SCRISOARE PASTORALĂ
Către tot clerul și poporul dreptslăvitor
din Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale
Har, milă și pace de la Hristos Domnul nostru,
iar de la noi părintești binecuvântări!
Iubiți frați și surori întru Domnul,

n acest an, activitățile din Mitropolia noastră au avut ca moment culminant organizarea Congresului
Mitropoliei și a Adunării Mitropolitane găzduite de Episcopia Ortodoxă
Română a Spaniei și Portugaliei, la sanctuarul din Valle de los Caidos („Valea
Căzuților”) – Escorial, Spania, între zilele
de 11 și 15 iunie. Cele două organisme
statutare ale Mitropoliei noastre, fiind constituite din reprezentanți ai Centrelor eparhiale, parohiilor și mănăstirilor, clerici și
mireni, sunt un cadru de manifestare a
comuniunii și coresponsabilității pentru
soluționarea problemelor administrative
și pastoral-misionare comune, dar și un
bun prilej de aprofundare a unor teme
duhovnicești importante pentru viața fiecăruia dintre noi și pentru comunitățile
în cadrul cărora ne trăim credința. La acest
eveniment au participat peste 170 de
delegați din întreaga mitropolie.
Având în vedere că Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul

Î

2014 Anul Omagial Euharistic al Sfintei
Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii, lucrările Congresului Mitropoliei au avut ca
subiect de analiză și dezbatere aceaste
două Sfinte Taine. Conferințele prezentate
și discuțiile din plen sau din cadrul grupurilor de lucru ne-au ajutat să aprofundăm aceste teme și să înțelegem importanța
lor în viața fiecăruia dintre noi și în dinamica misiunii din parohii și mănăstiri.
Congresul mitropolitan are vocația de
a aduce un folos duhovnicesc tuturor clericilor, monahilor și mirenilor din
comunitățile noastre și de aceea socotim
de cuviință să vă împărtășim cele mai importante învățături și concluzii care au
reieșit din această manifestare.
Întâi de toate, vă reamintim că întreagă slujirea sacramentală a Bisericii este o
manifestare a legăturii dintre lucrarea harică și disponibilitatea persoanei umane
de a se angaja pe calea mântuirii. Vorbind
despre lucrarea sacramentală a Bisericii,
Părintele Dumitru Stăniloae arată că prin
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Taina Botezului, fiecare devine membru al
Bisericii, printr-o primă unire a lui cu Hristos, iar prin celelalte Taine se accentuează și
mai mult sau se restabilește unirea membrilor Bisericii cu Hristos, Capul ei, întărindu-se
astfel unitatea eclezială1. Sfintele Taine, manifestări restauratoare prin lucrarea harului, sunt și leacuri dăruite de Hristos prin
Biserică și primite de credincioși în mod
liber și cu deplin discernământ, spre sănătatea sufletului și a trupului. Sfânta Taină a Spovedaniei și Sfânta Taină a
Împărtășaniei au un rol primordial în dobândirea mântuirii. Prin acestea Dumnezeu ne iartă păcatele și ne înnoiește, ca
moștenitori ai Împărăției cerurilor. De
aceea, Mântuitorul Hristos ne grăiește
spunând: Eu sunt Pâinea cea vie, care s-a
pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea
aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care
Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul
1. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică III,
IBMO, București 1997, p. 11.
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Meu. Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele
Meu are viaţă veșnică, și
Eu îl voi învia în ziua cea
de apoi. Cel ce mănâncă
trupul Meu și bea sângele Meu rămâne întru
Mine și Eu întru el. (In.
6, 51; 54; 56).
Aceste cuvinte au determinat Biserica, încă de
la începuturile ei să considere pe cei ce nu se
împărtășesc cu Sfântul Trup și Sânge al
Domnului ca pe unii ce se despart de ea ca
Trup al lui Hristos. Canonul 11 Sardica,
întărit de Canonul 80 Trulan arată că Biserica nu poate îngădui neparticiparea la
Sfânta Liturghie mai mult de trei duminici
la rând, iar Canonanele 9 Apostolic și 2
Antiohia ne arată că participarea este încununată de Sfânta Împărtășanie, iar pe cei
care participă la Sfânta Liturghie, ascultând
Evanghelia și rugăciunile, fără a se împărtăși,
Biserica îi socotește ca pe unii „ce strică
buna rânduială”.
Prin Botez creștinul s-a unit cu Hristos ca prin ”altoire” și este bine cunoscut
că altoiul, pentru a nu se usca, are nevoie
vitală ca seva din trunchi să-l hrănească.
Tot așa, fiecare creștin are nevoie de această hrană, pentru a putea avea viață în el.
De aceea Mântuitorul numește Trupul și
Sângele Său adevărată mâncare și adevărată băutură (cf. In. 6, 55).
Lipsirea prea îndelungată de această
hrană mântuitoare favorizează apariția și
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dezvoltarea bolilor sufletului, împotriva cărora
omul nu poate să se lupte de unul singur. De aceea, Sfântul Ignatie al Antiohiei, mare mucenic ucis
la Roma în timpul festivităților comandate de
Împăratul Traian cu ocazia inaugurării Columnei
(113 d. Hr.), după victoria în Dacia, spunea că
Sfânta Împărtășanie este
leacul nemuririi (farmakon athanasias).
Această înțelegere a fost asumată de Biserică și este exprimată în cadrul rugăciunii
de pregătire pentru Sfânta Împărtășanie
prin care cerem ca aceasta să ne fie spre tămăduirea sufletului și a trupului și este
susținută de Sfinții Părinți. Sfântul Ioan
Gură de Aur ne spune că Trupul și Sângele
lui Hristos primite de cel care se împărtășește
manifestă puterea lor tămăduitoare în toată
ființa noastră. Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Ioan Damaschinul ne arată că Sfintele
purifică sufletul și trupul celui ce se
împărtășește, de orice păcat și de orice întinăciune ce a putut să îl lovească după botez,
din cauza neglijenței sale în a trăi conform
cu darurile pe care le-a primit. Sfântul Nicolae Cabasila ne arată că Pocăința și lupta
împotriva păcatelor sunt desigur remedii, dar
se dovedesc ineficiente dacă nu se adaugă terapia fundamentală care este Sfânta
Împărtășanie. Sfintele Taine – notează același
Părinte – au puterea de a repara (a reface)
[în noi] chipul [Lui Dumnezeu] imediat ce

acesta începe a se deforma, să restaureze
frumusețea sufletului nostru, să vindece materia din noi, imediat ce începe a se strica, și
să îndrepte voința noastră care s-a îndoit.
La auzul acestor principii vitale pentru mântuirea omului ne întrebăm cum
poate omul zilelor noastre, păcătos și înconjurat de atâtea neputințe și ispite, să
ajungă să se apropie frecvent de Sfânta
Împărtășanie, fără să-i fie spre judecată sau
spre osândă? La această întrebare ne răspunde mai întâi Sfântul Apostol Pavel, zicând: Să se cerceteze însă omul pe sine și
așa să mănânce din pâine și să bea din pahar. (1 Cor. 11, 28).
Ce înseamnă de fapt acest să se cerceteze pe sine? Înseamnă să-și cerceteze
conștiința și să mărturisească lui Hristos,
în fața preotului care îi este martor, tot
ceea ce conștiința îi spune că a greșit, identificând împreună cu acesta, așa cum o
face împreună cu medicul pentru trup,
simptomele păcatului și primind, prin el,
leacul vindecător.

APOSTOLIA • NR. 78 • SEPTEMBRIE 2014

3

SCRISOARE PASTORAL{

Așa cum spune rănduiala pregătirii
pentru Spovedanie, preotul este martor,
el mărturisind înaintea credinciosului ce
se pocăiește învățătura Bisericii și calea
mântuitoare, iar înaintea lui Hristos starea de pocăință și dorința de îndreptare a
celui ce se spovedește. Aceasta este de fapt
esența Spovedaniei care, departe de a se
limita la un simplu interogatoriu, sau o judecată, are chemarea de a fi o eliberare și
o curățire continuă a sufletului care, pentru a fi senin și liniștit, are nevoie de o permanentă primenire.
Spovedania sau a Mărturisirea este numită și al doilea Botez, fiind o înnoire a
veșmântului luminat pătat de păcate. Dacă
prin Botez ne unim cu Hristos, Spovedania
este și ea calea spre unirea cu Hristos în
Sfânta Împărtășanie primită și ea spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Astfel,
omul neputincios este susținut de Biserică
pentru a fi ridicat din păcat și este reintegrat Trupul Tainic al lui Hristos.
Cele două Sfinte Taine, împreună, ni-L
așează pe Fiul lui Dumnezeu cel Înviat în
inimi, în cămara cea dinlăuntru, acolo
unde ne-a îndemnat Mântuitorul să intrăm pentru a ne ruga, locul unde este
adunată vistieria noastră. Acolo, în inimă,
se întâlnește fiul cel risipitor cu Părintele
iubitor, care nici nu l-a lăsat să-și ducă spovedania până la capăt, miluindu-l, văzând
că are pocăință, semn al revenirii în fire.
Revenirea în fire, pocăința, este calea
pentru întâlnirea cu Hristos. Această stare
nu poate fi episodică, în cele patru posturi
sau cel puțin o dată pe an. Ea este o lucra-
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re duhovnicească permanentă, care începe în clipa conștientizării lucrăii lui Hristos
în noi nevrednicii și se termină doar în clipa în care Dumnezeu cel milostiv și iubitor de oameni ne chemă la cele veșnice.
Sfântul Vasile cel Mare întărește această
înțelegere spunându-ne că: Pocăința trebuie să se facă în cursul întregii vieți.
Pocăința ca schimbare a minții, lepădare de omul cel vechi, îndepărtare de păcat, și împlinire a virtuților, este intrare în
voia lui Dumnezeu, întâlnire cu Cel care
dorește ca tot omul ce vine în lume să se
mântuiască, și să se hrănească prin adevărată mâncare și adevărată băutură (Ioan, 6,

55). Astfel, așa cum mâncarea trupească
dă putere și viață trupului pentru a trăi în
lumea aceasta, la fel Trupul și Sângele
Mântuitorului ne dau putere și ajutor în
lupta cu păcatul, în acest proces al pocăinței
spre dobândirea vieții veșnice.
Iubiți credincioși,
E bine să știm că prima noastră grijă,
de toată vremea, se cade să devină împlinirea poruncilor și a cuvintelor Domnului Hristos care S-a răstignit, a murit, a înviat și a înălțat firea omenească
la ceruri pentru noi, în tot ce gândim,
grăim sau facem!
Pentru a putea împlini porunca cea
mântuitoare a împărtășirii cu Trupul și
Sângele Lui, Biserica ne dă atât soroacele
cât și modul de a ne pregăti și astfel fiecare zi își recapătă rostul ei mântuitor, iar
inima vieţii noastre începe să bată după
ritmul Dumnezeieștii Liturghii.

APOSTOLIA • NR. 78 • SEPTEMBRIE 2014

SCRISOARE PASTORAL{

Luând aminte la cuvintele Domnului,
ca la cuvintele vieții veșnice (cf. Ioan, 6,
68), orice suflet care s-a unit cu Hristos
prin Botez, va căuta să le împlinească și să
le păzească, pentru a respecta astfel porunca iubirii, așa cum Însuși Domnul ne
învață: Dacă Mă iubește cineva, va păzi
cuvântul Meu (Evanghelia după Ioan, 14,
23). Tocmai de aceea, încă dintru început, apostolii și, apoi cei ce le-au urmat,
au căutat să împlinească aceste cuvinte,
mai ales că Domnul le-a întărit atunci
când, în noaptea în care a fost vândut și, mai
vârtos, Însuși pe Sine S-a dat, pentru a lumii viață, luând pâine în sfintele și preacuratele mâinile Sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind, frângând, a dat sfinților Săi
ucenici și apostoli zicând: Luați, mâncați,
acesta este Trupul Meu care pentru voi se
frânge, spre lăsarea păcatelor. Aceasta să
faceți întru a Mea pomenire (cf. Luca,
22, 19). Asemenea și Paharul după ce au cinat, zicând: Beți dintru acesta toți, acesta
este Sângele Meu, al Legământului celui
Nou, care pentru voi și pentru mulți se varsă,
spre lăsarea păcatelor. Aceasta să faceți
întru a Mea pomenire. Că ori de câte ori
veți mânca pâinea aceasta și paharul acesta veți bea, moartea Domnului vestiți,
până când va veni (cf. Luca, 22, 20; 1
Corinteni, 11, 25-26; și Sfânta Liturghie
a Sfântului Vasile cel Mare).
Biserica ne îndeamnă să ne ferim de
evlavia cea păguboasă care ne ține departe
de Sfânta Împărtășanie dar să avem grijă
ca nu cuma să ne împărtășim cu nepăsare.
Sfântul Ioan Gură de Aur în rugăciunile de

pregătire pentru Sfânta Liturghie ne îndeamnă să spunem: Nu vin la Tine ca un
nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea Ta cea nespusă și ca nu
cumva rămânând departe prea multă vreme de
împărtășirea Ta, să fiu prins de lupul cel înţelegător.
Capacitatea de a se cerceta pe sine însuși
pentru a simți Bucuria îndepărtării de păcat
pentru întâlnirea lui Hristos îl face pe credincios
să fie vrednic. A ne vedea nevrednici de Sfânta
Împărtășanie nu este motiv de îndepărtare de
cele Sfinte ci dimpotrivă, semn al lucidității
duhovnicești. Nimeni nu este curat în fața lui
Dumnezeu, și nimeni nu este vrednic a se împărtăși cu Cel Preasfânt, dar totuși, El Se dăruiește
celor bolnavi care au nevoie de vindecare. E bine
să știm și să înțelegem că nu noi ne învrednicim
de acest mare dar al lui Dumnezeu ci, Dumnezeu
este Cel care ne învrednicește, atunci când găsește
în noi o inimă înfrântă și smerită pe care nu o va
urgisi (Ps. 50). Dumnezeu Cel fără de păcat nu
caută la păcat sau la felul cum omul păcătuiește
ci la ieșirea din păcat și la mântuire. Cuviosul
Teognost spune: Nu vom fi pedepsiți și osândiți
în veacul viitor pentru că am păcătuit, ci fiindcă,
păcătuind, nu ne-am pocăit și nu ne-am întors
din calea cea rea la Domnul.
Sfânta Împărtășanie nu este, așadar, un
premiu pe care îl primește cineva pentru strădania lui, ci este un dar vindecător. Darul
Împărtășaniei trebuie să fie primit cu o
conștiință curată despre care ne vorbește
Sfântul Ioan Gură de Aur în Omilia a XVIII-a
către Evrei: unii creștini se împărtășeau de mai
multe ori, alții de mai puține ori, însă nici
obișnuințele, nici soroacele să te îndemne să te
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apropii (de Sfintele Taine), ci curăția și nevoința sufletului, cugetul curat. Timpul de împărtășanie
pentru voi să fie conștiința curată.
Iată, așadar, că, cele două Sfinte Taine, sunt împreună ajutor și arme pe care noi credincioșii trebuie să le folosim pentru a crește întru asemănarea cu Cel Care ne-a chemat dintru neființă întru
ființă.

Ca părinți duhovnicești, noi ierarhii Sinodului Mitropolitan ai Mitropoliei Ortodoxe
Române a Europei Occidentale și Meridionale, vă îndemnăm să duceți o viață duhovnicească râvnitoare spre spovedanie și împărtășanie, cu discernământ și conștiință curată, având în vedere că suntem angajați într-un război duhovnicesc continuu, știind
că important este să câștigăm, cu ajutorul lui Dumnezeu, războiul, ridicându-ne din
înfrângeri de moment, rămânând astfel în ascultarea lui Dumnezeu spre împlinirea
voii Lui.
În final, dorim să vă împărtășim hotărârea Congresului din acest an, ca o dată la
patru ani să organizăm întâlnirea tuturor clericilor și a reprezentanților celor peste 600
de parohii, mănăstiri și schituri ale Mitropoliei noastre, într-un Mare Congres, primul
fiind prevăzut pentru anul 2016, ca în acest fel, să avem parte de bucuria comuniunii
de a fi unii cu alții pentru a ne putea hrăni duhovnicește din Cel care ce ne unește pe
toți, Hristos, viața și mântuirea noastră.
Cu părintești binecuvântări la început de An Nou Bisericesc,
ai voștri rugători către Dumnezeu,

† Mitropolitul IOSIF
al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale
† Episcopul SILUAN
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
† Episcopul TIMOTEI
al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei
† MARC NEMȚEANUL
Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale
† IGNATIE MUREȘANUL
Arhiereul Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei
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ANUL NOU BISERICESC

iua de 31 august reprezintă ultima
zi din anul bisericesc. Spre deosebire de anul civil, care începe la 1
ianuarie, anul bisericesc începe la 1 septembrie, pentru că, după tradiţia moștenită din Legea Veche, în această zi s-a început creaţia lumii și, tot în această zi, Și-ar
fi început Mântuitorul activitatea Sa publică. În bisericile ortodoxe se oficiază
slujba Te Deum-ului.
Data de 1 septembrie, când prăznuim
începutul anului bisericesc, e legată de is-

toria mântuirii. Pe parcursul unui an bisericesc se rezumă lucrarea de mântuire
de la creaţie și până la sfârșitul lumii.
Biserica Ortodoxă marchează aceste lucruri prin sărbătorile care sunt prăznuite
în lunile de început și final de an. Astfel,
anul bisericesc se încheie în august, când
avem sărbătorile Adormirii Maicii
Domnului, pe data de 15, și Tăierea
Capului Sfântului Ioan Botezătorul, pe
data de 29 august, cel mai mare prooroc
de până la venirea Mântuitorului. Sfântul
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Ioan, ca prooroc al pocăinţei, îndeamnă în cuvântul său: „Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor”. Propovăduirea pocăinţei, condiţie pentru intrarea în împărăţia cerurilor, ne arată tocmai venirea împărăţiei lui Dumnezeu, încheierea veacului acestuia și începutul eshatonului. O ultimă semnificaţie legată de acest termen derivă din
faptul că de la 1 septembrie calculau romanii anii indictionului.
ÎNCEPUTUL ANULUI NOU BISERICESC INSTITUIT
LA SINODUL I ECUMENIC – 325
Începutul Anului Nou bisericesc a fost instituit de către Sfinţii Părinţi la Sinodul I
de la Niceea, când s-a rânduit să se sărbătorească data de 1 septembrie ca un început
al mântuirii creștinilor, în amintirea intrării lui Hristos în mijlocul adunării evreilor
vestind tuturor „anul bineplăcut Domnului”. S-a hotărât de către Sfinţi Părinţi (318)
participanţi la Sinodul I Ecumenic de la Niceea din anul 325 pe considerentul că începutul activităţii de propovăduire a Evangheliei de către Mântuitorul nostru Iisus
Hristos s-a făcut la începutul lunii septembrie, deoarece după calendarul iudaic intrarea în sinagoga din Nazaret (Lc. 4, 14-19) a Mântuitorului, după întoarcerea din pustia Carantaniei, a fost în luna a șaptea, numită Tișri (ce corespunde cu luna septembrie).
Biserica Mântuitorului Hristos prăznuiește începutul anului creștinesc în locul celui vechi, călăuzindu-se la viaţa cea nouă, cum spune Sfântul Apostol Pavel: „Împreună
cu El ne-am îngropat prin botez întru moarte: precum Hristos a înviat din morţi prin
slava Tatălui, așa și noi întru înnoirea vieţii să umblăm” (Romani 6, 4).
CELE TREI MARI PERIOADE ALE ANULUI BISERICESC
În centrul istoriei mântuirii noastre și a activităţii răscumpărătoare a Mântuitorului
stă Jertfa Sa, adică Patimile și moartea Sa pe cruce, urmate de învierea Sa din morţi;
tot așa, în centrul sau inima anului bisericesc stau Paștile sau sărbătoarea învierii, cu
Săptămâna Sfintelor Patimi dinaintea ei. Ca mijloc de comemorare a vieţii și-a activităţii răscumpărătoare a Mântuitorului, anul bisericesc ortodox are deci în centrul său
sărbătoarea Sfintelor Paști și se poate împărţi în trei mari faze sau perioade, numite
după cartea principală de slujbă folosită de cântăreţii de strană în fiecare din aceste perioade și anume:
a) Perioada Triodului (perioada prepascală);
b) Perioada Penticostarului (perioada pascală);
c) Perioada Octoihului (perioada postpascală).
Fiecare din acestea cuprinde un număr de săptămâni.
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Perioada Triodului ţine de la Duminica Vameșului și a Fariseului (cu trei săptămâni înainte de începutul Postului Paștilor) până la Duminica Paștilor (total 10
săptămâni). Primele trei săptămâni din
această perioadă alcătuiesc vremea de pregătire sufletească în vederea începerii postului, iar restul de șapte săptămâni – adică însuși Postul Paștilor – este vremea de
pregătire, prin pocăinţă, post și rugăciune, pentru marea sărbătoare a învierii, precedată de amintirea Patimilor Celui ce S-a
răstignit pentru noi.
Perioada Penticostarului ţine de la
Duminica Paștilor până la Duminica I
după Rusalii sau a Tuturor Sfinţilor (total opt săptămâni).
Perioada Octoihului ţine tot restul
anului, adică de la sfârșitul perioadei
Penticostarului până la începutul perioadei Triodului. Este cea mai lungă perioadă din cursul anului bisericesc.
Durata ei variază între 40-26 săptămâni,
fiind în funcţie de data Paștilor: cu cât
într-un an oarecare Paștile cade mai devreme, iar în anul următor mai târziu, cu
atât perioada Octoihului dintre ele e mai
lungă; dimpotrivă, cu cât într-un an oarecare, Paștile cade mai târziu, iar în anul
următor mai devreme, cu atât perioada
Octoihului dintre ele se scurtează. De
altfel, toate aceste trei perioade, fiind dependente de data variabilă a Paștilor, încep și se sfârșesc nu la date fi xe, ci variabile, de la an la an (informaţii preluate
din Liturgica Generală, Pr. Prof. Dr. Ene
Braniște)

Pe tot parcursul anului bisericesc, cu
cele trei mari perioade ale lui, și anume
Triodul, Octoihul și Penticostarul, credincioșii trăiesc în mod concret și intens simţirea că reiterează viaţa lui Hristos, că retrăiesc toate evenimentele vieţii Lui și că
se află neîntrerupt sub ploaia darurilor
Sfântului Duh mijlocite prin rugăciunile
Maicii Domnului și ale tuturor sfinţilor,
după cum spune părintele Stăniloae. (Pr.
Prof. Dumitru Stăniloae, Cultul Bisericii
Ortodoxe, mediu al lucrărilor Sfântului
Duh asupra credincioșilor, Ortodoxia 1
(1981), p. 7.). Credincioșilor ortodocși
anul bisericesc le oferă posibilitatea trăirii
trecutului, prezentului și viitorului în prezentul continuu al Sfintei Liturghii săvârșite în fiecare zi. Astfel, viaţa pământească
a lui Hristos și cea a sfinţilor nu este pentru Ortodoxie o temă de speculaţie teologic-istorică abstractă, ci este o experienţă
vie, o anamneză retrăită a lucrărilor mântuitoare a lui Hristos, comunicată credincioșilor prin energiile Lui necreate (Din
cuvântul ÎPS Laurenţiu, Mitropolitul
Ardealului, intitulat „Anul bisericesc –
Timpul Mântuirii”, 1 septembrie 2010).
SIMBOLISMUL ANULUI
NOU BISERICESC
Sfârșitul anului bisericesc, ca de altfel
și începutul lui, este sub ocrotirea și binecuvântarea Sfintei Fecioare Maria, prin
praznicul Adormirii, fiindcă Adormirea
Maicii Domnului nu este decât trecerea
de aici în veșnicie, cum spune și troparul
sărbătorii: „Mutatu-te-ai la viaţă fiind Mai-

APOSTOLIA • NR. 78 • SEPTEMBRIE 2014

9

1 SEPTEMBRIE – ANUL NOU BISERICESC

ca Vieţii…”. Cu această sărbătoare, practic, se încheie anul bisericesc și, în chip
simbolic, veacul acesta. Și sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan, ultimul dintre prooroci, cel mai mare dintre ei, care
pregătește poporul pentru primirea lui Mesia, stă în legătură cu viaţa viitoare, cu eshatonul. Analizând semnificaţiile teologice ale anului bisericesc, părintele profesor
Boitan Florian, de la Seminarul Teologic
Ortodox din București, spune că „fiecare
an nou este anul mântuirii. Timpul este
rânduit de Dumnezeu pentru mântuire.
Timpul este sfinţit prin Întruparea Domnului Hristos și rânduit pentru dobândirea unei existenţe fericite în veșnicie. Mulţi Sfinţi Părinţi accentuează ideea că timpul
pe care omenirea îl parcurge de la Înălţarea lui Hristos până acum este timpul așteptării celei de-a doua veniri a Mântuitorului, este timpul pregătirii pentru marea
întâlnire cu Dumnezeu. Așa mărturisim și
în Crez, în ultimul articol: «Aștept învierea morţilor și viaţa veacului ce va să fie».
Împărăţia lui Dumnezeu este în mijlocul
nostru, iar noi, prin ceea ce lucrăm în in-

10

tervalul vieţii noastre pământești, pregătim intrarea noastră în împărăţia lui Dumnezeu. Biserica, prin rugăciunile ei, prin
Sfintele Taine pe care le săvârșește spre
sfinţirea și apropierea noastră tot mai mare
de Dumnezeu, caută să ne integreze în atmosfera împărăţiei cerești”.
La fel, începutul anului are, ca primă
sărbătoare importantă, tot un praznic închinat Maicii Domnului: Nașterea Maicii Domnului, aceea prin care se săvârșește mântuirea oamenilor, ea născând pe
Hristos, Răscumpărătorul păcatelor noastre. De altfel, toate praznicele împărătești
cu dată fixă sunt în strânsă legătură cu istoria mântuirii: Nașterea Maicii Domnului, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, Nașterea Domnului, Soborul Maicii
Domnului și toate celelalte.
TOAMNA SE ÎNCHEIE
UN CICLU AGRAR
ŞI ÎNCEPE ALTUL
Într-un alt context, legat de ciclul agrar,
septembrie este prima lună de toamnă, când
se adună roadele și se mulţumește lui Dumnezeu pentru cele dăruite. Se încheie vechiul an agricol și se începe un nou an agricol, acum pregătindu-se semănăturile de
toamnă. Așadar, orice sfârșit e un început,
după cum, și în viaţa fiecărui om, sfârșitul
vieţuirii pământești face trecerea spre ultima etapă, viaţa veșnică. De aceea se prăznuiesc zilele martiriului sau trecerii la cele
veșnice a sfinţilor, fiindcă acestea sunt momentele nașterii lor duhovnicești, pentru
viaţa de dincolo. Pildele lor vin să întăreas-
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că această realitate că, prin moarte, noi nu
intrăm în nefiinţă, ci trecem dincolo, într-una din acele stări, raiul sau iadul.
Din punct de vedere social, în vechime, dar și acum, anul avea alte repere. Erau
cele două sărbători, cea de primăvară, a
Sfântului Mucenic Gheorghe, și cea din
toamnă, a Sfântului Dimitrie. Aceste praznice, care se suprapuneau peste anotimpurile în care încep și se încheie muncile
agricole, aveau în vedere activitatea umană legată de cultivarea pământului. Sfinţii Părinţi au rânduit ca în perioada toamnei să se citească pericopele evanghelice
cu bogatul nemilostiv, cu bogatul căruia
i-a rodit ţarina, cu tânărul bogat, pentru
a căuta să sensibilizeze pe cei avuţi, fiindcă se apropia iarna și pentru cei săraci era
foarte greu. Biserica a avut grijă să rânduiască în perioada aceasta, de toamnă (în
jurul datei de 16 octombrie), citirea pericopei evanghelice care se referă la pilda
semănătorului. Odată cu semănatul pământului trebuia ca și cuvântul lui Dumnezeu să fie pus în pământul cel bun al sufletelor credincioșilor.
INDICTIONUL,
NUMEROTAREA ANILOR
DIN TIMPUL ROMANILOR
În Sinaxarul peste tot anul de la finalul
Ceaslovului, la ziua dintâi a lunii septembrie citim că se face pomenirea anului nou
bisericesc și începutul indictionului. Indictionul (de la latinescul indictio) este o perioadă de 15 ani, al cărui prim an se numește și indictionul întâi și așa mai departe,

până la al 15-lea, după ordinea lor. Terminându-se, astfel, evoluţia celor 15 ani, începe iarăși o nouă perioadă, la care, de asemenea, anul întâi se numește indictionul
întâi până la al 15-lea an, după care iarăși
începe o nouă perioadă. Că indictionul își
are numele de la tributurile extraordinare,
destinate pentru plata soldaţilor (acest fel
de tributuri se numeau indictiones) nu există nici o îndoială. Mai greu este să se răspundă la întrebarea: de ce perioada are 15
ani sau de când s-a introdus pentru prima
oară indictionul. Regula practică pentru a
găsi al câtelea an al indictionului este un an
oarecare după Hristos, este următoarea: se
adaugă 3 la anul respectiv și, apoi, se împarte totul la 15 și, dacă împărţirea este fără
rest, anul indictionului este 15, iar dacă rămâne un număr, acesta va fi anul indictionului.
Indictioanele sunt de trei feluri: Indictionul constantinopolitan, ce începe la 1
septembrie; Indictionul Cezarului (împărătesc) sau constantinian, începând de
la 24 septembrie, și Indictionul papal sau
roman, ce începea la 1 ianuarie. Biserica
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prăznuiește această zi, adică începutul Indictionului, pentru următoarele motive: mai
întâi pentru că, după tradiţia veche, la această dată, Dumnezeu a început crearea lumii; în al doilea rând, pentru că luna septembrie se consideră început al anului nou bisericesc și, de aceea, Biserica, mulţumind lui Dumnezeu pentru roadele de peste an,
se roagă ca și noul an să fie roditor; iar în al treilea rând, pentru că în această zi a intrat
Mântuitorul nostru Iisus Hristos în sinagoga iudeilor și, dându-I-se cartea proorocului Isaia, deschizând-o, a aflat locul unde era scris: „Duhul Domnului peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor, să vindec pe cei zdrobiţi la inimă, să propovăduiesc celor robiţi eliberare și orbilor vedere, să slobozesc pe cei sfărâmaţi întru
ușurare, să propovăduiesc anul Domnului cel bine primit” (Is. 61, 1-2). Apoi, dând
cartea slujitorului și șezând a zis: Iată, astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile
voastre. Încât și popoarele s-au minunat de cuvintele harului ce ieșeau din gura Lui
(Lc. 4, 16-22).
ANUL NOU BISERICESC REALIZEAZĂ
PRELUNGIREA ÎNTRUPĂRII ŞI A VIEŢII MÂNTUITORULUI
Prin structura anului bisericesc, așa cum a fost el rânduit, menţionează părintele
Braniște, „Biserica urmărește ca Persoana și amintirea Domnului să fie prezente în chip
tainic, real și continuu în fiecare din zilele și anii vieţii creștinilor. Astfel, anul bisericesc reînnoiește, în cadrul timpului istoric și al experienţei umane, viaţa cu Hristos și
în Hristos, realizându-se o prelungire a Întrupării și a vieţii istorice a Mântuitorului”.
Anul Nou bisericesc are, ca praznic obișnuit, tropar și condac proprii. Biserica mulţumește lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dăruit în anul care a trecut și Îl roagă să
binecuvinteze anul care stă să înceapă. Dumnezeu este Creatorul timpului și al lumii,
Care binecuvintează cununa anului bunătăţii Sale. Orice an, orice timp este darul lui
Dumnezeu pentru noi. Din finalul troparului ne dăm seama că atât sfârșitul anului, cât
și începutul lui stau sub ocrotirea Maicii Domnului: „A toată făptura, Ziditorule, Cel
ce vremile și anii ai pus întru puterea Ta, binecuvintează cununa anului bunătăţii Tale,
Doamne, păzind în pace poporul și ţara aceasta, pentru rugăciunile Născătoarei de
Dumnezeu, și ne mântuiește pre noi”.
Condacul este și el grăitor în privinţa învăţăturii dogmatice și liturgice a Bisericii:
„Cel ce locuiești întru cei de sus, Hristoase Împărate, Făcătorul tuturor celor văzute și
celor nevăzute și Ziditorule, Cel ce zilele și nopţile, vremile și anii ai făcut, binecuvintează acum cununa anului, ferește și păzește în pace pe drept-credincioși, ţara aceasta
și pe poporul Tău, Multmilostive”.
Sursa: www.basilica.ro
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SFÂNTUL LUCA AL CRIMEII
ărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci a
Domnului este una dintre cele mai
importante sărbători. Este atât de
mare, încât duminica dinaintea acesteia și
duminica de după ea Sfânta noastră Biserică le dedică pregătirii creștinilor pentru
ea și întăririi în cugetarea la aceasta.
Astfel este rânduit și înaintea sărbătorii Nașterii lui Hristos, și înaintea
Botezului Domnului.
Cum ne pregătește Sfânta Biserică
pentru această mare sărbătoare? Ne pro-

S

pune să ne concentrăm atenţia și inima
la Crucea Domnului. Aţi auzit astăzi, în
Apostol, ce a spus despre sine Sfântul
Pavel: „Nu vreau să mă laud decât în
Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin
care lumea este răstignită pentru mine și eu
pentru lume” (Gal. 6, 14). „Eu m-am răstignit cu Hristos și de acum nu mai trăiesc
eu, ci Hristos trăiește în mine” (Gal. 2,
19-20).
Iată ce era pentru Sfântul Apostol
Pavel Crucea lui Hristos. El s-a pătruns
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de o asemenea evlavie în faţa Crucii lui
Hristos, încât nu se mai gândea la nimic
altceva, uitând cu totul de lume. Crucea
lui Hristos stătea permanent în faţa ochilor lui. Mulţi dintre voi știu din experienţă că uneori chipul cuiva persistă în
faţa ochilor. Știţi că dacă va pogorî în inima noastră dragostea, atunci chipul celui iubit neîncetat va sta în faţa ochilor
celui care îl iubește. Ziua și noaptea se
gândește la el, trăiește doar cu cel iubit.
Dar această iubire este de un alt fel.
Iubirea Apostolului Pavel este forma
supremă de dragoste, fìindcă pentru totdeauna s-a întipărit în inima lui Crucea
lui Hristos. În aceasta pericopă evanghelică aţi auzit cuvintele Domnului Iisus
Hristos Însuși în convorbirea Sa cu
Nicodim: „După cum Moise a înălţat șar-

14

pele în pustie, tot așa trebuie să Se înalţe
Fiul Omului” (In 3, 14). Când a fost înălţat șarpele de aramă în chipul crucii,
atunci toţi israelitenii mușcaţi de șerpi,
îndreptând ochii și inimile lor spre această reprezentare care Îl preînchipuia pe
Domnul Iisus Hristos răstignit pe Cruce,
s-au vindecat.
Și la Sfântul Apostol Pavel gândirea
era îndreptată la Crucea Domnului și la
Domnul Iisus Hristos, pe această Cruce
pe care s-a adus înfricoșătoarea jertfă de
pe Golgota, pe Crucea care a răstignit
păcatele lumii. El a uitat de toate, nu se
putea gândi la nimic altceva. Se gândea
doar la Domnul, răstignit pe Cruce. Iată
cât de profund simţea Apostolul Pavel
Crucea lui Hristos!
Dar noi cu ce ne lăudăm? Ne lăudăm
cu succesele în activitatea noastră
știinţifìcă, socială. Ne fălim cu laude,
distincţii și ordine primite pentru această
activitate, cu succesele vieţii noastre –
bogăţie, agerime, dibăcie, cu succesele
noastre în sport. Iată cu ce ne lăudăm
noi și spre ce sunt îndreptate inimile
noastre.
Iar toţi sfinţii, precum Apostolul
Pavel, se răstigneau împreună cu Domnul
Iisus Hristos. În inimile lor s-au întipărit
profund cuvintele Domnului Însuși și
cele ale Apostolilor. Ei ţineau minte ce a
spus Apostolul Pavel: „La cele de sus să
cugetaţi, nu la cele de pe pământ, căci voi
aţi murit, iar viaţa voastră este împreună
cu Hristos ascunsă-n Dumnezeu (Col. 3,
2-3). Ei au murit prin Botez pentru toa-
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te mângâierile și bunurile lumii, s-au îngropat cu Hristos și, la fel ca în Apostolul
Pavel, în ei trăia Hristos. Nu uitau cuvintele lui: „Într-adevăr pătimim împreună
cu El, pentru ca împreună cu El ne și slăvim” (Rom. 8, 17). Cu toată inima aspirau să pătimească împreună cu Hristos
pentru adevărul suprem, pentru dragoste, pentru lumina cerească. Ei nu uitau
cuvintele Domnului: „Dacă-Mi slujește
cineva, Tatăl Meu îl va cinsti” (In 12, 26).
Și ei din toată inima Îl slujeau pe Domnul,
toate gândurile lor, toate aspiraţiile minţii și inimii lor le îndreptau spre a-L urma
pe Hristos, fìindcă în faţa lor stătea făgăduinţa neobișnuită a Lui: „Unde sunt Eu,
va fi și slujitorul Meu”.
Care făgăduinţă poate fi mai înaltă
decât aceasta? Hristos ne făgăduiește că
cei care Îl vor urma, cei care vor iubi Crucea Lui, cei care se vor răstigni împreună cu El și numai la El vor cugeta vor fi
unde va fi El, vor fi cu El și cu Tatăl Ceresc.
Și mulţime de oameni cu inima curată
care L-au iubit pe Domnul Iisus Hristos
L-au urmat, au mers acolo unde El i-a
chemat. Și s-a făcut pustie lumea pentru
ei, nu le-a trebuit nici o distracţie, toate
acestea sunt mărunte, fiindcă ei cugetau
la cele veșnice, iar nu la cele pământești.
Și-au îndreptat toate gândurile spre cele
veșnice. Au început să privească nu la
frumuseţile lumii, ci în adâncul inimii
lor. S-au îndeletnicit nu cu adunarea bunurilor lumești, nu cu aranjarea vieţii lor
pământești, ci cu contemplarea adâncului inimii lor și cu curăţirea ei. Ei plecau

din lume în păduri dese, în pustie, în
munţi, iar acolo, lăsând în urmă toată lumea, cu toate interesele ei mărunte și
nesemnifìcative, aspirau spre veșnicie,
spre Hristos. Ei s-au răstignit cu Hristos
și lumea s-a răstignit pentru ei. Iată cum
împlineau aceste cuvinte ale lui Hristos
și ale Apostolului Pavel cei mai mari creștini.
Iar noi, creștinii cei slabi, măcar uneori să ne amintim de Crucea lui Hristos.
Măcar șchiopătând, împiedicându-ne și
căzând, să mergem după Hristos.
Să fie în faţa noastră mereu chipul
Sfântului Pavel, al tuturor sfinţilor și cuvioșilor mucenici, pentru care lumea a
fost răstignită și care s-au răstignit împreună cu Hristos.
Sfântul Apostol Pavel spune: „De
acum înainte nimeni să nu-mi mai facă supărare; căci eu în trupul meu port semnele
Domnului Iisus” (Gal. 6, 17).
Pe Sfântul Apostol îl băteau, îl defăimau, se străduiau să-l ucidă. Tot trupul
lui era acoperit de semnele lui Hristos și
el cerea să fie lăsat, să nu fìe împovărat.
Mulţi dintre cei care L-au iubit pe
Hristos pot spune la fel – nimeni să nu ne
împovăreze, să nu ne defăimeze, nimeni să
nu clevetească împotriva noastră, nimeni
să nu ne chinuie cu tot felul de presupuneri,
fìindcă purtăm semnele Domnului Iisus.
Această cuvântare Sfântul Apostol
Pavel a încheiat-o cu cuvintele cu care o
voi încheia și eu: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, fraţilor! Amin!” (Gal. 6, 18).
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LITURGIC
TAINA SPOVEDANIEI
Spovedania sau Pocăinţa este Sfânta
Taină prin care credinciosul, mărturisindu-se în faţa preotului duhovnic și primind dezlegare de la acesta, primește, prin
puterea Duhului Sfânt, iertarea păcatelor
mărturisite.
Ea are diferite numiri. Se numește pocăinţă, pentru că cel ce o primește trebuie să regrete în mod sincer păcatele săvârșite și mărturisite preotului duhovnic;
mărturisire sau spovedanie, întrucât creștinul își mărturisește păcatele în faţa preotului; al doilea Botez, pentru că prin ea
se spală păcatele întocmai ca prin Taina
Botezului; iertare, dezlegare, pentru că
prin ea se dezleagă păcătosul de legătura
păcatelor; împăcare, pentru că ne împacă cu Dumnezeu.
Mântuitorul Hristos a încredinţat
această Taină sfinţilor Săi apostoli când
le-a spus: „Oricâte veţi lega pe pământ,
vor fi legate și în cer, și oricâte veţi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer”
(Mt 18, 18; 16, 19). El a instituit-o apoi
după Sfânta Sa Înviere din morţi, când,
arătându-Se apostolilor, le-a zis: „Pace
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vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl
vă trimit și Eu pe voi. Și zicând aceasta, a
suflat asupra lor și le-a zis: Luaţi Duh
Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi
iertate și cărora le veţi ţine, vor fi ţinute”
(In 20, 21-23). Puterea de a lega și dezlega păcatele o are numai Mântuitorul
Hristos, cum ne-a arătat (Lc 5, 20 și 24),
dar El a dat această putere și apostolilor
(In 20, 21-23) și, prin aceștia, episcopilor
și preoţilor.
Recunoașterea păcatelor se face prin
mărturisirea sau spovedirea lor, prin viu
grai, în faţa preotului duhovnic. Păcatul
apasă conștiinţa noastră ca o piatră și o
rănește dureros. Dar prin mărturisire, sufletul se ușurează, inima dobândește liniște, conștiinţa câștigă împăcare și rana se
vindecă. După cum bucuriile cer să fie
mărturisite și prin aceasta își sporesc frumuseţea, asemenea și durerile se cer mărturisite, și astfel sufletul primește alinare.
Păcatul, oricum ar fi el, mare sau mic,
trebuie să fie mărturisit în faţa preotului
duhovnic, cu adâncă părere de rău, cu
hotărârea de a nu mai greși, cu credinţa
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puternică în Hristos și cu
nădejdea în îndurarea Lui.
Aceasta, pentru a ne păstra
mereu curată haina sufletului nostru, pentru a nu ne
despărţi de Dumnezeu.
Sfântul apostol Iacov ne îndeamnă zicând: „Mărturisiţi-vă unul (credinciosul)
altuia (preotului) păcatele
și vă rugaţi unul pentru altul, ca să vă vindecaţi, că
mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului” (Ic 5,
16). Așadar, când ne simţim
apăsaţi de păcate, când suntem bolnavi sufletește, să
alergăm la preoţii Sfintei Biserici și lor să ne mărturisim,
ca prin rugăciunea și dezlegarea lor să dobândim iertarea păcatelor (Ic 5, 14-15).
Și în alt loc ni se grăiește
despre îndatorirea creștină
de a ne mărturisi păcatele:
„Dacă zicem că păcat nu
avem, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este întru
noi. Dacă mărturisim păcatele, El, Iisus Hristos este
credincios și drept, ca să ne
ierte păcatele și să ne curăţească pe noi de toată nedreptatea. Dacă zicem că
n-am păcătuit, Îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este
întru noi” (1 In 1, 8-10).

APOSTOLIA • NR. 78 • SEPTEMBRIE 2014

17

DIC#IONAR LITURGIC

Un lucru deosebit de însemnat nu este
însă numai mărturisirea păcatelor, ci și căinţa, adică părerea de rău, durerea sufletească pe care o simte creștinul pentru păcatele săvârșite în felurite chipuri. Căci
fără de căinţă, Sfânta Spovedanie sau Pocăinţa nu ne aduce roadele dorite; nu ne
aduce iertarea și împăcarea cu Dumnezeu. Iar căinţa trebuie să fie sinceră, deplină (pentru toate păcatele) și să izvorască
din credinţa, nădejdea și iubirea lui Dumnezeu.
Aceeași însemnătate o are și hotărârea de îndreptare, curajul prin care punem hotar între viaţa trecută și cea viitoare; o hotărâre sfântă, că vom duce de
acum înainte o viaţă nouă, viaţă în
Hristos, făcând fapte vrednice de pocăinţă (Mt 3, 7). Mărturisirea sau înșirarea
păcatelor fără căinţă adevărată și fără hotărâre de îndreptare nu aduce iertarea păcatelor (Lc 13, 5).
Cerinţele unei bune mărturisiri a păcatelor trebuie împlinite printr-o pregătire din bună vreme, cu deosebire prin post
și rugăciune. Căci postul smerește trupul,
iar rugăciunea deschide sufletul credinciosului în faţa lui Dumnezeu. De asemenea, să cercetăm în ce măsură ne-am împlinit datoriile către Dumnezeu, către
Sfânta Biserică, apoi către aproapele, către familie, către noi înșine, și așa să pășim către Sfânta Taină a Spovedaniei.
Știut este că Sfânta Spovedanie este
strâns legată de Sfânta Împărtășanie, după
cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Să se
cerceteze însă omul pe sine și așa să mă-
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nânce din pâine și să bea din pahar” (1
Cor 11, 28), adică să ia Sfântul Trup și
Sânge al Mântuitorului Iisus Hristos numai după vrednică mărturisire.
Potrivit cu greutatea păcatelor mărturisite și după cea mai bună socotinţă a preotului duhovnic, celui ce s-a spovedit i se
dă, înainte de dezlegare, un canon de pocăinţă, ca de pildă: rugăciuni, metanii, participarea la sfintele slujbe și îndeosebi la
Sfânta Liturghie din duminici și sărbători,
fapte de milostenie, înfrânări de la anumite mâncăruri sau fapte. Toate acestea nu
urmăresc pedepsirea celui ce s-a mărturisit, ci îndreptarea lui; ele sunt asemenea
unor leacuri spre însănătoșire duhovnicească, spre întărire în virtute și îndepărtare de păcat.
Roadele Sfintei Spovedanii sunt de nepreţuit. Căci ea ne dezbracă de haina întinată a păcatelor și ne îmbracă în haina
cea nouă a virtuţilor creștine, în haina luminoasă a harului dumnezeiesc; din starea de păcat și de osândă, ea ne trece în
starea de har mântuitor. Ea ne deschide
calea spre desăvârșire, ne sporește evlavia,
rodește curăţia sufletului, pacea cugetului, îndreptarea vieţii spre câștigarea fericirii vremelnice și veșnice.
Nu există date fixe pentru Sfânta
Spovedanie, dar e bun și folositor lucru,
pentru viaţa noastră duhovnicească, să ne
spovedim cât mai des, dar mai ales cu prilejurile arătate în legătură cu Sfânta
Împărtășanie.
Pr. Gheorghe Verzea
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FILOCALIC
AVVA PIMEN
ÎNŢELEPCIUNEA CUVÂNTULUI
„...Duhul trândăvirii... și al grăirii în deșert nu mi-l da mie.”

Îmbrăţișând cu bucuria dăruitului paginile Patericului egiptean, cititorul va observa cu siguranţă că fiecare virtute este șlefuită în parte de părinţii care și-au însușit-o
desăvârșit.
Astfel, avva Pimen, unul dintre cei mai vestiţi bătrâni din Sketis, și-a asumat până
la contopire virtutea „negrăirii în deșert”. Se spune că într-o zi a fost vizitat de un pustnic. Acesta aflase despre avva Pimen de la un ucenic al acestuia, care își lăudase mult
învăţătorul, și dorea să-l cunoască și să aibă folos. Întâlnindu-se, pustnicul a început a
vorbi despre Scriptură, despre lucruri duhovnicești și cerești, la care avva Pimen și-a
întors faţa și nu i-a dat nici un răspuns. Pustnicul, mâhnit, și-a arătat ucenicului nemulţumirea, iar acesta s-a dus la avva Pimen să-l întrebe de ce a făcut așa:
„– Acesta – i-a răspuns înţelept bătrânul – este din cei de sus, și de cele cerești grăiește.
Iar eu din cei de jos sunt, și grăiesc din cele pământești. De mi-ar fi grăit despre patimile sufletului, i-aș fi răspuns; eu pentru cele cerești, nu știu”.
Și aflând pustnicul smerita cugetare a avvei, s-a întors la el vorbindu-i despre patimile sale și luând sfat de folos.
Cu aceeași atitudine faţă de vorba care zidește, rostită din experienţa concretului,
avva Pimen aduce liniște în sufletul unui frate care păcătuise amarnic:
„– Ce să fac, avva? Vreau să mă pocăiesc trei ani.
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– Tot e mult. Dacă din toată inima se
pocăiește cineva și fuge de păcat, și în trei zile
îl primește Dumnezeu”.
Spunea un oarecare părinte din pustiu că avva Pimen, stând de vorbă cu alţii,
a numit „avvă” pe tânărul Agathon. Și când
a fost întrebat de ce numește „avva” pe un
tânăr, le-a răspuns:
„– Gura lui l-a făcut pe el să se numească avvă”. Apoi le-a spus:
„– Învăţaţi-vă gura să grăiască cele ce
inima le are, pentru că de vei fi tăcut, odihnă vei avea în tot locul”.
Cunoscându-l pentru vorba lui rară și
cugetată, un frate s-a dus la avva Pimen și
l-a întrebat:
„– Mai bine este a vorbi sau a tăcea?”.
Răspunsul pe care l-a primit definește întreaga personalitate a marelui Pimen,
atitudinea sa pilduitoare pentru toţi „în
deșert grăitorii”:
„– Cel ce vorbește pentru Dumnezeu,
bine face. Cel ce tace pentru Dumnezeu, asemenea”.

DIN CUVINTELE AVVEI PIMEN

– E mult – i-a zis bătrânul.
– Dar un an?
– Mult este și unul.
– Dar patruzeci de zile?
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Cuvântul 3:
Pentru că greu avea ceva să spună
l-au întrebat pe Pimen
cei cu el dimpreună:
„– Când te-ntrebăm de gândul cel ascuns
de ce nu ne dai, avva, un răspuns?
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– O... avva Pimen este mort. Nu mai
trăiește.
Sau aţi văzut voi mort care vorbește?”
Cuvântul 27:
„Tăcut nu-i omul care nu vorbește
și-n liniște pe toţi îi osândește,
ci e tăcut acel ce-ntreaga zi
vorbește din iubirea de-a zidi.”
Cuvintele 37, 38 și 39:
„Durerea ce vine
tăcerea o ţine
departe de tine.
Plânsul îţi folosește îndoit;
lucrează și mereu vei fi păzit.
Iar a trupului tihnă
căutată-n odihnă
este urâciune, pentru Dumnezeu.
Taci deci, și plânge-ntruna; ostenește
mereu.”
Cuvintele 81, 83 și 84:
„Odihnă ai așa:
oriunde te-ai afla
socoate-te pe tine
nimic; ... și-ţi va fi bine.
Iară de vrei să fii
stăpânit de tării
să fugi de a ta voie, de lene și plictis.
Acestea și tăcerea te duc în Paradis.”
Cuvântul 161:
„– De ce-mi slăbește trupul
iar patimile vin?
– Pentru că patima-i un trandafir cu
spin.”

Pr. Trandafir Vid,
Din volumul „De dragul păcătoșilor –
încercări de versificare a Patericului”
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ntreaga biserică, cu arhitectura, fresce-

A început să mă doară în piept...
tot mai des
noaptea tresar din somn
cu senzaţia
că cineva m-a strigat disperat
din lăuntrul meu...
iar ziua
mi se lasă în toate mădularele
mai grea ca moartea
oboseala lui Dumnezeu
de-a mă tot ruga
să am milă de mine....
Marius Iordăchioaia, A început

is-a un bătrân: satana este împletitor
de funii; pe cât îi dai șuvițe, împletește.
Iar aceasta o zic despre gânduri. Pe cât le
primești, pe atât se înmulțesc și asupra ta
se întăresc.

Z

n frate l-a întrebat pe un bătrân: cum
trebuie să alunge mintea gândurile
cele rele? Și i-a răspuns acela: nu poate de
la sine nicidecum să facă aceasta, căci nu
are o putere ca aceasta. Ci când năpădesc
asupra sufletului, îndată trebuie să alerge
cu rugăciune către Cel ce l-a făcut pe el și
Acela le topește ca ceara.

U

Patericul egiptean, XXV, 67-68
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Î le și mozaicurile sale, constituie o imen-

să icoană care este în spațiu ceea ce este
desfășurarea liturgică pentru timp: „cerul
pe pământ”, manifestarea divino-umanității
în care corpul hărăzit morții se preschimbă
în corporalitate duhovnicească.
Icoana nu este deci un element decorativ, nici numai o ilustrație a Scripturii.
Ea este parte integrantă a liturghiei și
constituie, cum a scris Leonid Uspensky,
„un mijloc de a cunoaște pe Dumnezeu și
de a se uni cu El”. Icoana face posibilă
cunoașterea lui Dumnezeu prin intermediul frumosului.
Dumnezeu, în fond, nu s-a făcut doar
auzit; El s-a făcut văzut, s-a făcut chip, iar
icoana prin excelență este cea a Crucii.
„Pentru că Nevăzutul îmbrăcându-se în
trup s-a făcut văzut, de aceea reprezentăm
asemănarea Celui ce s-a arătat” (Sf. Ioan
Damaschin). Icoana nu arată doar pe
Dumnezeu care s-a făcut Om ci și pe omul
care s-a făcut Dumnezeu. Icoana înfățișează
o prezență personală, ea sugerează adevăratul chip al omului, chipul său veșnic,
această a treia frumusețe la care suntem
chemați. Locul său este comuniunea.
Lumina dintr-o icoană nu provine dintr-un focar precis. Ea este peste tot, fără a
proiecta umbră, sau mai degrabă ea este
totdeauna interioară, totul este însorit interior. Iconografii numesc lumină fondul
însuși al icoanei, ca simbol al lui Dumnezeu
„totul în toate”. Adesea perspectiva este
inversată. Liniile nu converg către „un punct
de scăpare”, semn al spațiului decăzut care
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„în întregime privire”, spune Sf. Macarie, și
spre înțelepciunea frunții dilatate.
Olivier Clement, Întrebări asupra omului

acă nu iubim pe fratele, harul lui
Dumnezeu nu vine în suflet. Harul
vine de la iubirea pentru fratele și se păstrează prin iubirea pentru fratele.

D

Sf. Siluan Athonitul, Între iadul
deznădejdii și iadul smereniei

Foto: Iulian Nistea

separă și întemnițează, ele se dilată în lumină
„din slavă în slavă”. Sfinții deschid acest
spațiu îndumnezeit, venind la noi din infinit, aproape întotdeauna reprezentați din
față – profilul ar fi deja absență.
În acest context, chipul este reprezentat dupa cea mai mare asemănare personală dar împăcat, întregit, iluminat de duhul.
Buze fine și curate, urechi reduse, interiorizate, totul urcă spre ochi imenși, plini de
gravitate și blândețe – omul sfințit devine
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SFÂNTUL MUCENIC

CORNELIU SUTAȘUL
1 3 S E P T E M BR I E

După patima cea de
bună voie a Domnului
nostru Iisus Hristos,
după Învierea și după
Înălţarea Lui la ceruri,
era în Cezareea Palestinei un sutaș, anume
Corneliu, de neam din
Tracia. Acesta fiind în
întunericul necredinţei,
avea lucrările luminii și,
deși era păgân, a vieţuit ca un creștin și
pe Hristos, pe care nu-L știa, prin milostenii Îl cinstea. Vieţuind în mijlocul lumii
celei rele, s-a făcut bun, precum mărturisește despre dânsul Sfântul Apostol și
Evanghelist Luca, în faptele Apostolilor,
zicând: „Un bărbat oarecare era în Cezareea, anume Corneliu, sutaș, din cetatea
care se cheamă Italia; fiind cucernic și
temător de Dumnezeu, cu toată casa sa,
făcea milostenii multe la săraci și se ruga
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lui Dumnezeu totdeauna” (Fapte 10,1-2). Deci,
n-a trecut cu vederea
Dumnezeu aceste fapte
bune ale lui, ci a binevoit a-l lumina pe el cu
lumina credinţei și a-l
aduce în cunoștinţa adevărului, ca lucrările lui
cele bune să nu se acopere de întunericul necredinţei. Acest bărbat temător de Dumnezeu, rugându-se lui Dumnezeu în casa
sa, într-una din zile, a văzut că i s-a arătat
lui îngerul lui Dumnezeu, spunându-i că
rugăciunile și milosteniile lui au ajuns
înaintea lui Dumnezeu și poruncindu-i
să trimită în Ioppi după Simon, care se
cheamă Petru, de la dânsul ceea ce va auzi,
aceea să facă. Iar el, îndată a trimis cu
rugăminte să cheme pe Petru. Deci, mergând trimișii la Ioppi, s-a suit Petru în
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casa de sus, ca să se roage în ceasul al
șaselea din zi și fiind foarte flămând, a
avut o vedenie care îl îndemna să nu se
îngreţoșeze a merge la acel bărbat de alt
neam din cei netăiaţi împrejur, pentru că
nu se amestecau evreii cu alte neamuri,
ci se îngreţoșau de dânșii. Vedenia lui
Petru a fost astfel: Un vas oarecare ca o
masă de pânză, legată în patru colţuri, se
pogora de trei ori din cer, și un glas îi
poruncea lui Petru că cele ce se află în vas,
cele cu patru picioare de pe pământ și
fiarele și târâtoarele, precum și păsările să
le junghie și să le mănânce. Lepădându-se
Petru, a zis că niciodată n-a mâncat ce
este necurat. Atunci, glasul din cer i-a zis:
„Cele ce Dumnezeu le-a curăţit, tu nu le
spurca” (Fapte 10, 15). Această vedenie
era semnul întoarcerii la creștinism al lui
Corneliu și al celorlalte neamuri. Foamea
lui Petru a însemnat foamea cea scrisă de
Proorocul Amos: „Nu foame de pâine,
nici sete de apă, ci foame de auzirea cuvântului Domnului” (Amos 8,11). Și o
foame că aceea era în casa lui Corneliu și
a tuturor limbilor. Că precum dorea Petru
acea pâine trupească, așa doreau aceia pe
cea sufletească. Vasul cel de patru colţuri
legat închipuia biserica Lui care prin patru Evangheliști s-a întărit în credinţă. În
vas erau felurite vieţuitoare din cele necurate: fiarele, târâtoarele, păsările care
înseamnă limbile cele ce, prin înţelegerea
lor cea pământească, erau vieţuitoare cu
patru picioare, privind cu mintea în pământ și neînţelegând cele de sus și neștiind a cerceta cele din înălţime. Deci, fiare

erau cu iuţimea și jigănii otrăvitoare cu
necurăţia cea vătămătoare de suflet, iar
păsări zburătoare pe sus erau cu înălţarea
minţii spre mândrie. Dar i s-a poruncit a
le junghia pe acelea și a le mânca, adică:
cu sabia cea ascuţită a cuvântului lui Dumnezeu să ucidă patimile cele vechi păgânești, necuvântătoare și deprinderile cele
de fiare, și să facă sufletele și trupurile lor,
curăţite prin botez, jertfă vie, bine primită lui Dumnezeu. Pogorârea cea de trei
ori a vasului din cer a însemnat cea de trei
ori afundare la sfântul botez. Glasul cel
ceresc i-a spus că erau curăţite acelea de
Dumnezeu, adeverindu-l că nu numai
pentru israiliteni, ci și pentru alte neamuri
și-a vărsat Hristos sângele cel ce spală
spurcăciunile păcatelor.
Drept aceea, cugetând Petru la acea
vedenie și nedumerindu-se, iată ajunseseră trimișii de la Corneliu întrebând de
dânsul. Iar Duhul i-a poruncit să meargă
cu dânșii neîndoindu-se de nimic, ca pe
cel dintâi om dintre pagâni să-l împreune
cu trupul Bisericii lui Hristos; iar după
dânsul și celelalte neamuri să vină la
Hristos. Deci, intrând Petru în casa lui
Corneliu, l-a întâmpinat pe el Corneliu
cu cinste, cu toate rudeniile sale și cu prietenii cei iubiţi și, căzând la picioarele lui,
i s-au închinat. Iar Petru l-a ridicat pe el,
zicând: „Voi știţi că nu se cade omului
evreu a intra la cei de altă seminţie și a
avea împărtășire cu dânșii; însă, mi-a descoperit mie Dumnezeu că nu se cuvine a
numi spurcat sau necurat pe nici un om.
Deci, am venit la voi fără îndoire și vă
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întreb: cu ce gând m-aţi chemat pe mine
la voi ?” (Fapte 10, 28-29).
Iar Corneliu i-a răspuns lui cum a văzut pe înger și ce a auzit de la dânsul și l-a
rugat pe Petru că să-i spună cuvântul cel
de mântuire; iar Petru, deschizându-și
gura, a început a-i propovădui lui pe Iisus,
că Dumnezeu era în trup, cu oamenii, pe
pământ petrecând, învăţând și povăţuind
pe oameni la calea ce duce la cereasca
Împărăţie, și a făcut multe semne și minuni, tămăduind toate bolile și învăţând
cu cuvântul. „Acela de voie a pătimit, a
murit și a înviat, ca pe om să-l izbăvească
din patimi și să-l învieze din moarte, dăruindu-i lui viaţă veșnică; și acela va judeca viii și morţii, pentru care toţi proorocii mărturisesc, și tot cel ce crede în
numele Lui, iertare de păcate va lua” (Fapte
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10, 43). Acestea grăindu-le Petru și
Duhul Sfânt sălășluind cuvintele lui
în inimile celor ce ascultau, i-a adus
pe ei la credinţă și s-a botezat Corneliu
cu toată casa sa.
Corneliu este cel dintâi din pagâni care a crezut în Domnul nostru
Iisus Hristos; iar după botezul său a
părăsit toate cele păgânești și a mers
în urma lui Petru și a fost pus episcop
de dânsul.
Deci, înconjurând cu dânsul și cu
mulţi alţii diferite ţări, se ostenea cu
propovăduirea lui Hristos. Și fiind
Petru cu Timotei și cu Corneliu în
Efes, li s-a făcut lor știre de cetatea
Scipseos, cum că locuitorii ei se închină la idoli cu sârguinţa. Și se sfătuiau care dintre dânșii să meargă acolo
la propovăduire. Și aruncând sorţii, a căzut soarta pe Corneliu care, chemând pe
Dumnezeu în ajutor, a mers la cetatea aceea degrabă.
Era acolo oarecare dregător, anume
Dimitrie, filosof iscusit în înţelepciunea
elinească, care ura foarte mult buna cinstire creștinească și jertfea zeilor păgâni,
mai ales lui Apolo și Zeus. Fiind înștiinţat despre Corneliu că intrase în cetate,
îndată l-a chemat pe el înaintea sa și l-a
întrebat de unde și pentru ce a venit. Iar
Corneliu a răspuns: „Rob sunt al Dumnezeului Celui viu și, trimis fiind, am venit aici ca să te chem pe tine din întunericul cel adânc al neștiinţei și să te scot la
lumina adevărului și raza cea curată a cunoștinţei să lumineze sufletul tău”. Iar el,
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neînţelegând nimic din cele grăite, s-a
mâniat și cu iuţime i-a zis: „Eu altele te-am
întrebat și tu altele-mi răspunzi mie. Așa,
mă jur pe zei, că dacă nu-mi vei răspunde la fiecare întrebare, apoi nu voi cruţa
bătrâneţele tale, nici mă voi rușina de cărunteţele tale. Deci, spune-mi mie: la cine
ești ostaș și pentru ce pricină ai venit aici?”
Iar Corneliu a zis: „De voiești ca să știi
gradul meu, apoi să știi că sunt sutaș cu
dregătoria și când am auzit de tine, că tu
și femeia ta și toţi cei ce sunt sub stăpânirea ta aţi căzut în mare rătăcire, am venit ca să vă scap pe voi de idoleasca înșelăciune și să vă povăţuiesc la calea cea
adevărată și să vă împac cu unul Dumnezeu Cel viu, care a făcut cerul și pământul și toate cele ce sunt în dânsele”. La acestea Dimitrie a zis: „Te văd pe tine ajuns
la bătrâneţe și mi-e milă pentru anii tăi
cei mulţi; deci, încetează a-ţi lungi prin
cuvinte minciuna ta, apropie-te la zeii
noștri și te închină lor, iar de nu vei voi
că să faci aceasta, apoi să știi că la grele
chinuri te voi da pe tine și nici un Dumnezeu, afară de zeii mei, nu te va scoate
pe tine din mâinile mele”. Iar Corneliu a
zis: „Puternic este Dumnezeul meu, nu
numai să mă păzească pe mine de toate
răutăţile tale întreg și nevătămat și să mă
izbăvească din mâinile omenești, dar încă
și pe zeii tăi să-i zdrobească și să-i sfarme
ca praful pe idolii lor și pe tine, cel ce în
deșert nădăjduiești spre dânșii să te aducă la a lor cunoștinţă. Iar eu, zeilor tăi, ca
și idolilor lor celor fără de suflet, niciodată nu mă voi închina. Pentru că scris este:

zeii cei ce n-au făcut cerul și pământul să
piară; și iarăși: „Domnului Dumnezeului
tău să te închini și Lui unuia să-I slujești”.
Am venit aici pentru ca să vă povăţuiesc
pe voi la pocăinţă, ca să ieșiţi din cursele
diavolului, fiind de vii vânaţi de dânsul
după voia lui”. Iar dregătorul a zis: „M-am
jurat pe zeii mei că nu te voi cruţa pe tine
ci la grele munci te voi da, de nu vei jertfi zeilor”. Apoi, Corneliu l-a întrebat: „La
care zei poruncești să jertfesc?” Și i-a zis
dregătorul: „Jertfește lui Apolin și lui Die”.
Iar Corneliu a zis: „Deci, arată-mi mie pe
acei zei ai tăi”. Și s-a bucurat dregătorul,
socotind că vrea să se închine lor și l-a
dus pe el la capiștea lui Die. Și le urmă lor
lume multă, vrând să vadă pe Corneliu
închinându-se la idoli. Și sosind la capiște, au intrat într-însa dregătorul cu Corneliu și cu toţi cei ce veniseră cu dânșii,
între care era și femeia boierului, anume
Evantia, și Dimitrie, fiul lui, că așa se cheamă după numele tatălui său. Deci, Sfântul Corneliu, fiind în capiștea idolească,
s-a întors spre răsărit și, plecându-și genunchii săi la pământ, se ruga zicând:
„Dumnezeule, Cel ce ai cutremurat pământul și prin el ai mutat munţii în inimile mărilor, Cel ce prin mâna lui Daniil ai sfărâmat pe Vil și ai omorât pe balaur
și gurile leilor astupându-le ai păzit întreg
pe robul tău, Tu și acuma răstoarnă idolii aceștia și dă cunoștinţă poporului tău,
ca să știe că braţul tău este puternic!”. Așa
rugându-se sfântul, a ieșit din capiște împreună cu Dimitrie dregătorul și cu toată mulţimea poporului ce venise; iar
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Evantia cu Dimitrie, fiul său, rămăseseră
încă înăuntrul capiștei și deodată s-a făcut cutremur și a căzut capiștea cu idolii,
sfărâmându-se ca praful idolii lor spre
care nădăjduiau; și a fost apucată acolo
femeia dregătorului cu fiul lor, sub zidurile cele căzute. Și toată mulţimea văzând
căderea capiștei, s-a spăimântat. Iar boierul nu știa că femeia și fiul lui s-au astupat de ziduri. Corneliu însă, veselindu-se
de puterea Dumnezeului Celui viu, a zis
către boier: „Unde sunt acum, boierule,
idolii tăi cei mari?” Iar el, umplându-se
de mânie, a zis: „Spune nouă, fermecătorule, cu ce vrăji ai făcut să cadă capiștea
cu idolii noștri?” Și se sfătuia boierul cu
ai săi cu ce fel de chinuri să-l piardă pe
Corneliu. Dar, iată că aproape trecuse
ziua și soarele apunea; pentru aceea, nu
era vreme ca să chinuiască pe Corneliu.
Deci, a poruncit dregătorul ca să-l lege
cu mâinile și picioarele și așa să-l spânzure pe el în temniţă, ca toată noaptea, spânzurat, să pătimească până dimineaţa, iar
a doua zi voia să-l chinuie pe el cumplit
și apoi să-l ucidă. Fiind dus sfântul în temniţă cu mâinile și picioarele legate și spânzurându-l, precum a poruncit prigonitorul, îndată a alergat la dregătorul unul din
slujitorii lui, anume Teleton, zicându-i:
„Stăpâne, doamna ta și unul născut, fiul
tău, au pierit în capiște, sfărâmaţi fiind între ziduri de cutremur!” Auzind aceasta
Dimitrie și-a rupt hainele sale și se văita
cu amar, încă se tânguiau cu dânsul împreună și mai marii cetăţii, în timp ce alţii îl mângâiau. Dar cine putea să mângâ-
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ie o jale mare ca aceea care venise pe
nesimţite, aducând moartea cea neașteptată a femeii și a fiului său? Apoi, a zis către cei ce stăteau de faţă: „Mergeţi, aruncaţi pietrele capiștei celei căzute, până ce
veţi afla oasele iubitei mele soţii și ale dulcelui meu fiu și, aflându-le, să mi le aduceţi aicea”. Grăind acestea a ridicat glasul
și a plâns cu jale mare. Tânguindu-se el,
a venit degrabă mai marele jertfitorilor,
anume Varvat, zicând: „Am auzit glasul
femeii tale și fiului tău, din mijlocul zidurilor celor căzute, strigând așa: „Mare este
Dumnezeul creștinesc care ne-a scăpat
pe noi vii de această cumplită moarte,
prin robul său Corneliu. Deci, rugaţi pe
acel sfânt bărbat ca să ne scoată pe noi de
aici, ca să nu pierim desăvârșit, pentru că
vedem minunile cele de mirare ale Dumnezeului lui și auzim glasul îngerilor celor ce cântă: Slavă întru cei de sus lui
Dumnezeu și pe pământ pace, întru oameni bună-voire”.
Acestea auzindu-le boierul de la
Varvat, îndată a alergat de grabă cu toţi ai
săi la robul lui Dumnezeu în temniţă și
l-au aflat pe el umblând, pentru că Îngerul
Domnului îl dezlegase pe el din legături.
Și a căzut boierul la picioarele lui Corneliu,
zicând: „Mare este Dumnezeul tău,
Corneliu, care păzește pe soţia mea și pe
fiul meu, încă vii, în capiștea cea căzută.
Deci, ne rugăm ţie, robule al Dumnezeului
celui preaînalt, vino și îi scoate pe dânșii
de acolo și, iată, eu și toţi cei cu mine credem în cel propovăduit de tine, Hristos
Cel răstignit”.
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Deci, mergând Sfântul Corneliu cu
dânșii la capiștea idolească cea căzută și
ridicându-și spre cer ochii săi, a
zis: „Doamne, Dumnezeul puteuţi pe pământ și îl
rilor! Cel ce cauţi
utremură, de a căfaci pe el de se cutremură,
sc munţii și seacă
rui faţă se topesc
uţi fiind
adâncurile, Însuţi
Domn; ascultă suspigaţi și
nele celor legaţi
ânt pre
scoate din pământ
Ţi înEvantia, și nu-Ţi
e
toarce faţa ta de la fiul
pre suei și ia aminte spre
ru nufletele lor pentru
mele Tău”.
Așa rugându-se el, deodată s-a deschis locul
unde era ţinută Evantia cuu fiul său, între ziute și au ieșit de
durile cele căzute
acolo amândoi sănătoși, lăudând
pe Dumnezeu. Deci, toţi cei ce
erau acolo, și auu văzut acea preae, strigau: „Mare
slăvită minune,
ul creștinilor”. Și
este Dumnezeul
mitrie cu femeia,
s-a botezat Dimitrie
cu fiul său și cuu toată casa sa și
s-au botezat cu dânsul și ceilalţi
ăr două sute șapoameni, la număr
tezeci și șapte.
A petrecut Sfântul Corneliu
reme îndelungaîn acea cetate vreme
ând spinii necretă, dezrădăcinând
le omenești și sedinţei din inimile

mănând sămânţa bunei credinţe. Și, în
scurtă vreme a adus la Hristos toată cetatea și pe oarecare bărbat cinstit,
anume Evnomie, pe care l-a făcut preot. Apoi, pl
plin fiind de zile,
a sosit la fericitul său sfârșit, de
care fiind înștiinţ
înștiinţat mai înainte
de vreme,
vrem se nevoia la
rugăciu
rugăciune cu osârdie,
gătindu
gătindu-se mai înainte spre calea pe care
avea să
s meargă la
Dumne
Dumnezeul său.
De
Deci, adunând pe
toţi creștinii
cre
pe care îi
întorsese de
la nedumnezeire, îi învăţa pe dânșii
ca să petreacă în credinţă, în dragoste și îîn toate faptele
bune, să se ocârm
ocârmuiască pe sine,
sporind în porunc
poruncile Domnului.
Apoi, învăţându-i pe ei din destul, a auzit un glas din cer, zicând
către dânsul: „Co
„Corneliu, vino la
mine, că iată s-a ggătit ţie cununa
dreptăţii!” Acea
Aceasta auzind-o
Corneliu, îndată ss-a întors la rugăciune și plecându-și
plecând
genunchii
a zis: „Doamne, Dumnezeul
D
nostru, Cel ce m-ai învrednicit
î
pe
mine a păzi credin
credinţa, a săvîrși nevoinţa și a birui pe cel potrivnic,
mulţumesc Ţie de toate. Încă mă
rog ţie Doamne, caută
c
spre robii
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tăi din înălţimea cea sfântă a Ta și milostiv să fii lor. Întărește-i pe dânșii în credinţă, împuternicește-i în nevoinţă, sporește-le lor în păzirea sfintelor Tale
porunci, ca neîncetat să slăvească Prea
Sfânt Numele Tău, acum și în vecii vecilor”. Și toţi zicând: „Amin!” și-a dat cu
bucurie duhul său în mâinile Dumnezeului
Celui ce la cer l-a chemat pe el. Iar dregătorul Dimitrie cu Evantia soţia sa, cu fiul
Dimitrie, cu Evnomie preotul și cu toţi
credincioșii, plângând mult deasupra părintelui și învăţătorului lor și aprinzând
lumânări și cântând cântări deasupra mormântului, l-au îngropat pe el cu cinste
aproape de capiștea cea căzută a lui Die.
Și în toate zilele credincioșii mergeau la
mormântul lui, cădelniţau cu tămâie și se
rugau și multe tămăduiri se dădeau bolnavilor de la mormântul lui.
Trecând mulţi ani și ducându-se toţi
la Domnul, a rămas neștiut urmașilor lor
locul acela unde au fost îngropate moaștele Sfântului Corneliu, că crescuseră împrejurul lui rugi și tufe multe și nimeni
nu știa de comoara aceea de mult preţ.
S-a întâmplat oarecând de a mers acolo episcopul Silvan de la cetatea ce se numea Troia, căruia sfântul Corneliu i-a zis:
„De multă vreme petrec aici și nimeni nu
m-a cercetat”. Iar episcopul, sculându-se
din somn, se miră de acea vedenie, și nu
pricepea cine i se arătase. Iar în noaptea
viitoare iarăși i s-a arătat sfântul, zicându-i: „Eu sunt Corneliu sutașul. Moaștele
mele zac în rugii cei ce sunt aproape de
locul unde era oarecând capiștea lui Die.
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De aceea, să-mi zidești biserică aproape
de locul lui Dimitrie, iar locul se numește Pandohium și multe trupuri ale credincioșilor și sfinţilor fraţi sunt îngropate
acolo.” Dimineaţa episcopul a spus vedenia aceea clerului său și au mers cu toţii
la rugii pe care în vedenie îi arătase lui
sfântul și, rugându-se, începu a săpa; și
aflară racla ce avea în ea moaștele sfântului Corneliu, din care ieșeau negrăite,
bune, miresme întregi și nestricate. Și s-au
veselit foarte mult pentru aflarea unei astfel de mari vistierii.
Episcopul era în dificultate pentru biserica pe care sfântul i-a poruncit să o zidească, pentru că n-avea atâta avere câtă
ar fi fost de trebuinţă spre zidirea bisericii. Însă și în aceasta Sfântul Corneliu nu
a zăbovit a ajuta episcopului; pentru că,
în viitoarea noapte, s-a arătat oarecăruia
om, anume Evghenie, care era dreptcredincios și foarte bogat. Aceluia i-a poruncit să dea averi episcopului Silvan cât va
fi de-ajuns spre zidirea bisericii. Iar
Evghenie a spus vedenia aceea episcopului și i-a dat lui toate cele de trebuinţă. Și
începând a zidi sfânta biserică, degrabă a
săvârșit-o pe ea și a înfrumuseţat-o cu toată buna podoabă. Apoi, sosind vremea în
care cinstitele moaște ale sfântului să fie
aduse din rugi în acea biserică zidită, s-a
adunat mulţime de credincioși, cu episcopul Silvan și cu Evghenie, având în
mâinile lor lumânări aprinse. Și când a
început episcopul cu clerul a cânta cântarea cea întreit sfânta, îndată singură de
sine s-a mișcat racla și se ducea cu nevă-
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zute mâini la biserică și nu îndrăznea nimeni din oameni a se atinge de dânsa.
Deci, văzând toţi acea minune, cum
merge racla singură, se mirau cu frică și
ca printr-o gură strigau cu toţii: „Sfânt!
Sfânt! Sfânt! Domnul Savaot, Cel ce ne-a
arătat nouă puterile și minunile sale, prin
Corneliu, robul Său”. Încă s-a întâmplat
de erau acolo și mulţi necredincioși care,
văzând acea minune, au crezut în Domnul Iisus Hristos. Iar când au ajuns la biserică și au intrat într-însa, mulţi stăteau
și de-o parte și de alta, privind unde va
merge racla cu moaștele și unde va sta.
Deci, mergând ea drept a stat aproape de
altar, de partea dreaptă. Apoi, voia episcopul ca să-l pună pe el înlăuntrul altarului și nimeni nu putea să miște racla din
locul acela, în care singură a stat. Și s-au
făcut multe minuni atunci și după aceea
de la sfintele moaște ale plăcutului lui
Dumnezeu.
Murind episcopul Silvan, s-a pus după
dânsul episcop Filostorghie. Acela a îndemnat pe oarecare zugrav, anume
Evcratie, ca toată biserica să o înfrumuseţeze dar mai cu seamă icoana Sfântului
Corneliu să o împodobească frumos.
Deci, zugravul, când începu să zugrăvească icoana Sfântului Corneliu, nu putea ca
să-i închipuiască bine faţa lui și o ștergea
și iarăși o zugrăvea și iarăși o ștergea, de
multe ori, neputând deodată să o zugrăvească cu bună podoabă.
S-a mâhnit Evcratie și zicând asupra
sfântului oarecare cuvinte de hulă i-a lăsat chipul lui așa. Și vrând ca să zugrăveas-

că altceva pe zidul bisericii, s-a suit pe o
scară și, alunecând cu picioarele, a căzut
de pe scară la pământ și atât de rău s-a lovit încât a rămas aproape mort. Apoi, luându-l pe el ceilalţi, care se întâmplaseră
acolo, l-au dus la casa lui și l-au pus pe pat
abia viu, neputând nici a grăi. Și vedeau
toţi că erau viermi împrejurul buzelor lui
și unii intrau, iar alţii ieșeau din gură.
Aceasta era pedeapsa pentru că a îndrăznit, cu buzele lui, a zice cuvinte de hulă
asupra sfântului. Dar, precum singur
Domnul, așa și sfinţii, robii lui, nu se mânie până la sfârșit, nici nu ţin vrăjmășie
în veac, așa a doua zi acela care pe femeia și pe fiul lui Dimitrie din mijlocul zidurilor celor risipite i-au scos vii, acela și
lui Evcratie i s-a arătat și, luându-l pe el
de mână, ca din somn l-a ridicat de pe pat
și apoi nevăzut a fost. Iar Evcratie, simţindu-se pe sine sănătos, a alergat la biserica sfântului și căzând la cinstita raclă, în
care zăceau tămăduitoarele moaște ale lui
Corneliu, cu lacrimi cerea iertăciune pentru greșeala sa și mulţumea sfântului că
l-a miluit și l-a tămăduit de durere pe el,
cel ce era aproape de moarte. Deci, două
folosuri a câștigat zugravul acela, din arătarea sfântului: tămăduire și cunoștinţa
feţei lui, cum fusese la chip. După însănătoșire, a zugrăvit pe Sfântul Corneliu
pe icoană, așa precum l-a văzut pe el arătându-i-se lui. Și preamărea pe Hristos
Dumnezeu, Cel împreună cu Tatăl și cu
sfântul Duh slăvit în veci. Amin.
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Zidurile din suflete

Î

ntr-un sat aflat la o răscruce de
drumuri, un ţăran a descoperit o
comoară. Săpa în curte când, la un
moment dat, a găsit câteva pungi mari,
pline cu galbeni. Ţăranul acesta era văduv şi nu avea copii. Banii erau foarte
mulţi, iar el i-a dat primarului, ca să îi
împartă cu ceilalţi oameni din sat.
Satul cu oameni modeşti se transformase într-un sat cu oameni bogaţi. Ca
să îşi cheltuiască banii, ei au început să
cumpere tot felul de lucruri, şi multe
dintre ele nici măcar nu le trebuiau.
Cel mai lacom dintre ei era primarul.
Se dusese vorba că, în loc să împartă
comoara în părţi egale fiecărei gospodării, el îşi păstrase mult mai mult decât
ar fi trebuit. Pentru ca oamenii să nu
ştie ce strânsese în curte, primarul şi-a
înconjurat-o cu ziduri înalte şi groase.
Încetul cu încetul, ceilalţi i-au urmat
exemplul şi şi-au construit ziduri împrejurul curţilor. Le-au făcut înalte, ca ale
primarului, dar subţiri, ca să nu dea prea
mulţi bani pe materiale. Satul semăna cu
o cetate, cu un labirint de piatră. Fiecare şi-a pus la porţi paznici bine înarmaţi, angajaţi din satele vecine.

Vreme de câteva zile, când se mai
întâlneau pe drum, oamenii nu mai simţeau nevoia să vorbească unii cu alţii.
Dădeau din cap, cu o politeţe falsă. Apoi
au renunţat şi să se salute. Nu mai voiau să se cunoască între ei. Nu mai voiau să ştie decât de averile lor.
În loc să Îi mulţumească lui Dumnezeu, aşa cum făceau înainte şi pentru
micile bucurii pe care le aveau, bărbaţii
au renunţat să se mai roage. De Dumnezeu nu mai aveau nevoie. Şi chiar le-au
interzis femeilor să meargă la biserică,
ca nu cumva să mai ţină legătura între
ele – şi să spună celorlalte ce au în casă.
Fără credincioşi, biserica a rămas pustie. Numai părintele, singur, se ruga în
ea de dimineaţa până seara ca iubirea să
se întoarcă între săteni; pentru că sătenii deveniseră oameni cu inima de piatră. Nici pe copii nu i-au mai lăsat să se
joace împreună. Copiii nu mai aveau voie
să aibă prieteni. Ba chiar nici să meargă la şcoală nu au mai fost lăsaţi. Şi
şcoala s-a desfiinţat.
Când satul a încetat să mai fie sat,
când oamenii au uitat să mai fie oameni,
ceva s-a întâmplat. A început un mare
cutremur.
Pământul a început să se clatine. Speriaţi, au ieşit cu toţii din închisorile lor.
Le era teamă să nu fie îngropaţi de vii.
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S-au adunat în curtea bisericii, singura
curte fără ziduri. Numai primarul a rămas acasă, închis în palatul pe care şi-l
construise.
Unii plângeau, alţii se rugau cu mâinile ridicate spre cer. Zidurile, ce păreau să ţină o veşnicie, se prăvăleau cu
zgomot peste case. Parcă venise sfârşitul lumii.
Dar nu era decât un cutremur, care
s-a oprit la fel de brusc cum începuse.
Şi nu a lăsat în urmă decât un singur
mort: primarul. Acesta murise în mijlocul templului său de piatră, care fusese
sfărâmat de mânia cerească.
Oamenii şi-au amintit cum, după un
alt cutremur, care avusese loc cu mulţi
ani în urmă, s-au ajutat unii pe alţii să
îşi refacă gospodăriile. Şi-au adus aminte câtă nevoie au să se ajute unii pe alţii la vreme de necaz. Şi, timizi, cei ale
căror case erau mai întregi s-au oferit
să îşi ajute vecinii. Fără ziduri, satul redevenise sat. Odată cu zidurile de piatră se sfărâmaseră şi zidurile din suflete...
Foarte de dimineaţă, femeile s-au
strâns la biserică să Îi mulţumească lui
Dumnezeu pentru un astfel de cutremur.
(www.ortodoxia.md)
NU UITAŢI: Când Dumnezeu ne trimite ceva ce noi considerăm a fi un necaz, să nu uităm să-I mulţumim – sigur
e spre mântuirea noastră, chiar dacă
uneori ne e greu să înţelegem asta cu
mintea noastră de pământeni. Cele ale
lui Dumnezeu se simt cu inima şi împreună cu ceilalţi, nu singuri...

JOCURI

propuneri pentru
a petrece timpul liber
cu prietenii
CURSA
PICĂTURILOR DE PLOAIE
Copiii sunt împărţiţi în 2-3 şiruri liniare, egale numeric, paralele, la o lungime de braţ distanţă între ele.
Participanţii trebuie să fie numerotaţi,
în ordine crescătoare, de la capul şirului spre coadă. Jucătorii iau poziţia şezând încrucişat. Conducătorul
jocului strigă un număr, iar jucătorii
care au acel număr ies prin dreapta
şirului şi aleargă înainte, ocolesc primul jucător, aleargă spre coada şirului, ocolesc şi revin la locul iniţial.
Jucătorul care a ajuns primul aduce
un punct echipei sale. Câştigă echipa cu cele mai multe puncte.
Jucătorii pot sta şi în picioare, iar cursa poate fi efectuată şi altfel decât
alergând: în „mersul piticului” sau
sărituri ca broasca sau purtând un
pahar plin cu apă etc.
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Reţete

și sfaturi practice

TERINĂ CU BRÂNZĂ
ȘI SOMON
Terina cu brânză și somon afumat poate să fie un aperitiv gustos și aspectuos pentru o masă festivă, dar și un preparat delicios pentru un copil. Se prepară ușor și
poate fi servită în orice moment al zilei.

Ingrediente: 400 g somon afumat, de
preferat felii mai groase; 100 g cremă de
brânză; 100 g brânză proaspătă; 100 g
brânză feta; 100 g unt moale; 3-4 linguri
de pătrunjel, mărar verde și frunze verzi
de ceapă, tocate mărunt; 2 linguri suc de
lămâie, sare, piper.
Mod de preparare: Se desface fâșii somonul. Alegeţi forma în care vreţi să faceţi
terina, de preferat o formă de cozonac sau
un vas lung. Se amestecă cele trei tipuri de
brânză cu untul și condimentele. Așezaţi
în vas hârtie de copt sau folie de aluminiu.
Tapetaţi tava cu fâșii de somon, lăsând părţi
mai mari în afară. Umpleţi cu crema de
brânză, apăsând ușor cu o lingură, și acoperiţi cu restul de somon. Lăsaţi vasul la
frigider peste noapte. Serviţi terina tăiată
felii subţiri lângă pâine prăjită.
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SALATĂ CAPRESE
Salata Caprese, un simbol al aromelor mediteraneene, apreciată și foarte gustoasă, este
servită ca aperitiv sau fel principal, nu ca garnitură. Succesul acesteia constă în prospeţimea și buna calitate a ingredientelor folosite.
Ingrediente: 500 g mozzarella; 400 g
de roșii rotunde foarte proaspete; 2 linguri ulei de măsline extravirgin; sare; o legătură de busuioc verde; opţional: oregano, oţet balsamic, ceapă verde tăiată
rondele.
Mod de preparare: Se spală roșiile, se
usucă și se taie în felii de aproximativ 1
cm grosime. Mozzarella se scurge bine de
zer și, de asemenea, se taie în felii de 1 cm
grosime. Se clătește busuiocul sub jet de
apă rece și se lasă la zvântat sau se usucă

în prosop de hârtie absorbantă. Se așază
pe un platou: felii de roșii, alternând cu
felii de mozzarella, iar pe fiecare felie de
mozzarella se pune câte o frunză de busuioc verde. Se asezonează cu sare și se
stropește cu ulei de măsline extravirgin;
după preferinţă, se poate presăra și oregano uscat sau ceapă verde și un fir de oţet
balsamic. Se lasă la frigider aproximativ o
oră înainte de a fi servită.

TORT PAN DI STELLE
Vă propun o reţetă de tort pe cât de ușoară, pe atât de gustoasă și răcoritoare.
Ingrediente: 1 l frișcă lichidă dulce,
500 g iaurt (simplu sau cu fructe), fructe
(opţional), o pungă (cca 500 g) PAN DI
STELLE (biscuiţi de cacao rotunzi); esenţă de rom.
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ȘTIAŢI CĂ...?

Mod de preparare: Frișca se bate până
începe să devină tare. Se adaugă iaurtul,
romul (și opţional bucăţele de fructe) până
se omogenizează totul. Se observă că totul devine mai solid. Pe un platou se așază un rând de biscuiţi, apoi un rând de
frișcă, și iar biscuiţi urmaţi de frișcă, până
se termină compoziţia. Frișca va fi ultima
adăugată. Se ornează după imaginaţia fiecăruia.
POFTĂ BUNĂ!
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• Salata Caprese este un preparat pe cât
de simplu, pe atât de faimos al bucătăriei
italiene, originară din Insula Capri, de la
care și-a luat numele. Istoria Salatei Caprese
nu este cunoscută cu exactitate, însă se spune că este o invenţie a unui bucătar foarte
patriot, căruia, după cel de-al Doilea Război
Mondial, îi plăcea să folosească culorile tricolorului italian în preparatele sale. Cel care
a făcut, de fapt, Salata Caprese faimoasă în
întreaga lume occidentală a fost Farouk, regele Egiptului, care, vizitând Insula Capri
în 1952, într-o după-amiază, întorcându-se
de pe plaja din Marina Piccola, a cerut un
preparat ușor, unic și care doar să-i potolească foamea și a fost servit cu un sandvici
umplut cu Salată Caprese (felii de roșii
proaspete, alternând cu felii de mozzarella,
parfumate cu oregano). Această salată l-a
impresionat foarte tare pe Farouk, astfel încât a cerut să fie inclusă pe lista preparatelor sale culinare favorite. Este considerat inventatorul Salatei Caprese tip sandvici.
Preoteasa Daniela Porumb
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ORIGINEA LUMII
ÎNTRE CREAȚIE ȘI EVOLUȚIE
„Veți cunoaște adevărul,
iar adevărul vă va face liberi”
(Ioan 8, 32)

3. ORIGINEA UNIVERSULUI DIN PERSPECTIVA ȘTIINȚEI
ână la începutul secolului al XX-lea, oamenii de știință, în general, și astronomii, în special, concepeau Universul ca un spațiu absolut fix, o arenă în care stelele, planetele și toate celelalte corpuri cerești își desfășoară mișcarea. Această
concepție va sta la baza teoriei universului staţionar, formulată în anul 1948 la Cambridge de matematicianul, fizicianul și astronomul englez Fred Hoyle (1915-2001),
sprijinit de astrofizicianul austriac Thomas Gold (1920-2004) și de matematicianul și
astronomul austriaco-britanic Hermann Bondi (1919-2005). Aceștia afirmau că Universul nu are un moment de apariţie, a existat dintotdeauna, „este nesfârșit de mare și
infinit, fără început și fără sfârșit”1 , dar materia a evoluat totuși, până la structura ei prezentă, în spaţiul neobservabil, unde se creează continuu, din nimic, o materie primordială sub formă probabilă de hidrogen.2
Cei trei oameni de știință s-au inspirat la conceperea acestei teorii, după cum
afirma cosmologul și profesorul de matematică și fizică teoretică John David Barrow
de la Universitatea din Cambridge, din „filmul «Sfârșitul nopții», un film care se termina prin întoarcerea la situația cu care a început. ... Ei voiau ca universul să înfăţişeze
acelaşi aspect general observatorilor în toate timpurile, de la trecutul infinit până la viitorul infinit. Au conceput un model în care universul era, în medie, întotdeauna la fel şi nu
avea nici un început”.3 S-au luat în calcul principiile termodinamicii, mai concret legea
conservării energiei, care afirmă că energia totală a unui sistem fizic închis rămâne
nemodificată în timp, indiferent de natura proceselor interne care au loc în sistem, și
„legea” entropiei (noțiunea de entropie aparține fizicianului și matematicianului

P
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german Rudolf Clausius, care a utilizat-o
mai întâi în termodinamica clasică în anul
1865, după care a extins-o și la Univers,
vorbind despre „moartea termică eternă a
Universului”), care se referă la evaluarea
gradului de dezordine sau degradare a
energiei unui sistem. Pentru a evita implicaţiile acestor legi, Hoyle și colaboratorii săi au presupus că undeva, în afara
spaţiului, legile nu se aplică, ceea ce înseamnă că în spaţiul neobservabil există
o „creaţie” continuă de materie din nimic,
care intră apoi în procesul cosmic pentru
a-l menţine într-o stare de echilibru, în
timp ce universul observabil se degradează conform celui de-al doilea principiu al
termodinamicii sau noțiunii de entropie.
Nu este vorba, deci, de o creație la început, în sens teologic, ci de o apariție de
la sine continuă într-un spațiu în care legile fundamentale ale Universului nu sunt
infirmate, ci doar aplicabilitatea lor este
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suprimată. Deși această teorie a fost
privită ca o „cosmogonie perfectă”4,
fiind susținută cu tărie mai bine de
20 de ani, în realitate teoria însăși
exclude observaţia științifică, deci
dovedirea ei pe cale experimentală,
ea aparţinând doar domeniului ipotezelor, presupunerilor și imaginației
științifice. Hoyle, împreună cu doar
câțiva apropiați ai lui, văzând că teoria o fost abandonată de întreaga
comunitate științifică, au adus o revizuire acesteia în 1993, numindu-o
teoria universului quasi (aproape)
- staționar, deci au relativizat prima
teorie, fără să renunțe la principiile ei de
bază. Cu toate explicațiile adăugate, teoria, care a avut ca punct de plecare o
imaginație artistică, a fost total respinsă,
neexistând nicio dovadă reală în sprijinul
ei, aceasta rămânând în sine doar o speculaţie pseudoștiințifică îndrăzneaţă, care
a încercat să explice originea Universului.
Teoria universului staționar nu a fost
altceva decât o ripostă nereușită la teoria
universului extensiv (sau în expansiune), teorie cunoscută publicului larg sub
numele de teoria Big Bang (Marea Explozie). Paradoxal, termenul de big bang
a fost utilizat pentru prima dată în anul
1949 de Fred Hoyle, la o emisiune la Radio BBC, în sens ironic, disprețuitor la
adresa teoriei universului extensiv, pe care
o socotea eronată.
Teoria Big Bang, în formă incipientă, a fost concepută în 1927 de Georges
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Lemaître (1894-1966), preot catolic belgian și profesor de fizică și astronomie la
Universitatea Catolică din Louvain.
Acesta a lansat ipoteza, luând în calcul și
teoria relativității marelui savant Albert
Einstein, că Universul este în expansiune, pornind de la un punct inițial, pe care
l-a numit „«Atom primordial», o materie superconcentrată cu un diametru de circa 30 de ori mai mare decât al Soarelui”5,
un tip de „Ou cosmic” care a explodat,
acesta fiind considerat începutul creației
lui Dumnezeu. Lemaître era de părere că
vârsta Universului este cuprinsă între 10
și 20 miliarde de ani.
În anul 1929, astronomul și astofizicianul american Edwin Hubble (1889-1953),
în cinstea căruia a fost numit celebrul telescop spațial Hubble, a confirmat dintr-o
perspectivă eminamente științifică, ipoteza lui Lemaître, descoperind existența
altor galaxii din Univers, în afară de galaxia noastră Calea Lactee, ceea ce l-a făcut
pe Hubble să devină fondatorul astronomiei extragalactice. Hubble a reușit să
schimbe percepția generală despre universul static în care se mișcau planetele,
stelele și celelalte corpuri cerești. El a descoperit că Universul se află într-o stare dinamică, galaxiile îndepărtându-se unele
de altele, altfel atracția gravitațională le-ar
fi adunat laolaltă. La baza acestei descoperiri a stat efectul observat de el, precum
și de alți cercetători, în modificarea spectrului electromagnetic al galaxiilor, care
stabilea o proporționalitate între variația
spectrului electromagnetic al unei anumi-

te galaxii și depărtarea acesteia de planeta
noastră, Pământ. Cu alte cuvinte, lumina,
care este undă electromagnetică, după
cum explică profesorul John D. Barrow,
atunci „când sursa ei se îndepărtează de observator, scăderea frecvenţei undelor luminoase se traduce prin faptul că lumina vizibilă receptată pare ceva mai roșiatică. De
aceea efectul e numit «deplasare spre roșu».
Când sursa luminoasă se apropie de observator, frecvenţa receptată crește, lumina vizibilă devine mai albastră, iar efectul e numit «deplasare spre albastru». Hubble a
descoperit că lumina provenind de la galaxiile pe care le privea prezenta o deplasare
spre roșu sistematică. Măsurând valoarea
deplasării, el putea determina cât de repede
se îndepărtează sursele de lumină, iar prin
compararea strălucirii aparente a stelelor de
același tip putea deduce distanţele lor relative faţă de noi. Hubble a descoperit că, cu
cât sursa de lumină se afla mai departe, cu
atât se îndepărta mai repede de noi. Această tendinţă poartă numele de Legea lui Hubble. Ceea ce descoperise Hubble era expansiunea universului. A fost cea mai mare
descoperire a știinţei secolului al XX-lea și a
confirmat previziunile teoriei generale a relativităţii privind universul: nu poate fi static. ... Dacă universul se află în expansiune,
atunci când inversăm sensul istoriei și privim spre trecut ar trebui să găsim dovezi că
el provine dintr-o stare mai mică, mai densă - o stare ce pare să fi avut la un moment
dat dimensiunea zero. Acesta este începutul
care a devenit cunoscut sub numele de big
bang”.6
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Foto: Albert Einstein și Georges Lemaître (Pasadena, California, 1923)
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Teoria Big Bang-lui avea să fie acceptată
de întreaga comunitate științifică și să avanseze nespus de mult în explicații. Fizicianul
și cosmologul ruso-american George Gamow (1904-1968) împreună cu colaboratorii săi au publicat în anul 1948 numeroase detalii legate de teoria Big Bang, iar în
1964 fizicienii americani Arno Penzias și
Robert Wilson au descoperit cea mai solidă
dovadă, existentă pretutindeni în Univers,
în sprijinul Marii Explozii, pentru care au
primit Premiului Nobel pentru fizică în anul
1978. Este vorba despre „radiația cosmică
de fond”, o formă fosilă de radiație electromagnetică, o microundă, care reprezintă o
cantitate constantă de energie rămasă sub
formă de fotoni în întregul Univers.

40

Fără a intra în alte detalii, precum și
în numeroasele explicații mai moderne,
se poate rezuma afirmând că, în urmă cu
peste 13 miliarde de ani, când nu exista
nici spațiu și nici timp, datorită unui colaps gravitațional, a existat o enormă explozie incandescentă, de sute de milioane de grade Celsius, de protomaterie și
protoenergie nestructurată superdensă,
care, răcindu-se în condițiile primordiale
extreme, a dat naștere izotopilor nucleelor de hidrogen și de heliu, care la rândul
lor au permis apariția reacțiilor de tip nuclear ce au dus la formarea tuturor elementelor chimice, iar prin evoluție în miliarde de ani la Universul existent.
Scenariul originii Universului prezentat de teoria Big Bang, în cele aproape nouă
decenii de la apariția ei, pare să satisfacă
o mare parte a comunității științifice și a
celei teologice. Încă din anul 1951, papa
Pius al XII-lea a declarat, cu ocazia întâlnirii membrilor Academiei Pontificale de
Științe, că teoria Big Bang-ului este în
concordanță cu conceptele romano-catolice referitoare la Creație. Este adevărat că
fondatorul acestei teorii, G. Lemaître, și
preot fiind, nu l-a exclus pe Dumnezeu ca
inițiator al acestui scenariu, însă este cunoscut faptul că Lemaître nu privea Știința
și Teologia ca fiind complementare, ci distincte și independente, Știința ocupându-se strict de studiul legilor și fenomenelor fizice, iar Teologia de legea
spiritului. Această percepție, ce caracterizează, din păcate, o mare parte a oamenilor de știință, face ca explicațiile pe care
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le oferă Știința să nu aibă aproape nimic
în comun cu învățătura teologică.
Pentru a putea trage concluziile, putem sintetiza că autorii teoriei universului staționar și adepții ei, oameni de știință
considerați a fi de marcă, printre care se
număra inițial și Einstein, aveau următoarele convingeri:
• Universul este etern, fără început
și fără sfârșit, însă are totuși un început, pentru că materia primordială exista la început, apărând altcumva și dealtundeva din nimic, și
are și un sfârșit, ținând cont de entropia din Univers, dar se consideră totuși că Universul este veșnic.
• Materia primordială se creează într-un mod inexplicabil din nimic
și evoluează de la sine continuu
până la starea Universului observabil.
• Universul are legi bine definite, însă
într-un anumit spațiu, care nu poate fi decât tot al Universului (în cazul în care nu se acceptă existența
Multiversului, adică a mai multor
Universuri, complicîndu-se astfel
la maximum toată problematica),
legile, care sunt universale, totuși
nu se aplică.
Nu este de mirare că nici măcar logica care a stat la baza acestei teorii nu
a funcționat, fără a mai lua în calcul
inexistența dovezilor științifice care să
explice această lipsă de logică.
Susținătorii teoriei universului extensiv erau acuzați de cei ai universului

staționar că simpatizează cu Teologia
creației, pentru că acceptă un început al
Universului, despre care, după cum am
văzut, și cei din urmă au vorbit, fără să-l fi
recunoscut în mod direct. Însă, adepții
Big Bang-ului, ca să arate că nu este vorba de vreo inspirație din învățătura teologică, au presupus că:
• Înainte de a exista Universul cu materia/energia sa, pe când nu exista nici spațiu și nici timp, care din
punct de vedere fizic sunt strâns
legate de materie, a existat totuși o
materie sau energie primordială
nestructurată și concentrată, deci,
neordonată, dar totuși organizată
de la sine într-un anumit gen de
spațiu și timp, diferită însă de tot
ceea ce există și poate fi observat
astăzi.
• Această protomaterie, deși era extem de haotică, a putut totuși de la
sine să formeze un tip de entitate
primordială nedefinită, având totuși
anumite dimensiuni și însușiri, fiind de zeci de ori mai mare decât
Soarele și având multe milioane de
grade Celsius.
• Materia primordială nestructurată, care, de fapt, era înțeleasă ca fiind, de la sine, suficient de organizată, în miimi de fracțiuni de
secundă, a explodat, structurându-se și organizându-se de la sine
și prin sine, la temperaturi de mii
de ori mai mici, în multe miliarde
de ani, în Universul actual.
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Se poate observa limpede că și logica acestei teorii este la fel „luminată
exploziv”, adică este un nonsens, ca și
logica teoriei anterioare, fără a mai răspunde la întrebările și socoti criticile
pe care oamenii de știință le-au adus
punctual Big-Bang-lui:
• Care este originea protomateriei/
energiei, de unde poate proveni
aceasta și cum se explică modul ei
de organizare?
• Cum a ajuns materia primordială
la temperaturi atât de ridicate, ce
anume a determinat creșterea temperaturii?
• Care sunt cauzele și legile fizice
care au stat la baza exploziei și cum
de au putut exista acestea într-un
Univers încă inexistent și nestructurat?
• Explozia ar fi trebuit să propulseze întrega materie radial, în afară;
conform principiului conservării
impulsului unghiular, nicio parte
a ei nu ar fi putut căpăta o mișcare
curbilinie, orbitală.
• Dacă radiația de fond ar fi o dovadă a exploziei, atunci aceasta ar trebui să fie omogenă și izotropă (aceeași în toate direcţiile), dar ea este
anizotropă în toate direcţiile.
• În urma exploziei universul ar fi
trebuit să fie uniform în macrostructura sa, însă el este plin de
aglomerări uriașe de materie în
unele părți, iar în altele există numai spaţii goale.
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• Superexplozia primordială ar fi produs cu siguranţă un haos absolut,
așa cum produce orice explozie, o
mișcare uriașă în direcţia destructurării, ce nu ar mai fi permis niciodată universului primordial, complet lipsit de structură, atingerea
unui înalt grad de organizare.
Așadar, indiferent la ce grad de complexitate și persuasivitate inductivă vor
ajunge teoriile științifice, în tot scenariul
lor se poate observa, de către oricine este
interesat să înțeleagă originea Universului,
și inclusiv a sa, că întreg procesul apariției
și dezvoltării acestuia îl exclude explicit
sau implicit pe Creator. Totul este prezentat ca o realitate eternă sau spontană, care apare și reacționează de la
sine, intră prin sine însăși într-un proces evolutiv și se organizează tot de la
sine în miliarde de ani în ceea ce se
numește Univers, o realitate extrem
de complexă și ordonată, cu legi bine
determinate.
Astfel de abordări, lipsite și de logică și de argumentare științifică solidă, nu
se încadrează în percepția corectă și unitară a realității, pentru că Teologia și
Știința, corecte, juste, nu pot fi decât două
domenii sinergice, complementare, în
care imaginația, supozițiile și contradicțiile
nu-și găsesc deloc locul. Și aceasta, nu
pentru că se are în vedere racordarea argumentărilor științifice la învățătura teologică, sau invers, ca să fie amândouă la
unison, ci în primul rând ca să existe o
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abordare realistă și soluții obiective în
interiorul Științei, care nu trebuie să joace roluri pseudoștiințifice. Teologia, fiind confesională, are în sânul ei nota
diversității, a diferențelor de învățătură,
dar niciodată la nivelul fondului care constituie temelia de bază a Teologiei, pe
când Știința ridică probleme serioase la
nivelul fondului ei, dovedindu-se, în multe privințe, un joc, un spectacol pseudoștiințific al elitelor academice, care
și-au propus, uneori poate neintenționat,
să-i încânte prin orice mijloace și prin
orice scenariu pe oamenii simpli, plecând poate de la premiza că în ultimele
secole Știința i-a eliberat pe oameni de
obscurantismul religios și credințele imaginare și le-a dăruit lumina adevăratei
cunoașteri. Dacă astfel se prezintă lucrurile, înseamnă că principiile care stau la
baza Științei trebuie rescrise, ca Știința
să aibă locul binemeritat pe scena vieții,
altfel omul va ajunge la concluzia eronată că nu există adevăr în această lume și
va acționa ca atare.
Însă, oameni de știință onești, precum
profesorul J. D. Barrow de la Cambridge,
au tăria să mărturisească adevărul științific,
încheind una din cărțile sale astfel: „limitarea cunoștințelor noastre empirice despre
univers la regiunea vizibilă ne face să nu putem niciodată testa consecințele unui model
pentru întreaga stare inițială a universului.
Vedem doar consecințele evoluției unei părți
infime din starea inițială. Poate că într-o
bună zi vom reuși să spunem ceva despre originile propriei noastre vecinătăți cosmice.

Dar nu vom cunoaște niciodată originile universului ca întreg. Cele mai adânci secrete
rămân de nedezlegat”.7
Adevărul, în ceea ce privește originea
Universului, atât din perspectiva Teologiei,
cât și a Științei obiective este că Nihil
Creator, nulla creationis, adică dacă nu există Creator, nu poate exista nici creație,
pentru că Universul se descoperă în toate detaliile pe care le poate înțelege omul
și în toată organizarea sa macrocosmică
ca opera Creatorului atotputernic, care l-a
creat, organizat și ordonat, imprimând în
el legile după care funcționează cu regularitate fascinantă.
Pr. Drd. Ioan Trandafir Bobîrnea

Note:
1. Harald V. Sprockhoft, Naturwissenschaft und
christlicher Glaube - ein Widerspruch ?, Ed.
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt,
1992, p. 10.
2. Vezi Henry M. Morris, Creaţionismul știinţific, trad. Iosif Țon, Ed. Societatea Misionară
Română, Wheaton, Illinois Illinois, 1992, p.
26.
3. John D. Barrow, Originea Universului, trad.
Alexandru David, Ed. Humanitas, București,
2007, p. 44.
4. Henry M. Morris, Bazele biblice ale știinţei
moderne, trad. Liviu Cotrău, Ed. Societatea
Misionară Română, Wheaton, Illinois, 1993,
p. 141.
5. Harald V. Sprockhoft, op. cit., p. 8.
6. John D. Barrow, op. cit., p. 16-17.
7. John D. Barrow, op. cit., p. 145.
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PRAZNICUL ADORMIRII MAICII DOMNULUI
ȘI MANIFESTĂRILE LEGATE DE ZILELE SFINŢILOR
MARTIRI BRÂNCOVENI ÎN EPISCOPIA ITALIEI

ineri, 15 august, Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului de pe lângă sediul Eparhial din Roma și-a
prăznuit hramul pentru a șasea oară. La
acest moment de prăznuire, Preasfințitul
Părinte Episcop Siluan a slujit Sfânta și
Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un
sobor de preoți și diaconi. Programul liturgic a început la ora 09:00, pe o scenă
special amenajată în parcul Episcopiei.
După slujirea Dumnezeieștii Liturghii, a
urmat și tradiționala agapă frățească, alături de toți creștinii și pelerinii prezenți la
praznicul Adormirii Maicii Domnului.

V
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Sâmbătă, 16 august, la sediul Episcopiei de la Roma, dar și în toate parohiile
din Italia, s-a slujit Dumnezeiasca Liturghie întru pomenirea Sfinților Martiri
Brâncoveni, la care s-au adăugat diverse
manifestări religioase și culturale comemorative. Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a slujit Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi
la sediul Episcopiei.
Sfârșitul Zilelor Sfinților Brâncoveni în
Episcopia Italiei s-a încununat duminică,
17 august, cu slujirea în sobor alături de
Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a
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parohiilor din Roma și împrejurimi și cu
un program de poezie și cântec religios
prezentat de parohiile prezente, pentru ca
Sfinții Martiri Brâncoveni să fie cinstiți
cum se cuvine și în cetatea mucenicilor,
Roma.
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ADIERE BRÂNCOVENEASCĂ
ÎN PAROHIA CAMPOSAMPIERO

erioada dedicată martiriului
Sfinților Brâncoveni am petrecut-o
într-o „adiere brâncovenească”. Din
dorința de a face cunoscută viața Sfinților
Martiri Brâncoveni, am realizat o mică
expoziție închinată lor.
Dacă sfinții sunt iubiți, cinstiți, scumpi și încărcați de atâta slavă înaintea lui
Dumnezeu, se cuvine ca ei să fie scumpi, iubiți și cinstiți și în fața oamenilor.
Viața, experiența și învățătura lor sunt
menite să fie v iața, ex periența și
învățătura noastră. De fapt, tuturor ne
sunt adresate cuvintele: „Fiți sfinți!...
Fiți desăvârșiți!”. De aceea, idealul și

P
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virtuțile sfinților trebuie mereu cunoscute, cultivate și urmate.
Fericiți sunt sfinții mucenici care și-au
dat viața pentru Hristos și nu s-au lepădat
de El de frica morții și a chinurilor! Iată
că sfinții mucenici brâncoveni ne-au dat
un foarte mare exemplu de jertfă și mucenicie pentru dragostea lui Hristos. Cei
șase mucenici și-au dat propria viață pentru Hristos chiar în ziua praznicului
Adormirii Maicii Domnului.
Exemplul lor vorbește oamenilor despre oameni. Sfânta Scriptură face acest lucru în toate paginile sale. Ca să înțelegem
adevărul, Dumnezeu ne vorbește nouă, oamenilor, despre oameni. Astăzi, faptele
noastre trebuie să vorbească mai mult decât
cuvintele. Cuvântul
trebuie să devină faptă. Dumnezeu așteaptă
cuvintele noastre transpuse în faptele iubirii
de oameni. Reușim
aceasta? Sfinții au fost
oameni și rămân printre noi, oamenii, pentru a ne arăta că acest
lucru este posibil.
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MARTIRIUL SFINȚILOR BRÂNCOVENI OMAGIAT
ÎN SICILIA, LA CATANIA

uminică, 10 august, după săvârșirea Sfintei
Liturghii, credincioșii parohiei „Sfânta
Muceniță Agata” din Catania au fost invitați
să participe la evenimentul dedicat Anului omagial al
Sfinților Brâncoveni.
În prima parte a programului, s-a evocat viața, activitatea și importanța domniei „Prințului de aur”. Expoziția
din curtea bisericii, destinată personalității domnitorului care a stat la cârma Țării Românești vreme de douăzeci și cinci de ani, a devenit treptat o adevărată poartă
de intrare în istorie pentru enoriașii parohiei.
În partea a doua a evenimentului, pe scena organizată ad-hoc, credincioșii coordonați de preoteasa
Geta Ichim au dat mărturie despre credința Sfântului
Constantin Brâncoveanu și a fiilor acestuia prin sceneta: „Mai bine să mori de o sută de ori decât să-ți lepezi credința”.

D
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Cei prezenți au înțeles durerea tatălui care își jertfește
fiii pentru apărarea credinței,
dar au și deplâns neputința
noastră de a fi întotdeauna pe
calea lui Hristos.
Mesajul creștin care a răzbit
timp de trei sute de ani prin pilda sfinților ajunge la noi până
astăzi. Cuvintele lor rămân în
conștiința noastră până la
sfârșitul veacului:
„Copiii mei, fiți curajoși!
Am pierdut tot ce aveam pe lumea aceasta; să ne mântuim
cel puțin sufletul, spălându-ne
păcatele în sângele nostru!„.
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HRAMUL PAROHIEI DIN PAVONA

u ajutorul Domnului, în data de
10 august 2014 s-a sărbătorit primul hram al parohiei „Sfântul
Mucenic Lavrentie Arhidiaconul” din
orașul Pavona (Roma), păstorită de părintele Daniel Șurubaru.

C
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După Sfânta Liturghie, credincioșii
s-au bucurat împreună în cadrul agapei
frățești pregătite de credincioasele parohiei.
Dăm slava lui Dumnezeu și mulțumim
pentru toate binefacerile Lui!
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