A
doua sărbătoare a Sfântului Nicolae se face în 26 august, în amintirea mutării moaștelor sale, în Mănăstirea Bunei Vestiri a Maicii Domnului din Mandanici, unde se păstrează o parte din moaștele sale.

Preot Porumb Gelu-Valentin
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FRAGMENTE

NEODIHNITE
Esența deznădejdii este necredința în Înviere.
Lumea zilelor noastre tot mai adânc se afundă într-o deznădejde de acum „vădită” în
evenimentele lumii (evenimente politice și
sociale, războaie și altele asemenea).
Evenimentele exterioare sunt de fapt manifestarea stărilor duhovnicești ale omenirii.
Cu neputință este a vindeca omenirea prin
mijloace politice, căci rădăcina bolii este în
planul duhului. Prin urmare, câtă vreme se
va ignora acest plan, boala lumii nu va face
decât să înainteze.
Arhim. Sofronie

Întreagă viața Mântuitorului este „pildă “ pentru noi. Și noi trebuie să ne rugăm în fiecare
împrejurare, mai cu seamă în cele primejdioase și grele, spre a preschimba viața noastră
pământească în rugăciune. Și cu cât mai dureroasă suferința, cu atât mai înflăcărată rugăciunea care ne va împreuna cu Dumnezeu
pentru toți vecii.
Arhim. Sofronie

O adevărată prietenie în duh este cu putință
doar când două suflete (sau mai multe) se regăsesc la același nivel de rugăciune.
Arhim. Sofronie

26
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Nici o patimă nu poate lucra în noi câtă vreme mintea noastră este slobodă,
și nu colcăie în chipurile
acelei patimi. Numai
atunci dobândește putere
asupra noastră gândul
pătimaș, când cu mintea
noastră venim în atingere
cu chipurile patimii și trăim prin ele.
Arhim. Sofronie

Zis-a un bătrân: când omul se va păzi să nu-l nedreptățească pe aproapele, atunci are
îndrăzneală cu gândul său că rugăciunea lui s-a primit la Dumnezeu. Iar dacă cineva îl
va nedreptăți pe aproapele, rugăciunea lui este urâtă și neprimită. Căci suspinul celui
nedreptățit nu lasă rugăciunea celui ce l-a nedreptățit să intre.
Cel nedreptățit de oameni scapă de păcat, și pe măsura mâhnirii sale, află sprijin împotriva lui.
Sf. Marcu Ascetul

Prin necazuri și-au gătit oamenii cele bune, după cum prin slava deșartă și prin plăcere cele rele.
Sf. Marcu Ascetul

Cel ce crede în răsplata lui Hristos, pe măsura credinței sale rabdă bucuros toată nedreptatea.
Sf. Marcu Ascetul

Să ții neclintit în minte că iubirea de Dumnezeu este cel mai înalt dar al Sfântului Duh,
iar omul poate doar să se pregătească, prin curăție și smerenie, pentru primirea acestui mare dar, prin care se schimbă și mintea și inima și trupul. Osteneala noastră este
deșartă, stearpă și vătămătoare atunci când căutăm a descoperi în noi, mai înainte de
vreme, înaltele daruri duhovnicești : pe acestea le dăruiește Milostivul Dumnezeu, la
vremea lor, plinitorilor statornici, răbdători și smeriți ai poruncilor evanghelice.
Sf. Ignatie Brianceaninov
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ȘI NU NE DUCE
PE NOI ÎN ISPITĂ
(Tatăl nostru)
„Îmbrăcați-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca
să puteți ține piept uneltirilor diavolului. Căci noi
nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci
împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor,
împotriva stăpânitorilor întunericului acestei
lumi, împotriva duhurilor răutății care sunt în
locurile cerești”
(Efeseni 6, 11-12).
„Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită
cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este
credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste
puterile voastre; ci împreună cu ispita, a pregătit
și mijloacele să ieșiți din ea, ca s-o puteți răbda”
(1 Corinteni 10, 13).
28
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Prin căderea în ispită, Adam și Eva au
pierdut împărăția raiului și viața veșnică,
și toți urmașii lor le
împărtășesc soarta,
repetând într-un fel
sau altul același păcat
strămoșesc. Ispita
constituie prin urmare cauza primordială
a întregii istorii a
omenirii căzute în
păcat, de la Adam
până în zilele noastre
și până la sfârșitul veacurilor. Astfel încât
textul biblic care relatează căderea în ispită „poartă în el harul veșniciei și are o valoare universală. Căci această relatare a celei dintâi ispite și a primului păcat ne pune
în fața unei chestiuni fundamentale pentru conștiința omenească: întrebarea imensă privitoare la originea răului și a condiției
noastre omenești” (Fratele Pierre-Marie –
„Ispita în grădina raiului”).
Este deci extrem de important pentru
fiecare din noi să înțelegem cum se naște
și cum acționează ispita, ca să putem s-o
recunoaștem și să o respingem înainte de
a fi prinși în mrejele ei. Sfinții Părinți au
pus în evidență cinci etape în procesul
evolutiv al ispitei: sugestia, dialogul (sau
legătura), consimțământul, patima și robia păcatului.
Sugestia se manifestă prin apariția involuntară în mintea noastră a unui gând
rău sau a unei idei necurate, dar care ne

par de cele mai
multe ori îndreptățite și necesare.
Căci ispititorul utilizează argumente
raționale pentru a
pune mai lesne stăpânire pe inima
noastră, care „este
în om ca un centru
în care se află unite
toate simțurile,
precum și toate puterile trupului și
ale sufletului” (Sf.
Nicodim Aghioritul – „Paza celor cinci
simțuri”).
Sugestia ne pune în fața unei opțiuni
de ordin moral, în același timp axiologice și afective – „pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră” (Mt. 6, 21) – și reprezintă prin
urmare o manifestare a libertății omenești,
(animalele nu au de făcut nicio alegere
morală).
Când șarpele se adresează Evei, sugestia se prezintă sub formă interogativă:
„Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să
nu mâncați din toți pomii din grădină?”
(Fac. 3, 1), întrebare prin care ispititorul
sugerează ideea unei interdicții arbitrare
și nedrepte. Nu întâmplător, șarpele este
cel care formulează prima frază interogativă din „Facere” (și din Biblie), căci înainte de intervenția lui, nicio întrebare nu
era necesară, dat fiind unitatea desăvârșită
între Duhul lui Dumnezeu și duhul omu-
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lui. Căci forma
interogativă exprimă îndoiala, ezitarea și posibilitatea
de a alege între
două lucruri diferite sau opuse, cu alte
cuvinte, ea indică
întotdeauna o fisurare a unității și
anunță astfel a doua
etapă a ispitei: Dialogul. Niciun dialog nu e necesar
între cele două mâini ale omului, nici între cele două picioare sau între celelalte organe, căci toate elementele trupului funcționează în mod
unitar și într-o corelație perfectă. Dialogul este întotdeauna semnul unei disocieri, al unei sciziuni, care se produce deseori chiar înlăuntrul propriei noastre ființe.
Prin dialogul lui cu o făptură omenească,
șarpele – jivină târâtoare asupra căreia
omul ar trebui să stăpânească: „stăpâniți
(...) peste orice viețuitoare care se mișcă
pe pământ” (Fac. 1, 28) – stabilește o
relație de la egal la egal cu omul, contrară
voinței lui Dumnezeu. Prezentându-se ca
un prieten care îl poate ajuta și sfătui, ispititorul își atribuie o poziție superioară
omului, dar fără să revendice în mod explicit această superioritate. Dimpotrivă, el
se arată ca fiind slujitorul omului și aliatul lui împotriva puterii „tiranice” a lui
Dumnezeu. Sub aparența unui dialog, cel
viclean inoculează pe nesimțite în cuge-

30

tul nostru propria
lui voință, procedeu
înrudit cu demagogia politică prin care
oratorul afirmă că
servește interesele
cetățenilor, în timp
ce el nu urmărește
decât acapararea
puterii și profitul lui
personal.
Când a fost ispitit în pustie, Hristos
nu a dialogat cu diavolul ci a respins de
la bun început și fără nicio șovăială cele
trei sugestii ale necuratului. Oricare ar fi
natura și forma ispitei, cel viclean nu
urmărește decât un singur scop: să ia locul lui Dumnezeu și să-l supună pe om
voinței lui. De aceea, alungându-l pe diavol, Hristos îi amintește că singurul stăpân pe care omul trebuie să-l slujească este
Dumnezeu: „Înapoia mea, Satano”, i-a răspuns Iisus. „Căci este scris: «Domnului,
Dumnezeului tău să te închini și numai
Lui să-i slujești» (Mt. 4, 10).”
Consimțământul este momentul în care
ispititorul pune stăpânire pe inima noastră. El ne face să credem că îndeplinim propria noastră voie – sau chiar voia lui
Dumnezeu – , dar de fapt noi săvârșim fără
știința noastră voia celui rău. Din acest moment, chiar și faptele noastre bune pot fi
un vicleșug și o uneltire a celui necurat,
„căci Satana se poate preface în înger de lumină, deci nu este de mirare dacă și sluji-
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torii lui se prefac în slujitori ai dreptății” (2
Cor. 11, 14-15). Trebuie înainte de toate
să veghem asupra inimii noastre, pentru a
vedea cine sau ce stăpânește în ea și a nu
ne încrede în lumina înșelătoare a celui necurat, care se poate manifesta sub forma
exterioară a faptelor bune și chiar a ascezei
monahale: „Toate scrierile duhovnicești
din vechime arată în mod clar că Sfinții
Părinți considerau insuficientă asceza exterioară. (...) Pentru ei esențialul era curăția
inimii. Și ei atrăgeau fără încetare atenția
ucenicilor lor asupra faptului că asceza exterioară nu poate duce la curăția inimii dacă
nu e însoțită de o altă lucrare duhovnicească, tăinuită și lăuntrică: lupta nevăzută pe
care monahul trebuie să o ducă împotriva
sugestiilor necurate pe care cel rău încearcă să le strecoare în inima lui, și care sunt
sămânța oricărui păcat” (Părintele Placide
Deseille – „Lupta împotriva ispitei la monahii din vechime”).
Patima – cuvânt care a dobândit în cultura laică o semnificație pozitivă, ca urmare a confuziei de idei și de valori care
domnește în cugetul omului modern. Căci
toate patimile sunt dăunătoare în măsura
în care ele pun stăpânire pe inima noastră
și Îl izgonesc pe Dumnezeu pentru a pune
în locul lui un lucru din această lume, oricare ar fi el: dragostea trupească, bogăția,
arta, știința, politica, fotbalul, internetul etc.
Orice lucru lumesc și orice activitate pot
deveni un idol dacă le considerăm ca fiind
un scop în sine și menirea noastră pe pământ: „Nu trebuie să gândești și să faci nimic fără ca scopul tău să se afle în Dumnezeu”

(Marcu Ascetul – „Despre legea duhovnicească”). În tot ceea ce facem „trebuie să ne
sprijinim pe ceea ce e mai însemnat, adică
pe dumnezeiesc, nu pe ceea ce vine în rândul al doilea, adică pe omenesc” (Paisie
Aghioritul – „Cuvinte duhovnicești” I).
Robia păcatului este neputința sufletului de a se dezlega de patimile lumești,
care paralizează forțele sale spirituale și îl
sfâșie pe dinlăuntru ca niște fiare sălbatice: „Căci la început patimile se arată mici
ca furnicile (...) dar la sfârșit, se umflă așa
de tare că alcătuiesc pentru cel pe care l-au
prins în capcană o primejdie nu mai mică
decât năpustirea leului” (Sf. Nicodim
Aghioritul op. cit.).
Întrucât Satana se poate preface în înger de lumină, nu e întotdeauna ușor de
determinat natura reală a forțelor nevăzute care se manifestă în sufletul și cugetul
nostru. De aceea Sfinții Părinți au stabilit
câteva reguli simple pentru a ne ajuta să
identificăm duhul bun sau necurat care
ne inspiră gândurile, dorințele și acțiunile:
„O inspirație care lasă sufletul liniștit și senin, smerit și receptiv, fără nerăbdare, nici
rigiditate, nici amărăciune, are toate șansele
să vină de la duhul cel bun; dimpotrivă,
tulburarea, rigiditatea, amărăciunea, strădania chinuitoare, nerăbdarea, imaginația
exaltată, predilecția pentru teoriile abstracte, sunt semnele obișnuite prin care
putem recunoaște iluzia și ispita ascunsă
sub aparența binelui” (Părintele Placide
Deseille op. cit).
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Tradiția Bisericii
afirmă că prima icoană a lui Hristos
a apărut încă din mpul vieții Sale pământeș . Era imaginea
numită în Occident „Sfântul Chip”, iar în Biserica Ortodoxă „Icoana cea
nefăcută de mâna omenească”, „Sfânta Mahramă” sau „Năframa lui Avgar”.
Se spune că regele Abgar era lepros și, auzind de Domnul, a vrut să-L cunoască. I-a trimis
soli, să-i permită să-L viziteze sau să-i îngăduie trimisului său, pictorul Anania, să-I zugrăvească Chipul. Însă pictorul nu reuși. Atunci, Domnul a cerut apă, S-a spălat pe față și S-a
șters cu o năframă. Chipul I s-a în părit pe năframă atât de limpede, cum n-ar fi putut
nici o mână omenească să-L zugrăvească. Și Domnul, chemând pe Anania, i-a dat această
pânză să o ducă stăpânului său. Iar Avgar, primind mahrama ca pe o icoană a Mântuitorului nefăcută de mână, și închinându-se ei, îndată a simțit cum îl părăsesc durerile și cum i
se curățește trupul de lepră, că n-a mai rămas din ea decât o mică pată.
Icoana cea nefăcută de mână a lui Hristos s-a păstrat la Edesa, în catedrala orașului, unde
I s-a adus un cult deosebit până în anul 944, când a fost mutată de la Edesa la Constan nopol. Icoana a fost luată la 1204 din Constan nopol de cavalerii cruciadei a IV-a și dusă în
Occident. Cópii mai mult sau mai puțin exacte s-au răspândit în toată lumea bizan nă.
Dragi copii, în fiecare an, în data de 16 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea Aducerii
Sfintei Mahrame de la Edesa.
32
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PR EȚU L UN UI MI RO S
Un om sărman, care nu avea
altă mâncare înafară de o
bucată de pâine, pe care o
ținea în mână, s-a apropiat
de fereastra unei bucătării
și a stat așa cu bucata de
pâine în mirosul îmbătător
care ieșea din oale. Apoi a
mâncat-o. Bucătarul, care-l
zărise, a pus doi vlăjgani să-l
prindă și i-a cerut să-i plătească mirosul. Cum amărâtul nu avea niciun ban,
iar cei doi se pregăteau să-i
tragă o mamă de bătaie, a
întrebat:
– Are cineva un ban? Îl rog
să mi-l împrumute pentru o
clipă. Cineva a scos un ban și
i l-a dat. Omul l-a rostogolit
pe podea și i-a spus bucătarului:
– Ascultă cum sună banul.
Ți-am plă t!

MATEMATICĂ
distractivă
CIO RIL E
ȘI HA IDU CU L NA NA
PRO BLE MA NR. 1:
Într-o după-amiază, bunicul
stătea în prispă și privea cele 17
ciori înșirate pe firul de telegraf.
Haiducul Nana, care tocmai trecea
pe-acolo cu pușca pe umăr, a tras
după ele doborând trei ciori. Câte
ciori credeți că au mai rămas pe
firul de telegraf?
PRO BLE MA NR. 2:
Pe ogorul bunicului erau 17 ciori
care scormoneau nes ngherite
după semințe. Haiducul Nana, care
tocmai trecea pe-acolo cu pușca
pe umăr, a tras după ele doborând
trei ciori. Câte ciori credeți că au
mai rămas pe ogorul bunicului?

Răspuns la PRO
Poate ați fi tentați să răspundeți 14 (17- BLE MA NR. 1:
3), însă
cele
14
și-au
luat
zbor
ul la auzul
împ
ușcă
turil
or,
iar
cele
3
au căzut la pământ de pe firul de telegraf
. R = 0 ciori.
Răspuns la PRO
Poate ați fi tentați să răspundeți 14 (17- BLE MA NR. 2:
împușcăturilor și pe ogor nu au mai răm 3), însă cele 14 și-au luat zborul la auzul
as ddecât cele 3 ciori doborâte. R = 3 ciori
.
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PELERINAJ LA MOAȘTELE

SFÂNTULUI IOAN CASIAN

untem azi cu toţii adunaţi în această catedrală monumentală a trecutului, dar și a prezentului, și gândul
mă îndeamnă să mă întreb asupra rostului prezenţei noastre aici și asupra timpului pe care îl parcurgem împreună. Mă întreb cum ne raportăm fiecare la acest loc
și în acest timp dat?
Desigur, timpul ne este dăruit de către
Dumnezeu fiecăruia în parte și se constituie ca o coordonată definitorie a oricărui
om, ne constrânge să ne dezvoltăm, să ne
adaptăm mereu la prezent, să-l înţelegem
și, depășindu-l, să-l lăsăm în spate ca trecut
și să pășim cu încredere în viitor. Nu insist
asupra acestei filosofii, au făcut-o alţii înaintea mea. Doresc doar să dezvolt puţin dimensiunea prezentă a timpului, să-l înţelegem în rostul său și din perspectiva noastră
creștină, să-l descoperim în înţelesul său
profetic, profund și plin de sens.
Dacă vorbim despre timp, trebuie să
vorbim și despre iubire, căci învăţătura
Bisericii noastre ne descoperă că există o
legătură fiinţială, ontologică, între timp
și iubire, iubirea descoperindu-ni-se ca o
altă coordonată fundamentală a omului.
Este de ajuns să răsfoim câteva pagini din

S
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Teologia Dogmatică Ortodoxă a părintelui
Dumitru Stăniloae de exemplu, ca să aflăm
cu oarecare surprindere și bucurie, că timpul pur și simplu dispare atunci când iubirea se împlinește în rostul ei1. Poate că cei
mai mulţi dintre voi veţi fi la fel de plăcut
surprinși ca mine atunci când, la începutul anilor mei de școală teologică, descopeream acest lucru și vi se va părea interesant să vorbim despre acest subiect, să-l
repunem oarecum în actualitate.
Ce fel de timp am în vedere și la ce fel
de iubire mă refer?
Poate părea desuet și fără niciun rost să
vorbești în vremurile noastre despre iubire. Probabil vă întrebaţi ce aș putea spune
nou despre un subiect atât de vechi, de cunoscut și de răspândit? Toată lumea știe
foarte bine ce este iubirea; cunoaștem atâtea feluri ale ei: iubirea dintre părinţi și copii, dintre soţ și soţie, dintre diferiţi membri ai familiei, iubirea pentru animale,
pentru muncă, pentru talentele și abilităţile noastre atât de felurite, iubirea pentru
casă, mașină, grădina sau piscina din curte.
1. Cf. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică
Ortodoxă, vol. 1, Ediţia a doua, Ed. IBM al
BOR, Bucureşti, 1996, p. 130.
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Cunoaștem tot felul de iubiri: romantice,
pasionale, carnale, egoiste, altele pline de
mândrie, iubirea de ţară, de neam, etc.
Putem înșirui nenumărate feluri de iubire,
fără însă a avea pretenţia de a le fi epuizat
în vreun fel. De asemenea putem da nesfârșite definiţii ale iubirii, unele mai savante
și mai elaborate decât altele, și știm bine că
nu le vom epuiza vreodată și nici nu vom
fi îndeajuns de mulţumiţi.
Despre toate iubirile enumerate, pe
care mă grăbesc să le numesc: firești, nu
îmi propun să vorbesc acum și aceasta nu
pentru că le-aș nesocoti sau le-aș considera lipsite de importanţă, ci doar din lipsă de timp și din dorinţa alegerii unui subiect mai precis, mai restrâns, anume:
acela al iubirilor pe care le voi numi generic: suprafirești sau supranaturale.
Acestea au proprietatea că depășesc graniţa timpului și a spaţiului și ne vorbesc

despre realitatea Împărăţiei lui Dumnezeu,
nevăzută de ochii trupești, dar nu mai puţin reală. Mă voi strădui, în cele ce urmează, să spun câte ceva despre această iubire mai presus de fire. Ea are menirea să-l
înalţe pe omul care încearcă să iubească
astfel, deasupra imediatului, introducându-l într-o altă dimensiune, în care comunicarea cu Dumnezeu și cu sfinţii Săi este
una firească, deși după cum vom vedea,
omul ajuns în acest stadiu este deasupra
firescului.
Se impune o precizare încă de la început,
aceea că iubirea la care mă refer este iubirea
lui Dumnezeu, atributul esenţial care Îl
definește pe Dumnezeu ca iubire și care
ne descoperă ceea ce este Dumnezeu. Gustarea din această iubire este dăruită omului,
doar de către Dumnezeu Însuși, prin Duhul
Sfânt, printr-o cale de urmat, aparent imposibilă: iubirea tuturor oamenilor (a seme-
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nilor noștri, a aproapelui nostru, după limbajul bisericesc), fără deosebire și mai ales
a vrăjmașilor noștri, având ca trăsătură de
caracter smerenia și bunătatea, sau lipsa
de răutate. Iată calea! Imposibilă la prima vedere, dar abordabilă după învăţătura Bisericii, prin ajutorul lui Dumnezeu.
O întrebare firească: cum să-l iubesc
pe cel care mă rănește, cum să se instaleze în mintea și inima mea gânduri înălţătoare, pentru cel care tocmai m-a înjosit,
m-a umilit, m-a rănit în modul cel mai abject? Răspunsul tot la fel de normal și sincer: este imposibil. De aceea este nevoie
de Dumnezeu, de ajutorul Său, de Iisus
Hristos care este Fiul lui Dumnezeu și Fiul
Omului și de intervenţia Lui salvatoare
pentru noi, deoarece omul singur nu se
poate ajuta, nu poate reuși să iubească astfel. Este nevoie de acest Chip al Tatălui
Ceresc, blând și smerit, care să reînnoiască chipul omului căzut în păcat. Nu mi se
poate cere și nu trebuie, sub pretextul împlinirii poruncii iubirii, să iubesc răutatea, cruzimea, sau nedreptatea dușmanului meu care mă asuprește, în orice fel s-ar
prezenta ea, ci sunt invitat să văd în el
chipul Domnului meu și pe Acesta să-L
iubesc în el. Iată de ce porunca iubirii de
Dumnezeu și de aproapele, deși separate
între ele, ca două porunci distincte, ni se
prezintă totuși și ca o unitate: prima, ca
împlinire a celeilalte, cea de-a doua, ca împlinire a celei dintâi.
O altă întrebare legitimă: de ce să depunem un astfel de efort, aparent degradant și umilitor în ochii celorlalţi? Ce avan-

36

taje putem dobândi de pe urma unei
astfel de lucrări? Sfânta Scriptură ne descoperă că „cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-au
suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor
ce-L iubesc pe El”2. Este de-ajuns să experimentăm un simplu gest de bunătate sau
iubire pentru vreun frate de-al nostru și
vom și gusta din răsplata lui: bucuria, dulceaţa și căldura covârșitoare, specifică comuniunii cu Dumnezeu, pentru că
„Dumnezeu este iubire”3 și ori de câte ori
săvârșim un gest de iubire, de fiecare dată
ne asemănăm cu Dumnezeu și ne unim
cu El. Iubirea se răsplătește pe ea însăși,
imediat, ca un automat, mai ales atunci
când ea este firească. Este ușor să iubești
astfel, puţin mai greu este însă când dorim să iubim suprafiresc, pentru că o astfel de iubire se pregătește, se împlinește treptat. Când pornim pe calea de a o
dobândi, întâmpinăm o mulţime de piedici, însă dacă reușim, avem avantajul de
a gusta din răsplata ei veșnică, ca un dar
suprafiresc. Dar cum să învăţăm să iubim
astfel, veșnic, peste puterile noastre? Cum
să-L iubim pe Dumnezeu în felul acesta?
Ce-i de făcut?... căci fără această iubire,
viaţa noastră simţim că nu prea mai are
sens.
Voi încerca să vă ofer câteva repere și
voi începe, firesc, cu Sfânta Scriptură. Iată
ce ne învaţă Sfântul Evanghelist Ioan: „dragostea de Dumnezeu aceasta este: să păzim
poruncile Lui; și poruncile Lui nu sunt grele.
2. 1 Corinteni 2, 9.
3. 1 Ioan 4, 8.
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Pentru că oricine este născut din Dumnezeu
biruiește lumea, și aceasta este biruinţa care
a biruit lumea: credinţa noastră. Cine este
cel ce biruiește lumea dacă nu cel ce crede că
Iisus este Fiul lui Dumnezeu?”4. Așadar recomandarea Apostolului Iubirii, cum mai
este cunoscut Sf. Ioan, este: să păzim poruncile lui Dumnezeu și să ne păstrăm
credinţa în El.
O altă recomandare o aflăm de la Sf.
Ioan Casian, care ne învaţă: „nu vom putea să ne ridicăm la acea adevărată desăvârșire [adică a dragostei n.n.] decât dacă, așa
precum El mai întâi ne-a iubit numai pentru mântuirea noastră, și nu a altcuiva, să-L
iubim și noi pentru dragostea Lui, și nu a altuia (...) trecând la dragostea de binele însuși fără schimbare, pe cât este cu putinţă firii omenești să ne însușim ceea ce este bun”5.
4. 1 Ioan 5, 3-5.
5. Sf. Ioan Casian, Convorbiri duhovniceşti, XI-7,

Observăm că Sf. Ioan Casian ne îndeamnă să avem cugetul curat și sincer când
ne angajăm la dobândirea unei astfel de
iubiri, să nu iubim cu interes, pentru vreo
răsplată, ci doar din dorinţa de a face binele și de a ne uni cu însuși izvorul binelui și al iubirii.
Aminteam chiar la început că Sf.
Evanghelie ne cheamă să ne angajăm să-i
iubim și pe vrăjmași, Mântuitorul Hristos
ne îndeamnă: „Iubiţi pe vrăjmașii voștri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine
celor ce vă urăsc și rugaţi-vă pentru cei ce vă
vatămă și vă prigonesc, ca să fiţi fiii Tatălui
vostru Celui din ceruri”6. Iar Sf. Ioan Casian
adaugă că „Prin această dragoste, cine va
ajunge la chipul și asemănarea cu Dumnezeu
va fi desfătat de plăcerea binelui însuși, și
Traducere din limba latină de Prof. David Popescu,
Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 2004, p. 275.
6. Matei 5, 44-45.
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(...) de aici încolo nu se va mai mânia de nici
un păcat al celor ce păcătuiesc, ci va cere cu
durere și răbdare mai degrabă iertare pentru neputinţele lor, amintindu-și că și el multă vreme a fost îmboldit de patimi asemănătoare, până să fie salvat de mila Domnului
(...) stând în această umilinţă a minţii, el va
putea să îndeplinească acea poruncă evanghelică: iubiţi pe dușmanii voștri, faceţi bine
celor ce vă urăsc pe voi și rugaţi-vă pentru
cei ce vă prigonesc și vă defăimează ”7. Mai
învăţăm un lucru important, anume: să
avem compasiune și înţelegere pentru
cei care ne greșesc și să ne rugăm pentru ei, și voi adăuga cuvintele Sf. Ioan
Casian: cu durere și răbdare.
Iată câteva principii de bază pentru cei
care doresc să iubească mai presus de iubirea obișnuită. Deoarece mi se pare extrem
7. Ibidem, XI-9, p. 278.
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de important, repet: iubirea mai presus de
fire o putem dobândi în mod treptat, și
doar cu ajutorul lui Dumnezeu.
În final revin la gândul meu de început
referitor la timpul pe care îl trăim astăzi și
aici. El este al nostru, Dumnezeu ni l-a dăruit și îl putem folosi chiar de-acum, în mod
obișnuit și responsabil, pentru a obţine cu
ajutorul lui Dumnezeu ceva minunat, neobișnuit și mai presus de fire: sfinţenia, adică unirea noastră cu Dumnezeu prin har.
Să privim la sfinţi și să învăţăm de la ei,
să-i rugăm să ne ajute și ei vor fi bucuroși
să o facă, ca unii care cu adevărat iubesc.
Iubind și noi, timpul se va opri în loc, căci
se va împlini scopul pentru care a fost creat de Dumnezeu și dat nouă. Iubirea lui
Dumnezeu va fi și iubirea noastră și astfel
vom vieţui veșnic împreună cu El.
Protos. Simeon Mureșan
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O NOUĂ BISERICĂ CUMPĂRATĂ
PENTRU ROMÂNII DIN NANTES

iua de 17 mai 2016 va rămâne o dată ce marchează o piatră de temelie în devenirea duhovnicească a comunității ortodoxe române din Nantes. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Iosif, părintele Adrian Iuga
a semnat actul de cumpărare a Capelei Notre Dame des Victoires din periferia orașului
Nantes, în comuna Vertou. Noua adresă a locașului de cult este: 85, route de Nantes,
Vertou, 44120.
Din luna iunie se slujește în noua locație.
Dar să vedem cum s-au derulat evenimentele întrucât pronia lui Dumnezeu pururi
lucrează. Încă din anul 2012, parohia a demarat căutări pentru găsirea unui locaș de
cult; două încercări de cumpărare s-au ratat din lipsa fondurilor.
Cu un termen limită, iulie
2016, dată până la care comunitatea mai putea sluji în vechea
locație, în toamna anului 2015
s-au reluat căutările. De praznicul Înălțării Sfintei Cruci s-a găsit o basilică bizantină de secol
XIX, dar al cărei cost era de
899000 euro. Cu nădejde că
Dumnezeu vrea să vadă dorința
noastră, am început negocierile.
Însă, prin pronia Domnului, în
data de 10 noiembrie 2015,
Arhiepiscopia Catolică propune
spre cumpărare comunității
românești Capela Notre Dame des
Victoires, care este bine deservită
de mijloacele de transport în comun ale orașului Nantes, afându-se la doar 6 km distanță de
centrul orașului.

Z
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În 10 decembrie se votează cumpărarea Bisericii de către Adunarea Extraordinară
a Asociației cu prețul negociat de 110 000 euro plus taxele notariale, taxe ce se ridică
la 9 100 de euro.
Urma ca parohia să strângă într-un timp foarte scurt suma de 64 100 de euro. Cu
ajutorul câtorva parohii, al credincioșilor din parohie, dar și al celor din România, la
data de 17 mai parohia a putut achita suma necesară pentru prima tranșă. Cea de a
doua tranșă va fi plătită până în 17 mai 2017. Pentru realizarea acestui deziderat, parohia a luat decizia ca fiecare donator să fie trecut în rândul ctitorilor urmând exemplul din Faptele Apostolilor când comunitățile creștine se ajutau între ele. Prețuind
jertfa fiecăruia această biserică va fi prinosul creștinilor, în situația actuală chiar și neortodocsi, deoarece câțiva catolici sensibili la nevoile parohiei au făcut donații pentru
ca noi, comunitatea ortodoxă, să avem propriul nostru locaș de cult.
Acum parohia se pregătește de lucrările de renovare pe care trebuie să le întreprindă
în noul locaș de cult. Se va crea un grup sanitar, două săli pentru cateheza copiiilor și
adulților, iar cea mai mare parte a lucrărilor vor fi consacrate înlocuirii pietrei din jurul geamurilor, dublarea geamurilor, curățarea pereților de vechea tencuială, dar și pregătirea noii
tencuieli care să fie suport pentru pictura ce va urma să fie făcută. Până în luna octombrie
va fi realizată și încălzirea centrală deoarece biserica nu a fost niciodată încălzită.
Pentru aceste lucrări cerem ajutorul tuturor celor care sunt în măsură să o facă.
Parohia are dreptul de a exonera de impozit pe donatori. Facem acest apel cu convingerea în cuvântul Mântuitorului: „Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă împărăţia” (Lc 12, 32), împărăție ce nădăjduim să o câștigăm
prin toate cele întreprinse, atât prin lucrarea gospodărească, dar mai ales prin slujirea
Tainelor în noua Biserică.
Orice donație poate fi făcută fie prin CEC la adresa:
Iuga Adrian, Lieu dit: Le Plessis, 44470, Mauves sur Loire,
iar CEC ul să fie scris pentru:
Ass. Sts. Pierre et Paul.
Ori prin virament direct în contul asociației menționând fie prin e-mail fie prin curier adresa donatorului cât și numele și suma pentru a primi mai apoi ”Reçu Fiscal”.
Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături și ne vor fi și pe viitor, pentru sprijinul oferit, sfaturile și sprijinul duhovnicesc atât de important în astfel de situații.
Pr. Adrian Iuga
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FESTIVALUL ROMÂNESC DIN FLANDRA
(A 3-A EDIȚIE)
Biserica – păstrătoare și continuatoare a tradițiilor
populare strămoșești

uminică, 05 iunie 2016, a avut loc în fața sfintei biserici a parohiei ortodoxe
române „Sfântul apostol Andrei și Sfântul Materne” (Gent/Aalst, Belgia) un
eveniment cultural de înaltă ținută artistică. Inițiat de părintele Constantin
Pogor, acest Festival a fost organizat prin dăruirea excepțională a voluntarilor din Parohia Sf. Andrei și Materne, împreună cu membrii Asociației social-culturale CORFOO. Superba zi de iunie a fost întrecută doar de măiestria artiștilor care s-au produs
pe scenă, precum Ansamblul polifonic Roma Luca, dintre care menționăm pe naista
de renume Raluca Pătuleanu, interpreții de muzică populară Liviu Cătănaș, Ionuț Petreacă și Iustina Irimia, Mariana Preda, Dana Alexe, Elena Dinu Romanița, ansamblul
de dansuri populare bulgărești „Svetulka” și cântăreții folk Lilia și Marian Macău.

D
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Într-o atmosferă familială dar cu o organizare unanim recunoscută ca impecabilă,
participanții au putut să achiziționeze bijuterii și alte obiecte de decor propuse de
Hand-made by Roxana Grosu sau de Livia-Ioana Vlaicu. Maica stareță Mariami de la
Mănăstirea din Vedrin (Namur) a expus și comercializat produsele culinare realizate
de maicile singurei comunități monahale românești din Belgia. Artista Avdia van Art
(Avdia Avramuțoae) a organizat atât pentru cei mari cât și pentru cei mici un atelier
de creație, în urma căruia au fost realizate cutii de lemn cu motive populare.
Evenimentul a fost onorat de prezența E.S. domnul Iurie Reniță, ambasadorul
Republicii Moldova în Regatul Belgiei și a E.S. doamna Olivia Toderean, Ministru-consilier
Ambasador ad-interim al României în Regatul Belgiei. De asemenea, peste 300 de români și belgieni au cântat și dansat muzică populară într-un cadru frățesc și la propriu
însorit.
În afara scopului artistic și cultural evident, acest Festival are ca menire recoltarea
de fonduri în vederea renovării spațiului liturgic în care își desfășoară activitatea parohia ortodoxă Sf. Andrei și Materne, mai exact biserica fostului Beghinaj din orașul
Aalst, ce s-a înființat în sec. al XIII-lea. Actuala biserică, construită între anii 1787-1794
și declarată monument istoric în 1973, se află din 2012 în concesiunea parohiei Sf.
Andrei și Materne pe o perioadă de 90 de ani.
Biserica Beghinajului din Aalst
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SLUJBĂ ROMÂNEASCĂ ÎN CIMITIRUL MILITAR
DIN SENONES, FRANŢA

n ziua de luni 16 mai 2016 – zi
nelucrătoare în Franţa – un grup de
enoriaşi ai Parohiei româneşti din Strasbourg s-a deplasat în oraşul Senones din
Franţa, pentru a-i cinsti prin rugăciune şi reculegere pe cei 11 ostaşi români din Primul
Război Mondial care-şi dorm somnul de
veci în necropola naţională din acest oraş.
Dacă iniţiativa noastră nu se voia la început
decât o simplă slujbă de pomenire, lucrurile au evoluat cu timpul spre o ceremonie
mult mai amplă, la care s-au asociat atât
Autorităţile diplomatice româneşti din Strasbourg, cât şi oficialitţile civile şi militare
franceze din departamentul Vosges. Au participat astfel, după un protocol riguros stabilit, următoarele personalităţi: domnul Ambasador Sabin Pop, Consulul General al
României la Strasbourg, domnul Laurent
Monbrun, subprefectul orașului St. Dié;
deputatul Gérard Cherpion; consilierii regionali Jean-Marie Lalandre şi David Valence; consilierul departamental Benoït Pierrat şi primarul din Senones, domnul Jean-Luc
Bévérina. Organizarea a fost uşurată prin
concursul preţios dat de o enoriaşă a parohiei noastre, doamna Pia Gurhardt-Douida, locuitoare a oraşului Senones.
Ceremonia, de o bogată încărcătură
emoţională, a debutat printr-o alocuţiune
a Preşedintelui Vechilor combatanţi, dom-

Î

nul Albert Denizot, care a deplâns sărăcia
mărturiilor privind calvarul prizonierilor
români – „în număr de 70 la Senones, după
câte se pare, dintre care, iată, doar 11 se află
aici – unde vor fi odihnind ceilalţi?″ – şi a
continuat cu un cuvânt de răspuns al
Consulului general al României. S-au intonat apoi imnele naţionale ale celor două
ţări (în lipsa trompetistului, bolnav, românii
au cântat impecabil, fără nicio repetiţie
prealabilă, imnul „Deşteaptă-te române!″),
s-au depus jerbe de flori la monumentul
central şi buchete tricolore la fiecare cruce, şi s-a încheiat cu slujba ortodoxă de
pomenire. Primăria locală a oferit apoi o
recepție în onoarea celor prezenţi, iar la
masă s-au aflat din belşug bucate tradiţionale
româneşti şi specialităţi locale.
Pentru Comunitatea românilor din
Strasbourg, chemată să păstreze nestinsă
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candela de pe mormintele celor 2344 de
soldaţi români morţi în Alsacia şi Lorena,
ca prizonieri de război la germani spre
sfârşitul Primului Război Mondial, comemorarea centenarului acestui tragic eveniment reprezintă nu numai o revigorare a
manifestărilor de cinstire prin pelerinaje și
rugăciuni la mormitele eroilor, dar și o sporire a eforturilor de cunoaștere – sau de redescoperire – a condiţiilor concrete în care
s-a desfășurat calvarul lor pe aceste meleaguri. Or, exceptând cele trei necropole binecunoscute de la Soultzmatt, Dieuze si
Haguenau, puţini știu că drama ostașilor români aduși aici s-a derulat de cele mai multe ori în locuri retrase din Vosgi, în spatele
liniilor de luptă germane, la adăpostul privirilor, unde erau folosiţi – în grupuri mai
mici sau mai mari – la munci istovitoare, la
săpatul tranșeelor, la transportul răniţilor
sau al morţilor, la defrișarea locurilor, amenajarea cimitirelor și îngroparea germanilor
căzuţi sub gloanţe. Desconsideraţi de soldaţii care-i păzeau, brutalizaţi, privaţi de hra-
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nă, de încălzire și de cele mai elementare îngrijiri, cei mai mulţi dintre ei s-au pierdut în
iarna crâncenă dintre anii 1916-1917, adică la puţin timp după afectarea lor în locurile respective. Au fost înmormântaţi la întâmplare, prin cimitirele comunale cele mai
apropiate ori în gropi comune, fără slujbă,
sau, în unele cazuri, însoţiti cu rugăciuni și
cântări de ceilalţi români „după datina lor″,
cum atestă unele evocări.
Dacă în primii ani după încheierea războiului România a manifestat un real interes faţă de soarta acestor prizonieri, creând comitete mixte franco-române și
regrupând osemintele lor în cimitire militare speciale, în perioada comunistă ei
au fost cu desăvârșire uitaţi. Doar unele
asociaţii sau organizaţii românești din exil
veneau din când în când să se reculeagă la
căpătâiul lor, fără însă a efectua acele indispensabile cercetări de arhivă sau măcar a salva în scris mărturiile contemporanilor, ceea ce ATUNCI încă se putea
face – și nu se mai poate astăzi. Copiii și
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nepoţii martorilor oculari din 1916 – 1917
evocă acum doar amintiri șterse, descărnate, ca din vremuri pierdute, despre niște „prizonieri din Europa centrală″, care traversau satele alsaciene „ca niște umbre
jalnice″, de care „nimeni nu se putea apropia și nu-i putea ajuta aruncându-le măcar
o bucată de pâine uscată sau câţiva cartofi
fierţi, atât de strașnic erau păziţi de soldaţii
germani cu arme și baionete″. S-au pierdut
astfel pentru totdeauna acele mărturii vii,
atât de preţioase prin autenticitatea lor
care le dădea sens, iar ziarele și documentele ce se aflau odinioară la îndemâna tuturor vor trebui căutate în viitor prin arhive și colecţii, cu preţ de multă răbdare
și timp. Prin anii 90 ai veacului trecut, un
bun prieten al românilor, regratatul profesor Jean Nouzille de la Universitatea din
Strasbourg, a încercat să împlinească această lipsă, adunând într-o lucrare intitulată
„Calvarul prizonierilor de război români
în Alsacia și Lorena, 1914 - 1918″, tot ce
se cunoștea atunci despre ei.

Am aflat între timp că urmele trecerii
prin Alsacia și Lorena ale fraţilor noștri
trebuie căutate nu numai în locurile îndeobște cunoscute, ci cam peste tot acolo
unde germanii aveau nevoie de braţe de
muncă gratuite, adică în zeci de colţuri ale
celor două provincii franceze. Ne-am propus, deci, să continuăm, la rândul nostru,
munca profesorului Nouzille, reluând cercetările și reunind în lunile care urmează,
într-un volum omagial, tot ce se va putea
descoperi între timp.
Până atunci, însoţiti de inimoșii noștri
enoriași (mai ales de cei tineri, spre bucuria noastră !), vom continua să ne plecăm
fruntea și să ne rugăm cu smerenie pe locurile pătimirii lor, atâtea câte cunoaștem acum.
În ziua de sâmbătă 7 mai am fost în careul
român al Cimitirului militar „Saint-Georges″
din orașul Haguenau, pe 16 mai am slujit la
Senones, iar sâmbătă 18 iunie, împreună cu
celelalte comunităţi românești din regiune,
la Soultzmatt.
Preot Vasile Iorgulescu
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TABĂRA DE SPIRITUALITATE ORTODOXĂ
SFÂNTUL SILUAN ATHONITUL
ŞI SFÂNTUL NEAGOE BASARAB,
DUBLIN, 1-8 IULIE

u binecuvântarea Înaltpreasfințitului
Părinte Iosif și a Preasfințitului Părinte Ignatie Mureșeanul, și sub
atenta și părinteasca grijă a Părintelui Călin Florea, cei 42 de copii înscriși în tabăra
de spiritualitate Sfântul Siluan Athonitul
și Neagoe Basarab, din Dublin, s-au bucurat, timp de o săptămână, de un eveniment
ce subliniază importanța dialogului dintre
credință și educație, eveniment aflat la cea
de-a 6-a ediție, organizat de Protopopiatul
Ortodox Român Irlanda.

C
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Ca de obicei, gazda atelierelor de comunicare a fost Maica Nectaria, aducând
cu bucurie în rândul copiilor pe timpul zilei, și în mijlocul părinților în cadrul întâlnirilor de seară, exerciții practice legate de
mulțumirea pentru darurile primite de la
Dumnezeu, relația cu părinții și cu cei din
jur, înțelegerea emoțiilor și a conceptului
de acceptare, modul în care ne raportăm la
etichetele ce le primim din jur, oferindu-ne,
în cele din urmă, cel mai frumos cadou, rugăciunea și binecuvântarea.
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Maica Fausta ne-a împărtășit, din nou,
cu aceeași dăruire și răbdare, din bucuria
de a picta icoane, de a descoperi liniștea
și rugăciunea ce ajută la realizarea chipurilor sfinților. Copiii au fost entuziasmați
să învețe tehnici noi, grupele mai mici acceptând provocarea de a picta pe sticlă,
iar grupa de adolescenți a redescoperit
bucuria de a picta o icoană a unui sfânt
protector.
În cadrul atelierelor de teatru, copiii au
experimentat atât exerciții de improvizație
ce le dezvoltă spontaneitatea și creativitatea, cât și punerea în scenă a unor mici piese de teatru cu tematică religioasă. Cu încredere și curaj, dar și cu multă voie bună,
au fost adevărați actori în ultima zi de tabără, în fața unui public curios și atent, format din copiii participanți la tabără și coordonatorii acestora.
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O zi care începe și se termină cu rugăciune nu poate fi decât o zi trăită cu
credință, bucurie și deschidere către darurile primite de la Dumnezeu. Nu a fost
o zi, au fost chiar șapte zile pline, în care
credința, bucuria și deschiderea au fost pe
buzele tuturor, de la copii de 6 anișori la
adolescenți ce se pregătesc să intre în ultimul an de liceu.

Pe lângă timpul petrecut la Centrul
Misionar din Long Mile Road din Dublin,
unde atelierele s-au împletit perfect cu orele de timp liber petrecute în curte, la joacă,
apoi în jurul tablei de șah și a mesei de
ping-pong, am explorat și lumea păsărilor
și a peșterilor în complexul Ailwee Cave
din zona Galway, iar apoi ne-am bucurat
de o plimbare pe malul Oceanului Atlantic.
Toate acestea, alături de mesele gustoase
pregătite cu dragoste de voluntarii deja
consacrați care însoțesc toate taberele protopopiatului nostru, au constituit daruri
pentru care mulțumim bunului Dumnezeu
și ne dorim ca aceste tabere să fie prilej de
bucurie și de sporire a credinței copiilor,
părinților, îndrumătorilor și, poate, și a
dumneavoastră, dragi cititori.
Mihaela Cârdu
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SĂRBĂTOARE BINECUVÂNTATĂ LA PAROHIA
POGORÂREA SFÂNTULUI DUH – CLICHY, FRANȚA

Pe 19 iunie 2016 biserica noastră a îmbrăcat haine de sărbătoare, pentru a prăznui cum se cuvine ziua de Rusalii și, în
același timp, hramul parohiei noastre. Anul
acesta, am avut deosebita bucurie de a-l
avea în mijlocul nostru pe Preasfințitul Părinte Ignatie Mureșanul, Arhiereu vicar al
Episcopiei Spaniei și Portugaliei, din Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de
Preasfinția Sa, alături un sobor de preoți,
dintre care amintim pe părintele nostru paroh, Părintele Aurel Grigoraș, Părintele Vasile Baciu de la parohia Sfânta Parascheva
și Sfânta Genoveva – St Sulpice, Paris, Pă-

rintele Iulian Nistea, slujitor la Catedrala
Mitropolitană din Paris și coordonatorul
spiritual al Asociației tinerilor ortodocși
NEPSIS Franta și arhidiaconul Grigore.
Un număr foarte mare de credincioși l-au
întâmpinat pe Preasfințitul Părinte Ignatie
în straie populare, fiecare după specificul zonei folclorice din care provine. Sărbătoarea
Rusaliilor fiind foarte aproape în acest an de
Ziua Internațională a Iei românești, ne-am
bucurat nespus să putem și noi încuraja purtarea costumelor tradiționale și transmiterea
tradițiilor românești copiilor noștri, născuți
și crescuți la mai bine de 2000 de km de casa
natală a părinților lor.
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La finalul slujbei, Pîrintele paroh Aurel a adresat
mulțumiri Preasfințitului Ignatie pentru împreuna-slujire
dar și pentru cuvântul de învățătură al Sfinției Sale, autentic și încurajator, rostit comunității românești din regiunea pariziană. De asemenea, părintele a subliniat rolul important al membrilor consiliului parohiei, în buna
chivernisire a vieții parohiale, împreună cu toți credincioșii
care au luat parte la organizarea agapei frățești de după
Sfânta Liturghie.
Printre oaspeții din acest an, s-au numărat și tinerii
Asociației NEPSIS, aflați la cea de-a doua ediție a Festivalului de vară „NEPSIS SUMMER FESTIVAL”, organizat
la Paris cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Iosif, cu sprijinul Mitropoliei noastre și al Ambasadei României în Franța. Aceștia au găsit oportun ca o parte
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a programului lor să se
desfășoare în mijlocul nostru,
fiind însoțiți de Florina Hoza,
membră a parohiei noastre și
Președinte NEPSIS Franța.
Prin participarea copiilor
la strană în timpul Sfintei Liturghii, prin numărul mare de
copii și credincioși care au luat
parte și s-au împărtășit la Sfânta Liturghie, prin prezența tinerilor ortodocși NEPSIS din
Franța, Italia, Anglia și Irlanda,
veniți la Paris cu ocazia Festivalului de vară NEPSIS, am
simțit revărsarea darurilor minunate ale Pogorârii Sfântului
Duh în comunitatea noastră,
în această sfântă zi de sărbătoare. Mai mult, primirea în comunitatea noastră a Preasfințitului
Părinte Ignatie, dar și a celorlalți
preoți din regiunea pariziană,
ne-a umplut de o mare și sfântă bucurie duhovnicească. Le
mulțumim tuturor celor care
ne-au fost alături la sărbătoarea
parohiei noastre. Alese
mulțumiri și părintelui nostru
paroh, Părintele Aurel Grigoraș,
care a împlinit anul acesta 50
de ani de slujire preoțească, și
care, cu timp și fără timp, ne
păstorește cu toata atenția, dragostea și purtarea de grijă.
Bogdan Ioan Chira
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UNIVERSITATEA DE VARĂ
SFĂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL
ȘI SFÂNTA MARE MUCENIȚĂ ECATERINA
GAGGIO MONTANO – BOLOGNA, 2016

u vrerea lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte
Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, luni, 10 iulie 2016,
și-a deschis porțile Universitatea de
Vară „Sfântul Maxim Mărturisitorul și
Sfânta Mare Muceniță Ecaterina” a Centrului de Studii Sfântul „Dionisie Exiguul” din cadrul Episcopiei Ortodoxe
Române a Italiei. Debutul cursurilor
universității a fost binecuvântat de către

C

Preasfințitul Siluan însuși, prezent la Gaggio Montano – provincia Bologna, unde
s-a stabilit, pentru actuala ediție, locația
acesteia.
Născută din dorința de a oferi clericilor și mirenilor căutători de cele de folosință
mântuirii un cadru academic de dezvoltare a preocupărilor intelectuale și pastorale, universitatea a fost structurată pe două
module, desfășurate pe parcursul a două
săptămâni, în intervalul 17 – 30 iulie.
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Cei aproximativ 80 de cursanți au avut privilegiul de a audia conferințe susținute
de unii dintre cei mai de seamă reprezentanți ai teologiei și spiritualității ortodoxe
românești contemporane: pr. conf. univ. dr. Patriciu Vlaicu, pr. dr. Vasile Gavrilă, prof.
univ. dr. Adrian Opre, lect. univ. dr. Dana Opre, pr. prof. dr. Daniel Benga, pr. conf.
univ. dr. Constantin Necula, pr. prof. univ. dr. Mihai Săsăujan, și prof. dr. Cristina
Benga.
În prima zi a cursurilor, după slujba de binecuvântare oficiată de către soborul de
preoți prezenți, în frunte cu Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, și după cuvântul
inaugural al Preasfinției Sale, s-au prezentat conferințele Putere, autoritate și responsabilitate în relația credincioși – preot – episcop, susținută de pr. conf. univ. dr. Patriciu
Vlaicu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, respectiv Psihologie
și psihopastorație: între duhovnic și psiholog, susținută de către domnul prof. univ
dr. Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie din cadrul Universității Babeș Bolyai
din Cluj-Napoca. Ambele conferințe au fost succedate de ample seminalizări, animate de interesul consistent dovedit de cursanți prin întrebări și intervenții diverse.
Echipa CSDE
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HRAM LA SAN MARINO

uminică, 17 iulie, comunitatea
ortodoxă din San Marino și-a
cinstit ocrotitoarea, pe Sfânta
Mare Muceniţă Marina. Sărbătoarea a început sâmbătă seara, când s-au slujit Vecernia Mare și Litia, după care creștinii
s-au spovedit. În ziua Praznicului, la Dumnezeiasca Liturghie, aceștia s-au împărtășit cu Sfintele Taine. Duminică seara ni
s-au alăturat în rugăciune părinţii din parohiile învecinate însoţiţi de credincioși.
Într-un loc frumos, departe de zbuciumul orașului și cu o priveliște încântătoare, vădind frumuseţea naturii zidite de
Dumnezeu, am cântat imn de laudă Sfintei
Muceniţe împreună pr. Alexandru Stavrică,
fost păstor al acestei turme cuvântătoare,

D

pr. Florin Haniș și pr. Silviu Sas, alături de
credincioși din Faenza, Forli și Cesena.
Cu toţii ne-am bucurat apoi la o agapă frăţească în aer liber pregătită de credincioase din parohia noastră, în frunte cu preoteasa Daniela. Seara s-a încheiat cu cântări
alese din folclorul românesc și frumoase
cântări bisericești, la care toţi cei prezenţi
au participat cu bucurie.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru bucuriile duhovnicești revărsate peste noi în
această zi și tuturor celor care au participat, pentru osteneala depusă, osteneală
care a făcut, într-adevăr, să simţim că e
sărbătoare.
Bucură-te, Sfânta Marina, Mare
Muceniţă a lui Hristos!

APOSTOLIA • NR. 100 - 101 • IULIE - AUGUST 2016

53

DIN VIA#A PAROHIILOR

Fotografii din Taberele Episcopiei Italiei
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LITURGHIE BAPTISMALĂ ÎN ALCORCON

âmbătă, 23 iulie 2016, Preasfințitul Părinte Episcop Timotei, al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei a slujit Sfânta Liturghie arhierească în
parohia ortodoxă română „Sfântul Cuvios Siluan Atonitul” din Alcorcon, Spania. Alături de Preasfinția Sa, au slujit mai mulți preoți din Protopopiatul Madrid Sud
și Părintele paroh Paul Teodorescu. La acest eveniment a fost prezent și preotul romano-catolic din Alcorcon, Inocente Garcia de Andres, care a sprijinit parohia ortodoxă
pentru obținerea unei biserici pentru sfintele slujbe.
Începând cu ora 09:30, în cadrul Sfintei Liturghii a fost botezată micuța Anastasia,
al treilea copil al Părintelui paroh Paul Teodorescu. La final, Preasfințitul Timotei a
ținut un cuvânt de învățătură despre Taina Sfântului Botez și despre familia creștină,
pe care trebuie să o apărăm în aceste vremuri în care familia tradițională este tot mai
atacată.

S
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LITURGHIE ARHIEREASCĂ ÎN SANTAREM,
PORTUGALIA

n Duminica a II-a după Pogorârea Sfântului Duh, 03 iulie 2016, Preasfințitul Părinte Episcop Timotei, al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei,
a slujit Sfânta Liturghie arhierească în parohia „Înălţarea Domnului” din Santarem, Portugalia. La finalul slujbei, Părintelui paroh Ciurean Moldovan Florin a primit
rangul de Iconom. În această zi, la Sfânta Liturghie a fost prezent și domnul Dumitru
Socolan, Ambasadorul Republicii Moldova în Portugalia.
Preasfințitul Timotei a ținut la final un cuvânt de învățătură în care a explicat de ce
Biserica a rânduit două Duminici pentru cinstirea tuturor sfinților și a sfinților români.
Unul dintre motive este acela că există și sfinți pe care nu-i cunoaștem, pe cei cunoscuți
îi avem în calendare, dar pentru ca să-i cinstim pe toți, adică și pe cei necunoscuți, s-a
rânduit Duminica tuturor sfinților, iar Duminica Sfinților Români reflectă roadele
Duhului Sfânt prezente și în neamul nostru. De asemenea Preasfinția Sa a vorbit despre sfințenie și a îndemnat la străduința și lupta pentru dobândirea acesteia. Sfințenia
este o împreună lucrare a omului cu Dumnezeu, Care dă sfințenia celor ce și-o doresc.
Sfințenia este natura omului, iar omul cel adevărat este omul sfânt.

Î

APOSTOLIA • NR. 100 - 101 • IULIE - AUGUST 2016

59

DIN VIA#A PAROHIILOR

CAMPIONAT DE TENIS DE MASĂ

u binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Timotei, duminică, 3 iulie
2016, de la ora 16:00, a avut loc un campionat de tenis de masă destinat tinerilor și familiilor acestora, organizat de Parohiile Getafe, Aranjuez și Alcorcon din Protopopiatul Madrid Sud.
Evenimentul s-a desfășurat în Aranjuez, reședința istorică de vară a regilor Spaniei,
în spațiul adiacent bisericii parohiale. Pe lângă concurenții „campionatului” au participat desigur și copii bucuroși să se familiarizeze cu noțiunile acestui nobil sport. S-au
adresat mulțumiri și felicitări participanților, gazdei binevoitoare Pr. Sorin Bota, după
care a urmat premierea câștigătorilor.
Activitățile sportive fac parte din programul „Mens sana in corpore sano” al Frăţiei
Nepsis a Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.

C

Pr. Cristian Deac,
Protopop al Protopopiatului Madrid Sud
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și sfaturi practice

În acest număr al revistei vă propun o salată foarte gustoasă care, ca un bonus, este și o puternică metodă de detoxifiere, din care cauză a primit și acest nume: ”mătură” tot ce este
rău și lasă un organism curat și sănătos.

SALATA „MĂTURICA”
Ingrediente: 100g varză proaspătă, 300g
sfeclă crudă, 300g morcov crud, 1 cățel
de usturoi, 1 lingură suc de lămâie, 1 lingură ulei de in.
Mod de preparare: Se taie mărunt varza. Se dă prin răzătoare morcovul și sfecla. Amestecați-le și stoarceți-le ca să rămână puțin suc. Adăugați usturoiul pisat,
sucul de lămâie și uleiul și amestecați bine.
Nu e necesară sarea!

Observații: La varianta clasică de salată,
prezentată mai sus, se pot adăuga, dacă vă
plac, un măr acru ras, fructe uscate (caise, prune, stafide etc.) tăiate mărunt. Se
pot pune și nuci sau semințe de pin (cca.
1/2 pahar) mărunțite în blender împreună cu sucul de lămâie. Se poate asezona
cu sare și piper negru și se poate orna cu
ceva pătrunjel verde.

SOSUL TARTAR
un sos al bucătăriei franceze care merge
bine cu produsele de mare, carnea și
bucatele din legume, un sos ce transformă
o mâncare banală într-una extraordinară!
Ingrediente: 2 ouă f ier te tare, 2
gălbenușuri crude, 1 linguriță ulei măsline, 1 lingură de ceapă tăiată mărunt, 50g
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vârtos. Formați mici biluțe – cantitatea de mai sus e calculată pentru cca.
40 de bucăți. Rostogoliți gogoșile prin
pesmet și prăjiți-le în uleiul încins!
Gogoșile aurii se vor topi în gură!
BUDINCĂ DE CARTOFI,
CIUPERCI ȘI ROȘII
o rețetă delicioasă de post.
castraveți murați, 1 lingură muștar, 120g
smântână, 1/2 lămâie, mărar-sare-piper
după gust.
Mod de preparare: Curățați ouăle fierte
și separați albușul de gălbenuș. Puneți într-un bol gălbenușurile fierte și cele crude și muștarul și amestecați bine.
Încorporați uleiul de măsline amestecând
continuu, apoi adăugați castraveții tăiați
mărunt și scurși, mărarul, ceapa și
albușurile mărunțite și ele. Puneți și smântâna, amestecând continuu, iar la final
adăugați sucul de lămâie omogenizând totul bine.
Sosul se păstrează la frigider pentru cel
mult două zile.

Ingrediente: 1-1,5 kg. cartofi fierți, 1/2
kg. ciuperci champignon, 2-3 cepe, 2-3
roșii, maioneză de post, ulei, condimente, sare și piper.
Mod de preparare: Pisați cartofii cu presa de cartofi și adăugați sare și condimentele preferate și puțin din apa în care au
fiert ca să iasă ca un piure gros. Tăiați ceapa și ciupercile și căliți-le într-o tigaie cu
ulei încins. După ce s-au răcit un pic,
frulați-le și adăugați sare și piper. Ungeți
cu ulei o tavă de cuptor și adăugați o treime din piure. Acoperiți cu jumătate din
compoziția de ciuperci și repetați procedeul. Terminați cu un strat de felii subțiri

GOGOȘI CU CAȘCAVAL
Ingrediente: 500g. mozzarela sau cașcaval
tare; 3 linguri parmezan ras, 1 ou, 100g.
făină, 5 lingurițe oregano, pesmet, ulei.
Mod de preparare: A m estec aț i
cașcavalul dat pe răzătoare cu oul și parmezanul. Adăugați făina și origano.
Amestecați totul, obținând un aluat mai
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de roșii, după care se pune piureul rămas
acoperit cu maioneza de post. Coaceți
budinca pentru 30-40 minute în cuptorul încins la 180 de grade, până capătă o
crustă aurie.
TORT MOZAIC CU FRUCTE
Ingrediente: 500g smântână, 300g fructe
(piersici, căpșuni, struguri fără semințe,
etc.), 100g biscuiți dulci (pot fi și pișcoturi),
100g zahăr, 10g gelatină, 50 ml apă fierbinte, un vârf de praf de vanilie.
Mod de preparare: Turnați apă caldă peste gelatină și amestecați pentru a se dizolva. Tăiați fructele în bucățele (pot fi atât
proaspete, cât și din compot). Mărunțiți
biscuiții. Amestecați smântâna cu zaharul
și vanilia, apoi cu gelatina răcită. Peste acest

amestec adăugați fructele și biscuiții.
Turnați compoziția într-o formă îmbrăcată cu folie și dați-o la răcit.
După ce tortul s-a întărit, se răstoarnă pe
un platou și se îndepărtează folia. O
minunăție!
(după bucătarul.tv)
Poftă bună!

ȘTIAȚI CĂ...?
Hidratarea, consumul unei cantități suficiente de apă ajută la:
• Tranportul nutrienților și al oxigenului
• Pielea va arăta hidratată și mai tânără
• Temperatura corpului se va regla mult mai ușor, mai ales în timpul căldurilor
• Articulațiile vor fi mult mai mobile
• Tranzitul intestinal va fi regulat
• Senzația de foame nu va fi la fel de intensă.
Există multe persoane care, deși cunosc beneficiile unei bune hidratări, nu pot bea
pur și simplu apă. Apelează în schimb la tot felul de sucuri, naturale sau nu, care conțin
o mulțime de zahăr și care pe lângă hidratare vin la pachet și cu multe calorii, la cafea
sau băuturi energizante care au efect contrar de deshidratare.
Alternativa este gustoasă, sănătoasă, ușor de pregătit, excelentă pe timp de vară și
în plus economică – Apa infuzată cu fructe sau legume.
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Puteți pregăti o infuzie adăugând în apă diverse fructe, condimente, plante aromatice sau chiar legume. Iată câteva exemple:
• Fructe: Fructe de pădure (proaspete sau congelate), pepene galben, fructe tropicale, citrice, mere, pere
• Ierburi: rozmarin, cimbru, mentă, busuioc, coriandru, pătrunjel
• Condimente: bastoane de scorțișoară, cardamom păstăi, ghimbir proaspăt,
cuișoare, păstăi de vanilie
• Flori comestibile: trandafiri comestibili, lavandă, flori de citrice, hibiscus,
panseluțe, violete
• Legume: castraveți, țelină, fenicul, morcovi.
Alegeți un borcan sau o carafă mai mare de sticlă în care să puteți amesteca ingredientele. Spălați bine fructele, legumele și verdețurile pe care le veți folosi. Puteți să
alegeți să le păstrați întregi sau să le tăiați în felii sau bucăți mai mici. În al doilea caz
aromele vor fi eliberate mult mai rapid. Fructele, legumele și ierburile folosite trebuie să fie proaspete, să nu fie foarte coapte sau lovite.
Folosiți apă rece. Există rețete care recomandă folosirea de apă caldă, dar mi se pare
o metodă care, deși eliberează rapid aromele, duce la distrugerea enzimelor și vitaminelor eliberate de fructe și legume.
Timpul necesar obținerii apei infuzate variază între 1-2 ore dacă alegeți să păstrați
recipientul la temperatura camerei sau 3-4 ore dacă îl țineți la frigider. Dacă o țineți la
frigider poate fi relizată și cu 12 ore înainte de utilizare, o pregătiți de exemplu seara
pentru dimineață. Trebuie însă să scoateți fructele și legumele după 3-4 ore, eliminând
riscul descompunerii acestora.
Cea mai simplă și cunoscută apă infuzată este apa cu lămâie. Dar combinațiile sunt
mult mai multe și diverse, puteți începe cu cele sugerate aici și în timp să elaborați propriile voastre rețete. Dacă iubiți ceaiul, negru sau verde, îl puteți folosi în locul apei,
dar trebuie să fie rece.
Pentru combinațiile de mai jos folosiți 1 litru de lichid (apă sau ceai):
• 1 grapefruit, 1 ramură de rozmarin
• 20 boabe de struguri, 4-5 căpșuni, 1 lime (lămâie verde)
• 2 lămâi, 2 mandarine
• 1/2 castravete, 2-3 felii de ananas, mentă
• 1 măr verde, 1 ramură de rozmarin, 1 mână de zmeură
• 1 portocală, o mână de afine
• 4-5 bucăți de pepene roșu, mentă.
(după sfaturilebunicii.ro)
Preoteasa Daniela PORUMB
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