C U VÂ N T U L
EPISCOPULUI

SILUAN
E vremea să facă Domnul!
(Că noi legea Ta am stricat)
(cf. Ps. 118, 126)

Evanghelia ce se citește la Liturghia
ce se săvârșește la Anul Nou Bisericesc
ne pune înainte un pasaj de la Sf. Evanghelist Luca (4, 18-19):
„Duhul Domnului este peste Mine,
pentru care M-a uns să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi
cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea; să slobozesc
pe cei apăsaţi, și să vestesc anul plăcut
Domnului”.
Acesta reproduce, de fapt, prorocia lui
Isaia (61, 1-2) pe care Domnul o citește în
sinagogă la începutul propovăduirii Sale.
Pasajul ales ne vestește un răstimp de milostivire din partea Domnului. Adică ni se

reamintește că timpul ce ne stă înainte nu
ne aparţine și, prin urmare, nu se cuvine
să facem „ce vrem” cu el. Vremea ce ni se
vestește la acest început de an bisericesc
este una ce ni se dăruiește de Dumnezeu
ca un semn al milostivirii Sale faţă de noi.
Astfel, ni se binevestește de către Domnul
vindecare pentru zdrobirile inimii, dezrobirea din feluritele robii în care ne aflăm, redobândirea vederii, așa cum Dumnezeu ar
vrea să vedem, și slobozirea din apăsările
ce ne cuprind. Acesta este „programul”
anului plăcut Domnului, pe care tocmai l-am
început. De felul în care noi primim această bună-vestire depinde efectul ei asupra
sufletului și asupra vieţii noastre. De felul
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în care ne deschidem inima către Domnul
și către cuvintele Lui, către tot tezaurul și
învăţătura pe care imnele praznicelor de
peste an ni le împărtășesc, depinde aprofundarea credinţei noastre și a dreptei noastre înţelegeri creștine.
Perspectiva creștină Îl are în vedere în
fiecare zi pe CEL CE VINE (atunci când
ea nu se pierde în vâltoarea lumii acesteia,
devenind una cu ea – adică perspectiva lumească). Creștinul Îl are mereu în inimă și
în gând pe Cel Care iarăși va să vină cu
slavă să judece viii și morţii. Sufletul credincios așteaptă învierea morţilor și viaţa veacului ce va să fie. Cuvintele din
Evanghelie amintite mai sus nu au alt scop
decât să ne reamintească această perspectivă a vieţii, cu atât mai necesară cu cât contextul în care trăim ne propune o mulţime
de alte perspective de vieţuire, perspective ce L-au scos din „calcule” pe Dumnezeu
și care urmăresc doar „plăcerea omului”,
acum și aici.
Nu la întâmplare, la slujbele Bisericii
din fiecare zi, dimineaţa și seara, se aude
cererea: Cealaltă vreme a vieţii noastre în
pace și întru pocăinţă a o săvârși, de la
Domnul să cerem. Ea are menirea de ne
orienta viaţa spre o continuă „rectificare”,
pentru a avea nădejde că vom ajunge la un
sfârșit creștinesc vieţii noastre, fără durere, fără de rușinare, în pace, și la un bun
răspuns înaintea înfricoșatului scaun de
judecată al lui Hristos.
De noi depinde dacă vrem ca viaţa noastră să se petreacă cu Dumnezeu sau nu.
Aceasta nu înseamnă că e ușor să trăim cu
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Dumnezeu zi de zi și ceas de ceas... Nu e
ușor, pentru că înclinaţia firii noastre de a
căuta spre orice altceva și oricine altcineva decât spre Dumnezeu e atât de puternică, mai ales că inerţia lumii o trage și ea,
încât nevoinţa noastră de fiecare zi este de
a reveni, ca și corabia trasă de curenţi, la
direcţia și spre finalitatea pe care le urmărim.
Din fericire, nu suntem singuri, ci Îl
avem împreună-călător pe calea vieţii pe
Hristos Domnul Care ne-a făgăduit, zicând: iată, Eu cu voi sunt în toate zilele,
până la sfârșitul veacului (Mt. 28, 20).
Este cu noi în toate zilele Cel Care a gustat neajunsurile și greutăţile vieţuirii omenești, și mai ales suferinţa și moartea, pentru ca toţi cei care voim să-I urmăm să nu
ne descurajăm nici în faţa suferinţei, nici
chiar în faţa morţii, ele primind, prin
Domnul, sens mântuitor.
Fie ca fiecare dintre noi să guste din
bunele-vestiri ale acestui început de an bisericesc în toate zilele vieţii sale și, dacă e
cu putinţă, să împărtășească și celor din jur
din dulceaţa și din bucuria ce vin din împlinirea cuvântului lui Dumnezeu.
Binecuvântarea Domnului să fie peste
voi toţi!
† Episcopul Siluan
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
La începutul Anului Nou Bisericesc, la
prăznuirea Sfântului Cuviosului Părintelui
nostru Dionisie Exiguul, ocrotitor al Episcopiei Italiei, în ziua de 1 Septembrie 2016.
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Hristos sărbătorește Sucotul la Ierusalim

FĂGĂDUINȚA APEI CELEI VII
(Ioan 7)

ărbătoarea Sucot sau sărbătoarea colibelor (numită impropriu sărbătoarea „corturilor” sau a „tabernacolelor”)1 era – și mai este și acum – una dintre sărbătorile
evreiești cele mai populare și cele mai ținute. Întemeierea ei este dumnezeiască, pentru că Dumnezeu Însuși a instituit-o și a poruncit-o lui Moise (Lev 23, 33-36, completat la 39-43). Obiectul său principal era să se dea slavă lui Dumnezeu pentru că
a apărat pe fiii lui Israel în pustiu, după ieșirea lor din Egipt (și înaintea intrării lor în Pământul
Făgăduinței), punându-i să locuiască în colibe din ramuri. Era și un simbol profetic, pentru că
însemna implicit că omul este în trecere pe acest pământ, pe drum, iar adevărata sa locuință,
cea veșnică, este templul cel ceresc, Împărăția lui Dumnezeu. Era și o sărbătoare a recoltei, a
strângerii roadelor (în septembrie-octombrie) descrisă în Levitic 23, 39 și Ieșire 23, 16, având
deci o particularitate interesantă cu privire la apă, despre care vom mai vorbi. Sucot era una
dintre cele trei „sărbători cu pelerinaj” (împreună cu Paștele și Cincizecimea: Deut. 16, 16),
impunând deci mergerea la Ierusalim, la Templu. Ea se prăznuia în „cea de-a 15-a zi a celei de-a
7-a luni”, adică pe 15 tishri, la cinci zile după sărbătoarea Ispășirii (sau a Marii Iertări: Yom Kippour) și dura 7 zile + 1, adică 8 zile.
Timp de 7 zile, sărbătoarea era continuă (zi și noapte), ceea ce dădea uneori loc la excese,
iar evreii trebuiau să locuiască în colibele lor, în aer liber, în tot Israelul. La Ierusalim, în afară
de numeroasele jertfe săvârșite în Templu (descrise pe larg și minuțios în Num. 29, 12-38),
exista un rit aparte: se făcea o procesiune în fiecare zi în jurul altarului jertfelor2 de către preoți

S

1. „Corturi” vine din textul grec, iar „tabernacole” este echivalentul latin. Însă în textul evreiesc al
Leviticului se vorbește despre cabane sau colibe. În obiceiul actual, coliba trebuie ridicată sub cerul
liber (și nu în casă: trebuie să se poată vedea cerul prin acoperișul de ramuri) și să se stea înăuntru
cel puțin pentru a lua masa.
2. Esplanada Templului era imensă și accesibilă tuturor. În centrul său se găsea „sanctuarul” (adevăratul Templu) și, dinaintea lui, pe stânga, altarul jertfelor (de animale), în „curtea preoților”. Bărbații
israeliți aveau acces la o curte ce le era rezervată, despărțită printr-o poartă de „curtea preoţilor”, dar
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și leviți, urmați de bărbații israeliți (care aveau
cu acest prilej voie să intre în „curtea preoților”)
purtând și scuturând „lulavul” (un buchet alcătuit din patru vegetale: frunze de palmier,
mirt, salcie și chitră, simbolizând binecuvântarea acordată de Dumnezeu) în cântări de
psalmi „Hallel”3, mai ales a Psalmului 117, care
este psalmul cu „Osana”. În cea de-a 7-a zi, numită „ziua cea mare” (Hosannah rabba), se
făcea de 7 ori înconjurul altarului.
Exista și o legătură deosebită cu apa: se
aducea slavă lui Dumnezeu pentru recoltele
strânse, însă I se cerea și ploaie pentru culturile anului viitor. Iar aceasta dădea prilej unui rit
special: preoții (și poporul) se duceau în procesiune la scăldătoarea Siloamului4, unde luau
de unde puteau vedea jertfele. Pentru mai multe detalii, a se vedea articolul nostru despre
Copilul Iisus în Templu în mijlocul învăţătorilor
lui Israel, notele 5, 8 și 9, în Apostolia nr. 70-71
din ianuarie-februarie 2014.
3. Psalmii „Hallel” conţineau toți un „Aleluia” (=
Slăviți pe Domnul): este vorba de Psalmii
112-117. Hallelul era cântat la cele trei mari sărbători cu pelerinaj (Paști, Cincizecime și Sucot).
Osana este o invocaţie care înseamnă „mântuiește,
pentru mila ta” și care apare în Ps. 117, 25.
4. Siloam: imensă cisternă cu apă care se găsea
în sudul Ierusalimului, alimentată de un canal
subteran construit de regele Iezechia (722-687
î.Hr.) și care aduce apă de la izvorul Ghihon,
care țâșnește de pe versantul răsăritean al muntelui Ofel (dealul cetății lui David, la sud de
Templu). Se presupune că apa provine de fapt
de la un rezervor de apă natural care s-ar afla
pe Muntele Moria, adică sub Templu (ceea ce
corespunde întocmai prorociei lui Iezechiel).
Siloam înseamnă „trimis”, ceea ce se potrivește
întocmai cu Sfântul Duh (Hristos spune:
„Mângâietorul… pe care-L voi trimite vouă
de la Tatăl, Duhul Adevărului care de la Tatăl

4

apă cu un urcior de aur, apoi o aduceau la
Templu și făceau o libație de apă pe altarul
jertfelor. Se citea, între altele, din profetul
Iezechiel, care spune „de sub pragul templului
curgea o apă spre răsărit”, care devine apoi un
„râu”: această apă va însănătoși marea și va aduce rod (Iez 47, 1-12). Această „zi mare” mai era
numită și a „bucuriei casei luării apei” [la
Siloam]. Un midrash mult posterior epocii lui
Hristos, făcând exegeza spirituală a acestei mari
zile, folosește o expresie minunată: „…căci de
acolo luau Duhul Sfânt”5.
Începând de la întoarcerea din exilul babilonian (sfârșitul secolului al VI-lea î.Hr.),
această sărbătoare a luat un caracter mesianic,
manifestat prin lectura unei prorocii din
Zaharia (14, 16-19): „[se vor sui în fiecare an
la Ierusalim]… să se închine Împăratului,
Domnul Savaot, și să prăznuiască sărbătoarea
corturilor…” Iar într-una dintre rugăciunile
de la slujbă se spune „că un Vlăstar al lui David
va veni să vestească mântuirea noastră”. După
distrugerea Templului (în 70 d.Hr.), aceste rituri se vor sluji în sinagogi, fiind adaptate6.
purcede...”, In 15, 26). Acolo îl va trimite Hristos
pe orbul din naștere pentru a-i deschide ochii,
la puțină vreme după Sucot (In 9).
5. Este vorba despre Pesiqta rabbati 1, care este
un midrash aggadic din Pentateuh (o culegere
de exegeză spirituală), datând din secolul al
6-lea sau al 7-lea d.Hr. și care reprezintă tradiția
rabinică. Ceea ce exprimă corespunde întocmai cu ceea ce a vestit Hristos. Tot iudaismul
prorocea, vestea și aștepta pe Iisus Hristos,
Mesia. Dar puțini au voit să-L vadă.
6. În sinagogi, rabinii și bărbații israeliți fac o procesiune în jurul almenorului (postament pe
care se citește Tora) scuturând lulavul. În cea
de-a 7-a zi, fac înconjurul de 7 ori.
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Cea de-a 8-a zi era o „sărbătoare de odovanie” (o împlinire) destul de tainică, cu un
înțeles eshatologic (Împărăția lui Dumnezeu
pe pământ) exprimat în lectura zilei (Zah 14,
9). În iudaismul posterior distrugerii Templului,
aceasta va deveni o sărbătoare a darului Legii
(Simhat Torah: sărbătoarea bucuriei Legii), în
cursul căreia se face o procesiune veselă unde
participanţii poartă sulurile Torei, dansează și
cântă (mai ales Ps. 117).
În toată această sărbătoare de Sucot, simbolistica numerelor este deosebit de interesantă. Totul este bazat pe 7 (numărul zidirii,
al darurilor Sfântului Duh și al Sabbatului [adică al unirii Omului cu Dumnezeu, în planul
dumnezeiesc dintru început]): sărbătoarea
este în a 7-a lună, durează 7 zile, se face de 7
ori înconjurul altarului în cea de-a 7-a zi. Cea
de-a 7-a zi, ziua „cea mare”, trebuia să fie cea
a unirii Omului cu Dumnezeu, adică ziua
Împărăției Cerești. Dar mai există și o a opta
zi, care încununează sărbătoarea, iar asta din
cauza căderii duhovnicești a lui Adam și a Evei.
Cum omul a păcătuit, Iconomul dumnezeiesc
Și-a schimbat planul7 pentru a ajunge la scopul prevăzut: Hristos va învia în ziua care urmează Sabbatul, care va deveni deci o a „8-a
zi”, cea a Împărăției adevărate, împlinite. Se
poate vedea aici și un alt simbol: a 8-a zi a de7. Este interesant de notat că în cea de-a 7-a zi a
acestei sărbători de Sucot (în anul 30), care
simbolizează deci sabbatul, Hristos, Care
vestește public Împărăția (venirea Duhului
Sfânt), este respins de preoți, de cărturari și farisei și de o mare parte din popor. Este confirmarea păcatului originar al Omului și vestirea
morții lui Hristos (și marele sabbat dumnezeiesc din Sâmbăta Mare).

venit, la evrei, cea a Darului Torei. Or, Hristos
este Legea cea vie, întrupată și veșnică, Legea
cea Nouă, a adevărului și a iubirii (Evanghelia).
El este Cel Care ne face să fim „închinători ai
Tatălui în Duh și în adevăr” (In 4, 23). Această
sărbătoare de 7 zile și cea de-a 8-a zi simbolizează toată istoria spirituală a omenirii. Această
împlinire o vestește Hristos astăzi dinaintea
întregului Israel adunat în Templu.
Numai Sfântul Ioan relatează acest lung episod (In 7), care nu este citit decât în parte în
cursul anului liturgic: pasajul în care Hristos
vestește Apa cea vie – adică Duhul Sfânt – este
citit în ritul bizantin în ziua Cincizecimii (In 7,
37-52). Această lungă pericopă este imposibil
de comentat într-un articol de felul acesta, însă
este necesar să-i indicăm contextul și ideile directoare înainte de a aborda partea esențială.
Cronologia Evangheliei lui Ioan este foarte dificilă, pentru că ea le-a completat pe celelalte
trei, scrise cu aproape 40 de ani mai devreme,
relatând ceea ce acestea lăsaseră deoparte sau
lucrurile la care Sfântul Ioan a fost singurul martor, iar relatarea se face în mod discontinuu, fără
să se poată discerne întotdeauna o legătură cronologică între diferitele pasaje. Bibliștii situează acest eveniment în ultimul an al misiunii
Domnului. Se pare, după cele relatate de Sfântul
Ioan în Capitolul 7, că Hristos urcase deja la
Ierusalim, deci era stabilit, în principiu, în Iudeea,
dar trebuise să Se retragă momentan în Galileea
(și în Samaria) pentru că evreii voiau să pună
mâna pe El pentru a-L ucide (In 7, 1)8.
8. Faptele relatate de Sfântul Ioan în capitolul 6 se
petrec, fără nici o îndoială, în Galileea (la
Capernaum), iar cele din capitolul 8 (și următoarele) se petrec în mod clar în Iudeea. Ne aflăm
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Capitolul se deschide cu o anumită
neînțelegere între „frații” lui Iisus9 și El Însuși
cu privire la sărbătoarea colibelor. Într-adevăr,
lor li se părea evident că un evreu evlavios
precum Mântuitorul trebuia să Se ducă la
Ierusalim cu prilejul unei sărbători atât de
mari, nu în ultimul rând pentru a Se arăta,
deci la răscrucea a două perioade din viața lui
Hristos, dar nu putem preciza mai mult.
9. „Frații” lui Iisus sunt fie frații Săi vitregi, fiii
dintr-o primă căsătorie a lui Iosif, care era văduv (după Proto-Evanghelia lui Iacov, urmată
de Tradiția Bisericii antice), fie verii Săi.

6

mai ales „ucenicilor Săi” [din Iudeea] și a
săvârși minuni pentru ca ei „să vadă lucrurile” pe care le făcea. Domnul le dă un răspuns
tainic: „Vremea Mea încă n-a sosit…” (Tatăl
Meu nu mi-a arătat încă ceasul pe care l-a ales
ca să plinesc jertfa Mea) și adaugă că evreii
din Iudeea Îl urăsc și că deci este inutil pentru moment să Se manifeste acolo în mod
public. Era greu pentru membrii propriei Sale
familii (biologice) să-L înțeleagă pe Iisus
(„nici frații Lui nu credeau în El”): singurătatea Sa de Mesia era mare… Frații săi urcă
deci la Ierusalim pentru sărbătoare, cu mult
timp înainte (drumul era lung)10.
Apoi, Duhul Sfânt Îl îndeamnă pe Iisus să
urce și El la Ierusalim, „dar pe ascuns”: Hristos
ascultă de Tatăl Său ceresc. La Ierusalim, toată lumea Îl caută, căci rabbi Ieshouah din
Nazaret era personajul cel mai faimos din Israel.
De fapt, nu se vorbește decât despre El, dar
părerile sunt divergente: unii cred că, date fiind minunile și cuvintele Sale, este Mesia, alții,
influențați de „mai-mari”, Îi sunt ostili în mod
categoric. Hristos este „un semn care va stârni împotriviri”, după cum îi prorocise Bătrânul
Simeon Mariei la Intrarea lui Iisus în Templu
(Lc 2, 34), „o stâncă de poticnire”, după cum
prorocise Isaia (Is 8, 14), fapt confirmat de către Sfântul Pavel (Rm 9, 32-33) și Sfântul Petru
(1 Ptr 2, 8)11. Către „jumătatea praznicului”
10. Distanţa de la Capernaum la Ierusalim era de
aproximativ 200 km pe drumurile romane.
Hristos și ucenicii Săi mergeau în general pe
jos. Socotind cam 20 km/zi, înseamnă 10 zile
de mers.
11. Hristos a fost un semn de împotrivire și o stâncă de poticnire tot timpul vieții Sale pământești:
și astăzi este la fel, și așa va fi până la întoarce-
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(probabil în cea de-a treia zi), urcă la Templu
și învață pe față. Atunci are loc o înfruntare
foarte violentă între El și mulțime12 (care se
aseamănă cu cea care va urma după intrarea
Sa mesianică în Ierusalim, în ziua Floriilor),
și toată lumea se miră că poate vorbi deschis,
când căpeteniile (marii preoți, cărturarii și fariseii) hotărâseră arestarea și uciderea Sa. Însă
nimeni nu pune mâna pe El, „pentru că nu venise încă ceasul Lui”13. Această situație uimitoare și tulburătoare durează mai multe zile.
Ajungem la „ziua cea din urmă”, cea de-a
7-a, cea mai solemnă, ziua „cea mare”. Hristos
Se va revela public și va face o prorocie uimitoare, nouă și universală. Iisus stă în picioare (de obicei învață așezat pe „tronul lui
Moise”, așa cum fac rabinii), pentru că e vorba de o declaraţie solemnă, o prorocie unică, pentru toată omenirea. Și „strigă”, proclamă – El, Cuvântul Tatălui, „Gura Tăcerii” –,
adresându-Se întregii omeniri, trecute (cei
morți), prezente (cei vii) și viitoare (cei care
preexistă în cugetele Tatălui): „Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea…”
Pentru a bea, trebuie să fii însetat. A fi însetat înseamnă a fi însetat de Dumnezeu:
acest lucru depinde de noi. Dumnezeu nu dă
și întrebările, și răspunsurile: El propune și
este al omului să răspundă și să accepte. S-ar
rea Sa cu slavă. Atunci nu va mai rămâne timp
pentru întrebări: va trebui să fi ales deja (cu El
sau împotriva Lui).
12. Dar în această mulțime erau și preoți, cărturari
(rabini) și farisei, care, datorită funcțiilor lor
și faptului că erau cunoscuți în popor, aveau
multă influență asupra oamenilor.
13. Evreii nu vor putea pune mâna pe Hristos decât când Tatăl ceresc va îngădui aceasta.

putea răspunde că setea este un comportament vital, „automat”. Nu! Se poate foarte
bine să simtă cineva nevoia fiziologică de a
bea și să nu bea (medicina cunoaște aceasta). Trebuie deci să vrei să bei, să-L vrei pe
Dumnezeu. Dumnezeu nu ne obligă să-L
vrem: nu Se impune.
„… Cel ce crede în Mine, precum a
zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge
din pântecele lui.” Mai întâi trebuie să credem în Hristos, „singurul Mântuitor al lumii”, pentru a primi Duhul Sfânt. Pentru că
Fiul este Cel Care revelează și arată pe
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Dumnezeu. Cum ar putea un om care
primește darurile lui Dumnezeu să știe că
aceste daruri vin de la Dumnezeu, dacă nu-L
primește pe Cel care Îl revelează pe
Dumnezeu, pe Iisus Hristos? Cel care crede în primul Mângâietor – Iisus Hristos –
va primi pe „Celălalt Mângâietor” (In 14,
16), Duhul Sfânt. Felul în care Hristos
vorbește despre venirea Duhului este de nespus, de neînțeles, de neimaginat, pentru
că Duhul izvorăște în noi în chip minunat,
dinlăuntrul ființei noastre, din miezul ființei
noastre totale – inima14 – și nu numai că ne
dă harul – energiile dumnezeiești necreate
– ci, mai mult, Se face în noi izvor al harului. Apa este unul dintre marile simboluri ale Duhului Sfânt, pentru că este condiția
vieții, iar Duhul este Dătătorul de Viaţă;
însă aici nu este vorba despre o apă stătătoare, poluată, urât mirositoare și care nu se
poate bea, ci de o apă „vie”, izvorând, proaspătă, puternică, stingând setea, un izvor de
apă. Duhul Sfânt, al Cărui caracter ipostatic este de a da pe Dumnezeu, Se face în noi
izvor al harului: astfel devenim „dumnezei
prin har”15.
Această prorocie se adaugă celor arătate
de Hristos Samarinencei cu doi ani mai devreme: „Dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu
și Cine este Cel ce-ţi zice: Dă-Mi să beau, tu
14. Există o legătură duhovnicească și simbolică
profundă între „inimă”, centrul totalității ființei
noastre și templu al lui Dumnezeu, și „sân” [pântece, măruntaie], care reprezintă fecunditatea
Omului duhovnicesc, faptul de a fi devenit tainic o „oaie”, cea care poartă Mielul. Dar nu putem dezvolta mai departe acest lucru aici.
15. Epicleza de la Cincizecime în ritul Galilor.
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ai fi cerut de la El, și ţi-ar fi dat apă vie”;
„Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăși;
dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu
nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o
voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veșnică” (In 4, 10-13). Însă
aici Domnul face această prorocie dinaintea
întregului popor, dinaintea acestei mulțimi
de credincioși adunați la Ierusalim pentru sărbătoarea Sucot și care simbolizează omenirea
întreagă.
„Precum a zis Scriptura”: nu găsim textual acest lucru nicăieri în Vechiul Testament;
este posibil să apară implicit în două sau trei
pasaje. Sfântul Ioan precizează, ca să nu existe nici o ambiguitate: „Iar aceasta a zis-o
despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El”. Este vorba cu adevărat de Duhul Sfânt – Dumnezeu. Iar Sfântul
Ioan adaugă: „Căci încă nu era (dat) Duhul,
pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit [înviat și urcat la Ceruri, de-a dreapta Tatălui
ceresc]”; aceasta înseamnă: căci Duhul Sfânt
nu fusese încă revelat ca Persoană dumnezeiască. Atâta vreme cât Hristos nu-și săvârșise
iconomia Sa, care era de a mântui Omul de
moartea veșnică și de a-l împăca cu Dumnezeu,
Omul era incapabil de discernământ duhovnicesc și de a primi conștient Duhul lui
Dumnezeu, chiar dacă acest Duh îi împingea
tainic pe oameni către Hristos.
Mulți evrei, auzind această prorocie, vor
fi mișcați și vor crede în El ca fiind Mesia, Hristos. Alții se vor îndoi pentru că știu că Hristos
nu putea să vină din Galileea, ci din Betleemul
Iudeii, după prorocia lui Miheia. Dar nimeni
nu L-a întrebat: Unde Te-ai născut? Nici: Cine
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sunt strămoșii Tăi? Atunci Domnul nu a spus nimic, pentru a nu-i constrânge pe oameni
să creadă în El. Voia să fie crezut pe cuvânt, căci așa Își iubește Tatăl pe fiii Săi omenești.
Slugile trimise „de farisei” (de fapt, de Sinedriu: marii preoți, cărturarii și fariseii) nu îndrăznesc să-L aresteze, pentru că „Niciodată n-a vorbit un om așa cum vorbește Omul
Acesta”. Membrii Sinedriului sunt furioși și blestemă mulțimea, pe care o disprețuiesc. Unul
singur va lua apărarea lui Iisus, spunând că nu se putea osândi un om înainte de a-L asculta, ceea ce ține de bunul-simț și de justiția elementară: Nicodim Fariseul16. I se va răspunde răspicat că nici un proroc nu vine din Galileea. Însă membrii Sinedriului nu se vor duce
să-I pună întrebarea lui Iisus: Îl vor condamna a priori, fără să-L asculte și fără să verifice nimic. Să avem grijă și noi! Avem posibilitatea să verificăm totul, dar trebuie să ne dăm osteneala de a o face. Adevărul și iubirea ne sunt propuse de Dumnezeu, însă nu impuse. Omul
trebuie să facă eforturile necesare pentru a-L „cuceri pe Dumnezeu”, așa cum a făcut părintele nostru, patriarhul Iacov-Israel.
Pr. Noël TANAZACQ, Paris
16. Nicodim este fariseu și membru al Sinedriului: el a venit la Iisus noaptea (în ascuns) pentru a-L întreba cum poate un om să „se nască din nou din apă și din Duh” (In 3). El va deveni ucenic al lui
Hristos, însă în ascuns, ca și Iosif din Arimateea. Va fi prezent cu acesta din urmă la coborârea lui Iisus
de pe Cruce și va aduce aromate pentru a pune trupul Domnului în mormânt. A fost canonizat în
Apus (este sărbătorit la 3 august).
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SFÂNTUL

IOAN MAXIMOVICI
50 DE ANI DE LA ADORMIREA ÎNTRU DOMNUL

cum 50 de ani, în ziua de 2 iulie
1966, trecea la viața veșnică, în
orașul Seattle, părintele nostru
între sfinți Ioan Maximovici, Arhiepiscop
de Shanghai, Paris și San Francisco. Anul
acesta, iată, Biserica Rusă și întreaga Biserică a lui Hristos au prăznuit 50 de ani
de la adormirea întru Domnul a fericitului ierarh.
La catedrala nouă din San Francisco,
aflată sub omoforul Preasfintei Născătoare
de Dumnezeu, bucuria acestui praznic a

În catedrala din San Francisco

A

început de joi, 30 iunie, când, după
săvârșirea acatistului sfântului dinaintea
raclei cu cinstitele sale moaște așezată în
mijlocul catedralei, a început simpozionul „Sfântul Ioan – o moștenire vie”, care
a fost deschis cu un cuvânt al Preasfințitului
Părinte Peter de Cleveland, care l-a cunoscut pe sfântul ierarh pe când era copil
și îl ajuta pe acesta în sfântul altar.
Lucrările simpozionului au continuat
vineri, 1 iulie, după Dumnezeiasca Liturghie. Cei prezenți au avut bucuria de a
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Simpozion - Partipanți : de la stânga la dreapta: Serghei Kalfov, Maria Potapova, pr. Victor Potapov, pr. Serghei Kotar,
pr. Stephan, Vladimir Krassovsky, Peter Ionin, Lydia Nicolaevna

Registrul sfântului

asculta mărturiile doamnei preotese Maria
Potapova, soția părintelui Victor Potapov,
paroh la biserica rusă din Washington D.C.,
parohie înființată de însuși Vlădica Ioan.
Matușka Maria a mărturisit că era fermecată de sfântul, de felul în care acesta reușea
să comunice cu copiii la nivelul lor, foarte cald. Copilă fiind, dorea să se afle mereu
lângă Vlădica. A dat apoi mărturie despre
lucrarea Sfântului Ioan în viața catedralei
și în misiunea pe care o desfășoară Saint
John’s Academy părintele Serge Kotar,
directorul acestei școli aflate sub oblădu-

irea sfântului ierarh. Deși nu l-a cunoscut
personal pe Sfântul Ioan, viața și lucrarea
i-au fost adânc înrâurite de acesta, la aflarea sfintelor moaște ale căruia a luat parte
personal.
Mărturia ce a urmat a fost cea a lui
Vladimir (Volodia) Krassovsky, care s-a
născut în Thailanda din părinți refugiați.
Aceștia au emigrat apoi în America, astfel că Volodia l-a întâlnit pe Sfântul Ioan
la San Francisco în jurul anului 1950. A
slujit apoi ani buni cu Vlădica, dimpreună cu alți 30 de copii. Avea bucuria ca, de
ziua numelui sfântului și de ziua propriului său nume, să doarmă la orfelinatul aflat
sub oblăduirea Vlădicăi. Vladimir a dat
totodată o mărturie inedită despre sfântul ierarh, pe care îl cunoștea foarte bine;
acesta, pe care mulți îl considerau neîngrijit, avea o rânduială de igienă personală ireproșabilă: făcea duș în fiecare
dimineață, își rânduia cu grijă părul, însă,
având un păr dificil și purtând camilafcă,
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SFÂNTUL IOAN MAXIMOVICI

Privegherea praznicului

pe care o punea și o scotea de mai multe
ori pe zi, părul i se ciufulea degrabă.
Părintele Victor Potapov a mărturisit că,
deși nu a avut bucuria de a-l cunoaște personal pe Vlădica, a avut parte din plin de prezența
și binecuvântările acestuia în viața sa.
Cea din urmă mărturie a fost aceea a
lui Serghei Kalfov, care s-a aflat cu Vlădica
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Ioan la Seattle în ultimele ore din viața
acestuia, fiind singurul băiat de altar care
a fost prezent la cea din urmă Liturghie
săvârșită de sfântul ierarh pe acest pământ.
Tatăl lui Serghei – care era citețul Sfântului
Ioan la Shanghai, hirotesit la vârsta de 16
ani – și domnul Krușov au intrat în chilia
sfântului când au auzit căzătura (după
săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii în ziua
de 2 iulie 1966, sfântul ierarh s-a retras
puţin în chilia sa, urmând să plece apoi la
spital pentru a cerceta niște bolnavi).
Sfântul Ioan a adresat cele din urmă cuvinte tatălui lui Serghei Kalfov: „Nu m-am
mai simțit niciodată astfel”. Apoi l-a binecuvântat și a plecat la Domnul.
La masa rotundă care a urmat și unde
cei prezenți au putut adresa întrebări
invitaților, au luat parte și părintele Stephen,
Peter Ionin și Lidia Nicolaevna. Ultimii doi,
soț și soție, au crescut în Shanghai la orfelinatul „Sfântul Tihon”, înființat de sfântul
ierarh. Peter spune: „Pur și simplu nu era un
om din această lume. L-am iubit, l-am prețuit
și ne-am rugat lui”.
La încheierea simpozionului, credincioșii
s-au îndreptat spre catedrală pentru privegherea praznicului.
A doua zi, 2 iulie,
Dumnezeiasca Liturghie
a praznicului a început
la ora 9, în prezența a 10
ierarhi, în jur de 20 de
preoți și 10 diaconi. Așa
cum Vlădica ne-a lăsat

APOSTOLIA • NR. 102 • SEPTEMBRIE 2016

SFÂNTUL IOAN MAXIMOVICI

cuvânt: „Deși am murit, sunt viu!”, prezența sa a fost întru totul simțită, în adâncimea
slujirii, atenția rugăciunii, delicatețea mișcărilor clerului, bucuria luminoasă de pe chipurile celor prezenți, și mai cu seamă în împărtășirea cu Sfintele și Dumnezeieștile
Taine. Cu adevărat, acesta a fost un ospăț al credinței dăruit nouă de Domnul prin slujitorul său credincios, sfântul arhiereu Ioan.
„Cuvine-se dar ca Cerurile să se bucure și pământul să se veselească, căci evlaviosul ierarh al lui Dumnezeu mijlocește deschis pentru noi, păcătoșii, dinaintea Celui
care are cerul drept altar și pământul așternut picioarelor Sale. Nu aceasta este ziua în
care Domnul l-a făcut vrednic de cununa nestricată a sfințeniei, ci el se bucură de aceasta din ziua în care a intrat în cămările cele cerești. Să ne înfruptăm toți din acest ospăț
al credinței dimpreună cu întreaga Biserică și să dăm slavă Proniei dumnezeiești celei
pline de iubire, care la clipa cuvenită a ridicat un asemenea stâlp al credinței!” (din lauda citită în ziua canonizării sfântului ierarh Ioan, cf. Bernard Le Caro, Sfântul Ioan de
Shanghai și vremea sa, 2016, în curs de apariție).

Liturghia Hramului 2 iulie

Ioana Căpităneanu
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Dicţionar

LITURGIC
Psalmii Prorocului
și Împăratului David

P

saltirea (ψαλμός, ό – psalmos, o = cântare, odă și
ψαλτήριον = instrument muzical de acompaniat; βίβλος
ψαλμῶν - biblos psalmon =
Cartea Psalmilor) este una dintre cărțile
canonice ale Vechiului Testament, ce îl
are ca autor pe Prorocul și Împăratul
David1. Aceasta cuprinde 150 de psalmi
sau poeme, care, după conținutul de idei,
pot fi grupați în mai multe categorii:
psalmi de preaslăvire a lui Dumnezeu
(8, 18, 28, 32, 35, 47, 75, 83 etc.), psalmi
de mulțumire (17, 20, 29, 32, 33, 39, 64

1. Chiar dacă titlurile originale ale psalmilor și
cercetările moderne conduc la ideea că nu toți
psalmii sunt ai lui David, pentru noi rămâne
esențial faptul că psalmii sunt scriși în același
„duh” și prezintă o viziune unitară.

14

etc.), psalmi la vreme de necaz sau de
suferință ori pentru plângerea păcatelor
(3, 4, 6, 7, 12, 16, 21, 24, 25, 27, 30, 34,
50 etc.), psalmi regali – cei care se referă la rege sau la ceremoniile legate de
curtea regală, dar care pot avea și un
înțeles profetic (2, 19, 20, 27, 44, 60, 62
etc.); și psalmii mesianici, adică cei care
se referă la Domnul nostru Iisus Hristos
prin dimensiunea lor profetică și care
sunt cei mai importanți (3, 4, 6, 8, 15,
20, 21, 33, 44, 67, 71, 107, 109)2.
2. Această împărțire este una foarte generală, însă
Sfântul Arsenie Capadocianul, analizând fondul general al fiecărui psalm, recomandă
creștinilor în ce situație să citească fiecare psalm
în parte. A se vedea o listă cu toți psalmii și
situațiile în care să fie citiți pe http://www.
schituldar vari.ro/index .php?page=
invatatura&id=125.
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Psalmii mesianici, precum și bogăția duhovnicească a psalmilor în general a
făcut ca aceștia să fie utilizați în cultul mozaic și apoi în cultul creștin. Astfel, în
tradiția liturgică a Bisericii noastre, primele slujbe au apărut în urma grupării anumitor psalmi dimpreună cu unele imne nou-testamentare și apoi patristice. Acest
lucru se poate observa în cult până astăzi, în Cele Șapte Laude ale unei zile liturgice, dar și în cuprinsul Liturghiei. De asemenea, în tradiția liturgică bizantină,
psalmii au fost grupați în douăzeci de catisme (gr. = acțiunea de a așeza) sau grupe într-o carte aparte, intitulată Psaltire. Aceasta cuprinde rânduiala citirii psalmilor în cultul bisericesc (pe diferitele perioade ale anului) și în cel particular (în
funcție de nevoi), dar și câte o rânduială ce însoțește fiecare catismă, constând în
trei tropare și o rugăciune (majoritatea fiind rugăciuni de pocăință)3.
În mănăstiri, în timpul unei săptămâni liturgice, Psaltirea se citește integral,
iar în unele se citește chiar neîncetat, călugării citind cu rândul, în biserică.
Această practică le-a adus unor călugări numele de „neadormiți”, pentru că rugăciunea nu înceta niciodată în locașul de cult. Amintim, de asemenea, că un
schimonah (cel care a primit schima mare, cea mai înaltă treaptă a viețuirii
călugărești) citește zilnic toată Psaltirea4.
Această stăruință a creștinilor ortodocși în citirea Psaltirii este o împlinire
a ceea ce înșiși Apostolii sfătuiau. Sfântul Apostol Iacob îi îndemna pe „cei cu
inimă bună” „să cânte psalmi” (Iac. 5, 13), iar Sfântul Apostol Pavel îi sfătuiește
pe coloseni și pe efeseni astfel: „Vorbiți între voi în psalmi și în laude și în
cântări duhov-nicești, lăudând și cântând Domnului în inimile voastre” (Efes.
5, 19; Col. 3, 16).
3. Cu timpul s-au mai adăugat la sfârșitul Psaltirii Paraclisul cel Mare al Maicii Domnului, Mărimurile
de peste an, Pomelnice pentru vii și pentru adormiți, diverse rubrici etc.
4. De obicei, mirenilor li se recomandă să citească până la trei catisme pe zi. Este un gest necugetat ca
un om, în lume fiind, să citească integral Psaltirea într-o zi, fără binecuvântarea și grija duhovnicului.
O creștină ne-a relatat în trecut cum, pentru a-și vedea unul dintre fii realizat într-o anumită direcție
vocațională, s-a ostenit și a citit toată Psaltirea într-o noapte, fără binecuvântarea duhovnicului. Dar,
când mai avea un pic până să termine, a ațipit, s-a aplecat nițel înainte și i-a luat foc baticul de pe cap
de la o lumânare pusă în sfeșnic, iar ea și-a continuat somnul timp de câteva secunde. Când s-a trezit din moleșeală, a constatat că baticul i se arsese pe tot creștetul capului, însă nici un fir de păr nu
era ars. De aici vedem ce ispite pot apărea acolo unde nu este binecuvântarea duhovnicului, dar și
mila lui Dumnezeu care îi izbăvește pe cei râvnitori (și încă neexperimentați) din ispite.
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O astfel de viziune este continuată de Sfântul Vasile cel Mare, care în Tâlcuirea
sa la psalmi spune: „Da, psalmul este liniște a sufletelor, conducător al păcii;
potolește tulburarea și vâlvătaia gândurilor, înmoaie mânia sufletului și înfrânează pe cel desfrânat. Psalmul leagă prietenii, unește pe cei de departe, împacă pe cei învrăjbiți. Cine se mai poate socoti vrăjmaș al celui cu care a înălțat
același glas spre Dumnezeu? Cântatul psalmilor aduce, deci, cel mai mare bun:
dragostea”.
Iar în alt loc zice: „Cartea Psalmilor este o vistierie obștească de învățături
bune, dând fiecăruia, după sârguința lui, ce i se potrivește. Tămăduiește rănile
vechi ale sufletelor și aduce grabnică însănătoșire celui de curând rănit; îngrijește
pe cel bolnav și păstrează sănătos pe cel care nu-i atins de boală; într-un cuvânt,
îndepărtează pe cât e cu putință patimile care se încuibează în felurite chipuri
în viața oamenilor; și face aceasta cu dulceață, sădind în suflet gând plin de
înțelepciune”5.
De aici, vedem că psalmii sunt rugăciune, vorbire despre Dumnezeu, carte
pedagogică prin excelență, dar și leac tămăduitor al bolilor sufletești. Sunt mai
presus de toate leac tămăduitor pentru că propun o poziționare corectă a omului față de Dumnezeu, o atitudine de pocăință și de smerenie. Putem spune că
Psalmul 50 oglindește în maniera cea mai înaltă o astfel de atitudine. Versetele:
„…mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește, căci
fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea…”, „…
inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele
dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-L lua
de la mine…” au rămas pentru totdeauna expresia cea mai frumoasă a pocăinței
și evidențiază trăsăturile fundamentale ale oricărui efort ascetic. Plângerea continuă a păcatului, curățirea de păcat, dobândirea curăției și a harului dumnezeiesc sunt etapele împlinirii omului în Dumnezeu.
Pr. Ioan-Daniel Stîngă

5. Sfântul Vasile cel Mare, Tâlcuire duhovnicească la Psalmi, trad. și note de Pr. Prof. Dumitru Fecioru,
E.I.M.B.O.R, București, 2000, p. 7.
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CERȘETORUL
CARE A FURAT

RAIUL
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum
împărăția cerurilor se ia prin străduință și cei
ce se silesc pun mâna pe ea. (Mt. 11, 12)

F

iecare început și sfârșit de an
bisericesc este încununat de un
praznic închinat Maicii Domnului, și anume Nașterea și, respectiv, Adormirea Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu. Foarte multe mănăstiri au
drept hram unul din praznicele Maicii
Domnului, așa cum e cazul și la noi la
Roma, când, la jumătatea lui Gustar, curtea
se umple de pelerini și cu toții aducem
cântări de laudă Maicii Domnului.

Bucuria praznicelor bisericești e mereu mare, căci sunt și zile de înainte-prăznuire, și vreme de post, și de priveghere,
și toate ne poartă într-o atmosferă duhovnicească… inima parcă se înmoaie și poate să-L primească mai deplin pe Hristos,
Cel Care ni se dă mereu mai mult, mereu
mai dulce, mereu mai aproape de noi și
de neputințele noastre, mereu descoperindu-ni-Se în cea neînserată lumină a
Slavei Sale.
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Foto: Iulian Nistea

De fiecare dată la praznice, mai ales
dacă a fost și vreme de post, Dumnezeu descoperă oameni minunați, mai
șlefuiește câte o inimă și o face mai strălucitoare ca diamantul. Tot timpul am
rămas surprins de cât de minunat Se
descoperă Domnul oamenilor care Îl
caută și Îl iubesc cu inimă curată, într-un
chip simplu și copilăresc.
Așa s-a întâmplat și în acel an când
Domnul mi-a dat bucuria să cunosc mai
îndeaproape o fetiță de șapte anișori, neputincioasă a se mișca încă de la naștere.
O cruce greu de dus pentru orișicine! Dar
ea, într-un moment de taină, mi-a zis: Părinte, eu mi-am acceptat crucea așa cum este...
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Apoi, singură a continuat: Sigur că am acceptat-o! Cum aș putea să nu o accept...?!
Și, după o clipă de tăcere, a zis iarăși: Crucea mea mi-a dat-o Dumnezeu, nu mi-a dat-o
cineva de pe stradă! Dumnezeu mi-a dat-o!
Iar ceea ce îți dă Dumnezeu trebuie să
primești cu dragoste...
Frumoasă mărturisire! Oare câți dintre noi reușim cu adevărat să primim
Crucea pe care ne-a dat-o Domnul, fără
să cârtim sau să comentăm?!
Și tot în acel an, am rămas uimit când,
la spovedanie, m-am trezit cu un grup
destul de mare de cerșetori. Cu evlavie,
s-au așezat la rând și așteptau cuminte
să-și poată spune durerea și necazul,
neputințele și
păcatele și să
primească dezlegare pentru
a-L putea primi
pe Hristos. Toți
erau îmbrăcați
sărăcăcios, iar
unii erau destul
de murdari.
Câțiva, cuprinși
de emoție, repetau în șoaptă
cele ce urmau să
zică la spovedanie. Din când în
când, sfios, întrebau pe unul
care părea mai
dezghețat dacă
e bine cum își
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fac cruce și dacă mai trebuie făcut ceva. Oare nu ne pune părintele să zicem Tatăl nostru pe de rost?, se întrebau unii.
Fiecare dintre ei a ajuns la scaunul spovedaniei în pace și liniște sufletească și, cu
evlavie, îngenunchind, și-a mărturisit păcatele. Abia la sfârșit am înțeles însă cine i-a
școlit să aibă smerenie și asumare realistă a celor făcute, căci toți începeau să zică pe
de rost: Eu, robul lui Dumnezeu Cutare, cel mai mare dintre păcătoși, mărturisesc cu smerenie în fața lui Dumnezeu și a sfinției voastre etc... Toate acestea și mai mari decât acestea
am făcut și pentru toate cer iertare de la Domnul.
Lucrul minunat a venit la sfârșit, odată cu ultima persoană din grup, care, după ce
s-a ușurat de lucrurile care îl măcinau, mi-a zis cu dragoste:
– Părinte, eu i-am adus pe toți frații ăștia la matale, să-i spovedești și să-i împărtășești.
Am închiriat un microbuz și i-am strâns pe fiecare de pe stradă de pe unde era și i-am adus
aici, la mănăstire. Părinte, să știi că cinstit i-am adus, că de câteva săptămâni am pus bani
deoparte din ce am primit milostenie de la oameni, ca să iau în chirie de la un frate microbuzul și să am bani de motorină. M-am gândit că banii azi îi ai și mâine nu-i mai ai, da’
oamenii ăștia sărmani... oare nu e bine să se spovedească, oare nu e bine să se împărtășească?
Stau, sărmanii, toată ziua pe stradă, măcar sufletul să-l aibă curat, că într-o zi toți murim
și mergem la Domnul... Părinte, te rog să mă ierți și pe mine, că om păcătos sunt, dar crede-mă că din dragoste i-am adus la mănăstire pe frații ăștia! Mă gândesc că și pe mine mă
iartă Dumnezeu de păcatele ce le-am făcut dacă iert și eu pe alții și îi ajut...
În acea clipă au început să-i curgă lacrimi și nu a mai putut continua, iar eu am citit doar rugăciunea de dezlegare.
Cerșetorii plângeau... și, privindu-i, m-a podidit și pe mine plânsul și m-am gândit că astăzi, cu adevărat, acești frați ai noștri au silit Împărăția cerurilor! Și au și dobândit-o prin străduința lor! Pentru ei a fost ziua cea mai fericită din viață! Au văzut
lumina cea adevărată! Au primit Duhul cel ceresc! Au aflat credința cea adevărată,
nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-se, iar Aceasta i-a mântuit pe ei.
De atunci, de fiecare dată când văd un cerșetor, gândesc că poate e iar unul care
strânge bănuți, cu oarece osteneală, ca să-și ducă frații la Biserică, unde îi așteaptă
Domnul, și de atunci mereu se găsește câte ceva pe fundul buzunarului și pentru ei.
Domnul ne așteaptă pe toți, și pe cei cu hainele curate și călcate, însă cu suflete pătate, și pe cei cu hainele murdare, dar cu suflete curate, pe cei îndurerați și osteniți,
bolnavi și necăjiți, pe toți ne așteaptă cu răbdare.
Oare nu se merită cu puțin mărunţiș să dobândești Împărăția?
Arhimandrit Atanasie
Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Roma
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JERTFEI EUHARISTICE
ncă din timpul propovăduirii Sale,
Mântuitorul Iisus Hristos i-a pregătit pe Apostoli pentru Taina pe care
avea să le-o încredințeze la Cina Sa
de dinaintea Patimilor. Ba chiar mai mult
decât atât, El a lăsat de înțeles ascultătorilor că Se va dărui pe Sine spre împărtășire,
tuturor . Despre acest lucru relatează Ioan
Evanghelistul când reproduce cuvintele
Mântuitorului astfel:
„Eu sunt pâinea vieţii. Părinţii voștri au
mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea
care se coboară din cer este aceea din care,
dacă mănâncă cineva, nu moare. Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine
mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci.
Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa
lumii este trupul Meu. Deci iudeii se certau
între ei, zicând: Cum poate Acesta să ne dea
trupul Lui să-l mâncăm? Și le-a zis Iisus:
Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi
mânca trupul Fiului Omului și nu veţi bea
sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce
mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are
viaţă veșnică, și Eu îl voi învia în ziua cea de
apoi. Trupul este adevărată mâncare și sângele Meu, adevărată băutură. Cel ce mănân-

Î
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că trupul Meu și bea sângele Meu rămâne
întru Mine și Eu întru el. Precum M-a trimis
pe Mine Tatăl Cel viu și Eu viez pentru Tatăl,
și cel ce Mă mănâncă pe Mine va trăi prin
Mine. Aceasta este pâinea care s-a pogorât
din cer, nu precum au mâncat părinţii voștri mana și au murit. Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac” (In. 6 : 48-58).
Cu toate acestea, „mulţi din ucenicii
Lui, auzind, au zis: Greu este cuvântul
acesta! Cine poate să-l asculte?” (In. 6:
60). „Și de atunci mulţi dintre ucenicii Săi
s-au dus înapoi și nu mai umblau cu El”
(In. 6: 66), și aceasta pentru că era peste
putința lor să înțeleagă cum Hristos S-ar
fi putut da spre împărtășire..
Plecând de la cele aminitite, înțelegem
de ce la Cina Domnului au participat doar
cei doisprezece apostoli și nu mai mulți,
pentru că doar ei erau pregătiți să primească cea mai mare Taină încredințată
omului (excepție făcând Iuda Iscarioteanul,
care a mers la Cina cea de Tainc cu gândul de-al vinde pe Hristos).
Interesant este că evreii mâncaseră pe
timpul lui Moise mană cerească (Ieș. 16:
11-15) și aveau o oarecare înțelegere duhov-
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nicească a lucrurilor lui Dumnezeu. De
aceea, Mântuitorul le spune: „Nu Moise
v-a dat pâinea cea din cer; ci Tatăl Meu vă
dă din cer pâinea cea adevărată” (In. 6:
32-33). Strămoșii evreilor mâncaseră mană
în pustie dar împietrindu-se inimile lor și
răzvrâtindu-se, au murit pe când încă nu se
terminase mâncarea în gurile lor, însă dacă
cineva mânăncă din Pâinea care se coboară
din cer, nu moare în veac.
Mulți Sfinți Părinți și scriitori bisericești
au înțeles textul rugăciunii Tatăl nostru –
„pâinea noastră cea spre ființă/cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi”, ca referindu-se la Pâinea euharistică și nu la pâinea
cea trecătoare.
Astfel, Tertiulian zice: „«Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi»
trebue să o înțelegem mai degrabă în plan
spiritual. Hristos este pâinea noastră, fiindcă el este viața și pâinea vieții… cerând pâinea, cea de toate zilele, cerem veșnicia lui
Hristos și nedespărțirea de trupul lui”1.
În același mod interpretează cuvintele Rugăciunii Domnești și Sfântul Ciprian
al Cartaginei: „Hristos este Pâinea vieții…
Și cerem în fiecare zi ca această pâine să ne
fie dată, pentru ca noi cei ce suntem întru
Hristos, și zilnic primim Euharistia ca hrană a mântuirii, să nu fim opriți de la ea –
din pricina vreunui greu păcat, adică
îndepărtați și necuminecați –, să nu fim opriți
de la împărtășirea cereștii Pâini, să nu fim
1. Tertiulian, Despre rugăciune, VI, trad. Rom.
N. Chițescu et. al, în Apologeți de limbă latină, PSB 3, EIBMBOR, București, 1981,
p. 233.

separați de Trupul lui Hristos”.2
Sfântului Chiril al Ierusalimului spune: „«Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o
nouă astăzi» Pâinea cea obișnuită nu este
spre ființă. Dar pâinea aceasta este spre ființă.
Cuvântul «spre ființă» înseamnă:ceea ce
este rânduit spre ființarea sufletului”3.
Faptul că Apostolii nu se scandalizează și nu se tulbură la Cina cea de Taină,
când Hristos le dă Trupul și Sângele Său,
atestă o înțelegere adâncă. Hristos le spune la Predica de pe Munte: „Voi când vă
2. Sfântul Ciprian al Cartaginei, Despre Rugăciunea
Domnească, PSB. Vol. III, XVIII, , trad. Rom. N.
Chițescu et al., EIBMBOR, București, 1981,
în format electronic pe https://archive.org/details/Psb-ColectiaParintiSiScriitoriBisericesti.
3. Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheze mistagogice, V, 15, În Cateheze, trad. Rom. Pr. Dumitru
Fecioru, EIBMBOR, BucureȘti, 2003.
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rugați, așa să spuneți: Tatăl nostru…”, ei aveau să primească de la Tatăl, Trupul Fiului
Său, la Cina cea din urmă, și din nou aveau să fie învățați de Hristos ca „Aceasta să o facă
întru pomenirea Sa”4
DE CE A ALES MÂNTUITORUL SĂ SE DEA SPRE
ÎMPĂRTĂȘIRE SUB CHIPUL PÂINII ȘI AL VINULUI?
După căderea omului în păcat, viața a devenit o continua luptă pentru supraviețuire
și pentru dobândirea pîinii zilnice. Dumnezeu Însuși îi spune lui Adam: „În sudoarea
4. Sfântul Grigorie cel Mare afirmă într-una din scrisorile sale că Apostolii ar fi sfințit darurile Euharistice
prin rostirea Rugăciunii Domnești (Vezi în Slujba de seară în Biserica Ortodoxă, a lui Nikolai Uspenscky,
Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2008, p. 138)
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fetei tale îţi vei mânca pâinea ta”( Fac. 3:
19). Această pâine, dobândită prin multă osteneală (pentru că era o pâine mâncată în afara comuniunii depline cu
Dumnezeu), amintea totuși neîncetat de
mila lui Dumnezeu, prin a cărui pronie
cresc toate plantele și prin care omul
supraviețuia. Această pâine a ales-o
Domnul pentru a o transforma în trupul
Său și a o face pâine a vieții veșnice, arâtând că El se îngrijește și de viața pământească a omului dar și de cea veșnică.
Cu privire la vin, trebuie spus că acesta, încă din Vechiul Testament a fost numit sugestiv sânge: „(Israel ) a băut vin,
sângele bobiţelor de strugure” (Deut. 32:14);
iar despre Jertfa de pe Cruce a Mântuitorului a profețit Moise, zicând: „Spăla-va
în vin haina Sa și în sânge de strugure veșmântul Său!” (Fac. 49:11).
Pr. Dumitru Stăniloae spunea că „rațiunea
pâinii este să se prefacă în trup”, (în sensul
că este spre susținerea vieții), iar despre faptul că Domnul a ales să ni Se dea spre
împărtășire sub chipul pâinii și al vinului zicea: „pâinea și vinul sunt elementele fundamentale și cele mai susținătoare ale trupului și sângelui omenesc, cele mai înrudite cu
ele… Pâinea și vinul sunt natura urcată la
starea de aliment și băutură direct a trupului nostru. Prin legea firii din noi, trupul nostru preface în substanța sa aceste substanțe.
Tot așa preface și Hristos aceste substanțe,
în trupul Său”, în virtutea Întrupării Sale.5

Pentru cei care ar crede că este exagerat a se spune că „pâinea și vinul sunt
elementele fundamentale și cele mai
susținătoare ale trupului și sângelui oemenesc”, este demn de amintit obiceiul
prezent în tradiția iudaică, conform căruia, unei familii aflate în doliu, prietenii ori vecinii îi duceau pâine (numită
pâinea durerii) și vin (paharul mângăierii) întrucât se aflau în stare de necurăție
și nu-și puteau găti singuri în acea zi
(Ieremia 16:7, Iezechil 24:17) 6 . Iată,
cum cel puțin pentru evrei, în anumite
situații, pâinea și vinul erau hrană de bază
a omului.
În afară de aceasta (de faptul că Hristos trebuia să ni se dăruiască sub chip sensibil), Mântuitorul a ales aceste două elemente nutritive pentru a se face accesibil
nouă. Omului întreg la minte, i-ar fi fost
imposibil să mănănce trup și să bea sânge
omenesc. Sfântul Chiril al Alexandriei
justifică și motivul pentru care Mântuitorul se face prezent sub chipul vinului și al
pâinii, când zice: „Pentru ca să nu ne slăbim noi și să ne înmuiem, văzând trup și
sânge, aflate pe sfintele mese ale bisericilor,
Dumnezeu fiind îngăduitor faţă de slăbiciunile noastre, a așezat în pâine și în vin puterea vieţii și le-a prefăcut pe ele ca să aibă
lucrarea trupului Său“.

5. Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică
Ortodoxă ,vol. III Editura EIMBOR, BucureȘti,
2003, p. 105-106

6. Pr. Prof. Dr. Petre Semen, Arheologia biblică în actualitate, Editura Trinitas, Iași,2008,
p. 114.

Pr. Ioan-Daniel Stîngă
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Maica

Siluana

ne răspunde
Sărut mâna, maică Siluana!
Aș dori să vă întreb ce înseamnă când
un sfânt spune că sunt om după fire și dumnezeu după har? Adică ce este harul: un dar,
o putere, o lumină?
Marian
Dragă Marian,
Omul este o făptură creată, dar, spre
deosebire de celelalte creaturi, firea lui
(adică trupul și sufletul lui) este capabilă,
este făcută să primească și să poarte harul
dumnezeiesc. Omul nu este om cu adevărat decât dacă este purtătorul harului
sfințitor, care îl ajută să devină asemenea
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lui Dumnezeu. Harul este energia necreată a lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu
ne pătrunde ființa, sfințindu-ne și îndumnezeindu-ne. Ca să înțelegem această
relație dintre har și firea umană, Părinții
au folosit imaginea fierului înroșit în foc.
Fierul ținut în foc dobândește calitățile
focului: frige, încălzește, luminează, rămânând în continuare fier, iar focul se unește
cu fierul și îi dă calitățile sale, rămânând
foc. Așa și firea umană: pătrunsă de harul
îndumnezeitor, se îndumnezeiește, rămânând f ire umană , dar cu însușir i
dumne-zeiești.
Cu rugăciune și binecuvântare,
Maica Siluana
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dânc înrădăcinată în atitudinea
creștină cotidiană, rugăciunea este
realitatea cea mai puțin senzorială
a căutărilor noastre spirituale, cea mai prezentă și, paradoxal, cea mai neințeleasă dintre actele de cult cu care încercăm să ne finalizăm căutarea. Părintele Arsenie Boca
spunea cândva că a ne ruga înseamnă a ne
înălţa spiritul către Dumnezeu, a ne smulge din vârtejul treburilor omenești a tuturor
atracţiilor pământului, fie pur materiale, fie
intelectuale, după gradul de cultură al fiecăruia. Orice bucurie a trupului și a spiritului
trebuie înlăturată pentru a putea convorbi
cu Dumnezeu și a ne dărui Lui în întregime.
Aici se naște cea mai lucrătoare rugăciune,
dincolo de stereotip, rugăciunea nemărginită, numită de părintele Cleopa rugăciune în
extaz sau în uimire.
Iată pilda unui bătrân din pustia schetică, în care se reflectă limpede puterea acestei rugăciuni:
La bătrânul rugător, a venit într-o zi un
frate, pe care l-a întrebat:
- Fiule, ce este pe la Alexandria? Ce face
lumea?

A

- Părinte, îi mare secetă, a răspuns fratele.
- Dar de ce nu vă rugați? a zis bătrânul.
- Ba ne rugăm părinte! Au scos și sfintele moaște și icoanele, au venit preoți, au făcut Sfântul Maslu cu arhiereii pe câmp, cu
procesiune mare. Se roagă, și tot nu plouă!
Dar bătrânul a zis:
- Arătat este că nu vă rugați!
Bătrânul știa adevărata rugăciune.
- Ba ne rugăm, părinte! Stăruia fratele.
- Fiule, dacă-i așa, hai să ne rugăm o leacă! – și zicea așa, ca să-i arate adevărata rugăciune.
A ridicat bătrânul mâinile în sus, și s-au
făcut degetele lui ca zece făclii de foc, și fața
lui ca soarele. Și nu le-a lăsat jos timp de un
ceas. Și în timpul acesta, cum era senin și secetă, au venit nori, s-au îngroșat, au început
tunete și fulgere și a plouat așa de tare în jurul lor și-n tot Egiptul, încât a strigat fratele:
- Părinte, părinte, coboară mâinile în jos
că mă îneacă apa.
Și atunci părintele, când a coborât mâinile, i s-a făcut fața iarăși, ca mai înainte.
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SINAXAR

SFÂNTUL

ILIE SPILEOTUL
11 SEPTEMBRIE

fântul Ilie s-a născut într-o
familie nobilă și bogată din
Reggio Calabria (Italia), pe
la anul 860-864. Iubind din
tinereţe viaţa de nevoinţă și
aflând despre viaţa sfântului
Arsenie, care se nevoia nu departe de cetatea sa, i s-a alăturat și a îmbrăcat haina
monahicească, urmându-l întru toate pe
învăţătorul său.
Primind de la Dumnezeu vestire despre năvălirea apropiată a sarazinilor, cei
doi sfinţi au plecat în Grecia, la fel ca alţi
sfinţi din acel ţinut, și s-au oprit la Patras,
unde au vieţuit opt ani într-un turn. Acolo
au ajuns să fie cunoscuţi atât pentru nevoinţele lor, cât și pentru minunile pe care le
făceau. Plecând sarazinii din meleagurile
lor, sfinţii Arsenie și Ilie au hotărât să se
întoarcă în Calabria. Ajunși în sihăstria lor,
s-au legat duhovnicește de alţi doi nevoitori care întemeiaseră o mănăstire în apropiere, sfinţii Daniil și Ilie din Sicilia (pomeniţi la 17 august). Ilie din Sikelia, care

S
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primise darul prorociei, i-a vestit lui
Arsenie că avea să moară în scurtă vreme
și l-a sfătuit pe Daniil să-l așeze pe Ilie
Spileotul igumen în obștea lor. Așadar, înainte de a muri, Sfântul Arsenie l-a chemat
pe sfântul Ilie la căpătâi pentru a-i da ultimele poveţe, apoi a adormit în pace (904).
Mai apoi, la moartea Sfântului Ilie din
Sicilia, sfântul Ilie Spileotul a fost chemat
de Sfântul Daniil. Dar, ajuns la poarta mănăstirii, a găsit-o încuiată, căci Daniil voia
să-l pună la încercare. A așteptat, fără să
se-mpotrivească, până seara, când monahii l-au primit cu bucurie, ca pe un adevărat monah ce a dobândit darul răbdării.
Apoi, vreme de câteva luni, Sfântul Ilie
a vieţuit singur într-o peșteră, ca un serafim arzând de dumnezeiască iubire, până
în ziua în care a văzut în vis un roi de albine ce zburau deasupra capului său. El
le-a adunat într-un chiup și le-a așezat într-o grădină minunată, plină de flori. Când
s-a trezit, a înţeles că Dumnezeu îi spunea
să primească fraţi și să le arate drumul spre
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Împărăţia Cerurilor. Numărul ucenicilor a crescut în scurtă
vreme, astfel încât peștera a devenit neîncăpătoare. Mai apoi,
au descoperit o peșteră foarte mare unde au întemeiat o mănăstire și o biserică, având hramul Sfinţilor Apostoli Petru și
Pavel. În peșterile dimprejurul acesteia au vieţuit mulţi monahi care urmau întru toate viaţa Sfântului Ilie. Omul lui
Dumnezeu îi povăţuia să zdrobească momelile vicleanului și
îi ajuta în toate cu harul lui Dumnezeu de care se bucura.
Uneori Sfântul Ilie îi apăra, chiar nefiind de faţă, pe monahii
care aveau greutăţi; alteori le vestea greșalele, iar când ei îi urmau sfatul, totul se făcea ușor și puteau împlini ascultări ce
păreau mai presus de puterile omenești. Sfântul Ilie a tămăduit mulţi bolnavi, a scos duhurile viclene și a ajutat pe oamenii din satele dimprejur să ducă o viaţă bineplăcută lui
Dumnezeu.
Ajuns la o vârstă înaintată, după ce și-a vestit timp de un
an sfârșitul, a mers să se închine la mormântul Sfântului Ilie
din Sicilia și, întorcându-se, a tuns în monahism mulţi fraţi,
apoi s-a retras într-o peșteră. După 25 de zile de suferinţă în
singurătate și-a dat sufletul Domnului, în anul 960, în 11 septembrie, la vârsta de 96 de ani, de faţă fiind episcopul și mulţi credincioși.
Multe minuni a făcut Sfântul Ilie în timpul vieţii și după
trecerea lui la Domnul. Cuviosul Luca, un ucenic de-al Sfântului
Ilie, povestea că, odată, a fost trimis de sfântul părinte, împreună cu monahul Vitalie, într-o localitate numită Sant’Agata.
În drumul de întorcere spre mănăstire, un urs s-a repezit la el
și l-a lăsat aproape mort. Vitalie l-a pus pe calul lui și l-a dus
la mănăstire. Văzându-l, Sfântul Ilie l-a însemnat cu semnul
sfintei cruci, s-a rugat pentru el și cuviosul Luca s-a vindecat
în câteva zile.
Lângă Mesobiano era o localitate numită Asfaladeo. Acolo
locuia preotul Epifanie, care se ocupa, în ascuns, cu vrăjitoria. Dar Dumnezeu nu l-a lăsat să-și piardă sufletul și i-a dat
gândul să se mărturisească Sfântului Ilie. După mărturisire,
Sfântul Ilie l-a lovit ușor peste cap și i-a zis: „Promite-mi că
nu vei mai fi atras de aceste fapte urâte.” Și a văzut sfântul că
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a ieșit din gura preotului un corb, iar preotul a urmat apoi calea plăcută Domnului
și s-a ferit de duhurile necurate.
Într-o bună zi, a
venit la Sfântul Ilie un
tată cu fiul său; acesta
avea gura și ochii deformaţi și-i tremurau
continuu. Sfântul l-a
luat în braţe pe copil,
l-a însemnat cu semnul sfintei cruci și a zis:
„Uite, nu ești bolnav.”
Gura și ochii s-au vindecat pe loc și au încetat să mai tremure.
Monahul Ioan de
la Ierusalim, care era
pe atunci arhondarul
mănăstirii, a fost trimis odată la Reggio,
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pentru nevoile mănăstirii. Fiind toată ziua ocupat cu
treburi și având mintea obosită de atâtea socoteli, la
sfârșitul zilei s-a gândit: „Oare așa mă voi mântui?”
Adormind el, l-a văzut pe Sfântul Ilie în vis având capul tăiat și curgându-i mult sânge, iar sfântul îi spunea:
„Nu vezi că pentru voi am pierdut sânge? Ascultaţi de
stareţii voștri și fiţi supuși, pentru că ei veghează pentru sufletele voastre.”
Când a izbucnit un incendiu în localitatea Caveri,
care a distrus munţi și păduri, un preot din acea zonă
s-a suit pe acoperișul casei și a început să-i ceară ajutorul Sfântului Ilie. Atunci, focul a mistuit tot ce se găsea
în urul casei, dar n-a atins casa preotului și pe cei care
locuiau într-însa.
Sfântul Ilie spunea că o adevărată minune este
atunci când rabzi cu bărbăţie prigoane și dispreţul oamenilor, când stai departe de plăcerile trupului care
războiesc apoi sufletul, când te nevoiești răbdând foamea, frigul, setea și sărăcia hainelor, pentru ca omul
să poată primi Duhul Sfânt. Spunea că e nevoie să-ţi
tai voia proprie și că cei care unesc renunţarea la sine
și împlinirea voii proprii săvârșesc adulter.
Odată, când arabii au atacat mănăstirea, s-a deschis deodată în faţa lor o prăpastie adâncă și n-au mai
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putut face un pas. Cuprinși
de frică, arabii au făcut cale
întoarsă și rugăciunile
Sfântului Ilie au mai scăpat
încă o dată frăţia de atacatori.
După mutarea la ceruri
a Sfântului Ilie, Dumnezeu
a arătat lumii sfinţenia lui,
prin minunile care au continuat să se împlinească pentru rugăciunile sfântului. Un
preot numit Petru a luat toiagul Sfântului Ilie și l-a dus
în ţara sa. După ce l-a spălat
cu apă, a atins cu el un paralitic, Niceta, și acesta s-a vindecat îndată de boala sa.
Teodor din Melicucca
avea soţia demonizată. Cu
teamă și credinţă a atins
mormântul sfântului și îndată duhul cel rău a ieșit din
bolnavă.
O fată din Bruzzano era
oarbă; mama și unchiul ei
au dus-o la mănăstirea unde
era mormântul Sfântului
Ilie și au apropiat-o de mormânt. I-a apărut atunci
sfântul care i-a spălat ochii
și îndată copila a început
să vadă.
Pentru rugăciunile Sfântului Ilie, Doamne Iisuse Hristoase mântuiește sufletele
noastre, amin!
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EPISCOPUL MARTIR

NICOLAE POPOVICI
AL ORADIEI

„E greu să fii devotat până la moarte lui
Hristos, Dumnezeul nostru. E mare lucru și
minunat să duci, în tine și prin tine și-n alţii,
la biruinţă finală, Duhul lui Hristos împotriva
duhului veacului acestuia, care pe atâţia îi
amăgește și-i duce la pierzare!”

Student, profesor și apoi… Episcop!
bia după anul 1989 a putut fi redescoperit de publicul larg episcopul Nicolae Popovici al Oradiei, personalitate marcantă a Bisericii Ortodoxe
Române din veacul al XX-lea.
Născut pe 3 ianuarie 1903 în comuna Biertan din fostul judeţ Târnava
Mare (astăzi jud. Sibiu), episcopul Nicolae Popovici al Oradiei urmează
clasele primare la școala săsească din Biertan, învăţând să vorbească în mod curent
limbile germană și maghiară, după care liceul din Dumbrăveni, Școala Normală din
Sibiu și liceul „Andrei Șaguna” din Brașov. Urmează studiile superioare, între anii 1923
și 1927, la Academia Teologică din Sibiu și la Facultatea de Teologie din Cernăuţi,
unde, în anul 1934, a susţinut și un strălucit doctorat în Teologie pe tema Epiclezei euharistice.
Este remarcat de mitropolitul Nicolae Bălan, care îl trimite la studii de specializare la Facultatea de Teologie din Atena, în 1927-1928, apoi la München, la Facultatea

A
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de Filosofie, în 1928-1930, și la Tübingen,
Leipzig și Breslau, în 1930-1932. Timp de
patru ani, între 1932 și 1936, Nicolae Popovici a fost profesor de teologie dogmatică și apologetică, omiletică și limba greacă la Academia Teologică din Sibiu. În
această calitate a desfășurat o intensă activitate misionară prin rostirea de predici
în Catedrala Mitropolitană sau ca îndrumător și președinte de onoare al Societăţii de Lectură a Studenţilor. În anul 1934
a înfiinţat fondul „Mila creștină” în cadrul
Societăţii „Oastea Domnului”, pentru ajutorarea permanentă a celor nevoiași.
La 1 septembrie 1929 a fost hirotonit
diacon celibatar, iar la 23 noiembrie 1934,
preot de către mitropolitul Nicolae Bălan.
La 28 aprilie 1936 a fost ales episcop de
Oradea, potrivit dorinţei fostului titular,
Roman Ciorogariu. A fost tuns în monahism la Mănăstirea Cozia, după care hirotesit arhimandrit, apoi, la 1 iunie 1936,
a fost hirotonit arhiereu în Catedrala din
Sibiu și înscăunat la 28 iunie 1936. Potrivit
unui raport al Episcopiei de Oradea, din
16 mai 1942, ca eparhiot, Nicolae Popovici
a făcut vizite canonice și inspecţii inopinate în număr de 110, a organizat și condus campania de diminuare a concubinajului, al cărei rezultat a fost cununia celor
12.000 de concubini.
Între 1 aprilie 1940 și 25 martie 1941,
a fost locţiitor de episcop al reînfiinţatei
Episcopii de Timișoara, pe care a organizat-o și înzestrat-o, din fonduri personale, cu o reședinţă episcopală și o clădire
pentru Consiliul Eparhial, ambele în cen-
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trul orașului. La Oradea a condus campania edificării bisericilor noi din piatră în
locul celor din lemn, distruse. În decurs
de cinci ani, în eparhie s-au zidit și s-au
sfinţit 20 de biserici și case parohiale. În
1937, a început demersurile pentru ridicarea unei impunătoare catedrale în centrul Oradiei, prin cumpărarea unor clădiri
și procurarea de fonduri, însă vitregiile istoriei nu au mai permis acest lucru.
Totodată, a construit la Beiuș un internat
de fete, a instituit un fond eparhial pentru ajutoarea celor loviţi de calamităţi naturale sau alte nenorociri, a sprijinit foaia
Episcopiei Legea românească și alte tipărituri ziditoare de suflet și a acordat o atenţie specială predării Religiei în școli.
În timpul ocupaţiei horthyste din
Ardeal, este batjocorit și închis, apoi expulzat într-un vagon de vite din orașul de
reședinţă, împreună cu 283 de intelectuali orădeni. Își stabilește reședinţa la Beiuș,
în apropierea graniţei, pentru a fi aproape de credincioșii săi aflaţi sub ocupaţie
străină. Prin gestul său, chiriarhul orădean
nu făcea decât să-l urmeze pe mitropolitul Nicolae Bălan în protestul faţă de aplicarea Diktatului de la Viena.

Misiune în Transnistria
Recucerirea Basarabiei și Bucovinei de
Nord și crearea Misiunii Ortodoxe Române
din Transnistria în 1941 sunt motive care
l-au făcut pe Episcopul Nicolae Popovici
să ceară binecuvântare pentru a pleca la
est de Nistru, până în Crimeea, timp de
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aproape șase luni, pentru a contribui cu
puterile sale la renașterea vieţii creștine
într-un spaţiu devastat de ateism. Această
lungă călătorie misionară l-a făcut să înţeleagă exact efectele profund negative asupra omului și societăţii generate de un
regim de tip comunist. De aceea, el a
denunţat neobosit această plagă a umanităţii atât prin cuvântări, cât și prin scris.1
În timpul acestei misiuni, episcopul
Popovici a participat la sfinţirea bisericii
„Sf. Dumitru” din Sucleia în duminica zilei de 21 septembrie 1941, eveniment care
a avut un mare ecou în epocă. Episcopul
Popovici a slujit alături de Nicolae Bălan,
mitropolitul Ardealului, Vasile Lăzărescu,
episcopul Timișoarei, Grigorie Leu, episcopul Hușilor, Partenie Ciopron, episcopul Armatei, arhimandritul mitrofor Iuliu
Scriban, șeful misiunii românești de peste
Nistru și 10 preoţi, în prezenţa lui Gheorghe
Alexianu, guvernatorul Transnistriei, a lui
Ion. D Sandu, ministru secretar de stat la
Culte, a generalului Nicolae Ghinăraru,
prefectul și primarul Tiraspolului, precum
și a ofiţerilor români și germani și a poporului din împrejurimi, răspunsurile fiind
date de corul catedralei din Tighina.
Relatarea acestui moment este deosebit de importantă, deoarece ecoul pe care
l-a avut în epocă avea să contribuie mult
1. Astfel, el avea să facă parte din prima echipă
de misionari peste Nistru, cea a clericilor ardeleni în număr de 53, îndrumată de Nicolae
Bălan, mitropolitul Ardealului, împreună cu
episcopii Andrei al Aradului, Vasile al Timișoarei
și Veniamin al Caransebeșului.

la imaginea negativă a foștilor misionari
din Transnistria în timpul regimului politic de după 23 august 1944. Episcopii
participanţi la această mare slujbă aveau
să fie destituiţi de regimul comunist, unul
dintre motivele principale fiind participarea „la războiul antisovietic iniţiat de Ion
Antonescu”. Sfârșitul anului 1944 aduce
României eliberarea Ardealului de Nord,
dar marchează și începutul comunizării
ei. Nicolae Popovici se întoarce în sfârșit
la Oradea, dar, văzând răspândirea acestei ideologii inumane și atee (comunismul) chiar în propria ţară, nu poate rămâne indiferent.

Lupta deschisă cu noua ideologie
Episcopul Nicolae Popovici, adevărat
român, iubitor de neam și ţară, preferă calea unei opoziţii deschise, fiind convins
de faptul că statul comunist nu se va mulţumi cu simpla supunere a Bisericii, ci va
încerca distrugerea ei. În acţiunile sale, el
a respectat permanent canoanele și Tradiţia
Bisericii. După cum se știe, Biserica
Ortodoxă nu se amestecă de obicei în treburile statului, ocupându-se de dezvoltarea vieţii religioase. Dar, deși respectă statul, Biserica Ortodoxă are autonomie în
luarea deciziilor și în afacerile ecleziastice, precum și libertatea de a-și răspândi
învăţătura. Când aceste lucruri sunt încălcate de stat, Biserica are dreptul să reacţioneze. Episcopul Popovici a militat pe
toate căile pentru a arăta și opri abuzurile statului comunist faţă de Biserică.
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Prin memorii înaintate Ministerului Cultelor, a afirmat dreptul suveran al episcopului de a-i numi pe protopopi, a cerut ca preoţii să nu mai fie arestaţi fără știrea ierarhului, iar acesta să poată interveni în apărarea celor reţinuţi. A cerut să nu se mai organizeze duminica diferite manifestări menite să tulbure liniștea Sfintei Liturghii. S-a opus
unificării Bisericii Greco-Catolice cu Biserica Ortodoxă, considerând că lucrurile făcute prin forţă nu au durabilitate. De asemenea, a căutat să limiteze influenţa sindicatului de la episcopie – calul troian al comuniștilor în viaţa Bisericii. Mai mult, atunci
când prerogativele i-au permis, nu s-a ferit să ia măsuri care au iritat profund autorităţile comuniste.

Cuvânt cu putere multă

Episcopul Nicolae Popovici la o ceremonie publică (anii “30)

Ceea ce îngrijora în mod special puterea politică a vremii erau predicile episcopului Nicolae, din cauza impactului lor public foarte mare. În ceea ce privește predicile,
episcopul a refuzat constant să se supună indicaţiilor date de Ministerul Cultelor, afirmând că nu poate spune neadevăruri în biserică. Astfel, a refuzat să vorbească despre
binefacerile colectivizării, despre lupta pentru pace și alte aspecte pe care comuniștii
le-ar fi dorit promovate de preoţi. În schimb, el vorbea despre măreţia credinţei creștine, despre speranţă în mai bine, despre valorile naţionale.
Una din multele „ieșiri” ale Vlădicăi Nicolae Popovici a fost de Paștile anului 1950.
Acesta, potrivit unei note din 6 mai 1950, în loc să citească pastorala tipărită care trecu-
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se de filtrul cenzurii, a ţinut o predică liberă „cu substrat antidemocratic”. Iată cu ce
curaj vorbea un ierarh ortodox într-o
Românie aflată în plină instaurare a puterii comuniste: „Iisus Hristos a fost înconjurat de dușmani recrutaţi din jurul Său și de
către autorităţile civile și militare, care L-au
urmărit până la moarte, iar după moarte a
fost păzit de soldaţi înarmaţi, care, în faţa
adevărului, au căzut cu faţa la pământ, pentru că adevărului nimeni nu-i poate sta împotrivă. Ucenicii lui Hristos, pentru dreptate
și pentru credinţă, au fost schingiuiţi, batjocoriţi, au fost supuși persecuţiilor și restricţiilor fixate de legile din acele timpuri, ba unii
chiar omorâţi. După cum, în trecut, Biserica
a ieșit învingătoare, după cum Iisus a îngropat pe toţi dușmanii Săi, tot așa Biserica va
îngropa pe toţi aceia care vor lupta împotriva Lui”. Pentru ca în final să rostească:
„Luptaţi pentru apărarea credinţei lui Hristos.
Luptaţi pentru apărarea Bisericii Lui. Nu vă
temeţi! Nu fiţi vânzători și trădători ai lui
Iisus! Iubiţi-L pe Iisus! Cine-L iubește pe Iisus
suferă pentru El și nu se teme de nimic”.
Pentru Securitatea care nota conștiincioasă toate aceste predici, ele nu erau altceva decât instigări contra-revoluţionare.
În ochii autorităţilor, episcopul de Oradea
devine persona non grata. În urma presiunilor foarte mari, Sinodul Bisericii
Ortodoxe Române a fost obligat să-l pensioneze, pe 4 octombrie 1950. Toate eforturile Patriarhului Iustinian de a-l salva
printr-o eventuală mutare la Galaţi s-au
izbit de împotrivirea categorică a lui
Gheorghe Gheorghiu-Dej și a lui Petru

Groza, care au ameninţat că dacă Popovici
nu e pensionat, atunci va fi arestat. Și s-a
împlinit voia comuniștilor: s-a închis pe
veci o altă voce care, de la amvonul bisericii, se făcea permanent auzită si ascultată! Un alt abuz!
Restul zilelor, un adevărat exil, Nicolae
Popovici și le-a petrecut la Mănăstirea
Cheia, neavând, nici aici, liniștea necesară. Era atât de popular, încât credincioșii
care veneau în mănăstire să se roage îi aduceau ajutoare alimentare, fapt pentru care
Securitatea va bloca această iniţiativă prin
anchetarea celor în cauză. De altfel, episcopului avea să i se interzică să mai participe la programul liturgic al mănăstirii
și să mai predice, tocmai ca să nu mai fie
căutat de credincioși.
Supravegherea continuă din partea
Securităţii, care-l percheziţiona în mod frecvent, la care se adaugă permanentele acuzaţii de susţinere cu alimente a partizanilor din munţi, precum și încercările de
otrăvire, după cum susţinea faţă de sursa
„Florică” în data de 2 mai 1955 (doi călugări, informatori ai Securităţii, „au încercat
să-l otrăvească în biserică cu niște vin”),
aveau să-i adâncească suferinţa și chiar să-i
grăbească moartea. Vrednicul de pomenire episcop Nicolae Popovici al Oradiei moare în 20 octombrie 1960, la doar 57 de ani.
Este înmormântat în Biertanul natal, dar,
în anul 1992, trupul său este adus și odihnește în catedrala din Oradea.
Veșnica lui pomenire!
Protoiereu Constantin Totolici
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ai sunt câteva zile până la vacanța mare, iar căldura domină deja zilele lungi
de vară. Săptămâna trecută, părintele a propus ca la ora de cateheză să se vorbească despre petrecerea mpului liber în vacanță. Cris an s-a gândit toată
săptămâna la acest subiect, iar astăzi abia a așteptat să ajungă la biserică pentru a vedea cum crede părintele că ar trebui petrecută vacanța. Se pare că și celorlalți copii
le-a plăcut tema și imediat ce li s-a dat cuvântul au început să vorbească:
— Eu vreau să mă uit la televizor, sunt atât de multe seriale noi...
— Eu vreau să joc fotbal în fiecare zi!
— Eu îmi doresc să mă joc cu noul meu telefon mobil.
— Eu voi vorbi cu prietenii pe internet.
— Eu voi merge cu tata la pescuit...
— Eu abia aștept să vină vacanța, pentru a juca multe jocuri la calculator...
— Mama mi-a trimis o bicicletă nouă... în vacanță voi merge zilnic cu bicicleta.
O bucurie generalizată se răspândi între copii. Fiecare încerca să descrie mai bine cum se
va juca el după terminarea școlii. Cris an aștepta cu interes părerea părintelui, și prin urmare întrebă:
— Părinte, de ce ne-ați cerut să vorbim despre planurile noastre de vacanță?
— Bună întrebare, Cris an. O să vă ajut să descoperiți singuri răspunsul la ea. Ia spuneți-mi
cât de mare este vacanța de vară?
— Peste două luni, răspunse Maria.
— Dragii mei, e o mare responsabilitate a hotărî cum e bine să consumați acest mp. Felul cum îl veți folosi se poate transforma într-o faptă bună sau într-un păcat.
— Cum așa, părinte?
— Timpul este un dar ce l-am primit de la Dumnezeu. Ia spuneți-mi, care este cel mai important scop al omului?
— Să se mântuiască, au răspuns copiii.
— Ei bine, închipuiți-vă că dați o lucrare de control foarte importantă. Domnii profesori
vă dau un mp nelimitat pentru a o scrie?
— Nu. La o lucrare de control avem maxim 40 de minute, iar la teză o oră sau două.
— Când se termină acest mp, ce se întâmplă?
— Păi... ne ia lucrarea.
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— Dragii mei, așa este și cu
mpul vieții noastre. El este limitat. E necesar însă ca atât cât
suntem pe pământ să facem o
lucrare care să ne ducă în Împărăția cerurilor, alături de Hristos.
Dacă vom irosi mpul dăruit de
Dumnezeu, e posibil să nu reușim să terminăm lucrarea, și
atunci nu va fi bine pentru noi.
Cris an urmărise cu atenție
discuția, iar acum simți nevoia
să întrebe:
— Părinte duhovnic, vreți să
spuneți că jocurile pe care ni le
dorim noi în vacanță nu sunt
bune... că ele sunt un păcat?
— Cris an, păcatul este ceea
ce ne desparte de Hristos și de
oameni. Unele dintre jocurile
propuse de voi fac acest lucru.
— Care, părinte?
— Maria, spuneai că vei vorbi pe internet cu prietenii.
— Da...
— Unde locuiesc prietenii
tăi?
— La noi în oraș.
— Și atunci de ce nu mergi
să te întâlneș cu ei pe terenul
de sport din curtea școlii, la clubul elevilor sau la biserică?
— ....
— Viorel, spuneai că vrei să
te uiți la televizor.
— Da, părinte...
— Atunci când stai în fața televizorului îți ascultă cineva durerile tale, îți răspunde la întrebările tale?
— Nu, părinte...

— Marius, tu erai cu jocurile pe calculator?
— ... Da...
— Atunci când câș gi un joc pe calculator, simți bucurie în jurul tău, așa cum ar fi atunci când ai câș ga un meci
de fotbal, sau atunci când ai prinde un pește, sau atunci
când ați reușit să faceți un om de zăpadă în curtea bisericii, sau ați fost cu colinda?
— Nu, părinte...
— Vedeți? Dragii mei, calculatorul, telefonul și televizorul sunt obstacole în calea bucuriei pe care oamenii trebuie să și-o dăruiască unul altuia pentru a câș ga iubirea
de Dumnezeu și mântuirea. De asta am vrut să vorbesc cu
voi pe această temă. E obligatoriu ca în vacanță să nu stați
mai mult de o oră pe zi la calculator sau televizor, ci să stați
mai mult în aer liber. Veți vedea cât bine vă va face acest
lucru. Jocul copilului trebuie să fie un prilej de bucurie sufletească și nu unul de pierdere a mpului. Dacă veți asculta acest lucru o să fiți mai sănătoși, mai deștepți și mai
frumoși. Atât sufletul, cât și trupul vostru vor avea de câșgat; amândouă vor fi mai viguroase.
Cris an stătea pe gânduri.... Părintele avea dreptate.
Bucuria crește împreună cu ceilalți.
— Vă propun ca la fiecare oră de cateheză să vorbim
despre jocurile care aduc bucurie. Aceasta este tema de
gândire pentru data viitoare.
— Mulțumim, părinte duhovnic.
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ȘTIAȚI CĂ...?

Î

ncă de mici am fost învățați de către părinți că trebuie să ne rugăm
înainte de a ne așeza la masă și
aceasta pentru că, ros nd rugăciunea,
cerem ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se reverse peste pâinea pusă
înainte.
Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune că „fără de Mine nu puteți
face nimic” (In 15, 5). Creș nul este
conș ent că dacă nu l-ar ajuta Dumnezeu, nu ar avea această hrană și de
aceea o cere prin rugăciune. Ros nd
rugăciunea înainte de masă ne aducem aminte că dăruitorul hranei este
Dumnezeu, iar omul nu este decât cel
ce primește darurile Sale. Hrana este
darul pe care Tatăl Ceresc îl face omului din iubirea Sa nemărginită, pentru
ca omul să-L cunoască și să-I mulțumească. Și pentru că nu numai cu pâine va trăi omul, după cuvintele Mântuitorului, înțelegem prin aceasta că
hrana pe care o cerem nu este numai
cea trupească, ci și cea sufletească.
Omul trăiește cu adevărat nu doar când
mănâncă, ci mai cu seamă atunci când
se roagă (înainte și după masă).
La rugăciunea dinaintea mesei ne
rugăm să primim astăzi pâinea și să nu
ne îngrijorăm pentru cea de a doua zi,
pentru că Cel ce ne-a dăruit astăzi hra-
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na ș e că avem tot mpul nevoie de
ea. De asemenea, făcând rugăciune înainte de masă, transformăm această acvitate zilnică într-un prilej de întâlnire cu Dumnezeu, de bucurie, de
recunoș nță și de slăvire a lui Dumnezeu, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel: „Ori de mâncați, ori de beți,
ori altceva de faceți, toate spre slava lui
Dumnezeu să le faceți” (I Cor. 10, 31).
Dimineața și la prânz, înainte de a
ne așeza la masă, ros m cu evlavie rugăciunea Tatăl nostru, iar înaintea mesei de seară ros m rugăciunea:
În numele Tatălui și al Fiului și al
Sfântului Duh. Mânca-vor săracii și se
vor sătura și vor lăuda pe Domnul, iar
cei ce-l caută pe Dânsul vii vor fi inimile lor în veacul veacului. Amin.
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SĂ NE JUCĂM ÎMPREUNĂ!
Completați cuvintele de la 1 la 9 și veți descoperi pe coloana A-B cine erau numiți
„pescari de oameni”. Ușor?
1. S-a născut din rugăciune, / Mijlocește pentru lume, / O numim Împărăteasă, / Vas
pentru Hristos, Aleasă.
2. La început prigonitor, / N-a văzut pe Învățător. / Conver t și botezat, / A făcut apostolat.
3. A avut în grija lui / Chiar pe Maica Domnului, / Și-a rămas până să moară / Logodnic pentru Fecioară.
4. Fără vin, fără friptură, / Fără lapte sau untură, / Fapte bune săvârșim / Și vrem să
ne împărtășim.
5. Diacon, ales cu har, / Pomenit în calendar, / Cei răi l-au ucis cărând / Pietre și-n el
aruncând.
6. Formă de pahar, / Pe Masa din Altar. / Primim din el la Liturghie / Sfânta Euharis e.
7. Ș m că el a fost profet, / Sfânt în Vechiul Testament. / Car de foc l-a ridicat / Sus în
cerul înstelat.
8. L-a vândut pe Învățător / Pentru argint strălucitor. / Trădătorii sunt numiți / Cu acest
nume. Voi îl ș ți?
9. A fost pentru Învățător / Înaintemergător, / Proroc în viața sa, / Boteza și predica.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A

B
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ATITUDINEA MARILOR SAVANȚI
ROMÂNI FAȚĂ DE CONCEPȚIILE
MATERIALIST-EVOLUȚIONISTE
DESPRE ORIGINEA LUMII

rebuie recunoscut faptul că în
gândirea comună a ultimului
secol există percepția aproape
generalizată că toți savanții, cercetătorii și oamenii de știință de
prestigiu ai lumii promovează o cunoaștere
științifică care nu are nimic de-a face cu Teologia, infirmând pe deplin existența Creatorului și explicând empiric, prin teoriile
materialist-evoluționiste și prin toate celelalte
teorii inspirate sau înrudite cu acestea, originea incontestabilă a lumii și a tot ceea ce există
în ea. Pentru a avea o înțelegere obiectivă a
stării de fapt, care, în acest caz, va dovedi că
este vorba o mare eroare, vom începe incursiunea noastră cu spațiul științific românesc.
Savantul român Nicolae Constantin Paulescu (1869-1931), renumit om de știință,
medic și fiziolog, Doctor în Medicină și Doctor în Științe al Universității din Paris, medic la Paris și profesor la Facultatea de Medicină din București, membru post-mortem
al Academiei Române, este recunoscut la
nivel național și internațional ca descoperitor al pancreinei, hormonul antidiabetic eliberat de pancreas, numit mai târziu insulină. Aceeași descoperire a fost făcută după

T
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circa opt luni de la apariția definitivă și publicată a rezultatelor lui N. C. Paulescu și de
către doi tineri cercetători canadieni, care
au primit Premiul Nobel pentru Medicină
în 1923, premiu care ar fi trebuit să revină
profesorului Paulescu, dar pe care acesta nu
l-a primit datorită unor neconcordanțe și
împrejurări nefavorabile.
Deși a trăit în perioada de maximă
efervescență a teoriilor materialiste și
evoluționiste, promovate prin toate mijloacele de care dispunea societatea la acea vreme, scrierile sale, în care evocă numeroase
demonstrații științifice concludente, prezentate mai întâi studenților, precum și articolele polemice adresate unor evoluționiști
români au avut menirea de a arăta că materialismul și, implicit, evoluționismul nu prezintă nicio dovadă experimentală obiectivă
în ceea ce privește originea vieții, nefiind
decât „un țesut de erori” care „împiedică progresul științei vieții”, „diminuează orizontul
investigației științifice” și „astupă ochii cercetătorilor, îndemnându-i la trândăvie”1.
1. Dr. N. C. Paulescu, Noțiunile de „Suflet” și
„Dumnezeu” în Fiziologie, Institutul de Arte
Grafice „Eminescu”, București, 1905, p. 49.
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Profesorul Paulescu amintește numele a
nu mai puțin de 65 de savanți și oameni de
știință din toate domeniile: astronomi, matematicieni, chimiști, fizicieni, biologi, zoologi, paleontologi, medici, anatomiști, microbiologi etc., începând cu Copernic și
terminând cu Pasteur, care s-au declarat
credincioși: „Adepții materialismului au repetat de atâtea ori că știința modernă a izgonit
definitiv din domeniul său ideea de Dumnezeu,
încât multora le este astăzi rușine să pronunțe
în fața altora cuvântul Dumnezeu. Toate acestea s-au făcut în numele științei. Și totuși marii
savanți, creatorii și celebritățile științei, geniile despre care se poate zice, așa cum spunea
Renan, că «au schimbat baza cugetării omenești,
modificând cu totul ideea despre Univers și despre legile sale», au admis toți și au proclamat
existența lui Dumnezeu”2.
Pentru a arăta că poziția sa științifică este
identică cu a celor mai mari oameni de știință
ai lumii, precum și pentru a nu exista
supoziția că el ar fi avut o anumită sensibilitate religioasă datorată unor eșecuri sau
suferințe, ceea ce l-ar fi determinat să facă
apel la noțiuni teologice în explicațiile sale
științifice, profesorul Paulescu citează bibliografic în apendicele scrierii citate numeroase afirmații despre Dumnezeu sau Creator aparținând diverșilor savanți și oameni
de știință de prestigiu, dovedind mai apoi
cu citate și faptul că: „Creatorii transformismului (evoluționismului), Lamarck și chiar
Darwin, pe ale căror idei materialiștii moderni
și-au zidit sistemul, credeau în Dumnezeu”3.
2. Ibidem, p. 86.
3. Ibidem, p. 92.

Așadar, atitudinea savantului Paulescu
nu era una izolată în spațiul științific românesc, ci una generalizată la nivel internațional,
toți marii savanți și oameni de știință respectabili, recunoscuți ca fiind părinții științelor
moderne, expunând în termeni științifici
complecși ceea ce Teologia a mărturisit de
milenii în termeni teologici simpli. De altfel, N. C. Paulescu avea să precizeze clar:
„În tabăra adversă, printre cei ce-L neagă pe
Dumnezeu, cine se află ca să poată fi opus, ca
valoare, somităților științifice pe care le-am citat? Materialiștii pretind că știința modernă
este opera doctrinei lor. Ei bine, în zadar va căuta cineva să descopere printre dânșii pe vreunul dintre întemeietorii științei moderne, căci
nu va găsi, ca om remarcabil, ieșind din grămada mediocrităților, decât pe faimosul zoolog Haeckel. Or, Haeckel este un spirit cu totul
antiștiințific; el se crede fondatorul unei religii
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noi, religia monistă4, iar fanatismul sectar de
o violență rară cu care caută să o propage îi întunecă judecata și îi afectează calmul și
imparțialitatea, calități sine qua non ale adevăratului om de știință”5.
De aceea, savantul Paulescu mărturisea
cu tărie și profundă certitudine, la finalul
scrierii citate: „Demonstrația existenței unei
cauze primare a vieții, nematerială, unică și
înțeleaptă, este termenul sublim la care ne conduce fiziologia. Această cauză primară este
Dumnezeu. Prin urmare, omul de știință nu
trebuie să zică «cred în Dumnezeu», ci «știu
că este Dumnezeu»”6.
Atitudinea lui Paulescu a fost împărtășită,
în alți termeni, și de omul de știință și filosoful Alexandru Mironescu (1903-1973), Doctor în Filosofie al Universității din București
și Doctor în Științe al Universității din Paris,
profesor de chimie la Facultatea de Științe a
Universității din București și membru al Academiei Române. Opera profesorului Alexandru Mironescu cuprinde scrieri științifice, literare, filosofice și teologice. Datorită
convingerilor sale religioase profunde și
apartenenței la mișcarea duhovnicească „Rugul aprins”, ale cărei întruniri erau organizate, după anul 1948, când mișcarea a fost in4. Religia monistă la care se referă Paulescu este
de fapt concepția filosofico-religioasă a lui
Haeckel, conform căreia substanța și spiritul
formează o unică realitate care se manifestă în
lume prin intermediul evoluției ciclice și eterne. Sistemul său filosofico-religios cu reflexe
orientale, nefiind nici materialist, nici spiritualist, a fost definit ca panteism ateist.
5 Dr. N. C. Paulescu, op. cit., p. 91-92.
6 Ibidem, p. 84.

40

terzisă, cu precădere în casa lui, Alexandru
Mironescu a fost înlăturat de regimul comunist în 1949 din învățământul universitar, devenind profesor de liceu, iar în 1958 a fost
arestat pentru „infracțiunea de uneltire contra
ordinii sociale, fiind condamnat la 20 de ani de
muncă silnică și 10 ani degradare civilă”, însă
grație amnistiei generale a fost eliberat în
1963. După eliberare a continuat să scrie, dar
nu a putut publica, întrucât scrierile sale aveau
un conținut religios sau chiar caracter profund teologic.
La fel ca Paulescu, profesorul A. Mironescu, atunci când analizează problema
veridicității obiective a cunoașterii științifice,
face apel în scrierile sale la numeroși și remarcabili oameni de știință ce au avut curajul să mărturisească adevărul, care nu a fost
acceptat întotdeauna ca atare: „În toate epocile – scria pătrunzătorul Claude Bernard7 –
există un amestec, într-o mai mare sau mai
mică proporție, de aceste trei lucruri: religie, filosofie și știință; dar aceste trei noțiuni nu se
distrug unele pe altele; ele se limpezesc și se
perfecționează una pe alta. Omul va avea întotdeauna nevoie de a crede, de a raționa, de a
dovedi și de a conchide”8.
Pentru a înțelege atitudinile diferite pe
care oamenii de știință le au față de realitatea
pe care o percep și analizează, Mironescu face
7

Claude Bernard (1813-1878), medic și fiziolog francez, părintele fiziologiei și fondatorul
medicinei experimentale, profesor la Collège
de France şi Sorbona și cercetător la Muzeul
Național de Istorie Naturală.
8. Alexandru Mironescu, Certitudine și adevăr,
Ed. Harisma, București, 1992, p. 26
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o seamă de reflecții cu caracter revelator pe
seama profilelor generale ale oamenilor de
știință, vorbind despre două tipuri de structuri psihologice proprii oamenilor de știință:
„Am văzut atunci unul care aleargă după viitor
și altul care găzduiește în el infinitul prezentului; cel dintâi gonind – în febra priorității – după
noutate, cel din urmă, dimpotrivă, apreciind că
noutatea, prin esența sa, este pieritoare. Am descifrat o tendință de a aduna tot ceea ce este de
prisos numai de dragul mulțimii de cunoștințe
sau, dimpotrivă, o stăruitoare preocupare pentru esențial. Am înregistrat o pasiune pentru ceea
ce este mărginit, definitiv, stabil sau, dimpotrivă,
pentru ceea ce se modifică, pentru ceea ce se face
și se reface necontenit; o tendință foarte
pronunțată către discriminare, către analiza care
pulverizează necontenit, iar dincolo, aspirația
de a întrece simpla disecare și a se ridica la o anumită grijă de ansamblu. Am observat o nevoie
de a contesta, de a nega – o obsesie, o voluptate
a negației –, iar dincolo un om care, dându-și
seama că nu a putut cuceri nici obiectele, nici nu
a putut intra în posesia lui însuși, a început să
înțeleagă că analiza excesivă – aș spune diabolică – e totdeauna tainic materializantă, în vreme ce realitatea e totdeauna tainic spirituală;
precum a început să priceapă că a căuta certitudinea într-un acord imediat cu realul este o grosolană eroare”9. Primul profil psihologic
definește fără îndoială un procent substanțial
al oamenilor de știință moderni, pe când cel
de-al doilea profil este specific marilor oameni de știință ai istoriei, enciclopedișilor, savanților, părinților științelor moder9. Alexandru Mironescu, op. cit., p. 23-24.

ne, dar și unei părți considerabile a
oamenilor de știință moderni care au o viziune holistică, cosmică – după cum afirma
Mironescu, aparținând, fără îndoială, și el acestui profil – asupra lumii, mărturisită cu smerenie, cu sfială și cu deosebită uimire10.
După ce amintește în cugetările sale și
de biruința creștinilor asupra împotrivirilor
păgânești, precum și de așteptarea neîmplinită a venirii celei de-a doua a Mântuitorului Hristos de la sfârșitul primului mileniu
creștin, Mironescu intenționează, interpunând în discursul său legat de atitudinea oamenilor de știință și probleme strict teologice, care nu par a avea vreo legătură directă
cu cele științifice, să ajungă la recunoașterea
unei stări de fapt: „Am înfățișat toate acestea
ca să înțelegem cât de viguros s-a schimbat
cândva accentul de la valorile veșnice la bucuriile pământului. Omul s-a hotărât cândva să
renunțe la bucuriile incomparabile ale paradisului pentru a le căuta cu perseverență, prin
toate mijloacele iscusite ale minții, pe cele din
viața aceasta. [...[ Nimic din ceea ce era de jur
împrejur nu l-a mai lăsat indiferent și a prins
să se intereseze cu sete nepotolită de toată această lume de lucruri și de obiecte din afară, care
10. Profesorul A. Mironescu arată că „nu e deloc o
simplă întâmplare că termenul scire din care
derivă cuvântul știință închide o străveche rădăcină
sanscrită care înseamnă a considera cu teamă.
Pentru acești oameni ai trecutului mai îndepărtat,
cunoașterea închidea și o teamă, o cutremurare
scăpărată din conștiința clară a puținătății
omenești în contact cu uluitoarea bogăție a naturii vii sau neînsuflețite, sau din uimirea cu
neputință de potolit trezită de nezdruncinata
arhitectură a universului” (op. cit. p. 25).
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a sfârșit prin a-l acapara și absorbi. [...[ Optând – optarea e totdeauna o împuținare –
pentru calea exclusivă a inteligenței, omul a
simțit că nu va mai depinde decât de el, că îi
va fi cu putință – urmând gândul până la capăt – să dețină nu numai frânele destinului,
dar să ajungă propriul său dumnezeu” 11.
Așadar, profesorul Mironescu reușește să
sintetizeze în câteva pagini profilul omului
de știință clasic, a cărui traiectorie s-a deplasat, din păcate, în numeroase cazuri, de la
știința holistică teocentrică ce a caracterizat
o întreagă umanitate precreștină și creștină
multimilenară la scientismul fragmentat antropocentric de factură modernă și postmodernă cristalizat cu precădere în ultimul secol al umanității.
Un alt mare savant român, care este încă
în viață, Leon Dănăilă, absolvent al Facultății
de Medicină din Iași (1958) și al Facultății
11. Ibidem, p. 28.
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de Filosofie-Psihologie din București (1972),
Doctor în Medicină al Universității din
București (1972), având numeroase stagii de
specializare în SUA și Europa, profesor de
Neurochirurgie al Universității de Medicină
și Farmacie „Carol Davila” din București și
profesor de Psihoneurologie al Universității
„Titu Maiorescu” din București, se numără
printre cele 5.000 de personalităţi importante ale lumii, fiind considerat unul dintre cei
mai buni neurochirurgi din Europa și din
lume, figurând alături de Einstein printre cele
500 de genii ale epocii actuale. Este membru
al Academiei Române, al Academiei de Știinţe
Medicale și al altor 21 de academii și societăţi știinţifice internaționale. Este autor a 40
de cărți de specialitate, deține 18 brevete de
inventator și 10 de inovator, a introdus pentru prima dată microscopul operator (1979)
și laserul (1984) într-o sală de operaţie din
România. A scăzut rata mortalităţii în operaţiile pe creier de la 50-60% la doar 3-4%, datorită lui existând Clinica de Neurochirurgie
din București. După 30 de ani de studii și cercetări a descoperit, împreună cu biologul
Viorel Păiș, decedat în 2014, o nouă celulă în
creier, denumită de ei cordocit-protectocit, care
are rolul de a proteja neuronul, descoperire
pentru care cercetătorii români ar fi putut primi Premiul Nobel.
Academicianul Leon Dănăilă, deși este
un savant de renume mondial, își desfășoară
activitatea profesională și de cercetare precum își trăiește și viața, într-un mod extrem
de modest, delicat și nobil care descoperă o
atitudine sfântă prin sine și față de viață în general. Această atitudine l-a determinat pe pro-
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fesorul Leon Dănăilă să nu elaboreze scrieri
polemice cu caracter teologico-științific, nici
să abordeze probleme controversate care să
dea naștere anumitor dispute în cadrul
comunității oamenilor de știință. Însă, din interviurile pe care le-a acordat diferitelor posturi de televiziune și publicaţiilor, se poate
vedea ce anume îl motivează pe marele savant să împărtășească o asemenea atitudine:
„Părinţii mei au fost de condiţie foarte modestă, mama avea patru clase elementare, iar tata
nu știa carte, dar era un om foarte activ. […]
În primul rând m-au învăţat că este foarte importantă pentru om credinţa, biserica. Eu mergeam tot timpul la biserică, credeam foarte mult
în Dumnezeu și mă rugam tot timpul înainte și
după masă și spuneam „Tatăl nostru”. Am realizat că te ajută credinţa și că Dumnezeu nu lasă
cu mâna goală pe cel ce I se roagă. Sigur că această credinţă este importantă nu numai în perioada copilăriei, dar și în perioada ulterioară. Chiar
și în prezent sunt foarte credincios și mă rog uneori în momente care sunt mai puţin prielnice
pentru așa ceva. Dar în gând îmi spun ruga și
mă gândesc la Dumnezeu și El mă ajută.
După mine, totuși, majoritatea sunt credincioși, au conștiinţa existenţei lui Dumnezeu,
fiecare individ e conectat la conștiinţa universală și această conștiinţă îi ajută să depășească anumite obstacole pe care le întâlnesc în
viaţă. Când operez și am momente foarte dificile în timpul operaţiei, mai ales că noi (neurochirurgii) lucrăm pe creier, un organ atât
de nobil, cea mai complexă materie din
Univers, ajungi în anumite puncte în care dacă
nu te gândești la Dumnezeu să-ţi trimită o
mână de ajutor, bolnavul este pierdut. Noi lu-

crăm cu vieţile oamenilor, nu urmărim doar
tratarea unui bolnav, ci și calitatea vieţii după
tratament”12.
Intervievat despre crezul său personal
care l-a susţinut în toți acești ani, profesorul
Leon Dănăilă răspunde: „Eu sunt un om foarte credincios. Există la nivelul creierului, mai
ales la nivelul lobului frontal, conștiinţa religioasă. Afectând lobul frontal dispare și o parte
din această conștiinţă. Când am operaţii foarte dificile mă rog lui Dumnezeu. Religia este
formată din două categorii de oameni. Unii
care au o activitate religioasă pasivă, se roagă
de dimineaţa până seara – am fost la Muntele
Athos și am văzut – și alții care practică religia activă. Dumnezeu ne-a dat creierul și organele de simţ pe care noi trebuie să le folosim
ca să descoperim ceea ce a creat Dumnezeu.
Credinţa activă este să ceri ajutorul, dar să te
folosești de toate organele de simţ pentru a descoperi ce a creat El, universul cu toată complexitatea sa. Eu fac deosebire între religia pasivă
și cea activă: omul trebuie să fie activ. Să creadă, dar să folosească tot ceea ce a primit ca înzestrare de la Dumnezeu. [...] Sigur, El ne dă,
dar noi trebuie să descoperim; atât de complex
e ceea ce a creat, creierul, care are miliarde de
neuroni și toţi au legătură între ei. [...]
La început se spunea că sufletul este localizat în inimă, și se spune și acum, a rămas în
subconștient. Spunem „cu mâna pe suflet” și
punem mâna pe inimă! Dar sufletul e peste tot
în creier. Orice formaţiune cerebrală are conexiuni cu toate celelalte, mai mult sau mai puţin,
dar toate sunt în legătură una cu alta, încât ele
12. http://adevarul.ro/locale/turnu-severin/leon-danaila-geniul-neurochirurgiei-romanesti.
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funcţionează ca un tot și realizează viaţa spirituală a individului respectiv”13.
„Fiecare celulă umană este sfântă. Credinţa
mea este că Dumnezeu, prin mine, ajută bolnavii pe care ajung să-i operez. Dumnezeu mi-a
dat mâini, mi-a dat suflet, mi-a dat judecată
și eu trebuie să le utilizez pentru binele oamenilor. Pentru bolnavi, pentru ei fac totul. Dacă
te dedici acestei meserii, trebuie să renunţi la
foarte multe lucruri. Să ajuţi un bolnav, să vezi
că a reînviat după ce l-ai operat, înseamnă una
dintre cele mai frumoase satisfacţii posibile. Să
redai viaţa cuiva, cred că este cel mai important lucru de pe lumea asta. Să salvezi un om,
de exemplu să-l operezi la coloana vertebrală,
să fie paralizat, să-i scoţi tumora și el să înceapă să meargă, e una dintre minunile care îţi încântă sufletul”14.
13. http://medicaacademica.ro/acad-leon-danaila-descoperitorul-unei-noi-celule-a-creierului-misiunea-noastra-este-sa-descoperim-creatia-lui-dumnezeu/.
14. h t t p : / / w w w. c u v a n t u l - o r t o d o x . r o /
recomandari/2015/07/03/leon-danaila-medicul-ascet-cel-mai-in-varsta-neurochirurg.
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Așadar, academicianul Leon Dănăilă,
evitând într-o manieră cât se poate de nobilă orice fel de polemică teologico-științifică,
ne descoperă dincolo de cuvinte și elaborări conceptuale complexe, credința puternică în Dumnezeu, Care nu este perceput
într-un mod simplist și general ca fiind doar
Creatorul, ci și Proniatorul și Salvatorul lumii și al omului, Care intervine ori de câte
ori este rugat, manifestându-Se perceptibil
în acțiunile salvatoare, mai cu seamă ale unor
oameni de geniu.
Atitudinile celor trei savanți români
de mare notorietate, fie că este vorba de
atitudinea critică directă și puternică, ca
în cazul lui N. C. Paulescu, fie de o atitudine fi losofico-teologică, precum în
cazul lui A. Mironescu, sau de o abordare discretă și lipsită de orice polemică,
ca în cazul lui L. Dănăilă, ne descoperă
modul în care au fost percepute teoriile
materialist-evoluționiste în spațiul românesc, într-o perioadă în care acestea fie
erau susținute prin diverse mijloace, fie
erau impuse de forurile politice. În ciuda
tuturor acestora, concepțiile evoluționiste
sau materialiste nu au fost acceptate de
marii savanți români, dar au fost promovate de diverși evoluționi ști sau
materialiști dintr-un imbold de infirmare
a dependenței față de Creator, mai ales
în perioada dictaturii comuniste, luând
o mare amploare nu numai pe plan
științific, ci și pe plan social, politic și
cultural.
Pr. Ioan Trandafir Bobîrnea
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HRAMUL PAROHIEI
„SF. ZAHARIA ȘI DREAPTA ELISABETA” DIN PARMA,
PROTOPOPIATUL EMILIA ROMAGNA I

n data de 5 septembrie 2016, Parohia ortodoxă română din Parma și-a sărbătorit
hramul, „Sf. Zaharia și dreapta Elisabeta”, prin săvârșirea Sfintei Liturghii, cu participarea a zece preoți din protopopiatul Emilia Romagna I: Pr. Prot. Dr. Constantin Totolici, parohia Modena, Pr. Saul Șoptică Vid, parohia Budrio, Pr. Trandafir Vid,
parohia Bologna Vest, Pr. Ioan Ramboi, parohia Bologna I, Pr. Marcel Călugărescu,
parohia Bologna II, Pr. Iurie Ursachi, parohia Piacenza I, Pr. Mihail Ciocârlan, parohia Reggio Emilia, Pr. Emanuel Pentiuc, parohia Fiorenzuola, Pr. Dumitru Solomon,
parohia Fanano și Pr. Ciprian Gavril, paroh.
La finalul Sfintei Liturghii, cuvântul de învățătură a fost rostit de către Pr. Protopop
Constantin Totolici, care a vorbit despre credință și puterea acesteia de realiza lucruri
frumoase.
Sărbătoarea a continuat cu o agapă frățească, la sfârșitul căreia a avut loc ședința pe
protopopiat la început de an bisericesc.
Mulțumim bunului Dumnezeu pentru această zi minunată și îi rugăm pe Sf. Zaharia
și pe dreapta Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul, să ocrotească cu rugăciunile lor
pe poporul drept credincios al parohiei noastre.

Î
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SFÂNTUL PROROC ZAHARIA,
SĂRBĂTORIT LA MONFALCONE

n zilele de 4 și 5 septembrie, comunitatea ortodoxă din Monfalcone a îmbrăcat
veșmânt de sărbătoare. În fiecare an, la început de an bisericesc, cei de aici își cinstesc patronul spiritual, pe ocrotitorul românilor aflați pe meleagurile nordice ale
peninsulei - pe Sfântul Prooroc Zaharia.
Sărbătoarea a debutat cu privegherea de hram, în sobor de preoți, care a inclus:
Vecernia, Litia și Utrenia. Dimineața a culminat cu Sfânta Liturghie.
Orice întâlnire în comuniune de rugăciune presupune la final și agapa frățească,
acolo unde gospodinele noastre și-au etalat măiestria gătitului, dar și jertfelnicia dăruirii de a se implica cu timp și fără timp. În mijlocul nostru, seara, la priveghere, au
fost prezenți preoți din vecinătate, dar și de mai departe: Pr. Iustinian de la Udine, Pr.
Constantin Eusebiu de la Trieste, Pr. Daniel de la San Banifacio, Pr. Vasile de la Padova
II, Pr. Mihail Dămășcan de la Conegliano și Pr. Serghei, preot misionar din protopopiatul nostru. Dimineața, la Sfânta Liturghie, au fost împreună cu noi Pr. Eusebiu
Constantin de la Trieste, Pr. Igor de la Portogruaro, Pr. Viorel de la Veneția II și Pr.
Serghei. Atmosfera liturgică de anul acesta a făcut să coboare cerul pe pământ, iar noi
am fost furați preț de câteva ore acolo, sus, la Dumnezeu.
Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Î
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PRIMA SLUJIRE LA ORBASSANO

in mila Domnului și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte
Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, în ziua de 4 septembrie 2016, duminică, s-a săvârșit prima
Sfântă Liturghie în Parohia „Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum” și a avut loc
instalarea ca preot paroh al acestei parohii
a părintelui Eugen Binzari în orașul Orbassano, Torino, Protopopiatul Piemonte 1.
Sfânta Liturghie a fost oficiată, începând cu orele 10.00, avându-l ca protos
pe părintele protopop Lucian Roșu.
Au participat un număr de aproape 50
de credincioși.
Ca invitat de onoare a fost domnul primar al orașului Orbassano, care, la finalul

D

Sintei Liturghii, a adresat un cuvânt de
apreciere si de afecțiune pentru cei
prezenți.
Slavă bunului Dumnezeu pentru toate!
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AL DOILEA HRAM ÎN PAROHIA „SF. PROOROC
MOISE” DIN ASOLO ȘI SERBAREA LIMBII
ROMÂNE

Cu ajutorul bunului Dumnezeu, parohia din Asolo a ajuns la cea de-a doua aniversare al hramului său. La agapa frățească i-am avut printre noi pe Pc. Pr. Dumitru Crețan
de la parohia „Sf. Arh. Mihail”, Mirano, Pc. Pr. Cristian Mănășturean, de la parohia
„Acoperământul Maicii Domnului”, Bassano del Grappa, și Pc. Pr. Ioan Grigore, de la
parohia „Sf. Mare Mucenic Teodor Stratilat”, Feltre.
Cu ocazia „Zilelor Limbii Române” din Episcopia Italiei, copiii au prezentat un
moment artistic, care a încântat pe cei prezenți. Mulțumim credincioșilor din parohie
pentru disponibilitate și dăruire în buna organizare a evenimentului.
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și sfaturi practice

TOBĂ DE PUI
Un preparat extraordinar de delicios și aspectuos, ce se gătește foarte simplu și rapid
și este potrivit pentru orice ocazie.
Ingrediente: un pui, 3 căței de usturoi,
condimente (sare, piper etc.), 30 g gelatină; opțional: nuci, legume (morcovi,
mazăre, porumb, verdeață etc.).
Mod de preparare: Tăiați carnea în bucăți
potrivite și puneți-le să se înăbușe la foc
mic, într-o tigaie uscată (fără ulei sau altă
grăsime). Asezonați cu sare și piper (plus
alte condimente, după gust), acoperiți cu
un capac și lăsați să se înăbușe aproximativ
35 minute; lăsați carnea să se răcească și
dezosați-o. Între timp, dizolvați complet gelatina în apă. Amestecați carnea, cu tot cu
supa rezultată, cu gelatina și usturoiul pisat
(și opțional cu nucile și legumele fierte), iar
apoi turnați compoziția într-o sticlă de plastic (la care i s-a tăiat partea de sus) și dați-o
la frigider până se răcește bine. Când s-a răcit complet, tăiați sticla cu atenție și scoateți

toba pe o farfurie; păstrați-o la frigider.
Feliați-o după preferință și serviți-o alături
de o salată, într-un sandviș sau ca aperitiv...
Savurați-o cu plăcere!
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TORT DE PUI
o cină ce-ți ajută organismul să-și revină
după o masă de sărbătoare...

SALATĂ „OLIVIE”
o salată săracă în calorii, dar... perfectă pentru gurmanzi!

Ingrediente: 10 albușuri de ou, 2
gălbenușuri, un piept de pui (dezosat),
200 g brânză de vaci, verdeață (după gust),
frunze de salată verde (după gust), 1/4
pahar lapte acru, sare și piper după gust.
Mod de preparare: Gălbenușurile și
albușurile se amestecă bine, iar din ele se
fac (prăjesc) 3 clătite într-o tigaie antiaderentă. Carnea de pui se fierbe în apă cu
sare și piper, după care se taie cubulețe.
Brânza de vaci se amestecă împreună cu
verdeața și laptele acru. Pe un platou se
pune o clătită, urmată de un strat de brânză (jumătate din compoziție), apoi un strat
de carne (tot jumătate din cantitate) și
apoi frunze de salată. Acoperiți cu o clătită, după care repetați aranjarea, terminând
cu a treia clătită. Puneți tortul la frigider
pentru câteva ore (să se înmoaie). Acest
fel de mâncare foarte sățios are un secret:
luptă pentru silueta dumneavoastră!

Ingrediente: 1 piept de pui fiert și dezosat, 2 morcovi, 2 castraveți murați, 1 măr,
o mână de păstăi de fasole verde (fierte),
2 ouă fierte, iaurt, sos de soia, muștar,
verdeață după gust.

Mod de preparare: Tăiați cubulețe carnea, ouăle, morcovii, castraveții, fasolea și mărul. Pregătiți un sos din iaurt,
sos de soia și puțin muștar. La final
amestecați ingredientele cu sosul.
Adăugați verdeață (recomand mărarul)
după gust.
Iar acum să trecem și la ceva dulce, un
dulce pe care copiii nu-l pot refuza și care
sunt sigură că vă va face să zâmbiți, gândindu-vă la copilărie. Deci...
LAPTE DE PASĂRE
Ingrediente: 1 l lapte, 3 ouă, 7 linguri zahăr, 2 plicuri zahăr vanilat, 1 lingură făină, un praf de sare.
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toarnă crema de ouă, apoi se dau la rece.
Laptele de pasăre se servește în porții individuale, rece, eventual ornat cu ciocolată rasă sau frișcă. Super!
BUDINCĂ DIN BRÂNZĂ
DE VACI
un desert delicat și sănătos!
Ingrediente: 400 g brânză de vaci degresată, 1 ou, 1-2 linguri făină (de preferat de
ovăz sau orez), 1 lingură miere de albine,
o pară sau un măr mare (decojit și tăiat
cubulețe).

Mod de preparare: 3 gălbenușuri se freacă cu 6 linguri de zahăr, vanilia, făina și
200 ml lapte rece, până totul devine o pastă omogenă. Se poate folosi mixerul. Într-o
cratiță de minim 2 l se pune restul de lapte la fiert. Între timp, albușurile cu un praf
de sare se bat spumă tare, apoi se adaugă
o lingură de zahăr și un plic zahăr vanilat,
continuând mixarea până ce spuma devine fermă. În laptele ce fierbe la foc mic se
pun, pe rând, câte 2-3 linguri de spumă,
ca niște oușoare ce se vor umfla. După ce
bulgărașii au fiert (1-2 minute pe fiecare
parte) și au crescut, se vor scoate cu spumiera pe o farfurie și se vor pune alții la
fiert, până se termină toată spuma. Acum,
compoziția de gălbenușuri se adaugă în
laptele de pe foc în fir continuu, amestecând întruna, până se îngroașă, după care
se stinge focul. În boluri separate se pun
câte 1-2 bulgărași de bezea peste care se

Mod de preparare: Încălziți cuptorul la
180 grade. Amestecați toate ingredientele cu mixerul – se va obține un aluat de
consistență densă (dacă brânza e prea zemoasă, scurgeți înainte lichidul în exces și
adăugați în aluat încă o lingură de făină).
Ungeți cu unt un vas ceramic (sau tapetați-l
cu hârtie de copt) în care turnaţi compoziţia. Nivelați-o și coaceți-o 35-45 minute, până se va rumeni. Lăsați budinca să se
răcească în tavă. Serviți-o cu fructe, nuci
și iaurt natural.
(după bucătarul.tv)
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DE LA BUNICA CITIRE!
1. Ingredientele lipicioase nu se vor mai lipi de
pahar dacă îl veți unge înainte cu ulei.
2. Usturoiul este destul de lipicios în timpul
zdrobirii și se lipește de mâini. Pentru a evita acest lucru, ungeți mâinile cu ulei.
3. Cuptorul sau grătarul vor fi mereu curate
dacă veți înveli ceea ce aveţi de pregătit în
hârtie de copt.
4. De multe ori, când pregătiți pește, acesta are
un miros mai puțin plăcut. Pentru a-l neutraliza, ţineţi peștele în lapte timp de 20 minute, apoi ștergeți-l cu un prosop de hârtie
și gătiți-l.
5. Mâncarea nu va da în foc dacă ungeți marginile cratiței cu ulei.
6. Pentru a nu mai lăcrima când tăiați ceapa,
puneți-o înainte în congelator timp de 10 minute, astfel se încetinește eliminarea
substanțelor ce provoacă lacrimile.
7. Roșiile se vor decoji mult mai ușor dacă le
tăiați în formă de cruce lângă picioruș și le

înmuiați în apă fierbinte pentru 2 minute,
după care jumătate de minut în apă rece. Se
va vedea diferența!
8. Dacă doriți să tăiați mai interesant lămâia,
faceți niște crestături de-a lungul lămâii (folosind cuțitașul de curățat coaja de morcov)
și apoi tăiați-o felii – acestea vor semăna cu
niște flori!
9. Știați că zeama de la murături reduce arsurile la stomac, ameliorează arsurile solare,
relaxează mușchii, ameliorează durerile de
gât (în gargară), fertilizează anumite plante (cele ce iubesc solul bogat în acizi, de pildă hortensia), curăță vasele și cratițele din
cupru?
10. Îndată ce grătarul se înfierbântă, tăiați un cartof în jumătate, iar cu partea tăiată ștergeți
tot grătarul, până când veți auzi că sfârâie.
Carnea, peștele, micii... nu se vor mai lipi!
Preoteasa Daniela PORUMB
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