C U VÂ N T U L
EPISCOPULUI

SILUAN
ÎN CĂUTAREA CHIPULUI/
ICOANEI LUI HRISTOS
DIN NOI

remea vremuiește și omul îmbătrânește, zice un proverb popular. În curgerea alergândă a vremii, creștinul are soroace la care
face popas – duminicile și sărbătorile – și
răstimpuri în care lasă grija acestei vieți pe
planul doi, pentru a pune pe primul plan
grija mântuirii, grija față de propriul suflet
și de nevoile lui.
Un astfel de „răstimp” îl constituie și
perioada ce începe cu Duminica vameșului
și fariseului, numită și „perioada Triodului”.
Ea durează până în seara din Sâmbăta Mare
a pătimirilor Domnului Hristos, în ajunul
Praznicului Învierii Domnului. Ea durează patru săptămâni înainte de prinderea
Postului Paștilor și alte șase săptămâni în
vremea Postului.

V

Dată fiind marea nevoie de cateheză,
pentru cei mici și pentru cei mari, ne propunem să folosim această perioadă organizând, în fiecare parohie a episcopiei noastre, o serie de cateheze săptămânale, care
să aibă ca țel descoperirea chipului lui
Hristos întipărit în fiecare dintre noi, prin
Botez. De aceea am intitulat acest proiect
catehetic ce se desfășoară în întreaga noastră eparhie: Catehezele Triodului – În căutarea Chipului/icoanei lui Hristos din
noi. Acest proiect catehetic se înscrie în
proiectul mai larg al catehezelor din posturi, intitulat Bucuria postului, și are ca
scop aprofundarea temei generale a Anului
Omagial al Sfintelor Icoane, al iconarilor și
al pictorilor bisericești.
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Pentru a înțelege mai bine în ce fel
Chipul lui Hristos este întipărit în fiecare
dintre noi cei botezați, este bine să ne reamintim că izgonirea lui Adam din Rai a
însemnat îndepărtarea lui de Dumnezeu
al Cărui Chip îl primise la Facere. Aceasta
a adus cu sine vătămarea Chipului (sau
icoanei) lui Dumnezeu din Adam și, prin
adâncirea în păcat, s-a ajuns la schimonosirea acestui Chip în urmașii lui Adam,
generație după generație.
Suflarea de viață (cf. Fac. 2, 7), ce a făcut din omul zidit de Dumnezeu din pământ ființă vie (idem), nu este altceva decât Harului Duhului Sfânt, fără de care,
spune Sfântul Siluan Athonitul, nu suntem decât „pământ păcătos”. Odată cu retragerea din lucrare a Harului, procesul
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de „schimonosire” a Chipului lui Dumnezeu din om s-a accelerat, până la „învechire” și „desfigurare”. Fără intervenția lui
Dumnezeu-Creatorul, acest proces de degradare a omului era ireversibil. Aceasta
stă la temelia întrupării Fiului și Cuvântului Celui veșnic al Tatălui.
Întruparea Fiului lui Dumnezeu, adică înomenirea Lui, are ca urmare înnoirea
firii omenești și, în consecință, înnoirea
Chipului lui Dumnezeu din om, prin
Harul pe care Dumnezeirea îl împărtășește
firii omenești. Aceasta îl face pe Sfântul
Apostol Pavel să spună: v-ați dezbrăcat de
omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui, și
v-ați îmbrăcat în cel nou, care se înnoiește,
spre deplină cunoștință, după chipul Celui
ce l-a zidit (Col. 3, 9-10).
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Cuvântul folosit în Biblia Septuaginta
(Biblia greacă a Sfinților Părinți) pentru
„chip”, la Facere (1, 26), cât și în textul Sfântului Apostol Pavel, este eikona – icoană.
Așadar, prin întrupare, Hristos Domnul ni
Se descoperă ca fiind icoana lui Dumnezeu (cf. 2 Cor. 4, 4; Col. 1, 15) și înnoiește
această icoană în fiecare dintre cei care L-au
primit și au crezut întru numele Lui (cf. In.
1, 12), ca unii pe care Dumnezeu i-a hotărât să fie asemenea chipului (icoanei) Fiului
Său (cf. Rom. 8, 29).
Prin afundarea în apa Botezului, cel
botezat se face părtaș morții și învierii lui
Hristos (cf. Rom. 6, 3-5), îmbrăcându-se
în Hristos (cf. Gal. 3, 27), devenind, astfel, făptură nouă (cf. 2 Cor. 5, 17). Pecetea
Darului Sfântului Duh „imprimă” în cel
nou-născut din apă și din Duh (cf. In. 3,
5) Chipul noului Adam, înnoindu-i
înțelegerea și simțurile și toate mădularele, pe temelia cea nouă pusă de Hristos,
prin Har.
Toată lucrarea Bisericii, prin învățătura
ei, prin slujitorii ei și prin lucrarea
dumnezeieștii slujiri pe care ei o împlinesc, are ca scop creșterea fiecărui fiu al
ei, născut din apa Botezului, întru asemănarea cu icoana (chipul) lui Hristos.
Principala piedică în împlinirea noastră întru asemănarea cu icoana lui Hristos
este necredința în înnoirea pe care El o
aduce prin întrupare și în capacitatea
Harului adus de El de a ne înnoi și de a ne
face asemenea Lui. Dovada este că se crede mai degrabă în urmarea păcatului lui
Adam asupra tuturor oamenilor (lucru

evident și de netăgăduit!) decât în urmarea întrupării Fiului lui Dumnezeu, a
morții și învierii Lui asupra tuturor oamenilor, prin Harul cel restaurator și înnoitor adus de El.
Dar iată ce ne spune Sfântul Apostol
Pavel cu privire la aceasta:
Dar nu este cu greşeala cum este cu harul, căci dacă, prin greşeala unuia cei mulţi
au murit, cu mult mai mult harul lui
Dumnezeu şi darul Lui au prisosit asupra celor mulţi, prin harul unui singur
om, Iisus Hristos. Şi ce aduce darul nu
seamănă cu ce a adus acel unul care a
păcătuit; căci judecata dintr-unul duce la
osândire, iar harul, din multe greşeli, duce
la îndreptare. Căci, dacă, prin greşeala
unuia, moartea a împărăţit printr-unul, cu
mult mai mult cei ce primesc prisosinţa
harului şi a darului dreptăţii vor împărăţi
în viaţă, prin Unul, Iisus Hristos. Aşadar,
precum prin greşeala unuia a venit osânda
pentru toţi oamenii, aşa şi prin îndreptarea adusă de Unul a venit, pentru toţi oamenii, îndreptarea care dă viaţă; (...) Căci
precum prin neascultarea unui om s-au făcut
păcătoşi cei mulţi, tot aşa prin ascultarea
unuia se vor face drepţi cei mulţi. (Rom.
15-19; 21).
Cuvintele Sfântului Apostol Pavel nu
au nevoie de explicații, ci e nevoie doar să
fie crezute. Dacă vrem să începem a fi
creștini, e nevoie să începem mai întâi prin
a gândi creștinește și a crede că urmările
întrupării și ale împăcării cu Dumnezeu,
prin Iisus Hristos, sunt mai puternice și mai
lucrătoare în noi decât urmările căderii lui
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Adam din Rai, căci mai mare este Cel Care este în voi (Hristos) decât cel ce este în lume
(vrăjmașul) (cf. 1 In. 4, 4).
De aceea cântă Biserica la căpătâiul celor adormiți: Chipul slavei Tale sunt, deși
port rănile păcatelor. Miluiește zidirea Ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea Ta,
și moștenirea cea dorită dăruiește-mi, făcându-mă pe mine iarăși cetățean al
Raiului.
Duminicile de până la începerea Postului (și cele din perioada Postului), citirile și
rugăciunile din această binecuvântată perioadă au menirea de a ne reorienta spre țelul
cel adevărat al vieții noastre, ce îi dă acesteia perspectivă veșnică: redescoperirea
Chipului/icoanei lui Hristos din noi, știind că făptura (creația) așteaptă cu nerăbdare descoperirea (gr. apokalipsin) fiilor lui Dumnezeu (cf. Rom. 8, 19).
Fie ca Perioada Triodului din acest an să fie tuturor spre întărire în credință și spre
curățire de toată lucrarea cea înșelătoare de suflet a vrăjmașului, pentru a se arăta întru noi Chipul Celui Care ne-a renăscut prin Botez, spre folos și mântuire și spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
†Episcopul Siluan
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
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IISUS ESTE ALUNGAT DIN NAZARET
HRISTOS ÎȘI ÎNCEPE MISIUNEA ÎN NEÎNȚELEGERE
ȘI SUFERINȚĂ
(Lc 4, 14-30; Mt 13, 53-58; Mc 6, 1-6)

ceastă teofanie1, la începutul vieții publice a lui Hristos și al lucrării Sale misionare, este tragică, pentru că Iisus, care este nazarinean, nu este primit în propria
Sa „patrie” (Mc 6, 1), iar concetățenii Săi vor să-L omoare. Istorisirea cea mai
completă se găsește la Sfântul Luca, singurul care menționează intenția ucigașă, dar Sfântul Matei și Sfântul Marcu pomenesc și ei în parte evenimentul. Se
pare că această pericopă nu este citită duminica în niciun rit, motiv pentru care întâmplarea este
puțin cunoscută de credincioși.
Iisus S-a născut în Iudeea, la Betleem, pentru că aceasta era voia Tatălui Său ceresc, revelată de Sfântul Duh prorocului Miheia2 cu opt veacuri înainte de Nașterea lui Hristos. Era plinirea dinaintea lumii a două criterii ale venirii lui Mesia: a fi fiul lui David3 și a Se naște la Betleem
(David era de obârșie din Betleem, unde a primit ungerea ca rege de la prorocul Samuel). Pentru
aceasta, Dumnezeu a inspirat împăratului August să facă primul recensământ din întregul Imperiu
Roman, ceea ce îngăduia să se ateste public că Iosif și Maria erau cu adevărat din neamul regesc
al lui David4. Însă, dacă prorocul Miheia spusese că din Betleem avea să „iasă un conducător
care va paște pe Israel”, el nu precizase și că Mesia avea să locuiască la Betleem, după cum arată

A

1. Teofanie: manifestare (sau arătare) a lui Dumnezeu. Înainte de a propovădui Evanghelia, Hristos a
trebuit să Se manifeste (prin nașterea Sa) și să Se arate Păstorilor, Magilor, Învățătorilor, ucenicilor
lui Ioan și, în cele din urmă, concetățenilor Săi din Nazaret.
2. Miheia 5, 1: „Și tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu ești nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui
Iuda, căci din tine va ieși Conducătorul care va paște pe poporul Meu Israel” (citat de Mt 2, 6). Miheia
a fost contemporan cu Isaia, trăind în secolul VIII î.Hr.
3. Fiul lui David: Ps 88, 4-5; Is 55, 3-4. David a primit ungerea întru rege la Betleem: 1 Regi 16, 1-13.
4. Iosif este explicit menționat ca „fiu al lui David” în genealogia după Sfântul Matei, ca tată după lege al
lui Iisus, ceea ce este confirmat de îngerul care îl liniștește asupra sarcinii Mariei (Mt 1, 20) numindu-l
„Iosif, fiu al lui David”. Maria era și ea din neamul lui David, prin tatăl său, Ioachim (Proto-Ev. Sfântului
Iacov X, 1), și din neamul lui Aaron prin mama ei, Ana: se trăgea deci din neam regesc și preoțesc.
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cu dreptate Sfântul Ioan Gură de Aur5, de unde înșelarea constantă a evreilor cu privire la Iisus,
pentru că locuia Nazaret și deci părea a fi „galileean”.
Trebuie să reamintim că „părinții” lui Iisus (Iosif și Maria erau căsătoriți după lege, iar Iisus
va trece drept fiul lor, după cum vom vedea mai departe la Lc 4, 22) locuiau la Nazaret. De ce,
din moment ce erau iudei, din neamul și din familia lui David? Evanghelia nu ne spune aproape nimic despre ei, pentru că se concentrează asupra persoanei lui Hristos și asupra învățăturii
Sale. Trebuie să ne referim deci la alte izvoare: scrierile apocrife (mai ales Proto-Evanghelia
Sfântului Iacov și Pseudo-Matei, texte consacrate în întregime vieții Mariei), Părinții Bisericii
cei mai vechi (apropiați de Apostoli) etc. Aceste izvoare ne aduc la cunoștință că Iosif era de
fel din Betleem, dar nu ne arată de ce sau când s-a așezat în Galileea, la Nazaret6. Cât despre
Maria, mai multe izvoare atestă că părinții săi, Ioachim și Ana, erau de fel din Iudeea (unde
mai trăia încă vara Mariei, Elisabeta, probabil la Hebron), dar fuseseră alungați de acolo de o
prigoană politică, din pricina căreia își pierduseră și averea, și găsiseră refugiu în Galileea, probabil la Nazaret.
Când Iosif a fost tras la sorți pentru a o proteja pe Fecioara Maria, pe atunci în vârstă de 14
ani7, care nu putea să mai rămână în Templu pentru că devenise femeie (deci gata de căsătorie
și de maternitate)8, după cum ne spune Proto-Evanghelia Sfântului Iacov, a luat-o la el acasă, la
Nazaret, unde locuia. Maria, Iosif și Iisus nu au trăit la Betleem decât aproximativ un an: după
închinarea Magilor (care, după unele surse, a avut loc când Domnul avea în jur de un an, ceea
ce corespunde cu datele din Evanghelie) și fuga în Egipt, unde au locuit destul de mult timp (în
jur de patru ani), s-au întors la Nazaret8, pentru că acolo era locuința lor. Însă toate aceste în5. Omilia a 7-a despre Sfântul Matei.
6. Acest lucru e cu atât mai surprinzător cu cât Proto-Evanghelia lui Iacov pare a spune, la VIII, 3, că
bărbații evrei întruniți de marele preot pentru a găsi un soț Mariei veneau toți din Iudeea. Este posibil ca familia lui Iosif să fi îndurat aceleași neajunsuri ca și cele cunoscute de părinții Mariei, și anume o prigoană politică. Unul dintre izvoarele noastre arată că Iosif avea încă rude la Betleem, dar că
aceasta nu i-a fost de niciun ajutor pentru a găsi un adăpost (s-au prefăcut că nu îl recunosc). Însă
toate izvoarele arată că locuia la Nazaret, unde se îndeletnicea cu meseria de teslar, în parte ambulant (Proto-Ev. lui Iacov).
7. 14 ani după Pseudo-Matei (la Proto-Iacov: 12 ani). Cum scurgerea sângelui era considerată de Lege
ca o necurăție ritualică (pentru că sângele reprezintă viața și deci duhul), era imposibil să rămână în
Templu o tânără nubilă, chiar fecioară: trebuia deci să i se găsească un „protector”, adică de fapt să
fie căsătorită, cu atât mai mult cu cât Maria era orfană. În asemenea cazuri, căsătoria avea loc mai târziu (pentru Maria, tradiția indică 16 ani).
8. Nazaret este o așezare neînsemnată pe dealurile Galileii de jos, la aproximativ 30 de km la sud-vest
de Tiberiada, însă pe un drum care leagă Damascul de Egipt. Nu este menționat în Vechiul Testament
și nu se cunoaște cu precizie etimologia numelui (cf. exclamaţia lui Natanael: „Oare din Nazaret poate fi ceva bun?”, In 1, 46). Este situat în ținutul Zabulonului, menționat împreună cu cel al Neftaliului
într-una dintre prorociile lui Isaia care Îl privesc pe Mesia (Is 8, 23-9, 1), citată de Sfântul Matei când
relatează așezarea lui Iisus la Capernaum (Mt 4, 15). Este un simbol grăitor al smereniei lui Dumnezeu
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tâmplări omenești, care pot uneori să pară nesemnificative, slujesc planul lui Dumnezeu.
Într-adevăr, Hristos a ales dinadins să Se așeze
în Galileea9, la Capernaum, pentru a-Și plini
misiunea, pentru că acest pământ, răsturnat
de istorie și cu neamuri amestecate, reprezenta lumea întreagă, lumea decăzută, care este
de fapt adevăratul câmp al misiunii lui
Dumnezeu, Care vrea să mântuiască pe toți
oamenii. Galileea, cu marea sa, a fost un fel de
laborator de evanghelizare și de mântuire a lumii. Și nu e de mirare că Hristos a ales 9 galileeni printre cei 12 Apostoli ai Săi.
Domnul a trăit în jur de 25 de ani la Nazaret
în discreție și tăcere, învățând să scrie și să citească de la mama Sa, Maria, apoi învățând lucrul lemnului cu tatăl Său după lege, Iosif, pre(și a Mariei) și al voinței lui Hristos de a veni
pe lume discret, pentru a nu Se impune, ci a
Se propune oamenilor. Maria iubea mult casa
din Nazaret, cu mica grădină unde primise cercetarea Arhanghelului Gavriil.
9. Galileea, care făcuse parte din regatul de Nord
(Israel), schismatică, era numită „Galileea neamurilor” [adică a străinilor, a păgânilor] de către prorocul Isaia (Is 8, 23, reluat la Mt 4, 15)
datorită unei invazii asiriene în secolul al
VIII-lea î.Hr. care atrăsese un amestec de
populații (evrei care fuseseră deportați în Asiria
și coloni sirieni implantați, în 732 î.Hr.). Sub
regii seleucizi (greci, sec. III-II î.Hr.), numeroși
păgâni greci se vor instala aici. În plus, era situată în vecinătatea unor țări păgâne: Fenicia,
Siria (Aram) și Decapole (confederație de cetăți
elenistice). Evreii din Iudeea, mândri de originea lor, nutreau un dispreț profund pentru
Galileea și galileeni, care aveau un accent puternic (cf. slujitoarea Marelui Preot către Petru:
„ești galileean: vorba ta te vădește”), pe care îi
considerau evrei de calitatea a doua și, cum se
spune în limbaj trivial, niște „țărănoi”.

gătindu-se ascetic pentru misiunea Sa de a
mântui omul... Apoi, când Tatăl Său ceresc a
hotărât, s-a dus în Iudeea la Sfântul Ioan
Botezătorul pentru a fi „botezat”, adică, de fapt,
revelat de Tatăl și de Duhul ca Mesia, Hristos,
Fiul lui Dumnezeu. Apoi Duhul Sfânt L-a călăuzit în pustie, unde a fost ispitit de Satana și
l-a învins pe acesta, în firea Sa omenească
sfințită de Sfântul Duh. După această ultimă
și indispensabilă pregătire duhovnicească, Se
întoarce „acasă”, în Galileea. Însă Evanghelia
ne precizează că este „în puterea Duhului” (Lc
4, 14): ca Dumnezeu, este mereu într-o unire
desăvârșită și în comuniune cu Tatăl Său și cu
Duhul Sfânt; însă ca om trebuia să fie uns cu
Duhul Sfânt, arătat de „Degetul lui Dumnezeu”
ca fiind Fiul cel mai dinainte de veci al Tatălui
ceresc, Mesia. Îndată după aceasta, Domnul
Se pune pe lucru și merge să propovăduiască
acolo unde evreii se adună în jurul lui
Dumnezeu, adică în sinagogile din Galileea.
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Când S-a dus la Nazaret? Cronologia începutului misiunii Sale este foarte greu de
înțeles, iar Evangheliile nu ne ajută prea mult.
Dacă ne limităm la ce spune Sfântul Matei, lucrurile par simple: Hristos Se întoarce din
Iudeea în Galileea, apoi părăsește Nazaretul
și merge să Se așeze la Capernaum (Mt 4,
12-13). Am putea crede că acest lucru se întâmplă datorită alungării Sale de către nazarineni. Dar Sfântul Matei povestește acest episod cu nouă capitole mai departe (Mt 13,
53-58). Putem deci să credem că mai întâi a
străbătut Galileea, apoi S-a dus în „patria” Sa
pentru a Se arăta concetățenilor Săi și celor
apropiați (să nu uităm că Maria locuia încă
acolo, ca și o parte din familia Domnului).
Ajuns la Nazaret, S-a dus „după obiceiul
Său” la sinagogă în ziua de sabat, zi sfântă
pentru evrei. Și „S-a sculat să citească” și „I
s-a dat cartea prorocului Isaia”. De fapt, fiecare sinagogă este condusă de un „mai-mare”, un evreu evlavios mirean (jertfele și clerul slujitor se găseau la Ierusalim) care
desemna pe cei care citeau din Proroci (pentru Lege totul era riguros prevăzut și codificat de ritual). După citirea din Lege, mai-marele I-a cerut lui Iisus să vină să citească din
Proroci, pentru că era un bărbat cunoscut
pentru evlavia și înțelepciunea Sa, un rabbi10.
Iar slujitorul, inspirat de Duhul Sfânt, Îi în10. Ucenicii Săi Îl numeau „R abbi”, adică
„Învățător”: un rabbi era un mirean savant,
învățător al Legii. Toată lumea era uimită de
ceea ce spunea, dar nimeni nu știa de unde avea
această cunoștință teologică și această
înțelepciune, pe când rabinii de rând trebuiseră mai întâi să urmeze școala de rabini reputați,
lucru de care erau mândri.

8

tinde cartea lui Isaia. Spre deosebire de citirea din Lege, cititorul din Proroci putea
alege pericopa pe care o voia: rabbi Ieshouah deschide cartea la pasajul în care Isaia,
inspirat de Duhul Sfânt, prorocește despre
El: „Duhul Domnului este peste Mine, că
Domnul M-a uns să binevestesc săracilor,... să propovăduiesc robilor dezrobirea și
celor orbi vederea…” (Is 61, 1-2 și 58, 6).
Apoi propovăduiește, după obicei, și le spune: „Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta
în urechile voastre”, ceea ce este adevărul
adevărat. Și toți mărturisesc despre „cuvintele harului care ieșeau din gura Lui”, dar
adaugă: „Nu este oare acesta fiul lui Iosif?”
(la Sfântul Matei și Sfântul Marcu: „Nu este
Acesta teslarul, fiul Mariei…?”). Cum oare
un fiu din popor, și care nu a făcut studii, poate să atingă acest nivel duhovnicesc? (la Sfinţii Matei și Marcu: „și cum se fac minuni ca
acestea prin mâinile Lui?”). Și cei doi
evangheliști adaugă: „și se sminteau întru El”.
În loc să salte de bucurie pentru că se găseau
în sfârșit dinaintea lui Mesia Cel făgăduit de
proroci de 1000 de ani (și chiar de aproape
2000 de ani, de la Avraam), se îndoiesc și critică11. Omul căzut are o latură care stârnește
deznădejdea… Ce tristețe a Domnului, Care
„Se mira de necredința lor” (Mc 6, 6)!
Hristos aude aceste critici „omenești”, josnice, mediocre, și Își dă seama de ce zice gura
lumii, lucruri pe care le exprimă astfel: „Cu
adevărat, Îmi veți spune: Câte am auzit că s-au
făcut în Capernaum, fă și aici în patria Ta”, ceea
11. E ca și cum un bolnav, vindecat dintr-odată de o
boală incurabilă, ar începe prin a pune la îndoială calitatea doctorului și nivelul său de studii!

APOSTOLIA • NR. 106 - 107 • IANUARIE - FEBRUARIE 2017

TÂLCUL EVANGHELIEI

ce înseamnă: fă aceleași minuni la noi ca și
acolo și Te vom crede12…). Domnul înțelege
această tulburare și reamintește ceea ce ține
de înțelepciunea omenească: „Adevărat zic
vouă că niciun proroc nu este bine primit
în patria sa”. Apropierea omenească, psihologică și socială, falsifică judecata duhovnicească: prorocii spun mereu lucruri care tulbură mersul obiceiurilor și al vieții de zi cu zi
și nu sunt apreciați de apropiații lor. Și, pentru a o dovedi, va cita două exemple din istoria Israelului: fuga prorocului Ilie13, cu prilejul marii foamete, la o văduvă din Fenicia (și
nu o văduvă din Israel, deși fenicienii erau
groaznici idolatri); faptul că un lepros sirian,
și nu un evreu, a fost vindecat de prorocul
Elisei (Naaman Sirianul, care era un idolatru);
în cele două cazuri, citează un har al lui
Dumnezeu răspândit asupra unor păgâni mai
degrabă decât a unor evrei. Concetățenii Săi
prezenți, „auzind acestea, s-au umplut de mânie”. Când ești confruntat cu adevărul, nu sunt
12. Regăsim adesea această purtare întristătoare
în timpul vieții pământești a lui Hristos, mai
ales cu mai-marele unei sinagogi care se indignase (!) că Hristos a făcut o vindecare în zi de
sabat (Lc 13, 14), și, încă mai rău, cu marii
preoți, cărturarii și fariseii care râdeau văzându-L pe Iisus răstignit și ziceau: „Să Se coboare de pe cruce și vom crede Lui” (Mt 27, 41-42).
Și S-a coborât, prin învierea Sa, dar n-au crezut în El…
13. Este interesant să vedem că Hristos citează pe
Ilie și Elisei, care sunt considerați „părinții” prorocilor evrei, după opera Patriarhilor, a
Judecătorilor și a Regilor, care au vestit lămurit pe Mesia, adică pe El Însuși, arătând criteriile de recunoaștere a Lui (dintre care tocmai
a citat o parte, la Isaia).

decât două căi: a o recunoaște și a te pocăi sau
a te revolta împotriva lui și a te mânia foarte.
Și astfel se și întâmplă: Evreii din Nazaret
se mânie cumplit, Îl scot pe Iisus din sinagogă și din cetate manu militari și Îl duc la
un loc abrupt14 pentru „ca să-L arunce în
prăpastie”, adică să-L omoare. I Se întâmplă
același lucru dureros ca și la prima Sa teofanie – Crăciunul: Irod a vrut să-L piardă, iar
acum frații Săi evrei din Nazaret vor din nou
să-L omoare. Dar lucrul acesta nu se întâmplă, pentru că încă nu venise ceasul Său (el va
veni când o va hotărî Tatăl). Duhul Sfânt Îi
îngăduie să Se apere: măreția Sa și puterea
privirii Sale dumnezeiești impresionează și
paralizează pe cei violenți. Evreii Îl vor omorî cu trei ani mai târziu la Ierusalim, cu ajutorul romanilor păgâni.
De îndată, Domnul „S-a coborât la
Capernaum”. Iar acolo planul lui Dumnezeu
se plinește, în ciuda obstacolelor și a răutății
omenești. Era într-adevăr mult mai bine și
mai eficient ca Hristos să-Și instaleze „cartierul general” într-un oraș destul de important, pe malul Mării Galileii, nu departe de
noua capitală, Tiberiada. Pescarul dumnezeiesc S-a așezat pe malul Mării Galileii, care
simbolizează lumea căzută, pentru a putea
să-i scoată pe peștii-oameni, osândiți la moartea veșnică. Planul dumnezeiesc se plinește,
orice s-ar întâmpla.
Pr. Noël TANAZACQ (Paris)
14. Acest loc este cunoscut de tradiție: este vorba
de muntele Prăpastiei (Djebel el-Qafzèh), în
apropiere de Nazaret.
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vanghelie,
vanghelii,
vanghelist

E

VANGHELIE [gr. εὐαγγέλιον, din
εύ̃ = bine, bun și ἀγγέλω = veste,
anunţ] – scriere ce conţine „vestea
bună” a mântuirii lumii realizată prin întruparea, jertfa și învierea lui Hristos. Sensul de bază al acestui termen nu se limita
doar la vestea bună în sine, ci și la modul
sau la lucrarea de propovăduire a acesteia. În literatura greacă clasică, el trimitea la
„vestea bună a unei victorii” (Homer, Odiseea XIV, 152-166). Veștile bune privind
viaţa publică sau privată puteau fi și ele
considerate „evanghelii”, fiind însoţite de
sacrificii oferite zeilor drept mulţumire.
De aici, prin asociere cu bucuria vestită
sau proclamată ca εὐαγγέλιον, cuvântul începe să desemneze răsplata (mai ales prin
pluralul εὐαγγέλια) acordată vestitorului
unei victorii militare, dar și sacrificiile oferite zeilor în semn de recunoștinţă pentru succesul politic sau personal.
În epoca elenistică, εὐαγγέλιον sau
εὐαγγέλια indicau însăși vestea sau anunţul
victoriei militare (cf. Plutarh, Viaţa lui

E

(I)

Pompei XLI, 4; Focion XXIII, 6). Termenul
capătă în această perioadă și o conotaţie religioasă, referindu-se la cultul imperial, deoarece împăratul roman era inclus printre zei și, prin urmare, era venerat în tot
Imperiul. Astfel, prin „evanghelie” se desemnau principalele evenimente din viaţa împăratului: nașterea, atingerea maturităţii, instalarea la putere etc. O inscripţie
găsită la Priene (în Asia Mică, lângă Milet)
și datând din anul 9 î.Hr. se referă la modificarea denumirilor lunilor și la întocmirea unui nou calendar care să înceapă
cu ziua aniversării nașterii lui Augustus:
„ziua de naștere a zeului a fost pentru lume
începutul veștilor bune (των εὐανγελίων)
venite prin el”. Atât filozoful Filon din
Alexandria, cât și istoricul Iosif Flavius atestă acest nou sens al termenului: ridicarea lui
Vespasian la demnitatea de imperator roman face obiectul unei „evanghelii” (cf. Iosif
Flavius, Războiul iudaic IV, 618) ce se cuvenea omagiată prin jertfe și sărbători anuale. Acest sens religios al cuvântului „evan-
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ghelie”, potrivit căruia cursul evenimentelor este văzut în legătură cu o persoană
excepţională sau o zeitate, era destul de răspândit în vremea Noului Testament.
În Vechiul Testament, termenul εὐαγγέλιον traduce substantivul ebraic
e
(beśōrāh), ce desemnează atât „răsplata cuvenită pentru vestirea
(b śôrāh) sau
unei victorii” (2 Rg 4,10; 18, 22), cât și „vestea bună”, mai ales cea a victoriei militare
asupra inamicului (cf. 2 Rg 18, 20; 25; 27; 4 Rg 7, 9). Cât privește verbul εὐαγγελίζομαι
(a evangheliza), acesta traduce verbul ebraic la forma piel
(bissar), folosit de 23
de ori în TM. El are, în general, sensul de „a anunţa o veste bună” (3 Rg 1, 42), cum
ar fi cea a nașterii unui fiu (cf. Ier 20, 15). În anumite texte, verbul primește însă și o
semnificaţie religioasă, mai ales în cartea profetului Isaia, unde desemnează „vestea
cea bună a biruinţei escatologice a lui Dumnezeu” (Is 40, 9; 52, 7; 60, 6; 61, 1). Aceste
imagini de speranţă în biruinţa lui Dumnezeu vor fi preluate și de profeţii Ioil (cf. Ioil
3, 5) și Naum (cf. Naum 2, 1).
În Noul Testament, cuvântul εὐαγγέλιον este folosit îndeosebi cu sensul religios întâlnit în scrierile atribuite profetului Isaia, păstrând, de asemenea, și conotaţiile proprii cultului imperial din acea epocă. εὐαγγέλιον este „vestea bună” că făgăduinţa lui
Dumnezeu de a răscumpăra poporul lui Israel din păcat s-a împlinit în Fiul Său Iisus
Hristos. Această veste de biruinţă a lui Dumnezeu se realizează în și prin persoana lui
Hristos chiar din momentul întrupării, desăvârșindu-se prin moartea și învierea Sa.
Potrivit analizei lexicale, εὐαγγέλιον se întâlnește în Noul Testament mai ales în
epistolele Apostolului Pavel, în timp ce verbul εὐαγγελίζομαι este utilizat cu precădere de evanghelistul Luca. Dar, dincolo de aspectul cantitativ, este important de urmărit și distribuţia acestor termeni în diferitele scrieri neotestamentare:
Mt

Mc

Lc

In

FA

Pavel

Evr

1Pt

Apoc

Total

Substantiv

4

8

0

0

2

60

0

1

1

76

Verb

1

0

10

0

15

21

2

3

2

54

Astfel se observă, în primul rând, că εὐαγγέλιον este cel mai des folosit de Apostolul
Pavel (60 de ori, complet absent însă din Epistola către Evrei). În Epistola către Romani
(10 ori), Apostolul Pavel definește „Evanghelia lui Dumnezeu” (εὐαγγέλιον θεοῦ) în
termeni probabil deja cunoscuţi destinatarilor: ea conţine dubla origine a lui Iisus
Hristos, după trup „din sămânţa lui David”, iar după Duhul sfinţeniei „Fiu al lui Dumnezeu
prin învierea Sa din morţi” (Rom 1, 1-4). Mesajul „Evangheliei” Apostolului Pavel –
numită „Evanghelia mea” în Rom 2, 16 – este centrat pe patima, moartea și învierea
lui Hristos, prin care tot cel ce crede se mântuiește (cf. Rom 1, 16; 1 Tes 1, 5; 1 Cor
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15, 1-2). A nu anunţa această veste bună,
adică această „Evanghelie”, reprezintă pentru Apostolul Pavel o nenorocire (cf. 1
Cor 9, 16).
După scrierile Apostolului Pavel, cea
mai mare frecvenţă a utilizării termenului εὐαγγέλιον se înregistrează în Evanghelia după Marcu. Îl întâlnim aici de 8 ori
(inclusiv Mc 16, 15), de 6 ori singur, iar
de 2 ori însoţit de un genitiv: „Evanghelia lui Dumnezeu” (Mc 1, 14) și „Evanghelia lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu” (Mc 1, 1). În plus, în 4 cazuri
cuvântul „Evanghelie” este subiectul verbului κηρύσσω (a propovădui) la forma
activă sau pasivă (cf. Mc 1, 14; 13, 10; 14,
9; 16, 15). Potrivit evanghelistului Marcu, mesajul acestei vești bune este venirea
Împărăţiei lui Dumnezeu; ea este propovăduită de Iisus Hristos prin semne, minuni, învăţături și parabole.
În Evanghelia după Matei întâlnim din
nou asocierea între „Evanghelie” și verbul
„a propovădui”. În cele patru recurenţe,
εὐαγγέλιον este de fiecare dată obiectul
verbului κηρύσσω, fiind însoţit de un genitiv: „Evanghelia Împărăţiei” (Mt 4, 23;
9, 35; 24, 14) sau de un pronume demonstrativ: „Evanghelia aceasta” (Mt 26, 13).
În schimb, în Evanghelia după Luca,
εὐαγγέλιον este complet absent, lipsa lui
fiind compensată de folosirea sa de două
ori în Faptele Apostolilor (cf. FA 15, 7;
20, 24) și de utilizarea frecventă a verbului εὐαγγελίζομαι (25 de ori în Lc și FA).
Chiar dacă evangheliștii Luca și Matei
nu-și încep scrierile lor ca evanghelistul

Marcu, în ansamblu perspectiva evanghelică rămâne aceeași: în Evanghelia după
Matei, misiunea lui Iisus Hristos este propovăduirea „Evangheliei Împărăţiei”, iar
în Evanghelia după Luca diversele forme
ale verbului „a evangheliza” descriu această misiune (cf. Lc 8, 1; 16, 16). Faptul că
aceste două Evanghelii conţin câte două
capitole referitoare la episodul venirii în
lume a Mântuitorului Iisus Hristos arată
că vestea cea bună începe din momentul
zămislirii Sale (cf. Lc 2, 10).
În scrierile atribuite evanghelistului
Ioan, εὐαγγέλιον și εὐαγγελίζομαι lipsesc
cu desăvârșire. Această situaţie se întâlnește și în celelalte epistole sobornicești,
excepţie făcând doar Întâia Epistolă
Sobornicească a Apostolului Petru (1 Pt
4, 17). În Apocalipsă, εὐαγγέλιον se întâlnește o singură dată (cf. Apoc 14, 6). În
Întâia sa Epistolă Sobornicească, evanghelistul Ioan folosește de două ori termenul
ἀγγελία (vestire, mesaj), termen ce desemna, probabil, ceea ce numim astăzi
„Evanghelia după Ioan” (1 In 1, 5; 3, 11).
În orice caz, scopul declarat al scrierii
Evangheliei este comun tuturor celor pa-
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tru sinoptici: „Iar acestea s-au scris ca să
credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu, și, crezând, să aveţi viaţă în
numele Lui” (In 20, 31).
În ce privește folosirea cuvântului
„Evanghelie” de către Iisus Hristos, există opinii contradictorii printre exegeţii
moderni. Mai exact, se pune întrebarea
dacă Iisus Hristos a rostit cuvântul
„Evanghelie” atunci când anunţa venirea
Împărăţiei lui Dumnezeu, prezentându-se
pe Sine Însuși ca propovăduitorul și începătorul acestui episod decisiv din istoria
mântuirii, sau totul trebuie pus pe seama
redactării târzii în contextul noilor comunităţi creștine? Potrivit Evangheliilor sinoptice, este evident faptul că Iisus Hristos
folosește acest termen: „După ce Ioan a
fost prins, Iisus a venit în Galileea, propovăduind Evanghelia împărăţiei lui
Dumnezeu și zicând: S-a împlinit vremea
și s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu.
Pocăiţi-vă și credeţi în Evanghelie” (Mc
1, 14-15); „Și după aceea Iisus umbla prin
cetăţi și prin sate, propovăduind și binevestind (εὐαγγελιζόμενος) împărăţia lui
Dumnezeu” (Lc 8, 1). Mai mult decât atât,
Iisus Hristos, referindu-Se la profeţiile din
Isaia – a se vedea Is 61, 1 citat în Mt 11,
4-6 și Lc 4, 18-22 –, folosește verbul
εὐαγγελίζομαι pentru a descrie activitatea
Sa mântuitoare.
După cum se poate vedea, autorii scrierilor Noului Testament au folosit termenul εὐαγγέλιον atât cu sensul din Vechiul
Testament, cât și cu cel din literatura clasică greacă pentru a anunţa „vestea cea

14

bună” a mântuirii lumii prin întruparea,
jertfa și învierea lui Iisus Hristos. Astfel,
cuvântul ce servea pentru a anunţa o victorie sau faptele extraordinare legate de
domnia împăratului roman devine termenul-cheie prin care se binevestește la toate neamurile evenimentul plin de bucurie al venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu
(cf. Mc 16, 15).
În perioada patristică se observă o evoluţie a sensului cuvântului εὐαγγέλιον.
Atunci când evanghelistul Marcu își începe scrierea sa astfel: „Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu” (Mc 1, 1), el nu indică începutul
cărţii sale, ci începutul propovăduirii unei
vești bune. În Noul Testament, εὐαγγέλιον
nu desemnează niciodată un text sau un
gen literar. Abia de la mijlocul secolului
al II-lea d.Hr. putem vorbi de folosirea sa
cu acest sens. Astfel, în Învăţătura celor
doisprezece Apostoli, el desemnează o culegere de învăţături: „Rugaţi-vă Domnului, așa cum se găsește în Evanghelie”
(VIII, 2), „cum o aveţi în Evanghelie” (XV,
3-4) și, prin extensie, ajunge să denumească un text referitor la viaţa și activitatea
pământească a lui Iisus Hristos (a se vedea Iustin Martirul și Filozoful, Apologie
I, 66; Irineu de Lyon, Împotriva ereziilor
IV, 20, 6; Clement al Alexandriei, Stromate I, 136, 1). Acest înţeles rămâne valabil până astăzi.
(Va urma)
Ștefan Munteanu
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LITURGIC
1. CE REPREZINTĂ ICOANA ÎN VIAȚA BISERICII
ȘI A CREȘTINILOR?
Icoana a apărut din dorința primilor creștini de a păstra vie amintirea chipului
Fiului lui Dumnezeu Cel întrupat, al Maicii Sale și al Sfinților Apostoli1. Această dorință
s-a extins mai apoi și asupra evenimentelor importante din istoria mântuirii omului,
relatate în Sfânta Scriptură, icoana devenind, așa cum frumos o numea un teolog, „o
Evanghelie în culori”2. O astfel de înțelegere o atestă Sfântul Vasile cel Mare prin cuvintele: „Ceea ce aduce cuvântul prin istorisire la auz tot aceea înfățișează și arată pictura în mod tăcut ochilor” (Omilie la mucenicul Varlaam, 17, 3)3. De aici înțelegem că
1. În fapt, considerăm că acestei dorințe îi răspunde și Mântuitorul Hristos prin Giulgiul Său pe care ni
l-a lăsat, întipărit în mod minunat cu chipul Său.
2. Este incontestabil că această „Evanghelie în culori” a ajutat foarte mult la educarea religioasă a
credincioșilor în veacuri în care puțini dintre ei știau să citească ori aveau la îndemână Biblia și alte
cărți duhovnicești.
3. După Pr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate și comuniune în Liturghia Ortodoxă, Ediția a II-a, E.I.M.B.O.R,
București, 2014, p. 110.
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unul dintre scopurile icoanei este de ordin educativ-religios.
Cu toate acestea, icoana nu este o reprezentare realistă a persoanelor și nici o
simplă proiectare a evenimentelor istorice, cu scop didactic, ci reprezentarea transfigurată, înduhovnicită a acestora. Aceasta
ne transmite în mod tainic atracția spre
sfințenie, „adresându-ne” o chemare către un tip de nevoință sau către lucrarea
unei virtuți (în funcție de cele împlinite
în viața sfântului reprezentat sau de mesajul scenei zugrăvite) și, în același timp,
îl face prezent în mod real pe cel chemat
în rugăciune. Chipul celui zugrăvit nu doar
că trimite mintea la prototipul lui (modelul real), ci îl și face prezent prin lucrarea
harului lui Dumnezeu. De aceea, în cadrul Sinodului VII ecumenic (Niceea,

16

787), Părinții Bisericii au mărturisit că:
„Fie prin cugetarea la cuvintele Sfintei
Scripturi, fie prin reprezentarea Icoanei…
noi ne amintim de prototipuri (de modelele lor vii) și suntem introduși între ele”,
iar Sfântul Ioan Damaschin spune că „icoana dă mărturie despre prezența Sfântului,
ea exprimă slujirea lui prin rugăciunea cea
pentru noi și prin comuniune”4.
Această legătură între icoană și arhetipul ei se poate observa și în faptul că, în
mod normal, Dumnezeiasca Liturghie nu
se poate săvârși fără icoane. Preotul are
nevoie de cel puțin un antimis (bucată de
pânză pe care este reprezentată Punerea
în mormânt a Domnului și pe care se
săvârșește Sfânta Jertfă) și de două icoane (una a Mântuitorului Hristos și una a
Maicii Domnului) spre care să privească
credincioșii5. Trebuie totuși să remarcăm
faptul că icoana nu are valoare duhovnicească în sine (pentru că atunci ar fi ca un
idol), ci în raport cu persoana sfântă reprezentată. De aceea, Sfântul Vasile cel
Mare spune că „cinstirea chipului trece la
cel zugrăvit”, deci nu rămâne la cele din
care este alcătuită icoana (lemn, culori,
ferecături etc.).
4. Ibidem, p. 112.
5. În cazuri excepționale, în pușcăriile din perioada comunistă, preoții și ieromonahii care au
săvârșit Dumnezeiasca Liturghie au pus în loc
de antimis trupul torturat și înfometat al unui
deținut care Îl mărturisea pe Hristos. Astfel,
acesta ţinea locul sfintelor moaște (care se găsesc de obicei în antimis) și era el însuși „icoană vie” prin virtuțile arătate celorlalți.
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2. CÂND AU APĂRUT PRIMELE ICOANE SAU REPREZENTĂRI
ICONOGRAFICE?
Printre primele informații despre icoane se numără mențiunea lui Eusebiu din Cezareea
(sec. IV) din Istoria Bisericească, unde ni se relatează faptul că „chipurile Apostolilor Petru
și Pavel și chiar chipul lui Hristos s-au păstrat în culori”. De asemenea, el consemnează și
faptul că în Cezareea lui Filip a văzut o statuie de bronz foarte veche a Mântuitorului în
fața casei femeii ce fusese vindecată de scurgerea de sânge6.
Tradiția Bisericii (consemnată în sinaxare) ni-l înfățișează pe Sfântul Apostol și
Evanghelist Luca drept primul pictor de icoane. Lui îi sunt atribuite trei icoane ale
Fecioarei Maria (în unul din cazuri folosind chiar lemnul mesei pe care Maica Domnului
și Sfântul Ioan Evanghelistul mâncau). Cea mai cunoscută este „Dulcea sărutare” în
care fața copilului Iisus este lipită de cea a mamei sale. Altă icoană este „Hodighitria”,
în care Fecioara Maria arată cu mâna spre prunc, icoana fiind numită și „Arătătoarea”
sau „Călăuzitoarea”, iar cea de-a treia icoană este „Maica Domnului Orantă”, în care
Fecioara Maria este reprezentată cu brațele ridicate în rugăciune. Se crede că variantele originale ale acestor icoane s-au pierdut în perioada prigoanelor, dar imaginile reprezentate în ele dăinuie până astăzi, transmise prin viu grai, în scris sau prin copii zugrăvite.
Reprezentări iconografice importante din perioada persecuțiilor se găsesc în catacombele romane și ele pot fi împărțite, în general, în două categorii: simboluri creștine
ce sintetizează mesajul evanghelic (crucea, peștele, monograma lui Hristos, porumbelul, ancora, pasărea phoenix, alfa și omega etc.) și imagini de o mare sobrietate (datorită liniilor simple și culorilor puține) înfăţișându-L pe Hristos – Bunul Păstor, pe
cei trei tineri slăvind pe Dumnezeu în cuptorul încins, pe prorocii Moise și Iona, precum și icoane ale Maicii Domnului cu pruncul Iisus, ale Botezului Domnului, Învierii
lui Lazăr, Cinei celei de Taină etc.7 Mostre de iconografie în mozaic datând din secolele IV-V se găsesc în biserica Santa Maria Maggiore din Roma și în alte lăcașuri de cult
precum bisericile Sfinții Cosma și Damian, Sfântul Ioan Lateran, Sfânta Sabina, Sfânta
Agnes din afara zidurilor, Sfânta Maria din Trastevere.
Preot Daniel Stîngă

6. După Jim Forest, Icoană în rugăciune, Editura Pro Vita, 2006, p. 18.
7. Astfel de reprezentări se găsesc în multe locuri din lume, începând din Asia Mică și până în Spania.
În Italia mai există catacombe cu astfel de reprezentări la Napoli și în Sicilia.
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CUVÂNT

FILOCALIC
SFÂNTUL ANTONIE CEL MARE
despre rațiune, raționare și omul rațional
amenii se socotesc raţionali, însă pe nedrept, căci nu sunt raţionali.
Unii au învăţat cuvintele și cărţile vechilor înţelepţi. Dar raţionali sunt
numai aceia care au sufletul raţional, pot să deosebească ce este binele și ce este răul, se feresc de cele rele și vătămătoare sufletului și toată grija o au spre cele bune și folositoare sufletului; iar acestea le săvârșesc cu multă mulţumire către Dumnezeu. Numai aceștia trebuie să se numească
oameni raţionali.
Raţiunea ne face vrednici să ne numim oameni. Iar de nu o avem pe aceasta, numai cu glasul și cu forma mădularelor ne deosebim de dobitoace. Să recunoască omul
cu mintea întreagă că este nemuritor și va urî toată pofta cea păcătoasă, care se face între oameni pricină de moarte.
Iată semnele după care se cunoaște un suflet raţional și virtuos: privirea, mersul,
glasul, râsul, ocupaţiile și întâlnirile cu oamenii. Căci toate acestea se îndreptează spre
tot mai multă cuviinţă. Mintea lor cea iubitoare de Dumnezeu li se face străjer treaz și
închide intrarea patimilor și a rușinoaselor aduceri aminte.
Omul raţional nu are lipsă de cuvântări multe, ci numai de câte trebuie, ca să afle
voia lui Dumnezeu. Astfel ajunge omul iarăși la viaţa și lumina veșnică.
Omul după partea raţională e în legătură cu puterea aceea negrăită și dumnezeiască; iar după trup se înrudește cu dobitoacele. Dar puţini sunt oamenii desăvârșiţi și

O
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raţionali care se sârguiesc după înrudirea
cu Dumnezeu și cu Mântuitorul, iar aceasta
o arată prin fapte și viaţă virtuoasă. Cei
mai mulţi dintre oameni, mărunţi la cuget,
părăsind acea dumnezeiască și nemuritoare înfiere, se coboară la rudenia moartă,
nefericită și de scurtă vreme a trupului. Ei
cugetă, asemenea dobitoacelor, cele ale
trupului, și, aprinzându-se de plăceri, se
despărţesc de Dumnezeu. Ei trag sufletul
din ceruri în prăpastie, departe de voirile
sale.
Păcatul este o patimă a materiei. De
aceea e cu neputinţă să se nască trup fără
păcat. Dar sufletul raţional, știind aceasta, se scutură de greutatea materiei, în care
zace păcatul. Ușurându-se de o astfel de
greutate cunoaște pe Dumnezeul tuturor,
iar la trup privește atent ca la un vrăjmaș
și nu mai crede ale lui. Așa se încununează sufletul de la Dumnezeu, ca unul ce a
biruit patimile păcatului și ale materiei.
Omul raţional este războit de simţurile trupului său, prin patimile sufletului. Iar
simţurile trupului sunt cinci: văzul, auzul,
gustul, mirosul și pipăitul. Prin aceste cinci
simţuri căzând ticălosul suflet în cele patru
patimi ale sale se face rob. Iar cele patru patimi ale sufletului sunt: slava deșartă, bucuria, mânia și frica. Dar luptând omul cu
socoteală și cu înţelepciune le va birui și
stăpâni desăvârșit și nu va mai fi războit, ci
va primi pace în suflet și va fi încununat de
Dumnezeu ca unul ce a biruit.
Fragmente din Filocalia I.
Consemnează pr. Trandafir Vid
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De ce…?
De ce avem icoane?
Pentru că Hristos S-a întrupat și, odată cu venirea Sa în
lume, a sfințit materia și a transfigurat-o. Icoana este un obiect
afierosit în cadrul cultului bisericesc. Ea nu există în sine, ci în
cadrul actului sfințitor săvârșit
în Biserică. Pentru aceasta, icoana este sfințită și participă la mijlocirea sfințirii noastre, a tuturor, pe care Biserica o săvârșește
în Sfintele Taine. Icoana există
în Biserică pentru a ne îndruma
pe calea unei relații concrete cu
cei reprezentați în ea, iar această relație se împlinește în Taina
Tainelor, în Sfânta Euharistie.

De ce ne rugăm?
Fiecare dintre noi a simțit nevoia să se roage sau s-a rugat în

20
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anumite momente, fie din pricina unor episoade mai dificile din viața noastră, fie dintr-o dorință lăuntrică arzătoare de a ne adresa lui Dumnezeu. Rugăciunea este, așadar,
împlinirea nevoii de a vorbi cu Creatorul, Mântuitorul și Sfințitorul vieții noastre.
Această nevoie este sădită înlăuntrul nostru dintru început, așa cum cineva dorește să
vorbească celor din familie, fie că are ceva important să le spună, fie că nu. Este dorința
de comunicare cu Cel care veghează și ne îndrumă viața către bine, atunci când Îi îngăduim acest lucru. Rugăciunea este respirația sufletului, este continuarea suflului vieții
primit în momentul Creării omului de către Dumnezeu.

De ce trebuie să avem credință?
Omul își călăuzește viața după o anumită credință, fie că este vorba despre credința
în Dumnezeu sau în orice altceva. El se încredințează celor pe care le simte, pe care le
cunoaște și pe care le primește de la ceilalți. Credința în Dumnezeu îmbină toate cele
de dinainte și adaugă încă ceva, anume pe cele venite de la Dumnezeu. Prezența și lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră constituie o realitate pe care fie o primim, fie o
respingem. Prin urmare, credința este acceptarea Adevărului Revelat și lucrarea acestui Adevăr în viața noastră. Trebuie să avem credință în Dumnezeu pentru că astfel Îi
îngăduim să lucreze împreună cu noi la tot ceea ce înseamnă viața noastră și, primindu-L pe Dumnezeu, punem început vieții nostre duhovnicești.

De ce postim?
Omul are nevoie de înfrânare în tot ceea ce face. Fără înfrânare nu se poate viețui.
Postul este rânduiala prin care Părinții Bisericii, și prin ei Duhul Sfânt, ne primenește
pentru convieţuire și pentru comuniune. Este vorba de o pregătire trupească și sufletească deopotrivă, ce aduce omul la o măsură potrivită pentru participarea la împărtășirea
de cele duhovnicești și la bucuria de a viețui în comuniune de iubire și har cu aproapele și cu Dumnezeu. Nimănui nu-i folosește postul dacă se rezumă la trup, pentru că
omul nu este doar trup. De asemenea, orice jertfă sufletească am face, dacă este lipsită de iubire adevărată, își pierde sensul și răsplătirea. Așadar, prin postire cu bună rânduială, omul primește măsura cea bună în toate ale sale spre împărtășirea adevăratei iubiri de Dumnezeu și de aproapele.
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Maica

Siluana

ne răspunde
Maică Siluana,
Am voie să fiu furios?
... pentru că am trăit înconjurat de minciuni, bârfe, scandal și bătăi?
... pentru că părinții mei biologici m-au lăsat în grija bunicilor imediat după
naștere?
... pentru că, într-o zi, cineva a pus mâna pe mine acolo unde nu trebuia?
... pentru că universul meu interior s-a prăbușit și nu s-a mai refăcut niciodată?
... pentru că se râdea de mine din cauza faptelor părinților?
... pentru că ani întregi am umblat pe străzi în căutarea unor himere?
... pentru că nu îi pot ierta pe cei care au făcut posibile abuzurile?
Am voie, maică, să fiu furios?
M.
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Da, copil drag !
Ai voie să fii furios și să-ți exprimi furia! Să n-o înăbuși sub
interdicții mincinoase! Dar nici s-o degradezi în păcate cu fapta,
cu gândul sau cu vorba!
Dumnezeu ne-a dat această putere a furiei și avem voie s-o folosim pentru păzirea integrității sau pentru refacerea ei dacă ne-a
fost lezată. Mai mult, El vine cu harul Său în chiar furia noastră
și o curățește de întinarea gândului rău. Vei fi uimit să vezi ce se
întâmplă cu această furie când o trăim cu Domnul! Da, ai grijă
să n-o folosești împotriva ta și a semenilor tăi! Aceasta e sugestia
vrăjmașului și așa s-a născut și a crescut răul în lume!
Adună aceste valuri de furie din inima ta și dă-le glas, dar nu
în blesteme sau înjurături, ci în rugăciune! Pune acestea toate în
fața lui Dumnezeu și cheamă-L peste apele învolburate și le va potoli cu mila Lui! Și acea potolire nu va fi anularea durerii tale, ci
o transformare a ei în dureri de naștere.
Ai voie să fii furios, dar să nu uiți că ai voie să fii fericit și, pentru asta, ai voie să refuzi ofertele vrăjmașe ce însoțesc furia sufletului rănit. Arată rana ta Domnului și cere-I s-o vindece și bucură-te!
Cu dragoste, respect și rugăciune,
Maica Siluana
APOSTOLIA • NR. 106 - 107 • IANUARIE - FEBRUARIE 2017
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FRAGMENTE

NEODIHNITE
Trebuie să fim cât se poate de simțitori față de nevoile celorlalți. Atunci vom deveni unul, și binecuvântarea lui Dumnezeu va fi întotdeauna cu noi. Din belșug.
Arhimandritul Sofronie, Din viață și din duh
Când ne simțim ca un trup împreună cu ceilalți, ca frați iubiți și cinstiți, când nu ne băgăm în
viața altuia și nici acela într-a noastră, atunci simțim pace, siguranță, libertate. Atunci celălalt nu
mai devine o piedică în viața noastră, nu ne mai temem de prezența lui, nici el de-a noastră.
Avem toată tihna să ne trăim viața, suntem sinceri, muncitori, rugători.
Arhimandritul Emilianos Simonopetritul
Ura de sine înseamnă a urî în noi tot ceea ce se împotrivește lui Hristos și Îl împiedică să Se
sălășluiască în inimile noastre.
Arhimandritul Zaharia
Hristos nu ne-a învățat cum să fugim de durere, ci ne-a arătat că durerea poate fi preschimbată
prin chemarea numelui Său în fericita veșnicie, dacă este îndurată de dragul poruncii lui Dumnezeu
și ca expresie a recunoștinței noastre față de lucrarea Lui mântuitoare.
Arhimandritul Zaharia
Zis-a Avva Antonie: „Nimeni neispitit nu va putea să intre în împărăția cerurilor”. Căci a zis:
„Ridică ispitele și nimeni nu este care să se mântuiască.”
Un monah a fost lăudat de frați către avva Antonie. Acesta din urmă, când a venit monahul la
dânsul, l-a încercat, să vadă de rabdă necinstea. Și, afându-l că nu o rabdă, i-a zis: „Ești asemenea unui oraș, care pe dinainte este împodobit, iar pe dinapoi este jefuit de tâlhari.”
Întrebat-au unii pe avva Macarie, zicând: cum suntem datori să ne rugăm? Le-a zis lor bătrânul:
nu este trebuință a vorbi multe, ci a întinde adeseori mâinile și a zice: Doamne, precum vrei și
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precum știi, miluiește! Iar de îți stă război asupră, zi: Doamne, ajută-mi! Și El știe ce e de folos
și face milă cu noi.
Zis-a avva Macarie: să nu faci rău cuiva, nici să osândești pe cineva. Acestea păzește-le și te vei
mântui.
A zis avva Macarie: de ne vom aduce aminte de răutățile ce ne fac oamenii, ridicăm puterea aducerii aminte de Dumnezeu. Iar de ne vom aduce aminte de răutățile diavolilor, vom fi
nerăniți.
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Daruind vei dobândi

L

a marginea unui orășel din județul
nostru locuiește un bătrân lăsat de
Dumnezeu pe pământ parcă special pentru a-i învăța pe oameni
cum să își trăiască viața cu folos. Bădița Vasile,
căci acesta e numele ce îl poartă de șaptezeci
de ani, are patru copii, nouă nepoți și a lucrat
toată viața într-o mină din munții Sucevei. Nevoile vieții i-au purtat copiii prin țări străine, iar
de cinci ani locuiește singur în casa de lemn de
pe malul râului Precista.
Până nu demult, duminica după slujbă îl vedeai la al doilea rând de morminte din cimi rul
bisericii, ros nd o rugăciune în fața crucii ce mărturisește credința soției sale trecute la Domnul
cu cinci ani în urmă. Bădița Vasile spunea oricui
avea răbdare să-l asculte că mătușa Maria nu a
murit, ci doarme așteptând să fie trezită de trâmbița îngerului pentru Înviere. De la Sfânta Maria
Mică oamenii nu l-au mai văzut. Bătrânețea și
boala l-au silit să rămână în casă. Cu greu se mai
mișcă până la poartă și viața lui a devenit din ce
în ce mai grea. Nu mai are pe nimeni în acest
oraș. Câtă nevoie ar fi avut acum de copii sau de
nepoți! Cine îi va aduce apă de la fântână? Cine
o să-i care lemne din s va pregă tă pentru iarnă? Cine o să dea o mână de grăunțe la puținele găini ce își duc veacul în bătătura din spatele
casei? Câte nu sunt de făcut la o gospodărie!
Gândurile bătrânului încep să se zbuciume. El
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însă le liniștește cu nădejdea în Dumnezeu. Așa
făcea și atunci când cobora la sute de metri sub
pământ, în galeriile întunecoase ale minei unde
lucrase a lucrat o viață întreagă, iar Tătucul Ceresc
nu l-a părăsit niciodată. Pe atunci rostea în gând
toate rugăciunile ce le știa: Împărate Ceresc,
Tatăl nostru, Crezul, Miluiește-mă, Dumnezeule...,
iar când termina o lua de la capăt. De câte ori
n-a fost salvat de la moarte sigură de îngerul trimis de Dumnezeu... Copiii săi aveau nevoie de
pâinea câș gată de el pentru a crește, iar îngerul se îngrijea de acest lucru.
Acum, cu puțina lumină ce a lăsat-o
Dumnezeu în ochii săi, bătrânul citește din
Ceaslov. Câtă bucurie în rugăciune, câtă frumusețe și dragoste! Așa Îl simte pe Dumnezeu alături de el și lipsurile din casă dispar. Nici setea
de apa de la fântâna la care nu mai poate ajunge, nici foamea de mâncarea pe care nu mai
poate s-o încălzească la plita ce duce lipsă de
lemne nu își mai fac loc în casă. Dar Dumnezeu
mai avea un gând pentru bătrânul ce părea că
se s nge.
Într-o zi, pe la începutul lui octombrie, un
glas cristalin de copil strigă din curte:
— Bădiță Vasileee! Bădiță Vasileeee!
„Să fie înger sau om?”, se întreabă bătrânul, în mp ce se îndreaptă spre fereastră. Aaa,
era Bogdan, o zgâ e de băiat ce îl sâcâia de multe ori cu întrebări în drumul de la biserică spre
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casă. Da’ de ce l-a făcut Dumnezeu pe om? Da’ ce fel de arme avea Ștefan cel Mare? Da’ ce culoare avea balaurul pe care l-a ucis Sfântul Gheorghe? Și băiatul nu se sătura niciodată cu un răspuns.
Mereu completa întrebarea: Da’ de ce? Da’ cum? Da’ unde?... Bădița Vasile avea mereu răbdare
cu el și întotdeauna găsea un răspuns la întrebările copilului.
— Ce-i, măi Bogdane? Ce s-a întâmplat?
— Bădiță Vasile, lumea spune că eș bolnav rău... Am venit să văd ce faci, zice copilul în mp
ce trece pragul casei. Bădiță, dar aici la ne e cam frig... Noi facem focul de o săptămână... E și normal că eș bolnav...
Copilul se uită în coșul cu lemne. E gol. S va cu lemne tăiate încă din vară stă în mijlocul curții, nea nsă. Din ochii băiatului se prelinge o lacrimă.
— Stai în ns pe pat, bădiță, aduc niște lemne.
Învățat cu treaba, Bogdan a luat coșul, l-a umplut cu lemne și l-a adus în casă. Apoi a aprins focul. În mp ce flăcările începeau să cuprindă cald lemnele din vatră, copilul a căutat să vadă de
unde venea mirosul apăsător pe care îl simțise din clipa în care trecuse pragul. Era gunoiul ce se
strânsese de ceva vreme. Imediat, Bogdan a dus gunoiul afară și la întoarcere a mai adus un rând
de lemne. Casa a început să miroasă a lemn, iar căldura să se facă simțită.
— Bădiță Vasile, mama mi-a dat să vă aduc o supă de pui. O s-o pun la încălzit.
Bătrânului i-au dat lacrimile. Băiatului la fel. Era începutul unui pelerinaj cu mare folos sufletesc pentru amândoi.
Pr. Gabriel Herea de la Pătrăuți
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PIETRICICA
Într-o zi, un copil a venit plângând la mama sa și i-a zis:
— Mamă, scoate-mi pietricica din gheată, că nu mai pot de durere!
Mama a scos piatra din gheata copilului și, mângâindu-l, a ocărât gheata, zicând:
— Na, na bătaie, că mi-ai supărat copilașul!
Atunci un domn aflat în trecere i-a spus:
— Doamnă, e bine să obișnuim copiii cu pietricele de acestea.
Mama s-a mirat de această vorbă, dar domnul a poves t:
— Când eram mic, într-o zi am avut și eu o pietricică din aceasta în gheata mea și, de durere,
începusem să strig spre mama să mi-o scoată. Mama, care era o femeie plină de credință, mi-a zis:
„Ia încearcă, dragul meu, să vii la mine așa, cu pietricica acolo, fără să te jeluieș ”. Și, încordândumi toate puterile, am mers vreo douăzeci de pași spre mama, stăpânindu-mi durerea. Când am
ajuns la ea, mama mi-a spus: „Așa vei avea de suferit și în viață, copilul meu. Învață-te să-ți faci
drumul cu toate piedicile și durerile ce vei întâmpina de-a lungul lui”. Și mi-a mai spus mama o vorbă pe care am înțeles-o mai târziu: „Nu putem merge la cer, copilul mamei, decât cu o pietricică
în pantof!” Aceste vorbe ale mamei mi-au fost de mare folos în viață.
MORALA. Dragi copii, necazul vă învață să vă rugați, iar rugăciunea ușurează necazul și vă învață să
vorbiți cu Dumnezeu Tatăl! Dragi părinți, lăsați copiii să umble uneori cu „pietricele în încălțăminte” și vă vor
mulțumi mai târziu!

ȘTIAŢI CĂ…
Atunci când vine vremea să plecăm în călătorie, ne rugăm lui Dumnezeu să ne binecuvânteze călătoria și chiar să călătorească împreună
cu noi, așa cum a călătorit pe drumul spre Emaus
împreună cu Sfinții Apostoli Luca și Cleopa –
martorii uimiți și bucuroși ai lui Hristos Cel înviat. Noi, creș nii, am primit de la Dumnezeu la
Sfântul Botez pe cel mai bun și mai apropiat prieten și ocro tor al vieții noastre, pe Îngerul păzitor. El este cel care ne numără pașii când mergem la Biserică și-i scrie în Cartea Vieții. De
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aceea, ne rugăm ca Bunul și Milos vul Dumnezeu
să ni-l trimită pentru a ne apăra de orice posibilă primejdie în călătoriile noastre. Ș ind că îngerul merge împreună cu noi, dobândim în suflet încrederea și liniștea de care avem atâta
nevoie pentru a ș că ne vom întoarce cu bine
acasă. Cu binecuvântarea lui Dumnezeu ne simțim ocro ți. Cu Duhul Lui cel Sfânt și mângâietor călătorim în siguranță. Cu El avem credința
și nădejdea că vom ajunge cu bine acasă. Cu El,
și numai cu El, vrem să trăim liniș ți fiecare clipă a vieții noastre!
Părintele Vasile Gherasim, Capu Codrului
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CUVIOASA

PAULA
DE LA ROMA

26 ianuarie
Născută în anul 347
într-una dintre cele
mai vechi familii din
Roma și mamă a
cinci copii, dintre care
Sfintele Eustochia (28
septembrie) și Blesila (22
ianuarie în biserica latină),
Cuvioasa Paula a rămas văduvă la
32 de ani. Restul vieţii a hotărât să-l pună
în slujba lui Dumnezeu și a săracilor, urmând pilda Sfintei Marcela de la Roma
(31 ianuarie).
Prietenă și ucenică a Sfântului Ieronim
(30 septembrie), care i-a scris mai târziu
viaţa, Cuvioasa Paula a vizitat sub îndrumarea lui pustia Siriei, a Palestinei și a
Egiptului spre a se adăpa la izvorul înţelepciunii pustnicilor nevoitori din acele locuri. La sfârșitul acestui pelerinaj, Sfânta

Paula s-a stabilit alături de Sfântul
Ieronim în Ţara
Sfântă, în orașul
Betleem, pe locul nașterii Domnului Hristos,
întemeind fiecare o mănăstire după rânduiala
Sfântului Pahomie, cu biserici și
bolniţe. Obștea mănăstirii Cuvioasei Paula
era împărţită în trei părţi, după obârșia și
educaţia monahiilor. Ca primă stareţă, a
fost pentru ucenicele sale o pildă vie a tuturor virtuţilor, a râvnei în rugăciune, a zelului în lucru, a asprimii postului. Nu cunoștea lipsă de măsură decât în milostenie
și în dragostea de săraci, virtute care i-a pricinuit cheltuirea avuţiilor și mustrări aspre
din partea apropiaţilor. Pătrunsă fiind de
cuvântul lui Dumnezeu pe care îl avea ca
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o „ancoră tare” și învăţând limba ebraică,
Sfânta Paula a fost un sprijin de mare preţ
al Sfântului Ieronim în traducerea Bibliei
în limba latină și în tâlcuirea ei.
În mucenicia suferinţei bolii trupești
de la sfârșitul vieţii, cugetul necontenit al
Cuvioasei era: „Doamne, iubit-am bunăcuviinţa casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale” (Ps. 25, 8). „Dorește și se sfârșește sufletul meu după curţile Domnului”
(Ps. 83, 3). În ceasul plecării din trup, faţa

ei s-a luminat dintr-odată și a auzit pe
Hristos zicându-i: „Scoală-te, vino, iubita mea, (…) porumbiţa mea, că iată iarna a trecut” (Cânt. 2, 10-11), iar ea i-a răspuns cu bucurie: „Cred că voi vedea
bunătăţile Domnului în pământul celor
vii” (Ps. 26, 13). S-a dus la Domnul în ziua
de 26 ianuarie a anului 404 și a fost înmormântată în Peștera Sfântului Ieronim,
care se află lângă Peștera Nașterii Domnului
de la Betleem.

SFINȚII

VARSANUFIE
și IOAN

6 februarie
Sfântul Varsanufie era de fel din Egipt și
a îmbrăţișat viaţa ascetică încă din tinereţe.
Trecând într-o zi pe lîngă un hipodrom unde
se desfășura una dintre acele deșarte întreceri care dezlănţuiau patimile privitorilor,
el își zise: „Iată cum fiii diavolului luptă cu
atâta zel; cu cât mai mult trebuie să alergăm
noi, fiii Împărăţiei, pentru a câștiga biruinţa!”. Atunci s-a dus în Palestina, unde a intrat sub ascultarea și călăuzirea unui bătrân
numit Marcel; și, urcând din treaptă în treaptă pe scara desăvârșirii, s-a retras prin chilii
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singuratice pentru a se dedica, departe de
oameni, rugăciunii contemplative. Ajungând
să dobândească curăţia inimii și desăvârșita
nepătimire, a mers în mănăstirea avvei Serid,
aproape de Gaza, și s-a așezat într-o chilie
mai izolată, puţin în afara mănăstirii, fără să
primească pe cineva timp de peste cincizeci
de ani. Numai avva Serid venea și îi aducea,
o dată pe săptămână, Sfintele Taine și hrană: trei pâini și puţină apă.
Fericitul bătrân era adesea dăruit cu lacrimile mângâierii și înălţat la contemplări
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sfinte, încât de multe ori uita să mănânce
și să bea până săptămâna următoare. Grăia
despre el însuși ca și cum ar fi vorbit despre altcineva: „Fiul lui Dumnezeu îmi este
martor, știu de un om aici în mănăstire care
poate rămâne fără nici un fel de hrană sau
băutură până la venirea Domnului. Nu-i
lipsește nimic din toate acestea, pentru că
hrana lui, băutura lui, haina lui, veșmântul
lui sunt Duhul Sfânt”. Cu prilejul vizitei săptămînale a egumenului, îi dicta lui Serid învăţături pentru fiii lui duhovnicești, călu-

gări și mireni, care prin scrisoare întrebau
spre lămurirea a tot felul de subiecte: despre viaţa duhovnicească, cum să se poarte
în legăturile cu semenii, asupra unor înţelesuri tainice ale Sfintei Scripturi, despre
sfintele dogme, sau chiar privind unele detalii ale vieţii zilnice.
Când Varsanufie a început să-i dicteze
asemenea scrisori lui Serid, acesta s-a tulburat, căci nu adusese cu sine ceva de scris
și se gândea că nu va putea să-și aducă aminte atâtea cuvinte. Bătrânul îi ghici gândul,
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faţa îi străluci ca focul și îi spuse: „Mergi și
scrie și nu te teme. Dacă ţi-aș spune zeci
de mii de cuvinte ca să le scrii, Duhul lui
Dumnezeu nu te va lăsa să scrii nici mai
multe, nici mai puţine decât ţi-am spus,
chiar dacă ai voi; ci îţi va conduce mâna ca
să scrii acestea întru aceeași rânduială”
(Scrisoarea I).
Întemeiat pe piatra smereniei și având,
prin neîncetată amintire a lui Dumnezeu,
desăvârșita seninătate a inimii, era plin de
iubirea divină pe care, după chipul iubirii
lui Dumnezeu-Tatăl, o revărsa din inima lui
asupra tuturor celor care i se adresau.
Retragerea lui nu însemna dispreţ faţă de
oameni, ci, dimpotrivă, se comporta faţă de
toţi cu atenţia și purtarea de grijă a lui
Dumnezeu Însuși. Îi încuraja prin cuvintele și sfaturile scrise care ajungeau la ei; îi
mîngâia, îi mustra, împărtășindu-le bucuriile și durerile, acoperindu-le greșelile și luându-le asupra lui: „Eu socotesc drept ale
mele câștigurile și foloasele fiecărui om și
ale fiecărui suflet, scria el, de aceea cu bucurie și arzând mă dăruiesc jertfelnic pentru
sufletele voastre, cum bine știe Dumnezeu,
singurul cunoscător al inimilor noastre”
(Scrisoarea a 3-a). Prin rugăciunea și învăţătura sa, Sfântul Varsanufie le oferea fiilor
săi duhovnicești viaţa cea adevărată, așa cum
Dumnezeu-Tatăl dă viaţă Fiului Său, și le făgăduia că în ziua Judecăţii se va înfăţișa cu
toată încredinţarea înaintea Scaunului de judecată al lui Dumnezeu și va zice cu glas
strălucitor, spre uimirea Îngerilor și a tuturor Puterilor Cerești: „Iată eu și fiii care Mi
i-a dat Dumnezeu” (Scrisoarea 117).
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Cu asemenea încredinţare, acest om
dumnezeiesc dezlega în numele lui
Dumnezeu păcatele celor ce i se mărturiseau lui. El vestea, de asemenea, viitorul și
vindeca bolile ucenicilor săi. Numeroși au
fost cei care și-au redobândit astfel sănătatea ori au fost izbăviţi în lupta cu patimile,
punându-și pe cap acoperământul lui sau
atingând lucruri pe care el le trimitea în dar.
Însă dintre toate aceste daruri pe care i le
împărtășea Duhul Sfânt, cel mai mare era
acela al deslușirii gândurilor sau al dreptei
socotinţe și al învăţăturii duhovnicești, pentru că aceste daruri rămân lucrătoare prin
veacuri până în zilele noastre pentru toţi
cei care citesc cu evlavie Scrisorile lui de călăuzire duhovnicească. Duhul pe care
Sfântul Varsanufie îl comunica ucenicilor
este acea lege a libertăţii care se dobândește prin lepădarea de toată grija cea lumească, murind sieși precum și oricărei făpturi,
pentru a se dărui pe de-a-ntregul sălășluirii lui Dumnezeu în minte, în bucurie și încredere.
Odată cu aceasta el îi învăţa pe fraţi să
nu se preţuiască sau să se măsoare pe ei înșiși, ci să aducă tot timpul rugăciuni de mulţumire înaintea lui Dumnezeu pentru întărirea și ridicarea din slăbiciunile noastre. El
nu se rușina să-și mărturisească ucenicilor
luptele pe care a trebuit să le ducă înainte să
ajungă la starea de odihnă „faţă de grijile și
necazurile produse de marea alipire de lume,
care ne ţine într-o agitaţie chinuitoare”, dar
rămânea întotdeauna într-o deosebită reţinere în a-și mărturisi harurile pe care Dumnezeu i le încredinţa. Uneori totuși își îngă-
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duia mărturia răpirilor și extazelor lui,
spunând, de pildă, că el cunoștea un om care
suise până la al șaptelea cer sau scriind: „Grăiesc înaintea Lui și nu mint, căci știu pe un
rob al lui Dumnezeu între oamenii de acum,
în această vreme și în acest loc binecuvântat, care poate scula morţi întru numele Stăpânului nostru Iisus Hristos și poate alunga
demoni și vindeca boli de nevindecat, care
poate opri și războaie, poate închide și deschide cerul ca Ilie. Căci totdeauna are Domnul slugi adevărate, pe care nu le mai numește slugi, ci fii (Gal. 4, 7). Și, precum a lucrat
prin primii Săi ucenici, așa poate lucra și prin
cei de acum” (Scrisoarea 90).
Astfel, cînd o ciumă teribilă avea să pustiască Imperiul Roman, în 542-543, s-a stăruit pe lângă marele bătrân să se roage pentru lumea aflată în pericol. Atunci i s-a
descoperit tainic că era unul dintre acei „trei
bărbaţi desăvârșiţi înaintea lui Dumnezeu
care au întrecut măsura omenească și au primit puterea să lege și să dezlege. Ei stau
drepţi, neclintiţi mijlocitori, ca să nu nimicească dintr-odată lumea, ci, prin rugăciunile lor, să o certe cu milostivire. Și li s-a spus
lor că pentru puţin timp va mai dura mânia”.
Și adaugă: „Deci, rugaţi-vă împreună cu ei.
Iar rugăciunile acestor trei, grăia el, se întâlnesc la intrarea în jertfelnicul de sus al
Părintelui Luminilor. Și se bucură, veselindu-se împreună, în cele cerești. Dar când
privesc la pământ plâng și se tânguiesc și jelesc împreună pentru relele ce le fac, stârnind mînia lui Dumnezeu. Aceștia sunt Ioan
din Roma, Ilie din Constantinopol și un altul din eparhia Ierusalimului. Și cred că vor

dobândi mare milă. Da, vor dobândi. Amin”
(Scrisoarea 569).
Dar, cu toate aceste dovezi ale harului
lui Dumnezeu, starea de retragere a sfântului bătrân atrăgea bănuielile unor călugări
slăbănogi la râvnă, care cugetau în sine că
Serid inventase existenţa zăvorâtului pentru a-și așeza mai bine autoritatea lui. Atunci,
Sfântul Varsanufie hotărî să-și deschidă pentru o singură dată ușa chiliei. El îi primi pe
toţi fraţii cu blândeţe, le spălă picioarele și
apoi se retrase. După câţiva ani, Varsanufie
lăsă chilia sa altui bătrân credincios și desăvârșit ucenic despre care spunea: „Pentru
viaţa fiului meu iubit, smerit și ascultător,
care nu face decât una cu mine și care a renunţat întru totul, până la moarte, la toate
voile sale, ce să spun? Domnul a zis: Cine
M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl (In 14,
9). Și el a zis: Orice ucenic desăvârșit va fi
ca Învăţătorul său (Lc 6, 40)”.
Într-adevăr, Sfântul Ioan ucenicul urma
în toate felul de viaţă al lui Varsanufie. El dobândise până la cea mai înaltă măsură darul
vederii duhovnicești și al profeţiei, încât nu
mai avea nevoie să vadă sau să scrie părintelui său duhovnicesc pentru a comunica cu
el și a-i împărtăși toate gândurile. De aceea
a fost supranumit profetul. Ca și Varsanufie,
el comunica prin scrisori cu ucenicii săi, prin
mijlocirea mai întâi a avvei Serid și apoi a
Sfântului Dorotei (care se pomenește la 13
august). Păstrând și el o pace netulburată,
întemeiată pe sfânta smerenie și pe necontenite lacrimi, nu învăţa decât în umbra marelui său bătrân, tâlcuind răspunsurile lui,
dând îndrumări mai practice sau întărind
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ucenicii într-o credinţă neclintită, zicândule: „Bine vă este ca doi să se roage pentru
voi, căci doi sunt mai puternici decât unul
singur” (Scrisoarea 783). Dacă vreunul voia
în chip ispititor să pună la încercare dreapta judecată a celor doi bătrâni adresându-i
lui Ioan aceeași întrebare ca și lui Varsanufie,
profetul păstra tăcerea sau îi sfătuia să urmeze în toate învăţătura marelui bătrân.
Când era întrebat Varsanufie, el răspundea:
„Fă cum ţi-a spus fratele Ioan. Dumnezeul
lui Varsanufie și al lui Ioan este Unul și
Același” (Scrisoarea 224).
În al 18-lea an al retragerii lui Ioan, avva
Serid s-a săvârșit din această viaţă, lăsând
conducerea, în mod succesiv, tuturor fraţilor. Sfântul Varsanufie s-a retras atunci la o
mai desăvârșită liniștire, iar Ioan vesti că și
el își va sfârși petrecerea pământească peste o săptămână. Călugării, întrecându-se în
smerenie, au renunţat rând pe rând la succesiune și, în sfârșit, după rânduiala dată de
Ioan – care confirma o prezicere a lui
Varsanufie – a fost ales, într-un glas, un oarecare Elian, care de curând părăsise lumea
intrând în cinul monahal. Înspăimântat de
sarcina care i se cerea, el îl rugă stăruitor pe
Ioan să mai rămână între călugări două săptămâni, pentru a-l învăţa cu de-amănuntul
cum să ocârmuiască mănăstirea. Profetul se
învoi și rămase în viaţă încă două săptămâni
(Scrisoarea 576-598). Scurgându-se acest
soroc, chemă toţi fraţii la el, îi îmbrăţișă pe
fiecare, apoi îi trimise în pace pentru a-și încredinţa tainic sufletul lui Dumnezeu. Nu
se cunoaște cum și când și-a sfârșit Sfântul
Varsanufie petrecerea sa pământească. Cum
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50 de ani mai târziu se socotea că este încă
în viaţă, Patriarhul Ierusalimului a dispus să
se deschidă chilia sa; dar a izbucnit atunci
un foc care a învăluit adunarea.
Acești doi sfinţi au lăsat moștenire una
din preafrumoasele scrieri cu caracter duhovnicesc, cartea mântuitoare de suflete numită Îndreptar de viaţă duhovnicească:
Răspunsuri la întrebările discipolilor de către
Sfinţii Monahi Varsanufie și Ioan, care a fost
foarte cunoscută printre sfinţii, asceţii și scriitorii generaţiilor următoare, după cum arată scrierile Sfântului Teodor Studitul și
Sfântului Simeon Noul Teolog. Teodor
Studitul, redând o mărturie a patriarhului
Tarasie, spune că în vremea sa (sfârșitul
secolului al VIII-lea) exista chiar o icoană a lui Varsanufie în marea biserică din
Constantinopol.
Opera celor doi Bătrâni e o simfonie
universală a iubirii, manifestată în rugăciunea auzită și neauzită a tuturor pentru toţi, ca expresie a iubirii întreolaltă a tuturor, a iubirii în care toţi cred în valoarea și
existenţa eternă a tuturor ca persoane unice, neconfundate. Scrisorile lui Varsanufie și
Ioan descriu șlefuirea treptată a omului de
tot ce l-a coborât din omenescul lui, care nu
se poate realiza decât în comuniunea dintre
oameni, alimentată din comuniunea lor cu
Dumnezeu. Lucrarea aceasta de șlefuire
o face nu numai Dumnezeu cu fiecare din
ei, ci și fiecare cu sine, dar mereu ajutat
de Dumnezeu și de credincioșii mai înaintaţi duhovnicește. Amin.
Preot Gelu Porumb
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MĂRTURISITORI
AI LUI HRISTOS

PRIN VERS ȘI RIMĂ, ÎN TIMPUL COMUNISMULUI

ALEXANDRU CODIN MIRONESCU

Alexandru Codin Mironescu
a fost o personalitate luminoasă și carismatică a culturii române, care a realizat un echilibru deplin
între omul de știinţă, filosoful, misticul filocalic, poetul, moralistul și umanistul
zbuciumatului început de secol XX. Savantul a fost, în sensul
cel mai adevărat, un mărturisitor al
ortodoxiei, preocupat de restaurarea omului
autentic.
Născut în anul 1903, la Tecuci, este primul dintre cei patru copii ai colonelului Victor Mironescu și ai Elenei Mironescu. Între
anii 1922-1926 urmează cursurile Facultății
de Științe a Universității București – secția
Fizică și Chimie –, își susține licența și apoi
doctoratul în filosofie. În anul 1929 obține
doctoratul în chimie, la Sorbona, iar mai apoi,

întors în țară devine asistent
universitar la Catedra de
Chimie organică a
Facultății de Științe de la
Universitatea București.
Între anii 1934-1942 apar
numeroase studii,
conferințe pe teme filosofice și două romane, Oamenii
nimănui și Destrămare. Din anul
1943 începe să frecventeze nucleul
originar a ceea ce avea să devină mai târziu
gruparea spirituală „Rugul Aprins”. Este înlăturat de la Universitate, devenind profesor
de liceu. Este arestat, la 14 iulie 1958, împreună cu fiul său și cu Sandu Tudor (devenit
între timp ieroschimonahul Daniil de la
Rarău) și cu alți membri ai „Rugului Aprins”.
Sub acuzația de activitate subversivă este
condamnat la 20 de ani de închisoare, din
care va face peste 5 ani, fiind eliberat, cu

APOSTOLIA • NR. 106 - 107 • IANUARIE - FEBRUARIE 2017

35

POEZIE CU ZALE

sănătatea zdruncinată, în noiembrie 1963.
Scrie mult, dar nu poate publica, pentru că
scrierile sale aveau un puternic conținut religios. Amintim câteva din lucrările lui: „Ziduri
vii”, „Floarea de foc”, „Serile singurătății”, „Poemele Filocalice” etc. Unele au văzut lumina
tiparului după 1989. Se mută la Domnul în
anul 1973, bolnav fiind de cancer și suferind
mult. Părintele Benedict Ghiuș, care l-a prohodit, își încheia astfel cuvântul: „Omul de
știință, profesorul fascinant, gânditorul cu
vast orizont de cultură, de finețe, de
informație, scriitorul consacrat care a fost
Alexandru Mironescu, a fost totodată și un
profund credincios, un credincios practicant și un mărturisitor puternic – și întotdeauna substanțial – al credinței noastre.
Alexandru Mironescu a iubit credința autentică, a cunoscut-o, a trăit-o și a mărturisit-o
fără emfază. Dimpotrivă, «cu simplitate și
normalitate», cum îi plăcea lui să spună, așa
cum vorbim despre lucrurile dragi și de
maximă seriozitate ale vieții noastre de
oameni. Despre toată credința aceasta a lui
vor mărturisi la vremea lor, manuscrisele
care au rămas de la el”.
Influențat inițial în scrierile sale de neopozitivismul epocii care susținea supremația
științei, bazându-se pe certitudinile experienței
și pe acceptarea unui determinism universal,
evoluând și sedimentându-și experiența religioasă, va evolua de la fizică la metafizică,
de la concepția ontologică și epistemologică
la cea mitică, transcendentă a vieții, în raport
cu materia. Revelația produce, în planul
creației, mutația din planul intelectual în cel
spiritual, imuabil.
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Poposind adesea, după ieșirea din închisoare, în mediul liniștit al Mănăstirii Cernica,
savantul își concepe primele poeme ca pe niște calme spovedanii și ca pe ofrande aduse
Creatorului. Sunt cristalizări, limpeziri, eliberări. Este cuprinsă, în aceste meditaţii, și
experierea rugăciunii. Tensiunile, vidul din
închisoare sunt înlocuite cu isihie, prin rugăciune și prin cufundare în Dumnezeu. De altfel, mulţi dintre intelectualii condamnaţi au
socotit celula ca pe chilia monahului zăvorât,
au transformat supliciul în martiraj.
Scrise între 1963-1965, poeziile incluse
în volumul „Poeme Filocalice” reprezintă îngerul trist al poetului, deoarece le-a zăvorât
în sertarul biroului, ascunzând cu acribie
de toți acest manuscris pus la adăpostul unei
confortabile odihne. S-a descoperit
posterității, iar critica literară, prin vocea
avizată a lui Marian Popa, a observat cum
poezia mironesciană „combină confesiunea,
rugăciunea, epistemiologia și didacticul predicii bazate pe intuitivul imagistic”. „Domină problematica antropozofică,” elocvent
fiind un fragment din poemul Omul: „Ce
este oare Omul? ... Omul-Dumnezeu, Dumnezeu și omul, androgin în flăcări, nemistuita
taină. (...) Dar e o zi ascultă, Duminică se
cheamă, / Când omul de oriunde ar veni/ Stă
în picioare drept, cu faţa drept la soare/ Și nu
e Sfinxul mut, încremenit în piatră, / Ros de
nisipuri, de vremuri înnegrit./ O, nu e Sfinxul
mort de veacuri, / E simbol viu întraripat, în
inimi și în gânduri .../ E mult mai mare decât
tot ce e sub stele, / Și chiar deasupra lor, deasupra ... / E OMUL / Tu ești, omule, dumnezeule creat! ”
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De sorginte profundă, intimă, rațiunea
poeziei în concepția poetului este de a mărturisi experiențe de viață: fie mistică, fie gnomică, fie esențială sau risipită printre trăirile supreme:
„O pace avântată, o adiere blândă /
Resimt în inima-mi în sărbătoare, / Când
cu grumazul sufletului plecat / Contemplu
cu o măsură, alta decât a omului legat, /
Ferecat în lanţul de păcate și minciună.”
Arca lui Noe
„Lumina în lumină ca o deplină bucurie
/ Copila, cerșetoarea, serafimul cu aripa ascunsă, / Serafimul cu mii de ochii în roată,
/ Movila de pe covorul de șiraz, nu mai era
în turnul casei! / Suava porumbiţă zburase în văzduhul de argint…” Serafimul
„Tu ești din coasta mea, ești o prezenţă
lipsă, / Te recunosc clădită pentru mine os
cu os, / Cariatida unui templu în care mă adăpostesc, / În umbra și lumina firidei fiinţei
mele./ Te-am resimţit în trup, în zvâcnirea
inimii de o veșnicie, / Ce tainică putere, omenește implacabil necesară!” Căruța de foc
„Sunt gingășii ce nu se pot grăi, / În firea lor, tăcute și acoperite, / Vorbirea le împuţinează și le stânjenește…/ Am fost zburat în bolţile înalte, / În cerul inefabil
dinăuntru. / O mare de safir de la picioarele Neprihănitei, / Cu luceferii lucind pe
umeri și pe frunte! / Vibra văzduhul de harpe și de alăute minunate, / Răsunau în fluiere de orgă veșnicele liturghii…/ Cu genele-ncărcate de ale lacrimilor stele, / Cu
respiraţia tăiată, palpitantă, alterată, /
Inundată de simţiri nemăsurate și firave, laolaltă, / Cutremurată fiinţa mea vibra cu

buza de cristal, / Pahar înfiorat sub arcușul
minunat și inspirat, / Imperiul limitrof al
trăirilor de necrezut, supreme!” Osana
„E o inimă de carne, dar și o inimă-n adieri, / Ușa urdinișului cu nimb și aur, / Aici
albina lucrătoare cu aripi învoalte / Aerisește
cu zefirul cămara de zăpadă însorită! / E locul unde zboară serafimii, mirându-se cu
ochi nenumăraţi, / E sfânta sfintelor din
templul viu...” Floarea de foc
Creația poetică a însemnat pentru Al.
Mironescu o bucurie în spirit, o înmănunchere a tuturor cunoștințelor și trăirilor sale
extreme: om de științe exacte, cercetător al
miracolului științific și om al meditației
duhovnicești, cercetător neobosit al revelației
divine. Aceste două axe în aparență antagonice au fost liantul personalității luminoase
și carismatice a omului Al. Mironescu.
„Elanul spontan, expresia necăutată, cuvântul arhaic, neologistic, tehnic, scientist
sau erudit, uneori juxtapuse ad-hoc, extrase din zestrea de memorie și experienţă a
savantului, dau naștere unui discurs cald și
neprotocolar, savant și familiar totdeodată, ce adună împreună calităţile esenţiale
ale personalităţii cărturarului-poet.” Elena
Dulgheru
Cugetător creștin îndrăgostit de Adevăr,
Alexandru Mironescu oferă vibrație pură
prin scrierile sale, cristalizând în literatura
română imaginea pelerinului cărturar, care
a văzut rânjetul demonic al satârului prin
pătimire și mângâierea îngerului prin izbăvirea în creație.
Pr. Trandafir Vid
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Va l e r i u
Gafencu

Valeriu Gafencu s-a
declarând: „Este unul
născut la 24 ianuarie
dintre cei mai buni
1921 în localitatea Sânstudenți pe care i-am
gerei, județul Bălți, în
avut de-a lungul întregii
Basarabia. Tatăl său, Vamele cariere didactice”.
sile Gafencu, a fost deA fost condamnat însă
putat în Sfatul Țării,
la 25 de ani de închiadunarea reprezentatisoare, pentru acuzaţia
vă care a votat în 1918
de participare la „rebe(1921 – 1952)
Unirea cu România.
liunea legionară”.
După ocuparea Basarabiei de către bolșevici,
Astfel tânărul Valeriu Gafencu a ajuns
în iunie 1940, a fost deportat în Siberia, la Târgu Ocna în decembrie 1949, după
unde a murit la scurt timp după aceea.
ce a trecut prin pușcăriile din Aiud
Lui Valeriu îi revine așadar sarcina de (întemnițat de regimul dictatorial al lui
a se îngriji de restul familiei, mama și cele Antonescu, între 1941 – 1944) și de la
trei surori.
Pitești (închisoare în care a avut loc cumUrmează cursurile liceului Ion Creangă plita reeducare comunistă cunoscută sub
din Bălți și, în toamna anului 1941, când numele de „fenomenul Pitești”, proces caa fost arestat și condamnat la muncă sil- talogat de Soljenițîn ca cea mai mare barnică, Valeriu Gafencu avea vârsta de 20 de barie a sec. al XX-lea).
ani. Era student în anul al II-lea al Facultății
Din cauza torturilor și a regimului
de Drept și Filosofie din Iași. Reputatul monstruos din temnițele comuniste,
profesor de Drept Civil Constantin Valeriu Gafencu a ajuns la sanatoriul-înAngelescu l-a apărat la proces pe Gafencu, chisoare Târgu Ocna într-o stare atât de
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gravă încât supraviețuirea sa timp de doi
ani (până la 18 febr. 1952) poate fi considerată drept o minune.
Prețul rezistenței sale morale și spirituale în fața ighemonului comunist de la
Pitești a fost unul care i-a răpit definitiv
sănătatea. TBC-ul pulmonar, osos și ganglionar, reumatismul, lipsa hranei necesare i-au ruinat trupul.
Chipul său era însă straniu, scăldat într-o lumină nepământeană, asupra căreia
depun mărturie mulți din cei care au avut
privilegiul de a-i fi în preajmă în ultima
parte a vieții sale. Sufletul și mintea sa nu
se despărțeau deloc de rugăciune.
În ultimul an, hemoptizia (scuipa
sânge) îl transformase într-o „epavă”, însă
doar la prima vedere, căci lumina sfințeniei trecea dincolo de bietul trup în
suferință și îi atingea pe ceilalți deținuți.
Cu această figură de sfânt – care nu poate
fi explicată natural, întrucât se știe că
boala care îl rodea aduce doar deprimare
și schimonosire a chipului – a trecut la
cele veșnice.
Cu numeroase plăgi tuberculoase pe
trup – care supurau permanent – Gafencu
și-a așteptat moartea cu o seninătate care
i-a înmuiat și pe gardienii-călăi. Trupul
său se făcuse cu adevărat lăcaș al Duhului
Sfânt. Pentru credința sa, Valeriu a fost
învrednicit de Dumnezeu să-și cunoască ziua morții. Pe 2 februarie 1952, el
și-a rugat camarazii să-i procure o lumânare și o cămașă albă, pe care să i le pregătească pentru ziua de 18 februarie a
aceluiași an.

A mai cerut ca o cruciuliță (pe care se
pare că o avea de la logodnica sa) să-i fie
pusă în gură, pe partea dreaptă, spre a fi
recunoscut la o eventuală dezgropare.
La 18 februarie, între orele 14.00 și
15.00, după momente de rugăciune incadescentă (cu fața transfigurată), Valeriu
a rostit ultimele cuvinte: „Doamne, dă-mi
robia care eliberează sufletul și ia-mi libertatea care-mi robește sufletul”.
La targa unde a fost depus, spre a fi
dus într-o groapă comună (a tuberculoșilor), au venit și s-au închinat, pe rând,
toți deținuții, iar călăul Petre Orban a
plecat din închisoare pentru întreaga zi,
pentru a-i lăsa să-și ia rămas bun de la
Valeriu.
Valeriu Gafencu a fost omul jertfei
totale. Unul dintre bolnavii ce-l iubeau
mult și-l admirau, Victor Leonida Stratan, obținuse printr-o intervenție specială, de la familie, un pachet cu streptomicină. Deoarece starea lui era ceva mai
bună, a venit cu medicamentele și i le-a
pus în brațe lui Valeriu, fericit că îi poate
salva viața.
Valeriu le-a primit și a doua zi l-a
înștiințat pe Stratan că a hotărât să le cedeze pastorului Wurmbrand, spunând
că acesta se află, de asemenea, într-o stare gravă și salvarea lui ar însemna mult
pentru dezvoltarea creștinătății, deoarece este o personalitate recunoscută, cu
relații internaționale și o mare putere de
influență.
Stratan s-a supărat și a declarat că nu
este de acord. Atunci, cu blândețe, Valeriu
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excepție a lui Valeriu și a camarazilor săi.
Numai că Wurmbrand a uitat repede cele
promise.
Studentul medicinist care l-a îngrijit
pe Gafencu până în ultima clipă, dr.
Aristide Lefa, a dat un interviu în legătură cu acesta:

i-a spus că din moment ce i-a dăruit medicamentele, acum ele îi aparțin și are libertatea să le folosească potrivit îndemnului conștiinței lui.
Într-adevăr, medicamentele au fost folosite de pastorul Wurmbrand, a cărui
viață a fost astfel salvată. Nu după mult
timp, pastorul avea să facă un gest similar,
cedând injecțiile primite de el chiar unui
legionar. De aici și confuzia întreținută în
media că pastorul i-ar fi salvat viața lui
Gafencu și nu invers.
Impresionat de trăirea creștină a lui
Gafencu, pastorul Wurmbrand a declarat
că vrea să intre în Rai pe aceeași poartă pe
care intră și Valeriu și și-a luat angajamentul că, dacă va mai fi vreodată liber, să vorbească lumii întregi despre trăirea de
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Rep: Spuneți-ne vă rugăm o întâmplare
mai deosebită cu pacientul Valeriu Gafencu!
Dr. Aristide Lefa: Sunt foarte multe
de zis, însă am să mă opresc asupra uneia
singure. Valeriu urma să suporte o
intervenție chirurgicală la spitalul din localitate, fiindcă noi nu aveam cele necesare pentru a-l opera în penitenciar.
Operația a fost foarte mult întârziată de
autoritățile comuniste. Când l-au pus pe
masa de operație nu i-au făcut cum trebuie anestezicul sau acesta era expirat, pentru că trupul lui Gafencu nu amorțise. Și
l-au operat mai bine de jumătate de oră
pe viu iar el nu a spus un cuvânt. Și-au dat
seama la final ce făcuseră, au rămas
impresionați, dar viața unui deținut nu valora nimic pe atunci.
Rep: Cum a murit Valeriu Gafencu?
Dr. Aristide Lefa: A fost un miracol că
a supraviețuit atât. Pe final abia mai putea
respira, inima îi bătea cu putere… I-am dat
apă cu zahăr căci n-aveam nici un tratament
la dispoziție. După ce a luat două guri s-a
ridicat și m-a mustrat ușor: „Lui i-au dat pe
cruce fiere iar voi îmi dați mie miere?”….
Imediat ce i-a fost scos trupul afară și
pus pe pământ, deși fusese o zi călduroa-
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să, cu soare, până atunci, în câteva minute s-a pornit o ninsoarea teribilă, care a
acoperit tot noroiul din jurul corpului lui
Valeriu.
Sfaturile date prin scrisorile trimise
celor trei surori mai mici și mamei sale,
Valeriu le împărtășește cu drag tuturor,
pentru că a iubit pe toţi oamenii și toate
creaturile lui Dumnezeu. Deschiderea sufletului său ne obligă pe mulți la un examen de conștiinţă amănunţit, la ascultarea glasului cugetului nostru: „Să trăim în
adevăr, să ne smulgem din păcat, să sacrificăm totul pentru Hristos, pentru adevăr.
Numai așa ne putem mântui, ne putem câștiga fericirea”... „Căutaţi fericirea în sufletele voastre. Nu o căutaţi în afara voastră. Să
nu așteptaţi fericirea să vină din altă parte,
decât dinlăuntrul vostru, din sufletul vostru,
unde sălășluiește Domnul iubirii, Hristos.
Dacă veţi aștepta fericirea din afara voastră, veţi trăi decepţii peste decepţii și niciodată nu o veţi atinge”.
Iată și câteva mărturii despre cel supranumit de părintele Nicolae Steinhardt
„Sfântul închisorilor”:
„Era înalt, puțin adus de spate, căci povara anilor petrecuți în închisoare își pusese amprenta, purta pe cap o căciuliță croșetată, care
semăna cu o armură medievală, teșită, ce-i
acoperea fruntea; figura ascetică, de mucenic
bizantin, dar având o față luminoasă, surâzătoare, care ușor trecea din zâmbet într-un
râs tonic, neostentativ, dar puternic, reconfortant. Părea coborât dintr-o pictură medievală, pentru a răspândi în jur tihnă… Am vă-

zut cum la acest om, pe măsură ce puterile
fizice îl părăseau, cele spirituale deveneau tot
mai puternice. Devenise un schelet, care abia
se mai ridica de pe pat, dar care nu înceta să
ne tălmăcească din tâlcurile evanghelice. Se
eteriza pur și simplu, sleindu-se în acelasi timp
fizic.” (Traian Popescu)
„Dumnezeu revărsase asupra lui harul
frumuseții sub toate aspectele: fizic, părea
un Arhanghel, purtând când spada de foc a
cuvântului dumnezeiesc, când crinul curăției
plin de parfum tainic. Moral, nu i se putea
reproșa ceva, smerenia îmbinându-se cu tenacitatea hotărârilor. Spiritual, era transfigurat tot timpul, într-o stare extatică aproape permanentă; nu puteai să-ți dai seama
dacă ceea ce spune vede în duh sau dacă
Duhul vorbește prin el. Viața lui era zbor
spre înălțimi... cu greu îl puteai urmări. Când
eram împreună cu părintele Serghie Vasile,
sub a cărui îndrumare ne însușeam rugăciunea isihastă, Valeriu iradia, la nivelul
percepțiilor senzoriale, o căldură interioară
de o intensitate greu de înțeles și de exprimat, cuvântul rămânând dator în actul cuprinderii.” (Virgil Maxim)
„Între cei mai cunoscuți martori-martiri,
care au suferit, trăind pe cele mai înalte culmi
ale spiritualității creștine, stâlp al rezistenței
spirituale românești din timpul opresiunii
comuniste, considerăm a fi fost atunci studentul VALERIU GAFENCU”. (IPS Bartolomeu Anania)
Preot Gelu Porumb
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COSMA PETROVICI,
AL DUNĂRII DE JOS,
EPISCOPUL EPURAT DE COMUNIŞTI

Episcopul Cosma Petrovici a
fost „pus în retragere prin
decretul 1836/10 septembrie
1947”! În felul acesta, Legea nr.
166 pentru punerea în retragere
a clerului, promulgată la 30
mai 1947, va marca sfârșitul
vrednicului episcop al Dunării
de Jos! Și, din păcate, nu a fost
singurul caz!

INTRODUCERE
Anul 1945, an fatidic pentru întreaga
ţară românească, a fost un an de mare cotitură și pentru Biserica Ortodoxă Română.
Încă de atunci se vorbea (și nu era nimic
neadevărat) despre o iminentă epurare a
ierarhiei superioare bisericești și în special a ierarhilor ardeleni, vizat fiind chiar
mitropolitul Nicolae Bălan. Printre ierar-
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hii avuţi în vedere de către noile autorități
de stat se afla și episcopul Dunării de Jos,
Cosma Petrovici, care, prin refuzul de a
colabora cu noile structuri, devenise o
persoană incomodă.
În 1945 nu există încă un document
concret care să demonstreze intenţia clară a autorităţilor comuniste de a înlătura
parte din ierarhia Bisericii Ortodoxe
Române. O astfel de lege va fi promulga-
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tă abia în 1947. Dar au existat totuși ierarhi care au fost scoși din scaun înainte ca legea respectivă să intre în vigoare, printre aceștia numărându-se Tit Simedrea, mitropolitul Bucovinei de Sud, și mitropolitul Olteniei, Nifon Criveanu.
PRIMII ANI, STUDIILE SEMINARIALE ŞI UNIVERSITARE
Episcopul Cosma Petrovici s-a născut la 11 ianuarie 1873 în orașul Brăila, din părinţii Vasile și Ecaterina (originară din judeţul Ialomiţa, comuna Făcăeni), tatăl fiind
slujbaș la vamă, iar mama casnică, după cum erau multe femei din acea perioadă.
Conform propriilor mărturisiri, în formarea viitorului vlădică un rol important l-a avut
bunica dinspre mamă, Anica, aceasta obișnuindu-și nepotul cu mersul la biserică și
dându-i primele învăţături de credinţă.
În august 1888, după numai doi ani de gimnaziu la Brăila, tânărul Petrovici insistă pe lângă mama sa să-l lase să se înscrie la examenul pentru burse de la Seminarul
din Galaţi: „Îmi aduc aminte, spunea episcopul Cosma, cum sărmana mi-a dat 20 de
lei, prea mult pentru acele zile, ca să acopere drumul, vaporul la Galaţi și actele trebuitoare”... Dorința tânărului candidat a fost împlinită de bunul Dumnezeu, el fiind admis al doilea. Din păcate, mama sa va muri la scurt timp după aceea, neavând bucuria
de a-și vedea fiul slujind lui Dumnezeu!
După absolvirea cursului inferior la Seminarul din Galaţi (1888-1892) și a cursului superior la Seminarul „Veniamin Costachi” din Iași (1892-1896), urmează cursurile Facultății de Teologie din Cernăuţi (1896-1900).
ACTIVITATE SACERDOTALĂ
După absolvirea Facultăţii de Teologie, scrie Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, tânărul Petrovici a fost hirotonit diacon la catedrala din Dorohoi (1897-1902), apoi preot (1902-1913) și protopop în Dorohoi (1902-1909). În perioada 1909-1913, părintele Petrovici este ales de către colegii săi preoţi membru al Consistoriului Superior
Bisericesc, înaltul for înfiinţat de către ministrul Spiru Haret. Apoi, la 1 septembrie
1913, viitorul episcop este numit profesor de religie la Liceul „Anastase Bașotă” și preot în Pomârla, jud. Botoșani (1913-1917), la o biserică particulară aflată sub oblăduirea unei epitropii, după cum se mai obișnuia încă în acele vremuri. Dar bunul Dumnezeu
avea să îl cheme pe slujitorul Său la o ascultare mult mai înaltă!
În anul 1916 începe războiul, cu toate suferinţele ce le presupune o astfel de calamitate. Astfel, liceul se transformă în spital, iar părintele Petrovici se implică, alături
de ceilalţi preoţi ai ţării, în lupta pentru alinarea suferinţelor victimelor. Apoi, în vara
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anului 1917, îi moare soţia, lăsându-l văduv cu opt copii.
VICAR LA IAŞI
ŞI EPISCOP LA DUNĂREA
DE JOS

Mănăstirea Cocoș

Mănăstirea Celic Dere

În luna iunie a anului 1923, la recomandarea Preasfinţitului Nicodim Munteanu, episcopul Hușilor și viitor patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române, preotul Petrovici este numit de către mitropolitul
Pimen Georgescu vicar al Mitropoliei Iașilor, fiind hirotonit sub numele de Cosma Botoșăneanu. La 18 iunie 1924, Marele Colegiu Electoral al Bisericii
Ortodoxe Române îl alegea în demnitatea de Episcop al Dunării de Jos, fiind instalat în scaun la 29 iunie 1924.
Episcopul Cosma Petrovici înregistrează, în istoria Eparhiei Dunării de Jos,
23 de ani de păstorire (1924-1947).
Slujirea sa arhierească se îndreaptă, în dimensiunea sa edilitară, majoritar spre
Dobrogea, unde zidește și sfinţește biserici și se îngrijește de mănăstirile din zonă.
La Galaţi ctitorește noua clădire a

Seminarului, care dăinuie până astăzi. Sub
raport cultural, întemeiază și editează trei
periodice bisericești locale: Căminul
(1925-1941), Solidaritatea și Vestitorul
(1926-1949).
Așa cum spuneam, activitatea economică o îndreaptă mai ales către zona
Dobrogei. Astfel, la marile mănăstiri din
judeţul Tulcea, Celic Dere, Cocoș și Saon,
pune bazele livezilor de pomi fructiferi și
podgoriilor, care devin sursa unui câștig
sigur și destul de consistent din care eparhia putea supravieţui. Treptat, se vor adăuga zestrei economice a eparhiei alte mici
activităţi care au rotunjit veniturile sărace ale episcopiei și care au fost orientate
spre câteva obiective prioritare: refacerea
Catedralei episcopale din Galaţi, finalizarea monumentalei biserici a Mănăstirii
Celic Dere, sfinţită în 1932, construcţia
de noi chilii la cele trei mari mănăstiri tulcene: Celic Dere, Cocoș și Saon, cu personal tot mai numeros.
Regiunea Dunării de Jos, zona Covurluiului, unde în anii războiului se desfășuraseră atâtea operaţiuni militare, se afla în
mare suferinţă și lipsuri. Cum oamenii
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Mănăstirea Cocoș, unde preoţii eparhiei,
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Catedrala arhiepiscopală a Dunării de Jos, interior

politici ai locului nu ofereau nici un sprijin fără un anume preţ, episcopul Cosma
Petrovici a preferat să se descurce prin
mijloace proprii, cu toate că, potrivit propriilor mărturisiri, în momentul instalării a găsit în caseta episcopiei numai 25 de
lei. Totuși nu se descurajează, ci, dimpotrivă, lucrează ca pentru Domnul!
La toate acestea se adaugă cea mai importantă ctitorie personală a Preasfințitului
Cosma Petrovici: actuala mănăstire și orfelinat „Sfântul Vasile cel Mare” din Galaţi,
proiectată iniţial ca un așezământ pentru
educaţia tinerelor, un internat de fete, ridicat în perioada 1928-1939. Astfel, cu
fondurile proprii ale episcopiei, s-a ridicat una dintre cele mai mari și mai frumoase clădiri din Galaţi, care din păcate
a cunoscut numeroase încercări.
Și, nu în cele din urmă, cunoscând nevoia de preoţi vrednici, dar și bine pregătiţi din punct de vedere intelectual, la 11
mai 1925 inaugurează noua clădire a
Seminarului „Sfântul Andrei” din Galați.
Pe planul dezvoltării vieţii spirituale
și a formării permanente a clerului din
Eparhie, episcopul Cosma Petrovici este

Catedrala arhiepiscopală a Dunării de Jos

Mănăstirea Saon
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pe serii, purtau discuţii pe teme duhovnicești. De asemenea, episcopul Cosma Petrovici
obișnuia să facă vizite și să slujească adesea în parohiile din eparhie, multe din ele
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extrem de izolate, cum erau cele din Delta
Dunării. Cu prilejul uneia dintre aceste
vizite, trecând prin satele de pe Braţul Sf.
Gheorghe și apoi la Sulina, ierarhul Dunării
de Jos poposește și pe Insula Șerpilor,
ultima frontieră din mare a României,
unde a sfinţit locul pentru un schit care,
din păcate, nu a mai putut fi terminat.
Marele cutremur din noiembrie 1940
a distrus un număr important de lăcașe
de cult, printre care și catedrala, abia refăcută. Multe lucruri trebuiau luate de la
capăt. La această nenorocire s-au adăugat
și greutăţile celui de-al Doilea Război
Mondial. Munca intensă și neajunsurile
vremurilor au afectat grav starea de sănătate a episcopului, aflat deja la o vârstă înaintată.
MĂRTURII ALE
CONTEMPORANILOR
„Preocupat exclusiv cu problemele religioase și gospodărești în legătură cu eparhia
pe care o conduce cu o rară destoinicie, episcopul Dunării de Jos nu s-a coborât în arena gălăgiei cotidiene, unde laudele și ponegririle se supralicitează în paguba morală a
celor care le caută; s-a coborât însă de nenumărate ori acolo unde a crezut că prezenţa
sa poate să influenţeze în bine mediul, fără
ca pentru aceasta să pretindă deșartele laude ale lumii”, scria ziaristul gălăţean Teodor
Iordache în anul 1936, caracterizându-l
astfel pe vlădică și arătând că Episcopul
Cosma, cu răbdare și prin puterea exemplului, a ajuns să fie respectat și iubit în

Galaţi, dar nu numai, tot mai mulţi alăturându-se proiectelor sale.
La prăznuirea a 10 ani de păstorire la
Dunărea de Jos, economul Petru Ghe.
Savin, preot în comuna Braniștea, scria
despre slujirea episcopului său astfel: „…
Păstorul nostru poate să întoarcă îndărăt
privirea cu duioșie, pentru tot ce l-a învrednicit Dumnezeu să înfăptuiască. Și poate
privi cu încredere în viitor, că silinţa și voinţa lui au putut birui apucăturile cele rele ale
multora dintre noi și au înfăptuit minunea
cea mare: a regenerării vieţii noastre sufletești, trezindu-ne la datorie și dându-ni-se
nouă, tuturor, exemplu de sobrietate, rânduire, economie și bunătate… Episcopul, prin
iubire, ca și samarineanul milostiv, se oprește și se apleacă asupra celui căzut între tâlhari, îl îndreaptă, îl povăţuiește cu mustrările părintești ca printr-un leac de preţ și,
scuturându-l, îl așază pe scaunul său demn
și înţelegător al rostului lui de preot în slujba altarului... Prin tactul său și prin felul
cum și-a înţeles apostolatul său de păstor, a
pătruns și mai temeinic și mai departe în inimile noastre”.
COMUNIŞTII „REZOLVĂ”
CAZUL EPISCOPULUI
COSMA PETROVICI
În mai 1947, Adunarea Deputaţilor,
dominată de comuniști, vota Legea nr.
166 pentru punerea în retragere a membrilor clerului tuturor cultelor, prin care
urmau să fie constituite „comisiuni speciale” care să „avizeze” punerea în retragere
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a acelor arhierei „deveniţi improprii funcţiunii lor, din cauza unor invalidităţi fizice sau
de altă natură”. Prin această manevră, comuniștii doreau să elibereze câteva scaune episcopale pe care sperau apoi să le ocupe cu oameni mai „flexibili”. Printre cei direct vizaţi era și episcopul Cosma, aflat în suferinţă.
În articolul 7 al Legii se prevedea că „Arhiereii-vicari, episcopii, arhiepiscopii și
mitropoliții Bisericii Ortodoxe Române deveniți improprii funcțiunii lor, din cauza
unor invalidități fizice sau de altă natură, vor putea fi puși în retragere la cererea
Ministerului Cultelor, în urma avizului conform al unei Comisii speciale, primind o
sumă egală cu salariul gradului respectiv, fără altă indemnizație, având însă dreptul de
îngrijire și întreținere într-una din mănăstiri pe tot timpul cât locuiesc în mănăstire.
Comisia specială de mai sus va fi alcătuită din delegatul Ministerului Cultelor ca
președinte, care va putea fi și medic, un magistrat delegat al Ministerului Justiției și un
delegat al Sfântului Sinod”. De la Vasile Manea aflăm că episcopul Cosma a fost „pus
în retragere prin decretul 1836/10 septembrie 1947”, trecând la cele veșnice la 16 decembrie 1948 și fiind înmormântat în curtea Bisericii Mavromol din Galaţi, după dorinţa sa.
În anul 1995, episcopul Casian al Dunării de Jos a strămutat în Catedrala Episcopală,
într-un mormânt anume pregătit, rămășiţele pământești ale Preasfinţitului Cosma,
care așteaptă aici Învierea cea de obște și răsplata ostenelilor sale.
ÎNCHEIERE
În încheiere menționăm faptul că toți membrii ierarhiei superioare aveau dosare
de urmărire, astfel încât situația Bisericii Ortodoxe Române era cunoscută întru totul
noilor structuri politice care au preluat puterea la 6 martie 1945. Încă din anul 1945,
acestea au făcut o verificare atât ierarhilor în funcție, cât și potențialilor candidați, astfel încât, la 23 august 1946, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a primit un
referat din partea autorităților de stat prin care se cerea pensionarea urgentă a unor ierarhi pe motiv de boală, adevărata pricină fiind de fapt, așa cum afirmau istoricii George
Enache și Adrian Nicolae Petcu, că aceștia erau ierarhi „necorespunzători cerințelor
impuse de noul ritm al vremii”. În felul acesta, Biserica neamului a pierdut mulţi ierarhi de mare vrednicie, printre care și pe Episcopul Cosma Petrovici al Dunării de
Jos.
Veșnica lui pomenire!
Protoiereu Constantin Totolici
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PELERINAJUL NEPSIS
ÎN ŢARA SFÂNTĂ
un mijloc de a-L întâlni pe Dumnezeu
n perioada 19-26 noiembrie 2016, asociaţia NEPSIS Franţa a organizat, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Iosif și cu sprijinul Departamentului de Pelerinaje al Mitropoliei, primul pelerinaj în Ţara Sfântă dedicat tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Acesta s-a desfășurat pe parcursul a 8 zile, după un program
adaptat pentru tinerii Nepsis propus de diaconul Bogdan Grecu. Astfel, 51 de tineri,
alături de părintele Iulian Nistea și de diaconul Bogdan Grecu, am reușit să comprimăm timpul biblic dintre Vechiul și Noul Testament parcurgând toate evenimentele
legate de Mântuitorul Hristos în numai o săptămână.
Nu se poate descrie în cuvinte ceea ce s-a întâmplat cu fiecare dintre noi pe parcursul acestui pelerinaj, dar cert este că ne-am întors cu toţii mai luminoși decât atunci când

Î
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am plecat. Dar cum oare să nu
fie așa, după ce am slujit o Sfântă
Liturghie în peștera Nașterii
Domnului din Betleem sau o
altă Sfântă Liturghie în faţa
Pietrei Răstignirii de pe Golgota?
Inimile noastre nu au putut face
faţă bucuriei resimţite pe parcursul întregului pelerinaj…
Pentru a vă reda o mică parte
din esenţa acestei călătorii deosebite, veţi găsi mai jos mărturia
Oxanei, apropiată a echipei Nepsis
Paris. Mărturiile complete, fotografiile și materialele video din pelerinaj se găsesc pe site-ul nostru,
www.nepsis.org, la pagina dedicată pelerinajului. Vă așteptăm alături de noi și anul acesta, în cadrul
altor evenimente și pelerinaje!
Următorul eveniment la
care vă invităm este Congresul
Nepsis organizat la Paris pe 25
februarie 2017!
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„«Într-o viaţă de om trebuie să faci un copil, să
construiești o casă, să sădești un pom», așa spune
înţelepciunea populară. Tind să cred că lucrurile s-au
mai schimbat, dar în același timp nu contest intemporalitatea acestui «sfat». Totuși, dacă ar fi după mine,
aș mai adăuga următoarele cuvinte: «... să mergi într-un
pelerinaj în Israel». Sunt de acord și cred că Dumnezeu
este oriunde, este un non-sens să vorbești despre o geo-
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grafie a lui Dumnezeu. Dar în Israel prezenţa
Lui este specială, cel putin așa o găsesc eu. De
ce? Simplu. Acolo, Adevărul din Scriptură
capătă o formă mult mai reală și palpabilă
datorită locurilor însemnate prin biserici și
mănăstiri sau, pur și simplu, a peisajelor
naturale și arhitecturale…
Israelul mai este perceput și ca un loc de
căutare sau regăsire, fie a sinelui, fie a lui
Dumnezeu. Tinerii sunt cei mai vizaţi în
acest sens. Experienţa pelerinajului Nepsis
în Israel, organizat în perioada 19-26 noiembrie 2016 pentru tinerii ortodocși, m-a
ajutat să înţeleg că toate diferenţele noastre
din viaţa socială obișnuită dispar pe
Pământul Făgăduinţei și tindem să devenim
un întreg prin aspiraţiile noastre de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a ne apropia de El,
de a înţelege rostul nostru și de a găsi calea
noastră. Introvert sau extrovert, medic sau
femeie de serviciu, căsătorit sau necăsătorit,

ne este sete de Dumnezeu. Vrem să-L cunoaștem. De aceea, foarte des pe parcursul acestui pelerinaj toată energia și neliniștea tinereţii noastre din timpul liber pălea în faţa
tăcerii și adâncirii în sine din timpul explicaţiilor date de către dragul nostru ghid.
Pentru mine, personal, Israelul a devenit
și locul unde timpul se oprește în loc. Ne dorim de foarte multe ori acest lucru, nu? Atunci
când predăm proiecte, când suntem în vacanţă sau când toate lucrurile merg perfect în viaţa noastră… Ei bine, aparent acest lucru este
posibil doar în contextul uitării de sine și dăruirii gândurilor noastre lui Dumnezeu. Nu
contează de unde vii, ce faci, ce vrei să faci, ce
te doare, pe cine iubești… odată ce ești pe pământul unde Hristos a suferit, urmează-L pe
El de la Betleem la Golgota.
Mergeţi în Israel! Acolo ești doar tu și
Dumnezeu.”
Roxana Lungu
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PROIECTUL PASTORAL-MISIONAR ȘI CATEHETIC
„ICOANA LUI HRISTOS - CHIPUL OMULUI
ÎNDUMNEZEIT” ÎN EPISCOPIA ITALIEI

În perioada în 28-31 ianuarie 2017, la Roma, a avut loc proiectul pastoral-misionar și catehetic intitulat „Icoana lui Hristos - chipul omului îndumnezeit”. Oaspetele
de onoare al acestui eveniment important a fost ÎPS Casian, arhiepiscopul Dunării de
Jos, care a susținut următoarele conferințe din cadrul programului prezentat mai jos:

Duminică, 29 ianuarie
09.30 – Dumnezeiasca Liturghie la Paraclisul Sfântul Alexie, Omul lui Dumnezeu din
Roma - Torre Spaccata (Via Torre Spaccata 157);
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17.00 – Vecernie la Parohia Nașterea Maicii Domnului din Roma II (Via Gallia 162);
18.00 – Conferința cu tema: „Importanța icoanei în viața creștinului și a familiei sale”, adresată credincioșilor din Roma și Regiunea Lazio.
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Luni, 30 ianuarie
09.30 – Dumnezeiasca Liturghie la Parohia Sfânta Cuvioasă Muceniță Anastasia din
Albano-Genzano;
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18.00 – Conferința cu tema: „Teologia icoanei - izvor de inspirație pentru transfigurarea vieții noastre”, adresată preoților și preoteselor din Roma și Regiunea
Lazio, la Parohia Roma III.
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Marți, 31 ianuarie
08.45 – Conferința cu tema: „Icoana lui Hristos – chipul omului îndumnezeit”, în cadrul Congresului și Adunării Eparhiale.
Proiectul pastoral-misionar și catehetic „Icoana lui Hristos – chipul omului îndumnezeit” se înscrie în cadrul evenimentelor legate de Anul Omagial al Sfintelor Icoane,
al iconarilor și al pictorilor bisericești.
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ADUNAREA EPARHIALĂ ȘI CONGRESUL EPISCOPIEI
ORTODOXE ROMÂNE A ITALIEI

ub președinția Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei
Ortodoxe Române a Italiei, la
Roma, marți, 31 ianuarie a.c., au avut loc
lucrările Adunării Eparhiale și ale Congresului Episcopiei Ortodoxe Române a
Italiei (EORI). În cadrul ședinței au fost
aprobate atât rapoartele sectoarelor de activitate ale Eparhiei Italiei aferente anului
2016, cât și propunerile pentru anul în
curs. Invitatul de onoare din acest an al
EORI a fost Înaltpreasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos.

S

Programul a început cu o slujbă de TeDeum, după care Preasfințitul Părinte
Siluan a adresat celor prezenți un cuvânt
de întâmpinare.
După cuvântul Preasfinției Sale,
Înaltpreasfințitul Casian a susținut prelegerea cu tema „Icoana lui Hristos – chipul omului îndumnezeit”. Conferința face
parte dintr-un proiect pastoral-misionar
și catehetic mai amplu, desfășurat de EORI
în perioada 29-31 ianuarie, ce are ca titlu:
„Icoana lui Hristos – chipul omului îndumnezeit”.
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Au urmat saluturile oficiale ale
reprezentanților autorităților române și italiene prezenți la Congres,
după care au început lucrările Sesiunii Ordinare a Adunării Eparhiale,
cu următoarea ordine de zi: Prezentarea Raportului General de Activitate a Eparhiei, pe anul 2016; prezentarea și aprobarea Bilanțului
Bugetar pe anul 2016 și a Planului
Financiar pe anul 2017, ale Centrului Eparhial; completarea numărului statutar al membrilor clerici și mireni ai Consiliului Eparhial și ai
Adunării Eparhiale.
La finalul adunării, Preasfințitul
Părinte Siluan a avut o convorbire
cu caracter duhovnicesc și pastoral-misionar cu preotesele prezente
la acest eveniment.
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Reţete
PASTĂ DE PEȘTE
simplă și delicioasă, merge atât pentru o masă
festivă, cât și pentru o masă de zi cu zi.
Ingrediente: 1 conservă pește, 3 roșii medii, 1 morcov mic, 1 măr acruț, 1 ceapă medie tăiată fin (1-2 linguri), verdeață, sare, piper, 1 lingură smântână sau maioneză.
Mod de preparare: Morcovul curățat se dă
pe răzătoare; la fel și mărul. Într-un bol se
pune peștele, se scot oasele (dacă sunt) și se
mărunțește cu o furculiță; deasupra se adaugă morcovul, ceapa, mărul, verdeața (pătrunjel, mărar, busuioc, cimbru etc., tocate mă-

și sfaturi practice

runt), sare, piper după gust și smântâna; se
amestecă bine. Roșiile se taie rondele și pe fiecare bucată se pune o linguriță de pastă (poate fi servită și pe biscuiți sărați), ornată cu
verdeață. Se ține la frigider până la momentul servirii.!
PATE DE OUĂ
un aperitiv versatil, un deliciu absolut cu
minimum de efort...
Ingrediente: 3 ouă, 2 căței de usturoi, 1
ceapă, 3 linguri nuci măcinate, ulei de
măsline și sare..
Mod de preparare: Se fierb ouăle 10
minute și se răcesc în apă rece. Într-o tigaie se călește ceapa tăiată mărunt în
puțin ulei cca 5-7 minute, la foc mic,
apoi se adaugă usturoiul pisat și se
oprește focul. Se pun într-un blender
ouăle curățate, nucile, ceapa și uleiul din
tigaie și se frulează până se obține o pastă fină. Adăugați sare după gust.
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Pateul se poate servi, de exemplu, pe pâine
prăjită.
RAȚĂ CU MERE
o mâncare cu gust incomparabil, care
poate îmbogăți o masă de sărbătoare
Ingrediente: o rață de cca 2 kg, 100 g prune uscate fără sâmburi, 3-4 căței de usturoi,
2-3 mere, 2-3 cartofi (se pot înlocui cu mere),
zeamă de lămâie, sare, piper.
Mod de preparare: Rața se spală și se
usucă. Apoi se unge și în interior și pe
dinafară cu miere, usturoi pisat, sare, piper

și zeamă de lămâie, după care se lasă la
marinat până a doua zi, la rece. Merele se
spală și se taie bucăți. Se umple burta raței
cu prune și mere. Într-un vas pentru cuptor se așază o bucată de hârtie de copt de
două ori cât lungimea vasului, astfel încât
rața să poată fi și acoperită. Se pune rața
pe hârtie, înconjurată de bucăți de mere
și/sau cartofi (totul asezonat cu sare și
piper). Se acoperă rața cu hârtia de copt,
iar colțurile se prind unele de altele și se
dă la cuptorul preîncălzit la 200° C cca 2
– 2,5 ore. Când rața este aproape gata,
desfaceți partea de sus a hârtiei și mai
lăsați-o la cuptor până se rumenește.

SALATA „STRUGURE”
o salată elegantă, delicioasă, ce poate fi
vedeta unei mese festive
Ingrediente: 2 fileuri de pui, 3 ouă, 100-150
g cașcaval tare, 300-400 g struguri, 1/2 cană
nuci măcinate, 1-3 lingurițe curry, maioneză (sau iaurt grecesc pentru varianta dietetică), 1/2 lămâie, ulei, sare.
Mod de preparare:
Se spală carnea și se taie în bucățele mici,
după care se marinează cu sucul de la o jumătate de lămâie cca 30 minute. Se încinge uleiul într-o tigaie și carnea se prăjește
foarte rapid, la foc mare. După ce s-a rumenit, se presară deasupra praful de curry și puțină sare și se lasă puiul la gătit încă
5 minute, la foc mic și acoperit cu capac.
Carnea răcită se pune la scurs într-o sită.
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Se ia un platou și se așază bucățelele de
pui într-o grămăjoară în formă de bob de
strugure, care apoi se unge cu o parte de
maioneză și se presară nuci. Se continuă
cu un strat din ouăle rase, apoi iar maioneză și deasupra nuci. Urmează stratul cu
cașcavalul ras, apoi maioneză și nuci deasupra. Acum toată suprafața grămezii
obținute se unge cu maioneză și se acoperă cu jumătăți de boabe de strugure (fără
semințe). Decorați, la final, salata cu restul de nuci și o codiță de strugure.
(după bucătarul.tv)
PRĂJITURĂ CU IAURT,
FRIȘCĂ ȘI PIERSICI
o propunere pentru a deveni cofetarul
familiei!
Ingrediente: 250 g pișcoturi, 150 g cremă
de brânză cu smântână (Almette sau
mascarpone), 150 g zahăr pudră, esență
de vanilie, 200+100 ml frișcă lichidă, 500 g
iaurt cu piersici, 2 plicuri gelatină granule,
700 g compot piersici.

Mod de preparare:
Tapetăm o formă de chec cu folie alimentară. Pișcoturile le trecem prin zeama de
compot și cu ele tapetăm marginile formei de chec. Tăiem puțin din fiecare
pișcot.
Gelatina o hidratăm în 200 ml zeamă din
compot timp de 10 minute, apoi o topim
pe foc mic, fără a o da în clocot. Crema de
brânză o amestecăm cu zahărul pudră, adăugăm apoi esența de vanilie, iaurtul de
fructe (cine dorește poate pune în iaurt
piersici din compot, tăiate mărunt), gelatina dizolvată și 200 ml frișcă bătută spumă. Crema obținută o turnăm în forma de
chec tapetată cu pișcoturi. Peste cremă
așezăm din nou pișcoturi și dăm la frigider de seara până dimineața sau cel puțin
4 ore. Răsturnăm prăjitura pe un platou.
Decorăm cu piersicile din compot pe care
le tăiem felii și le așezăm deasupra. Frișca
rămasă o mixăm spumă tare și continuăm
decorarea prăjiturii cu ea, după imaginația
fiecăruia.
Poftă bună!
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ȘTIAȚI CĂ...?
S-a tot discutat despre puterea lămâii de a curăța organismul și de a echilibra pH-ul; s-au scris numeroase articole despre beneficiile consumului de apă
cu lămâie pe stomacul gol; cu toate acestea, lămâia poate face mult mai multe pentru tine. Lămâia conține și limonoizi, niște
fitochimicale extrem de puternice în lupta
cu bolile, care sunt chiar mai eficiente decât chimioterapia, după unii specialiști.
Aceste fitochimicale protejează împotriva
anumitor forme de cancer, scad colesterolul, ajută la detoxifierea ficatului și sunt în
cantitate de 10 ori mai mare în coajă decât
în suc. Dacă vrei să beneficiezi de toate
proprietățile lămâii, ar trebui s-o consumi
în totalitate și nu doar să asezonezi preparatele cu sucul ei. Cea mai simplă modalitate de a folosi lămâia cu coajă, pulpă, suc
și chiar sâmburi este să o congelezi. Caută
lămâi bio, spală-le și păstrează-le la congelator, întregi sau tăiate în sferturi. Odată
înghețată, luați o răzătoare și radeți din ea
(pe răzătoarea fină) peste preparatele alimentare dorite: salate, ciorbe, supe, cereale, sosuri pentru paste, orez, prăjituri și peste orice preparat vreţi.
Scorțișoara este un condiment ce
aduce o mulțime de beneficii organismului (pe lângă faptul că este unul
dintre cei mai mari dușmani ai kilogramelor în plus): îmbunătățește digestia, ameliorează senzația de greață, combate balonarea și diareea, îmbunătățește circulația
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periferică, anihilează respirația urât mirositoare, reglează menstruația, întărește sistemul imunitar, previne îmbătrânirea celulară, reglează nivelul glucozei din sânge și
al insulinei, accelerează metabolismul și reduce considerabil pofta de dulce. Dar...
atenție: consumul de scorțișoară în exces
poate provoca tulburări severe de ritm cardiac! (după fiisanatos.info)
Strugurii sunt folosiți în tratarea diferitelor afecțiuni încă din Antichitate, dar astăzi ocupă un loc important în tratarea și prevenirea unor boli care
fac nenumărate victime; roșii sau albi, sunt
foarte eficienți în îmbogățirea organismului cu vitamine (A, B1, B2, B3, B5, B6, B9,
C, E, D, P etc.) și minerale (fier, sodiu, calciu, potasiu, fosfor, magneziu, clor, siliciu,
mangan, crom etc.); sunt extrem de buni
pentru sănătate pentru că au în conținutul
lor multă apă. Ajută la o dietă de detoxifiere și la pierderea în greutate; cei roșii scad
nivelul trigliceridelor și al colesterolului din
sânge și oferă o importantă protecție vasculară, reducând riscul apariției bolilor de
inimă; previn apariția cancerului, favorizează stagnarea și chiar micșorarea tumorilor existente; mustul este foarte apropiat
ca structură de laptele matern, ceea ce ne
arată cât de folositor este, mai ales celor ce
depun efort în activități intelectuale intense; semințele de struguri conțin antioxidanți
puternici care blochează îmbătrânirea prematură. Ele au și proprietăți antivirale. (dr.
Floarea Damaschin)
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