CUVÂNT LA }NVIEREA DOMNULUI

CUVÂNTUL
MITROPOLITULUI

IOSIF
Învierea din morţi a Domnului nostru
Iisus Hristos, pe care astăzi o prăznuim,
este, fără îndoială, momentul cel mai însemnat în viaţa omenirii. Învierea Lui a
schimbat cursul istoriei omenirii, o istorie a cărei măsură era trecerea timpului
spre moarte. Moartea se vede acum biruită de Cel fără de păcat. Iată că iadul, hrănindu-se din puterea păcatului care a zămislit moartea, este fără vlagă în faţa
luminii lui Hristos pogorât la iad, pe care
noi o primim astăzi simbolic prin lumânarea aprinsă. Puterea păcatului însuși a
fost biruită prin smerenia Celui mort pe
Cruce și Înviat, smerenia Lui devenind
smerenia noastră, lumina Învierii Lui devenind lumina vieţii noastre, bunătatea
Lui prin care am primit iertarea devenind
bunătatea noastră și noi dăruind viaţă la
rândul nostru prin iertare, frumuseţea Lui

plină de lumina Învierii devenind frumuseţea noastră.
Această frumuseţe, pe care am primit-o la botez, să ne străduim să o păstrăm
nevătămată, păzind și împlinind cuvântul
pe care Hristos Domnul ni l-a dat. El are
nevoie și de noi pentru ca puterea iubirii
Lui să lumineze întunericul urii din sufletele stăpânite de păcat în lumea aceasta.
„Așa să lumineze lumina voastră înaintea
oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre
cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel
din ceruri” (Mt 5, 16). Puterea întunericului adusă de păcat nu se poate birui
decât cu puterea luminii dragostei, adusă
de Hristos Domnul prin jertfa Sa pe Cruce
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și prin Înviere. Taina lucrării în lume a
iubirii dumnezeiești plină de lumina Învierii trece și prin omul credincios, precum spune Mântuitorul Apostolilor Săi:
„Poruncă nouă dau vouă: să vă iubiţi unul
pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa
și voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta
vor cunoaște toţi că sunteţi ucenicii Mei,
dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii”
(In 13, 34-35). Întru această dragoste ne
vor cunoaște toţi ca ucenici ai Lui, dar Îl
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vor cunoaște și pe El
ca Izvor al dragostei
și al iertării de păcate,
al păcii și al bucuriei
care vin din iertare.
„Iar eu zic vouă: iubiţi
pe vrăjmașii voștri, binecuvântaţi pe cei ce vă
blestemă, faceţi bine
celor care vă urăsc și
rugaţi-vă pentru cei ce
vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din
ceruri, că El face să răsară soarele peste cei
răi și peste cei buni și
trimite ploaie peste cei
drepţi și peste cei nedrepţi. Căci dacă iubiţi
pe cei ce vă iubesc, ce
răsplată veţi avea? Au
nu fac și vameșii același
lucru?” (Mt 5, 44-46).
Lumina dragostei lui Hristos Cel Înviat
am primit-o și noi în această noapte a Învierii, lumină care se cere trăită în viaţa
noastră prin faptele cele bune ale dragostei
revărsate cu prisosinţă în inimile noastre.
Lumina pe care o ţinem în mâini este lumina lui Hristos, lumina iubirii cu care
El ne iubește, iubire pe care am primit-o
astăzi și noi împreună cu Apostolii în mijlocul cărora Hristos Cel Înviat vine prin
ușile încuiate.
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Cu iubirea Lui plină de lumina Învierii,
Hristos vine înspre noi, dar nu poate intra prin ușile încuiate ale inimii, are nevoie să Îi deschidem și să Îl chemăm, să ne
așezăm la masa iubirii Lui jertfelnice, să
Îl lăsăm să ne umple de Înviere. Suferinţele
și neputinţele noastre le cunoaștem foarte bine, slăbiciunile ne așteaptă și ne prind
la tot pasul în mrejele lor, cursa întinsă a
păcatului este pururea înaintea noastră,
dar puterea iubirii lui Hristos este mai
mare decât toate și ne-a scos din înlănţuirea lor, dându-ne iertare. Lumina Învierii
este și lumina iertării prin care ne-a vindecat de rana morţii, lăsându-Se pe Sine
rănit pentru iertarea noastră, precum spune Isaia prorocul: „Dar El fusese străpuns
pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru
mântuirea noastră și prin rănile Lui noi toţi
ne-am vindecat” (Isaia 53, 5). Credem oare
că suntem vindecaţi de păcat și de moarte prin Crucea Lui, că ne-a ridicat și pe
noi odată cu ridicarea Lui din morţi ? A
nu crede însemnă a-L căuta încă pe Hristos
între cei morţi, așa cum Îl căutau plângând mironosiţele femei și Apostolii înainte de a înţelege că a Înviat, pentru că,
deși au văzut pe Lazăr revenind din moarte la cuvântul Lui, se îndoiau că va învia,
precum a rămas și Toma cu îndoiala până
L-a văzut și a pipăit coasta Sa, încredinţându-se pe el și pe cei de după el.
De câte ori nu pierdem sensul vieţii, de
câte ori nu pune deznădejdea stăpânire pe

noi, de câte ori nu pierdem credinţa că Cel
Înviat ne va învia și pe noi, și căutăm alinare în cele trecătoare ale vieţii, adică în moarte! Dar plecând totuși în căutarea lui Hristos,
chiar și atunci când nu vedem altceva decât mormântul în faţa noastră și moartea,
sigur ne va întâmpina Îngerul care ne va îndrepta pașii spre adevărul Învierii precum
pe mironosiţe! Să Îl căutăm pe Hristos cu
orice preţ în viaţa aceasta, fără frică, așa precum mironosiţele femei și Apostolii, deși
erau înspăimântaţi de cele petrecute cu
Învăţătorul lor. Să credem din adâncul inimii că Hristos a Înviat și nu ne-a părăsit și
nu ne va părăsi niciodată atâta timp cât credinţa noastră este întreagă în El, Cel
Răstignit și Înviat.
Lumina iubirii dumnezeiești izvorâtă
din Mormântul dătător de viaţă, aducătoare de iertare, de speranţă, de bucurie
mântuitoare, de putere în răbdarea suferinţelor și ispitelor de tot felul, de bunătate, de libertate, să ne călăuzească în viaţa de zi cu zi, făcându-ne iubitori faţă de
toţi și iertători, milostivi cu cei care sunt
– atât de numeroși astăzi – în necazuri și
lipsuri de tot felul, nejudecători și blânzi,
știind că Blând și Bun este Domnul Cel
Înviat și cu noi și că nu a venit „ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască, prin El, lumea” (In 3, 17) și să facă din noi oameni
vii, trăitori ai darului Învierii Lui.
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† Mitropolitul Iosif
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SILUAN
HRISTOS CEL ÎNVIAT
NĂDEJDEA VIEŢII NOASTRE

Hristos a Înviat!
Această salutare cu care ne întâmpinăm unii pe alţii, începând de astăzi și până
la praznicul Înălţării Domnului, constituie în mod prescurtat mărturisirea noastră
de credinţă în Hristos Cel ce a pătimit și
S-a îngropat și a înviat a treia zi, după
Scripturi, S-a înălţat la ceruri și șade de-a
dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morţii, a Cărui Împărăţie
nu va avea sfârșit, așa cum spunem în
Crez.
Praznicul Învierii din fiecare an constituie un înnoit prilej de a gusta și de a
trăi dinlăuntru Harul și bucuria pe care ni
le aduce Hristos Cel Înviat, pentru a nu
rămâne încă o dată doar la cele dinafară:
la a lua „lumină” și „paști”, la ouă roșii și la
miel, la pască și la cozonac, fără să mai
știm de fapt ce stă la temelia a tot ceea ce
facem și trăim în calitate de creștini…
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E limpede că atunci când Învierea
Domnului ne găsește în împrăștierea lăuntrică la care ne aduce viaţa pe care o
acordăm zi de zi cu atâta fidelitate la „obligaţiile” lumii acesteia, ea se întâmpină și
se trăiește ca unul dintre evenimentele cotidiene pe care le traversăm, ca de obicei,
la suprafaţă, în fugă, centrat pe mâncat și
pe băut, trecând pe lângă noi fără să lase
în urmă decât amintiri exterioare…
Învierea Domnului Hristos nu este
„aniversarea” a ceea ce odată ca niciodată s-a întâmplat mai mult sau mai puţin
real, ci înseamnă prilejul de a ne face părtași dinlăuntru la ceea ce acest eveniment
dumnezeiesc aduce cu sine pentru noi și
pentru a noastră mântuire.
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Hristos Dumnezeul Cel Fără de moarte a gustat moartea pentru noi și a biruit-o, pentru ca noi, cei muritori, să gustăm
din Viaţa Sa cea nouă și fără de sfârșit.
Cel ce, Dumnezeu fiind, S-a făcut om
pentru noi și a primit a fi neputincios ca
un prunc iese astăzi ca un Atotputernic
din pântecele pământului, pentru a ne
aduce bucuria vieţii celei veșnice și
Împărăţia Cerurilor, pe care ne îndeamnă să le primim ca pruncii.
Hristos Cel ce a primit suferinţa și
moartea din dorinţa iubitoare și compătimitoare de a fi părtaș la toate ale noastre
vine astăzi în viaţa noastră, cu toate suferinţele și întunecimile ei, să o lumineze cu
Lumina Vieţii și a Învierii Sale.
Hristos Cel înviat, curăţind, prin moarte, firea noastră de păcat, vine în necurăţia sufletului nostru, ca să o curăţească cu
scump Sângele Său, ce izvorăște din coasta Sa precum dintr-un izvor al nestricăciunii.
Domnul Cel necuprins vine astăzi să
vindece rănile sufletelor și ale trupurilor
noastre și îngustimea gândirii și priceperii
noastre, curăţindu-ne simţurile pecetluite
cu Sfântul Mir la Botez, spre a ni le deschide la contemplarea frumuseţii Sale.
Hristos Domnul Cel înviat vine astăzi
în singurătatea sufletului nostru pentru a
ne încredinţa de prezenţa Lui și de împreună-petrecerea Sa cu noi, în toate zilele,
până la sfârșitul veacurilor. El Se face împreună-călător cu fiecare dintre noi pe calea vieţii, precum odinioară cu Luca și
Cleopa pe drumul Emausului, pentru a ni

Se arăta și nouă la frângerea pâinii, la fiecare Dumnezeiască Liturghie.
Hristos Cel ce a stat trei zile în mormânt vine astăzi în mijlocul nostru și în
cămara de taină din sufletul fiecăruia dintre noi pentru a ne spune: Nu vă temeţi
voi! Pace vouă!
Astăzi graniţa dintre cele cerești și cele
pământești este deschisă și cei răposaţi –
strămoșii, părinţii și maicile noastre, fraţii și surorile, fiii și fiicele care s-au mutat
de la noi – prăznuiesc împreună cu noi
Învierea Domnului.
Acestuia să-I redeschidem astăzi inimile și viaţa noastră și să-L slăvim pentru toate darurile pe care ni le aduce, pentru a ne
face și pe noi martorii Lui în lumea care ne
înconjoară și care, nemaicunoscându-L cu
adevărat, s-a îmbolnăvit de descurajare și
deznădejde, de violenţă și de agresivitate,
s-a umplut de neînţelegeri, de certuri și de
dezbinări. Întregul pământ și întreaga făptură (creaţie) așteaptă arătarea fiilor lui
Dumnezeu, pentru a mai putea vedea o
undă de speranţă în convulsiile prin care
trece și în degradarea la care a ajuns.
Prin pătimirile și Învierea Sa, Hristos
ne cheamă astăzi și pe noi, pe toţi cei ce
credem în El, la compătimire cu suferinţa întregului neam omenesc și la rugăciune pentru mântuirea tuturor, precum și
pentru propria noastră mântuire; să devenim și noi fii ai Învierii care să ducem
această bună vestire la toată lumea, împrospătând cu ea întreaga făptură, dându-i nădejde de viaţă nouă, întemeiată pe
Hristos Cel Înviat din morţi.
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De aceea, vă îndemn și eu, împreună cu Sfântul Apostol Pavel:
„Bucuraţi-vă pururea întru Domnul!
Și iarăși zic: Bucuraţi-vă!
Omenia voastră să se facă cunoscută tuturor oamenilor!
Domnul este aproape!
Nu vă împovăraţi cu nici o grijă.
Ci întru toate, prin rugăciune și mijlocire cu mulţumire,
cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu.
Și pacea lui Dumnezeu, care covârșește orice minte,
să păzească inimile voastre și cugetele voastre întru Hristos Iisus.
Mai departe, fraţilor,
câte sunt adevărate, câte sunt de cinste,
câte sunt drepte, câte sunt curate,
câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun,
orice virtute și orice laudă, la acestea să vă fie gândul”
(Filip. 4, 4-8).
Că lui Hristos Cel ce pentru noi a înviat din morţi I se cuvine toată slava și cinstea,
Lui să-I închinăm toată viaţa noastră și nădejdea, acum și în veci. Amin.

Foto: Horea Preja

† Episcopul Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

6

APOSTOLIA • NR. 73 • APRILIE 2014

CUVÂNT LA }NVIEREA DOMNULUI

CUVÂNTUL
EPISCOPULUI

TIMOTEI
Hristos a Înviat!
„Eu sunt Cel ce sunt” (Ieș. 3, 14) a fost
răspunsul lui Dumnezeu către Moise, atunci
când acesta L-a întrebat pe Cel cu Care vorbise în rugul aprins: „Dar de-mi vor zice:
Cum Îl cheamă, ce să le spun?” (Ieș. 3, 13).
Și a mai zis Dumnezeu: „Așa să spui fiilor
lui Israel: Acesta este numele Meu pe veci;
aceasta este pomenirea Mea din neam în
neam!” (Ieș. 3, 15). Ne aducem cu toţii
aminte de acest emoţionant dialog al lui
Dumnezeu cu Moise, de chemarea pe care
i-a făcut-o lui Moise, de răspunsul acestuia și mai apoi de felul în care, prin el,
Domnul avea să fie eliberatorul poporului
Său din robia egiptenilor. Moise prorocul
a mărturisit lumii întregi, nouă, celor de astăzi, dar și celor de după noi, că Dumnezeu
este viu, că există și că este principiul de
existenţă a tot ce este creat și necreat.
La plinirea vremii (cf. Gal. 4, 4),
Dumnezeu L-a trimis în lume pe unicul
Său Fiu pentru ca să ne descopere încă un
lucru minunat, anume că El este iubire

(cf. 1 Ioan 4, 16), o iubire pe care încă de
la începutul creării lumii a arătat-o omului. Dumnezeu l-a creat pe om pentru a-Și
împărtăși iubirea. Însă omul, din pricina
ispitei venite din partea celui rău, a căzut
în neascultare faţă de Tatăl său, îndepărtându-se de Acesta. Dar, pentru că iubirea nu cade niciodată, a făcut Dumnezeu
posibilă reîntoarcerea omului la El, prin
Fiul Său, Care ne-a răscumpărat pe fiecare dintre noi și ne-a reașezat în demnitatea de fii și moștenitori ai Lui, ai celei mai
însemnate averi, ai iubirii celei nestricăcioase și ai vieţii veșnice. Iată, pe scurt,
care este temeiul sărbătorii de astăzi, motivul bucuriei acestei minunate zile.
Hristos a Înviat și vine să ne spună din
nou că a înviat pentru noi și că ne dăruiește dragostea Sa.
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El înviază azi și în sufletul nostru și astfel ne dă mărturie viaţa Sa plină de iubire. El vine să ne spună că fiecare în parte
valorează mai mult decât lumea întreagă
și că, rămânând în comuniune cu El, nu
avem a ne teme de nimic, niciodată.
Acesta este mesajul pe care Dumnezeu
ni-l trimite azi fiecăruia: că ne iubește mai
mult decât orice și că nimic nu-L face mai
fericit decât să împartă iubirea Sa cu noi,
o iubire care nu se sfârșește niciodată și
nu se împuţinează și nici se știrbește în
vreun fel.
Dacă iubirea lui Dumnezeu este deplină, iubirea noastră este nedesăvârșită.
Datorită acestui fapt, noi încă o căutăm și
încercăm să ne regăsim prin iubire. În definitiv, aceasta este dorinţa omului dintotdeauna: a iubi și a fi iubit.
Mântuitorul Hristos spune: „Eu și Tatăl
Meu una suntem” (In 10, 30). Ei bine, această unitate este o comuniune de iubire a celor trei Persoane dumnezeiești: Tatăl, Fiul
și Duhul Sfânt, Treimea Sfântă și nedespărţită a Cărei fiinţare este „fără-de-început” și
care ne dă nouă, oamenilor, prin Fiul, experienţa vie a Iubirii, ca o pregustare a îndumnezeirii făgăduite nouă.
Avem, așadar, nevoie de Fiul, de
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, de Cel
Care ni Se dăruiește nouă, ca prin El să Îl
avem pe Dumnezeu ca viaţă a noastră.
Dacă iubirea lui Dumnezeu, despre
care am încercat să spunem câte ceva din
cele pe care Sfinţii Părinţi ni le-au descoperit, este atât de înaltă și în esenţă de
nepătruns cu mintea, oare iubirea pe care
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o trăim și respirăm zilnic are ea aceeași
substanţă? Cu siguranţă că ne-am dori-o
de aceeași profunzime, trăită cu aceeași
intensitate precum o are Tatăl, Fiul și
Duhul Sfânt, dar suntem conștienţi că nu
o putem avea. Dacă nu-L căutăm pe
Dumnezeu și nu ne unim cu El, cu siguranţă că nu putem avea iubirea Lui decât
în parte, precum în parte se manifestă și
dorinţa noastră.
În zilele noastre, ceea ce numim iubire are multe forme. Putem vorbi și de multele ei însușiri. Chiar ne grăbim adesea să
le numim și să le definim cât mai în amănunt, însă mă îndoiesc că astfel îi înţelegem cu adevărat rostul. Dacă rămânem
superficiali, mulţumindu-ne să gustăm
din ceea ce greșit patimile ne îmbie și ne
oferă sub forma iubirii, vom rămâne fără
îndoială nemângâiaţi și neîmpliniţi în dorul nostru. Dar, atunci când căutarea noastră este în Dumnezeu și este sinceră, eforturile noastre se încununează negreșit cu
biruinţa lui Hristos pentru noi și cu darul
vieţii Sale. De aceea, căutaţi-L pe Domnul!,
ne îndeamnă și psalmistul David, pe Hristos
Cel mort și Înviat pentru noi și gustaţi din
bucuria Învierii Lui!
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos
să vă aducă multă mângâiere și alinare în
suferinţe, bine știind că El a suferit mai
înainte pentru noi și că a biruit. Ne-a iubit și a biruit. Să-L iubim și noi, ca biruinţa Lui să fie și a noastră!
† Episcopul Timotei al Episcopiei
Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei
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UNGEREA LUI IISUS ÎN BETANIA
Prorocia îngropării lui Hristos
sau iubirea nebună a Femeii pentru Dumnezeu
ceastă întâmplare surprinzătoare și minunată este situată de către Sfântul Matei (26, 6-13) și Sfântul Marcu (14, 3-9) după Florii și imediat înainte de
Cina cea de Taină, iar de către Sfântul Ioan (12, 7-8) imediat înainte de Florii și înaintea Cinei celei de Taină. Numai Luca face excepţie (7, 36-50), cum
se întâmplă adesea, însă nu este sigur că este vorba despre același eveniment stricto sensu (aceasta era și părerea Sfântului Ambrozie, încă din secolul al IV-lea), pentru că el îl
situează la începutul vieţii publice a Domnului și, după cât se pare, în Galileea1.

A
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Datorită locului ei în Evanghelie și a
legăturii ei cu îngroparea lui Hristos, vădită chiar de El, tradiţia liturgică universală (cu excepţia ritului roman) dă citire
acestei pericope la începutul Săptămânii
Mari: în ritul bizantin este citită la
Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite
din Miercurea Mare (Evanghelia după
Matei), ca și în ziua de Florii (Evanghelia
după Ioan2) și în Joia Mare la Sfânta Cină.
În ritul restaurat al galilor, ea este citită
în seara Miercurii Mari, la slujba de
Maslu. Reprezintă un fel de introducere
în Săptămâna Mare, cu un caracter profetic. Faptul că, în Biserica universală,
Joia Mare este considerată ca ziua sfinţirii mirurilor (Sfântul și Marele Mir, untdelemnul de ungere pentru bolnavi, untdelemnul catehumenilor) este, desigur,
legat de această Evanghelie.
Vom face comentar iul acestei
Evanghelii ca o Evanghelie compusă, bazându-ne mai ales pe Matei, Marcu și
Ioan.
Scena se petrece în Betania3, care se
găsește la aproximativ 3 km spre răsărit
de Ierusalim, de cealaltă parte a Muntelui
Măslinilor. Să arătăm mai întâi asemănările și deosebirile dintre Evanghelii:
Sfântul Matei și Sfântul Marcu plasează întâmplarea „cu două zile înainte
de sărbătoarea Paștelui” (Paștele evreiesc, care corespunde la noi cu Joia Mare)
și „în casa lui Simon Leprosul”4 (se poate face aici o apropiere cu Sfântul Luca,
unde scena se petrece acasă la un fariseu
pe nume Simon, însă fără a menţiona po-
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recla de „lepros”). Amândoi vorbesc pur
și simplu de „o femeie”, fără a-i spune pe
nume, nici a preciza ce fel de femeie era
(Sfântul Luca vorbește de o „păcătoasă”,
adică o prostituată).
Cât privește pe Sfântul Ioan, el plasează întâmplarea „cu șase zile înainte de
Paște” și în casa prietenilor lui Iisus, Lazăr,
Marta și Maria, pomenind în mod special învierea lui Lazăr, care tocmai a avut
loc (menţionată doar de el și imediat înaintea ungerii din Betania: acest eveniment este cel care avea să determine
Sinedriul să-L osândească la moarte pe
Iisus). Mai mult, el precizează că femeia
care Îl unge pe Iisus este Maria din
Betania.
Acum să abordăm întâmplarea în sine
și semnificaţia ei. Lucrurile se petrec în
timpul unei mese, care pare să fi fost un
ospăţ mare, la care se găseau Apostolii,
probabil toţi doisprezece, cu Învăţătorul
lor. Trebuie să reamintim că în acea vreme se mânca în maniera grecească, întinși pe divane, în semicerc în jurul unei
mese rotunde, ceea ce explică de ce femeia poate să atingă cu ușurinţă picioarele Domnului (divanele erau înalte de
aproximativ 80 cm). Acel ospăţ era cu siguranţă o mare sărbătoare, în ambele cazuri: la Simon Leprosul pentru că era invitat cel mai faimos rabbi al lui Israel,
Ieshouah din Nazaret, cu ucenicii Săi; la
Lazăr, Marta și Maria pentru că sărbătoreau probabil învierea lui Lazăr: Îi mulţumeau Învăţătorului (și era seara, la cină,
masa principală la greco-romani).
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Matei și Marcu spun că o femeie s-a
apropiat de Iisus cu un vas de alabastru5 plin cu un mir foarte scump (Mc:
„un mir de nard curat, de mare preţ” 6),
ceea ce este o mare îndrăzneală, pentru
că o femeie nu putea să se apropie de un
învăţător în public (ea trebuia să-și trimită mesajul printr-un bărbat din apropierea acestuia). La Sfântul Ioan, prezenţa Mariei nu are nimic special, pentru că
este acasă la ea, și el precizează: „o litră
de mir curat de mare preţ”. Iuda avea să
preţuiască acest mir la 300 de dinari7,
ceea ce reprezenta o avere. „Femeia” sparge gâtul vasului și varsă parfumul pe capul Domnului. La Sfântul Ioan, Maria
îl varsă pe picioarele Lui, apoi I le șterge cu părul capului ei, ceea ce este un gest
tipic de femeie îndrăgostită. Și toată „casa
s-a umplut de mirosul parfumului”: ne
aflăm într-o atmosferă paradiziacă. A vărsa parfum pe capul cuiva era un gest destinat oamenilor de vază, cărora li se aducea cinstire în acest fel. Este o amintire
a unui gest biblic pe care îl găsim mai ales
în Psalmi. Este un gest prin care cineva
este închinat lui Dumnezeu, un semn de
alegere dumnezeiască: parfumul simbolizează prezenţa Duhului Sfânt. Se poate face o analogie cu Teofania, însă aici
Omul este cel care mărturisește pe Mesia,
și nu Cerul. Capul are, desigur, un sens
simbolic foarte puternic: este „căpătâiul”
omului, cel care călăuzește, și este și chipul lui, arătarea persoanei. Este vorba de
o prorocie a lui Hristos drept „cap al
Bisericii”8, „Cel dintâi în toate”, după cum

spune Sfântul Vasile în anafora sa. Cât
despre picioare, ele reprezintă mersul
Omului: această ungere prorocește că
Hristos va avea picioarele ţintuite pe
Cruce, adică va primi să moară cugetelor și voii Sale pentru a asculta voia
Tatălui Său, ceea ce ne va deschide din
nou poarta Cerului, Raiul. În Antichitate,
un rob spăla picioarele oaspeţilor cu apă
parfumată, pentru că mersul în sandale
murdărea picioarele. Dar aici, femeia,
„roaba Domnului”9, varsă parfum de mare
preţ pe picioarele lui Hristos, pentru că
ele ne vor duce înapoi în Rai. Aceste două
gesturi, aceste două ungeri (a capului și
a picioarelor, cele două extremităţi fizice ale omului, care simbolizează legătura Sa cu Cerul și cu pământul, adică Omul
întreg) sunt complementare.
Actul acestei femei este un act de iubire pură 10. Ne aflăm în inima tainei
Femeii.
Când Dumnezeu – Dumnezeiasca
Treime – a zidit pe Omul cel dintâi, care
purta în el și masculinul, și femininul,
adică plinătatea firii omenești, și când a
despărţit o persoană feminină de o persoană masculină, Domnul a dat fiecăruia o bogăţie aparte ce implica o complementaritate, adică darul reciproc unul
către altul, oglindire a legăturilor dintre
Persoanele dumnezeiești. Omul masculin – care nu se cheamă încă Adam, ci „iș”
(bărbat, n.tr) – a primit „capul”, adică inteligenţa, gândirea, structura, discernământul, iar omul feminin – care nu se numește încă Eva, ci „ișa” – a primit „inima”:
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femeia a primit această comoară nepreţuită care este iubirea. Și acesta este și motivul pentru care a devenit „mama celor vii” (Fac. 3, 20), căci iubirea este cea care zămislește viaţă. Și de îndată Dumnezeu le-a zis să se unească și să fie un singur trup,
și să crească și să se înmulţească, adică: să se asemene lui Dumnezeu, să ţină minte
că firea lor este una, după chipul firii dumnezeiești, și că unirea este roditoare (creșterea purcede din unire: Tatăl este izvorul unic).

12
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În tipologia paulinică, bărbatul reprezintă pe Hristos-preotul, iar femeia
reprezintă omenirea-Biserică. Femeia
reprezintă întreaga omenire, pentru
că este „mama tuturor celor vii”. Iar chemarea omenirii este de a se uni cu
Dumnezeu , adică să iubească pe
Dumnezeu. Aici vedem o manifestare
extraordinară a acestei iubiri nebune
de Dumnezeu pe care o poartă Femeia.
Fie că e vorba de Maria din Betania
(atestată de Sfântul Ioan) sau de Maria
din Magdala (despre care mulţi Părinţi
și teologi cred că este femeia din istorisirea Sfântului Luca), această femeie săvârșește un act sublim: cheltuiește o avere și face dovadă de o îndrăzneală
nebunească pentru a-I mărturisi lui
Mesia – Iisus Hristos – că Îl iubește mai
presus de toate. Această Femeie – așa
cum vor fi și cele trei Mironosiţe la Paști
– face cinste omenirii. Iar Hristos mărturisește public măreţia gestului său (în
istorisirea Sfântului Luca, El merge chiar
mai departe, spunând lui Simon Fariseul
că ea „mult a iubit” și că, pentru aceasta, „iertate sunt păcatele ei”11). Eva adusese în lume păcatul, nenorocirea și
moartea prin naivitatea ei: această femeie o răscumpără pe Eva. Desigur, dincolo de persoana istorică a acestei femei – care poate fi Maria din Betania
sau Maria din Magdala (sau alta) –, este
chipul Mariei Theotokos, Maica lui
Dumnezeu, care este prototipul lor.
Identitatea numelui (Maria) este de altfel semnificativă12.

Apostolii, care nu văd mai departe de
lungul nasului, se înfurie și dau un argument clerical și formalist: ce risipă! S-ar
fi putut face atâta bine cu acești bani! Nu
au înţeles nimic. Sunt în planul lui „a
avea”, al faptelor, iar această femeie este
în planul lui „a fi”13: ea se aseamănă lui
Dumnezeu. Iar Iuda merge mai departe,
pentru că el ţine punga obștii și pentru
că este „fur” (Ioan 12, 6): el estimează
preţul parfumului la 300 de dinari, o sumă
uriașă. Este interesant de comparat această cifră cu cei „30 de arginţi”14 pe care i-a
primit de la Sinedriu ca preţ pentru trădarea sa. Aceasta arată că nu Îl cinstea
prea mult pe rabbi Ieshouah: nu-L iubea
prea mult. Însă femeia a dat o avere pentru a-L cinsti, pentru că iubirea ei pentru El nu are preţ: este fără margini.
Răspunsul lui Hristos este fulgerător.
Mai întâi îi ia apărarea femeii: Pentru ce
faceţi supărare femeii? De ce o necăjiţi,
când a cheltuit o avere și a făcut dovadă
de o îndrăzneală nemaipomenită pentru
a-Mi mărturisi iubirea ei dinaintea tuturor? Nespusă bunătate a lui Dumnezeu!
Câţi evrei au fost în Israel care I-au mărturisit o astfel de iubire? Iar apoi explică
semnificaţia simbolică și duhovnicească
a gestului ei: „Că lucru bun a făcut ea
pentru Mine”, ceea ce înseamnă: i-a fost
milă de Mine. Hristos, într-adevăr, în acest
moment crucial al vieţii Sale pământești,
este asaltat de reproșuri și de critici, de
calomnii și de ură: știe că va fi arestat,
osândit, chinuit și ucis. În starea de suferinţă și de tristeţe în care Se găsește Fiul
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Omului, această ungere este pentru El o
mângâiere.
Și adaugă o vorbă aspră: „Căci pe
săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar
pe Mine nu Mă aveţi totdeauna”. Nu
fiţi ipocriţi: pe acest pământ căzut, mereu vor fi inegalităţi sociale, mereu vor
fi bogaţi și săraci; mereu veţi putea face
bine celor săraci și celor nenorociţi, în
orice clipă. Însă Eu, când voi săvârși cele
pentru care am venit și pentru care M-a
trimis Tatăl Meu, Mă voi întoarce în
templul nezidit, pe scaunul dumnezeiesc: și nu Mă veţi mai vedea. Iar Eu sunt
adevăratul vostru sărac: Eu M-am despuiat de bogăţia dumnezeirii Mele pentru a Mă face ca unul dintre voi, adică
ţărână. Și Mă supun zi de zi hulei, dispreţului și urii, deși am venit în lume ca
să vă mântuiesc. Soarta Mea omenească este pecetluită: am fost osândit la
moarte de preoţii voștri, de cărturarii și
de fariseii voștri. Iar această femeie, insuflată de Duhul Sfânt, M-a uns prorocește pentru îngroparea Mea15 ce va să
vină [care va avea loc cu 4 zile – sau 8 –
mai târziu]. Acest cuvânt minunat al lui
Hristos vestește pe cele trei femei
Mironosiţe de la Paște: doar „sfintele
femei” vor veni la mormântul Său, din
dragoste pentru El!
Domnul mai adaugă o prorocie: fapta pe care ea a săvârșit-o pentru Mine,
Dumnezeul său, este atât de frumoasă
că va fi istorisită în Evanghelia Mea și
propovăduită în toată lumea până la sfârșitul vremurilor. Apostolii tac… Iar ime-

14

diat după aceea Iuda își trădează
Învăţătorul, pentru o sumă mediocră.
Aici avem un rezumat impresionant al
soartei și libertăţii Omului: el poate fi
îndumnezeit iubind pe Ziditorul său sau
poate cădea în iadul cel veșnic nevoind
să-L iubească.
Ungerea din Betania este o introducere minunată în acest triduum sacrum,
adică cele trei zile sfinte în care Hristos
săvârșește mântuirea lumii. Ea este în
duhul Cinei celei de Taină, care vestește în același timp moartea Domnului și
Învierea Sa.
Părintele Noël TANAZACQ, Paris
Note:
1. Evanghelia nu este nici o carte de istorie și
nici un reportaj: este o revelaţie dumnezeiască, al cărei ţel este mântuirea Omului și
intrarea lui în împărăţia lui Dumnezeu; cu
alte cuvinte, călăuzirea lui către îndumnezeire.
2. Deoarece în Evanghelia de la Ioan această
întâmplare este plasată imediat înainte de
Florii.
3. Betania are o etimologie nesigură: fie „casa
săracului”, fie „casa lui Anania” [care înseamnă în evreiește: Domnul binevoiește].
În ambele cazuri, acest lucru poate avea o
legătură cu ungerea din Betania.
4. Aceasta înseamnă că a fost lepros, dar s-a
vindecat, căci un lepros nu putea mânca
împreună cu alţi oameni.
5. Alabastrul este o varietate de gips: era deci vorba despre un vas săpat într-o piatră fragilă
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6.

7.

8.

9.
10.

și cu gura pecetluită, într-atât de preţios era
parfumul (deci nu se folosea decât o singură dată: un dar „unic”). Este interesant de
observat că s-a găsit la Betania o fiolă de
parfum minunat din acea epocă, însă cu un
model diferit (acest vas este din sticlă aurită, cu gât lung). Se poate vedea o fotografie a sa în: „L’Evangile de Jésus” / Mgr
Galbiati Dir., Apostolat des Editions, 1979,
p. 322.
Nardul este o plantă mirositoare din care
se scotea un parfum vestit: cel mai cunoscut provenea din India și se găsea în Siria.
Este „curat”, adică neamestecat, cu aromă
puternică („parfum” și nu „apă de parfum”,
cum s-ar spune în zilele noastre). Litra romană cântărea 326 g, adică 0,3 kg, ceea ce
e foarte mult pentru un parfum.
Acest fel de parfum costa foarte scump.
Iuda, care era priceput la finanţe, îl preţăluiește la 300 de dinari. Dinarul roman,
echivalent cu drahma grecească, era o monedă de argint de 3,85 g. El reprezenta salariul pe o zi al unui muncitor în agricultură sau cheltuielile medii pe o zi. 300 de
dinari erau deci salariul pe un an al unui
muncitor: era o sumă uriașă, mai ales pentru o femeie din popor.
Sfântul Ilarie adaugă: „Ea a uns capul Său
– iar capul lui Hristos este Dumnezeu”, bazându-se pe Sfântul Pavel (1 Cor. 11, 3), în
Comentariul la Matei (S.C. n° 258, p. 221).
Sfântul Ambrozie reia aceeași idee (Despre
Sf Luca, S.C. n° 45 bis, p. 233).
Servus în latină înseamnă în același timp
„rob” și „slujitor”.
Mirul reprezintă inima ei: își dăruiește în întregime inima lui Dumnezeu. Împlinește învăţătura Domnului: „Căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta” (Mt 6, 21).

11. Atunci istorisește pilda celor doi datornici, pentru a-l certa pe Simon și a arăta
p ro f u n z i m ea i u b i r i i f e m e i i (Lu c a 7 ,
40-43).
12. „Maria” are o etimologie remarcabilă: este
un calc evreiesc al unei expresii egiptene
care înseamnă „iubitoarea luminii”. Maria
Maica Domnului, Maria din Betania și Maria
din Magdala, cele trei femei iubitoare din
Evanghelie, corespund propriului lor nume,
însă, desigur, Preasfânta Fecioară Maria este
modelul desăvârșit, prototipul, noua Evă.
De fapt, acest nume corespunde cu planul
dintâi al lui Dumnezeu pentru Eva, chemarea duhovnicească a Femeii.
13. Fiinţa este „gratuită” și liberă. Averea este
mereu condiţionată: nu este decât o manifestare a fiinţei, o oglindire a ei. Iubirea este
gratuită, fără motiv („Dumnezeu este iubire”: firea dumnezeiască este iubire, din
punct de vedere ontologic).
14. Cei „30 de arg inţi” pe care membr ii
Sinedriului i-au dat lui Iuda ca să li-L dea
pe Învăţătorul său (Mt 26, 15) nu sunt dinari, ci, conform bibliștilor, „sicli”. Era o
unitate monetară evreiască echivalentă cu
tetradrahma greacă (= 4 drahme), adică 4
dinari. Suma corespundea cu 120 de dinari,
ceea ce arată că Iuda nu avea o mare preţuire pentru Învăţătorul său. Era preţul obișnuit al unui rob. Aceasta înseamnă, simbolic, că Iisus a fost pus în rând cu robii, după
cum spun textele liturgice (Post-Sanctus
din ritul galilor: „luând chip de rob...”; rugăciunea după „Sfânt, Sfânt, Sfânt” din
Liturghia Sfântului Vasile: „S-a smerit pe
Sine, chip de rob luând...”)
15. Cu atât mai mult cu cât Hristos este întins
pe un pat, ceea ce este un simbol al morţii.
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CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ
AL CELUI ÎNTRE SFINŢI PĂRINTELUI NOSTRU
IOAN GURĂ DE AUR
ÎN SFÂNTA ŞI LUMINATA ZI
A SLĂVITEI ŞI MÂNTUITOAREI ÎNVIERI
A LUI HRISTOS, DUMNEZEUL NOSTRU

De este cineva credincios și iubitor de Dumnezeu, să se bucure de
acest Praznic frumos și luminat.
De este cineva slugă înţeleaptă, să intre, bucurându-se, întru bucuria
Domnului său.
De s-a ostenit cineva postind, să-și ia acum răsplata.
De a lucrat cineva din ceasul cel dintâi, să-și primească astăzi plata
cea dreaptă.
De a venit cineva după ceasul al treilea, mulţumind să prăznuiască.
De a ajuns cineva după ceasul al șaselea, să nu se îndoiască
nicidecum, căci cu nimic nu va fi păgubit.
De a întârziat cineva până în ceasul al nouălea, să se apropie,
nicidecum îndoindu-se.
De-a ajuns cineva abia în ceasul al unsprezecelea, să nu se teamă din
pricina întârzierii, căci darnic fiind Stăpânul, primește pe cel din
urmă ca și pe cel dintâi, odihnește pe cel din al unsprezecelea ceas ca
și pe cel ce a lucrat din ceasul dintâi; și pe cel din urmă miluiește și pe
cel dintâi mângâie; și acelui plătește, și acestuia dăruiește; și faptele le
primește; și gândul îl ţine în seamă, și lucrul îl preţuiește, și voinţa o
laudă.
Pentru aceasta, intraţi toţi întru bucuria Domnului nostru: și cei
dintâi și cei de-al doilea luaţi plata.
Bogaţii și săracii, împreună bucuraţi-vă.
16
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Cei ce v-aţi înfrânat și cei leneși, cinstiţi ziua.
Cei ce aţi postit și cei ce n-aţi postit, veseliţi-vă astăzi.
Masa este plină, ospătaţi-vă toţi. Viţelul este mult, nimeni să nu iasă
flămând.
Gustaţi toţi din ospăţul credinţei: împărtășiţi-vă toţi din bogăţia
bunătăţii.
Să nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat împărăţia cea de obște.
Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că din mormânt iertare a
răsărit.
Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea
Mântuitorului; și a stins-o pe ea cel ce a fost ţinut de ea.
Prădat-a iadul Cel ce s-a pogorât în iad; umplutu-l-a de amărăciune,
fiindcă a gustat din Trupul Lui. Și aceasta mai înainte înţelegând-o,
Isaia a strigat: Iadul s-a amărât întâmpinându-Te pe Tine jos:
amărâtu-s-a că s-a stricat.
S-a amărât că a fost batjocorit; s-a amărât că a fost omorât, s-a
amărât că s-a surpat, s-a amărât că a fost legat.
A prins un trup și de Dumnezeu a fost lovit.
A prins pământ și s-a întâlnit cu cerul.
A primit ceea ce vedea și a căzut prin ceea ce nu vedea.
Unde-ţi este, moarte, boldul?
Unde-ţi este, iadule, biruinţa?
Înviat-a Hristos și tu ai fost nimicit.
Sculatu-S-a Hristos și au căzut diavolii.
Înviat-a Hristos și se bucură îngerii.
Înviat-a Hristos și viaţa stăpânește.
Înviat-a Hristos și nici un mort nu este în groapă; că Hristos
sculându-Se din morţi, începătură celor adormiţi S-a făcut.
Lui se cuvine slavă și stăpânire în vecii vecilor.
A P O S T O L I A • N R . 7 32 • A
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DIC#IONAR LITURGIC

Dicţionar

LITURGIC
SFINTELE TAINE (lat. sacramentum, gr. μυστήριον – mistirion, slv. tainstve = ascuns, tainic, lucru neînţeles) sunt
slujbe bisericești prin mijlocirea cărora ni
se împărtășește, în chip special, nevăzut
și prin anumite rituri (forme) văzute harul lui Dumnezeu, în momentele cele mai
de seamă și în anumite împrejurări ale vieţii noastre. Sfintele Taine sunt, pentru
Dionisie Areopagitul, mijloace sensibile
ale harului divin, care dau credincioșilor
puterea spirituală. Primite cu credinţă,
prin ele coboară în om harul Sfântului
Duh. Întemeiate de Iisus Hristos și săvârșite de arhiereu și de preot, Sfintele Taine
au o destinaţie individuală, adică se aplică numai unei (unor) persoane, care sunt
subiecţii (primitorii) tainei respective.
Sfintele Taine sunt forme de expresie ale
funcţiei sfinţitoare a cultului ortodox, adică
mijloace de împărtășire a harului divin, de
sfinţire a vieţii credincioșilor și de mântuire a lor. Sfintele Taine sunt în număr de șapte, după numărul darurilor Sfântului Duh:
Botezul, Ungerea cu Sfântul Mir, Pocăinţa
(Spovedania, Mărturisirea), Împărtășirea
(Sfânta Euharistie), Nunta (Căsătoria),
Preoţia (Hirotonia), Maslul (Eleoungerea).
Timpul săvârșirii lor nu este fix, ci este de-
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terminat de nevoile, de cerinţele credincioșilor. Locul săvârșirii este biserica, locașul
sfinţit, unde trebuie săvârșită, ca orice slujbă sfântă, și slujba Sfintelor Taine. Excepţie
face doar Taina Sfântului Maslu, care, prin
natura ei, trebuie făcută la căpătâiul celui suferind, adică în case ori în spitale.
Biserica Ortodoxă acordă Tainelor un
loc de mare importanţă în iconomia mântuirii, ca mijloace prin care se înfăptuiește unirea oamenilor cu Hristos. La baza
Tainelor – scrie Părintele Stăniloae2 – stă
încrederea în putinţa lucrării Duhului
dumnezeiesc al lui Hristos printr-un om
asupra altui om, prin mijlocirea trupurilor și a materiei dintre ele, în ambianţa
Bisericii, ca trup tainic al lui Hristos.
Pr. Gheorghe Verzea
Note:
1. Cf. Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Prof. Ecaterina
Braniște, Dicţionar enciclopedic de cunoștinţe religioase, tipărit cu binecuvântarea Preasfinţitului
LAURENŢIU, Episcopul Caransebeșului,
Editura Andreiană, Sibiu, 2010, p. 452
2. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică
Ortodoxă (vol. III), tipărită cu binecuvântarea
Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, ediţia a IV-a,
EIBMBOR, București, 2010, p. 7.
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Chip

ȘI

AsemănaRe
„Viaţa este o
împletire între dumnezeire și lume,
chip ceresc și chip pământesc. Prin părinţi, Fiul primește o naștere din lume și o naștere din Dumnezeu. Și ce înseamnă însă să te naști? Înseamnă să fii purtătorul chipului originii
părintești, iar destinul vieţii Fiului este creșterea în asemănarea chipului
de Tată.”1 Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este prin excelenţă chipul Tatălui. „Cel
ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl” (In 14, 9).
Omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Prin naștere, fiecare
dintre noi primim și purtăm mai departe trăsăturile părinţilor noștri. Acesta este chipul nostru cel pământesc. Chipul ceresc este dat de suflarea lui Dumnezeu: „Și a suflat
[Dumnezeu] în faţa lui suflare de viaţă și s-a făcut omul fiinţă vie” (Fac. 2, 7).
Însă ce anume ne apropie cel mai mult de asemănarea cu Dumnezeu?
Preasfințitul Kallistos Ware spune că „cel mai mare lucru ce se petrece între
Dumnezeu și sufletul omenesc este acela de a iubi și de a fi iubit”. De asemenea,
Părintele Ghelasie spune, referitor la Iubire, că este o „vedere” de taină. „A vedea ceva
neschimbat este o Taină. Doar Dumnezeu este Același în mod absolut. «Eu sunt
Cel ce Sunt.» Oamenii au sentimente și păreri schimbătoare. Iubirea lui Dumnezeu
este însă neschimbabilă: când vezi prin iubire nu te mai schimbi, ci ai tocmai
acea tărie neclintită. Și demonii sunt neputincioși în faţa acestei tării de
Taină”2. Sfinţii sunt cei care au ajuns la această iubire din care nu se mai
poate cădea. Este acea iubire despre care vorbește și Sfântul Apostol
Pavel: „Dragostea îndelung rabdă; [...] nu se laudă, nu se
trufește... Dragostea nu cade niciodată” (1 Cor.
13; 4, 8). În măsura
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Screenshot din filmul Offret (Sacrificiul), 1986, Regia Andrei Tarkovski

în care reușim să iubim pe Dumnezeu și pe oameni, în aceeași măsură ne și împlinim,
întrucât „doar transfigurarea prin Iubire ne va da Chipul împlinirii”3.
În ceea ce ne privește pe noi, ceilalţi, care suntem încă pe Cale, cum putem dobândi acest Chip al Iubirii? Prin perseverenţă. Se povestește despre Ioan cel Pitic că, după
ce s-a retras la Sketis lângă un bătrân din Tebaida, a trăit în pustiu. Părintele său a luat
un băţ uscat, l-a răsădit și i-a zis: „În fiecare zi stropește-l cu câte un urcior de apă proaspătă, până ce va rodi”. De la chilia lor până la apă era o distanţă foarte mare, ucenicul
pleca la apusul soarelui și se întorcea abia dimineaţa, la răsărit. După trei ani băţul a
prins viaţă și a rodit.4 Dumnezeu este accesibil fiecăruia dintre noi. El nu se ascunde
de nimeni. Totul e să vrei, să conștientizezi pentru ce vrei și să perseverezi în fiecare
zi pe Cale, nu numai atunci când avem chef (azi am chef, două zile iau o pauză și apoi
mai văd cum mă simt săptămâna viitoare). Firea omului e bună în sine, pentru că așa
a făcut-o Dumnezeu5, mai bună se face numai prin silinţă și perseverenţă. Poate că
este nevoie de ani de zile ca să înnoiești firea ce trage mai mult spre comoditate, spre
delăsare, spre nepăsare. Și de ce oare se face atâta paradă în jurul păcatului, de ce nu
trebuie să păcătuiești? Părinţii Bisericii spun că „păcatul” este o cădere din Iubire. El
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este o „ieșire” de la Tatăl, iar întoarcerea este recăpătarea chipului de Fiu prin iertare.
Omul are o singură „libertate”: de a fugi de Dumnezeu6 și „de a se reîntoarce la El”7.
Între acești doi poli pendulează viaţa noastră. Orice cădere și orice întoarcere a omului la Dumnezeu echivalează în final cu o Înviere, iar Învierea nu este altceva decât o
naștere din nou, mai tare decât cea dinainte. Învierea lui Hristos este și învierea noastră: „De câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui”8. Iată un Dumnezeu vrednic de
toată dragostea noastră. Ca făptură, ce-am putem oare dărui lui Dumnezeu mai de
preţ decât dragostea noastră, căci El nu duce lipsă de nimic9. Inima omului este ofranda cea mai vrednică de Dumnezeu, singura care poate cuprinde prin Iubire pe Cel necuprins: „cerul și cerurile cerurilor nu Te încap”10. Poate că frumuseţea acestei vieţi
tocmai în aceasta constă: în taina nașterii și renașterii unora din alţii prin iubire, a nașterii și renașterii noastre din Dumnezeu, taină pentru care o veșnicie nu este îndeajuns ca s-o epuizeze în înţelesuri, căci ea izvorăște din Dumnezeu: „Ieri m-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase; astăzi mă ridic împreună cu Tine, Cel ce ai înviat.
Răstignitu-m-am ieri împreună cu Tine; Însuţi împreună mă preamărește, Mântuitorule,
întru împărăţia Ta”.
Iuliana Trancă, Paris
Note:
1. Părintele Ghelasie Gheorghe, Taina Filiaţiei, Ed. Platytera, p. 97.
2. Când spun aceasta, mă gândesc la sfinţii mucenici care au răbdat chinuri înfricoșătoare în care au rămas
neclintiţi, neabătuţi în iubirea lor faţă de Dumnezeu. Într-un final, cei care îi chinuiau sfârșeau prin a-i
omorî, pentru că pur și simplu nu mai aveau ce să le facă. În faţa unei asemenea tării, până și demonii
rămân neputincioși: „Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau
prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?” (Rom. 8, 35).
3. Părintele Ghelasie Gheorghe, op. cit., p. 98. Nimic nu-l împlinește pe om mai mult decât Iubirea. Atunci
când iubim și suntem iubiţi la rândul nostru, ne simţim împliniţi. Celelalte lucruri din jurul nostru parcă nici nu mai contează, sunt văzute doar ca niște accesorii pentru viaţa acesta pământească.
4. Pateric, Ioan Colov 1.
5. Fac. 1, 31: „Și a privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată erau bune foarte”.
6. Fugă ce poate lua de fapt orice formă: „Ţarină am cumpărat și am nevoie să ies ca s-o văd; te rog iartă-mă!... Cinci perechi de boi am cumpărat și mă duc să-i încerc; te rog iartă-mă... Femeie mi-am luat
și de aceea nu pot veni” (Pilda celor poftiţi la Cină, Luca 14, 18-20).
7. Părintele Ghelasie, op. cit., p. 107.
8. Din Rugăciunea a doua de la Sfântul Maslu.
9. „De voi flămânzi, nu-ţi voi spune ţie, că a Mea este lumea și plinirea ei” (Ps 49, 13).
10. 2 Cronici 6, 18.
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SFÂNTUL

CELESTIN
E PI S C OP U L R O M E I

8 aprilie

VIAȚA
Celestin s-a născut la Roma (sau, după
alte surse, în provincia Campania din sudul
Italiei de astăzi), dar nu se cunoaște nimic
despre prima perioadă a vieţii sale, cu excep-
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ţia numelui tatălui: Priscus. Se spune că ar fi trăit un timp la Milano,
pe lângă Sf. Ambrozie, unde a primit o foarte bună educaţie și s-a făcut cunoscut printr-o bună stăpânire a Sfintei Scripturi și a teologiei.
Prima relatare certă despre el este
menţionarea sa într-un document
al Papei Inocenţiu I, în anul 416, în
care se vorbește despre diaconul
Celestin. S-a păstrat și o scrisoare
pe care i-a trimis-o în 418 Sfântului
Augustin, scrisă într-un limbaj foarte respectuos.
Viaţa sa virtuoasă și autoritatea
pe care o avea ca teolog i-au adus stima și dragostea clerului și a poporului credincios. După moartea
Sfântului Bonifaciu, Celestin a fost
ales Episcop al Romei, succedându-i
acestuia la 10 septembrie 422.
Datorită faptului că era prieten
cu Sf. Augustin, Episcopul Hiponei,
i-a fost mai ușor decât predecesorului său să rezolve problemele spinoase care apăruseră între Biserica
Romei și Biserica din Africa (provincia romană din nordul Africii).
Aceste probleme proveneau din faptul că unii preoţi adepţi ai ereziei
pelagiene, destituiţi de episcopii
din Africa, făcuseră apel la Roma,
mai ex act la predecesorii Sf.
Celestin, Zosimus (417-418) și
Bonifaciu I (418-422), și avuseseră câștig de cauză. Prin aceasta se
încălca jurisdicţia Bisericii din
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Africa. Celestin a reafirmat autonomia
Bisericii din Africa în chestiuni disciplinare, dar a menţinut primatul Romei în
chestiuni de dogmă.
Sf. Celestin a rămas în Istoria Bisericii
în principal pentru combaterea ereziei
nestoriene, care a fost condamnată definitiv
la Sinodul III Ecumenic de la Efes (431).
De asemenea, a luptat și împotriva pelagianismului, care se răspândise în apusul Europei. Astfel, în anul 429, Sf. Celestin
i-a trimis pe episcopii Gherman de Auxerre
și Lup de Troyes în Britania și pe Sf. Paladie
în Irlanda, ca episcopi misionari și pentru
combaterea ereziei pelagiene. În timp ce
se afla în Britania, Gherman de Auxerre,
un fost ofiţer de carieră, după ce și-a botezat trupele, le-a condus spre victoria obţinută împotriva armatei picţilor și saxonilor cântând „Aleluia”.
După ce a aflat de moartea prietenului său, Sf. Augustin, Episcopul Hiponei
(în anul 430), Celestin a trimis o amplă
scrisoare către toţi episcopii din Galia,
în care reamintea sfinţenia, înţelepciunea și zelul Sfântului Augustin, în același
timp interzicând atacurile împotriva acestuia, atacuri care începuseră să apară din
partea „semipelagienilor”, încurajaţi de
atitudinea Sf. Ioan Casian în această problemă.
Până la sfârșitul vieţii sale, Sf. Celestin
a continuat să proclame credinţa cea adevărată despre Iisus Hristos – Dumnezeu
și Om. A murit la 26 iulie 432 și a fost înmormântat în cimitirul Priscilla din
Roma.

SFÂNTUL CELESTIN
ŞI SINODUL AL III-LEA
ECUMENIC
În timpul episcopatului său, în Orient
s-a dezvoltat nestorianismul – o erezie
hristologică apărută ca o încercare de a
explica raţional și de a înţelege încarnarea
Logosului divin, cea de-a doua persoană
a Sfintei Treimi, Omul Iisus Hristos.
Nestorianismul susţinea că cele două firi
ale Mântuitorului (divină și umană) sunt
separate și sunt două persoane: omul Iisus
Hristos și Logosul divin. De aceea, nestorienii respingeau terminologia „Dumnezeu
a suferit” sau „Dumnezeu a fost răstignit”,
pentru că ei credeau că doar omul Iisus
Hristos a suferit. Mai mult, ei respingeau
termenul Theotokos („Născătoare de
Dumnezeu”) atribuit Fecioarei Maria, utilizând în schimb termenul Christotokos
(„Născătoare de Hristos”).
În anul 428, Nestorie, ajuns Patriarh
al Constantinopolului, a luat poziţie
împotriva titulaturii de „Născătoare de
Dumnezeu” acordată Fecioarei Maria,
preferând-o pe cea de „Mamă a lui
Hristos”. Oponentul său principal în timpul dezbaterilor hristologice a fost Sf.
Chiril, Patriarhul Alexandriei. Sf. Chiril
i-a semnalat acest fapt lui Celestin, care,
la un sinod local ţinut la Roma, în anul
430, a denunţat erezia nestoriană și l-a
condamnat pe Nestorie ca eretic. După
acest sinod, Sfântul Celestin i-a scris o
scrisoare Sfântului Chiril al Alexandriei
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(prăznuit la 18 ianuarie), spunând că
dacă Nestorie nu renunţă la învăţătura
sa în maximum zece zile, atunci el ar trebui depus și excomunicat. De asemenea,
Sf. Celestin a trimis scrisori și altor
Biserici, la Constantinopol și la Antiohia,
în care a demascat și denunţat erezia
nestoriană.
Dar împăratul bizantin de atunci,
Teodosie al II-lea, a declarat că și el gândea la fel ca Nestorie, fiind susţinut și de
Patriarhul Ioan I al Antiohiei. Poziţia sa
era însă ponderată de sora sa, Sfânta
Pulcheria, care era o creștină pioasă și
care s-a opus cu hotărâre învăţăturilor
eretice ale lui Nestorie. În orice ocazie
în care Teodosie înclina să îl sprijine pe
Nestorie, Pulcheria, care îl sprijinea pe
Chiril al Alexandriei, își reafirma influ-
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enţa asupra fratelui ei, ţinându-l departe de nestorianism. Aceste controverse
au dus în cele din urmă la convocarea celui de-al III-lea Sinod Ecumenic, care s-a
ţinut la Efes, în Asia Mică, în anul 431.
La acest sinod au fost prezenţi aproximativ 200 de episcopi; lucrările sale au
început însă în grabă, înainte ca episcopii din Apus să poată ajunge. Atmosfera
sinodului a fost tensionată, cu multe conflicte interne, intrigi și acuze reciproce.
În această dispută dintre școala antiohiană (reprezentată de Nestorie și de Ioan
I al Antiohiei) și cea alexandrină (reprezentată de Sfântul Chiril al Alexandriei),
trimișii lui Celestin l-au susţinut pe
Sfântul Chiril (conform tradiţiei, episcopii Romei nu luau parte în persoană la
lucrările Sinoadelor Ecumenice, ci prin
intermediul unor episcopi reprezentanţi).
În final, Sinodul a denunţat învăţăturile
Patriarhului Nestorie ca fiind greșite.
Sinodul a stabilit că Hristos era o singură Persoană (și nu două persoane):
Dumnezeu adevărat și Om adevărat,
având un singur trup și un suflet raţional. Astfel, Maica Domnului trebuie numită Theotokos („Născătoare de
Dumnezeu”), pentru că a dat naștere nu
doar unui om, ci lui Dumnezeu întrupat.
Sinodul a declarat că textul Crezului niceo-constantinopolitan era complet și a
interzis orice modificare ulterioară a acestuia. În plus, a mai condamnat și pelagianismul. Nestorie a fost îndepărtat din
scaunul patriarhal la data de 22 iunie 431
și catalogat drept eretic.
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RÂNDUIALA NEÎNGENUNCHERII
ÎN TIMPUL PRĂZNUIRII ÎNVIERII

Discernământul pastoral

nul liturgic este o recapitulare
a istoriei mântuirii și este
structurat în jurul unor evenimente cheie, începând cu manifestarea plinirii vremii prin Nașterea Fecioarei Maria și parcurgând momentele
importante ale lucrării mântuitoare, cel
mai important praznic fiind Învierea Domnului. Pe tot parcursul anului liturgic sunt
așezate perioade de pocăinţă și îndreptare, de comuniune și manifestare bucuroasă, de responsabilizare prin urmarea exemplului sfinţilor prăznuiţi. Fiecare timp are
și un corespondent de atitudine a trupului. Postul și pocăinţa sunt exprimate și
prin plecarea genunchilor și mărturisirea
păcatelor, iar comuniunea cu Hristos Cel
Înviat este marcată de bucurie, ridicare,
redescoperire a demnităţii omului restaurat în Iisus Hristos. Observând alternanţele între efort și liniștire, privegheri și
prăznuiri, înţelegem că totul a fost așezat
astfel încât „Pentru orice lucru [să fie] o clipă prielnică și vreme pentru orice îndeletnicire de sub cer” (Eccl. 3, 1).

A

Adevărata credinţă trebuie să marcheze viaţa și este nevoie să avem o înţelegere mai statornică a locului și sensului fiecărui timp din viaţa noastră. Aspectele
liturgice și cele canonice sunt expresii ale
trăirii învăţăturii de credinţă atât în planul manifestării legăturii noastre cu
Dumnezeu prin rugăciune, cât și prin atitudinile circumstanţiale.
Un caz în care este vădită îngemănarea aspectelor doctrinare, liturgice și canonice este cel al modului în care persoana participă la actele de cult în anumite
momente ale anului bisericesc. Una dintre rânduielile puţin înţelese de credincioșii din zilele noastre este aceea a neîngenuncherii în zilele de duminică și în
zilele Cincizecimii. Observăm că Biserica
a formulat în mod repetat precizări privind neîngenuncherea în această perioadă: Canonul 15 al Sfântului Petru al
Alexandriei (300-311), Canonul 20 al
Sinodului I Ecumenic (325), canonul 91
al Sfântului Vasile cel Mare (370-378),
canonul 90 Trulan, iar Nomocanonul în 14
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Titluri și Pidalionul subliniază importanţa lor prin gruparea textelor sub titluri
elocvente.
Sfântul Vasile, în scrisoarea sa către
Amfilohie, pasaj așezat în Colecţia de canoane a Bisericii Ortodoxe sub numele de
canonul 91 al Sfântului Vasile cel Mare,
ne dă o explicaţie clară a motivelor pentru care nu se îngenunchează Duminica
și de la Învierea Domnului la Rusalii. El
arată că „noi facem rugăciunile în picioare în ziua întâi și prima a săptămânii, deoarece înviaţi cu Hristos nădăjduim la lucrurile cerești, iar stând drepţi în
rugăciunile zilei Învierii amintim sufletului nostru Harul care ne-a fost împărtășit,
dar și că această zi întâi și primă a săptămânii este imaginea Veacului viitor”.
Sfântul Vasile cel Mare mai spune că este
necesar ca Biserica să înveţe pe toţi cei
care sunt în sânul ei să își facă rugăciunile stând în picioare, pentru ca prin continua amintire a vieţii fără de sfârșit să nu
neglijăm mijloacele prin care putem să
at ingem acest scop. L a fel toată
Cincizecimea, zilele de după Paști, sunt o
comemorare a Învierii pe care noi o așteptăm. „În această perioadă a Cincizecimii,
practica bisericească ne-a învăţat să alegem să ne ţinem în picioare pentru rugăciune, transpunând sufletul nostru din
prezent în Veacul viitor prin această aducere aminte concretă. De altfel, de fiecare dată când noi ne plecăm genunchii și
ne ridicăm, arătăm prin atitudinea noastră că am fost căzuţi la pământ prin păcate și ridicaţi la Cer prin milostivirea Celui
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care ne-a creat”. Canonul 90 al Sinodului
Trulan sintetizează rânduiala Bisericii privind neîngenuncherea în ziua Învierii, precizată de Canonul 15 al Sfântului Petru al
Alexandriei și Canonul 20 al Sinodului I
Ecumenic, arătând că „după obiceiul în vigoare, pentru a cinsti Învierea, sâmbătă după
intrarea Vecerniei nimeni să nu îngenuncheze până Duminică seara următoare, când se
îngenunchează din nou”.
În cele mai multe locuri, aceste prevederi canonice sunt fie necunoscute, fie
puse sub semnul întrebării, practica efectivă a Bisericii fiind de fapt contrarul, și
această nerânduială este statornicită chiar
și în unele cărţi de cult. În faţa unei atitudini pioase generalizate nelalocul ei, se alege să se relativizeze aspectul doctrinar, liturgic și canonic pentru a nu perturba
„obiceiul”. Argumentul pentru o astfel de
atitudine vine din constatarea că omul nu
mai pășește în Biserică decât în zi de duminică și că este mai bine să aibă o atitudine smerită, de frângere a inimii, de înălţare prin îngenunchere decât una de
pasivitate, mândrie sau de autosuficienţă.
Pentru justificare, se subliniază că rânduielile pot fi adaptate în modul în care cel
mai mare hotărăște și se lasă impresia că
atât prevederile liturgice, cât și cele canonice sunt relative, necondiţionând în mod
fundamental viaţa bisericească.
Mai este oare nevoie de asumarea precizărilor Sfintelor Canoane legate de neîngenunchere? Dacă nu, oare a pierdut Biserica
mesajul Învierii ? Dacă este nevoie, care ar
fi calea de restaurare a canonicităţii?
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CANONICA

Neascultarea primilor oameni a avut ca efect și o alunecare spre o dezordine a
atitudinilor și o nesincronizare cu timpul hărăzit lor. Dacă atunci când este timp de
lucru omul se odihnește, iar când e timp de odihnă lucrează, când este timpul să se
hrănească se înfometează și apoi mănâncă excesiv, trupul este strivit de aceste dezordini de viaţă. Dacă atunci când este timp de bucurie omul se întristează, iar în vreme de întristare se bucură, cu toate că și bucuria și întristarea sunt stări firești ale
omului, nesincronizarea lor cu timpul potrivit dovedește o pierdere a echilibrului.
Considerăm că este nevoie de restaurarea bunei rânduieli precizate fără echivoc de
Sfintele Canoane și ar trebui să se ţină cont de două aspecte. Primul ar fi legat de efortul de conștientizare a impactului pe care nerânduiala îl are asupra firii omenești.
Tolerarea nerespectării în viaţa bisericească a timpului hărăzit pentru toate atrage după
sine alterarea conștiinţei bisericești, iar omul ajunge să argumenteze a posteriori nerânduiala găsindu-și scuze și degrevându-se de responsabilitatea de a se îndrepta spre
adevărata lumină. Atrofierea capacităţii de valorizare a conștiinţei bisericești duce la
excese care sunt distructive.
În al doilea rând, este bine să înţelegem că o nerânduială sau un exces nu pot fi înlăturate doar prin mijloace radicale, normative, deoarece rădăcinile lor sunt adânc
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înfipte în mentalitate. Trebuie să ne aducem aminte de cuvintele Mântuitorului,
Care spune: „Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și
al Fiului și al Sfântului Duh, învăţându-le
să păzească toate câte v-am poruncit vouă”
(Mt. 28, 18-20). Hristos a dat porunci
Apostolilor și prin ei lumii întregi, dar discipolii sunt chemaţi să îi înveţe pe cei
păstoriţi să păzească poruncile.
Rânduiala și înţelesul profund al neîngenuncherii nu pot fi restaurate doar

prin readucerea în atenţie, în manieră
juridică, a canoanelor, ci prin redescoperirea dimensiunii formatoare, catehetice a rânduielilor bisericești. Pe măsură ce păstorii îi vor învăţa pe credincioși
să înţeleagă cuvintele Sfântului Vasile
cel Mare amintite mai sus, numărul celor care vor trăi în viaţa lor rânduiala
Sfintelor Canoane va crește, iar mărturia lor va avea un impact asupra mentalităţii. Astfel, la momentul pe care
Biserica, prin Sinod și episcopul locului, îl vor crede potrivit, rânduiala va putea fi restaurată
și la nivelul legislaţiei bisericești. Dacă restaurarea generalizată a rânduielii nu este
precedată de un timp de catehizare, în care să învăţăm
să preţuim porunca, pot să
apară reacţii adverse, de radicalizare a justificărilor doar
de dragul de a fi în opoziţie
cu autoritatea bisericească,
și efectul poate fi o și mai
mare neorânduială.
Considerăm că este vremea să redescoperim obligaţia fiecăruia dintre noi de a înţelege rânduielile și de a le
preţui la locul vieţuirii și slujirii personale prin prisma roadelor aduse de întâlnirea dintre credinţă și viaţă, dintre
ortodoxie și ortopraxie.
Pr. Patriciu Vlaicu
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DESPRE DRAGOSTE

Dragoste
despre

Nu, Domnul ne-a poruncit nouă, celor de
pe pământ, dragostea – nouă, celor ce suntem
ţinuţi de multe neputinţe, celor ce ne oblojim
rănile cu harul Său, celor ce ne sângerăm uneori unii pe alţii din neștiinţă duhovnicească și
din pricina bolilor de care suferim.
Domnul nu a spus: „Vindecaţi-vă mai întâi, și apoi faceţi faptele dragostei ce vă
zic”. Nu, Domnul a poruncit să ne iubim unii
pe alţii, așa cum suntem – și, pe măsura ostenelii noastre, rănile se închid, sângele se oprește, durerea încetează.
Dragostea noastră unul către altul aduce
roua smereniei. Iar smerindu-ne ajungem să
iubim mai adevărat. Numai smerindu-ne…

Dragostea este poarta către cer. Prin
această poartă nu intră cei mari ai acestei
lumi, cei voinici, cei perfecţi. Nu, această
poartă este făcută pentru cei ologi, pentru cei gârbovi, pentru cei orbi, pentru cei
slăbănogi, pentru cei paralitici... Dragul
bunelului, drag… Aceștia intră pe poarta
dragostei și ajung în curţile Domnului,
unde încep să se vindece. Ei nu intră pe
poarta dragostei deja vindecaţi, tămăduiţi, ci se vindecă prin dragoste. Hristos
Domnul, Dragostea, îi iubește așa cum
sunt și îi vindecă.
Ţineţi acest dar de la Domnul. Așa
creșteţi, așa vă vindecaţi, așa vă mântuiţi… Dragoste fără smerenie nu se poate.
...Nu cumva să vă închipuiţi că îndemnul „Iubiţi-vă unii pe alţii” e ușor. Nu!
Lumea nu înţelege aceasta, și de aceea nu
poate iubi. Dar voi, copiii mei, aţi înţeles
acum că fără sângerare nu se poate! Iese
puroiul, se sparge buba, și încă mai rămâne de stors… Apoi, când vine harul, totul se face ca nou.
Vă roagă un moșneag, păziţi dragostea.
Smeriţi-vă. Fiţi o inimă, un cuget.
Vremurile rele sunt…
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foara cel milostiv
„ foara”
Într-o mănăstire din

ruia îi spuneau „Sfoara”, pentru că toţi spuneau că

Grecia cu viaţă de sine

acesta nu dădea nimic, că era un mare zgârcit. Dar

(călugării nu slujesc cu

când a murit monahul acesta, la înmormântarea lui

toţii împreună toate sluj-

s-au adunat oameni săraci din Halchidiki, din Sfânta

bele, nu mănâncă împre-

Maria Mare și din câteva sate și îl plângeau. Aceștia

ună la toate mesele, ci

aveau boi și cărau lemne, pentru că pe atunci trans-

doar în duminici și sărbă-

portul se făcea cu boii, nu ca acum, cu mașinile.

tori) trăia un monah că-

Ce făcea sărmanul acesta? Aduna – aduna banii care i
se dădeau pentru ascultările ce le făcea și, când vedea
pe vreun om că avea numai un bou, sau îi murise boul
său, îi cumpăra un bou. Și pe atunci ca să cumperi un
bou era mare lucru: costa 5.000 de drahme... Ceilalţi
părinţi dădeau cinci drahme la un sărac, zece la altul,
douăzeci la altcineva, adică făceau astfel de milostenii
care se vedeau.
Ale aceluia nu se vedeau deloc, pentru că nu dădea precum dădeau ceilalţi, ci îi aduna și ajuta, în ascuns, în fe-
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DE PLOAIE

lul acesta. Astfel toţi îi spuneau „Sfoara, Sfoara”, și
i-a rămas numele „Sfoara”, adică strâns „ca sfoara”.
Și în cele din urmă, atunci când a murit, s-au adunat sărmanii și plângeau. „M-a mântuit!”, spunea
unul. „M-a mântuit”, spunea altul. Deoarece atunci,
dacă cineva avea un bou, căra lemne și își hrănea
familia.
Atunci părinţii au rămas uimiţi de faptele acestea
ale monahului. Căci cu adevărat și acesta era rob
ascuns și plăcut al lui Dumnezeu.
Povestire inclusă în cartea
NESTEMATE DUHOVNICEȘTI, vol. I
NU UITAŢI:
Este ușor să-ţi judeci semenii după
aparenţe, dar numai Dumnezeu cel Sfânt
e Cel care le știe pe toate și poate judeca!
APOSTOLIA • NR. 73 • APRILIE 2014

Copiii sunt împărţiţi în două-trei șiruri liniare, egale numeric, paralele, la o lungime
de braţ distanţă între ele.
Participanţii trebuie să fie numerotaţi, în ordine crescătoare, de la capul șirului spre coadă. Jucătorii iau poziţia
șezând. Conducătorul jocului strigă un număr, iar jucătorii care au acel număr ies
prin dreapta șirului și aleargă înainte, ocolesc primul jucător, aleargă spre coada șirului, ocolesc și revin la locul
iniţial. Jucătorul care a ajuns
primul aduce un punct echipei sale. Câștigă echipa cu
cele mai multe puncte.
SSugestie:
Su
ugest
gesstt Jucătorii pot sta și în
ge
ppicioare,
pi
icciioa
oa iar cursa poate fi efectuată
ttu
uaatttăă șși altfel decât alergând: în
„„mersul
„m
meerrs piticului” sau sărituri
ca bbroasca
ca
ro
ro
sau purtând un pahar
hha
ar pl
pplin cu apă etc.
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C

uvântul Paște semnifică trecerea de
la nefiinţă la fiinţă, de la iad la cer,
de la moarte și de la stricăciune la
viaţa cea veșnică. Se știe că în evreiește peschah înseamnă trecere.
Iar această trecere se face în Hristos, pentru că în El se unesc pentru totdeauna, comunică și se întrepătrund „energetic” cele omenești și cele dumnezeiești, cerul prezenţei
dumnezeiești și pământul oamenilor. Paștile
nostru [este] Hristos (1 Cor. 5, 7).
Tema soarelui – adevărat „soare de la miezul nopţii” „strălucind mai presus de lumină”
– subliniază năvălirea luminii cu neputinţă de
oprit, în sens ioanic: Din mormânt Soarele
Dreptăţii nouă ne-a strălucit. Și: Lumina cea
fără de ani e cea care se ridică din mormânt.
Cât este de simţită cu adevărat și mult prăznuită această noapte de mântuire și strălucită,
a zilei celei purtătoare de Lumină a Învierii mainainte vestitoare fiind, întru care Lumina cea
fără de ani din mormânt trupește tuturor a strălucit.
Astfel, mormântul se face cămară de nuntă; Cel Înviat este Mirele, Cel ce vine, Cel ce
este așteptat cu frică și cutremur încă de la începutul săptămânii. Prin judecata judecăţilor
despre care vorbește Sfântul Maxim
Mărturisitorul, Judecătorul, fiindcă a primit,
nevinovat fiind, să se facă osândit, mai prejos
decât toţi, Se arată a fi Mirele celor care Îl primesc în pocăinţă și recunoștinţă.
Să ne apropiem, purtători de Lumină, la
Hristos, Cel ce a ieșit din mormânt ca un
Mire...
Înviind, ieși din Mormânt ca dintr-o cămară de nuntă…

Toată istoria mântuirii s-ar putea descrie
ca o dramă a iubirii, ca o uriașă Cântare a
Cântărilor: însă nu atât logodnica este cea
care îl caută pe logodnic, cât Dumnezeu Cel
credincios care caută pe poporul său necredincios, care caută omenirea ce s-a depărtat
de la El, pentru a vorbi inimii ei și a-i aduce
înapoi iubirea cea dintâi (Os. 2, 16-17).
La Paști, nunta se plinește. În Cel Înviat,
omenirea întreagă și cosmosul se află tainic
zidite din nou, schimbate la faţă. În ipostasul Său dumnezeiesc, deci desăvârșit, și pentru Care nimic exterior nu poate exista,
Hristos, printr-o comuniune fără margini,
ia asupra Sa întreaga zidire și o trage după
El în Învierea Sa.
Ai înviat pe Adam împreună cu tot neamul
sculându-Te din mormânt.
În Hristos Cel veșnic viu și prezent în
Duhul Sfânt, fiecare dintre noi moare și înviază:
Ieri m-am îngropat împreună cu Tine,
Hristoase; astăzi mă ridic împreună cu Tine, înviind Tu; Însuţi împreună mă preaslăvește,
Mântuitorule, întru Împărăţia Ta.
Învierea are o cuprindere cosmică, fiindcă trupul cuprinde tainic întreg cosmosul. De
aceea, întreg universul este chemat să se bucure după ce a tremurat de groază sfântă dinaintea Patimii și îngropării Ziditorului
său...
Cerurile după cuviinţă să se veselească și pământul să se bucure… că Hristos S-a sculat, veselia cea veșnică!
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HRISTOS A ÎNVIAT
DIN MORŢI
CU MOARTEA
PE MOARTE CĂLCÂND
„Scopul creștinismului nu este de a ajuta oamenii să se împace
cu ideea morţii, ci de a le dezvălui adevărul asupra vieţii și
asupra morţii, pentru a fi mântuiţi prin acest adevăr. (...)
Dacă scopul creștinismului ar fi de a-i elibera pe oameni de
spaima morţii, de a-i împăca, așadar, cu moartea, nu am
avea nicidecum nevoie de creștinism, dat fiind că toate celelalte
religii au făcut deja acest lucru (...). Iar secularizarea este
pe cale de a zămisli un om care va muri cu veselie și în mod
colectiv, pentru triumful unei cauze, oricare ar fi ea.
Creștinismul nu este împăcarea cu moartea. El este revelaţia
morţii, și el revelează moartea pentru că este revelaţia vieţii.
Hristos este această viaţă. Și numai dacă Hristos este viaţă,
moartea este așa cum o definește creștinismul: un vrăjmaș
care trebuie nimicit, și nu un «mister» ce trebuie elucidat.”
PĂRINTELE ALEXANDRE SCHMEMANN,
Pentru viaţa lumii
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M

prin păcatul lui Adam și a luat locul lui
Dumnezeu. Căci încălcând voia lui
Dumnezeu, Adam și-a dat lui însuși moartea, rupând legătura cu izvorul Vieţii și al
propriei sale vieţi. De atunci încoace, ceea
ce numim „viaţă” nu este, în realitate, decât o dizolvare progresivă a fiinţei omenești
în neantul care ocupă în noi locul lui
Dumnezeu. Noi toţi intrăm în moarte din
prima clipă a venirii noastre pe lume, iar
mica fărâmă de viaţă pe care o avem în noi
scade tot mai mult pe zi ce trece, precum
un comprimat efervescent în apă.
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oartea este pretutindeni
prezentă, înlăuntrul
nostru și în afară. Toate făpturile vii, toate fiinţele omenești, toţi pruncii nou-născuţi,
părinţii, fraţii, surorile, copiii noștri, toate popoarele, toate naţiunile lumii, toţi
locuitorii pământului, apelor și văzduhului, toţi fără excepţie sunt contaminaţi
de virusul morţii: „Omul începe să moară atunci când începe să trăiască” (Sf. Nicodim Aghioritul). Existenţa în această
lume, oricare ar fi durata ei – o secundă,
un secol, o mie sau zece mii de
ani sunt exact același lucru în faţa
infinitului –, nu este decât un
atom microscopic de viaţă între
două neanturi nemărginite: „Dacă-mi arunc privirea în faţa mea,
ce spaţiu infinit în care nu exist! Și
dacă mă uit îndărătul meu, ce înspăimântătoare curgere unde eu nu
sunt! Și cât de mărunt este locul pe
care-l ocup în această imensă genune a timpului! Nimic nu sunt: un
interval atât de mic nu este cu nimic diferit de neant” (Bossuet –
Predică despre moarte).
Fără Dumnezeu, care îi dă Fiinţa
și Viaţa, omul nu este decât un „mic
neant” (Sora Emmanuelle), plutind
o clipă, precum un balon de săpun,
în vidul infinit. Neantul nu poate
produce nimic altceva decât neant.
Omul, prin sine însuși, nu poate zămisli viaţa fără a zămisli în același
timp și moartea, care a intrat în el
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Diavolul și moartea sunt unul și același lucru, văzut sub unghiuri diferite, dat
fiind că natura însăși a ispitei, de orice fel
ar fi ea, constă în a ne orienta către lucrurile muritoare, în locul celor nemuritoare. Așa încât a cădea în ispită înseamnă a alege moartea în locul vieţii:
„Păcătoșii sunt niște bolnavi în primejdie
de moarte duhovnicească, mai de temut decât cea trupească” (P. Evdokimov – Vârstele
vieţii duhovnicești).
Toţi oamenii fiind păcătoși, cu toţii
suntem bolnavi, iar boala noastră se numește moarte: „Moartea nu este numai o
clipă, ea coexistă și însoţește omul de-a lungul întregii sale vieţi. Ea este prezentă în toate lucrurile, ca fiind limita lor evidentă. (...)
Orice despărţire, uitare, schimbare, faptul
că nimic nu se poate repeta exact la fel, ne
fac să simţim suflarea morţii în inima însăși
a vieţii. (...) Plecarea unei fiinţe iubite, sfârșitul unei mari pasiuni, urmele timpului pe
un chip omenesc, ultima privire asupra unei
așezări sau unui peisaj pe care nu le vom mai
revedea niciodată sau pur și simplu o floare
ofilită trezesc în sufletul nostru o profundă
melancolie, o experienţă imediată și anticipată a morţii” (P. Evdokimov, op. cit.).
Hristos S-a coborât pe pământ pentru
a-l readuce pe om la viaţă, viaţa pe care a
pierdut-o când s-a desprins de Dumnezeu.
Căci făcând omul după chipul și asemănarea Lui, Dumnezeu i-a dat o viaţă de
același fel cu a Lui, viaţa veșnică: „Substanţa
din care este făcută realitatea omenească este
realitatea dumnezeiască ea însăși: Dumnezeu
fiind Viaţă, omul este și el viu” (Michel
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Henry – Cuvintele lui Hristos). Omul a fost
creat pentru a fi veșnic viu, căci Dumnezeu
„nu este Dumnezeul morţilor, ci al viilor”
(Mt. 22, 32).
Dar acest om veșnic viu făcut de
Dumnezeu a devenit, după căderea în
păcat, un om veșnic muritor, căci el a făcut legământ cu vrăjmașul lui Dumnezeu,
deci cu vrăjmașul Vieţii și al propriei sale
vieţi, așa cum un alcoolic sau un drogat
cade sub stăpânirea unei substanţe toxice care îi dă iluzia vieţii, dar va sfârși prin
a-l distruge.
Viaţa vine de la Dumnezeu, moartea,
de la diavol. Prin urmare, de fiecare dată
când facem voinţa diavolului, ascultăm de
voinţa morţii. Sufletul omenesc simte în
permanenţă lipsa vieţii veșnice, de aceea
„sufletul nu se poate mulţumi cu lumea aceasta (...) Duhul este nemuritor și de aceea nu
se mulţumește cu materie stricăcioasă și pieritoare, ci numai cu dumnezeirea cea vie și
nepieritoare” (Sf. Tihon din Zadonsk –
Scrisori din chilie).
Dorinţa de nemurire este cea mai profundă dorinţă a sufletului omenesc; la
drept vorbind, singura lui dorinţă, care
se manifestă sub forme diferite: o mamă
ar vrea ca pruncul ei să nu moară niciodată, îndrăgostiţii ar vrea ca dragostea
lor să fie veșnică, un sportiv ar vrea ca
forţa sa fizică să se menţină la nesfârșit,
o femeie frumoasă ar vrea ca frumuseţea
ei să nu se ofilească niciodată, și noi toţi
am vrea ca tinereţea, sănătatea, fericirea
și persoana noastră să fie veșnice:
„Făcându-l pe om după chipul Lui,
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Dumnezeu a impregnat în toată fiinţa omenească dorinţa de a dobândi imensitatea vieţii dumnezeiești” (Sf. Iustin Popovici – Omul și Dumnezeu-Omul).
Această viaţă nemuritoare pe care toţi o dorim și de care suntem cu toţii lipsiţi după
căderea în păcat a lui Adam, Hristos ne-o dăruiește din nou prin Învierea Sa din morţi,
„cu moartea pe moarte călcând”: „A fi creștin, a crede în Hristos, înseamnă și a însemnat întotdeauna aceasta: a ști, prin această cunoaștere dincolo de raţiune, dar absolut adevărată,
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care se numește credinţă, că Hristos este Viaţa
oricărei vieţi, că el este Viaţa și, prin urmare,
viaţa mea” (Păr intele Alex andre
Schmemann – Pentru viaţa lumii).
Hristos a fost în același timp omul pământesc și muritor care sunt eu și toţi oamenii căzuţi în păcat, și omul ceresc, înviat din morţi și nemuritor, făcut după
chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Astfel,
Hristos, Care a murit ca un om și a înviat
ca un Dumnezeu, întrupează întreaga natură omenească și reprezintă prin urmare Fiinţa reală și unică a tuturor oamenilor: „Ci precum într-un singur trup avem
multe mădulare și mădularele nu au toate
aceeași lucrare, așa și noi, cei mulţi, un trup
suntem în Hristos și fiecare suntem mădulare unii altora” (Rom. 12, 4-5).
Hristos a urmat calea omului păcătos
până la moarte, pentru ca omul să poată urma
calea lui Hristos până la Învierea din morţi
și la viaţa veșnică: „A murit Hristos: este omorât și păcatul nostru. A fost îngropat Hristos:
a fost îngropat și păcatul nostru. A înviat Hristos
din morţi: a fost omorâtă și moartea noastră,
precum cântă Biserica în ziua Sfintelor Paște”
(Sf. Tihon din Zadonsk – Despre îndatoririle creștinului faţă de el însuși).
Omorârea morţii este omorârea timpului, căci veșnicia nu este o succesiune
interminabilă de unităţi cronologice –
ani, secole, milenii –, ci dispariţia totală
și definitivă a timpului, un mod de existenţă în afara timpului, greu, și chiar imposibil, de închipuit pentru fiinţele vremelnice care suntem. Ceea ce numim
„timp” nu este nimic altceva decât pre-
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zenţa constantă a morţii pe tot parcursul vieţii, căci fiecare clipă care trece este
o clipă moartă, și fiecare clipă care vine
ne apropie de moarte. Ceea ce era ieri nu
mai este astăzi, și ceea ce e astăzi nu va
mai fi mâine. Este un fel de a spune că
tot ce există în timp este inexistent, și că
prin urmare timpul nu v ine de la
Dumnezeu, ci de la vrăjmașul lui
Dumnezeu și al vieţii: „Tot ce este schimbător nu este Dumnezeu, căci tot ce este
schimbător după propria sa fire este supus
stricăciunii” (Sf. Ioan Damaschin –
Dogmatica).
Dacă timpul nu a fost făcut de
Dumnezeu, el nu are existenţă reală.
Timpul, deci și moartea, care nu există
decât dacă timpul există, nu sunt decât
iluzii, minciuni născocite de tatăl minciunii pentru a-i înșela pe oameni și a
pune stăpânire pe sufletul lor. Prin urmare, numai veșnicia există și numai nemurirea este reală, căci ele au fost făcute de Dumnezeu.
Hristos este Adevărul care a biruit
minciuna, Viaţa care a biruit moartea și
calea care duce în împărăţia vieţii veșnice. Așa încât, dacă Hristos este adevărul,
calea și viaţa noastră, atunci când spunem: „Hristos a înviat!” afirmăm, în același timp, propria noastră înviere: „Că de
vreme ce printr-un om a venit moartea, tot
printr-un om și învierea morţilor. Căci, precum în Adam toţi mor, așa și în Hristos toţi
vor învia” (I Cor. 15, 21-22).
Viorel Ștefăneanu, Paris
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Reţete

și sfaturi practice

În ziua de Paște, tot creștinul merge la biserică, la Liturghie, să se împărtășească,
și apoi, împreună cu familia și cei dragi, sărbătorește Învierea Domnului
în cadrul unei mese festive. Iată câteva idei pentru această masă.

DROB
Ingrediente: 1 kg măruntaie miel – ficat, inimă, splină, rinichi (pentru cine nu
suportă această carne, se poate folosi piept,
ficat, pipote și inimi de pui), 7 ouă, o lingură de smântână, o felie de pâine înmu-

iată în lapte, două legături de ceapă verde, o legătură de pătrunjel, o legătură de
mărar, o legătură de usturoi verde (sau doi
căţei de usturoi), sare, piper, ulei. Opţional:
prapur sau foaie de plăcintă pentru învelit drobul; dacă vă place gustul, se mai pot
adăuga compoziţiei de drob și vreo 200 g
de spanac fiert.
Mod de prepapare:
 Măruntaiele se spală și se curăţă bine
de sânge și grăsimi, apoi se pun la fiert în
apă cu sare, împreună cu trei ouă. După
ce au fiert, se scot din apă și se lasă la răcit. Se curăţă ouăle.
Se toacă mărunt (cu mașina de tocat sau cu un cuţit) măruntaiele, pâinea
stoarsă de lapte, verdeaţa. Se adaugă trei
ouă crude, sare și piper după gust și se
amestecă totul într-un bol.
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 Se pregătește o formă pentru copt
(de chec sau rotundă): se pune o folie
de aluminiu în tavă și se unge cu puţin
ulei (sau se folosește prapurul sau foaia de plăcintă, care trebuie să acopere și
partea de deasupra a drobului). Se așază jumătate din compoziţie pe fundul
formei, se nivelează, se pun pe mijloc
cele trei ouă fierte tari, apoi se acoperă
cu restul de compoziţie. Deasupra se
toarnă ultimul ou crud, bătut bine cu
smântână.
 Se pune tava în cuptorul încins (cca
185 grade) pentru cca 40 minute, până se
rumenește bine. Când e gata, se scoate din
cuptor și se lasă la răcit. Se servește ca aperitiv rece.

În continuare, vă propun „Friptură de
miel cu iaurt și lămâie”, care este o reţetă
în stil libanez, special pentru cei care nu
apreciază gustul prea intens al cărnii de
miel. Gustul specific este rafinat, îmbogăţit cu aromele ingredientelor și condimentelor adăugate, rezultând o friptură de miel
savuroasă și foarte fină.

MIEL CU IAURT
ȘI LĂMÂIE

 Într-un blender se macină usturoiul, boabele de coriandru și vreo 3 fâșii de
coajă de lămâie (doar partea galbenă).
Această mixtură se amestecă cu iaurtul,
zeama de la lămâie, sare, piper și 1-2 linguri ulei de măsline.
 Din sosul de iaurt se păstrează la frigider un pahar (cca 350 ml), iar restul se
pune împreună cu carnea, în pungi sigilate, care se dau la frigider și se lasă peste
noapte.
 A doua zi se așază toată carnea într-o
tavă și se mai stropește cu puţin ulei. Se dă
la cuptor (190 grade) pentru cca o oră.
 Când friptura este rumenită frumos

Ingrediente: 1,5 kg carne miel tranșată în bucăţi potrivite, 750 ml iaurt gras, o
lămâie, o linguriţă de boabe de coriandru,
5 căţei de usturoi, sare, piper, ulei de măsline.
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Mod de prepapare:
 Se spală carnea tăiată potrivit; poate fi pulpă și/sau costiţe de miel.

(test: o scobitoare intră ușor în carne, eliberând sucuri limpezi), carnea este gata.
Se poate servi cu o garnitură de cartofi
copţi, salată verde și sosul de iaurt rămas.
(după www.retetecalamama.ro)
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ȘI SĂ NU UITĂM
DE CEVA DULCE.
PENTRU CEI CĂRORA
LE PLACE CIOCOLATA.
IATĂ CEVA DELICIOS
ȘI SIMPLU!

Ingrediente:
BLAT: 150 g biscuiţi, 75 g unt, două
linguri cacao neagră.

 CREMA: gelatina o punem la hidratat în câteva linguri de apă rece; ciocolata
o topim pe foc mic (sau pe baie de aburi)
împreună cu untul și frișca lichidă, până se
omogenizează totul; lăsăm să se răcorească un pic, astfel încât să se ajungă la o temperatură suportabilă degetului, și adăugăm
gelatina; amestecăm din nou până ce aceasta se topește și se încorporează bine în compoziţia de ciocolată; aromăm cu esenţă de
cafea sau rom, după gust.

CREMĂ: 250 g ciocolată amăruie, 50
g unt, 250 ml frișcă lichidă, 10 g gelatină,
esenţă cafea / rom.

 Turnăm compoziţia în tavă, peste
blatul de biscuiţi, și dăm la frigider pentru câteva ore, până se întărește.

GLAZURĂ: 50 g ciocolată amăruie,
50 g unt, puţin lapte.

 Se răstoarnă pe un platou și se acoperă cu o glazură de ciocolată: 50 g ciocolată amăruie topită la foc mic împreună cu 50 g unt și puţin lapte, până ajunge
la consistenţa dorită.

PRĂJITURA

NOIRE

Mod de prepapare:
 BLATUL: se macină biscuiţii fin;

se adaugă cacao și untul topit și se amestecă până când compoziţia devine sfărâmicioasă; răsturnăm totul într-o tavă de
chec tapetată cu folie transparentă, nivelăm presând cu o lingură și dăm la rece
până pregătim crema.
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 Se poate servi împreună cu fructe
proaspete sau din compot.

POFTĂ BUNĂ!
Preoteasa Daniela Porumb
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PELERINAJUL

NEPSIS
LA MĂNĂSTIREA
„NOTRE DAME
DE TOUTE PROTECTION”,
LA BUSSY-EN-OTHE

14-16 martie 2014

L

umina dimineţii de duminică
peste „dalba mănăstire” de la
Bussy ne dezvăluie un loc al singurătăţii împlinite din care iubirea se revarsă
tainic peste lume. Așa se face că ne simţim dintr-o dată liberi, cu legăturile necesităţii rupte, și aflăm
că libertatea își are izvorul în iubire, iar iubirea, în rugăciunea
neîncetată a vieţuitorilor mănăstirii. Dacă ne simţim iubiţi peste măsură este pentru că Dumnezeu ne ţine în căușul palmei Sale, așa cum o arată frescele de la intrarea în bisericuţa albă, parcă gătită de nuntă cu Mirele ceresc.
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Acolo mâna lui Dumnezeu este încăpătoare ca Arca biblică, nu numai pentru
aleși, ci pentru toţi cei chemaţi ai firii. Sfinţi
cunoscuţi, dar și nenumăraţi anonimi, motoare invizibile ale lumii, sunt cuprinși în
iubirea divină și înveșniciţi de pictură.
Pentru prima oară în imaginarul iconic al

Judecăţii de Apoi, fluviul de foc al Iadului
se subţiază și devine fum, semn că jertfa
lui Hristos nu a fost zadarnică.
Ce poate fi mai de prisos în creaţie decât melcul, ar spune cei ce traversează grăbit viaţa, fără să înţeleagă popasul în durată, transformarea pentru o clipă a timpului
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interior în timp absolut? Cu toate acestea,
frescele îl pun la loc de cinste în Rai pe cel
ce a ratat cursa vieţii, dar a câștigat pe loc
eternitatea „îndrăznind” doar să intre în
biserică în momentul pictării fericitei grădini. Melcul este chiar paradoxul mântuirii grabnice printr-o aparentă rămânere în
urmă. Acesta este un prilej de bucurie pentru noi, pelerinii împovăraţi de lentoarea
lipsei noastre de râvnă, de rugăciunea risipită și întârziată, de orgoliul paralizant
al inimii, în fond, de tot ceea ce ne ţine pe
loc, de acedia fiecărei zile. Putem și noi
spera acum să intrăm o dată cu melcul în
spirala doxologiei neîncetate, acest simbol
al timpului ce înaintează părând că stă tocmai pentru a ne salva căutarea, a prelungi
în infinit aspiraţia.
Amintirea Raiului este vie pretutindeni în incinta mănăstirii. În grădină stau
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de strajă doisprezece pomi pentru cei
doisprezece apostoli, rânduiţi precum
rugăciunea. Sub îndrumarea maicii stareţe, îi „recunoaștem ușor” pe Sfinţii
Petru și Pavel. Mai jos, printre flori și
plante aromatice, în sihăstrie, se ascunde capela Sfântului Serafim de Sarov unde
presimţim întâlnirea fabuloasă cu ursul
și îmblânzirea lui prin harul iubirii pentru întreaga făptură. Până și pisica arţăgoasă a mănăstirii, uimitor exemplu de
revoltă în lumea deplinei ascultări, ni se
alătură pe furiș și pozează elegant din capul scării, după gust, în fotografia dinainte de plecare.
Mère Colomba, îmbrăţișare și cuvinte de rămas bun: „Nu uitaţi să păstraţi mereu bucuria în inimile voastre.”
Roxana, Petronela și Arthur
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F E R IC I TA
NEBUNIE
DE A DEVENI

DIACON

Duminică, 9 februarie
2014, parohia „Toţi Sfinţii” din Grenoble s-a bucurat de prezenţa Preasfinţitului Marc Nemţeanul, a
Părintelui Protopop Marc
Antoine Costa de Beauregard, precum și a numeroșilor creștini veniţi din toate colţurile Franţei cu
ocazia hirotoniei întru diacon a lui Jean-Pierre Gerin. Iată, dar, o particularitate a acestui eveniment, și anume,
reprezentarea la rang de episcop, preot și diacon a unei prezenţe franceze a clerului în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Meridionale și Occidentale. Aceasta este
o mărturie a faptului că ne simţim înfrăţiţi și
uniţi întru Duhul Sfânt, Care ne face pe toţi
cetăţeni ai Ierusalimului ceresc.

Părintele Ioan Căputan, ca o voce a întregii
parohii din Grenoble, a
propus Înaltpreasfinţitului Iosif, acum câţiva
ani, ca Jean-Pierre să fie
hirotonit diacon, ca o încununare a dăruirii lui
neobosite în viaţa parohiei. Așa cum a spus
Preasfințitul Marc în cuvântul ţinut cu această
ocazie, „faptul că parohia
a ales pe cineva pentru a sluji ca diacon arată
că s-a ajuns la un grad de maturitate” a întregii comunităţi. O maturitate duhovnicească, ce presupune o angajare și o servire mult
mai responsabilă în numele lui Hristos.
Atât pentru Jean-Pierre, cât și pentru soţia lui, Françoise, este o „fericită nebunie”,
după cum a explicat Preasfințitul Marc.
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De ce? Pentru că „ajungând la o vârstă când
cea mai mare parte dintre oameni se retrag
pentru a profita puţin, pentru a avea timp să
citească sau să aibă grijă mai mult de casa lor”,
ei au ales ca, din contră, să nu se oprească și
să slujească în continuare. Căci „când iubești,
nu există moment de retragere. Poate fi o ieșire la pensie o retragere din dragoste? Poate fi o
retragere din dăruirea de sine? Parohia a știut
să discearnă și să vadă în ei această capacitate, iar ei au acceptat să se dăruiască”.
Hirotonia lui Jean-Pierre este și un răspuns la chemarea lui Hristos. Acest dialog
a început printr-o căutare mai asiduă în
1972, când Jean-Pierre asista la fondarea
comunităţii catolice „Schimbarea la Față”
de rit bizantin, de către diaconul Jacques
Langhart, devenit mai târziu Arhimandritul Jacob de la Mănăstirea Cantauque. Ca
membru al acestei comunităţi, pleacă în
1975, împreună cu soţia sa, în Israel, la Aïn
Karem, lângă Ierusalim, pentru a pune bazele unui centru de formare. În această perioadă îl cunosc pe părintele Sofian Boghiu,
care le va rămâne în amintire prin chipul
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său deosebit de luminos și
blând, precum și pe fraţii Moroșan, Mihai și Gavril, iconografi ce au pictat biserici
în Ţara Sfântă, dar și în alte
locuri renumite, printre care
se numără și Mănăstirea Putna. După întoarcerea lor în
Franţa, în 1977, Jean-Pierre
începe să participe la cursurile Institutului Ortodox
„Saint Serge” din Paris și, în
paralel, studiază iconografia cu Bernard Frinking, ucenic al cunoscutului Leonid Uspensky. Întâlnirea, în 1978, cu părintele Placide Deseille, care ţinea conferinţe la
Mongeron după slujba de duminică, face ca
tânăra familie să se îndepărteze de comunitatea „Schimbarea la Faţă” și să se apropie
de comunităţile ortodoxe, găsind acolo o
manifestare autentică a lui Hristos în viaţa
Bisericii. Astfel, în 1981, împreună cu cei
doi copii ai lor, primesc Sfântul și Marele
Mir la Mănăstirea Sfântul Antonie cel Mare
din Vercors. De atunci frecventează diferite parohii ortodoxe grecești și participă la
Congresul anual al Fraternităţii Iustin Popovici, unde îi întâlnesc pe ucenicii Sfântului, de origine sârbă, deveniţi mai târziu cunoscuţi episcopi.
Comunitatea ortodoxă românească au
cunoscut-o în mod special încă de la sosirea lor din regiunea pariziană în Isère, la începutul lui 2005. Cuceriţi de smerenia episcopilor noștri, care sunt în mod deosebit
apropiaţi de cei pe care îi păstoresc, de primirea călduroasă și plină de dragoste pe care
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au avut-o la Grenoble din partea părintelui
Cătălin Cordoș, precum și de faptul că părintele Ioan Căputan, care conduce parohia
din 2007, le-a permis realizarea unor proiecte în cadrul parohiei, lăsându-le un mare
grad de autonomie, dar și, în general, de sufletul românesc deschis și primitor, soţii Gerin au decis să se atașeze parohiei noastre.
Încă de la început, s-au remarcat imediat
prin implicarea în viaţa parohiei „Toţi Sfinţii”
din Grenoble, ușa casei lor fiind mereu deschisă, ca o mărturie a deschiderii inimii, primind pe oricine și găzduind evenimente importante pentru comunitate. Jean-Pierre a
reunit câteva persoane din parohie, interesate de iconografie, pentru a lucra împreună și
a progresa în învăţarea acestei arte bizantine.
Totodată, s-a implicat și în asigurarea unei
cântări bizantine în franceză de înalt nivel,
urmând cursuri specializate cu Andrea Atlanti,
cunoscută în special prin traducerea și adaptarea imnelor liturgice bizantine în limba franceză. De remarcat este și atenţia lor acordată
rugăciunii, aplecându-se în special asupra nevoilor fiecăruia
sau când diferite evenimente
ale vieţii își spun cuvântul.
În rugăciune ne-am strâns
și noi în această duminică de
la începutul Triodului, când,
alături de parohia „Toţi Sfinţii”
din Grenoble, au venit fraţii
noștri de la Lyon, comunitatea
strânsă în jurul Mănăstirii Sfântul Antonie cel Mare din Vercors, familia noului diacon, venită din toate colţurile Franţei,

dar și alte persoane dornice să ni se alăture.
Cu toţii – români, francezi, greci, maghiari
ș.a. – ne-am simţit ca acasă, dând mărturie
totodată că ortodoxia este cu adevărat Biserica neamurilor.
Pentru toate aceste binecuvântări, îndreptăm mulţumiri mai întâi de toate bunului
Dumnezeu, Care ne-a strâns cu atâta dragoste laolaltă; Preasfinţitului Marc, care încă de
la sosirea sa, în ajunul evenimentului, ne-a
împărtășit bucurie și sfinte binecuvântări; Părintelui Marc Antoine, cu care am putut sta
la o adevărată agapă a cuvântului după Sfânta Liturghie și care ne-a povestit despre întâlnirile pe care le-a avut cu mari Părinţi duhovnici ai neamului românesc precum Dumitru
Staniloae, Sofian Boghiu, Benedict Ghiuș,
Paisie Olaru, Ilie Cleopa și Paulin Lecca. Am
spune un francez cu inimă de român, care
ne-a vorbit cu simplitate despre rugăciune,
dragoste și spiritualitatea poporului român.
Mulţumiri se cuvin a fi aduse stranei care,
prin trudă și har, a asigurat minunata cânta-
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re bizantină, pe de-o parte în limba română, fiind formată din tinerii parohiei noastre și, pe
de altă parte, în limba franceză, având invitaţi de onoare printre care s-au numărat Andrea
Atlanti, Patrick și Antoine Marçais, Paul Serge Ferrier și Manuel Hercenberger. Mulţumiri
părintelui Ioan, împreună cu toţi cei care s-au ocupat de organizarea acestei minunate zile ce
s-a încheiat cu o agapă la care bucătăria românească a etalat cele mai îmbietoare feluri de mâncare gătite în zi de sărbătoare; și, nu în ultimul rând, mulţumiri familiei Gerin, care a acceptat să se dăruiască pentru a servi comunitatea și, mai înainte de toate, pe Dumnezeu.
Dovadă a comuniunii și înfrăţirii omului cu natura, în plină iarnă am avut parte de o zi
de primăvară, în care cerul senin ne-a rămas în suflet și am plecat cu toţii spre casele noastre cu soare în inimi, dând slavă lui Dumnezeu pentru toate.
Corina Bobea-Veersé și Elena Barbu
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PREASFINȚITUL SILUAN LA NETTUNO

rima vizită pastorală a Preasfințitului Părinte Episcop Siluan în parohia de curând înființată cu hramul „Sfânta Muceniță Agnia” din Nettuno a adus bucurie
mare în mijlocul credincioșilor
care au fost prezenți
și care au primit cuvântul de învățătură
și de întărire.
Cateheza a fost
precedată de slujba
vecerniei, la care au
participat pr. Marian Jianu , de la
Anzio – Lavinio,
alături de pr. Stefan
Nanu, din Aprilia,
și de pr. Ciprian
Agavriloaie, din
Latina. Preasfințitul
Părinte Episcop
Siluan a adus spre
cinstire moaștele
Sfântului Mare
Mucenic Efrem cel
Nou – la care credincioșii prezenți
s-au închinat cu
evlavie și bucurie.

P

A consemnat:
preoteasa
Andreea Bageac
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MOAȘTELE SFÂNTULUI NECTARIE LA ROMA

u harul lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, credincioșii
Parohiei „Înălțarea Sfintei Cruci” din
Roma au primit cu bucurie în mijlocul lor
o părticică din moaștele Sfântului Ierarh
Nectarie din Eghina, aduse de la Mănăstirea „Duminica Tuturor Sfinților” din
Șinca Nouă, jud. Brașov.
Credincioșii au participat la Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în sobor și au
adus cuvenita cinstire sfintelor moaște,
punând înaintea Sfântului Nectarie toate
neliniștile și suferințele lor sufletești și
trupești.

C
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TAINA SFÂNTULUI MASLU LA PAROHIA
„SFÂNTUL PAISIE DE LA NEAMȚ” DIN LIVORNO

oi, 20 martie 2014, credincioșii de la Parohia „Sfântul Paisie de la Neamț” din
Livorno au participat la Taina Sfântului Maslu. Alături de părintele paroh Ciprian Calfa au slujit părintele Liviu Marina-Fiț, de la parohia „Sfântul Antonie
cel Mare” din Lucca, părintele George Pătrașcu, de la Parohia „Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona” din Pisa, părintele Armand Bratu, de la Parohia „Sfântul Ierarh
Ioan Gură de Aur” din Carrara, și părintele Marian Vîlcu, de la Parohia „Sfinții Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel” din Grosseto.
La finalul slujbei, părintele George Pătrașcu a adresat celor participanți un cuvânt de învățătură, evidențiind importanța postului în viața omului, în general, și
pregătirea pentru participarea la Învierea lui Hristos prin Postul Mare, în special.
Părintele paroh Ciprian Calfa a mulțumit părinților și celor ce au participat la Taina
Sfântului Maslu și i-a invitat să participe la agapa pregătită de membrii comunității
din Livorno.

J

A consemnat: ipodiacon Andrei Vizitiu
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CONVORBIRE DESPRE ORTODOXIE
CU ELEVII DE LA LADISPOLI

ineri, 21 martie 2014, la orele
dimineții, Preasfințitul Părinte
Episcop Siluan a susținut o prelegere despre ortodoxie elevilor din clasele VI-VII (12-14 ani) de la Institutul
„Corrado Melone” din Ladispoli. Întâlnirea a avut loc în Aula Cosigliare a Primăriei din Ladispoli, unde au participat în
jur de 150 de elevi, majoritatea italieni,
dar și români sau de alte naționalități. Scopul întâlnirii a fost acela de a face cunoscută ortodoxia elevilor și profesorilor de
altă credință decât cea ortodoxă, în vederea unei bune conviețuiri după principii
cu adevărat creștine. Întâlnirea a fost foarte dinamică în partea a doua, în care
Preasfințitul Siluan a răspuns numeroaselor întrebări venite din partea elevilor.

V
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Totodată, Preasfințitului Părinte Episcop
Siluan i-a fost acordată și cinstea de a inaugura o expoziție de fotografie și pictură,
organizată în cadrul școlii, având ca subiect central apa și importanța acesteia pentru
viața și echilibrul ecologic al lumii.
La finalul vizitei, conducerea școlii a
organizat o întâlnire a Preasfințitului Siluan
cu un grup de aproximativ 40 de elevi
români, care reprezintă o mică parte din
efectivul de elevi români ai acestei școli.
Preasfinția Sa a răspuns întrebărilor pe
care tinerii școlari i le-au adresat și le-a
vorbit despre activitatea tinerilor Nepsis,
invitându-i să se implice și să participe la
acțiunile acestora.
A consemnat: pr. Liviu Baciu
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ICOANA ORTODOXĂ - URCUŞ SPRE CER

âmbătă, 15 martie 2014, în Parohia Prata di Pordenone a fost inaugurat cursul
de pictură de icoane bizantine „Icoana Ortodoxă – urcuș spre cer”, sub îndrumarea domnului pictor Theodor Cojocaru.
La curs participă un număr de 15 copii, care vor învăța să picteze icoane ortodoxe
bizantine în tehnica tempera pe lemn.
Premierea și expunerea icoanelor va avea loc în duminica Sfintei Învieri, la vecernie, în biserica din parohia Prata di Pordenone.
A consemnat: pr. Constantin Pascariu

S
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TAINA SFÂNTULUI MASLU LA CROTONE

ineri, 14 martie, s-a săvârșit Taina Sfântului Maslu în parohia „Sfântul Mucenic Acachie”, din orașul Crotone, slujind alături de părintele paroh, Lucian
Tataru, părintele protopop Ioan Manea, de la parohia Cosenza, și părintele
Constantin Ghimiși, de la parohia Lamezia Terme.
Totodată, credincioșii prezenţi s-au putut închina la veșmântul Sfintei Cuvioase
Parascheva, care se află spre închinare în parohia din Crotone.
Cuvântul de învăţătură a fost rostit de părintele Constantin Ghimiși, care a reamintit celor prezenţi importanţa Tainei Mărturisirii și a Euharistiei în viaţa celor ce sunt
fiii lui Dumnezeu.

V

A consemnat: preoteasa Andreea Tataru
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PREASFINŢITUL TIMOTEI, LA SĂRBĂTOAREA
HRAMULUI DIN VINAROS

u multă bucurie, prilejuită de sărbătoarea hramului în parohia ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Haralambie” din Vinaros, duminică, 9 februarie, s-au adunat mulţi credincioși încă de dimineaţă, pentru a-l primi în mijlocul lor pe
Preasfinţitul Episcop Timotei.
Preasfinţia Sa a fost așteptat în curtea bisericii, de către credincioși și preotul paroh, în mod tradiţional, cu pâine și sare. S-a săvârșit Sfânta Liturghie, iar la momentul
potrivit Preasfinţitul Părinte a adresat un cuvânt de învăţătură, subliniind importanţa
petrecerii unei vieţi responsabile în smerenie și rugăciune.
Au participat, de asemenea, pr. Andrei Marandiuc de la parohia „Sfânta Cuvioasă
Parascheva” din Amposta, cu un grup de credincioși, și șeful Serviciului Consular din
Castellon, domnul Radu Cătălin Mardare, dar și preotul catolic Cristobal Zurila
Esteller.

C
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La final, cu toţii am luat parte la tradiţionala agapă frăţească pregătită de gospodinele parohiei noastre, mulţumind lui Dumnezeu pentru toate.
Pr. Nicolae Bogdan Păunescu
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PREASFINŢITUL TIMOTEI A SLUJIT LITURGHIA
DARURILOR MAI ÎNAINTE SFINŢITE LA
TARRAGONA

iercuri, 5 martie, credincioșii parohiei „Sfinţii Ierarhi Calinic de la Cernica și Fructuosus de Tarragona” din Tarragona, Spania, au fost binecuvântaţi din nou prin vizita Preasfinţitului Părinte Timotei, chiriarhul nostru,
care, împreună cu părintele paroh Vasile Băltăreţu, a slujit prima Sfântă Liturghie a
Darurilor mai înainte sfinţite din acest an, în biserica din orașul Reus.
La slujbă au participat un număr mare de credincioși, care s-au rugat și s-au împărtășit în cadrul acestei Sfinte Liturghii. Preasfinţitul Timotei a ţinut un bogat cuvânt de
învăţătură despre însemnătatea postului și importanţa rugăciunii, despre trăirea în
Hristos, îndemnându-i pe toţi credincioșii să se roage pentru pacea lumii, mai ales
acum, când lumea se confruntă cu tot mai multe conflicte, așa cum sunt cele din Ucraina
și Siria.

M
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La final, părintele Vasile Băltăreţu i-a mulţumit Preasfinţitului Timotei pentru participarea la această slujbă de seară, rugându-l, totodată, să fie alături de credincioșii parohiei Tarragona și la sărbătoarea hramului Sfântului Calinic de la Cernica, prăznuit
în fiecare an la 11 aprilie.
Prof. Elena Băltăreţu

58

APOSTOLIA • NR. 73 • APRILIE 2014

DIN VIA#A PAROHIILOR

MIHAI EMINESCU,
OMAGIAT ÎN PAROHIA VILLALBA

n seara de vineri, 31 ianuarie, mai
mulţi iubitori de cultură românească, în special de poezia poetului naţional Mihai Eminescu, s-au întrunit în sala
de teatru a Casei de Cultură din Collado
Villalba pentru a asculta conferinţa doamnei profesor universitar Eugenia Popeangă de la Universitatea Complutense din
Madrid. În deschidere, grupul de copii de
la Școala parohială, condus de doamna preoteasă Elena Mădălina Tabarcia, împreună cu copiii de la Cursul de Limbă Română organizat de Primăria orașului Collado
Villalba și conduși de domnișoara Dana
Oprica, au recitat câteva poezii ale marelui
poet naţional: Revedere, Ce te legeni, O, rămâi, Somnoroase păsărele și Cu penetul ca
sideful. Apoi doamna conferenţiar ne-a explicat de ce Eminescu este emblema românismului, de ce îl numim
poet naţional. Așa cum spunea domnia sa, Eminescu
reunește ceea ce putem
numi elementele formatoare, fundamentale ale poporului român. Unul dintre
aceste elemente fundamentale care formează identitatea noastră este limba.
Alături de Ion Luca
Caragiale și de Ion Creangă,

Î

poetul naţional a prelucrat limba română,
aducând-o la cea mai înaltă exprimare literară. Dacă până la Eminescu limba română literară avea un statut fragil, odată cu
marele poet expresia literar-poetică atinge
deplina maturitate, astfel Eminescu devenind creator al limbii române literare.
Recurgând la un univers cunoscut tuturor,
pădurea, lacul, lumea vegetală, codrul, marea, elemente primare, încărcate de un simbolism intrinsec, poetul creează versuri de
o simplitate uimitoare în raport cu bogăţia
sintactică a frazelor.
În continuare, doamna profesor a trecut succint în revistă principalele teme
eminesciene: dragostea, moartea, geniul,
timpul, istoria naţională, prin bine-cunoscuta antiteză trecut-prezent, reînviind în noi universul liric eminescian,
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exemplificând prin poeziile cele
mai cunoscute de către noi, publicul larg, și a încercat să ni-l descopere și pe omul Eminescu, publicistul ancorat în epoca în care a
trăit.
În încheiere, corul parohiei
„Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul”
din Villalba a interpretat Sara pe
deal și Pe lângă plopii fără soţ, iar
domnul Ovidiu Mocan din San
Lorenzo de el Escorial a recitat poezia Scrisoarea III și poezia Trebuiau
să poarte un nume, dedicată lui Eminescu
de către poetul Marin Sorescu.
Așa cum s-a dovedit a fi de-a lungul
veacurilor, Biserica trebuie să se arate și
în diasporă propășitoare de cultură românească. Păstrarea limbii, a identităţii și culturii românești contribuie direct la păstrarea credinţei ortodoxe strămoșești.
Acest eveniment cultural românesc a
fost organizat de către Asociaţia Plataforma
Rumano-Española din Collado Villalba,
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în strânsă colaborare cu parohia noastră.
Din partea Primăriei orașului a participat
domnul consilier pe probleme de imigraţie Orfelino Benavidez, iar din partea
Colegiului Sociologilor și Politologilor
din Madrid, instituţie colaboratoare cu
Primăria orașului în integrarea comunităţii imigranţilor din localitate, domnul
Ramon de Marcos Sanz.
Prezbitera Elena Mădălina Tabarcia
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