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P
rin schimbarea Sa la faţă, Dom-
nul arată la ce slavă ridică El în 
sine fi rea omenească. Schimba-

rea la faţă a omului lăuntric este însă cu 
neputinţă fără harul dumnezeiesc, care se 
dă prin Sfi ntele Taine.

Prăznuind Schimbarea la Faţă a 
Domnului, suntem datori să ne însușim 
însemnătatea ei și să dăm chip în noi în-
ţelesului ei. Nu pentru Sine Însuși a ară-
tat Domnul, prin Schimbarea la Faţă, sla-
va Dumnezeirii Sale în omenitate, ca Cel 
slăvit dinainte de veci. El a vrut să arate la 
ce slavă înalţă El în Sine fi rea omenească, 
iar prin aceasta pe orice om: slava 
Schimbării Lui la Faţă este slava noastră 
în Domnul Iisus Hristos. El parcă ne-ar 
spune: „Iată cum o să fi ţi!”.

Adevărat e cuvântul Domnului! Fără 
îndoială, așa sunt meniţi să fi e toţi cei ce 
cred în numele Lui – însă așa ne vom ară-
ta de-abia după cea de-a Doua Venire a lui 

Hristos, după învierea tuturor și după re-
orânduirea a toate; ne vom arăta când vom 
fi  vrednici de aceasta. Acum se pune în-
trebarea: cum să ne facem vrednici de 
asta?! Trebuie să ne schimbăm la faţă lă-
untric în această viaţă, ca în cea viitoare 
să primim slava în care a arătat Domnul 

IATĂ 

CUM 

O SĂ FIŢI!

Sf.  Teofan Zăvorâtul
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omenitatea Sa când S-a schimbat la faţă. 
Iată spre ce trebuie, prin urmare, să se în-
drepte toată grija noastră: să ne zidim după 
omul lăuntric (Rm. 7, 22), schimbându-ne 
la faţă în el din slavă în slavă de la Domnul 
Duhului (II Cor. 3, 18).

După cum știţi, este în noi un om lă-
untric, omul cel tainic al inimii. Aţi ascul-
tat cum zice Apostolul Pavel: „Mă rog să 
vă întăriţi în omul lăuntric prin Duhul lui 
Dumnezeu” (v. Efes. 3, 16). Tocmai pe 
acest om lăuntric îl vom înălţa din slavă 
în slavă.

Fiţi sfinţi, zice Domnul, precum Eu 
sunt sfânt (I Petr. 1, 16). Și aici nu este ni-
mic de prisos și exagerat, pentru că noi 
suntem după chipul Celui ce ne-a zidit. 
Chipul acesta a fost stricat prin cădere. El 
trebuie refăcut. Cum? La fel cum refac 
pictorii tablourile stricate. Ei ghicesc for-
mele părţilor, găsesc culorile potrivite, așa 
cum erau în original, și refac ast fel, parte 
după parte, întreg tabloul, după cum era 
acesta la început. Trebuie să refacem dis-
poziţiile cele bune, potrivnice patimilor. 
Astfel, să stingem mânia și să primim în 
noi blândeţea, să înăbușim egoismul și să 
refacem dragostea, să alungăm invidia și 
să ne întărim în împărtășirea de bucuria 
aproapelui, să încetăm a mai osândi și să 
lăudăm, să nu ne mai însușim cele necu-
venite, ci să dăm, și așa mai departe. Astfel, 
dezrădăcinând patimă după patimă și 
înrădă cinând virtute după virtute, ne vom 
întoarce la curăţia dintâi; dezbrăcându-ne 
de omul cel vechi, ne vom îmbrăca în cel 
nou, care este zidit după chipul lui 

Dumnezeu, întru dreptate și întru cuvio-
șia adevărului (v. Efes. 4, 22, 24), ne vom 
îmbrăca în Hristos, umblând întru înno-
irea vieţii (v. Rm. 6, 4).

Lumina adevărului și curăţia sfi nţeni-
ei și a despătimirii sunt cele două laturi 
ale schimbării noastre la faţă lăuntrice. Nu 
o putem împlini singuri nici pe una, nici 
pe cealaltă. De aceea ni s-a făgăduit și ni 
se dă harul Dumnezeieștilor și Sfi ntelor 
Taine. Scânteia lui este pusă prin Sfântul 
Botez. Focul lui este hrănit toată viaţa prin 
Sfânta Pocăinţă și Împărtășanie, iar de în-
teţit este înteţit prin împărtășirea de toa-
te rânduielile rugătoare și sfi nţitoare ale 
Bisericii, fi ind de trebuinţă credinţa și fap-
tele cele bune. Atunci când scânteia, că-
zând într-o materie care se aprinde cu ușu-
rinţă, este înteţită de vânt, ea se preface 
grabnic în fl acără. Și în noi, atunci când 
scânteia harului, pe care am primit-o la 
Botez și este nutrită prin pocăinţă și 
Împărtășanie, este înteţită prin ostenelile 
în cucernicie și în bine, ea luminează nu  
numai înlăuntrul nostru, ci și în afară.

„Foc, zice Domnul, am venit să aprind 
pe pământ, și cât aș dori să se aprindă mai 
curând!”

A c e s t  f o c  e s t e  f o c u l  h a r u l u i 
Atotsfântului Duh, Care S-a pogorât în 
chipul limbilor de foc și aprinde foc du-
hovnicesc în inimile celor ce Îl primesc. 
Voi știţi că așa este. Și să aveţi râvnă pen-
tru păstra rea și înteţirea acestui foc. Când 
în om este acest foc, nici o osteneală nu 
este grea și totul se face lesne. El aduce 
pace, curăţie și putere, și este același lucru 
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ca aripile la păsări. Cu aripile sale, pasărea se înalţă în văzduh, iar în noi focul haric ne 
smulge de la cele pământești la cele de Sus, și nu numai cu gândul, ci și cu lucrul ne înal-
ţă la desăvârșirea dumnezeiască. Focul, topind minereul impur, extrage din el metalul 
nobil în stare pură: așa și focul Duhului curăţă fi rea noastră cea necurată. Mai mult: el 
se unește cu noi. Metalul nobil, in trodus în cupru, îi adaugă acestuia din urmă sunetul 
său, foarte curat și foarte plăcut: așa și harul, unindu-se cu duhul nostru, îi împărtășeș-
te curăţia sa cea dumnezeiască, atât conștientizată lăuntric, cât si vădită în afară.

Iată mijlocul de a ne schimba la faţă! Să ne însușim dogmele credinţei și să hrănim 
cu ele mintea noastră; să dezrădăcinăm patimile și să înrădăcinăm dispoziţiile cele 
bune, iar în primul rând să înteţim în noi harul prin mijloacele harice care sunt cuprin-
se în Biserică. Așa va vedea și așa se va schimba la faţă omul nostru lăuntric, tainic.

Domnul să vă ajute să fi ţi în așa fel, încât schimbându-vă la faţă aici să vă învredni-
ciţi a intra în slava Lui în veacul ce va să fi e. Amin!
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M
ăreaţa minune care ni se is-
torisește în această dumini-
că are ceva nemaiîntâlnit din 

două puncte de vedere: a fost săvârșită de 
două ori de către Hristos (cf. nota 1), în 
același ţinut, dar în momente diferite, ceea 
ce este o situaţie unică în Evanghelie, și 
este relatată de către toţi cei patru evan-
gheliști1, lucru rar. Aceasta îi subliniază 
importanţa și caracterul universal.

Domnul Se află aproape de mijlocul 
misiunii Sale pământești, probabil cu pu-
ţin înainte de Paștele din al doilea an al Său 
(Sfântul Ioan). Sfântul Matei este singurul 
care leagă acest eveniment de mucenicia 
Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Marcu 
și Sfântul Luca îl leagă de întoarcerea din 
misiune a Apostolilor, cărora Învăţătorul 
voia să le lase un pic de odihnă2. Cele două 
lucruri nu sunt pe deplin incompatibile, 
căci, chiar la înmulţirea pâinilor, vedem pe 
Apostoli, pe când în versetele dinainte 
Hristos era singur și descoperea mulţimea 
ajungând la mal. Se pare deci că istorisirea 
Sfântului Matei e lacunară, cu atât mai mult 
cu cât lipsește ceva esenţial, și anume fap-
tul că Hristos a învăţat îndelung mulţimi-
le înainte de a le da pâine și pești. Pe de altă 
parte, Sfântul Luca face legătura cu Irod, 

PRIMA ÎNMULŢIRE 

A PÂINILOR ŞI A PEŞTILOR

(a opta duminică după Rusalii – Mt 14, 14-22)

care a tăiat capul lui Ioan Botezătorul: pe 
acest plan, este probabil cel mai precis din-
tre toţi. Cât privește pe Sfântul Ioan, con-
textul este complet diferit: Hristos Se în-
toarce de la Ierusalim, unde a vindecat pe 
slăbănogul de la scăldătoarea Vitezda; mul-
ţimile Îl întâmpină și Îl urmează. Va trebui 
deci să ne sprijinim pe cei patru evanghe-
liști, dintre care trei sunt martori oculari 
(Evanghelia lui Marcu fi ind, de fapt, cea a 
lui Petru).

Istorisirea Sfântului Matei începe 
brusc, fără legătură cu capitolul precedent, 
cu „Irod Tetrarhul”3, care auzise vorbin-
du-se de Iisus și care credea că e vorba de 
Ioan Botezătorul care înviase. Matei face 
deci o lungă întoarcere în timp pentru a 
istorisi uciderea lui Ioan Botezătorul de 
către Irod Antipa, datorită urii pe care i-o 
purta cea de-a doua soţie a sa, Irodiada, 
și pentru capriciul unei adolescente, fi ica 
Irodiadei (a se vedea istorisirea acestor 
evenimente în cuprinzătoarea notă 3).

Iisus este cutremurat de moartea văru-
lui Său4 Ioan Botezătorul și simte nevoia 
de a „Se duce de acolo singur în loc pus-
tiu”. Probabil că vrea să interiorizeze dure-
rea pe care o simte ca om și ca Dumnezeu, 
să roage pe Tatăl Său să primească jertfa lui 
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Ioan ca pe o jertfă cu bună mireasmă, căci 
Ioan a fost înainte-mergător până la capăt: 
I-a mers înainte în mucenicie și în moarte. 
Pleacă deci cu barca pe Marea Galileii pen-
tru a găsi un loc pustiu. Dar rabbi Ieshouah 
din Nazaret este omul cel mai faimos din 
Galileea și chiar din întregul Israel: I se pân-
desc cele mai mici fapte și gesturi. Oamenii 
își dau seama că pleacă cu barca pe lac și au 
o asemenea admiraţie faţă de El, că Îl ur-

mează de pe mal. Este emoţionant și aproa-
pe amuzant. Și când El trage la mal într-un 
loc care părea pustiu, Se găsește în faţa unei 
mulţimi care Îl așteaptă, apărută spontan 
din satele și cetăţile de pe malul lacului.

Unde se petrec acestea? Sfântul Luca 
le situează „în apropiere de Betsaida”, 
Sfântul Ioan „de cealaltă parte a Mării 
Galileii”, ceea ce ar putea corespunde apro-
ximativ cu ţinutul Betsaidei. Însă Tradiţia 
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plasează minunea la Tabgah5, în câmpia 
Ghenizaretului ,  între  Magdala  ș i 
Capernaum, la N-V de Marea Galileii. La 
Sfântul Marcu se găsește un element care 
pare să confi rme aceasta: când Hristos slo-
bozește poporul, după minune, spune uce-
nicilor Săi să plece mai înainte „către 
Betsaida” (Mc 6, 45).

Când Iisus coboară din barcă și Se gă-
sește dinaintea acestei mulţimi, nu fuge 
de ea. Dimpotrivă, Evanghelia ne spune 
că „I s-a făcut milă” de ea (Mt și Mc) și că 
„I-a primit la Sine” (Lc). Iată o trăsătură 
caracteristică și remarcabilă a comporta-
mentului lui Hristos. A vrut să Se însin-
gureze pentru a Se putea ruga, pentru a fi  
„El Însuși”, ca om dinaintea lui Dumnezeu 
și ca Fiu dinaintea Tatălui Său din ceruri, 
dar când vede mulţimea venind către El, 
și pentru El, o primește cu bunătate și Îi 
este milă de oameni, adică îi iubește. Marcu 
este mai deslușit: „I s-a făcut milă de ei, 
căci erau ca niște oi fără păstor”6. Purtarea 
Sa este cu totul diferită de a personalită-
ţilor din lume, care se bucură de faimă și 
joacă un joc ambiguu cu admiratorii lor, 
când lăsându-se adoraţi, când fugind de 
ei, uneori chiar cu puţin dispreţ. Hristos 
este simplu și liber, este fi resc și iubitor.  

Aici suntem siliţi să facem apel la cei-
lalţi evangheliști, mai ales la Marcu și Luca, 
pentru că Matei a uitat ceva foarte impor-
tant: „...și a început să-i înveţe multe” 
(Mc). Luca este mai precis: „...le vorbea 
despre Împărăţia lui Dumnezeu...”. De fapt, 
Domnul a dat o întreagă învăţătură du-
hovnicească acestei mulţimi de galileeni, 

care cu siguranţă a durat mult. Apoi Luca 
adaugă, ca și Matei: „…iar pe cei care 
aveau trebuinţă de vindecare îi făcea să-
nătoși”. Domnul învaţă și vindecă: îngri-
jește sufl etul și trupul. Toate acestea au 
durat probabil până seara (în fraza urmă-
toare a lui Luca: „Dar ziua a început să se 
plece spre seară”; cum suntem la începu-
tul primăverii [Ioan: „se apropia Paștele”], 
era probabil între orele 18 și 19).

Se lasă seara și ucenicii se îngrijorează 
pentru că „locul e pustiu” și sunt departe de 
sat. Cum se face că ucenicii se afl ă acolo, dat 
fi ind că înainte Hristos era singur? Matei nu 
ne spune nimic. Versiunile lui Marcu și Luca 
sunt mai coerente, la ei se precizează că 
Hristos i-a dus pe ucenici într-un loc pustiu 
pentru a se odihni după misiunea lor. Ei se 
apropie de Învăţător și Îl sfătuiesc: 
„Slobozește-i, ca mergând prin cetăţile și 
prin satele dimprejur, să-și cumpere să mă-
nânce”. Un lucru care pare de bun-simţ. 
Domnul spune atunci o vorbă surprinză-
toare: „nu au nevoie să se ducă, daţi-le voi 
să mănânce”. Este o încercare pentru ei: sunt 
zdrobiţi de acest cuvânt, pe care nu-l înţe-
leg. Dar Învăţătorul are mereu în vedere for-
marea lor pentru viitoarea misiune. De fapt, 
Hristos Se referă aici la credinţa în Dumnezeu 
(„toate sunt cu putinţă celui care crede...” – 
Mc 9, 23) și le amintește că au dinaintea lor 
pe Fiul lui Dumnezeu: este al lor să ceară 
(„Cereţi și vi se va da” – Mt 7, 7). Aceasta 
se poate interpreta și ca o profeţie a lucru-
rilor pe care le vor avea de înfăptuit (să-i hră-
nească pe credincioși cu Trupul și Sângele 
lui Hristos).
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Neștiind ce să răspundă, ei spun în 
mod fatalist: „Nu avem aici decât cinci 
pâini și doi pești”. La Sfântul Marcu, 
Hristos Însuși cere Apostolilor să vadă 
câte pâini sunt în mulţime7. La Sfântul 
Ioan,  Apostolul Andrei răspunde: „este 
aici un băiat care are cinci pâini de secară 
și doi pești”. Este probabil să fi e vorba de 
un adolescent care venise cu părinţii săi 
și care, cunoscând obiceiul lui Rabbi (care 
vorbea îndelung) avusese prevederea de 
a aduce câteva merinde într-un coș.

Le aduc lui Iisus. El le-a poruncit oa-
menilor să se așeze „pe iarba verde” 
(Mc), care era multă în acel loc (In). Iarba 
verde e o întruchipare a „pășunilor înver-
zite” din Împărăţia lui Dumnezeu8. A se 
lungi pe iarba deasă aduce aminte de ospe-
ţele greco-romane unde oamenii mâncau 
lungiţi pe divane, așa cum va fi  la Cina cea 
de Taină. Iar Hristos va vorbi de Împărăţia 
cerurilor ca despre un ospăţ de nuntă. 
Acești oameni au mers mult ca să-L vadă 
și să-L asculte, fără să mănânce nimic: 
Păstorul cel Bun se îngrijește de ei. Îi pune 
să se așeze „în cete de câte cincizeci” (Lc), 
ceea ce corespunde probabil cu familiile, 
frăţiile, satele etc.: nu e vorba de o masă in-
formă, ci de un popor structurat.

Atunci Hristos săvârșește minunea, în-
tr-un fel care întruchipează Euharistia, după 
un „tipic” aproape preoţesc. Ia cele cinci 
pâini și cei doi pești, pe care îi primește 
de la popor și de la Apostoli: aceasta co-
respunde aducerii pâinii și vinului de către 
credincioși, pe care preotul le primește de 
la diaconi9; „privind la cer”: Se întoarce 

către Tatăl Său ceresc10; „a binecuvântat” 
(la Sfântul Ioan: „mulţumind”11): aceasta 
corespunde la noi cu anafora sau immola-
tio12; și, în sfârșit, „A frânt pâinile și le-a 
dat ucenicilor, care le-au împărţit mul-
ţimii”: aceasta corespunde la noi cu „frân-
gerea pâinii” și împărtășania. Aici avem pro-
cesul tainei euharistice (în afară de Instituire, 
care va fi  săvârșită la Cina cea de Taină, și 
care nu este preînchipuită, pentru că este 
cu totul nouă). 

Iar aceste două tipuri de hrană simbo-
lizează în sine euharistia: pâinea, desigur, 
și peștii, pentru că sunt dintre animalele 
cu un sistem sangvin, simbol al sângelui 
euharistic, cu atât mai mult cu cât cuvân-
tul grecesc care înseamnă pește, ichtys, este 
acronimul formulei: „Iisus Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu, Mântuitorul”, iar peștele 
a fost considerat simbolul lui Hristos încă 
de la începuturile Bisericii (îl regăsim în 
inscripţiile creștine). Trebuie să remar-
căm că peștii nu au fost rupţi, nici frânţi, 
pentru că sunt entităţi care nu se pot îm-
părţi, fi inţe vii individuale, și pentru că 
este scris: „nici unul din [oasele lor] nu se 
va zdrobi” (Ps. 33, 19): au fost numai „în-
mulţiţi”, fi ecare persoană a primit câte un 
pește, la fel cum fi ecare creștin, atunci când 
se împărtășește, primește pe Hristosul în-
treg, și nu o parte din Hristos.

Numerele sunt și ele simbolice: cele 
cinci pâini reprezintă cele cinci simţuri ale 
Omului, și deci fi rea omenească (Iisus este 
Fiul întrupat), iar cei doi pești reprezintă cele 
două fi ri, dumnezeiască și omenească, uni-
te în Iisus Hristos, Peștele dumnezeiesc.
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„Toţi au mâncat și s-au săturat”: au 
mâncat bine13, o adevărată masă, nu doar 
o gustare, care le va îngădui să se întoar-
că la casele lor fără să leșine de foame (au 
venit de departe). Masa a fost atât de îm-
belșugată încât s-au strâns multe rămăși-
ţe: Dumnezeu dă mereu cu asupra de mă-
sură, mult mai mult decât este nevoie. Însă 
Domnul cere Apostolilor să strângă cu 
grijă tot ce a rămas, „ca să nu se piardă 
ceva” (In). Dumnezeu este mărinimos, 
însă risipa este un păcat: este dispreţ pen-
tru darurile lui Dumnezeu și este un com-
portament egoist („nu mai pot să mănânc, 
dar nu dau altcuiva ce mi-a rămas, ci îl 
arunc”, ca bogatul cel rău din pildă). Și cei 
doisprezece Apostoli strâng douăspreze-
ce coșuri cu pâini și cu pești (Mc), pe care 
le aduc Învăţătorului. Este o prorocie a 
Bisericii: Hristos tocmai a hrănit pe 
„Israel”, însă a pregătit hrana pentru 
Biserica neamurilor14.

Sfârșitul poveștii ne arată măreţia aces-
tei minuni: „erau ca la vreo 5000 de băr-
baţi [capi de familie] fără femei și copii”. 
Aceasta înseamnă că se afl au acolo în jur 
de 10.000 de persoane, adică populaţia 
unui oraș întreg. Este o minune formida-
bilă, uriașă. Chiar în timpurile noastre, ar 
fi  aproape imposibil de hrănit, pe nepusă 
masă, fără nici un ajutor logistic, 10.000 
de persoane. Numărul de 5.000 este real 
și simbolic, în legătură cu cele cinci pâini: 
reprezintă omenirea15. Dumnezeu hrăneș-
te întreaga omenire.

Această minune arată în chip lămurit 
atotputernicia dumnezeiască a lui Hristos: 

Îl vedem aici „creând” pâini și pești prin 
singura Sa putere, fără ca niciunul dintre 
martori să poată spune cum s-au petrecut 
lucrurile în mod concret, nici măcar 
Apostolii (tot așa cum nimeni nu va pu-
tea niciodată să spună cum se petrece pre-
schimbarea pâinii și a vinului în Trupul și 
Sângele lui Hristos). Însă sunt și alte sem-
nifi caţii duhovnicești. Hristos ne învaţă 
adevărata ierarhie a valorilor: hrănește 
mai întâi mulţimea cu Cuvântul lui 
Dumnezeu, hrană dumnezeiască pentru 
sufl et, apoi îngrijește pe cei suferinzi (vin-
decă bolnavii) și, în sfârșit, dă hrană pen-
tru trup, hrană cosmică. Oamenii însă nu-I 
urmează pilda, mai ales contemporanii 
noștri, care fac exact pe dos (mai întâi 
daţi-le să mănânce, iar apoi vorbiţi-le des-
pre Dumnezeu16). Dumnezeu este Cel 
care dă cele două feluri de hrană, gratuit: 
și pe cea sufl etească, și pe cea trupească: 
Hristos Se îngrijește de oameni, fraţii Săi. 
Bunul Păstor Se îngrijește de oile Sale.

În sfârșit, este și un epilog, „cealaltă 
faţă a monedei”, care se găsește doar la 
Sfântul Ioan. Mulţimea este încântată și 
recunoaște în Iisus „pe prorocul care vine 
în lume”. Vor să-l facă rege (însă un rege 
din această lume). Iisus, știind aceasta, 
fuge, pentru că nu aceasta este misiunea 
pe care Tatăl Său I-a încredinţat-o. El a 
venit în lume pentru a mântui pe Om, 
pentru a-l împăca cu Dumnezeu și a-l 
aduce iarăși în Rai, în Împărăţia lui 
Dumnezeu.

Părintele Noël TANAZACQ (Paris)
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Note:

1. Mc 6, 30-44; Lc 9, 10-17; In 6, 1-15. Cea 
de-a doua înmulţire a pâinilor și a peștilor 
este relatată de către Matei (15, 32-39) și 
Marcu (8, 1-10) și atestată de Hristos Însuși 
la Mt 16, 9-10. Ea are loc la întoarcerea din 
misiunea Sa în Tir și în Sidon (izbăvirea fi i-
cei Canaanencei) și, probabil, pe malul de 
răsărit al Mării Galileii. Simbolismul său se 
bazează pe cifra 4 (4 pâini, 4.000 de băr-
baţi) și 7 (7 coșuri de fi rimituri).

2. Domnul a trimis pe cei Doisprezece în mi-
siune în toată Galileea, probabil pentru ca 
ei să se deprindă cu viitorul lor apostolat. 
Ei se întorc la Capernaum și dau seamă 
Învăţătorului despre misiunea lor. Dar e 
atâta du-te-vino în casă și împrejur, că nu 
au nici măcar timp să mănânce: atunci 
Domnul îi ia la o parte, „în partea Betsaidei” 
(care se găsește mult mai la est, dincolo 
de vărsarea Iordanului în lac), ca să se poa-
tă odihni.

3. Irod Tetrarhul: este vorba de Irod Antipa, 
fi ul lui Irod zis „cel Mare” [Flavius Iosif]. 
La moartea acestuia, în anul 4 î.Hr., rega-
tul său a fost împărţit între cei trei fi i care 
mai trăiau și sora sa (de unde numele de 
„tetrarhie” = guvernarea celor patru). Irod 
Antipa a primit Galileea și Pereea, Arhelau 
Iudeea și Samaria, Filip Gaulanitida și ţi-
nuturile din N-E, iar Salomeea (sora lui 
Irod) câteva ţinuturi risipite. Antipa a zi-
dit noul oraș al Tiberiadei (în cinstea îm-
păratului Tiberiu [14-37] sub domnia că-
ruia va fi  omorât Hristos), care a devenit 
capitala sa. După ce a repudiat-o pe pri-
ma lui soţie, s-a căsătorit cu nepoata sa, 
Irodiada, fosta soţie a fratelui său după tată 
Irod Filip (altul decât Tetrarhul Filip), care 
avusese de la acesta o fi ică, pe Salomeea. 

Irod Antipa avea multă admiraţie pentru 
Ioan Botezătorul, însă Irodiada îl ura pen-
tru că îi reproșa lui Antipa că se căsători-
se cu soţia fratelui său (Legea interzicea 
căsătoria între cumnat și cumnată, chiar 
dacă aceștia erau divorţaţi – cf. Lev 18, 
16). La aniversarea lui Antipa, Salomeea 
a dănţuit minunat, iar Tetrarhul i-a pro-
mis fără să se gândească, dinaintea tutu-
ror invitaţilor, să-i dăruiască orice ar fi  vrut, 
„până la jumătate din împărăţie” (istorisi-
re detaliată la Mc 6, 14-29). Adolescenta, 
neștiind ce să ceară, a cerut sfatul mamei 
sale, care a prins prilejul de a se răzbuna 
pe Ioan Botezătorul și a pus-o să ceară „ca-
pul lui Ioan Botezătorul, pe o tipsie”. 
Înaintemergătorului i s-a tăiat pe loc ca-
pul. Astfel, „cel mai mare dintre cei năs-
cuţi din femeie”, după cum îl numește 
Hristos (Mt 11, 11) a fost asasinat pentru 
capriciul unei adolescente. Iisus îl va cali-
fi ca pe Irod Antipa de „vulpe” („Spuneţi 
vulpii acesteia…” - Lc 13, 32). Același Irod 
Antipa Îl va aduce pe Iisus dinaintea lui la 
procesul Său, „nădăjduind să-L vadă să-
vârșind vreo minune”. Însă, cum Iisus nu-i 
răspunde nimic, Îl va trata cu dispreţ (Lc 
23, 7-12). Mai târziu va fi  destituit de îm-
păratul Caligula (în anul 39) și exilat în 
Galia (la Sf. Bertrand de Comminges, în 
Pirinei).

4. Ioan Botezătorul era fi ul Elisabetei, vara 
Mariei, mama lui Iisus: era deci văr cu 
Hristos.

5. Tabgah este deformarea arabă a numelui 
grec Heptapegon  (cele șapte izvoare): acest 
lucru se potrivește bine cu iarba verde și 
deasă pe care Domnul îi pune pe oameni 
să se așeze. Aici a fost construită o biseri-
că bizantină spre pomenirea minunii încă 
din secolul al IV-lea, cu frumoase mozai-
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curi, dintre care unul se mai păstrează și 
azi, reprezentând un coș cu pâine și doi 
pești.

6. Această minunată expresie vine din gura 
lui Moise (Num 27, 17). Acest citat din 
Numeri dat de către Marcu este remarca-
bil, pentru că Hristos va spune El Însuși: 
„Eu sunt Păstorul cel Bun” (In 10, 11), 
adevăratul și singurul Păstor. Totul în ati-
tudinea Sa și comportamentul Său arată 
aceasta.

7. La cea de-a doua înmulţire a pâinilor și a 
peștilor, Hristos Însuși va spune: „Să-i slo-
bozesc fl ămânzi nu voiesc, ca să nu se is-
tovească pe drum” (Mt 15, 32). Păstorul 
cel Bun Se îngrijește de oile Sale.

8. În ecfonisul din rugăciunea pentru morţi 
în ritul bizantin (care este, de fapt, de ori-
gine egipteană), se spune: „...dă odihnă 
sufl etului adormitului robului Tău... la loc 
cu verdeaţă, la loc luminos...”.

9. În toate riturile, în timpul primului mile-
niu – cel al Bisericii nedespărţite – diaco-
nii erau cei care primeau darurile de la po-
por (pâine, vin, untdelemn, bani…), care 
pregăteau pâinea și vinul pentru euharis-
tie și care le aduceau în mod solemn epi-
scopului (mai târziu, preoţilor), pome-
nind numele celor care aduseseră 
darurile „și ale celor pentru care s-au adus” 
în momentul „intrării celei mari” (aceas-
ta este originea pomelnicelor noastre). 
Numai mult mai târziu, începând cu se-
colul al XV-lea, în ritul bizantin, această 
pregătire (proteza, proscomidia) va fi  re-
zervată preoţilor, lucru care constituie o 
greșeală, pentru că preotul nu are drept 
funcţie de a „pregăti”, ci de a „săvârși”: este 
o exagerare în direcţia sacerdoţiului. 
Aducerea viitoarelor „Daruri” este esen-
ţială: Dumnezeu nu lucrează niciodată 

pornind de la „nimic”; este o împreună-lu-
crare între Dumnezeu și Om. Nu ar tre-
bui niciodată să se săvârșească liturghia 
dacă poporul nu aduce pâinea și vinul.

10. Sfântul Ilarie de la Poitiers precizează că 
Își înalţă ochii spre Tatăl ceresc „pentru a 
arăta de la Cine primise puterea de a să-
vârși o lucrare atât de mare” (Despre Matei, 
SC N° 258, p. 25).

11. În textul grecesc: eucharistêsas (euharistie).
12. În toate riturile, canonul euharistic înce-

pe cu o lungă rugăciune de mulţumire care 
se adresează Tatălui ceresc și care amin-
tește lucrările Fiului Său, Iisus Hristos 
(anafora bizantină, immolatio în ritul ga-
lo-roman, prefaţa în ritul roman…).

13. Au mâncat bine, după normele vremii 
(pâine, pește, apă [de la izvoare]), dar nu 
s-au „ospătat”, pentru că nu este vin. Vinul 
are să vină mai târziu: este preascumpul 
Sânge al lui Hristos, băutura sfântă a creș-
tinilor.

14. Sfântul Ilarie spune că „mulţimea s-a să-
turat cu cuvântul lui Dumnezeu, care vine 
de la învăţătura Legii și a Proorocilor…” 
și adaugă, cu privire la cele douăsprezece 
coșuri, că „este belșugul puterii dumneze-
iești, pus deoparte pentru popoarele păgâ-
nești...” (SC. N° 258, p. 23-25).

15. Sfântul Ilarie îl pune în legătură cu cei cinci 
mii de bărbaţi care au crezut în cuvântul 
lui Petru și al Apostolilor la Cincizecime 
(FA 4, 4). Am putea deci să vedem aici în 
mod simbolic pe Israel și Biserica, ceea ce 
înseamnă 10.000, un număr care repre-
zintă bine (și mai bine) plinătatea omeni-
rii (unu, fi rea omenească [oaia cea rătăci-
tă] și 1000, plinătatea fi rii).

16. Acesta era un laitmotiv al creștinilor pro-
gresiști din anii ’60-’80, care rămâne de ac-
tualitate în mediile politizate, ideologice.
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M
ajoritatea părinţilor din Pa-
teric își marchează prezenţa 
în sfera evlaviei noastre prin 

învăţături profunde sau fapte minunate. 
Sunt între aceștia, însă, mulţi trăitori tă-
cuţi, care, dincolo de cuvinte sau minuni 
ce copleșesc, ne cuceresc nu prin învăţă-
tură directă, ci prin vieţuirea care ne ara-
tă cum se însușește și împlinește învăţă-
tura. Și aceasta este poate 
cea mai înaltă treaptă a di-
dacticii pustiei.

Astfel, așezat în Pateric 
cu o discreţie pe măsura 
nevoinţelor sale, Avva Pior 
ni se arată ca un mare pe-
dagog al înţelepciunii re-
feritoare la efemerul vie-
ţuirii în trup.

Prăznuit de Biserică la 
17 iunie, Avva Pior a fost 
ucenic al Sfântului Antonie 
cel Mare, ca membru al 
primei generaţii de mo-
nahi ai pustiului (sec. al 

AVVA PIOR 
smerita așteptare  a veșniciei

IV-lea). Dornic de liniște, s-a retras în sin-
gurătate, lângă un izvor cu apă atât de ama-
ră, încât cei care veneau la el trebuiau să 
își aducă apă de acasă. Pentru Avva Pior, 
însă, toate cele ale fi rii erau auxiliare vie-
ţuirii în Hristos. Se spune despre el că 
mânca numai în picioare, umblând, de 
aceea l-a întrebat cineva: „De ce mănânci 
așa?”. Și avva i-a răspuns: „Nu vreau să am 

CUVÂNT FILOCALIC



A P O S T O L I A   •   N R .  7 6 - 7 7   •   I U L I E - A U G U S T   2 0 1 412

C U V Â N T  F I L O C A L I C

mâncarea ca pe un lucru”, ca pe 
ceva important în viaţă. Iar al-
tuia, care i-a pus aceeași între-
bare, i-a spus: „Ca nici când mă-
nânc să nu simtă sufl etul meu 
dulceaţă trupească”.

   Dând trupului osteneală 
pentru aceeași nevoinţă, avva 
Pior a muncit trei veri la rând 
la un om avut, care de fi ecare 
dată uita înadins să-i plătească. 
Atunci când Dumnezeu l-a 
mustrat, lipsindu-l de binecu-
vântări, omul s-a dus în grabă, 
spăsit, să-l caute pe avva și să-i 
plătească din urmă. Iar când l-a 

găsit, fericitul Pior i-a spus că și-a primit plata din plin de la Dumnezeu și l-a trimis să 
lase totul la biserică.

  Pentru umila așteptare a veșnicei părtășii cu iubirea lui Dumnezeu, Avva Pior ră-
mâne vrednic model celor ce caută cu sinceritate să se adâncească mereu în anonima-
tul smeritei vieţuiri.

DIN CUVINTELE AVVEI PIOR

(cuvântul 2)

„Avva Pior mânca umblând
și când

un frate l-a-ntrebat de fapta sa
răspunsu-i-a bătrânul lui așa:

„– Nu vreau să am ca un lucru mâncarea”.
Iar altuia ce i-a pus iarăși întrebarea

i-a zis părintele uscat la faţă:
„– Nu vreau să-mi fi e hrana ca dulceaţă”.

Pr. Trandafi r Vid
Din volumul „De dragul păcătoșilor – Încercări de versifi care a Patericului”
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Dicţionar 
 LITURGIC

1. Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Prof. Ecaterina 
Braniște, Dicţionar enciclopedic de cunoș-
tinţe religioase, tipărit cu binecuvântarea 
Înaltpreasfi nţitului LAURENŢIU, Mitro-
politul Ardealului, Editura Andreiana, 
Sibiu, 2010, pp. 147-148.

EUHARISTIA1 (εὐχαριστία, ἡ - euha-
ristia, i = mulţumire, recunoștinţă). Sfânta 
Euharistie sau Sfânta Împărtășanie este 
piatra de temelie a cultului creștin sau a 
Legii celei Noi, pusă de Mântuitorul 
Hristos la Cina cea de Taină (ultima cină 
pascală pe care o ia cu ucenicii Săi), când 
,,a luat Iisus pâine și, binecuvântând, a 
frânt și le-a dat lor (ucenicilor) și a zis: 
«Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu». 
Și, luând paharul, mulţumind, le-a dat și 
au băut din el toţi. Și a zis lor: «Acesta 
este Sângele Meu, al Legii celei Noi, care 
pentru mulţi se varsă»” (Mc 14, 22-24; 
cf. Mt 26, 26-28). Iisus prefi gurează acum, 
în chip nesângeros, Jertfa sângeroasă pe 
care avea s-o aducă pe Golgota, ca expre-
sie supremă a iubirii Sale pentru oameni. 
Prin instituirea Sfintei Euharistii, Iisus 
pune nu numai temelia cultului creștin, 

„a Legii celei Noi”, care trebuia să perpe-
tueze pomenirea Jertfei Sale și legătura Sa 
permanentă cu credincioșii, ci fi xează și 
materia nesângeroasă a Euharistiei (pâi-
nea și vinul), precum și ritualul euharis-
tic, formele noului cult, din care se vor 
dezvolta treptat, mai târziu, toate celelal-
te forme ale sale (rugăciunea și lauda lui 
Dumnezeu, citiri din cărţile sfi nte, cântă-
rile religioase etc.). 

Euharistia, ca fundament al Sfi ntei 
Liturghii, nu este un simplu act sacra-
mental, ci o continuă actualizare a actu-
lui răscumpărător al Jertfei și Învierii lui 
Hristos. De aceea spune Sf. Apostol Pavel: 
„Hristos, Cel ce a murit, și mai ales Cel 
ce a înviat, Care și este de-a dreapta lui 
Dumnezeu, Care mijlocește pentru noi” 
(Rm 8, 34), „aducând o singură jertfă 
pentru păcate, a șezut în vecii vecilor de-a 
dreapta lui Dumnezeu... Căci printr-o 
singură jertfă adusă, a adus la veșnică 
desăvârșire pe cei ce se sfi nţesc” (Ev 10, 
12 și 14). Această sfi nţire înseamnă cu-
răţirea de păcatele noastre prin comuni-
unea cu Iisus Hristos, primind Taina 
Împărtășaniei, adică Trupul și Sângele 
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Său, sub forma pâinii și a vinului care 
s-au sfi nţit la Sfânta Liturghie. 

Pregătirea pentru primirea Sfintei 
Împărtășanii se face atât prin post și rugă-
ciune, cât și prin mărturisirea păcatelor 
(spovedania) și împăcarea cu toţi, „iertă-
ciunea”, cum o numește poporul (Mt 5, 
23-24; Mc 11, 25-26), iar în ziua respec-
tivă, înainte de Împărtășanie, nu se va mân-
ca nimic. Împărtășirea este taina tainelor, 
prin care se realizează unirea credincio-
sului creștin cu Iisus Hristos, cu Trupul și 
Sângele Său (sub forma pâinii și a vinului 

Sfi ntei Împărtășanii). Actul împărtășirii 
are loc în cursul Sfi ntei Liturghii, după ce 
preotul zice: „Să luăm aminte! Sfi ntele, 
sfi nţilor”, iar strana (poporul) răspunde: 
„Unul sfânt, Unul Domn, Iisus Hristos, 
întru slava lui Dumnezeu-Tatăl, Amin!”. 
Atunci credincioșii care sunt pregătiţi (adi-
că s-au spovedit, s-au împăcat cu toţi, ier-
tând și cerând iertare) vin în faţa altaru-
lui, la ușile împărătești, și primesc Sfânta 
Împărtășanie.

Pr. Gheorghe Verzea
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EVENIMENTUL

La fi ecare doi ani, în conformitate cu statutul său, Mitropolia Ortodoxă Română 
a Europei Occidentale și Meridionale ţine un congres general. De fi ecare dată, aceas-
tă întâlnire are loc într-o altă dioceză a Mitropoliei: în Franţa, la invitaţia Arhiepiscopiei 
Ortodoxe Române a Europei Occidentale; acum doi ani, la Roma, în Episcopia 
Ortodoxă Română a Italiei; anul acesta, era rândul Episcopiei Ortodoxe Române a 
Spaniei și Portugaliei să organizeze întâlnirea. Locul ales de către episcopul Timotei 
și consilierii săi este un vast ansamblu arhitectural de concepţie monastică afl at în apro-
piere de magnifi cul palat al Escurialului, deci nu departe de Madrid. Un imens parc 
înconjoară această construcţie și, în apropiere, se găsește Bazilica Împăcării, loc de re-
găsire pentru toţi spaniolii.

CONGRESUL

MITROPOLIEI
MADRID, 12-15 IUNIE 2014
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 PARTICIPANŢII

Ceva mai mult de două sute de persoane au participat la acest Congres: delegaţii 
clerici și mireni ai parohiilor din fi ecare eparhie, numeroși preoţi și diaconi ai diocezei 
Spaniei și Portugaliei, ca și alţi membri ai diferitelor mănăstiri și parohii din Mitropolie. 
Întâlnirea a fost deschisă tuturor. Cei cinci episcopi care compun Sinodul mitropoli-
tan au fost tot timpul prezenţi și au animat ședinţele de lucru, rugăciunea și momente-
le de recreere: Mitropolitul Iosif, episcopul Siluan (dioceza Italiei), episcopul Timotei 
(dioceza Spaniei și a Portugaliei), episcopul Marc, vicarul Arhiepiscopiei, și episcopul 
Ignatie, vicar al episcopiei gazdă. Se putea vorbi în limbile tuturor ţărilor convocate – 

16
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franceză, engleză, italiană, spaniolă, portugheză –, însă limba română a fost predomi-
nantă, cu traducere simultană.

 
LUCRĂRILE

Tema principală a Congresului a fost Taina Spovedaniei și a Împărtășaniei. Mai mul-
te conferinţe au avut drept scop iniţierea refl ecţiei asupra experienţei parohiilor con-
temporane din Europa Occidentală (P. Marc-Antoine Costa de Beauregard), asupra 
tainei Împărtășaniei ca mijloc de vindecare într-o lume secularizată (P. Ignazio Blasi), 
despre Spovedanie și Împărtășanie în legătură cu tradiţia canonică (P. Patriciu Vlaicu) 

17
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și despre constituirea parohiilor și activitatea misionară a Mitropoliei în Peninsula 
Iberică în cursul ultimilor paisprezece ani (P. Aurel Bundă). În urma fi ecărei expuneri, 
aveau loc câteva intervenţii; însă cea mai mare parte a refl ecţiei pe marginea acestor 
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teme se exprima în grupurile de 
discuţie animate de persoane ale-
se dinainte. Rezultatele schimbu-
rilor de vederi între participanţi au 
fost apoi prezentate Congresului, 
într-o nouă sesiune plenară. Această 
metodă a reușit foarte bine, iar 
schimburile au fost de o excepţio-
nală calitate duhovnicească și teo-
logică. Publicarea expunerilor se 
va face ulterior în română și limba 
ţării gazdă.

 
COMUNIUNEA

Momentul central al Congresului Mitropoliei a fost slujirea Dumnezeieștii Liturghii 
arhierești, sub conducerea Mitropolitului Iosif, duminică, 15 iunie, în biserica româ-
nească a Maicii Domnului din Madrid. Cei cinci ierarhi ai Sinodului mitropolitan, do-
uăzeci de preoţi, cinci diaconi și câteva sute de credincioși au alcătuit icoana vie a 
Bisericii în această zi a pomenirii tuturor sfi nţilor din toate vremurile. A fost momen-
tul potrivit pentru cuvintele: „Binecuvântat este Dumnezeu întru sfi nţii Săi!”.
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SFÂNTA MARE MUCENIŢĂ

PARASCHEVA ROMANA

26 IUNIE

Sfânta și Marea Muceni-
ţă Parascheva s-a născut 
într-un sat de lângă 
Roma, în vremea dom-
n i e i  l u i  H a d r i a n 
(117-138), din părinţi 
creștini, Agaton și Poli-
teia, care multă vreme Îl 
imploraseră pe Domnul 
să le dea un prunc. Dum-
nezeu, care întotdeauna 
răspunde rugăciunilor 
celor care se tem de El, le dădu deci o fi ică, pe 
care ei o numiră Parascheva, căci era născută 
într-o vineri (Paraskevi înseamnă „vineri” în 
grecește), dar și din evlavie pentru Patima în-
tăritoare a Domnului nostru Iisus Hristos.

Încă din fragedă pruncie, ea s-a consacrat 
cu totul celor dumnezeiești. Nefi ind deloc 
atrasă de jocurile copilărești, își petrecea vre-
mea fi e în biserică, pentru a participa la Sfi n-
tele Slujbe, fi e acasă, pentru a cugeta la cu-
vântul lui Dumnezeu sau a se îndeletnici cu 
rugăciunea. La moartea părinţilor săi, pe când 
era în vârstă de 12 ani, a împărţit bogăţiile 
lor celor lipsiţi, apoi s-a retras într-o mănăs-

tire unde a primit ma-
hrama, semn al închină-
rii vieţii ei lui Dumnezeu. 
După ce și-a petrecut o 
vreme în ascultare desă-
vârșită faţă de maica sta-
reţă, cu sufl etul însetat 
de a împărtăși și celor-
lalţi oameni comoara 
credinţei, a părăsit mă-
năstirea pentru a se duce 
să propovăduiască Nu-

mele lui Hristos în orașe și sate. Astfel a adus 
pe mulţi păgâni la dreapta credinţă, trezind 
nemulţumirea și ura iudeilor, care au denun-
ţat-o regelui acelui ţinut în care se afl a (după 
alţii, noului împărat, Antonin cel Pios, către 
140). Suveranul a dat ordin pe dată ca nobi-
la creștină să fi e arestată și adusă înaintea lui. 
Când a văzut-o, a rămas mai întâi surprins de 
frumuseţea ei, apoi a încercat să o atragă prin 
măguliri, spunând: „Dacă te lași convinsă de 
cuvintele mele și accepţi să aduci jertfe ido-
lilor, vei primi nenumărate bogăţii, dar dacă 
te încăpăţânezi, să știi că vei avea mult de 
suferit”. Tânăra, deși doar o fată gingașă, i-a 
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răspuns cu bărbăţie: „Nu mă voi lepăda ni-
ciodată de preablândul meu Iisus Hristos și 
nici un chin nu va putea să mă despartă de 
dragostea Lui. Căci El a zis: Eu sunt Lumina 
lumii; cel ce Îmi urmează nu va umbla în în-
tuneric, ci va avea lumina vieţii (In. 8, 12). 
Cât despre idolii voștri, care nu au făcut nici 
cerul, nici pământul, ei vor dispărea de pe pă-
mânt și de sub cer (Ier. 10, 11)”. Atunci mâ-
nia regelui s-a aprins pe dată și a poruncit 
soldaţilor să pună pe capul sfi ntei o cască de 
fi er înroșit în foc. Acoperită de rouă, precum 
cei trei tineri din cuptor, Sfânta Parascheva 
n-a simţit nici o suferinţă. După ce i-au fost 
smulși sânii, a fost aruncată în închisoare, cu 
o piatră grea pusă pe piept, dar a fost vinde-
cată de un înger ce a apărut cu mare cutre-
mur. Văzând minunea, 70 de soldaţi din gar-
nizoană s-au convertit și au fost imediat 
executaţi din ordinul tiranului, care a adus-o 
din nou înaintea lui pe Parascheva. Repetân-
du-și înfl ăcărata mărturisire de credinţă, sfân-
ta a fost aruncată într-un cazan de cupru și 
bronz umplut cu plumb incandescent. Dar 
și acolo trupul său – care primise prin asce-
ză și feciorie arvuna cinstirii vieţii viitoare – 
rămase neatins. Crezând că amestecul nu era 
cu adevărat arzător, tiranul se apropie și fu 
orbit de văpaie. Răpus de durere, își dădu 
seama de greșeala sa și începu să strige: „Fie-ţi 
milă de mine, slujitoare a adevăratului Dum-
nezeu, și redă-mi lumina ochilor și voi crede 
în Dumnezeul pe care Îl propovăduiești”. La 
rugăciunea sfi ntei, el nu numai că își regăsi 
vederea, ci primi și lumina credinţei și, la ce-
rerea sa, fu botezat în numele Sfi ntei Treimi, 
împreună cu toţi cei apropiaţi lui.

Eliberată, Sfânta Parascheva părăsi ţinu-
tul pentru a-și continua misiunea. Pe când 
se afl a într-un oraș condus de un oarecare 
Asclepios, propovăduind pe Hristos, a fost 
arestată și adusă în faţa tribunalului. La în-
trebarea lui Asclepios, care i-a cerut să își 
spună numele, Sfânta s-a închinat cu sem-
nul Sfi ntei Cruci și a declarat că este slujitoa-
rea lui Hristos, Făcătorul cerului și al pămân-
tului, Care S-a dat crucii și morţii pentru 
mântuirea noastră și Care Se va întoarce cu 
slavă să judece viii și morţii. Tiranul a dat 
atunci ordin să fi e bătută cu vergile, dar Sfân-
ta continua să Îl slăvească pe Dumnezeu, cu 
privirea întoarsă spre cer, iar când Asclepios 
i-a întrerupt pe călăi pentru a-i cere să adu-
că jertfe idolilor, l-a refuzat. Ieșindu-și din 
fi re, el a cerut să fi e biciuită până la os. Dar 
după o noapte petrecută la închisoare, sol-
daţii au găsit-o a doua zi nevătămată. Cum 
îi cerea regelui să fi e lăsată să se ducă la Tem-
plul lui Apollo, toţi păgânii s-au bucurat, cre-
zând că acceptă să jertfească idolilor. Când 
însă – după ce se rugase îndelung – și-a fă-
cut semnul Crucii, idolii s-au sfărâmat cu 
zgomot mare, iar poporul a strigat: „Mare 
este Dumnezeul creștinilor!”. Preoţii idoli-
lor, cuprinși de furie, au cerut regelui să sfâr-
șească cu ea și a fost atunci aruncată într-o 
groapă unde, prin rugăciune, a stârpit un ba-
laur și reptilele care se mai găseau acolo. Con-
statând că toate tentativele sale erau zadar-
nice, Asclepios a trimis-o în alt ţinut, condus 
de crudul Tarasios. Dar cum, prin chemarea 
Numelui lui Hristos, ea îi vindeca pe toţi bol-
navii care erau aduși la ea, regele ceru să fi e 
adusă înaintea lui și o acuză de vrăjitorie, 
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dând ordin să fi e aruncată într-o groapă urât 
mirositoare, plină de animale veninoase. Prin 
semnul Crucii, această cloacă deveni aseme-
nea unei pajiști înmiresmate primăvara, iar 
Sfânta, ocrotită de un înger, trecu nevătăma-
tă prin toate celelalte chinuri la care a fost 
supusă. De aceea, nemaiputându-și stăpâni 
mânia, regele ordonă călăilor săi să taie ca-
pul slujitoarei lui Dumnezeu. Căzând în ge-
nunchi, Parascheva se ruga cu lacrimi, încre-
dinţându-și sufletul viteaz Mirelui său 
Hristos, Căruia Îi ceru să ierte păcatele ce-
lor care aveau să-L cinstească. Atunci când 

capul îi căzu sub spadă, se auzi un glas ceresc 
urându-i bun venit în Împărăţia Cerurilor, a 
cărei venire o vestise prin cuvântul său și prin 
lucrările sale. De atunci, părţi din moaștele 
sale, împrăștiate în sfi ntele biserici, nu au în-
cetat să înfăptuiască nenumărate vindecări, 
în special pentru cei bolnavi de ochi.

Viaţa și pătimirea Sfi ntei Parascheva Ro-
mana a fost scrisă de Ioan de Eubeea în se-
colul al VIII-lea. Ea este uneori prăznuită și 
în ziua de 9 noiembrie.

                                                    
Sursa: www.calendar-ortodox.ro

SFÂNTUL MUCENIC

LAURENŢIU, ARHIDIACONUL 

10 AUGUST

Sfântul Laurenţiu s-a născut în secolul al 
III-lea, în Spania, la Osca, un orășel din pro-
vincia Aragon, la poalele munţilor Pirinei. De 
tânăr a fost trimis la Saragosa pentru a-și com-
pleta studiile. Aici l-a întâlnit pentru prima 
dată pe viitorul episcop grec Sixt, care pe 
atunci era profesor la unul dintre cele mai re-
numite centre de studii ale acelor timpuri. În-
tre cei doi s-a legat o prietenie strânsă și o co-
muniune de viaţă între maestru și discipol.

Peste ceva timp, Sixt și Laurenţiu, alătu-
rându-se unui val de imigranţi spanioli, au 
venit la Roma. Când Sixt a fost ales și întro-
nizat ca patriarh în anul 257, l-a hirotonit pe 
Laurenţiu diacon și, deși era încă foarte tâ-

năr, l-a ales să fi e primul între cei șapte dia-
coni care slujeau în catedrala patriarhală; de 
aceea este cunoscut ca arhidiacon al Romei. 
În acea vreme, această poziţie era una foar-
te importantă și de mare încredere, iar cel 
care o ocupa avea în grija sa tezaurul și bo-
găţiile Bisericii și distribuţia ajutoarelor și 
milosteniilor la cei săraci.

Tot în anul 257, împăratul Valerian dădu 
edictul său împotriva Bisericii, pe care, în 
nebunia lui, fără a cunoaște lucrarea lui Dum-
nezeu, credea că o va putea distruge în tota-
litate. Prin acest edict, creștinii erau obligaţi 
să ia parte la cultul naţional al zeilor păgâni 
și li se interzicea să se mai adune în cimitire, 
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ameninţând cu exilul sau chiar cu moartea 
pe oricine nu s-ar fi  supus poruncii. Punân-
du-și speranţa în dictonul biblic „Voi bate 
păstorul și se vor risipi oile” (Zah. 
13, 7), Valerian a poruncit ca 
toţi episcopii, preoţii și di-
aconii să fi e omorâţi fără 
cruţare. În anul imedi-
at următor, în ziua de 
6 august, patriarhul 
Sixt a fost prins în tim-
pul săvârșirii Sfi ntei Li-
turghii și omorât prin 
decapitare. A fost înmor-
mântat într-una dintre crip-
tele cimitirului Sfântului Calist, 
numită „Cripta papilor”, care se păstrea-
ză până în zilele noastre.

În lucrarea De offi  ciis ministrorum (Des-
pre îndatoririle preoţilor), Sfântul Ambrozie 
al Mediolanului scrie: „Văzându-l pe episco-
pul său, Sixt, condus spre martiriu, Sf. Lau-
renţiu plângea și striga: «Unde mergi, tată, 
fără fi ul tău? Unde pleci, sfi nte episcop, fără 
diaconul tău? Ce jertfă te pregătești să aduci 
fără diaconul tău? M-ai găsit cumva nedemn 
de aceasta? Arată-ne un semn că ai găsit un 
vrednic slujitor. Nu dorești ca acela pe care 
l-ai împărtășit cu sângele Domnului să-și ver-
se sângele său alături de tine?... Nu uita că 
oamenii cei mari sunt mai victorioși prin fap-
tele ucenicilor lor decât prin faptele lor. Pă-
rinte, arată-ne nouă puterea ta prin fi ii tăi; 
sacrifi că pe cel pe care l-ai crescut și vei do-
bândi răsplată veșnică». Răspunzând, Sixt 
i-a zis: «Nu te voi lăsa, fi ul meu, nu te voi 
părăsi. Pentru tine sunt gătite chinuri mult 

mai grele. Pentru noi, cei mai bătrâni, cursa 
este mai scurtă. Ţie, fi ind mai tânăr, ţi s-a gă-
tit un triumf mai glorios împotriva tiraniei. 

Vei vedea, curând nu vei mai plân-
ge și după trei zile mă vei 

urma. De ce vrei să fi i par-
te a muceniciei mele? De 

ce ai nevoie ca eu să fi u 
prezent? Ucenicul slab 
merge înaintea maes-
trului său, ucenicul 

tare îl urmează și împli-
nește toate fără ajutorul 

său. Așa și Ilie l-a lăsat pe 
Elisei. Îţi încredinţez succe-

sul puterii mele ţie»”. Textul 
Sfântului Ambrozie mai menţionează 

și faptul că, înainte de a-i da sărutul păcii, 
Sixt i-a încredinţat diaconului său grija pen-
tru Biserică și i-a poruncit să împartă săra-
cilor toate bunurile sale. Astfel, arhidiaco-
nul Laurenţiu, în spiritul slujirii și ascultării 
faţă de episcopul său, a administrat Biserica 
Romei timp de trei zile, împărţind toate bo-
găţiile acesteia la săraci.

Auzind vorbindu-se de bogăţii ale Bise-
ricii, soldaţii romani l-au prins pe Laurenţiu 
și l-au dus în faţa tribunului Partenius, care, 
la rândul lui, înștiinţându-l pe împărat, l-a 
aruncat în închisoare, dându-l în paza tribu-
nului Ipolit. Aici, Laurenţiu, prin rugăciuni-
le sale, vindecă un orb numit Lucillus și con-
verti pe însuși tribunul Ipolit, pe care îl 
boteză împreună cu alte nouăsprezece per-
soane din casa lui. Pentru aceasta, Ipolit a 
fost scos în afara cetăţii, la porţile Salariei, și 
i s-a tăiat capul în ziua de 9 august.
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Adus la palatul imperial, unde împăratul 
i-a poruncit să-i predea bunurile pe care le 
deţinea Biserica, Laurenţiu a chemat în faţa 
lui Valerian mulţimea de orbi, șchiopi, bol-
navi și săraci pe care îi ajutase și a spus: „Iată 
comorile veșnice ale Bisericii, care nu se îm-
puţinează și sporesc mereu, care sunt răs-
pândite în fi ecare și se regăsesc în toţi”. Con-
siderând gestul acestuia o insultă la adresa 
puterii romane, Valerian, cuprins de furie, 
i-a cerut diaconului lui Hristos să se închine 
idolilor și, pentru că acesta a refuzat, a fost 
supus la cele mai crunte chinuri; i s-au pus 
pe trup lame de fi er înroșit în foc, a fost bă-
tut cu bice plumbuite și lanţuri cu cârlige la 
ambele capete, i-au fost sfărâmate maxilare-
le cu pietre, apoi, fi ind dezbrăcat de haine, a 
fost întins pe un grătar cu cărbuni aprinși. 
Iar Sfântul Laurenţiu, cu faţa luminoasă, zi-
cea: „Mulţumescu-Ţi Ţie, Doamne, Iisuse 
Hristoase, că m-ai întărit pe mine”. Și ars fi -
ind pe o parte, a mai avut totuși tăria să le 
spună călăilor: „Iată, o, ticăloșilor, aţi fript o 
parte a trupului meu; întoarceţi-l acum și pe 
cealaltă parte și mâncaţi carnea mea cea frip-
tă”. După aceasta, slăvind pe Dumnezeu, a 
zis: „Mulţumesc Ţie, Doamne, Iisuse Hris-
toase, că m-ai învrednicit să intru pe porţile 
împărăţiei Tale!”. Sfârșindu-și rugăciunea, 
sfântul și-a ridicat privirea spre cer și așa și-a 
dăruit sufl etul lui Dumnezeu.

Moartea Sfântului Laurenţiu a însemnat 
de fapt moartea idolatriei romane, care din 
acel moment a suferit un declin semnifi ca-
tiv. Mai mulţi senatori romani, văzând moar-
tea sa martirică, au fost atât de puternic miș-
caţi de credinţa și eroismul său, încât s-au 

creștinat pe loc. Tot ei au fost cei care au luat 
trupul mucenicului și l-au îngropat cu mare 
cinste pe data de 10 august 258 într-un loc 
cunoscut sub numele de cimitirul Cyriaca 
in agro Verano, afl at la est de Roma, pe Via 
Tiburtina. Încă de atunci, mormântul sfân-
tului era venerat cu fervoare și devotament, 
și sărbătoarea sa ţinută cu mare credincio-
șie. Sfântul Împărat Constantin cel Mare a 
construit aici o capelă închinată Sfântului 
Laurenţiu, care peste ani a fost transforma-
tă într-o adevărată catedrală, denumită Ba-
silica di San Lorenzo fuori le mura (biseri-
ca Sf. Laurenţiu din afara zidurilor).

Odată cu trecerea timpului, popularitatea 
Sfântului Laurenţiu a crescut simţitor, sărbă-
toarea sa ajungând să fi e în secolul al VI-lea 
una dintre cele mai celebrate sărbători orto-
doxe în Europa de Vest. Martirajul său și pu-
terea mijlocirii sale au fost lăudate și mărturi-
site de mai mulţi sfinţi părinţi și scriitori 
bisericești, cum ar fi : Sf. Grigorie de Tours, 
Sf. Ambrozie, Fericitul Augustin, Leon cel 
Mare, Fulgenţiu de Ruspa, Eusebiu sau poe-
tul Prudenţiu. De asemenea, secole la rând, 
fenomenul astronomic al curentului de me-
teori Perseide, care apare în preajma datei de 
10 august, a fost denumit simbolic „Lacrimi-
le Sfântului Laurenţiu”. În hagiografi a și ico-
nografi a bizantină, Sfântul Laurenţiu este re-
prezentat ca diacon cu cădelniţa cu jar în mână, 
cădind și înmiresmând Biserica lui Hristos, 
pe când sursele apusene îl prezintă oferind 
săracilor bogăţiile Bisericii sau întins pe un 
grătar așezat pe cărbuni aprinși.

Sursa: www.calendar-ortodox.ro
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Reţete
și sfaturi practice

Dacă ai poft ă de o supă răcoritoare în zilele caniculare, cele nepreparate termic sunt o 
variantă extrem de rapidă, delicioasă și plină de nutrienţi. Inspiră-te din aceste reţete și 

creează combinaţiile tale preferate în doar 5 minute! 

SUPĂ RECE DE LEGUME

Ingrediente (pentru două porţii): 2 
roșii; 1 castravete de grădină curăţat de 
coajă; 1 căţel de usturoi; 1/2 ardei; apă 
rece, în funcţie de consistenţa dorită; sare, 
piper; 2 linguri ulei de măsline; 1 lingură 
oţet din vin sau zeamă de lămâie; puţină 
ceapă (opţional).

Mod de preparare: Se pun în blender 
toate ingredientele și se amestecă până se 
obţine consistenţa dorită. Se pot tăia cubu-
leţe de pâine mai veche și uscată și să se pre-
sare deasupra verdeţurile care vă plac.

SUPĂ RECE DE CASTRA VEŢI

Ingrediente: 2-3 castraveţi curăţaţi de 
coajă și seminţe; 2 bucăţi de ceapă verde 
sau puţină ceapă uscată; mărar proaspăt, 
rucola, mentă, pătrunjel verde (după gust); 
1 lingură zeamă de lămâie; sare de mare, 
piper; 1 cană iaurt; 1/2 cană apă (opţio-
nal); 2 linguri ulei de măsline; un căţel de 
usturoi, brânză de vaci (opţional). 

Mod de preparare: Castraveţii și ver-
deaţa, ceapa verde, usturoiul, uleiul și iaur-
tul se mixează cu blenderul. Apa se adaugă 
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pentru a obţine consistenţa dorită. Se dă 
gust cu sare și piper și se adaugă sucul de 
lămâie. Înainte de servire se ţine la frigider 
câteva ore, apoi se poate servi în căni sau 
boluri. Opţional, din brânza de vaci se pot 
face mici biluţe care vor fi  așezate deasu-
pra fi ecărei porţii. Se pot adăuga la servire 
cuburi de castravete și crutoane.

ÎNGHEŢATĂ CU IAURT

O îngheţată ușoară, acrișoară, răco-
roasă... numai bună într-o zi călduroasă!

Ingrediente: 500 ml frișcă lichidă în-
dulcită, 500 ml iaurt slab, opţional: fruc-
te fără sâmburi sau 2-3 linguri de cafea 
tare sau sucul de la 1/2 lămâie și coaja ei 
sau esenţă de vanilie.

Mod de preparare: Se mixează iaurtul 
cu lămâia, suc și coajă, sau cu fructele ori 
cu cafeaua. Se bate frișca spumă. Se ames-
tecă totul, învârtind de jos în sus, pentru 
a rămâne spumos. Se pune în forme și se 
dă la congelator pentru cel puţin 4 ore.

ȘTIAŢI CĂ… ?

• Fiind cunoscute și sub denumirea de 
supă rece, supă crudă sau supă raw, aceste 
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combinaţii de legume amestecate în blen-
der pot fi  „gătite” extrem de ușor și rapid. 
În plus, nefi ind fi erte, legumele și verde-
ţurile își păstrează intactă calitatea nutri-
ţională, astfel că organismul nostru are 
asigurat necesarul de vitamine și minera-
le. Putem să facem orice combinaţie de 
legume de sezon, ţinând cont de preferin-
ţele noastre, atunci când avem poft ă de 
ceva cremos care să încânte papilele gus-
tative cu arome perfect îmbinate.

• Îngheţata este unul dintre cele mai 
populare deserturi din lume și deliciul 
preferat pe timp de vară. Are o mulţime 
de arome și este prezentă pe toate conti-
nentele.

• Cea mai populară îngheţată în lume 
este cea de vanilie. Este urmată de aroma 
de ciocolată și cea de căpșune.

• Îngheţata era cunoscută din Grecia 
antică, iar Alexandru cel Mare consuma 

adesea un amestec de gheaţă îndulcită cu 
miere și nectar.

• Prima îngheţată a fost făcută în 
China, în jurul anului 100, și conţinea 
gheaţă, lapte de bivoliţă, făină și camfor.

• Îngheţata era desertul favorit al cali-
fi lor din Bagdad. Arabii au fost primii care 
au adăugat zahăr la îngheţată și tot primii 
care au produs îngheţata în scop comer-
cial, având „fabrici” încă din secolul al 
X-lea. Îngheţata era vândută pe atunci în 
pieţele orașelor. Ea s-a răspândit în Europa 
prin Sicilia și Spania, teritorii cucerite de 
arabi.

• Îngheţata, așa cum o cunoaștem as-
tăzi, a apărut abia în secolul al XVII-lea și 
se spune că a fost inventată de Francesco 
Procopio. Era făcută din smântână, ouă și 
zahăr.

Preoteasa Daniela Porumb
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Factorul curativ: se-
minţele.
Afecţiuni pentru care 
se recomandă: hepa-
tita virală A, B și C, ic-
ter, insufi cienţă hepa-
tică, ciroză hepatică; 
diskinezie biliară, litiază 
biliară; diferite intoxicaţii.
Denumirea uzuală: Armurariu 
(lat. Silybum marianum Gaerth.).
Scurtă descriere: Armurariul este o plan-
tă ţepoasă, de vreun metru înălţime, cu tul-
pini și frunze de un verde șters și fl ori ro-
șiatice, care fac niște seminţe cu gust 
amărui. Acest scaiete este printre cele mai 
utilizate plante medicinale din lume. De 
ce? Pentru că în seminţele sale se ascund 
substanţe cu o extraordinară acţiune be-
nefică asupra ficatului. În România este 
plantă de cultură și crește în zone precum 
Dobrogea, Oltenia, sudul Moldovei și în 
zona Subcarpaţilor Sudici.
Calităţi curative și acţiune farmaceutică: 
Seminţele de armurariu conţin silimarină 
formată din fl avonide, silibină, silidianină, 
silicristină, betaină hcl, aminoacizi, glicină, 

CE TREBUIE SĂ ŞTIM

despr e
ARMURARIU?

cisteină, leucină, tirami-
nă, acid glutamic, 1-2 
aminobutiric, polihi-
droxil cromone, lipi-
de, cu proprietăţi eu-
peptice, tonic amare, 

hepatoprotectoare; au 
acţiune de împiedicare a 

distrugerii și de reconstruc-
ţie a celulei hepatice.

RECOMANDĂRI

Uz intern: Hepatită virală A, B și C: 
Armurariul se ia sub formă de infuzie com-
binată: 1,5 l pe zi, vreme de 3 săptămâni. 
Apoi se face o pauză de 15 zile, după care 
armurariul se administrează sub formă de 
pulbere, din care se ia o linguriţă de 4 ori 
pe zi.
Icter, insufi cienţă hepatică: Se administrea-
ză zilnic 0,5 l de infuzie combinată de ar-
murariu, în cure de două săptămâni, cu o 
săptămână de pauză.
Ciroză hepatică: Se ia sub formă de pulbe-
re, câte o linguriţă rasă de patru ori pe zi, 
în cure de 21 de zile, cu 15 zile de pauză 
între ele.
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Diskinezie biliară, litiază biliară: Se face 
un amestec de tinctură de armurariu și 
tinctură de anghinare, în proporţii egale. 
Se ia din această combinaţie o linguriţă 
de patru ori pe zi, de preferinţă înainte de 
mesele principale. Tratamentul e reco-
mandat și în cazul dispepsiei sau al diges-
tiei difi cile.
Otrăvire cu ciuperci toxice: Se consumă 
timp de 10 zile din abundenţă infuzie com-
binată de armurariu (minim 1 l pe zi), de-
oarece susţine activitatea hepatică și neu-
tralizează direct acţiunea unor substanţe 
toxice din ciuperci.
Intoxicaţie cu metanol, cu tetraclorură de 
carbon, cu metale grele (plumb, mercur), 
cu medicamente care atacă fi catul: Se ad-
ministrează timp de o săptămână 1,5 l de 
infuzie combinată de armurariu pe zi. E un 
tratament adjuvant foarte util pentru pro-
tejarea organelor interne și a sistemului 
nervos.
Alcoolism: Se fac cure de trei săptămâni, 
cu două săptămâni de pauză între ele, cu 
infuzie combinată de armurariu, din care 
se bea 1 l pe zi.

Uz extern: Psoriazis: Se aplică o dată pe 
zi o cataplasmă cu pulbere de seminţe de 
armurariu pe locurile afectate. Suplimentar, 
se poate face o cură internă cu seminţe de 
armurariu sub formă de tinctură, 4 lingu-
riţe pe zi, pentru dezintoxicare. Adjuvant 
în cancerul de piele: o dată la două zile, se 
pun cataplasme cu pulbere pe zona afec-
tată. Pe lângă acestea, se poate face un tra-
tament intern.

MOD DE PREPARARE:

Pulbere: Se macină seminţele de armura-
riu cu râșniţa electrică de cafea, după care 
se cern prin sita pentru făină albă. Pulberea 
se păstrează într-un borcan închis ermetic, 
la rece și la întuneric, nu mai mult de 4-5 
zile.
Tinctură: Se poate păstra mult timp (2 
ani), fără a-și pierde calităţile terapeutice. 
Se pun într-un borcan 20 de linguri de 
pulbere de seminţe de armurariu, care se 
acoperă cu alcool alimentar de 50 de gra-
de, amestecând încontinuu. Când întrea-
ga masă de pulbere a fost acoperită, iar 
deasupra rămâne un strat de alcool de 
două degete, se închide ermetic borcanul 
și se lasă la macerat vreme de 14 zile, după 
care se strecoară. Extractul obţinut se pune 
în sticluţe mici, închise la culoare, și se 
păstrează vreme de maximum 2 ani.
Infuzie combinată: 1-2 linguriţe de pul-
bere de seminţe de armurariu se lasă la în-
muiat într-o jumătate de cană cu apă, de 
seara până dimineaţa, când se fi ltrează; 
maceratul se pune deoparte, iar pulberea 
rămasă se opărește cu o jumătate de cană 
de apă fierbinte timp de 20 de minute, 
după care se lasă la răcit; se combină cele 
două extracte; se bea acest preparat cu un 
sfert de oră înainte de masă.
Cataplasmă: 2-3 linguri de pulbere din 
seminţe de armurariu fin măcinată se 
amestecă cu apă călduţă pentru a forma 
o pastă ce va fi  aplicată extern pe locurile 
afectate. Se leagă deasupra un tifon curat, 
cataplasma fi ind menţinută astfel timp de 
cel puţin 2-3 ore.
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Într-o dimineață, un băiat s-a dus la buni-
cul său și l-a întrebat: 

— Bunicule, mereu spui că trebuie să fu-
gim de păcate, dar cum să mă feresc eu de 
ispite? 

— Ei, nepoate, ia spune-mi tu mie, dacă 
un om ar vrea să vâneze o pasăre și ar vedea 
chiar deasupra sa una zburând, iar ceva mai 
încolo, o alta stând pe creanga unui pom, în 
care dintre ele crezi că ar trage cu pușca? 

— Bineînțeles, bunicule, că vânătorul și-ar 
îndrepta arma spre pasărea ce stă pe crean-
gă. Sunt mai multe șanse să o nimerească pe 
cea care stă, decât pe cea care zboară ca să-
geata prin aer.  

— Păi vezi, băiatul meu...! Tot așa sunt și 
oamenii, asemenea păsărilor. Când ești mun-
citor și harnic, când ești mereu preocupat să 
faci cât mai mult și mai bine, atunci diavolul 
nu poate să te atingă cu ispitele sale. Dar pe 
omul leneș și delăsător diavolul cu ușurin-

Harnicul
şi leneşul

ță îl ispitește, iar el 
cade imediat în pă-
cat. Omul nu a fost 
făcut de Dumnezeu 
ca să stea și să piardă 
timpul, la voia întâm-
plării, ci să caute me-
reu să muncească cu 
spor și cu tragere de 
inimă, fiindcă doar 
așa va afla liniște și 
bucurie în viață. 

NU UITA: 
„Mâinile

la muncă,
mintea și inima
la Dumnezeu!” 

Sfântul
TEOFAN

ZĂVORÂTUL

30
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TRENUL VACANȚEI:
Par  cipanții la joc sunt 
organizați în 2-4 echipe. 
Fiecare component al 
unei echipe se afl ă în spa-
tele celuilalt, ținând mâi-
nile pe umerii celui din 
față. La semnal, echipele 
pornesc spre o țintă, exe-
cutând comanda cerută 
(„mersul pi  cului”, ca 
„vrăbiuța”, „săritura iepu-
rașului”, „pasul uriașului” 
etc.), în linie dreaptă sau 
sinuoasă, fără a desprin-
de mâinile de pe umerii 
celui din față. Câș  gă 
echipa care ajunge prima 
la țintă.

FASOLEA PE MASĂ!
Copiii se împart în două 
echipe. Se umplu cu fa-
sole (mazăre) șase săcu-
leți de pânză și se închid 
la gură. Fiecare echipă 
primește trei săculeți. Fi-
ecare săculeț nu trebuie 
să cântărească mai mult 
de un sfert de kilogram. E 
nevoie de două măsuțe, 
nu mai mari de jumătate 
de metru pătrat fi ecare.
Cele două echipe se alini-

ază la 3 m distanță de mă-
suțe. De la această linie, 
fi ecare jucător, primind 
cei trei săculeți cu fasole, 
va încerca să-i arunce pe 
rând, as  el încât aceș  a 
să aterizeze și să rămână 
pe masă. Fiecare săculeț 
rămas pe masă aduce 
echipei câte un punct. 
Câș  gă echipa care to-
talizează cele mai multe 
puncte.

REPEZITA 
Materiale necesare: un 
pachet de 52 cărți de joc 
sau, dacă sunt mai mul-
ți jucători, se pot folosi 
două pachete.

Cărțile se împart în mod 
egal între toți jucătorii. 
Jocul începe prin plasa-
rea unui As pe masă. Nu 
există ordine prestabilită 
pentru cine pune cartea; 
cine e mai rapid îl pune 
primul.
Apoi, pe teancul as  el 
pornit, se așază cărți nu-
mai în ordine imediat 
crescătoare sau descres-
cătoare (peste un As se 
poate pune un K sau un 
2, peste un 7 se poate 
pune 6 sau 8). Fiecare ju-
cător poate pune cartea 
potrivită momentului re-
spec  v din joc, dar să fi e 
primul care reacționează. 
Cel care pune greșit o car-
te deasupra pachetului 
trebuie să ia tot pachetul 
de pe masă și jocul reîn-
cepe cu punerea unui As.
Primul jucător care ter-
mină cărțile din mână 
câș  gă, iar ul  mul care 
rămâne cu cărți în mână 
pierde și primește o pe-
deapsă (cât mai haioasă).

Preoteasa
Daniela PORUMB

JOCURI
propuneri

pentru
a petrece
 mpul liber
împreună

cu prietenii

31
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2. ORIGINEA UNIVERSULUI 

DIN PERSPECTIVA 

TEOLOGIEI

E
ste cunoscut faptul că tema „Ori-
ginea Lumii între Creaţie și Evo-
luţie” nu este o simplă problemă 

care poate fi  abordată superfi cial, ci o temă 
existenţială care, după cum s-a spus în ar-
ticolul precedent, trasează coordonatele 
personale ale omului și confi gurează isto-
ria umanităţii și a lumii, dar, în același timp, 
ţinând seama și de limitele tehnice ale re-
vistei, trebuie menţionat, pentru a elimi-
na riscul analizei confuze și monotone a 
acestei ample probleme, că la fi ecare sub-
punct al temei va fi  prezentată succesiv în-
văţătura, concepţia teologică și cea știin-
ţifi că despre un singur subiect, cu sinteza 
de rigoare, după care vor fi  exprimate con-
cluziile. Punctul de vedere teologic are în-
tâietate, nu numai pentru că revista este 
teologică, ci pentru că învăţătura teologi-
că este milenară, pe când cea știinţifi că s-a 

ORIGINEA LUMII
ÎNTRE CREAŢIE ŞI EVOLUŢIE

„Veţi cunoaște adevărul, 
iar adevărul vă va face liberi.” 

(In. 8, 32)

cristalizat în ultimele sute de ani.      
„La început a făcut Dumnezeu cerul și 

pământul. Și pământul era netocmit și gol. 
Întuneric era deasupra adâncului și Duhul 
lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. 
Și a zis Dumnezeu: «Să fi e lumină!» Și a 
fost lumină. ... Și a despărţit Dumnezeu lu-
mina de întuneric. ... Și a fost seară și a fost 
dimineaţă: ziua întâi” (Fac. 1, 1-5).

„La început era Cuvântul și Cuvântul 
era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. 
... Toate prin El s-au făcut; și fără El nimic 
nu s-a făcut din ce s-a făcut” (In. 1, 1-3) – 
sunt cuvintele dumnezeiești revelate pro-
fetului Moise, care au fost scrise în urmă 
cu 3.500 de ani în primul capitol al primei 
cărţi a Vechiului Testament, Facerea sau 
Geneza, și Apostolului și Evanghelistului 
Ioan, Teologul Noului Testament, pe care 
acesta le-a consemnat în primul capitol al 
Evangheliei sale în urmă cu mai bine de 
1.900 de ani. Aceste descoperiri, pe care 
Dumnezeu le-a făcut întregii umanităţi 
prin oamenii pe care i-a ales, arată Cine 
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este Autorul operei care a primit numele 
de Univers sau Cosmos și modul în care 
a fost adus acesta la existenţă.

Sfântul Vasile cel Mare (330-379), 
Arhiepiscop al Cezareei Capadociei, unul 
dintre cei mai importanţi Sfi nţi Părinţi ai 
Bisericii, care a tâlcuit remarcabil cele 
șase zile ale creaţiei din car-
tea Facerea, în scrierea sa 
Omilii la Hexaemeron 
arată, cât se poate de 
limpede, atât pe în-
ţelesul celor din 
vremea lui, cât și 
pe înţelesul nos-
tru, ce înseamnă 
adevăruri le pe 
care Dumnezeu 
le-a descoperit lui 
Moise: „Multe au gră-
it fi losofi i elini despre na-
tură, dar niciuna din ideile lor 
n-a rămas neclintită și nerăsturnată... 
Acești fi losofi , necunoscând pe Dumnezeu, 
n-au pus la temelia creaţiei Universului o ca-
uză raţională, ci ideile lor despre facerea lu-
mii, care sunt concluziile neștiinţei lor iniţi-
ale despre Dumnezeu. De aceea unii, pentru 
a explica facerea lumii, au alergat la ipote-
ze materiale, atribuind elementelor lumii ca-
uza creării Universului... Cu adevărat pân-
ză de păianjen ţes cei ce au scris acestea, 
punând la facerea cerului, a pământului și 
a mării niște cauze atât de slabe și lipsite de 
trăinicie. Că nu știau să spună: «Întru în-
ceput a făcut Dumnezeu cerul și pămân-
tul». De aceea necredinţa în Dumnezeu, 

care locuia în ei, i-a înșelat și au spus că 
Universul este fără cârmuire și fără de rân-
duire și că este purtat la întâmplare. Ca să 
nu păţim și noi așa, Moise, care a scris des-
pre facerea lumii, chiar de la cele dintâi cu-
vinte ne-a luminat mintea cu numele lui 

Dumnezeu, zicând: «Întru început a 
făcut Dumnezeu cerul și pă-

mântul». Ce frumoasă 
orânduire de cuvinte! A 

spus mai întâi «Întru 
început», ca să nu 
socotească unii că 
lumea este fără de 
început. Apoi a 
adăugat: «a fă-
cut», ca să arate 

că ceea ce a făcut 
este o foarte mică par-

te din puterea creatoa-
re a lui Dumnezeu. ... 

Și pentru că mulţi și-au în-
chipuit că lumea este din veșnicie coeter-

nă cu Dumnezeu și nu vor să accepte că este 
făcută de Dumnezeu, ... profetul, vrând să în-
drepte o înșelăciune ca aceasta, s-a folosit de 
această preciziune a cuvintelor, spunând 
«Întru început a făcut Dumnezeu». Nu 
i-a dat lumii cauza existenţei ei, așa cum spun 
aceia, ci că Dumnezeu Însuși a făcut-o. ... Cu 
aceste două margini – cer și pământ – Moise 
ţi-a lăsat să înţelegi existenţa întregului 
Univers; a dat cerului întâietatea în ordinea 
creaţiei și a spus că pământul este al doilea 
în ordinea existenţei. Negreșit, au fost făcute 
odată cu cerul și pământul și cele ce sunt în-
tre cele două extreme. Deci, chiar dacă Moise 
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n-a spus nimic despre elementele lumii, de foc, 
de apă, de aer, tu, însă, cu propria ta minte, 
înţelege mai întâi că toate aceste elemente sunt 
amestecate în tot ce există. ...

«Să se facă lumină» – S-a arătat ce-
rul, care mai înainte era acoperit de întune-
ric, tot cu atâta fr umuseţe pe cât o mărturi-
sesc și astăzi ochii noștri. Văzduhul s-a 
umplut de lumină; dar, mai bine spus, avea 
atârnată în el chiar lumina în întregime, care 
trimitea pretutindeni, până la marginile văz-

duhului, iuţile împărţiri 
ale strălucirii ei. ... Și po-
runca s-a făcut faptă. Și s-a 
făcut o substanţă plăcută 
la desfătare, pe care nu era 
cu putinţă s-o născocească 
mintea omenească. Când 
spunem glas, cuvânt sau 
poruncă a lui Dumnezeu, 
nu înţelegem prin cuvân-
tul dumnezeiesc sunetul 
scos de organele vocale, nici 
aerul lovit de limbă, ci so-
cotim că ia formă de po-
runcă sensul dat de voinţa 
lui Dumnezeu, pentru a fi  
înţeles ușor de cei cărora se 
adresează”1.

Scopul alegerii aces-
tor pasaje din amplul co-
mentariu făcut de Sfântul 
Vasile cel Mare este ace-
la de a arăta, fără să mai 
fi e nevoie de nicio lămu-
rire, înţelegerea lumina-
tă și bogată pe care a 

avut-o marele teolog atât la nivel teologi-
co-exegetic, cât și la nivel fi losofi c și știin-
ţifi c, care i-a permis să dăruiască posteri-
tăţii  cu atâta acurateţe învăţătura 
ortodoxă, corectă, despre felul în care a 
fost creat Universul, într-o vreme în care 
aproape toţi oamenii, cu puţine excepţii, 
nu știau să scrie și să citească.

În același fel, și Sfântul Ioan Gură de 
A u r  ( 3 4 7 - 4 0 7 ) ,  A r h i e p i s c o p  a l 
Constantinopolului, ne împărtășește în 
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cuvinte sublime și pline de autoritate sfân-
tă înţelegerea acestor adevăruri revelate, 
tâlcuire care nu mai are nevoie de nicio 
explicaţie: „E semnul celei mai mari nebu-
nii să spui că toate s-au făcut dintr-o mate-
rie preexistentă și să nu mărturisești că 
Dumnezeu, Creatorul Universului, le-a adus 
din nefi inţă. Așadar, acest fericit profet, în-
chizând gurile celor lipsiţi de judecată și 
având a începe cartea, a început așa: «La 
început a făcut Dumnezeu cerul și pă-
mântul». Când auzi «a făcut», nu isco-
di nimic altceva, ci caută în jos și crede în cele 
ce s-au spus. Dumnezeu este Cel Ce face și 
preface pe toate și le rânduiește pe toate după 
voinţa Lui. ... 

Iată că strălucește fi rea dumnezeiască 
chiar din felul în care a fost creată lumea. 
Dumnezeu a făcut lumea într-un chip cu to-
tul contrar de cum obișnuiește să lucreze 
omul; a întins mai întâi cerul și apoi a zidit 
pământul; mai întâi acoperișul și apoi teme-
lia. Cine a mai văzut, cine a mai auzit așa 
ceva? Niciodată nu s-ar putea face așa o clă-
dire omenească! Dar când Dumnezeu po-
runcește, toate se pleacă, toate se supun vo-
inţei Lui. Să nu iscodim, dar, operele lui 
Dumnezeu cu mintea noastră omenească, 
ci, povăţuiţi de operele Sale, să-L admirăm 
pe Meșter.

«Iar pământul era nevăzut și netoc-
mit»; ... de aceea Dumnezeu a arătat pă-
mântul netocmit și fără formă, ca nu cum-
va oamenii, din pricina nevoii ce o au de el, 
să-l cinstească mai mult decât merită, ca nu 
cumva să socotească binefacerile pământu-
lui datorită naturii pământului și nu dato-

rită Celui ce le-a adus din nefi inţă la fi inţă.
Dar cei încurcaţi cu rătăcirea ereziei nu 

iau aminte la șirul celor spuse ..., ci spun ei 
că materia a preexistat și a preexistat și în-
tunericul... Este, oare, om Creatorul, ca să 
aibă nevoie de o materie preexistentă pen-
tru a-Și arăta arta Sa? Este Dumnezeu! Lui 
I se pleacă toate; creează cu cuvântul și cu 
porunca. Iată! A spus numai și a fost adusă 
la fi inţă lumina și a și plecat întunericul.

«Și a fost seară și a fost dimineaţă, 
zi una». A numit o zi sfârșitul zilei și sfâr-
șitul nopţii, ca să fi e o ordine și un șir în cele 
văzute, și ca să nu fi e nici un amestec. ... Nu 
putea, oare, mâna Lui cea atotputernică și 
nesfârșita lui înţelepciune să aducă la fi inţă 
pe toate și într-o singură zi? Dar ce spun eu 
într-o singură zi? Putea să le aducă într-o 
clipită! Dar pentru că Dumnezeu n-a adus 
la fi inţă pentru trebuinţa Lui nimic din cele 
ce sunt – că El n-are nevoie de nimic, fi ind 
desăvârșit, ci a făcut totul din pricina iubi-
rii Sale de oameni și a bunătăţii Lui – pen-
tru aceea le creează treptat, iar prin gura fe-
ricitului profet ne învaţă lămurit despre cele 
ce s-au făcut, pentru ca, știindu-le bine, să 
nu cădem în greșelile celor ce judecă mânaţi 
de gânduri omenești”2.

Sfântul Ambrozie (339-397), Episcop 
al Milanului, după ce amintește la începu-
tul scrierii sale Hexaemeron de concepţi-
ile neîntemeiate, „rătăcite și absurde”, cum 
reiese din text, ale marilor fi losofi  greci, 
Platon, Aristotel, Pitagora, Democrit și 
ale altora, fără să le amintească și nume-
le, arată cu o deosebită subtilitate și pute-
re de sinteză că Moise a folosit cuvintele 
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„la început” și „a făcut” pentru a „afi rma în 
primul rând ce se obișnuia să se tăgăduias-
că, anume că trebuie să se accepte că lumea 
are un început, ca să nu-și închipuie oame-
nii că lumea ar fi  fost lipsită de un început ... 
ori să se spună cumva că (cele create) ar fi  
necreate, având parte de aceeași fire ca și 
Dumnezeu. ... actul creaţiei s-a desfășurat 
într-o anumită durată de timp, pentru ca în 
felul acesta să înţeleagă oamenii cât de nea-
semuit de puternic a fost Creatorul, încât să 
poată duce la împlinire o lucrare atât de mare 
într-un răstimp atât de scurt, încât fi ecărui 
moment mai important să-i fi e rezervată pu-
nerea în aplicare a acţiunii Sale, așa cum a 
voit-o. Nimeni nu L-a văzut lucrând, dar 
oricine a luat cunoștinţă despre lucrarea Sa. 
... N-au fost necesare nici apelul la îndemâ-
nare ori la forţă pentru Cel care a putut să-
vârși prin voinţa Sa, într-o clipă, o lucrare 
atât de importantă, încât ceea ce nu exista-
se să fi e adus la viaţă atât de repede, așa în-
cât nici creaţia n-a premers actului voinţei 
și nici acesta n-a premers creaţiei”3.

Părintele Profesor Academician 
Dumitru Stăniloae (1903-1993), cel mai 
de seamă teolog ortodox român al seco-
lului al XX-lea, afi rmă, în stilul său carac-
teristic, transfi gurat permanent de iubi-
rea lui Dumnezeu, dragostea faţă de om 
și de călăuzirea lui cu delicateţe spre veș-
nicie, că: „expresia «la început», când se 
produce actul creator și apare creaţia, indi-
că prima unire a veșniciei lui Dumnezeu cu 
timpul, înseamnă începutul coborârii lui 
Dumnezeu în timp, cât și începutul timpu-
lui care ia fi inţă prin puterea creatoare a lui 

Dumnezeu, ... e prima clipă a dialogului lui 
Dumnezeu coborât la creatură, cu creatura 
care începe drumul ei temporal. ...

Lumea e creată din nimic. Raţiunile ei 
plasticizate sunt create din nimic, dar au ca 
model și ca susţinătoare raţiunile eterne ale 
Logosului. Dacă ar fi  din fi inţa lui Dumnezeu, 
ea ar fi  părtașă prin fi inţă de plenitudinea 
Lui, și omul, legat de ea, ar fi  și el etern și egal 
cu Dumnezeu și nu s-ar explica responsabi-
litatea lui faţă de Dumnezeu și setea de un 
absolut superior lumii. Ea nu este nici din-
tr-o substanţă eternă, coexistentă cu 
Dumnezeu. Căci și în acest caz ar fi  egală în 
eternitate cu Dumnezeu și atât El, cât și ea 
s-ar limita reciproc, neavând nici El, nici ea 
plenitudinea”4. Toate aceste explicaţii nu 
fac altceva decât să aprofundeze și să pro-
iecteze cu o lumină iubitoare în sufl etele 
celor ce lecturează scrierile sale, adevărul 
despre crearea lumii, a Universului. 

Teologul rus Silvestru Malewanski 
(1828-1908), fost rector al Academiei 
Teologice din Kiev și Episcop de Canev, 
după ce prezintă pe scurt învăţătura orto-
doxă despre începutul creării lumii, argu-
mentând-o cu numeroase versete din în-
t re g  Ve c h i u l  Te s t a m e n t ,  ţ i n e  s ă 
demonstreze, recurgând la termenii gre-
cești utilizaţi în diverse manuscrise, că în 
Vechiul Testament nu există niciun temei 
prin care s-ar putea presupune că „nimi-
cul” din care Dumnezeu a creat lumea ar 
însemna o materie nevăzută, fără formă și 
fără calitate în sens platonic, de care 
Dumnezeu s-ar fi  folosit pentru facerea 
lumii. El arată că adevărurile revelate de 



A P O S T O L I A   •   N R .  7 6 - 7 7   •   I U L I E - A U G U S T   2 0 1 438

T E O L O G I E  | I  | T I I N # {

Dumnezeu în Vechiul Testament sunt pe 
deplin conf irmate în întreg Noul 
Testament, „atât despre crearea lumii nu 
din vreun material deja gata, cât și despre 
crearea ei numai prin puterea creatoare a lui 
Dumnezeu, numai cu adaosul la această doc-
trină evidentă a participării Fiului lui 
Dumnezeu la crearea lumii. Așa scrie și 
Evanghelistul Ioan: «Toate printr-Însul 
s-au făcut», adică prin acel Cuvânt, care 
de demult a fost la Dumnezeu, și a fost Însuși 
Dumnezeu, «și fără de Dânsul nimic nu 
s-a făcut, din ce s-a făcut», se arată des-
tul de evident că tot ce există a luat începu-
tul existenţei sale de la Cuvântul și că, prin 
urmare, n-a fost vreo materie oarecare ne-
creată sau materie veșnică, care ar fi  putut 
servi ca material la crearea lumii”5.      

Teologul german Paul Tillich (1886-
1965), unul dintre cei mai importanţi te-
ologi ai secolului al XX-lea, profesor la 
universităţi de prestigiu din Germania și 
Statele Unite ale Americii, analizând ex-
presia „din nimic”, ex nihilo, cum era folo-
sită în latină, este de părere că „cuvântul 
«din» se referă la originea a ceea ce este cre-
at. «Nimicul» este acela de unde (pro)vine. 
Poate să aibă două semnifi caţii. Poate să în-
semne nimicul absolut, sau poate să însem-
ne nimicul relativ. Dacă «ex nihilo» a în-
semnat cel din urmă, atunci ar fi  vorba de o 
reînnoire a concepţiei grecești despre mate-
rie și formă, însă tocmai împotriva acesteia 
se adresează. Dacă  «ex nihilo» a însem-
nat negarea absolută a fi inţării, existenţei, 
atunci acesta nu ar putea fi  originea a ceea 
ce este creat. Noţiunea  «ex nihilo» mărtu-

risește ceva de o importanţă fundamentală 
despre creaţie, și anume, că aceasta are pu-
terea fi inţării prin participare la Fiinţa Însăși, 
la Baza creatoare a fi inţei”6. Deși se obser-
vă din exprimare atitudinea circumspec-
tă a teologului german, caracteristică de 
altfel teologiei protestante mai noi, se poa-
te vedea că poziţia sa este una clasică care 
se adaugă la învăţătura teologică de bază 
despre crearea lumii. 

Teologul american Millard J. Erickson 
(1932 -), cunoscut profesor în Statele Unite 
ale Americii,  face o analiză gramaticală a 
verbului ebraic bara – a face, a crea, arătând 
că acesta este folosit de autorii cărţilor 
Sfi ntei Scripturi la anumite conjugări (Qal 
și Nifal, forme ebraice de conjugare), „nu-
mai în legătură cu Dumnezeu, nu și cu omul. 
Este evident că în uzanţa sa teologică verbul 
exprimă caracterul unic al acestei lucrări di-
vine în contrast cu modelarea și crearea de că-
tre om a unor obiecte de diverse tipuri din ma-
teriale deja existente”. Deși poate fi 
surprinzător pentru un teolog de factură 
neoprotestantă, tot el afi rmă în termeni pa-
tristici că: „din Scriptură pare să reiasă că 
Tatăl a fost Cel care a creat Universul. Însă 
Duhul și Fiul au fost Cei care l-au modelat, 
care au dus la bun sfârșit detaliile proiectului. 
Deși creaţia este de la Tatăl, ea este efectuată 
prin Fiul și de către Duhul Sfânt”7. 

Dacă semnifi caţia expresiei ex nihilo 
este pentru Teologie cât se poate de cla-
ră, indicând nimicul, ceea ce nu există, 
nonexistenţa, din punctul de vedere al 
unor fi losofi  moderni, cum este de pildă 
și cazul fi losofului german existenţialist 
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Martin Heidegger (1889-1976)8, none-
xistenţa este o realitate metafi zică opusă 
existenţei, fi inţării, ceea ce ne amintește 
fără îndoială de concepţiile marilor fi lo-
sofi  greci, pe care Sfi nţii Părinţi și Teologia 
academică i-au combătut prin expunerea 
sistematică a învăţăturii celei drepte.

Pe baza adevărurilor revelate de 
Dumnezeu, întreaga Teologie milenară, de 
la cea patristică la cea academică actuală și 
până la teologia experiată de creștinul sim-
plu și conștient, propovăduiește că: 

1 Dumnezeu este Cel care a creat 
Universul perceptibil, cu tot ce con-

ţine el, nu din Sine sau dintr-o realitate 
spirituală ori materială preexistentă, ci 
ex nihilo, din nimic, prin Cuvântul Său 
dumnezeiesc, lumea fi ind în integrali-
tatea ei creaţia directă și deplină a lui 
Dumnezeu.

2Creatorul aduce totul de la nonexis-
tenţă la existenţă după un plan, o or-

ganizare sau o rânduială divină, în timp, 
care începe odată cu actul creaţiei. 

3 Întregul Univers este creat ca act de-
plin al voinţei lui Dumnezeu, fără 

nicio constrângere din afara Lui, ca ma-
nifestare a atributelor Sale divine, a iu-
birii faţă de creaţia Sa.

4Cosmosul este creaţia lui Dumnezeu-
Sfânta Treime, făcută de Tatăl prin 

Fiul și de către Sfântul Duh, care și prin 
structura și organizarea sa triunitară la 

nivel macrocosmic (materie-spaţiu-
t i m p)  s e  d e s c o p e r ă  c a  o p e r ă  a 
Acesteia.

5Universul, deși este creaţia lui 
Dumnezeu și poartă în sine „urme-

le” Creatorului, este radical diferit de 
Creator, având început și fi ind limitat în 
timp și spaţiu.   

Pr. Drd. Ioan Trandafi r Bobîrnea

Note:
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D
omnul și Cuvântul Vieţii a bine-
cuvântat ca ieri să avem în mij-
locul nostru și să ne vorbească 

Preasfi nţitul Părinte Siluan al Episcopiei 
Ortodoxe a Italiei. În cadrul Conferinţei 
Nepsis - Toscana, la care au luat parte în 
jur de 250 de persoane, majoritatea tineri, 
vlădica Siluan a vorbit despre ,,Cuvântul 
lui Dumnezeu în viaţa tânărului de azi”.

„La început era Cuvântul și Cuvântul 
era la Dumnezeu și Dumnezeu era 
Cuvântul. Acesta era întru început la 
Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut; și 
fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. 
Întru El era viaţă și viaţa era lumina oa-

CONFERINȚA NEPSIS - TOSCANA (LOPPIANO)

menilor...”. Așa începe Evanghelia după Sf. 
Apostol Ioan.

„Cuvântul lui Dumnezeu a creat lu-
mea din nimic și are putere să învieze și 
sufl etele noastre, să le armonizeze înspre 
cele esenţiale Vieţii veșnice”, a spus 
Preasfi nţitul Părinte.

Dar acest Cuvânt al lui Dumnezeu ,,s-a 
făcut trup și s-a sălășluit între noi și am 
văzut slava Lui”, spune Ioan Evanghelistul, 
vorbind despre Fiul lui Dumnezeu.

Fiul lui Dumnezeu a luat asupră-și fi -
rea noastră omenească, El nu s-a transfor-
mat în altceva decât era înainte, ci a asu-
mat fi rea noastră, îndumnezeind-o.
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Așa cum Domnul „s-a îmbrăcat mai 
înainte cu fi rea noastră”, tot așa și noi ,,ne 
îmbrăcăm în Hristos prin Sf. Botez” („Câţi 
în Hristos ne-am botezat în Hristos ne-
am și-mbrăcat”) și ne naștem la o viaţă 
nouă prin El.

Astfel, ne „racordăm și ne acordăm la 
ceea ce am fost de la început”, adică la sta-
tura de fi i ai lui Dumnezeu.

În Biserică sunt multe mijloace prin 
care ne împărtășim din Cuvântul lui 
Dumnezeu, dar cea mai importantă este 
Sfânta Euharistie, prin care ne unim di-
rect și  nemijlocit  cu Cuvântul lui 
Dumnezeu făcut pentru noi Trup și Sânge, 
dându-Se nouă spre ,,trezvia sufl etelor, 
spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea 
cu Sfântul Duh, spre plinirea împărăţiei 
cerurilor, spre îndrăznirea cea către 
Tine...”

Sfântul Ioan Evanghelistul spune că 
„ceea ce era de la început, ce am auzit, ce 
am văzut cu ochii noștri, ce am privit și 
mâinile noastre au pipăit despre Cuvântul 
Vieţii și Viaţa s-a arătat și am văzut-o...”

Ceea ce au „pipăit”(palpat) mâinile 
Apostolilor și ochii lor au văzut și ceea ce 
urechile lor au auzit – noi, creștinii de azi, 
primim în Biserică tot prin aceleași sim-
ţuri:
• pr in  auz  pr imim Cuvântul  lu i 

Dumnezeu în citirile Apostolului, 
Evangheliei, paremiilor și celorlalte 
lecturi sfi nte care au loc în timpul sluj-
belor, dar mai ales în timpul Sfintei 
Liturghii;

• pr in  văz  pr imim Cuvântul  lu i 
Dumnezeu prin icoanele prezente în 
biserică, iar ele nu au doar rol pedago-
gic, ci și sacramental, prin gesturile li-
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turgice făcute de preot, prin întreaga 
așezare și atitudine pe care le avem în 
biserică, prin închinăciuni și prin toa-
tă evlavia manifestată în timpul sfi n-
telor slujbe;

• iar prin pipăit, chiar mai mult, prin 
gustarea din Însuși Trupul și Sângele 
Domnului, noi ne unim direct cu El, 
astfel încât sângele nostru devine im-
pregnat de Sângele Lui și trupul nos-
tru devine carne din carnea Lui. Se 
produce acea infuzie de Trup și Sânge 
dumnezeiesc care curăţește simţirile 
noastre și deschide ochii noștri ca să 
avem vedere și întelegere duhovniceas-
că asupra lucrării Domnului în Biserică 
și în toată viaţa noastră, în toate aspec-
tele generale și particulare ale vieţii 
noastre.
În acest fel, ajungem să zicem și noi 

precum Apostolul Ioan: „Am auzit, am 
văzut, am pipăit Cuvântul Vieţii și Viaţa 
Însăși” care este Hristos.

Așa cum este propriu fi ecărei fi inţe să 
se hrănească cu un anumit tip de hrană 
pentru a crește normal, tot așa ne este pro-
priu celor care suntem ai lui Hristos „în-
tru care ne îmbrăcăm prin Botez” și prin 
care devenim fi ii lui Dumnezeu în har, să 
ne hrănim cu tipul de hrană care să ne aju-
te să creștem continuu și să trăim în El, 
așadar cu Sfânta și  dumnezeiasca 
Împărtășanie. Iar cei care se împărtășesc 
la Sfânta Liturghie sunt pe mai multe trep-
te ale trăirii duhovnicești: unii vin cu fri-
ca lui Dumnezeu, alţii vin cu credinţă și 
alţii vin cu dragoste de Dumnezeu. Aceasta 

este chemarea la Împărtășire pe care ori-
ce preot o rostește la Liturghie de fi ecare 
dată. Creștinii care sunt chemaţi la ,,gus-
tarea Domnului” nu sunt nicidecum o ca-
tegorie de oameni ,,trași prin inelul per-
fecţiunii” sau șlefuiţi  după careva 
dimensiuni stabilite de Biserică sau de alt-
cineva, ci sunt cei care vor să se unească, 
să crească și să trăiască în Hristos. Că exis-
tă în Biserică un ,,ghidaj” prin care ni se 
arată Calea care duce la o viaţă cât mai de-
săvârșită din punct de vedere duhovni-
cesc este normal și Doamne, ferește! să 
nu fi  fost aceasta, dar asta nu înseamnă că 
cine nu corespunde acestui ghidaj din pri-
ma este exclus de la viaţa în Hristos. Dacă 
Domnul ar fi  procedat în această manie-
ră „perfecţionistă” cu păcătoșii, tâlharii și 
desfrânatele pe care i-a întâlnit prin Israel, 
oare mai lăsa vreo șansă de mântuire vre-
unuia dintre noi, oamenii?

Când omul se împărtășește din 
Cuvântul lui Dumnezeu continuu și avan-
sează în înţelegerea duhovnicească, cu-
vântul său devine la fel de adevărat, curat 
și cu putere. Așa au ajuns să trăiască sfi n-
ţii lui Dumnezeu care, cu cuvântul lor, pu-
teau face sănătoși pe cei bolnavi, puteau 
învia morţii, puteau să facă tot felul de mi-
nuni folositoare mântuirii aproapelui lor. 
Acesta este și mandatul dat de Domnul 
celor care au crezut în El: „scoateţi demo-
nii, vindecaţi pe cei bolnavi, călcaţi peste 
șerpi și peste scorpii... și nimic nu vă va 
putea vătăma”.

După cum Cuvântul lui Dumnezeu 
este creator și vindecător, asemenea și cu-
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vântul și viaţa omului care se sfi nţește în 
Hristos devin creatoare și vindecătoare 
,,după măsura darului credinţei fi ecăruia 
dintre noi”, cum zice Sf. Ap. Pavel.

Iată doar câteva din cuvintele pe care 
le-am auzit de la vlădica Siluan în această 
zi, însă mult mai multe au fost învăţături-
le și descoperirile de sens duhovnicesc pe 
care Preasfi nțitul Siluan le-a împărtășit ce-
lor aproximativ 250 de tineri și adulţi pre-
zenţi la această întâlnire de la Loppiano-
Incisa, în ziua de 28 iunie 2014, pe care 
noi ni le-am însușit și pe care începem să 
le trăim în viaţa cotidiană.

Va rămâne pentru noi toţi o zi de ne-
uitat, poate o zi de revelaţie chiar, așa cum 
am auzit eu însumi exprimându-se unii ti-
neri cu sufl etul și inima deschise către as-
cultarea Cuvântului duhovnicesc.

La fi nalul întâlnirii noastre, am avut 
deosebita bucurie să urmărim câţiva ti-
neri talentaţi din parohiile toscane, care 
ne-au încântat auzul cu armonii de pian, 
vioară și voce.

Astfel au fost: domnișoara Ana-Maria 
Bobîrnea la pian și voce (fi ica părintelui 
Bobîrnea Trandaf ir  de la  parohia 
Chianciano și a preotesei Mihaela), dom-
nișoara Aanei Dana de la parohia Valdarno 
la voce, domnișoara Roberta Stancu la vi-
oară, de la parohia Arezzo, domnișoara 
Andreina Popa la voce, din parohia Prato, 
și cavalerul Alexandru Saghin, de la paro-
hia Prato.

Tuturor participanţilor le-au fost în-
mânate Diplome de participare la acest 
mare eveniment din Toscana, cu binecu-
vântarea arhierească.
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D
uminică, 29 iunie 2014, a avut loc la Salerno cea de-a VI-a ediţie a eveni-
mentului „Festa dei Popoli” (Sărbătoarea popoarelor), la care a partici-
pat și comunitatea românească din Provincia de Salerno, prilej cu care 

cei prezenţi au avut ocazia să cunoască mai bine religia, tradiţiile și obiceiurile, dan-
surile și cântecele, precum și bucatele tradiționale românești, pregătite cu mare bu-
curie de gospodinele noastre. De asemenea, acest eveniment i-a făcut pe toţi româ-
nii prezenţi să se simtă ca acasă, iar aprecierile organizatorilor cu privire la 
comunitatea noastră ne-au dat curajul să fi m mai încrezători și mai mândri de iden-
titatea noastră românească.

SĂRBĂTOAREA POPOARELOR – SALERNO 2014
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În deschiderea acestui eveniment, reprezentanţii religioși ai comunităţilor prezen-
te la Salerno au avut posibilitatea să-și exprime câteva gânduri și să rostească o rugă-
ciune de mulţumire. Din partea comunităţii române, cuvântul a fost rostit de părinte-
le Nicolae Budui de la Parohia ortodoxă română „Sfântul Apostol și Evanghelist Matei” 
din Salerno. De asemenea, părintele paroh a participat și la un simpozion intitulat 
„Sott o lo stesso cielo”, care a avut loc în data de 12 iunie în sediul Primăriei din Salerno, 
prezidat de Arhiepiscopul catolic de Salerno-Campagna-Acerno, Mons. Luigi Morett i, 
prilej cu care părintele a vorbit celor prezenţi despre trăsăturile specifi ce ale credinţei 
ortodoxe, despre difi cultăţile întâmpinate de credincioșii ortodocși români în a-și ma-
nifesta credinţa lor și despre aportul pe care îl poate avea religia la realizarea unui cli-
mat de pace și comuniune între diferitele popoare și comunităţi prezente pe teritoriul 
Provinciei de Salerno.

Sperăm ca la următoarele ediţii comunitatea română să fi e mai numeroasă, mai 
unită și mai frumos reprezentată, spre cinstea poporului român și spre slava lui 
Dumnezeu.
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Î
n septembrie 2010, Preasfi nțitul Siluan a răspuns cererii celor aproximativ 700 
de sufl ete ortodoxe din Bra, o mică localitate din Provincia de Cuneo, hotărând 
înfi inţarea Parohiei “Sf. M. Mc. Ecaterina”. Ascultarea de paroh a revenit proas-

pătului hirotonit Cătălin Preda. Primii doi ani au fost unii de provizorat, comunitatea 
pendulând între câteva locuri de slujire. Comunitatea și exigențele spirituale au cres-
cut direct proporțional cu trecerea timpului, găsirea unui punct fi x și permanent de 
slujire devenind o prioritate atât pentru noi, cât și pentru ofi cialitățile și clerul catolic 
din Bra.

Astfel, în urmă cu doi ani, chiesa San Rocco, o biserică desacralizată de 30 de ani 
și deci abandonată, a devenit pentru următorii 20 de ani casă de rugăciune pentru 
noi.

Pe lângă multele lucrări de restructurare care se impuneau imediat (lipsa unui sis-
tem electric, unui sistem de încălzire, unui grup sanitar etc.), mica parohie născută în 

SFINŢIRE DE BISERICĂ 

ÎN PAROHIA „SF. M. MC. ECATERINA” BRA
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momente de grea încercare (economic 
vorbind), dar ascultând îndemnurile păs-
torului, și-a propus să împodobească bi-
serica cu un iconostas și un altar orto-
dox.

În doar doi ani, dragostea și râvna co-
munităţii au făcut ca biserica să fi e acum 
gata de sfințire. Evenimentul avut loc în 
data de 30 iunie 2014. Deși lunea este o zi 
lucrătoare, am avut bucuria de a avea in 
mijlocul nostru, în frunte cu Preasfi nţitul 
Siluan, un sobor mare de preoţi și diaconi, 
dar și un număr mare de credincioși, care 
au răspuns importanţei momentului, luân-
du-și zi liberă de la locurile lor de muncă.  

Momentul a fost unul emoţionant, de 
bucurie, dar și de mâhnire, preotul paroh 
anunţându-și cu o săptămână înainte ple-

carea din Italia, după 12 ani, răspunzând 
chemării ÎPS Serafim, Mitropolitul 
Germaniei, de a începe o nouă misiune. 
Astfel, doamna primar Bruna Sibile, re-
prezentanţii clerului catolic și mulţi alţi 
prieteni și colaboratori italieni au ţinut să 
fi e prezenţi pentru a-și lua rămas bun și 
a-i mulţumi părintelui pentru întreaga sa 
implicare.

Preotul paroh a primit cu emoţie hi-
rotesirea întru iconom stavrofor, însă a 
evedenţiat “ușurinţa” de a administra lu-
crările grație unei minunate comunităţi, 
care a dat dovadă de multă ascultare, în-
credere și dragoste. Preasfi nțitul Siluan a 
răsplătit toate acestea prin dăruirea unei 
gramate episcopale credincioșilor paro-
hiei.
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Anul acesta, marele praznic al Sfi nților 
Apostoli Petru și Pavel a coincis cu ziua 
Domnului – duminica. Un prilej de a sub-
linia esența Evangheliei propovăduită de ei: 
Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, ca 
poartă spre învierea fi ecăruia.

După pregătirea din perioada postului, 
timp de vindecare duhovnicească pentru 
sufl etele ce caută mântuirea, creștinii din 
Parohia „Sfânta Muceniță Agata” din Catania 
s-au bucurat de primirea Sfi ntelor Taine în 
cadrul Sfi ntei Liturghii.

După obișnuita predică, părintele pa-
roh Mihai Gabriel Ichim a făcut o surpriză 
deosebită enoriașilor. Îmbrăcând straiele 
Sfântului Apostol Pavel și purtând sabia 
Cuvântului, a rostit cea mai importantă 
epistolă dintre toate scrieri le sale: 

SĂRBĂTOAREA SFINȚILOR APOSTOLI 

PETRU ȘI PAVEL LA CATANIA

„Dragostea și bunurile ei”, ca temelie a 
credinței noastre.

În hainele Sfântului Apostol Petru, pur-
tând cheile Împărăției Cerurilor, a fost 
înveșmântat unul dintre credincioși. El a 
dat glas primei epistole sobornicești, pen-
tru a sublinia că Hristos este piatra cea din 
capul unghiului, punctul de plecare, dar și 
de sosire al faptelor noastre de zi cu zi.

Ca de obicei, cele mai gingașe făpturi 
ale bisericii – copiii, îmbrăcați în îngeri, au 
împodobit tabloul care a încântat inimile 
credincioșilor prezenți în casa Domnului.

Iconițe cu sfi nții prăznuiți au fost oferi-
te în dar, iar cântarea de rugăciune înălțată 
spre invocarea ajutorului sfi nților a înche-
iat sărbătoarea...

„Sfi nților Apostoli Petru și Pavel, ruga-
ți-vă lui Dumnezeu 
pentru noi!”

Praznicul de 
astăzi  ne-a de-
monstrat încă o 
dată cât de actual 
rămâne mesajul 
Mâ n t u i to r u l u i 
Iisus Hristos pro-
povăduit de Sfi nții 
Apostoli și împli-
nit prin puterea 
harului sfințitor 
dăruit Bisericii.


