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SILUAN
Hristos a înviat!
Acest salut-mărturisire pe care îl folosim în această perioadă nu are la bază doar
un simplu „obicei”, ci este expresia
conștiinței că Domnul Hristos Cel înviat
din morți petrece cu noi, ca și cu ucenicii
Săi, cele patruzeci de zile până la înălțarea
Sa la ceruri, pe care o prăznuim la sfârșitul
acestei luni.
Constatând cât de repede rămâne în
urma noastră bucuria și entuziasmul care
ne cuprind în noaptea Învierii Domnului,
apare întrebarea cum se poate face pentru a se păstra cel puțin conștiința prezenței
Celui Înviat pe toată această perioadă?
Mentalitatea noastră egocentrică are
tendința să caute soluția în noi înșine și în
efortul pe care ar trebui să-l facem noi pentru a ne reaminti mereu că Domnul este
cu noi. Dar practica ne arată că aceasta
ajută doar parțial și cu o tot mai distanțată
intermitență, până la a nu mai reuși să

obțină rezultatele propuse… Experiența
de veacuri a Bisericii (înțeleasă în sensul
de adunare a tuturor celor care L-au primit prin credință pe Hristos și cred întru
Numele Lui, In. 1,12) ne pune la dispoziție
răspunsul de-a gata, prin punerea în centrul atenției a Dumnezeieștii Liturghii, locul și timpul care ies din locul și timpul comun și ne fac părtași la Împărăția lui
Dumnezeu de aici de pe pământ.
Dacă biserica de zid, prin consacrarea
ei ca loc de închinare lui Dumnezeu, devine Casa lui Dumnezeu și poarta cerului,
atunci citirile din psalmi (la antifoane),
din Apostol și Evanghelie devin ecoul real
și prezent al glasului psalmistului, al apostolului și al Domnului Însuși, care ne fac
părtași și contemporani cu ceea ce au au-
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zit cei care au trăit pe vremea acestora.
Astfel, Dumnezeiasca Liturghie devine
pomenire (nu simplă comemorare, ci participare la) a toate cele ce s-au făcut pentru
noi de către Domnul: crucea, îngroparea,
învierea cea de a treia zi, înălțarea la ceruri,
șederea de-a dreapta lui Dumnezeu-Tatăl
și anticiparea sau pregustarea celei de a
doua și slăvitei iarăși veniri a Lui.
Mare este acest privilegiu! Mare binecuvântare este să intrăm în casa lui
Dumnezeu și să devenim casnicii Lui, până
într-atât încât să stăm alături de El la Ospățul
cel ceresc, precum au stat ucenicii Săi la
Cina cea de Taină, ba mai mult, precum au
stat Luca și Cleopa la Emaus, re-cunoscân-
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du-L pe Hristos Cel înviat la frângerea pâinii!... De aceea, la fiecare Liturghie, atunci când frânge
Sfântul Trup al Domnului și îl
pune în Potir, spre împărtășirea
credincioșilor, diaconul (sau preotul) spune rugăciunea: Învierea
lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus,
unuia Celui fără de păcat…
Apoi poporul, după împărtășire,
exclamă: Am văzut lumina cea
adevărată, am primit Duhul cel
ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Treimi închinându-ne, că Aceasta ne-a
mântuit pe noi!
Apoi clerul se face părtaș
înălțării Domnului, zicând:
Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava Ta!, însoțindu-l, precum odinioară au
făcut-o ucenicii, pe Cel Care este chemat
să vină la fiecare Liturghie să ne sfințească
pe noi ca Unul ce este împreună cu noi.
Să cântăm, așadar, și noi, Celui Ce a
Înviat și S-a înălțat la ceruri pentru noi,
șezând de-a dreapta Tatălui, zicând împreună cu întreaga Biserică:
O, Paștile Cel mare și preasfințit,
Hristoase, o, Înțelepciunea și Cuvântul
lui Dumnezeu și Puterea, dă nouă să ne
împărtășim cu Tine, mai cu adevărat, în
ziua cea neînserată a Împărăției Tale!
† Episcopul Siluan
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
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ÎNVIEREA lui

Lazăr

PROROCIA ÎNVIERII LUI HRISTOS ŞI PRIMELE SEMNE
ALE ÎNVIERII CELEI DE OBŞTE (IN 11, 1-43)

ristos a săvârșit nenumărate minuni în timpul Misiunii Sale
pământești și mai multe învieri din morţi, dintre care cel puţin una dinaintea unei mulţimi numeroase (cea a fiului văduvei din Nain). Însă nici una
dintre faptele Sale de vindecare nu a avut
atâta răsunet, nici atâtea consecinţe ca învierea prietenului Său Lazăr din Betania.
Această minune a tulburat într-adevăr toată cetatea Ierusalimului (Mt 21, 10; In 12,
17-18) și a determinat Sinedriul să-L osândească la moarte.
Biserica din Răsărit a văzut bine importanţa capitală a acestui eveniment și a
făcut din el, întru câtva, prima sărbătoare
liturgică importantă din Săptămâna Mare,
deoarece îl sărbătorește cu măreţie în ajunul Floriilor, în timp ce Apusul aproape
că l-a trecut cu vederea1.
Acest eveniment nu este relatat decât
de Sfântul Ioan, care i-a fost martor ocu-

lar. Este una dintre cele mai lungi evanghelii din anul liturgic (tot capitolul 11
din Evanghelia de la Sfântul Ioan) și este
structurată în mai multe părţi, într-o manieră nu neapărat coerentă: ca urmare, nu
o putem comenta aici cuvânt cu cuvânt2.
Nu este ușor nici a situa acest eveniment
în timp, deoarece cronologia acestei perioade de căpătâi a vieţii pământești a lui
Hristos este greu de reconstituit, cu atât
mai mult cu cât nu o regăsim în cele trei
Evanghelii Sinoptice3. Tot ceea ce putem
spune, mai ales după Sfântul Ioan, este că
Domnul a venit la Ierusalim pentru sărbătoarea Închinării (Hannoukah), ce are
loc la sfârșitul lui decembrie, iar apoi S-a
retras „de cealaltă parte a Iordanului”, acolo unde boteza Ioan, din cauza dușmăniei evreilor care „încercau să-L prindă”, și
acolo a făcut mulţi ucenici (In 10, 39-42).
Îndată după aceasta, Sfântul Ioan relatează învierea lui Lazăr. Trebuie să presupu-
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nem, bazându-ne pe Sinoptici, că între timp Domnul Se întorsese probabil în Galileea,
iar apoi a săvârșit „urcarea Sa la Ierusalim”, care I-a luat probabil tot sfârșitul iernii
(Paștele este la începutul primăverii). În schimb, cu siguranţă Învierea lui Lazăr a avut
loc puţin înainte de Florii, deoarece Sfântul Ioan situează Ungerea din Betania4 în timpul unui ospăţ unde se găsea și Lazăr cel înviat și care a avut loc în ajunul Floriilor.
Lazăr, Marta și Maria sunt prieteni apropiaţi ai lui Hristos. Domnul nu este un
om abstract: chiar dacă are iubire duhovnicească pentru toţi fraţii Săi omenești, are și
legături privilegiate de ordin afectiv cu anumite persoane, cum sunt aceștia trei, frate
și surori, sau cu Sfântul Ioan Evanghelistul. Când vine la Ierusalim, se pare că locuiește de obicei la prietenii Săi din Betania (care se află la 3 km la răsărit de Ierusalim, dincolo de Muntele Măslinilor). Avem o frumoasă descriere a legăturilor de prietenie pe
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care le are cu această familie la Luca 10,
38-42, unde o mustră pe Marta, care e preocupată de treburile casnice, și laudă atitudinea Mariei, care Îl ascultă pe Învăţător
cu smerenie și iubire5.
Lazăr cade grav bolnav, atât de bolnav încât cei apropiaţi se tem pentru viaţa lui, iar cele două surori ale sale trimit
pe cineva să-I spună lui Iisus, Care probabil se găsea atunci dincolo de Iordan, după
ce scăpase din mâinile evreilor din
Ierusalim: „Doamne, iată, cel pe care îl iubești este bolnav”. Nici un cuvânt mai mult,
pentru că ele nu se îndoiesc că va veni să-l
vindece. Hristos face mai întâi o prorocie:
rostul acestei boli nu este moartea, ci slava lui Dumnezeu. Apoi rămâne încă două
zile pe loc înainte de a porni la drum către Iudeea6. Sfântul Ioan Gură de Aur arată că acest timp „de așteptare” era necesar
pentru ca Lazăr să fie mort și pentru ca
trupul său să înceapă a putrezi și a mirosi: fără aceasta, s-ar fi putut spune că nu
era cu adevărat mort, iar răsunetul minunii ar fi fost mult atenuat. Apostolii sunt
cu totul descumpăniţi, căci Domnul fugise din Ierusalim pentru a nu fi prins de
evrei și acum voia să Se întoarcă, cu atât
mai mult cu cât El folosește o expresie ambiguă: „Lazăr, prietenul nostru, a adormit”. De aici ei trag concluzia că Domnul
îl va vindeca. Hristos atunci risipește orice ambiguitate spunându-le deslușit:
„Lazăr a murit”. Și adaugă: Mă bucur pentru voi („ca să credeţi”) că Tatăl Meu a
voit să fie astfel, căci veţi fi martori la o
mare minune care vă va arăta că Eu sunt

Stăpânul vieţii și al morţii și astfel veţi putea îndura propria Mea moarte7.
Secvenţa următoare privește întâlnirea succesivă a celor două surori cu Iisus.
Când Domnul Se apropie de Betania și
cei care Îl însoţeau află oficial vestea morţii lui Lazăr, pus în mormânt de patru zile,
cele două surori, care știau de venirea Lui,
Îi ies în întâmpinare, însă una după alta,
probabil pentru că, după cum ne precizează Sfântul Ioan, erau mulţi oameni veniţi de la Ierusalim ca să le mângâie: trebuia deci ca una din ele să rămână cu ei.
Și ele îi spun fiecare în parte același lucru: „Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit”. Câtă credinţă în
prietenul lor, marele Rabbi Ieshouah! Sunt
încredinţate că El l-ar fi vindecat. Sunt copleșite de durere, pentru că, nefiind căsătorite și pierzându-l pe singurul bărbat din
casă, au rămas fără nici un statut social.
Cu toate acestea, nu-I aduc nici un reproș.
Marta vorbește îndelung cu Iisus: ea mărturisește că Dumnezeu [Tatăl] Îl va asculta, chiar și acum [când Lazăr este mort].
Și când Domnul îi spune: „Fratele tău va
învia”, ea răspunde ca o evreică evlavioasă: da, știu, la învierea cea de obște („în
ziua cea de apoi”). Atunci Hristos face o
revelaţie sublimă, nu doar pentru ea, ci și
pentru cei Doisprezece, care ascultă: „Eu
sunt învierea și viaţa”, ceea ce înseamnă
același lucru cu: Eu sunt Dumnezeu. „Cel
ce crede în Mine, chiar dacă va muri,
va trăi. Și oricine trăiește și crede în
Mine nu va muri în veac”. Domnul confirmă mai întâi învierea cea de obște, care
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este sfârșitul primei morţi (moartea trupească), apoi revelează sfârșitul morţii veșnice, moartea duhovnicească8, adică izbânda Sa asupra iadului și împăcarea
Omului cu Dumnezeu. Marta atunci face
o mărturisire de credinţă care e o adevărată culme duhovnicească: „Da, Doamne.
Eu am crezut că Tu ești Hristosul, Fiul
lui Dumnezeu, Care a venit în lume”9.
Marta pleacă, și apoi îi șoptește surorii sale în taină la ureche: „Învăţătorul este
aici și te cheamă”. O minunată legătură
duhovnicească Îl leagă pe Hristos de
Maria, femeia iubitoare care-L va unge
pentru îngroparea Sa. Maria este mai discretă decât sora sa, însă face un gest minunat: „a căzut la picioarele Lui”, adică I
s-a închinat. Și Maria își plânge fratele.
Hristos „a suspinat cu duhul și S-a tulburat întru Sine”. Apoi a întrebat unde este
mormântul și a fost dus la el10. Aici, a lăcrimat. Toate acestea sunt lucruri foarte
importante din punct de vedere teologic.
Hristos are o emoţie psihologică (sau mai
degrabă psiho-somatică, pentru că există
și un aspect fizic în tulburare și lacrimi).
Aceasta ne arată că Iisus Hristos este un
om „normal”, cu un suflet omenesc normal: are, ca om și ca toţi ceilalţi oameni,
emoţii și sentimente care Îi îngăduie să intre în comuniune cu fraţii Săi oameni și
să împărtășească cu ei durerile și bucuriile11. Și nu socotește nevrednic de Sine
a-Și arăta sentimentele și a plânge. Însă ne
mai arată, prin purtarea Sa, și că acest aspect al firii omenești nu trebuie să le domine pe toate celelalte, și mai ales nu tre-

buie să ne întunece legătura cu Dumnezeu
(de îndată ce a plâns din milostivire, Se
întoarce către Dumnezeu, Tatăl Său ceresc, și Îi dă slavă). Astfel, mărturisește dinaintea tuturor că îl iubea pe Lazăr și pe
evrei, care și ei plâng și dau mărturie („Iată
cât de mult îl iubea”). Însă unii dintre ei
Îl pun la îndoială: dacă este atât de puternic, El Care a deschis ochii celui orb din
naștere, de ce nu a împiedicat ca acest om
să moară? Iisus „iarăși a suspinat întru
Sine”, pentru că astfel ei ispitesc pe
Dumnezeu, Îl judecă. Aici, sufletul omenesc al lui Hristos se întristează văzând învârtoșarea inimii și lipsa de credinţă a oamenilor. Nu este același suspin ca mai
înainte, și Sfântul Ioan vrea să sublinieze
acest lucru.
Apoi Domnul trece la fapte, nu ca un
răspuns la îndoielile evreilor, ci din iubire pentru Marta și Maria și pentru a învăţa pe Apostolii Săi. Mormântul este de
același tip ca acela în care Hristos avea să
fie îngropat câteva zile mai târziu. Cere să
se dea piatra la o parte (aceasta fiind foarte grea). Marta se îngrijorează, pentru că
trupul „deja miroase, că este a patra zi
[de când este îngropat]”. Iarăși un lucru
de mare importanţă teologică. Trupul
mortului este deja pe cale de a se descompune și „duhnește” (moartea este ceva oribil, nedorit de Dumnezeu): este mărturia istorică, „știinţifică” a faptului că acest
om este cu adevărat mort. După cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Hristos ar fi
putut să-l scoată pe Lazăr din mormânt
chiar fără să se dea piatra la o parte, pen-
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tru că înviase, însă trebuia ca evreii să simtă duhoarea morţii. Iar pomenirea celor
„patru zile” este de căpătâi. Tradiţia iudeo-creștină (și nu numai) ne spune că,
la moarte, sufletul are nevoie de un anumit timp pentru a se dezlipi de trupul său12
și că nu își ia cu adevărat zborul decât în
a patra zi. Faptul că Marta arată ca semn
al morţii că era „a patra zi”, iar aceasta dinaintea lui Hristos Dumnezeu, este o confirmare evanghelică a tradiţiei privitoare
la moarte. Trebuie să observăm că ne aflăm
aici într-o împrejurare foarte diferită de
cea a tânărului din Nain (care nu fusese
încă îngropat) și a fiicei lui Iair (care tocmai murise). Aici moartea nu poate fi pusă
la îndoială, iar acest lucru e limpede pentru o mulţime de oameni. Hristos reamintește Martei ce îi spusese mai devreme.
Apoi dă slavă Tatălui Său, „Care întotdeauna Îl ascultă”, adică săvârșește o adevărată „taină” (în sens sacramental) a vindecării13, și strigă: „Lazăre, vino afară!”. Nu
a intrat în mormânt, pentru că oamenii
nu ar fi văzut ce se petrecea acolo, și nu a
atins trupul mortului. Numai prin cuvântul Său, El, Cuvântul lui Dumnezeu, a înviat pe Lazăr. Cuvântul Său a zămislit toate („Dumnezeu a zis”), și tot Cuvântul
Său și înviază.
Lui Lazăr îi e greu să iasă pentru că tot
trupul îi este înfășurat în fâșii de pânză.
Cu toate acestea reușește să meargă, pentru că a înviat. Asistăm la o scenă care
aproape ne-ar putea face să râdem. Domnul
spune oamenilor: ajutaţi-l, „dezlegaţi-l”.
Este o frază foarte puternică, pentru că

Hristos ne slobozește de legăturile păcatului și ale morţii, în care suntem înlănţuiţi. Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază că
trebuia ca oamenii să atingă trupul lui
Lazăr cel înviat, ca mărturie lor înșiși.
De îndată ce s-a săvârșit această minune, care depășește mintea omenească, firescul, imaginaţia, această faptă intrinsec
dumnezeiască, se face dezbinare între martorii oculari, despre care Evanghelia dă
seamă cu limpezime: „mulţi... au crezut
în El”; „Iar unii dintre ei s-au dus la farisei...” ca să-L vorbească de rău și să-L denunţe ca pe un agitator periculos.
Sinedriul14 s-a întrunit degrabă și L-a osândit pe Iisus la moarte („Deci, din ziua aceea, s-au hotărât ca să-L ucidă”). Nu L-au
ascultat, nu a putut deschide gura, nu a
existat nici un apărător, însă L-au osândit
la moarte, fără motiv, doar pentru că „face
multe minuni” și oamenii aleargă la El. Iar
aceasta deranjează mult pe preoţi, pe cărturari și pe farisei: le e teamă că-și vor pierde puterea.
Învăţătura acestei minuni strălucite
este nemaipomenită și o rușine pentru
omenire. Atunci când toţi ar fi trebuit să
salte de bucurie (în sfârșit, suntem izbăviţi de moarte! Visul cel mai vechi al omenirii se împlinește...), cei care sunt păstrătorii iudaismului și călăuzele poporului,
preoţii, teologii și asceţii, în loc să se bucure, zicând: în sfârșit a venit Mesia, să
alergăm repede să ne închinăm Lui, își zic:
acest om este primejdios, pentru că face
lucruri nemaivăzute, care ne pun în umbră: să-L omorâm. Acesta este clericalis-
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1. Obiceiul în vigoare astăzi în ritul bizantin este
de a o sărbători sâmbăta dimineaţa, în ajunul
Floriilor („sărbătoarea stâlpărilor”). Când în
sânul Ortodoxiei a fost restaurat un an liturgic
de rit occidental, începând din 1945, restauratorii, conștienţi de această „lipsă” în tradiţia
apuseană, au avut grijă să împrumute această
comoară liturgică de la Răsărit, sub forma unei
liturghii de seară în cadrul privegherii de
Florii.
2. Sfântul Ioan Gură de Aur comentează acest
fragment de-a lungul a patru omilii (v. comentariul la Sf. Ioan, omiliile 62-65).
3. Trebuie să amintim totuși că Sfântul Ioan și-a
redactat Evanghelia cu mult mai târziu decât
ceilalţi trei evangheliști (numiţi „Sinoptici”),
cu 40 sau 50 de ani mai târziu, și că a avut grijă, după spusele Părinţilor, să vorbească mai
ales despre ceea ce fusese lăsat deoparte de ei.
De aici dificultatea semnificativă de a repera
evenimentele în plan cronologic la Sfântul Ioan,
spre deosebire de ceilalţi trei evangheliști.
4. A se vedea articolul despre Ungerea din Betania
în numărul precedent al revistei Apostolia (nr.
73, aprilie 2014).
5. A se vedea articolul despre Marta și Maria în
Apostolia, nr. 68 din noiembrie 2013.
6. Iar drumul este lung: dacă e vorba cu adevărat
de locul în care a fost botezat, de acolo sunt 9
sau 10 ore de mers pentru a ajunge în Betania,
adică cel puţin două zile.

7. Când Hristos va fi omorât, Apostolii vor uita
moartea și învierea lui Lazăr și le va fi foarte
greu pe urmă să creadă în Învierea lui Hristos.
Cu toate acestea, primiseră vestea dinainte.
Însă omul căzut este slab și neputincios. Și noi
suntem la fel.
8. Sfântul Ioan Gură de Aur insistă asupra faptului că Hristos vorbește aici despre cea de-a doua
moarte, moartea veșnică, pe care o numește
„moartea sufletului”, pe când mai înainte vorbea despre „moartea trupului” (Omilia 62).
9. Mărturisirea de credinţă a Martei seamănă cu
cea a lui Petru (Mt 16, 16), însă este mai precisă și cu un mai pronunţat caracter biblic.
Întregul popor evreu vorbește prin gura
Martei.
10. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că Iisus știa
că Lazăr este mort înainte de a fi vestit, dar a
cerut să i se spună unde era trupul său, ca să
nu se poată crede că existase o înţelegere între
El și cele două surori.
11. De mai multe ori în Evanghelie se spune despre Hristos că i Se „face milă” dinaintea suferinţei.
12. Pentru că sufletul și trupul au fost create de
Dumnezeu unul pentru celălalt. Moartea nu
este firească: ea a venit în fire prin păcat.
13. Cum va face Hristos și în timpul Cinei, care
este modelul tuturor Tainelor.
14. Sinedriul era cea mai înaltă autoritate evreiască, religioasă și politică, un consiliu de preoţi,
de demnitari și de bătrâni (din care făceau parte numeroși cărturari și farisei), prezidat de către marele preot în exerciţiul funcţiunii, șeful
neamului evreiesc. Alcătuit din 71 de membri,
se reunea de două ori pe săptămână, în Templul
de la Ierusalim, sub „poarta împărătească” (la
sud de platforma Templului).
15. Aceasta corespunde perfect pildei lucrătorilor
de vie ucigași.
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mul în toată urâciunea lui: preoţii vor să
ia locul PREOTULUI15. Rușine nouă, oamenilor! Însă „Binecuvântat este Cel Ce
vine întru Numele Domnului!”.
Pr. Noël TANAZACQ (Paris)
Note:

IN MEMORIAM

PĂRINTELE

NICU VOINEA
Pe data de 6 octombrie 2013, în Duminica a 20-a după Rusalii, la sfârșitul
Dumnezeieștii Liturghii, părintele Nicu Voinea de la parohia „Înălţarea Sfintei
Cruci” din Roma a suferit o hemoragie cerebrală. A căzut în Sfântul Altar și de acolo
a fost transportat de urgenţă la spital. Cine și-ar fi închipuit că pentru el acea Sfântă
Liturghie avea să fie ultima săvârșită în Biserica luptătoare de pe pământ? Cine ar
fi crezut că pentru el avea să fie ultima Sfântă Împărtășanie, care îi va deveni merinde
pe calea către cer? Au urmat două operaţii complicate și o perioadă de grea suferinţă,
ce s-a încheiat cu adormirea sa întru Domnul, pe data de 17 octombrie 2013, la
orele 16:40. Astfel și-a încheiat viaţa pământească, la numai 45 de ani, vrednicul
de pomenire și Preacucernicul Părinte Protopop Nicu Voinea.

ărintele Nicu a plecat cu trupul dintre
noi, dar nu și din
inima noastră, nu și din
amintirea și rugăciunea
noastră. Mintea și inima
noastră păstrează vii și actuale chipul său blând, zâmbetul luminos și privirea caldă, care te făceau să te simţi
înţeles și iubit. Era suficient
să te întâlnești o dată sau de două ori cu
el ca să ai impresia că îl cunoști dintotdeauna. Așezat și înţelept, discret și smerit,
simplu, dar profund, părintele Nicu a înţeles să-și trăiască preoţia într-un firesc al
slujirii lui Dumnezeu și a semenilor cum

rar mi-a fost dat să văd. Avea
conștiinţa că la asta a fost
chemat, să fie sacerdotul lui
Hristos, Arhiereul cel Veșnic. La el am putut să văd ce
înseamnă naturaleţea slujirii preoţești, fără artificii și
pretenţii, fără triumfalism
sau false modestii, ci în firescul Duhului, într-o așezare cuminte, dar conștientă și responsabilă, în lucrarea mântuitoare
a preoţiei.
Pentru preoţii din Roma și împrejurimi, părintele Nicu a fost un model și un
punct de referinţă. Nu de puţine ori, unii
dintre noi îi ceream sfatul în legătură cu
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diferite aspecte de practică
liturgică sau pentru lămurirea unor probleme duhovnicești. Nu îţi spunea că trebuie să faci într-un fel sau
altul, ci doar arăta cum face
sau cum ar face el în asemenea situaţii. Nu îţi dădea lecţii. Nu impunea nimic, ci
propunea, prin felul său de
a fi, o măsură înaltă și înţeleaptă a slujirii lui Dumnezeu. Părintele avea o anumită autoritate între preoţii din
Roma și împrejurimi, dar
nu o autoritate impusă de

vârstă sau funcţie, ci o autoritate duhovnicească, dobândită prin bunătate și dragoste, prin blândeţe și înţelegere faţă de neputinţa celuilalt. Pentru că „așa trebuie să
lumineze viaţa voastră, ca văzând oamenii faptele voastre
cele bune să slăvească pe Dumnezeu” (Mt 5, 16). Părintele Nicu a fost o lumină. A fost o lumânare care a luminat vieţi, a încălzit suflete, a călăuzit pași... O lumânare
care a ars și s-a topit, aprinzând și întărind pe alţii. O lumânare care acum s-a stins din ochii noștri, ca să se
aprindă în cer. Din liturghisitor a devenit liturghie. Liturghie, ca slujire mulţumitoare cuprinsă de acum în împărtășirea de Hristos „mai cu adevărat, în ziua cea neînserată a Împărăţiei Sale”.
Sunt unul dintre cei care mulţumesc și dau slavă lui
Dumnezeu că l-am cunoscut pe părintele Nicu, că i-a
fost îngăduit să existe, măcar pentru un timp (întotdeauna prea scurt), și pentru mine. Că am putut să ne deschidem inima unul celuilalt, că am putut să simt iertarea lui Dumnezeu prin mâna sfinţiei sale, că mi-a fost
frate și mână de prieten pe calea slujirii preoţești.
Deși mort trupește, părintele Nicu este mai viu decât am crede noi. El va rămâne veșnic viu în inima soţiei, vrednica preoteasă Ancuţa, în inimile celor trei copii, Emanuel, Maria și Vladimir, ale numeroșilor fii
duhovnicești și în ale credincioșilor parohiei formate de
el cu paisprezece ani în urmă, precum și în inima tuturor celor care l-am cunoscut și iubit. Deși nemaivăzut
de ochii noștri trupești, este totuși lângă noi. Doar că a
trecut „în foișorul de sus”, unde Domnul stă cu Cina
pregătită.
Ne rugăm Arhiereului cel Veșnic ca preoţia lui să o
pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăţia Sa,
totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Veșnică să-i fie pomenirea!
Pr. Ilie Ursachi,
Parohia „Zămislirea Maicii Domnului”, Roma
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CUVÂNT FILOCALIC

CUVÂNT

FILOCALIC
PLĂCINTA LEPROSULUI
MĂRTURIA IUBIRII AVVEI AGATHON

ără putinţă de tăgadă, pustiul Egiptului a fost o binecuvântare dată
de Dumnezeu Bisericii, prin nevoinţa atâtor și atâtor ostenitori, poate în cea mai
mare parte rămași dincolo de cunoașterea
noastră, în anonimatul sfânt al tăcerii. Mulţi dintre
acești nevoitori
s-au păstrat însă în
memoria colectivă
a Bisericii, fie prin
trăire pilduitoare, fie
prin învăţătură înţelepţită de apropierea de
Dumnezeu. Între ei, luminat de puterea rugăciunii neîncetate, arde
avva Agathon, cel care, pentru a deprin-

de tăcerea, a purtat neîncetat în gură o
piatră, timp de trei ani.
Prăznuit de Biserică pe 8 ianuarie, avva
Aghaton s-a nevoit în pustiul Egiptului la cumpăna
secolelor al IV-lea și al
V-lea. A fost o vreme
ucenic al av vei
Pimen, „dascălul
plânsului” din pustiu, și apoi al marelui Macarie
Egipteanul. Deprins
cu tăcerea, marea și
draga lui osteneală,
avva Agathon a devenit
una dintre cele mai bune
pilde ale lucrării rugăciunii
neîncetate, cum îl vor socoti sfinţii părinţi de după el.
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Multe au fost faptele sale pilduitoare
pentru ucenicii care îl urmau. Se spune
că, mutându-se adesea din chiliile făcute doar pentru osteneala trupului, nu lua
cu sine decât cuţitașul pentru despicat
nuiele. Împletea coșuri și le vindea în cetate cu cât i se oferea. Scopul muncii sale
era osteneala trupească, nicidecum câștigul. O dată, pe când mergea spre cetate să-și vândă rodul muncii, l-a întâmpinat un lepros, care i-a cerut să-l ia cu sine.
Fără a cârti, avva l-a luat în spinare. Pe
drum, leprosul l-a iscodit, întrebându-l
unde merge și ce face în cetate. Avva i-a
spus rostul drumului său, iar leprosul i-a
cerut să-l ducă și pe el în piaţă. Ajunși
acolo, avva a vândut un coș. „Cu cât l-ai
dat?”, l-a întrebat leprosul. „Cu atât…”,

i-a răspuns avva. „Du-te și ia-mi o plăcintă.” Și avva i-a luat. Și tot așa, la fiecare
coș vândut, leprosul îi cerea câte ceva. La
urmă, când să plece spre chilie, avva își
ia rămas-bun. Leprosul îl întreabă iar
unde merge, și, aflând drumul avvei, îi
cere să îl ducă și pe el și să îl lase de unde
l-a luat mai întâi. Supunându-se din nou
fără cârtire, avva l-a ridicat în spinare și
l-a dus la locul în care îl întâlnise. După
ce l-a lăsat jos, a auzit glasul leprosului:
„Binec uvântat ești, A gathon, de
Dumnezeu în cer și pe pământ”. Și ridicând avva ochii, n-a mai văzut pe nimeni.
Leprosul fusese îngerul Domnului, care
a venit să-l ispitească, dovedindu-i iubirea. De altfel, cândva le spusese avva ucenicilor săi: „De mi-ar fi fost cu putinţă să
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găsesc un bubos și să-i dau trupul meu și
să-l iau pe al lui, bucurie aș fi avut”. Și
Dumnezeu i-a dăruit, în parte, această
bucurie.

DIN CUVINTELE
AVVEI AGATHON

CUVÂNTUL 5:
S-au dus câţiva la avva în pustie
să-l cerce de mânie.
– Ei, să fie...
Am auzit că ești cam mândru,
Agathon...
– Sunt, că sunt om.
– Și ești curvar.
– Sunt, vai și-amar.
– Și bârfitor...
... He, he... clevetitor.
– Da, vai de sufletu-mi când am să
mor.
– Și... uite ce am auzit acu:
se zice că ai fi eretic.
– Ba eu nu.

CUVÂNTUL 8:
– Ce trebui’ oare, avvo, să păzim
să nu murim
în viaţa viitoare:
osteneala trupească, trecătoare,
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sau cele ce-s în noi?
– O, biete oi...
Păi... iaca: orice om
e ca un pom.
Păzirea celor ce sunt după trup
sunt frunzele ce se usucă și se duc.
Iar osteneala pentru sufletul din
noi,
roadele bune-n ziua de apoi.
Și, cum am zis,
ce-i scris e scris:
„Tot pomul ce nu are rod deloc
se taie și se-aruncă în foc”.
Vedeţi că e nevoie deci de roadă.
Dar totuși... și de frunze ca
podoabă.

CUVÂNTUL 9:
Nu e osteneală-n lume
ca-n rugăciune,
căci ai aicea a te nevoi
pentru a birui
puterea păcătosului dușman:
bietul satan,
pe care nu îl doare altceva
decât dorinţa de a ne ruga.
De-aceea, pentru rugăciune-i
trebuinţă
de nevoinţă.
Pr. Trandafir Vid,
din volumul De dragul păcătoșilor –
încercări de versificare a Patericului
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DESPRE
DIFERITELE CHIPURI
DE A NE PURTA CRUCEA

(V)

Doi ochi mari violeţi pe un chip smead
privesc întrebător, de sub o șuviţă de păr
negru, la stagiara chinetoterapeută care tocmai a intrat pe ușă. În vârstă de 17 ani, F.
suferă de o paralizie a membrelor inferioare. Ea se află într-o clinică specializată în
oncologie, și totuși pare să nu știe asta –
sau poate că nu vrea să știe. Face o mutră
de copil răsfăţat când i se adresează celei
care trebuie să-i întreţină mobilitatea picioarelor:
– E ciudat, dansam la o petrecere și,
dintr-odată, m-a luat o durere în spate,
apoi nu mi-am mai simţit picioarele și
apoi… nu mai pot să merg! Spuneţi-mi,
dacă fac exerciţii voi putea să-mi folosesc
din nou picioarele?
Stagiara, doar cu puţin mai în vârstă, răspunde cu precauţie, căci a primit ordin să
nu divulge nimic referitor la cauza acestei
paralizii. A citit dosarul și știe că o tumoare
este localizată la baza coloanei lui F.
– Vom vedea, nu știu, deocamdată voi
stimula picioarele prin toate felurile de
mișcări posibile, după ce le masez.
Începe un joc – pervers. La fiecare ședinţă, F. spune alb pentru ca stagiara să
spună negru, și invers. Pacienta este foar-

te inventivă în întrebările ei, dar și în sugestii... Terapeuta încearcă să evite cum
poate mai bine aceste săgeţi prin care fata
caută să afle adevărul, dar, în forul său interior, mocnește o revoltă. Și ea, în locul
lui F., ar vrea să știe. Asta este școala dură
a profesiei pe care o deprinde, și primii
pași în lumea suferinţei o fac să-și pună
mereu aceeași întrebare: de ce? Echipa
medicală trebuie să menţină moralul lui
F. și, mai ales, să pregătească o eventuală
urmare, care va depinde de prognosticul
doctorilor.
Stagiara nu știe că a pornit cu F. pe un
drum lung, care va fi mai întâi cel al așteptării, și deci al răbdării. Împreună, tinere
și pline de viaţă, ele vor respinge de la început gândul ne-vindecării, pentru a-l înlocui, pe măsură ce îndoiala va crește, cu
o nădejde dincolo de orice nădejde.
Ședinţele se succed fără nicio îmbunătăţire a stării picioarelor, a căror musculatură este din ce în ce mai flască. În schimb,
o legătură puternică se stabilește între cele
două tinere. F. vorbește despre trecutul
ei; franţuzoaică născută în Martinica, a
avut parte de o viaţă paradiziacă până în
ziua în care tatăl ei, care lucra acolo ca jan-
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darm, a fost răpus de un cancer. Întoarsă
în Franţa, exact la un an după acest eveniment, F. e lovită de paralizia ambelor
picioare…
Studenta în chinetoterapie continuă
să o viziteze și după terminarea stagiului.
S-a obișnuit să vină să o vadă după cursuri, care au loc în același cartier. Cele două
fete sunt acum legate printr-o prietenie
cu atât mai profundă cu cât boala avansează, capricioasă. F. începe să înţeleagă
că picioarele ei nu se vor mai mișca… multă vreme de aici înainte. Prietena ei încearcă să o pună faţă în faţă cu o realitate care
depășește înţelegerea omului. Ea crede în
Dumnezeu, în atotputernicia Lui. Pentru
F. e ceva nou. Prietenei ei îi vine atunci
ideea să-i copieze de mână psalmi. Și rugăciunea se pune în mișcare, și de o par-

te, și de cealaltă. De fapt, de îndată ce o
cunoscuse pe F., studenta începuse deja
să se roage fierbinte pentru vindecarea ei.
Pentru ea nu încăpea nicio îndoială.
Dumnezeu nu putea să n-o asculte!
F. este despărţită de familie, care locuiește departe de metropola în care se află
clinica ei. De aceea, echipa medicală o răsfaţă, iar internul, tânăr tată de familie, o
sună de îndată ce ajunge seara acasă. Este
primul lucru pe care îl face după o zi grea,
căci în acest așezământ specializat sunt
mulţi tineri „condamnaţi”.
Trece un an. Apoi F., care are „probleme cu braţele”, cum spune ea, este trimisă
la malul mării, într-un spital imens, renumit, din nefericire, pentru cazurile cele mai
grave legate de acest handicap. Ea se află
într-un salon cu multe paturi. Curtea mi-
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racolelor. Aici, chinetoterapia este severă,
ba chiar brutală: într-o zi, o pun între două
bare ca s-o oblige să se ţină pe picioare și
să meargă: ea leșină. Apoi începe un alt calvar: urmând să fie supusă unei intervenţii,
aceasta se amână de fiecare dată chiar în dimineaţa zilei programate, când fata e gata
să meargă în sala de operaţie.
Povestește toate acestea în scrisori, fără
să se plângă. Constată doar, acceptă și îndură tot ce i se întâmplă. O cucerește pe
prietena ei, trezindu-i admiraţia; aceasta
din urmă e departe de starea ei de spirit.
Dimpotrivă, viitoarea chinetoterapeută,
care e pe cale să-și termine studiile, se revoltă împotriva realităţii nemiloase și mai
ales împotriva personalului medical care
pretinde că îngrijește oameni. Ea își mai
face încă multe iluzii.
Urmează apoi întoarcerea la clinică.
Nu mai e nimic de făcut. Boala avansează
cu pași de uriaș și deformează trupul tâ-

năr. Într-o seară, după ce fetele și-au terminat rugăciunea – F. are, în sfârșit, o cameră doar pentru ea –, cu o voce foarte
înceată, F. spune un lucru care o lasă înmărmurită pe prietena ei:
– Știi, am înţeles că e mândrie să cer
de la Dumnezeu să pot merge din nou...
Uimită, interlocutoarea se simte dintr-odată singură, „părăsită” în credinţa ei
în vindecare. Ea simte cât de importantă
e această mărturisire, dar se revoltă, căci
această „Cale”, a lăsării în voia lui
Dumnezeu, nu este încă și calea ei. Drumul
parcurs împreună cu Hristos, pe care a dorit din tot sufletul să i-L descopere lui F.,
o depășește deodată: pe picioare, tânără,
plină de speranţe și de vise, nu o poate înţelege pe cea care zace la pat de mai bine
de un an și a cărei stare se înrăutăţește, dar
care primește taina unui har de negrăit.
Urmează apoi faza terminală, fulgerătoare. Tot trupul bolnavei se umflă cu lichid. Durerile sunt din ce în ce mai puternice. La ultima vizită, fata, care nu mai știe
în ce poziţie să se așeze, îi cere prietenei
ei să-i maseze spatele. Trunchiul îi e atât
de umflat și legat de un gât atât de subţire, încât pare despărţit de capul minuscul,
cu tenul palid ca de mumie... Cu lacrimi
în ochi, vizitatoarea se pregătește să plece după rugăciune, când tânăra bolnavă
spune încet:
– Părinte, în mâinile Tale încredinţez
duhul meu.
Din nou în stradă, studenta nu poate îndura contrastul produs de zgomotele vesele de vineri seara. Îi vine să urle la oamenii
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care stau la masă pe terasele restaurantelor
și la tinerii care râd înlănţuiţi că nu se pot
distra așa, că trebuie să se oprească, fiindcă
o tânără moare... și în ce dureri! Nu vrea să
mai vadă și nici să mai știe de nimic.
Când se întoarce din nou la clinică, are
un presentiment. Nu îndrăznește să bată la
ușă. Se apleacă doar ca să se uite prin gaura cheii și să caute cu privirea albeaţa cearșafului. Mintea încearcă s-o liniștească. Dar
inima ei știe deja. Iar ochiul ei întâlnește
golul. Atunci intră, iar cruzimea absenţei o
lovește în faţă și face să se strângă toată fiinţa ei tânără care respinge moartea. Patul
nu mai este. N-a mai rămas decât o încăpere goală care așteaptă un alt pat. Inima ei se
face ecoul acestui pustiu. Nu poate, sau mai
degrabă nu vrea să creadă. Aleargă la biroul de la etaj. Supraveghetoarea îi povestește până unde au mers curajul și credinţa
prietenei sale, care a refuzat morfina: „Vreau
să înfrunt moartea conștientă”. Familia era
de faţă și fratele ei era înnebunit văzând atâta suferinţă.
Legat de aceasta: harul muceniciei însoţește suferinţa, pe cea acceptată. Orice
durere purtată cu credinţă din iubire pentru Hristos este un fel de mucenicie.
Nebunia Crucii nu poate fi înţeleasă din
afară. Ea este revelaţie, ca una care reprezintă miezul credinţei creștine. Nu-L putem primi pe Hristos fără Crucea prin care
izvorăște Învierea. Părinţii spun că mucenicul primește un har atât de mare, că nu
l-ar putea îndura fără durerea fizică. Așa
cum Sfântul Siluan n-ar fi putut îndura
prezenţa harului nici măcar o secundă în

plus când i s-a arătat Hristos1. Un stareţ
povestește că o femeie tânără, al cărei pântec enorm devenise „ceva monstruos” din
cauza cancerului, nu făcea altceva decât
să dea slavă lui Dumnezeu, ascultând de
cuvântul părintelui său duhovnic. Ea reușea să rabde, și chiar cu bucurie, căci
Hristos era prezent acolo, într-un colţ al
camerei sale de spital. Dar familia ei se
plângea, fiindcă nici nu vedea și nici nu
simţea acest har.
A trecut ceva vreme până când moartea lui F. a putut fi acceptată de cea care o
însoţise pe acest drum de suferinţă al cărui capăt – a cărui „încununare”, de fapt,
cu cununa muceniciei – avea să fie... urcarea ei la ceruri. A trebuit să plece un timp,
ca să-și limpezească gândurile, aproape
de dragostea mamei. Apoi și-a dat ultimele examene. Ea spune că nu va uita niciodată darul pe care i l-a făcut F. El rămâne
în adâncul inimii ei, ca o comoară din care
își ia putere și inspiraţie. Își va aminti întotdeauna de F., mai ales când va veni momentul să părăsească această lume.
Nădăjduiește să-I poată fi la fel de credincioasă lui Dumnezeu și să aibă curajul de
a împlini ceea ce se va cere de la ea...
Slavă și laudă lui Dumnezeu Care ridică astfel de mărturisitori! În grecește,
mărturie și mucenicie sunt unul și același
cuvânt...
Anne Money, Elveția
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Note:
1. Arhimandritul Sofronie, St Silouane, Moine de
l’Athos, Ed. Présence, p. 28 §4; p. 191 § 4 şi 5.

DIC#IONAR LITURGIC

Dicţionar

LITURGIC
BOTEZUL1 (baptizo, -are = a boteza,
fundo, -are = a afunda, a scufunda în apă,
„afundare” fiind termenul vechi pentru
Botez sau Taina Sfântului Botez) este prima taină pe care o primește oricine dorește să devină membru al Bisericii creștine. Botezul se săvârșește în numele Sfintei
Treimi, după cuvântul Mântuitorului Care
l-a instituit, poruncind Sfinţilor Apostoli,
înainte de înălţarea Sa la cer: „Mergând,
învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh”
(Mt 28, 19). Botezul se dă copilului care
se naște, dar și omului în vârstă nebotezat
sau care vine din altă religie.
Botezul se săvârșește de către episcop
sau preot – în cazuri extreme, și de diacon
sau chiar de un laic; se face prin afundare
de trei ori, în apă curată, a copilului, rostindu-se cuvintele: „Se botează robul lui
Dumnezeu (N) în numele Tatălui, Amin, al
Fiului, Amin, al Sfântului Duh, Amin”.
1. Cf. Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Prof. Ecaterina
Braniște, Dicţionar enciclopedic de cunoștinţe religioase, tipărit cu binecuvântarea Preasfinţitului
LAURENŢIU, Mitropolitul Ardealului, Editura
Andreiană, Sibiu, 2010, pp. 64-65.

Botezarea prin turnarea apei sau prin stropire, așa cum o fac catolicii, este îngăduită în Biserica Ortodoxă numai în cazuri
excepţionale, când nu se găsește apă de
ajuns sau cineva este bolnav și nu poate
suferi cufundarea în apă. Fiecare botezat
este însoţit de un naș care mărturisește
credinţa în Hristos în numele celui botezat și se obligă că va crește pe finul său în
adevărata credinţă.
Tainele care însoţesc Botezul sunt
Ungerea cu Sfântul Mir și Împărtășania,
care se dă după săvârșirea Botezului celui
care astfel s-a spălat de păcatul strămoșesc
și de toate păcatele săvârșite până atunci
(dacă cel botezat este adult). Prin păcat
strămoșesc se înţelege păcatul săvârșit de
primii oameni în Rai, prin neascultarea
poruncii lui Dumnezeu. Prin neascultare, ei s-au făcut vinovaţi de pedeapsă, pierzând starea de fericire în care-i așezase
Dumnezeu la creaţie. Păcatul lor și vina
pentru păcat s-a transmis și urmașilor lor,
și astfel întregul neam omenesc a devenit
robul păcatului. Din această robie, omul
nu poate fi mântuit decât prin jertfa de
bunăvoie a cuiva care să nu aibă păcat.

18

APOSTOLIA • NR. 74 • MAI 2014

DIC#IONAR LITURGIC

Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, Care S-a
întrupat pe pământ și S-a jertfit, murind
pentru om, spre a-l elibera din robia păcatului.
Botezându-se în numele lui Hristos,
omul se spală de păcat și poate primi mântuirea: „De nu se va naște cineva din apă și
din Duh, nu va putea să intre în Împărăţia
lui Dumnezeu” (In 3, 5), căci Botezul este
nașterea la o viaţă nouă, fără păcat. Botezul
nu distruge însă și înclinarea spre păcat cu
care creștinul, adică cel ce a primit Botezul,
trebuie să lupte necontenit spre a o înfrânge și a putea făptui binele, bucurându-se
de toate binefacerile spirituale pe care i le
dă Biserica lui Hristos. În afară de botezul prin apă, mai există un botez al sângelui, pe care l-au primit și îl primesc marti-

rii care și-au vărsat sângele pentru
apărarea credinţei în Hristos, dar care n-au
apucat să primească botezul cu apă. Se
poate vorbi și de un altfel de botez, numit
botezul dorinţei, pe care l-au primit patriarhii și drepţii Vechiului Testament de dinainte de venirea Mântuitorului, care au
dorit să-L vadă pe Cel făgăduit de
Dumnezeu și au murit cu credinţa în venirea Lui. Sfântul Grigorie de Nazianz
enumeră mai multe feluri de botez: al lui
Moise sau cel scos din apă, al lui Ioan
Botezătorul sau al pocăinţei, al lui Hristos
sau al Duhului, botezul sângelui sau al martiriului, botezul lacrimilor (comparat cu
pocăinţa).
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Foto: Horea Preja

Pr. Gheorghe Verzea

SINAXAR

ADUCEREA MOAŞTELOR
SFÂNTULUI IERARH

NICOLAE
LA BARI, ITALIA
9 MAI

Pe vremea binecredinciosului împărat grec Alexie și
a Patriarhului Constantinopolului Nicolae, stăpânind
în Rusia iubitorul de Hristos,
marele domn al Kievului,
Vsevolod Iaroslavici și Vladimir cel de bun neam, domnul Cernicovului, care după
aceea s-a făcut monah, a fost
năvălire a ismailitenilor contra stăpânirii grecești de pe
acea parte de mare, pentru
că, începând de la Herson,
vrăjmașii Crucii lui Hristos
au robit pământul creștin
până la Antiohia și Ierusalim
și au pustiit cu foc și cu sabie
toate cetăţile și satele, bisericile și mănăstirile; iar pe cei ce au scăpat de sabie, bărbaţi, femei și copii, i-au robit și toate părţile acelea le-au luat în stăpânirea lor.
Atunci și cetatea Mirelor, cea din latura

Lichiei, unde se aflau cinstitele moaște ale arhiepiscopului lui Hristos Nicolae, au
pustiit-o tot aceiași agareni.
Astfel a voit Domnul să
se aducă cinstitele moaște ale
Sfântului Nicolae, plăcutului Său, din cetatea cea pustiită, Mira, în cetatea cea cu
popor, care se numește Bari
și care este în Italia. Astfel,
moaștele unui luminător ca
acesta al lumii, al cărui sfânt
suflet petrece întru cetele cerești cu cinstea cea vrednică,
n-a voit să fie pe pământ cu
cinstire sub obroc. Și ca izvorul cel pururea curgător al
minunilor celor de tămăduiri să nu fie lipsit de cei ce scot dintr-însul; iar pe de altă
parte, ca și Apusul să nu se lipsească de facerile de bine ale lui Dumnezeu, care se
dau prin mijlocirile marelui arhiereu.
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Aducerea acestor sfinte moaște s-a făcut într-acest fel: „Unui preot care locuia
în cetatea Bari, om drept, cinstit și cucernic, i s-a arătat înainte Sfântul Nicolae, zicându-i: «Mergi și spune poporului acestuia și la tot soborul bisericesc ca,
ducându-se în Mira, cetatea Lichiei, să ia
de acolo moaștele mele și, aducându-le
aici, să le pună în această cetate a Varului,
pentru că nu pot să fiu în acel loc pustiu;
așa voind Domnul Dumnezeul meu».
Preotul, sculându-se după vedenia
aceasta, a mers în biserică și a spus clerului bisericii și la tot poporul arătarea
Sfântului Nicolae, ce o văzuse în acea
noapte. Iar ei, auzind acestea, s-au bucurat mult, zicând: «Astăzi a preamărit
Domnul mila Sa spre poporul Său și spre
cetatea noastră». Deci, degrabă au rânduit trei corăbii și au ales niște oameni vestiţi și temători de Dumnezeu, dându-le
lor din sfinţita rânduială câteva feţe cinstite, ca să meargă pentru aducerea sfintelor moaște ale marelui arhiereu Nicolae.
Deci, socotind ei lucrul călătoriei lor, luând asemănare neguţătorească, așa
ca și cum ar face ei o neguţătorie și
ca să nu le împiedice calea mării
oarecare popoare, au umplut corăbiile lor cu grâu și au plecat, făcându-se că merg la neguţătorie. Astfel,
călătorind cu bună sporire, au ajuns
mai întâi la Antiohia, unde, vânzându-și grâul după obiceiul neguţătoresc, au cumpărat alte lucruri.
Apoi, auzind de la alţi negustori
veneţieni, care veniseră mai înainte

din alte părţi, cum că și ei au de gând să
meargă la Lichia, în cetatea Mirei, pentru
moaștele Sfântului Nicolae, varenii s-au sârguit, ca să-i întreacă pe dânșii. Deci, mai
degrabă călătorind și mai iute înotând, fiindcă Dumnezeu purtase de grijă spre ajutorul lor, au ajuns în latura Lichiei și au stat
la malul cetăţii Mirelor și, întrebând cu dinadinsul de biserica sfântului și despre
moaștele lui, și-au luat armele, temându-se
ca nu cumva să-i oprească pe dânșii cineva, și au mers la biserică. Acolo, aflând patru monahi, i-au întrebat pe dânșii: «Unde
se află moaștele Sfântului Nicolae, că voim
– ziceau dânșii – să ne închinăm lor». Iar
monahii le-au arătat lor mormântul în biserică, întru care, ca sub un obroc, zăceau
sub pardoseală, în pământ, moaștele cele
tămăduitoare ale arhiereului lui Hristos.
Deci, varenii, dând la o parte pardoseala bisericii și săpând pământul, au găsit racla sfântului; iar când au descoperit-o, au
văzut-o plină de mir binemirositor, care izvorâse din cinstitele lui moaște. Apoi, mirul
l-au turnat în vasele lor, iar moaștele sfân-
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tului, luându-le cu bucurie pe braţele lor
preoţii, le-au dus la corăbiile lor și le-au pus
cu cinste într-una din ele. Luând ei sfintele
moaște, s-au dus cu dânșii și doi monahi,
iar doi au rămas la locul acela lângă biserică. Cu o bună neguţătorie ca aceasta și cu
câștigul cel fără de preţ, varenii, depărtându-se de malul Mirei Lichiei în 28 de zile
ale lunii lui aprilie, după o bună și fericită
călătorie, au ajuns degrabă în cetatea lor
într-o duminică, în nouă zile ale lunii lui
mai, la vremea Vecerniei.
Poporul cel din Bari, înștiinţându-se de
venirea la dânșii a cinstitelor moaște ale
marelui plăcut al lui Dumnezeu Nicolae,
îndată a ieșit întru întâmpinarea sfintelor
moaște împreună cu episcopii, cu preoţii,
cu monahii și cu tot clerul bisericesc, bărbaţi, femei și copii, și mulţimea a tot poporul, de la mic până la mare, cu făclii și cu tămâie, cântând și lăudând pe Dumnezeu și
săvârșind cântări de rugăciune arhiereului
lui Hristos. Apoi, luând cu bucurie și cu
cinste acea nepreţuită și duhovnicească vistierie, au pus-o în biserica Sfântului Ioan
Înaintemergătorul, care era lângă mare. Și
se făceau multe minuni la moaștele cele tă-

măduitoare. Pentru că
șchiopii și orbii, surzii și îndrăciţii, cum și cei cuprinși
de tot felul de boli primeau
tămăduiri, atingându-se de
moaștele sfântului. Luni de
dimineaţă erau patruzeci și
șapte de bărbaţi și de femei
tămăduiţi; marţi, douăzeci
și două; miercuri, douăzeci
și nouă; joi dimineaţa a tămăduit pe un om
surd, care fusese cinci ani într-acea neputinţă.
După aceasta, Sfântul Nicolae, arhiereul lui Hristos, arătându-se în vedenie unui
oarecare monah plăcut lui Dumnezeu, i-a
zis: «Am venit cu bunăvoia lui Dumnezeu
în această cetate, într-o duminică, în ceasul al nouălea din zi și, într-același ceas, am
dat din darul lui Dumnezeu tămăduire la
unsprezece oameni». Această arătare a sfântului, monahul acela a spus-o la toţi, spre
mărirea plăcutului Domnului. După aceea, în toate zilele, sfintele lui moaște n-au
încetat a da cu minune tămăduire și se dă
până acum celor ce aleargă la dânsul cu credinţă. Deci, cetăţenii Varului, văzând darul
cel făcător de minuni al moaștelor Sfântului
Părinte Nicolae, curgând dintr-un izvor fără
de scădere, au zidit o biserică din piatră în
numele lui, mare și arătoasă, și au înfrumuseţat-o cu tot felul de podoabe scumpe.
După aceasta, au ferecat o raclă de argint cu pietre de mult preţ și au aurit-o peste tot. Iar în anul al treilea, după aducerea
cinstitelor moaște de la Mira Lichiei la Var,
adunând clerici din cetăţile și ţările cele
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dimprejur ale arhiepiscopiei și episcopiei, au făcut
cinstita mutare a sfintelor
moaște ale făcătorului de
minuni Nicolae din biserica Botezătorului în biserica cea nouă, zidită din piatră, întru numele lui, în
aceeași zi în care mai înainte le aduseseră în Var de
la Mira Lichiei, și le-au pus
cu racla cea de argint în altar. Iar racla cea veche pe
care o aduseseră de la Mira
Lichiei au pus-o în biserică, având în ea oarecare
sfinte moaște, pentru închinăciunea celor ce veneau. Dintr-acea vreme s-a
așezat praznicul Aducerii
cinstitelor moaște ale arhiereului lui Hristos Nicolae
să se prăznuiască în toţi
anii, în ziua a noua a lunii
mai, cinstind prin acest
praznic amândouă aduceri;
adică pe cea din Mira la Var
și pe cea din biserica
Mergătorului Înainte în biserica cea nouă, pe care varenii au zidit-o din piatră,
în numele Sfântului
Nicolae.
După ce au trecut câţiva ani, după buna voire a
Sfântului Nicolae – precum s-a arătat în vedenia

unui oarecare monah –, i-a poruncit și a pus sub Sfânta
Masă, în altar, cinstitele lui moaște, care izvorăsc totdeauna mir; precum se vede și acum acolo, că se dă spre tămăduirea tuturor bolilor și întru slava lui Hristos, Dumnezeul
nostru, Cel ce este preamărit întru sfântul Său, împreună
cu Tatăl și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

Notă:
În prolog, după istoria scrisă despre aducerea cinstitelor moaște ale
arhiereului Nicolae, se adaugă și o sfătuire către dreptcredincioși, pe
care, mai pe scurt, o pomenim și noi aici în acest fel:
„Să nu te minunezi, iubite cititor, că a voit Dumnezeu de a mutat
trupurile sfinţilor din părţile Răsăritului la Apus, fiindcă năvăleau
multe răutăţi de la păgânii agareni asupra dreptei credinţe; precum
asemenea să nu te minunezi că a adus moaștele Sfântului Nicolae de
la Mira Lichiei la Var.
Aceasta s-a făcut nu pentru cea mai multă dreaptă credinţă a apusenilor, nici pentru credinţa cea rea a răsăritenilor, pentru că răsăritenii, cu
darul lui Dumnezeu, petreceau fără de prihană întru buna credinţă a
părinţilor lor; iar apusenii este arătat că de la începutul anului 809 de
la nașterea lui Hristos au scornit un lucru nou în mărturisirea credinţei despre purcederea Sfântului Duh. Deci, Dumnezeu a trimis trupurile sfinţilor Săi de la Răsărit la Apus ca pe oarecare apostoli vii, care
sfătuiau cu facerile de minuni pe cei de acolo să se întoarcă iarăși la mărturisirea credinţei celei dintâi, împreună cu răsăritenii. Pentru că minunile nu se fac pentru cei dreptcredincioși, nici la unii ca aceștia se trimit ucenicii lui Hristos la propovăduire, ci prin mijlocul celor blânzi,
care merg ca oile prin mijlocul potrivnicilor lor”.
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Cei patru ucenici

O

dată, patru ucenici au vrut să se întreacă. Zis și
făcut. S-au așezat toți într-o încăpere și au decis ca,
timp de trei zile, nici unul să nu spună o vorbă, ca
astfel să-și încerce răbdarea și puterea de concentrare. Dar,
spre seară, când a început să se întunece, unul nu s-a mai
putut abține și a zis:
— Să aprindă cineva lumina!
— Ce faci, nu trebuia să tăcem? l-a întrebat nedumerit al
doilea.
— De ce ați vorbit? se repezi al treilea să-i dojenească.
— Ehe, doar eu am tăcut! se lăuda cu îngâmfare cel de-al
patrulea.
Fiecare ucenic a căzut pradă câte unei ispite: graba,
neîncrederea, mânia și mândria – cele patru ispite care
încearcă pe oameni în tot ceasul. De aceea, răbdarea este cel
mai bun tovarăș de drum în
viață, fie că muncești, că înveți
sau că te rogi.

NU UITAȚI:
„Unde nu este răbdare, nu este
nici iubire.”
(sursa: www.crestinortodox.ro)
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COPIEREA DESENULUI

MAMA
de Leon Magdan

Erau trei sărmani:
doi copii și-o mamă.
Nu aveau, săracii, bani,
doar o pâine-ntr-o maramă.

E nevoie de un număr par de jucători, minimum patru, așezaţi la o masă de scris, și același număr de foi de hârtie și creioane; și un arbitru.
Fiecare copil va avea o foaie și un creion.
Primul copil va desena pe foaia lui un lucru/
obiect, încercând să nu fie văzut de ceilalţi. Apoi
dă foaia celui de-al doilea copil. Acesta observă desenul și, pe foaia lui, scrie o caracterizare/
descriere a ceea ce a văzut. Când a terminat,
desenul e luat de arbitru, iar descrierea va merge la al treilea coleg. Acesta, ţinând cont de descriere, va încerca să facă desenul cerut, fără a
fi văzut de ceilalţi, după care îl dă următorului
coleg. Și tot așa până când și ultimul copil face
desenul după descrierea primită.
La final, arbitrul va arăta tuturor șirul desenelor care au fost făcute, ele fiind, de fapt, copii ale desenului iniţial. Sigur totul va stârni o
mare de râs!

Mama lor o frânse-n două
și le dete pe rând lor
fiecare jumătate.
– Mamă, ziseră copiii-n cor,
ţie ce-ţi va rămânea?
– Voi, răspunse zâmbind ea!

Preoteasa Daniela Porumb

Lucrul cel mai sfânt din toate
Este-o inimă de mamă!
Doar pentru copii ea bate
Și veghează zi și noapte.
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AUTORITATE ȘI RESPONSABILITATE
ÎN SLUJIREA BISERICEASCĂ
iserica, comunitate a celor care trăiesc în Hristos, se deosebește de o
corporaţie structurată după legile societăţii și prin faptul că în Biserică nu se manifestă o comuniune realizată exclusiv prin
aderare la un ideal comun, exprimat prin
obiective și ţinte ce corespund capacităţilor
omenești și aspiraţiilor lumești, ci o comuniune care este de fapt un răspuns la o chemare (In 15, 16), o manifestare tainică a întâlnirii celor omenești cu cele dumnezeiești.
În Evanghelii se arată deslușit că Hristos
îi cheamă pe oameni la o viaţă de comuniune structurată pe principii ce depășesc
mentalităţile lumești. El îi pregătește pe
ucenici ca păstori pentru un popor ce are
nevoie să primească hrana trăirii în
Dumnezeu, și de aceea așază în rândul discipolilor rânduieli care fac să se perpetueze lucrarea Sa până la sfârșitul veacurilor.
Principiile de viaţă, rânduielile așezate sunt
și o manifestare a autorităţii Sale prin care
El este prezent în mijlocul celor ce se reunesc în numele Lui, și ascultarea de cei învestiţi cu autoritatea Sa este o ascultare de
Hristos (Lc 10, 16; Mt 18, 18).
Din acest motiv, cei prin care se manifestă autoritatea bisericească au o mare responsabilitate, deoarece prin actele și fap-

B

tele lor Se manifestă Însuși Hristos, izvorul
autorităţii pe care ei o exercită.
Cuvântul „autoritate” provine din limba latină (augere, auctoritas), însemnând „a
adăuga”, autoritatea manifestând astfel și legătura între putere și izvorul puterii. Această
autoritate dă posibilitatea folosirii mijloacelor deţinute de Biserică pentru împlinirea misiunii și face din manifestarea puterii o acţiune mântuitoare. Dumnezeu,
Autoritatea supremă, a încredinţat Fiului
toată puterea și, după trimiterea ucenicilor
la lucrarea misionar-pastorală, puterea lui
Hristos este lucrătoare prin actele de slujire ale preotului sau episcopului integrate ca
o lucrare a Bisericii, după rânduială (1 Cor.
14, 40) și în ascultare (2 Cor. 10, 5-6).
Biserica, mediul comunitar uman în
care Hristos Își retrăiește, împreună cu el,
acţiunea Sa mântuitoare, este cârmuită de
cei ce au primit responsabilitatea păstoririi
de la Fiul lui Dumnezeu. Responsabilitatea
bisericească se manifestă și prin competenţe sau putere care au însă vocaţia de a fi
asumate în mod jertfelnic, smerit, slujitor,
însufleţite de iubire (Efes. 4, 15-16). Așadar, în Biserică, toată autoritatea vine de la
Hristos prin cei trimiși de El (1 Cor. 4, 17),
dar cei trimiși nu pot transforma slujirea în
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Cuvintele „Datu-Mi-s-a toată puterea,
în cer și pe pământ. Drept aceea, 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) sunt cheia de
înţelegere a raportului dintre autoritate,
putere și responsabilitate în Biserică.
Dacă primele cuvinte arată că Hristos
nu Își exercită puterea într-un mod care ar
separa-o de voia lui Dumnezeu, Dumnezeu
fiind autoritatea care dă sens întregii puteri, partea a doua a citatului: „învăţându-le să păzească toate câte v-am porunc i t v o u ă” a re n u a n ţe e x t re m d e
importante.
Hristos a dat porunci Apostolilor și prin
ei lumii întregi, dar discipolii sunt chemaţi
să îi înveţe pe cei păstoriţi să păzească
poruncile, să facă ucenici, prin exemplu
personal. Ucenicul nu urmează poruncile
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Hristos într-o slujire subordonată propriilor ambiţii, pentru că Hristos este Cel ce
Se manifestă prin slujitorii ei, și implicit
este judecătorul lor (1 Cor. 4, 4).
Biserica a dobândit mijloacele de lucrare prin jertfa lui Hristos (FA 20, 28) și
Același Hristos, în Duhul Sfânt, îi alege pe
cei responsabili pentru a împlini lucrarea
Sa până la sfârșitul veacurilor.
În Biserică, atunci când vorbim despre
autoritate trebuie să vorbim și de responsabilitate. Responsabilitatea constă tocmai
în a veghea ca puterea să nu fie ruptă de autoritatea care îi este izvor și judecată. În virtutea responsabilităţii bisericești, trebuie
să nu se piardă din vedere că nicio slujire
nu se exercită în numele propriu al slujitorului, ci în numele Celui ce este cap al
Bisericii, Hristos, iar cel învestit cu autoritatea Bisericii nu pune de la el nimic altceva decât disponibilitatea și slujirea1.

CANONICA

din frică, ci din preţuire, în deplină libertate. Ucenicul este legat prin statutul său de
responsabilitatea celui ce l-a chemat la ucenicie. Dacă acesta nu urmează calea pe care
s-a angajat, trebuie mustrat și îndreptat, dar
așa cum un părinte își mustră și îndreaptă
fiul, în duh de iubire, cu îndurerare și, nu
în ultimul rând, cu smerenie.
Așadar, Biserica nu-și impune prin putere poruncile, ci prin slujire, exemplul personal fiind cel care are capacitatea de a face
ucenici. Impunerea prin putere definește
actele autoritare, dar această atitudine diminuează sau chiar anulează autoritatea
duhovnicească.
Biserica, prin persoanele învestite cu
autoritate, este pusă și în situaţia de a judeca. Judecata Bisericii trebuie să fie una părintească, dreaptă, dar marcată de iubire și
de preocuparea pentru îndreptarea celui
care a greșit. Autoritatea celui ce judecă în
numele Bisericii este întărită de faptul că
Însuși Hristos este judecătorul și judecata
bisericească trebuie să asume învăţătura
dată de Hristos Apostolilor în Evanghelia
după Matei 18, 15-17: „De-ţi va greși ţie fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine și el
singur. Și de te va asculta, ai câștigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă
unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul. Și de
nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii; iar de
nu va asculta nici de Biserică, să-ţi fie ţie ca
un păgân și vameș”.
Dacă persoana care greșește nu are înţelepciunea de a se smeri în ascultare și îndreptare, Mântuitorul ne adresează chema-

rea de a lua împreună cu noi încă doi sau
trei martori, dar nu pentru a-l umili pe cel
ce nu primește prima mustrare, ci pentru
ca „din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul”. Astfel, cel ce a
mustrat se pune și el în faţa judecăţii celor
doi sau trei, ca nu cumva judecata lui iniţială să fie din orgoliu, ambiţie sau mânie.
Această înţelegere este susţinută și de canonul 5 al Sinodului I ecumenic.
Sfârșitul pasajului: „iar de nu va asculta nici de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân
și vameș”, din perspectiva celor exprimate
mai sus, are un sens profund. Nu trebuie
să uităm că viaţa în Hristos este conștiinţa
că Hristos trăiește în noi, așa cum spune
Sfântul Apostol Pavel în Epistola către
Galateni (2, 20). Cel ce nu ascultă trebuie
să ne fie ca un păgân și vameș, dar așa cum
au fost aceștia pentru Hristos.
Persoanele învestite cu autoritate trebuie să fie copleșite de responsabilitatea
pentru Biserică și să înţeleagă că împlinirea misiunii lor depășește lucrarea individuală, slujirea lor nu este deplină altfel decât în cadr ul coresponsabi litaţii
ierarhic-sinodale și nimeni nu se poate sustrage judecăţii Bisericii, și mai ales judecăţii lui Hristos, în numele Căruia se exercită orice act de autoritate.
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Pr. Patriciu Dorin Vlaicu, Bruxelles
Note:
1. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică
Ortodoxă, vol. 3, EIBMO, București, 1978,
p. 10.
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Reţete

și sfaturi practice

Vedeta propusă pentru acest număr al revistei va fi salata verde, ea fiind inclusă de
nutriţioniști în toate dietele rapide, pentru că stimulează digestia, reglează metabolismul
și este delicioasă, mai ales dacă e preparată cu imaginaţie. Având în vedere că mai peste
tot se găsește la orice oră în magazine, vă propun două reţete ușoare, gustoase și
sănătoase, de care cu siguranţă vă veţi îndrăgosti. Spor la treabă!

CIORBĂ DE SALATĂ VERDE
Ingrediente: 2-3 buc. salată verde, patru fire de ceapă verde (sau o ceapă), patru fire de usturoi verde (sau doi căţei de
usturoi), 1/2 l borș proaspăt (sau două
linguri de oţet sau zeamă de lămâie), 100
g smântână, patru ouă, două linguri de
ulei (eu am folosit de măsline), sare după
gust, opţional mărar.

tocate mărunt și se ia oala de pe foc. Se drege ciorba cu două gălbenușuri de ou bătute cu smântână. Se poate servi caldă, dar și
rece, dacă în loc de smântână, de exemplu,
se adaugă o jumătate de litru de lapte, reducând cantitatea de apă adăugată iniţial.
Înainte de a se servi la masă se poate adăuga papara făcută din restul de ouă și albuș
și tăiată în cubuleţe.

Mod de preparare:
 Se curăţă ceapa verde, usturoiul și salata și se spală bine. Ceapa se taie mărunt
și se călește în ulei până se înmoaie un pic;
apoi se adaugă salata scursă bine de apă și
tăiată șuviţe; se călesc împreună înăbușit
1-2 minute, după care se stinge cu 2-3 l de
apă. Se adaugă sarea și se lasă la fiert cca 30
de minute, după care se adaugă borșul de
tărâţe; se pune apoi usturoiul și verdeaţa
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Sugestii: dacă sunteţi în perioada de post,
se pot elimina ouăle și smântâna și se pot înlocui cu lapte și smântână de soia.

SALATĂ CU OU
ȘI PARMEZAN
Ingrediente: o salată verde mare; cinci
ouă fierte: trei tari și două moi; o cană de
crutoane; 100 g parmezan ras; 100 g bacon, sare, piper; pentru sos: o lingură de
maioneză de usturoi (un căţel de usturoi
zdrobit, frecat cu o lingură de ulei de măsline), o jumătate de cană de iaurt, un baton de brânză topită moale, o linguriţă de
oţet balsamic.
Mod de preparare:
 Se spală și se taie salata într-un cas-

tron încăpător. Baconul se toacă fideluţă
și se prăjește câteva minute într-o tigaie
din teflon, ca să devină ușor crocant, apoi
se lasă să se răcească și se pune peste salată. Se adaugă ouăle moi deasupra, încercând să „ungem” frunzele de salată ca și
cu un sos; iar ouăle fierte tari se vor adăuga tăiate în patru, împreună cu parmezanul ras și bucăţelele de pâine prăjită, sa-

rea și piperul. Separat se prepară sosul,
amestecând toate ingredientele, după care
se toarnă peste salată.
O salată excepţională! Sper să fiţi de
acord cu mine... Poftă bună!
ȘTIAŢI CĂ...?
• Vechii egipteni cunoșteau salata de
acum 6.000 de ani. Herodot, părintele istoriei, n-a scăpat din vedere să consemneze calităţile salatei verzi, care era servită la masa regilor persani în secolul al
VI-lea î.Hr. Galen, renumit medic din
Pergam, recomanda consumarea salatei
pentru a beneficia de un somn odihnitor
și de o minte clară. Împăratul roman Cezar
Augustus, după ce s-a însănătoșit urmând
o cură de salată, a rămas convins că numai acest aliment l-a refăcut. Drept recunoștinţă, a ridicat un monument spre lauda proprietăţilor salatei. Din păcate, acest
monument nu a supravieţuit până în zilele noastre, iar existenţa lui ne este cunoscută doar din scrieri.
• Substanţele conţinute de salată (de
exemplu: iod, magneziu, fosfor, zinc, calciu, aminoacizi, clorofilă) stimulează și
drenează ficatul, intensifică tranzitul intestinal, înlătură atonia (lenea) organelor
interne, curăţă vasele de sânge și reglează
activitatea glandelor endocrine.
• Apa rămasă de la fierberea salatei,
băută înainte de culcare, ajută la obţinerea unui somn mai odihnitor.
Preoteasa Daniela Porumb
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OMUL

ŞI

„REPERELE SPIRITUALE”
FOTOGRAFIE NEGRU-ALB

Omul de lângă noi, omul contemporan sau, mai degrabă, post-modern, a banalizat atât de mult subiectul credinţei încât, de la o stare de aproape excesivă
cercetare și interogare a credinţei, contemplaţie și închinare, caracteristice până
la Revoluţia Industrială, a trecut la o stare de apatie, de nepăsare, de indiferenţă
sau indolenţă1, uneori chiar de insolenţă,
cum o numește Sf. Ioan Hrisostom. De la
omul stăpân și parte a creaţiei, mutaţia
conceptuală în plan spiritual l-a adus la
starea de element, de individ, ba chiar de
simplă unitate statistică.
Această trăsătură umană specifică
post-modernismului s-a insinuat printr-un
nou „val”, „al treilea”, cum îl denumește
Alvin Toffler, și anume automatismul2, comoditatea, hedonismul și autosuficienţa,
care au transformat homo religiosus, cum
era caracterizat în primele secole creștine, într-un adevărat homo teluricus, incapabil și prea ocupat cu „aici” și „acum”

pentru a mai fi sensibil la bucuriile și frumuseţile promovate de o credinţă arzătoare. Starea aceasta de apatie generală se
regăsește la aparţinătorii tuturor religiilor, amestecată cu superstiţii, magie și
mantică3.
În zilele noastre nu sunt deloc puţini
aceia care se ocupă cu studierea la modul
foarte serios a problemelor morale sau
cultural-istorice cu care societatea noastră se confruntă, fie ea europeană, asiatică, africană sau americană, acceptându-le
ca efecte și urmări ale modernismului, și
se gândesc să propună, să accepte ca soluţii concrete, practice, preceptele creștinismului istoric, dar și ale celorlalte religii monoteiste4, care trec exact prin aceeași
situaţie.
Chiar dacă se pretind a fi oameni religioși5, acești studioși acţionează totuși în
contradicţie cu ceea ce spun că ar crede,
și aceasta încă ar fi puţin, sau răul cel mai
mic, în comparaţie cu sincretismul și re-
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lativizarea religioasă pe care le propun.
Într-un cuvânt, nu sunt implicaţi activ în
viaţa ecclesială, indiferent despre care confesiune vorbim; totuși, acesta este un bun
prim pas măcar pentru că, acceptând și
conștientizând „separarea” omului de divinitate, astfel se afirmă implicit existenţa Acesteia, faţă de negarea totală a ideologilor materialismului dialectic.
Dualismul acesta6 este posibil pentru
că s-a ajuns la a se crede că realitatea existenţială poate fi împărţită în două compartimente umane. Într-un compartiment
viaţa cultural-politică, social-economică,
fie personală, fie comunitară, ce se desfășoară ca un demers secular-știinţific; în
celălalt viaţa religioasă. În ideologia lor,
omul să își păstreze religia cu condiţia de
a nu afecta (influenţa) pe cei în mijlocul
cărora vieţuiește. Ar trebui, conform acestor concepţii, două comportamente, de
parcă religia ar fi o haină pe care o îmbraci
în mediul strict personal și nu o afișezi deloc în cel public.
Imaginea omului post-modern este așadar divizată în sfera spirituală și cea seculară. Se ajunge până la formalizarea7 cu totul a acestei curioase și arbitrare diviziuni
a realităţii. De exemplu, a devenit un fapt
de „credinţă academică modernă” să recunoști că adevărul istoric creștin are puţin
sau chiar nimic de oferit oamenilor dintr-o
societate pluralistă și democratică.
Astăzi doar se pretinde, în amintitele
cercuri știinţifice, că moralitatea este în
mare parte o problemă de alegere a fiecăruia și că libertatea personală (inclusiv faţă

de tradiţia morală sau religioasă) este benefică și de dorit, dar, repet, de fapt, gândind așa, i se limitează omului libertatea
de a se manifesta public în mod total.
Pentru aceștia spiritualitatea rămâne o
chestiune privată, care nu își are locul în
spaţiul public, și pare absolut normal să
te pretinzi spiritual, iar în același timp să
trăiești după reguli exclusiv materialist-hedoniste.
Calea manifestărilor de „liberă gândire” a fost deschisă de secularism și influenţată de materialismul dialectic. Omul
post-modern este invitat să gândească „liber” din perspectivă teologică și are dreptul, în virtutea individualităţii sale, să-și
proiecteze și să realizeze propria relaţie cu
divinitatea. Divinul îi apare astfel ca „...
Spirit, Conștiinţă, Energie, ca profunzimea și unitatea cosmosului”8 și mai puţin
sau deloc ca Persoană.
Rezultatele trăirilor religioase, „calea
bătătorită” a antecesorilor săi, sunt reduse la statutul de „antichităţi religioase” cu
valoare perimată sau cel mult valabile doar
pentru atunci, iar singurele experienţe cu
adevărat viabile sunt cele individuale.
Profesorul Nicolae Achimescu numește
aceasta o schimbare de paradigmă religioasă sau trecerea de la discurs la parcurs.
Cu toate acestea, trăirea și învăţătura
Bisericii Ortodoxe se manifestă diametral
opus convingerilor secularizate ale lumii
contemporane, creștinul face parte din
lume, dar nu se confundă cu aceasta.
Biserica istorică împărtășește credinţa că
alegerea personală a fiecăruia dintre noi, a
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și noi ocazii de comuniune cu dumnezeirea, ca urmare a problematicii existenţiale
tot mai complexe, consider redescoperirea
Sfintei Liturghii drept singura cale valabilă spre unirea cu Dumnezeu, un efort pe
care fiecare om trebuie să îl facă.
Omul pur tător al chipului lui
Dumnezeu, făcut cât mai vizibil, manifestă în trăirea sa roada Duhului Sfânt (Gal.
5, 22), simte împreună cu Hristos-Omul
durerea patimilor omenirii împovărate de
trăirea în păcat și bucuria Învierii cu
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binelui și a răului, este cauza
problemelor omenești, a izbânzilor și a însăși întregii istorii umane. Potrivit Bisericii,
problemele seculare, sociale
și politice ale omenirii nu pot
fi înţelese în afara alegerilor
morale pe care oamenii le fac
pe baza libertăţii de alegere.
Post-modernismul devine astfel doar un alt sinonim pentru
indiferenţă religioasă.
„Toate necazurile nu sunt
altceva decât roade ale îndepărtării noastre de Dumnezeu,
ale încrederii pe care ne-am
pus-o în confortul și plăcerile
trupești ale lumii acesteia. Bunăoară, i-am închinat noi oare
Domnului primele noastre
gânduri ale fiecărei zile și sufletul nostru curăţit permanent
de întinarea păcatului prin
Sfânta Taină a Spovedaniei?
Trăim noi oare cu dorul împărtășirii cu Trupul și Sângele
Mântuitorului? Unde sunt frica de Dumnezeu, milostenia, smerenia și dragostea
creștinească? Șansa noastră nu poate fi alta
decât să ne întoarcem cu toată inima la
Hristos”, spunea ÎPS Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, în Pastorala de Înviere a
anului 2012.
Ce se mai poate face sau zice în timpurile noastre pentru a reveni la „starea cea
dintâi”, mă întreb eu. În acest timp în care
omul are tot mai multă nevoie să caute noi
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asemănarea lui Dumnezeu, iar nu
a-l face să se asemene cu sine.
Fratele meu, omul de lângă
mine, se află astăzi în faţa a două
mari alegeri, între a avea și a fi. A
avea numele de creștin, membru
înscris în registrele Bisericii, dar
trăitor după învăţăturile (ne)spirituale ale lumii neîmbisericite, și a
fi creștin următor al lui Hristos. A
avea lumea trecătoare și instabilă
sau a fi împreună cu Hristos în cealaltă, veșnică.
Pr. Daniel Băcăuanu
Foto: Cornel Gingărașu

Note:

Hristos-Dumnezeu după ce își răstignește propriile porniri și trăiri rele. Creștinul
deplin cunoaște pe Dumnezeu (teologia), nu doar știe despre El și legile Sale
(teognosia), trăiește bucuria de a se face
conlucrător al Său în a transforma lumea
în Biserică, iar nu pe cea a unui zbir care
Îi aplică legile și regulile. Faptele lui cele
de pe urmă doresc apropierea de semenul său mai mult de dragul iubirii creștine și mai puţin pentru respectarea unor
reguli, de multe ori subiective și relativizate. Creștinul se străduiește să își ajute
semenul a fi transfigurat după chipul și
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1. Am luat drept reper sondajele care arată că doar până la 10% dintre apartenenţii
unei religii trăiesc și se implică activ în viaţa Bisericii din care fac parte.
2. A se înţelege automatizarea și informatica.
Mantică = ghicirea viitorului.
Este ideea de bază pentru înfiinţarea și promovarea mișcării New Age.
De ispita oscilării între a fi și a pretinde că ești
nu sunt scutiţi nici clericii, marea diferenţă
constând doar în efectele acestei stări asupra
comunităţilor religioase din care fac parte.
Dumnezeu de o parte, omul de cealaltă.
Formalizare = a da formă. Sunt celebre tristele demersuri de a elimina religia din școli și îndepărtarea simbolurilor religioase din spaţiul
public (crucea și icoana).
Olivier Clément, Despre secularizare, trad. de
Daniela Cojocarii, în Teologie și Viaţă, nr. 5-8,
mai-aug., 2002, p. 201.
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Noaptea
de
Paști
în imagini
Sediul Episcopiei, ITALIA
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Avezzano, ITALIA

Asti, ITALIA

Bassano, ITALIA

Bra, ITALIA

Brescia, ITALIA
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Cagliari, ITALIA

Canicatti, ITALIA

Casal Monferato, ITALIA
Camposanpiero, ITALIA

Canelli, ITALIA
Bolzano, ITALIA
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Catanzaro, ITALIA
Centrul Social Salaria, ITALIA

Civitavecchia, ITALIA
Cirie, ITALIA

Cesena, ITALIA
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Genzano, ITALIA

Cosenza, ITALIA

Forli, ITALIA

L’Aquila, ITALIA
La Rustica, ITALIA
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Livorno, ITALIA

Lecco, ITALIA
Pavona, ITALIA

Mănăstirea Bivongi, ITALIA
Lucca, ITALIA
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Parma, ITALIA

Montecatini Terme, ITALIA

Lamezia Terme, ITALIA

Messina, ITALIA
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Pisa, ITALIA

Pescara, ITALIA

Prata di Pordenone, ITALIA

Pinerolo, ITALIA

Reggio Calabria, ITALIA

Ravenna, ITALIA
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Rocca di Papa, ITALIA

Reggio Emilia, ITALIA

Roma XI, ITALIA

Roma II, ITALIA

Roma III, ITALIA

Roma V (Ostia), ITALIA
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Sala Consilina, ITALIA

Salerno, ITALIA

Roma Torre Spacata, ITALIA

San Giovanni Valdarmo, ITALIA

Savigliano, ITALIA
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Siena, ITALIA

Thiene, ITALIA

Torino I, ITALIA

Torino II, ITALIA

Tortona, ITALIA
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Udine, ITALIA

Vasto, ITALIA

Venezia, ITALIA

Viterbo, ITALIA

Viareggio, ITALIA
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Chioggia, ITALIA
Voghera, ITALIA

Catania, ITALIA

Vicenza, ITALIA

Imola, ITALIA
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Palermo, ITALIA

Legnago, ITALIA
Rovigo, ITALIA

Monza, ITALIA

Trento, ITALIA
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