VREMEA POSTULUI

CRĂCIUNULUI
Vremea curăţirii și a pregătirii
pentru a primi pe Dumnezeu întrupat
Iubiți cititori,

remea acestui an a ajuns la un
moment aparte, acela al pregătirii pentru întâmpinarea luminosului Praznic al Nașterii Domnului care,
în acest an, începe în 14 noiembrie.
Evangheliile din duminicile acestei perioade pun accentul, în mod pedagogic,
pe grija față de propria mântuire și pe felul neașteptat și de neprevăzut în care poate să vină sfârșitul vieții noastre, subliniind importanța binelui pe care îl facem și,
în mod special, a milosteniei, în dobândirea iertării și a vieții veșnice.
Așadar, bine este să ne oprim, fie și
puțin, din alergarea cea de toată vremea
și să cugetăm cu sinceritate și realism la
importanța pe care noi o acordăm mântuirii și vieții veșnice, să cercetăm ce
conținut au ele în conștiința noastră și
cât spațiu ocupă în atenția noastră cotidiană, pe scara priorităților noastre.
Aceasta făcând, avem ocazia să constatăm dacă mântuirea și viața veșnică ocupă un loc principal, important în viața
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noastră sau dacă ne preocupă doar „ocazional” și superficial.
Perioada postului este tocmai ocazia cea
mai potrivită pentru a căuta și primi
răspunsuri la întrebările cele esențiale care
privesc relația noastră personală și continuă
cu Dumnezeu Cel Viu și Care ne-a făgăduit,
după învierea Sa, să fie cu noi în toate zilele,
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până la sfârșitul veacurilor (Matei 28, 20).
Dacă avem o asemenea relație cu El, cum
să o adâncim și să o îmbunătățim; dacă nu
avem o asemenea relație, cum să facem să
nu ne lipsim de un asemenea privilegiu sau
chiar atu? Pentru că, dacă cei ce urmează
principiile și interesele lumii acesteia caută
cu tot dinadinsul să cunoască persoane cât
mai sus puse și să se apropie cât mai mult
de ele pentru a-și împlini interesele, cu atât
mai mult, cei care trăiesc după principiile
date nouă de Dumnezeu au tot interesul să
se apropie de El și de prietenii Lui – sfinții,
pentru a-și putea împlini interesul de a deveni
cetățeni deplini ai Împărăției Lui.
De altfel, prin Botez se primește statutul de fii ai lui Dumnezeu și, prin urmare,
de moștenitori de drept ai Împărăției Tatălui
ceresc, alături de Fiul Său Cel veșnic. Dar
tocmai pentru că, prins de grijile lumii
acesteia, omul înclină spre uitarea rostului celui dumnezeiesc primit la Botez,
Biserica, în înțelepciunea ei de mamă grijulie, pune în fiecare an înaintea fiilor ei
perioade în care aceștia să le lase pe plan
secund pe cele trupești și lumești și să ia
aminte la cele cerești și duhovnicești, așa
cum este și perioada de post pe care o petrecem acum.
Dacă pentru creștinii primelor veacuri
perioada aceasta era premergătoare și pregătitoare botezării copiilor sau a celor care
se adăugau lor dintre păgâni, pentru noi ea
este o vreme de curățire a simțirilor și a
înțelegerii, un prilej de adâncire a Tainei
Întrupării Fiului lui Dumnezeu și de meditare asupra binecuvântatelor consecințe ale
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acesteia pentru viața noastră și asupra sensului ei. Este o binevenită ocazie, de neratat, de a ne pregăti de sărbători și altfel decât cumpărând de mâncat și de băut, ci
curățindu-ne sufletul și pregătindu-l să devină lăcaș în care să dăm sălaș Pruncului
dumnezeiesc care Se naște pentru a ne mântui. Vremea postirii înseamnă și o perioadă
de înfrânare de la împlinirea hatârurilor și
de a pune câte ceva „deoparte” pentru a putea face daruri celor lipsiți, precum odinioară cei trei crai și păstorii au dăruit
Pruncului ceresc născut în peștera din
Betleem. Prin întruparea lui Dumnezeu,
creștinul îl identifică pe fiecare dintre semenii lui, și mai ales pe cei lipsiți, cu un frate mai mic al Domnului, având conștiința
că dăruindu-i lui, dăruiește Însuși Domnului,
știind că mai fericit este a da decât a lua ( cf.
F. Ap. 20, 35).
Venirea în trup a lui Dumnezeu înseamnă că El vine să ne grăiască față către față,
nu doar prin proroci, așa cum a făcut-o în
Vechiul Testament. De aceea, perioada
postului ar putea fi ocazia să începem a ne
hrăni chiar zilnic, dacă este cu putință, din
cuvântul Domnului, începând cu
Evanghelia de la Luca, de exemplu, care
începe ca o poveste și ne istorisește despre Buna vestire, despre nașterea Domnului
și despre toate cele ce s-au petrecut cu El
până la răstignire, la moarte și la învierea
Sa din morți. A ajunge la Crăciun cu toate acestea reîmprospătate în memoria și în
inima noastră ne-ar ajuta să-L primim cu
altă conștiință, mai vie, pe Cel Care Se
naște în ieslea Betleemului.
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Dar cel mai mare dar pe care îl aduce
întruparea și arătarea în trup a Fiului Celui
unul-născut și veșnic al lui Dumnezeu Tatăl
este faptul că El ni Se face celor ce-L primim și credem în El Pâinea Vieții, pogorâtă din cer, din care dacă mănâncă cineva,
nu mai moare (cf. In. 6, 50) - adevărată
mâncare și adevărată băutură (In. 6, 55).
Nu numai atât, prin pogorârea Sa la noi,
El coboară Cerul pe pământ, aducând
aproape de noi Împărăția Cerurilor, dăruindu-ne privilegiul de a fi cetățeni și
moștenitori împreună cu El ai acesteia.
Dar ne putem întreba cum se manifestă Împărăția lui Dumnezeu pe pământ, în
chip văzut și palpabil, în zilele noastre? Și
nu doar cei necredincioși, ci și mulți dintre creștini ar răspunde că nu există așa
ceva… Însă cei care trăiesc cu luare aminte la rânduiala lui Dumnezeu știu că
Împărăția lui Dumnezeu are repere vizibile și palpabile și anume bisericile și slujbele care se săvârșesc în ele și, prin extensie, tot locul și momentul în care se pleacă
genunchi smeriți și se înalță rugăciune către Dumnezeu, urmând îndemnul psalmului (102): În tot locul stăpânirii Tale binecuvintează suflete al meu pe Domnul.
Dar creștinul care își trăiește propria
identitate zi de zi și nu doar la Paști și la
Crăciun, știe că păstrarea privilegiului de a
fi cetățean al Împărăției lui Dumnezeu, de
aici de pe pământ, depinde de o poruncă
mântuitoare vrednică de luat în seamă și în
serios, cel puțin ca cea primită de Adam în
Rai și de care, după cum bine știm, a depins
rămânerea lui în părtășia de viață cu

Dumnezeu. Și aceasta se amintește la fiecare Dumnezeiască Liturghie, atunci când se
pomenesc cuvintele spuse de Domnul
Hristos la Cina cea de Taină, atunci când a
frânt pâinea, a binecuvântat-o, a sfințit-o și
a frânt-o, dând-o ucenicilor Săi și zicând:
Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu
care pentru voi se frânge, întru lăsarea păcatelor. Faceți aceasta întru pomenirea
Mea. Apoi a luat paharul, după cină, zicând:
Beți dintru acesta toți; acesta este Sângele
Meu, al Legământului cel nou, care pentru voi și pentru mulți se varsă, întru lăsarea păcatelor. Faceți aceasta întru pomenirea Mea. Că, ori de câte ori, dacă veți
mânca din pâinea aceasta și veți bea din
acest pahar, moartea mea veți vesti (și învierea Mea veți mărturisi – zice Sfântul
Vasile cel Mare în Liturghia Sa), până ce
voi veni.
De aceea, odată cu Pogorârea Sfântului
Duh, creștinii stăruiau în rugăciune, în citirea psalmilor și în frângerea pâinii (cf. F.
Ap. 2, 32 ș.u.), pentru că aceasta constituie de fapt hrana cea esențială a sufletului
de care depinde starea lui de sănătate și capacitatea de rezistență a sistemului său imunitar în fața mulțimii de viruși și de boli
sufletești care îl atacă din toate părțile.
Fie ca această perioadă a postului să ne
fie un prilej de început bun în a repune la
locul cuvenit grija față de cele sufletești,
pentru a ne bucura de Crăciun mai mult
ca niciodată până acum!
+ Episcopul Siluan
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
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PILDA OSPĂŢULUI CERESC
(după Sfântul Luca)
a 27-a duminică după Rusalii - Lc 14, 16-24

ristos a fost, în timpul celor trei ani ai vieţii Sale publice, un misionar neobosit , străbătând toate
drumurile Israelului și
mergând să predice peste tot Vestea cea
Bună a Împărăţiei lui Dumnezeu. A vorbit fără încetare, El, Cuvântul lui Dumnezeu, gura Tatălui Ceresc. Ceea ce s-a consemnat în Evanghelie nu e decât o mică
parte a ceea ce a spus și a făcut, după mărturia Sfântului Ioan (In 21, 25, care este
ultimul verset al acestei Evanghelii și deci
punctul final al celor patru), dar de bună
seamă e vorba de partea cea mai însemnată. De cele mai multe ori, a vorbit în parabole sau pilde. Termenul vine din grec e s c u l parabol ê , c a re î n s ea m nă
comparaţie, apropiere, simbol1. O pildă
este o scurtă istorisire cu caracter simbolic, apropiată de poezie și deci ușor de memorat într-o societate cu cultură orală2:
este o poveste cu finalitate teologică și duhovnicească. O poveste e prin definiţie
atemporală și universală: ea privește deci
pe toţi oamenii din toate timpurile3. Celălalt aspect, indicat de Hristos Însuși uce-
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nicilor Săi, este că îi obligă pe oameni să
gândească, să facă efortul de a înţelege
sensul ei ascuns. Pildele reprezintă prin
excelenţă pedagogia lui Hristos.
Pilda Ospăţului ceresc, care ar fi mai
bine să se numească „a ospăţului de nuntă ceresc”, are un caracter eshatologic4 evident, deoarece se referă la sfârșitul timpurilor și ne arată planul lui Dumnezeu
pentru Om, destinul său duhovnicesc.
Hristos a istorisit-o de două ori, cu variante, în contexte și în momente diferite și
pentru auditori diferiţi. Acest lucru nu
este de mirare: probabil majoritatea pildelor au avut mai multe versiuni, chiar
dacă nu se găsesc decât câteva exemple în
Evanghelie. Diferitele versiuni se completează și se îmbogăţesc reciproc, Hristos
punând accentul când asupra unui punct,
când a altuia în funcţie de ascultătorii Săi,
fără să-i uităm pe Apostoli, care erau primii destinatari, deoarece erau chemaţi să
transmită acest adevăr dumnezeiesc întregii omeniri.
Am comentat deja versiunea Sfântului
Matei (22, 1-14) în coloanele Apostoliei5.
Ea a fost istorisită de Domnul la sfârșitul
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misiunii Sale pământești, între Florii și
Patimile Sale, și are un puternic caracter
eshatologic, deoarece comportă două judecăţi, una colectivă (Împăratul dă pieirii pe ucigașii slugilor sale și le arde cetatea), iar cealaltă personală (excluderea
omului care nu s-a îmbrăcat cu veșmânt
alb, adică cu Hristos).
Versiunea Sfântului Luca a fost istorisită într-un context foarte diferit, probabil la Ierusalim6: ea încheie un întreg
ciclu de învăţături în jurul „ospăţului”,
adică al acestui moment privilegiat și festiv care reunește pe oameni pentru a se
împărtăși împreună cu bucurie (prin împărţirea mâncărurilor și a vinurilor bune).
Iisus vindecă mai întâi un bolnav de idropică în ziua sabbatului la o masă în casa
unuia dintre mai-marii Fariseilor; apoi
istorisește pilda la un ospăţ (căutarea locului celui de pe urmă) și dă ca sfat să se
cheme „pe săraci și neputincioși” mai degrabă decât pe prieteni și bogaţi. El sfârșește acest lung discurs cu pilda Ospăţului
ceresc, ca urmare a unui cuvânt al unuia
dintre meseni: „Fericit este cel care va
prânzi7 în Împărăţia lui Dumnezeu”, ceea
ce arată că evreii erau conștienţi de faptul că Împărăţia Cerurilor este simbolizată de un ospăţ, moment de desfătare
și de împărtășire. Hristos va prelua cuvântul acestui om, pentru a da o învăţătură teologică și o lecţie aspră lui Israel
și întregii omeniri.
„Un om a făcut cină mare…”:
Versiunea Sfântului Matei este mai precisă: Domnul face referire direct la

„Împărăţia Cerurilor, care asemănatu-s-a
omului împărat care a făcut nuntă fiului
său” (Mt 22, 2). Știm deci că acest om
reprezintă pe Tatăl ceresc și că acest mare
ospăţ este un ospăţ de nuntă, pe care
Acesta îl dă pentru nunta Fiului Său cu
Biserica, a lui Dumnezeu cu Omul. „Și a
chemat pe mulţi.” După Părinţii Bisericii,
această invitaţie de la început privește pe
Avraam și pe Moise. De ce nu poftește
întreaga omenire? De fapt, „mulţi” poate însemna „toţi”, însă fără a avea un sens
de obligaţie, deoarece iubirea se bazează pe libertate8.
„La ceasul cinei…”: aceasta înseamnă în ceasul de seară al lumii, la sfârșitul
timpurilor, adică sfârșitul eonului căderii
și în zorii eonului reînnoirii, care va fi cel
al Împărăţiei lui Dumnezeu. Desigur,
Hristos S-a întrupat „la mijlocul vremurilor” pentru a-l mântui pe Om, ceea ce
face cu putinţă toate, însă împlinirea de
pe urmă, „nunta Mielului” (Apoc 19, 9),
este rânduită la sfârșitul vremurilor.
„Stăpânul casei” (numit astfel începând
de la versetul 21) trimite „pe sluga Sa” să
spună celor poftiţi să vină, „căci toate sunt
gata”. Putem considera că „sluga Sa” este
un termen generic pentru „slujitorii Săi”
(așa cum se întâmplă la Sfântul Matei) și
care va desemna succesiv prorocii, Apostolii
și chiar mucenicii și sfinţii, după anumiţi
Părinţi. „Totul este gata” este explicitat în
versiunea Sfântului Matei: „juncii mei și
cele îngrășate s-au junghiat…”: este vorba
de jertfa lui Hristos, Mielul lui Dumnezeu,
Care a fost jertfit, Care a înviat și Care stă
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de-a dreapta lui Dumnezeu9. Într-adevăr,
totul este gata pentru ca omenirea să poată împărtăși bucuria lui Dumnezeu, pentru a fi îndumnezeită. Oaspeţii reprezintă
pe Israel10, pentru că a fost primul popor
care a ascultat pe Dumnezeu, prin Avraam
și Moise, și care a zămislit pe Mesia. Israel
era menit să deschidă drumul pentru întreaga omenire.
Înainte de a merge mai departe, se cuvine să subliniem cinstea deosebită care
se face Omenirii de către Însuși ziditorul
ei: Dumnezeu cheamă pe oameni la
masa Sa cea cerească pentru ca toţi să-I
împărtășească bucuria, lumina și fericirea
de a vedea pe Fiul Său unindu-Se cu Omul
și, prin el, cu întreaga zidire. Ce minune!
Omul e chemat la fericirea veșnică.
Suntem departe de mizerabilismul moral
și clerical care a îndepărtat de Dumnezeu
atâtea generaţii.
Însă răspunsul cade greu ca o secure:
„cu toţii au început să-și ceară iertăciu-
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ne”, adică refuză să vină la
ospăţul dumnezeiesc.
Această frază tragică este
rușinea omenirii, rușinea
zidirii. Există trei etape
de scuze care reprezintă
trei tipuri de oameni, sau
mai degrabă trei tipuri de
preocupări omenești, și
care sunt bogate în învăţătură duhovnicească.
Primul a cumpărat o
ţarină și se scuză pentru
că trebuie să meargă să o
vadă. Câmpul reprezintă „pământul”, tradiţia, înrădăcinarea și chiar cultura, civilizaţia. Este o preocupare care poate părea nobilă. Însă ce ipocrizie! Cine ar
cumpăra un câmp fără să-l fi văzut mai înainte? Și, după cum spune Episcopul Ioan
într-o foarte frumoasă predică despre
Ospăţul eshatologic, un câmp nu se mișcă: poate să aștepte11.
Cel de-al doilea a cumpărat cinci
perechi de boi (= zece12) și se scuză pentru că trebuie să meargă să-i încerce. Boii
reprezintă forţa motoare, munca, energia, creativitatea, afacerile… Este o necesitate vitală: fără muncă, fără hrană nu
există confortul vieţii. Însă totuși este și
aici o oarecare ipocrizie, pentru că nu se
cumpără 10 boi (adică o mică cireadă)
fără să-i fi examinat cu atenţie13. Iar odată cumpăraţi pot să stea în staul timp de
o zi…
Al treilea are o scuză imparabilă: s-a
căsătorit și trebuie să se unească cu soţia
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lui. Ce e mai frumos decât iubirea conjugală? Această scuză pare a fi cea mai bună:
și cu toate acestea e mai rea decât toate.
Dumnezeu îl invită la nuntă, iar el răspunde: nu, căci am propria mea nuntă. E o
adevărată oroare! Aceasta înseamnă: am
ce îmi trebuie, nu am nevoie de Tine, nu
vreau să mă unesc cu Tine, nu Te iubesc.
De fapt, aceasta înseamnă: nu am nevoie
de iubirea Ta, Te urăsc…
Aceste trei persoane reprezintă omenirea , dar omenirea chemată de
Dumnezeu, adică pe cei a căror conștiinţă duhovnicească a fost trezită14. Nu
sunt niște oameni fără căpătâi, nu sunt
vinovaţi de greșeli morale: în societate,
s-ar spune că sunt niște „oameni de bine”.
Și, cu toate acestea, săvârșesc cel mai mare
dintre păcate, un păcat în duh: spun nu
lui Dumnezeu, Îi refuză invitaţia, nu vor
să se unească cu El, nici să conlucreze cu
El: păcătuiesc împotriva iubirii. Este cel
mai mare păcat și, în fond, singurul păcat adevărat.
Ajunși la acest moment al pildei, ne-am putea spune, după gândul
omenesc: gata! Trageţi
cortina! Totul s-a terminat. Dar nu este așa.
Hristos ne va iniţia în gândurile dumnezeiești intime, ne va da pe faţă „inima” lui Dumnezeu. Tatăl
cel ceresc este mânios.
Atunci trimite pe sluga Sa
să străbată „pieţele și uli-

ţele cetăţii” pentru a aduce la ospăţul
Său pe cei „săraci, pe neputincioși, pe
orbi și pe șchiopi”. Acest lucru este simbolic. Primii, cei care au refuzat invitaţia, erau cei „chemaţi”, ei reprezintă iudaismul oficial și sunt în „cetate”
[Ierusalim], așezaţi în case. Cei care sunt
în pieţe și pe uliţe nu au case: nu sunt
„așezaţi”. Sunt învinșii vieţii, cei părăsiţi,
rătăcitorii, ereticii și schismaticii. Dar cu
toate acestea sunt în cetate: au auzit vorbindu-se de Dumnezeu.
Însă sluga, după ce și-a îndeplinit însărcinarea, spune Stăpânului: „tot mai
este loc”. Bineînţeles că este, pentru că
odaia de nuntă era prevăzută pentru întreaga omenire. Ce iubire a lui Dumnezeu
pentru Om!
Atunci Stăpânul atinge culmea iubirii
Sale15 pentru Om și spune acest cuvânt
uimitor: „mergeţi deci la răspântiile drumurilor” și „pe câţi veţi găsi, chemaţi-i
la nuntă” (Mt 22, 9). Aceia nu sunt în

APOSTOLIA • NR. 80 • NOIEMBRIE 2014

7

TÂLCUL EVANGHELIEI

cetate, nu au auzit niciodată vorbindu-se
de Dumnezeu. De aceea stăpânul spune:
„silește-i să intre”. Aceasta înseamnă: ia-i
de mână, convinge-i, nu au nici o conștiinţă duhovnicească, nu sunt în stare să știe
ce e bun pentru ei, sunt niște copii. Acest
lucru reamintește ceea ce Domnul îi spusese lui Iona, care era deznădăjduit văzând
că pedeapsa pe care fusese însărcinat să o
vestească Niniviţilor nu mai sosea (ceea
ce-l făcea să treacă drept un impostor):
cum vrei să-i pedepsesc, când „nu știu să
deosebească dreapta de stânga lor…”?
(Iona 4, 1). Aceia reprezintă neamurile,
păgânii, idolatrii…
Concluzia stăpânului este admirabilă și ne descoperă adâncurile cugetelor
dumnezeiești: „ca să mi se umple casa”.
Dumnezeu vrea să Se unească cu zidirea
Sa din dragoste deplină. Aceasta este voia
dumnezeiască și aceasta se va împlini,
orice s-ar întâmpla, căci Domnul a spus:
„Cuvântul Meu nu se întoarce către Mine
fără să dea rod” (Is 55, 11). Însă fraza finală este o judecată vrednică de temut:
„Căci vă spun [Cuvântul lui Dumnezeu,
logion dumnezeiesc]: „Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta din cina mea”. Cel care refuză focul iubirii dumnezeiești va cunoaște focul
iadului veșnic.
Părinţii Bisericii au fost de părere că
această judecată privea pe Israel, care
L-a respins pe Iisus ca Mesia. Dar Biserica
– noul Israel – reproduce adesea păcatele lui Israel. Pilda se adresează întregii
omeniri. În fond, ea se adresează fiecă-
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ruia dintre noi. Când Dumnezeu mă
cheamă la ospăţul Său de nuntă, sunt
oare gata să spun „da” fără nici o reţinere, adică să relativizez tot ceea ce nu este
Dumnezeu, sau mă las mai degrabă prins
de nenumăratele activităţi omenești care
sunt secundare (în comparaţie cu
Împărăţia lui Dumnezeu) și încerc să găsesc „scuze bune”, care de fapt sunt toate rele? Fiecare stă faţă în faţă cu propria
conștiinţă.
P. Noël TANAZACQ, Paris
Note:
1. Cuvânt derivat de la verbul grecesc paraballô: a compara, a pune alături, a pune
în paralel (ceea ce este pământesc și ceea
ce este ceresc). Toate parabolele au caracter simbolic. Simbol vine din grecescul symbolê, care înseamnă a reuni [cele
două jumătăţi ale aceluiași obiect]. Se exprimă astfel aspectul exterior și vizibil
pentru a face să se înţeleagă aspectul interior și nevăzut (de pildă focul ca simbol al iubirii). Fără limbajul simbolic, ar
fi cu neputinţă de exprimat cele nevăzute, cerești și dumnezeiești (lucru valabil
pentru toate religiile). Dar simbolul nu
este realitatea: este un mijloc de a accede
la realitate, un reflex, o imagine a realităţii. Simbolurile nu sunt deci absolute:
doar realitatea „este”. Calea duhovnicească apofatică, îndrăgită de Ortodoxie, ne
cheamă să ne străduim a muri oricărei
cunoașteri, chiar și simbolică, pentru a
face experienţa a ceea ce nu poate fi cunoscut, realitatea dumnezeiască.
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2. Acest lucru a fost pus în evidenţă de un
preot romano-catolic celebru, P. Marcel
Jousse (1886-1961), ale cărui lucrări despre transmiterea orală a Scripturii – și deci
a Evangheliei – sunt de referinţă în domeniul cercetării biblice. Marele liturghist ortodox Maxim Kovalevsky (1903-1988)
s-a inspirat mult din ele. Școala actuală de
„memorare a Evangheliei”, care este ecumenică, este o punere în practică a lucrărilor lui Marcel Jousse.
3. Trebuie să adăugăm că, istorisirea fiind mai
scurtă, este totodată mai accesibilă (spre
deosebire de un tratat de teologie).
4. Eshatologic: din grecescul eschaton, ultim,
final: este vorba despre vremurile de pe
urmă, de sfârșitul timpului (sau mai degrabă al eonului căderii) și de plinirea destinului Omului.
5. A se vedea Apostolia nr. 18 (septembrie
2009), paginile 2-5.
6. Cu puţin înainte, la Luca 13, 22 se spune
că Iisus „călătorea spre Ierusalim”.
7. În textele grec și latin: „cel ce va mânca
pâine”. Aceasta se socotea ca „a prânzi”.
8. Acest lucru trebuie apropiat de: „mulţi sunt
chemaţi, dar puţini aleși” (cuvinte cu care se
încheie pilda la Sfântul Matei). De fapt, toţi
sunt chemaţi, însă mulţi înseamnă că acest
lucru nu e obligatoriu (iubirea se propune,
dar nu se impune). Este o „chemare” și nu
un ordin cu caracter militar. Sfântul Ambrozie
spune: „Domnul în îndurarea Lui cheamă
pe toată lumea, însă lașitatea sau rătăcirea
noastră ne ţin departe” (Despre Sfântul Luca,
II, S.C. n° 52 bis, p. 84). Episcopul Ioan va
sublinia: sunt puţini aleși, pentru că puţin
răspund „da” la chemare (cf. nota 11).
9. Sfântul Ilarie mai vede în aceștia și pe mucenici și pe oamenii duhovnicești (sfinţii)
(Despre Matei, II, S.C. n° 258, p. 147).

10. Cele două versiuni ale pildei au aceeași
semnificaţie, însă cea a Sfântului Matei
este mai „iudaică”: valurile succesive de
slujitori, mucenicia acelora, faptul că
Împăratul își trimite oștile [îngerești] să
nimicească cetatea (Părinţii vor vedea în
aceasta vestirea distrugerii Ierusalimului
de către Titus în anul 70) corespund într-adevăr istoriei lui Israel (Evanghelia lui
Matei a fost considerată de Părinţi ca fiind cea mai veche și Evanghelia Evreilor,
redactată în limba lor). În timp ce versiunea Sfântului Luca este mai universală și
se poate aplica întregii omeniri, după cum
vom vedea cu privire la diferitele scuze.
11. Episcopul Ioan de Saint-Denis: Ospăţul
eshatologic sau ospitalitatea dumnezeiască (cea de-a 19-a duminică după Rusalii),
în Présence Orthodoxe, n°27, 1974, p.
38-40.
12. Zece reprezintă plinătatea firii zidite, perfecţiunea ei. Acest tip de om se preocupă
mai mult de zidire decât de Ziditor. Aceasta
este probabil greșeala duhovnicească cea
mai răspândită pe Pământ. Acest păcat corespunde cu cel al părinţilor noștri Adam
și Eva: a deveni dumnezei fără Dumnezeu,
a căuta binecuvântarea, dar a respinge sursa binecuvântării, Persoanele dumnezeiești.
13. E de ajuns să ne uităm la un târg de animale. Zece boi valorează o avere, și cu atât
mai mult în vremea lui Hristos faţă de timpurile noastre: nu se investește o asemenea sumă fără precauţii prealabile.
14. Este vorba în primul rând de Israel, dar e
valabil și pentru Biserică și pentru toată
omenirea.
15. Expresie împrumutată de la Sfântul Ioan
(13, 1), când Hristos spală picioarele ucenicilor Săi înainte de a fi vândut.
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„PUSTIA” PLÂNSULUI MÂNTUITOR
De două mii de ani încoace, milioane
și milioane de oameni, aidoma învăţătorului de lege din Evanghelie (Lc 10, 25),
mânaţi fie de pofta nefirească a bunăstării veșnice, fie de teama pentru focul gheenei sau de dragoste dezinteresată pentru
Hristos, caută obsesiv răspuns la întrebarea: „Ce să fac pentru a moșteni viaţa veșnică?”. Va trebui să recunoaștem fiecare
dintre noi, prefăcuţii frământaţi de această căutare, că adesea ne ascundem ipocrit
tocmai în spatele răspunsurilor limpezi
ale lui Hristos și ale sfinţilor, pentru că am
vrea unul al nostru, mai facil, mai accesibil, mai convenabil, care să nu ne responsabilizeze, să nu ne solicite, să nu ne ostenească. În fapt, ne convine laș starea de
eternă căutare pasivă, pentru a ne disculpa la nevoie în faţa propriei conștiinţe:
„Nu știu ce să fac, aș vrea, dar nu am găsit
răspunsul”. Or, Hristos stă și azi pe Muntele
Măslinilor, arătându-ne cu neclintită afec-
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ţiune, printre multe altele, un răspuns limpede, pe înţelesul tuturor: „Fericiţi cei ce
plâng, că aceia se vor mângâia” (Mt 5, 4).
Într-o lume în care cei mai mulţi fugim de lacrimi, sfaturile și deopotrivă pilda vie a multor părinţi ce au vieţuit în pustiu ne vorbesc despre fericita veșnică
înlăcrimare. „Plângeţi neîncetat!” e cuvântul de ordine al ascezei răsăritene. Avva
Arsenie strălucește în pustiu prin această
trăire. Se spune că în tot timpul vieţii sale,
când stătea jos și lucra cu mâinile, ţinea
un petic de haină în sân, ca să-și șteargă
lacrimile ce-i picurau din ochi. Auzind
Avva Pimen că a adormit întru Domnul,
a zis plângând: „Fericit ești, avva Arsenie,
că te-ai plâns în lumea aceasta. Cine nu se
plânge pe sine aici, va plânge veșnic dincolo.
Așadar, ori de bunăvoie aici, ori de chinuri
dincolo, nu se poate să nu plângem”. De fapt,
Avva Pimen, dincolo de toate virtuţile ce
l-au făcut atât de mare între Părinţi,
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poate fi numit învăţătorul plânsului din
pustiu. Un frate l-a întrebat pe Avva Pimen:
„Ce să fac împotriva păcatelor mele?”.
Bătrânul îi zice: „Cine vrea să se izbăvească de păcate, se izbăvește prin plâns, cine
vrea să dobândească virtuţi, le dobândește
prin plâns. Plânsul este calea pe care ne-au
lăsat-o moștenire Scriptura și părinţii care
au zis: Plângeţi! Nu există altă cale în afară de aceasta”. Iar altuia care l-a întrebat
„Ce să fac cu păcatele mele?”, bătrânul i-a
răspuns: „Plânge-te pe tine însuţi, căci și îndepărtarea păcatelor, și dobândirea virtuţilor se câștigă prin lacrimi”.
Virtutea plânsului, însă, nu e lesne de
dobândit, pentru că nu plânsul de durere
e mântuitor, ci cel care trece dincolo de
durere; adesea, prin aceasta vine plânsul
de pocăinţă. Deplinătatea acestei stări este

expusă magistral de părintele Rafail în lucrarea-mărturie Celălalt Noica: „Plângerea
adevărată nu este un moment psihic, psihologic, ci este, cum arată părintele Sofronie,
momentul în care mintea și inima din om
trăiesc același lucru. Mai exact, trăirea numelui lui Dumnezeu în minte și în inimă. În
acest sens, în isihasm, prin practicarea
Rugăciunii lui Iisus, omul ajunge la împreunarea minţii cu inima. Mintea și inima omului devin una și trăiesc același moment. Acesta
este momentul lacrimilor. Acest moment –
vorbim cam sec despre el – este dragostea.
Nu vine niciodată din dragoste, ﬁindcă dragostea nu mai este ﬁrea noastră: noi am căzut din ea și de aceea lacrimile vin de multe
ori prin durere și de aceea se cultivă poate
nu durerea însăși, dar, prin durere, revenirea în sine”.
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DIN CUVINTELE AVVEI ARSENIE
Cuvântul 41

Cuvântul 6

Spune avva Pimen să plângem
ca și Arsenie,
din smerenie.
Lacrimile pioase
pentru stări păcătoase
pline de ţărână,
hidoase,
te fericesc pentru veci.
Iar când pleci
să petreci
viaţa de dincolo de tăcere,
lacrămi ţi se vor cere.
De le-i fi avut pe pământ
vei fi sfânt;
iar de nu le ai
trebui-va să stai
plângând departe, departe de rai.
Vrei să fii fericit?
Hai să plângem.
Vrei?...
Hai!
Plângem și mergem în rai!

„Dacă avem dorinţă
și umilinţă
spre a ne mântui,
oriîncotro vom merge
și oriunde vom fi
precum cu umbra, pururi,
alăturea să fim
cu plânsul și-umilinţa...
și-o să ne mântuim.
Cuvântul 8
Un frate-l întreabă pe-un bătrân
nelumesc:
„– Ce voi face, părinte,
ca să mă mântuiesc?
– Gândește-te la Domnul
dând în Egipt pieire;
nu era nici o casă fără de tânguire.
Așa fă și tu, frate, ca să te mântuiești;
prin plâns și lăcrimare primești
cele cerești.”
Pr. Trandafir Vid

PENTRU GRIJĂ ŞI PLÂNGERE
Cuvântul 2
„– Spre a mă mântui
trebui’ să trec prin patimi?
– Silește-ţi inima să plângi
și să verși lacrimi.”
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LITURGIC
SFÂNTA TAINĂ
A HIROTONIEI
SAU A PREOŢIEI1

T

aina Hirotoniei (gr. Χειροτονία,
ἡ, heirotonia = întinderea /
punerea mâinilor) sau a
Preoţiei este slujba prin care bărbaţii anume pregătiţi, prin rugăciunea episcopului
și punerea mâinilor lui asupra candidatului la preoţie, primesc puterea și dreptul
de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu,
de a săvârși Sfintele Taine și slujbele bisericești și a conduce pe credincioși pe calea mântuirii.
Preoţia este alcătuită din trei trepte ale
clerului sau ierarhiei bisericești: episcopi,
preoţi și diaconi, care săvârșesc cultul Legii
celei Noi pe care Hristos l-a întemeiat.

Slujitorii cultului sunt învestiţi cu
dreptul și puterea harică pentru aceasta
de însuși Hristos, la Cina cea de Taină,
când a întemeiat Sfânta Euharistie și a
dat Apostolilor porunca de a o săvârși
neîncetat spre pomenirea Lui: „Aceasta
să faceţi spre pomenirea Mea” (Lc 22,
19). Pe lângă puterea de a săvârși jertfa
euharistică, Mântuitorul dă Apostolilor
Săi puterea și harul de a ierta păcatele:
„A suflat asupra lor și le-a zis: Luaţi Duh
Sfânt!, cărora le veţi ierta păcatele, li se
vor ierta; cărora le veţi ţine, ţinute vor
fi” (In 20, 23) și dreptul de a învăţa și a
boteza: „Mergând, învăţaţi toate neamu-

1. Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Prof. Ecaterina Braniște, Dicţionar enciclopedic de cunoștinţe religioase, tipărit cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului LAURENŢIU, Mitropolitul Ardealului,
Editura Andreiana, Sibiu, 2010, pp. 351-352.
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slujbele și lucrările sfinte de cult, în afara
celor care sunt rezervate exclusiv episcopului. Preotul este, în exerciţiul funcţiei
sale liturgice, slujitor al lui Dumnezeu și,
în același timp, un mijlocitor între
Dumnezeu și credincioșii pe care îi păstorește, rugându-se atât în numele său personal, cât și al lor și pentru ei. Având prin
hirotonie harul lui Dumnezeu, el transmite acelora harul dumnezeiesc prin
Sfintele Taine.
Diaconii sunt ajutătorii episcopilor și
ai preoţilor, fără de care nu pot sluji, căci
diaconii nu sunt învestiţi cu deplinătatea
slujirii celor sfinte.
Pr. Gheorghe Verzea

Foto: Pantelimon Șușnea

rile, botezându-le în numele Tatălui și al
Fiului și al Sfântului Duh...” (Mt 28,
19-20).
În zilele noastre, treptele clerului se
deosebesc prin funcţiile lor liturgice și
atribuţiile administrative. Cea mai înaltă treaptă a clerului este episcopatul sau
arhieria. Episcopii au primit, prin succesiunea directă a hirotoniei, puterea de
a săvârși toate slujbele și lucrările sfinte
ale cultului. Din punct de vedere harismatic sau sacramental, episcopii sunt
egali între ei, deosebindu-se doar prin
funcţiile administrative pe care le deţin
(arhiepiscopi, mitropoliţi, patriarh).
Preotul, primind de la episcop hirotonia, poate săvârși, în parohia sa, toate

14
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PERICOLE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CALEA
UNEI SPOVEDANII ADEVĂRATE
Arhimandritul Melhisedec de la Lupșa

ș începe cuvântul
meu cu un gând al
Părintelui Sofronie Saharov despre spovedanie, și anume că: „Omul nu
poate decât să se spovedească”.
Acest cuvânt poate fi înţeles pe
mai multe planuri, dar sensul cel mai
general al lui este că omul, conștient sau
nu, trădează ceva din lumea sa lăuntrică,
iar acest „ceva” poate fi înţeles de către ceilalţi ca o spovedanie. Dacă un om pătimaș
se manifestă în patima lui, ceilalţi îl pot
percepe, dacă au puţină atenţie asupra
acestui fapt, pot percepe ca pe o spovedanie inconștientă a celui pătimaș lucrarea
patimii.
Fericit este însă omul care conștient
se apropie de Domnul într-un duh de spovedanie, și este fericit pentru că se bucură din belșug de toate darurile pe care
Domnul, în dragostea Sa, le împărtășește
acelui suflet prin Taina Spovedaniei.
Ce se întâmplă de fapt în Taina
Spovedaniei? Ea se numește al doilea botez și taină a pocăinţei. Prin ea sufletul se

A

eliberează din robia și tirania păcatului. Sufletul sincer se recunoaște ca fiind
greșit, ca fiind bolnav, ca
având nevoie de ajutor, și în
acea măsură a deschiderii și
recunoașterii acestui adevăr lăuntric al lui, Hristos lucrează taina
mântuirii în adâncul acelui suflet.
Prin spovedanie, Biserica îl învaţă pe
om să nu repete greșeala făcută de Adam
în Rai, adică să se ascundă de Dumnezeu,
să se închidă lucrării de mântuire pe care
Domnul voiește să o săvârșească cu fiecare dintre noi. Prin spovedanie, omul învaţă să își descopere păcatul înaintea
Domnului și să ceară de la El ajutorul, conștient fiind că aceasta este singura cale reală de a depăși răul din noi și de a avea posibilitatea de a trăi altfel decât înjugat cu
moartea și cu păcatul.
Taina Spovedaniei cere de la noi deschiderea inimii faţă de Domnul, deschidere a inimii în iubire, având încredere în Cel
ce ne-a iubit întâi, atât de mult, încât a dat
pe Fiul Său să moară pe cruce ca noi să avem

APOSTOLIA • NR. 80 • NOIEMBRIE 2014

15

PERICOLE |I ÎNCERC{RI ÎN CALEA UNEI SPOVEDANII ADEV{RATE

viaţă, și să o avem din belșug. Ea ne îndeamnă ca în libertatea noastră să nu fim indiferenţi la chemarea Domnului, ci să alegem
să fim împreună lucrători cu El la mântuirea noastră. Atunci prin ea ni se împărtășește iertarea păcatelor, sufletul se eliberează de mustrările de conștiinţă, omul devine
capabil să pătrundă într-o altă realitate a
vieţii, cea duhovnicească, și să se împărtășească de toate darurile lui Dumnezeu.
Dacă spovedania noastră nu este sinceră sau despovărătoare, atunci cu siguranţă
undeva greșim, și putem greși în multe feluri, pentru că multe capcane ale vrăjmașului se află ascunse pe parcursul acestui
itinerar duhovnicesc pe care îl numesc a fi
o spovedanie adevărată. Duhurile răutăţii
se luptă din răsputeri ca omul să nu cumva să ajungă la limanul spovedaniei adevărate, pentru că el știe că atunci i se zădărnicește toată lucrarea lui și omul se poate
bucura deplin de mântuirea Domnului.
Despre aceste capcane duhovnicești aș
dori să îmi fie cuvântul, dar sunt conștient
că nu pot singur să duc la îndeplinire această misiune, ci avem nevoie de prezenţa harului călăuzitor care să ne lumineze să înţelegem cum putem păstra în inima noastră
duhul de spovedanie și sinceritatea înaintea Domnului, astfel încât mintea să poată
petrece deplin în lumina adevărului lui
Hristos, și prin această lumină să vadă și să
înţeleagă cum lucrează păcatul în inima lui
și să dea mărturie prin glasul conștiinţei
despre cele adânci ale omului.
Ca să-mi fie mai ușor să mă fac înţeles
și cuvântul să fie un pic mai sistematic, am
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luat însăși structura spovedaniei, așa cum
este ea descrisă la Sfinţii Părinţi, ca demers prin care să deslușim împreună, fie
și într-o mică măsură, câteva din capcanele duhovnicești și ispitele prin care se
împiedică sufletele necercate și nu sunt
lăsate să se poată bucura de taina unei spovedanii autentice, spovedanie care umple
sufletul celui ce se pocăiește de harul iertării și al petrecerii în Dumnezeu.
Așadar, citim în învăţăturile Bisericii
că Taina Spovedaniei este cuprinsă în patru mari etape prin care trece sufletul ca
să poată ajunge să trăiască o spovedanie
adevărată. Prima etapă eu am intitulat-o
venirea întru sine, dar ea se poate numi și
altfel, important este că ea cuprinde mustrarea de conștiinţă care apare după ce
Duhul lui Dumnezeu vădește în noi lucrarea păcatului. Lumina Duhului
Adevărului vădește depărtarea și înstrăinarea pe care păcatul a săvârșit-o în viaţa
noastră și prin aceasta conștiinţa omului
se luminează și începe să reacţioneze, trezind în adâncul inimii dorul după adevărata viaţă, dorul după Dumnezeu.
Al doilea moment este însăși mărturisirea păcatelor, prin care omul cultivă o relaţie personală cu Hristos, o relaţie de încredere și iubire, o relaţie prin care omul se
definește tot mai mult în libertatea lui, recunoscând ceea ce este el înaintea Domnului
și în același timp alegând prin spovedanie
să se despartă de viaţa păcătoasă.
Al treilea este pecetluit de rugăciunea
de dezlegare pe care ne-o face duhovnicul, moment în care duhovnicul poartă
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mărturie că Domnul ne desparte de lucrarea păcatului, că El lucrează cele drepte în noi, dorind să ne facă asemenea Lui
întru toate, în iubire, în viaţă, înveșnicind
darurile Lui în noi.
Iar al patrulea moment este primirea canonului după spovedanie, canon
care este, așa cum spunea Părintele Rafail
Noica, asemenea unui baston pe care se
sprijină omul până i se vindecă piciorul
și este capabil să poarte întreaga greutate a corpului sau, dacă devine neputincios din pricina bătrâneţii, bastonul să îi
fie de ajutor pentru a-l face capabil să
poată merge.
Fiecare etapă sau moment al spovedaniei își are capcanele ei, prin care duhurile necurate caută să tragă sufletul de
la calea adevărului spre rătăcire și pierzanie, prin care voiește să zădărnicească lucrarea de mântuire a lui Hristos Dumnezeu.
Sufletele Sfinţilor Părinţi au fost pline de
iubire și înţelepciune și au biruit aceste
piedici și ne-au învăţat și pe noi cum să facem faţă la provocările vieţii și la încercările pe care le avem de trecut, astfel încât
nici noi să nu putem fi păcăliţi, ci să ajungem la liman.
VENIREA ÎNTRU SINE
Cel mai întrebuinţat meșteșug prin
care duhurile necurate amăgesc mulţi credincioși este amânarea pocăinţei și a mântuirii. Era chiar o întâmplare povestită de
Părintele Cleopa, prin care Satana fericea
în chip drăcesc pe un drac bătrân care avea

această armă, el le șoptea la ureche credincioșilor să creadă că este Dumnezeu,
să creadă că va fi o judecată viitoare unde
vor fi pedepsiţi cei păcătoși, dar pe lângă
toate acestea le sugera să se pocăiască începând de mâine. Astăzi să se mai bucure de dulceaţa păcatului, că Domnul o să
primească pocăinţa chiar dacă va fi de mâine începută, și tot amânând acel mâine
omul ajungea la bătrâneţe fără să se mai
pocăiască de păcatele sale. Așa vrăjmașul
ne încurajează să vedem că am căzut în
păcat, dar să amânăm pe mâine efortul de
a ne întoarce la Domnul și de a-i cere iertare pentru păcate.
Părinţii noștri însă ne-au îndemnat să
învăţăm să gândim altfel, și anume că omul
este la fel de trecător ca iarba pe faţa pământului, înflorește și trece și nimeni nu
îl mai pomenește. Singură dragostea
Domnului nu numai că îl pomenește, ci
îl și înveșnicește. Așa ne învaţă Părinţii, că
astăzi avem libertatea să alegem, astăzi trebuie să fie ziua mea de mântuire. După ce
omul moare nu mai este capabil să se împărtășească de cele ale Domnului așa cum
poate cât timp trăiește pe pământ, chiar
dacă trecerea lui este așa de grăbită.
Această ispită din prima etapă se îmbină foarte bine cu o alta, prin care omul caută să-și îndreptăţească căderea în păcat.
De aceea Psalmistul David cerea Domnului
să nu-i abată inima spre cuvinte de vicleșug, ca să izvodească îndreptăţiri pentru păcate. Omul trebuie să aibă curajul să meargă înaintea Domnului așa cum este el, să își
asume greșelile înaintea unui Dumnezeu
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atât de iertător cum este Dumnezeul nostru și să biruiască rușinea păcatului.
Părintele Zaharia de la Essex chiar
subliniază faptul că omul care are curajul
și trăiește rușinea păcatului în Taina
Spovedaniei nu rămâne păgubit, ci prin
această rușine atrage mult mai ușor harul
asupra sufletului. Rușinea trăită în Taina
Spovedaniei are și această putere de a dezlipi păcatul de sufletul nostru, de a întări
inima în bine.
Ca omul să poată să aibă curajul de a
se deschide total în spovedanie nu este cu
putinţă altfel decât prin credinţa că
Domnul este știutorul inimii, că înaintea
Lui toate sunt descoperite și că Hristos
iubește pe păcătoșii care se pocăiesc și că
voia și dorinţa Domnului este ca omul să
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nu moară, ci să devină capabil să se împărtășească de viaţa veșnică. Taina
Spovedaniei este un act de credinţă din
partea noastră, și primim prin credinţa în
Hristos lumina Adevărului, realitatea pe
care ne-o descoperă nouă lăuntric Domnul.
În lumina Adevărului putem să ne judecăm pe noi înșine, putem să judecăm faptele noastre, precum și măsura duhovnicească la care noi am ajuns.
Lumina Adevărului este o lucrare a
Duhului Sfânt care, așa cum spunea
Mântuitorul Hristos, vădește lumea de
păcat, de dreptate și de adevăr, însă taina
aceasta este mărginită de o altă mare taină care este inima omului. Ea are ușa cu
mânerul doar spre interior, cum este descrisă în cartea Apocalipsei, și prin libertatea aceasta lăuntrică a omului de a alege să deschidă sau nu ușa, el poate alege
viaţa și binele în ciuda lucrării păcatului
și a se încredinţa lucrării harului prin această alegere. Așa ușa inimii se deschide
Duhului Sfânt, iar Acesta descoperă omului cele despre el. Deci Duhul lui
Dumnezeu nu poate săvârși în inima omului această lucrare dacă inima nu este sinceră și deschisă și gata să primească ceea
ce Duhul îi va arăta ca fiind adevărul.
Așa se face că de multe ori îndreptăţirea pentru păcate se împletește ușor cu o
a treia mare ispită, care este pregătirea
pentru spovedanie. Unii oameni amână
spovedania cu cea mai bună intenţie de a
se pregăti pentru ea, doar că ridică această pregătire la un standard foarte înalt, care
îi face de fapt să se descurajeze și să nu se
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mai apropie deloc de spovedanie sau să o
amâne multă vreme.
Pregătirea pentru spovedanie constă
esenţial în a fi deschis cu inima și a te lăsa
purtat de Duhul încotro voiește El, chiar
dacă această deschidere are diferite trepte, funcţie de devenirea noastră și de puterea duhovnicească a fiecăruia. Pregătirea
pentru spovedanie se descoperă de multe ori în însuși simţământul inimii care dă
mărturie, prin aceea că se simte împovărată de păcate; alteori însă pregătirea pentru spovedanie este regăsită în nevoia minţii de a trăi într-o perspectivă deschisă de
Duhul Domnului și confirmată de reacţia
inimii duhovnicului.
Numai că acestea sunt accente pe care
Duhul le pune asupra noastră, ce capătă
caracterul spovedaniei; adică spovedania
poate deveni una ascetică, în care omul,
conștient fiind de patimile care invadează inima, le spovedește regulat înaintea
Domnului ca un act de credinţă, prin care
harul iertării curăţă inima de efectul mortal al păcatului, pe de o parte, iar pe de
alta, omul își mărturisește alegerea binelui. Iar această spovedanie poate fi cuprinsă în puţine cuvinte înaintea duhovnicului, sau spovedania poate deveni una de
perspectivă, dacă o putem numi așa; adică duhovnicul împărtășește o întreagă viziune duhovnicească, ca un fel de atmosferă în care sufletul să petreacă înaintea
Domnului în efortul său de a fi mai bun,
mai adevărat, mai ca Dumnezeu.
Alternanţa între cea mai simplă și adâncă, prin care omul își mărturisește simplu

păcatele pentru a primi iertare de la Domnul, și cea prin care nevoitorul – spun aici
nevoitorul pentru că această atitudine este
mult mai cultă în cultura duhovnicească
ascetică și filocalică – deci nevoitorul caută voia lui Dumnezeu, caută să primească de la Dumnezeu cuvânt prin duhovnic,
pentru a înţelege mai bine traiectoria duhovnicească ce o are de parcurs, este lucrarea strictă a Duhului de care omul se
lasă purtat și povăţuit.
Așadar, pregătirea pentru spovedanie
nu are în sine un tipar sau un tipic de împlinit, ci mai degrabă o disponibilitate a
inimii de a se lăsa purtată de Duhul Sfânt,
de a avea o inimă curajoasă care să poarte rușinea păcatului înaintea Domnului,
o inimă care să își dorească să petreacă în
lumina Adevărului lui Hristos.
Ca efort mai concret, personal, al
omului, pregătirea pentru spovedanie
cuprinde și ceea ce numesc părinţii cercetarea conștiinţei. Această lucrare ascetică a cercetării conștiinţei dezvoltă
în inima omului ascultarea lăuntrică de
glasul conștiinţei. Despre aceasta, Sfântul
Ioan Gură de Aur spunea că „primul duhovnic al omului este glasul conștiinţei”, prima legătură duhovnicească a
omului cu Dumnezeu. Conștiinţa noastră se luminează și se maturizează prin
ascultarea de cuvântul Evangheliei, prin
lucrarea lăuntrică a rugăciunii și prin
împărtășirea cu Sfintele Taine ale lui
Hristos.
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SFÂNTUL

CLEMENT
EPISCOPUL ROMEI
24 NOIEMBRIE

fântul Clement s-a
născut la Roma din
părinţii Faust și Matilda, care erau necredincioși, a avut doi fraţi mai
mari, gemeni, Faust și Faustinian, și a fost contemporan cu Sfinţii Apostoli. În
urma unui naufragiu, mama lui și cei doi
fraţi se pierd, el rămânând în grija tatălui
pentru următorii patru ani, până când acesta se hotărăște să-și caute soţia și pe ceilalţi fii. Ajungând la vârsta de 24 de ani și
văzând că nici tatăl său nu s-a mai întors,
după ce trecuseră 20 de ani de la plecarea
sa, a hotărât să plece și el să-și caute părinţii și fraţii. Ajungând în Alexandria și
ascultându-l pe Sfântul Barnaba, a cunoscut astfel învăţătura lui Hristos, pentru ca
mai târziu, când a ajuns la Cezareea, să
primească Botezul de la însuși Apostolul
Petru și să-i urmeze acestuia. Întâmplarea
minunată a făcut ca între cei ce-l urmau
pe slăvitul Apostol să fie și cei doi fraţi ai

S
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săi, Faust și Faustinian, care
însă nu știau că cel nou botezat e fratele lor. Bunul
Dumnezeu a rânduit însă ca
la scurt timp să își întâlnească și părinţii și să-și recunoască fraţii.
Întorcându-se la Roma
împreună cu familia și cu Sfântul Apostol
Petru, Sfântul Clement i-a urmat acestuia întru toate, mărturisindu-L pe Hristos
și întorcând pe mulţi dintre cei necredincioși la credinţă. Prin purtarea de grijă a
Domnului, după episcopul Lin și după
episcopul Clit a fost ales el ca episcop al
cetăţii Romei, înmulţind și mai mult activitatea sa misionară și pastorală și nu
doar printre cei săraci, căci pe mulţi din
palatele împărătești și pe cei de neam slăvit se spune că i-a câștigat la Evanghelie.
Potrivit istoricilor vremii, Sfântul
Clement a botezat o dată, de Paști, patru
sute douăzeci și patru de oameni, toţi de
neam mare.
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Pentru că nu a vrut să slujească zeilor,
în timpul domniei împăratului Traian a
fost trimis în surghiun într-o cetate pustie din Herson. Însă aici Sfântul a întărit
comunitatea credincioșilor, săvârșind minuni și botezând zilnic peste 500 de oameni, astfel că într-un an atât de mult s-au
înmulţit credincioșii că s-au zidit 75 de
biserici și toate capiștile idolești au fost
dărâmate din acel ţinut. Nesuferind aceasta, împăratul Traian a trimis un ighemon
care, după ce a omorât mai mulţi creștini,
a înţeles că doar scăpând de Sfântul
Clement putea să-i înfrângă pe ucenicii
săi. De aceea i s-a legat de grumaji o ancoră și așa a fost aruncat sfântul în mare,
înecându-se și trecând la cele veșnice.
Rugându-se Domnului la malul mării
pentru Sfântul Clement, ucenicii au vă-

zut cum marea s-a despărţit pentru șapte
zile și ei au putut păși ca pe uscat până la
o bisericuţă nefăcută de mână omenească, unde odihnea trupul sfântului; această minune se petrecea an de an, oferindu-le creștinilor posibilitatea de a ajunge
la sfânt. Odată, în ziua cinstirii sale, un copil a fost uitat de părinţi în locul din mare
prefăcut în uscat. În anul următor, când
marea s-a retras din nou, părinţii au găsit
copilul sănătos, lângă mormântul sfântului. Întrebat fiind cum s-a hrănit și cum a
fost păzit nevătămat, au aflat de la el că a
fost hrănit de sfântul care zăcea acolo.
Sfântului Clement i s-au atribuit mai
multe opere, dar dintre toate acestea numai una este autentică, anume Scrisoarea I
către Corinteni, păstrată în limbile greacă,
siriacă, latină și coptă. Ca autor al acesteia
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îl pomenesc istoricii Eusebiu și Ieronim,
dar și episcopul Dionisie al Corintului.

SFÂNTA
MUCENIŢĂ CECILIA
22 NOIEMBRIE
Sfânta Cecilia s-a născut în cetatea
Romei, din părinţi bogaţi și foarte slăviţi.
Cunoscând învăţătura Evangheliei din fragedă pruncie, ea s-a decis ca niciodată să
nu se mărite, dorind a rămâne fecioară curată pentru Mirele ei Hristos. Mai mult,
fiind nevoită să poarte haine strălucitoare, se spune că pe sub acestea purta o haină aspră de păr, smerindu-se și rugându-se fierbinte lui Dumnezeu să o ajute
să-și păzească făgăduinţa.
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Trecând însă peste dorinţa ei, părinţii
au logodit-o cu un anume Valerian, tânăr
dintr-o familie la fel de bogată, dar necredincios. Acesta în fiecare zi îi făcea sfintei
cadouri scumpe, sperând ca astfel va putea cuceri inima ei.
În ziua nunţii, Cecilia se ruga Tatălui
ceresc să-i dea gând bun ca să știe ce să-i
spună soţului ei, pentru ca acesta să o înţeleagă și să-i respecte fecioria. Și i-a spus
sfânta lui Valerian că dacă se va atinge de
ea, îngerul Domnului, care o păzea, îl va
omorî. Crezând cuvintelor ei și dorind și
el curăţia sufletească și cunoașterea credinţei, Valerian a fost trimis de sfântă la Urban
episcopul, care se ascundea pe Via Apia
din calea prigonitorilor, ca să-i spună taina Bisericii și să-l boteze, lucru care s-a și
întâmplat. Întorcându-se acasă, Valerian a
văzut cu adevărat pe înger stând lângă sfântă și ţinând în mâini două cununi, pe care
le-a așezat pe capetele lor. Și s-a rugat
Valerian îngerului ca și fratele său, Tiburtie,
să primească de la Dumnezeu botezul și să
nu mai rătăcească pe căile idolești.
Bucurându-se de promisiunea îngerului,
cei doi i-au vorbit lui Tiburtie despre credinţa creștină, despre viaţa veșnică și despre răsplata viitoare pe care o primesc mucenicii din partea lui Dumnezeu, iar
Tiburtie, deschis fiind spre cele sfinte, n-a
pregetat, ci a mers și a primit și el învăţătura cea creștinească de la episcopul Urban,
stând cu el șapte zile și luminându-se, primind mai apoi și botezul. Se spune că atâta curăţie și putere în rugăciune au dobândit cei doi fraţi, Valerian și Tiburtie, încât
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mulţi își dobândeau vindecarea prin ei și
multe minuni se săvârșeau.
Auzind Almah, eparhul cetăţii, de toate faptele lor minunate, mai ales că luau
moaștele mucenicilor și le îngropau cu cinstea cuvenită, a poruncit să-i prindă pe
Valerian și Tiburtie și să-i aducă în faţa sa,
unde a încercat să-i facă să-și schimbe credinţa și să jertfească zeilor, ameninţându-i
chiar cu moartea. Bineînţeles că tinerii nu
au cedat, mărturisindu-L mai tare pe
Hristos, vestindu-i eparhului cele ce-i așteaptă pe mucenici în viaţa viitoare și arătându-i ce osândă vor avea cei care se leapădă sau care sunt răi și necredincioși.
Pentru aceste cuvinte Valerian a fost bătut,
iar mai apoi eparhul i-a dat pe amândoi pe
mâna postelnicului său, Maxim, ca să-i ducă
lângă capiștea lui Jupiter, iar de nu-i vor
aduce acestuia jertfă, să li se taie capetele.
Pe cale s-a petrecut un lucru minunat, căci
tinerii, vorbindu-i postelnicului despre viaţa veșnică, l-au convins pe acesta de nemurirea sufletului, precum și de nestatornicia
trupului și a celor materiale, astfel încât
Maxim a promis că va trece la creștinism,
tinerii făgăduindu-i la rândul lor că, de se
va ţine de cuvânt, atunci în clipa morţii lor
Dumnezeu îi va deschide ochii și va vedea
slava vieţii veșnice pregătită pentru ei.
Oprindu-se în casa lui Maxim peste noapte, a venit Sfânta Cecilia cu preoţii Bisericii
și s-au botezat toţi cei ai casei, iar spre dimineaţă au plecat spre capiștea idolească.
Acolo au fost siliţi, ca toţi cei care treceau
pe lângă capiște, să aducă jertfă lui Jupiter,
dar, refuzând, li s-au tăiat capetele. Maxim

însuși a mărturisit că în acea clipă a morţii
mucenicilor a văzut pe îngerul Domnului
cum le-a luat sufletele strălucitoare și le-a
dus în cer, spre Dumnezeu, mărturisire în
urma căreia mulţi dintre cei ce au privit au
crezut și s-au botezat.
Maxim a fost prins și el din porunca
eparhului și a fost bătut cu vergi până și-a
dat obștescul sfârșit, iar trupul său a fost
luat de Sfânta Cecilia și îngropat lângă trupurile celor doi fraţi mucenici, Valerian și
Tiburtie.
Propovăduind în continuare pe Hristos
la toate slugile și la toţi oaspeţii săi, făcând
milostenie toată averea ei și a celor doi
fraţi, se spune că Sfânta Cecilia a adus la
Hristos numai într-o zi aproape 400 de
oameni, fiind botezaţi mai apoi toţi de episcopul Urban.
Multă mânie a adunat diavolul în sufletul eparhului, căci voind s-o piardă pe
sfântă, a adus-o la judecată nedreaptă și
i-a vorbit cu asprime, ameninţând-o. Apoi
a trimis-o în casa ei, ca să fie arsă într-un
cuptor, dar după trei zile s-a aflat sfânta
neatinsă de foc, minunându-se mulţi de
această lucrare a lui Dumnezeu. Mai apoi
sluga eparhului a lovit-o cu sabia în gât de
trei ori, dar nu i-a tăiat capul, curgând mult
sânge pe care credincioșii l-au adunat cu
bureţi și pânze. După trei zile și-a dat și
sfânta sufletul în mâna lui Hristos, dobândind cununa muceniciei.
Sfintele ei moaște se păstrează la Roma
în biserica ce-i poartă numele, ea fiind socotită în Apus ca ocrotitoare a muzicii bisericești.

APOSTOLIA • NR. 80 • NOIEMBRIE 2014

23

PAGINA COPIIOR

Gura lumii
e povestește într-o carte veche despre un tată
și fiul său că se duceau
la târg cu un asin să-l vândă. Tatăl
și fiul mergeau pe jos, pe lângă
animal.
— Ce oameni fără căpătâi! ziseră unii trecători, își rup încălțămintea ca să cruțe măgarul.
Atunci tatăl încălecă pe asin și
merse mai departe.
— Ce tată fără pic de inimă!
grăiră alți trecători. Uite că n-are
milă de copilul lui; îl lasă să bată
drumul pe jos.
Tatăl descălecă și îl așeză pe
copil pe spinarea asinului.
— Poftim! ziseră nu peste mult
timp alți trecători. Ăsta-i copil
cu creștere? Bătrânul lui tată
merge pe jos, iar el călare.

S

„Ce-i de făcut cu oamenii aceștia?”, își zise în sine tatăl… și încălecă și el pe asin alături de copil, în speranța că va astupa gura
lumii. Dar ce gândiți? Abia făcură câțiva pași și oamenii începură:
— Uite ce tirani! Două matahale de oameni sănătoși călătoresc pe spinarea asinului.
— Ascultă, fiule, zise tatăl, cu
oamenii aceștia nu mai ieșim la
cale. Să încercăm altceva.
Coborâră amândoi de pe asin
și luară o prăjină de lemn de care
legară animalul; îl ridicară pe spate și porniră cu el la drum.
Trecătorii începură să râdă cât îi
ținea gura. De supărare, se spune că bătrânul a aruncat asinul în
râu și s-a întors acasă fără el.

D

ragi copii, iată o istorioară din care putem învăța multe. Gura
lumii este o mare putere care stă de regulă în slujba răului,
în slujba diavolului. Cât de repede ascultă mulți oameni de gura lumii
și nu de Cuvântul lui Dumnezeu! Voi știți ce e bine de la părinții și bunicii voștri, de la preot, de la dascăli... Lăsați-i pe cei care vor să vă
îndepărteze de ceea ce știți că-i bine, oricât de moderni și populari
ar fi, căci, mai devreme sau mai târziu, tot rău vor sfârși!
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SOTRON
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CHINEZESC

nevoie de cel puțin doi copii. Fiecare jucător sau echipă are
10 bețișoare de vreo 30 cm fiecare. Acestea sunt așezate
pe jos ca o scară, la o distanță de aproximativ 10 cm unul de
altul (o scară pentru fiecare jucător sau echipă). Un jucător (din fiecare echipă) începe să facă salturi (pe un picior) peste bețe, fără a
atinge vreunul dintre ele. În cazul în care un băț este atins, jucătorul este descalificat. În cazul în care jucătorul a sărit peste toate
bețele, el se va întoarce, luând ultimul bețișor și continuând pe același picior, va sări înapoi peste cele rămase.

E

Jocul continuă până când toate bețele sunt luate. Clasamentul jucătorilor / echipelor se va face în funcție de ordinea în care aceștia
au terminat întrecerea (primul loc – primul care a adunat toate bețele).
Atenție: un jucător este descalificat dacă pune ambele picioare
pe sol, în orice moment în timpul saltului, dacă schimbă piciorul sau
atinge un bețișor (cu excepția ultimului, care se ia cu mâna).

GHICI GHICITOAREA MEA!
„Pierdut a fost și s-a aflat.
Puneți-i haină preafrumoasă!”,
Poruncă tatăl său a dat
Când s-a întors acela-acasă...

Cine-i cel întâi chemat
Ce pe Domnul L-a urmat
Și-a adus al Lui cuvânt
Pe al geților pământ?

(Fiul risipitor)

(Apostolul Andrei)
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TERMINOLOGIA BIBLICĂ

Trecut și actualitate
ectura Bibliei ca exerciţiu spiritual
este un fapt destul de întâlnit la
creștinii ortodocși. Acesta poate
veni ca un folos ce completează lecturile
din cadrul liturgic. Întâlnesc din ce în ce
mai des credincioși cu care pot purta un
dialog biblic, dar îmi și atrag atenţia asupra unor termeni lipsiţi de sens pentru ei
astăzi. Trebuie afirmat de la bun început
că oricare dintre versiunile Bibliei este
doar o traducere ce nu poate folosi termeni perfect fideli în corespondenţă cuvântului din limba de traducere.
Este aproape imposibil ca fiecare credincios, preot ori mirean, să poată citi textul biblic în limba originală, dar chiar și
atunci tot ar trebui să folosească un dicţionar, având în vedere polisemantismul și
pierderea sensului original, cât și diferenţele lingvistice naţionale ale sensului. De
aceea, singura garanţie asupra fidelităţii
sensurilor o pot da doar acele versiuni
aprobate și editate de Biserică prin Sfântul
Sinod. Altfel pot apărea ciudăţenii noţionale care schimbă profund fundamentul
dogmelor și învăţăturilor Bisericii rezultând în sectarism sau, însoţite cu elitismul, în disidenţe nedorite al căror autor

L
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nu este Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, proba verităţii se regăsește în fundamentele
Sfintei Tradiţii1, al cărei paznic credincios
este Biserica în general și Sfântul Sinod în
particular.
Dacă sectarismul, generat în primul
rând de o înţelegere eronată a Sfintei
Scripturi și de renunţarea la Sfânta Tradiţie,
este o provocare vizibilă și declarată, măcar tot la fel de dăunătoare este și disidenţa. Disidentul se consideră printre singurii
luminaţi în înţelegerea justă a Scripturii,
devenind elitist. Din acel moment, chiar în
Biserică rămânând, preot sau mirean, apar
deviaţiile. Cuvântul lui Dumnezeu este relativizat, misiunea, pastoraţia și liturgica
deviate ca urmare a supraaprecierii proprii
ce și-o acordă disidentul. Drept consecinţă vine contra-misiunea, amestecată cu elemente ce îi par bune, dar se află în opoziţie flagrantă cu principiile Sfintei Tradiţii,
și de aici petele de culoare în manifestările individuale sau parohiale. Pot enumera
aici magia cu Biblia sau alte cărţi bisericești,
mixajul păgânism-creștinism cu referire directă la datinile ancestrale, unele manifestate în lăcașurile de cult, dar și inovaţiile liturgice unilaterale.
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Afirmaţiile conform cărora Biblia este
una singură, nesusţinute de garanţia fidelităţii de care am arătat, sunt jumătăţi de
adevăr, totalmente nespecifice Duhului
Sfânt. După apariţia tiparului în secolul al
XV-lea, a fost posibilă multiplicarea versiunilor Bibliei, însă noi știm cu certitudine
că și până atunci Biserica a întrebuinţat în
cult și în studiu cartea sfântă. Fiecare neam
a tradus mai devreme sau mai târziu Biblia
folosind în principal versiunile ebraice, grecești și latine, la rândul lor reunite în tom
unic abia din secolul al IV-lea. Termenii nu
au avut întotdeauna un corespondent lingvistic etnic. Exemplele sunt atât de numeroase încât nu pot fi abordate exhaustiv în
acest articol. De aceea, pentru a explica,
am ales trei exemplificări pe trei direcţii: unul folosit pentru a ilustra diferenţa de sens în limba ebraică și română, vulpea, unul pentru schimbarea
suferită în întrebuinţare, mironosiţe,
și altul pentru modificarea fundamentală a înţelesului dogmatic, chip.
Aproape oricine știe că în limba română „vulpe” este simbolul vicleniei, al șireteniei. În Noul
Testament găsim că Domnul Hristos
numește pe Irod Antipa2 „vulpe”. „În
ceasul acela au venit la El unii din farisei, zicându-I: Ieși și du-Te de aici,
că Irod vrea să Te ucidă. Și El le-a
zis: Mergând, spuneţi vulpii acesteia: Iată, alung demoni și fac vindecări, astăzi și mâine, iar a treia zi voi
sfârși” (Lc 13, 31-32). Ceea ce istoria laică consemnează însă despre

Irod, regele, sunt faptele sale de cruzime,
ca războiul împotriva lui Aretas al IV-lea,
primul său socru, arestarea și decapitarea
lui Ioan Botezătorul, tentativa de arestare a Domnului Hristos, alături de lașitatea de a-și asuma condamnarea Lui. Nu
reiese de niciunde șiretenie sau viclenie,
mai mult s-a evidenţiat prin fidelitatea cu
care a slujit împăratului roman Tiberiu
(14-37 d.Hr.). Am avea astfel clar de a
face, în cazul ignorării istoriei, cu o neconcordanţă între caracterul lui Irod și termenul atribuit lui, acela de vulpe. Studiind
însă descrierile din Vechiul Testament
despre vulpe și asociindu-le cu ceea ce
deja cunoaștem vom observa justeţea afirmaţiei Domnului Iisus.
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În Vechiul Testament, pentru „vulpe”
există două situaţii care amintesc despre
respectiva vietate. Pe vremea Judecătorilor,
legendarul Samson folosește 300 de vulpi
pentru a incendia grânele și roadele filistenilor (Jud. 15, 1-5). Distingem aici două
caracteristici: spaima vulpilor de foc și viteza în deplasare, reieșind din context și
faptul că puteau fi ușor prinse comparativ cu alte animale pe care le-ar fi putut folosi Samson. Un alt pasaj biblic amintește că vulpile puteau distruge viile și
recoltele din acestea: „Prindeţi vulpile,
prindeţi puii lor, ele ne strică viile, că via
noastră e acum în floare”. Arheologia biblică amintește că printre pericolele principale ce ameninţau viile erau invaziile
vulpilor ce distrugeau cu cruzime fie plantele în floare, fie scuturau strugurii la ma-
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turitate. Reușim astfel să înţelegem că numindu-l vulpe pe Irod Antipa, Domnul
Hristos subliniază cruzimea acestuia.
Cu privire la termenul mironosiţă sau
pluralul acestuia, observăm astăzi că el denumește o femeie vicleană, prefăcută, făţarnică3, pentru că este întrebuinţat în mod
covârșitor sensul peiorativ al expresiei, în
fapt un adjectiv, și nu substantivul mironosiţă, cel pe care îl întâlnim în Noul
Testament. Mironosiţele sunt acele femei
care au dus la mormântul Domnului
Hristos untdelemn aromat și balsamuri
pentru a-i îmbălsăma trupul după moarte, conform tradiţiei iudaice (Mc 16, 1;
Lc 24, 1). Tot ele au vestit ucenicilor
Domnului Învierea Sa. Anterior acestor
evenimente urmaseră Lui, iar după Înviere
vor fi alături de Apostoli la Pogorârea
Sfântului Duh. De aici și până la
înţelesul de astăzi al cuvântului mironosiţă, totalmente opus, dăunător chiar pentru un cititor al Bibliei
care nu îi cunoaște sensul, nu putem face decât să participăm și să
fim atenţi la Utrenia din Duminici,
când se citește Evanghelia, precum
și la slujba din a doua Duminică
după Paști (a Mironosiţelor).
Termenul chip în înţelesul biblic are două întrebuinţări. Pe de
o parte, cu înţelesul de mod: „În
ce chip miluiește tatăl pe fii, așa a
miluit Domnul pe cei ce se tem de
El” (Psalm 101, 13), dar și alte
multe versete care exprimă același
înţeles, pe de altă parte pe cel de
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înfăţișare, aspect al feţei: „Când însă s-a
apropiat Avram să intre în Egipt, a zis către Sarai, femeia sa: Știu că ești femeie frumoasă la chip” (Fac. 12, 11). Mai există și
expresia „chipul lui Dumnezeu”, regăsită
în raportul biblic despre crearea omului
(Fac. 1, 26-27). Aceasta însă nu vrea să
arate că omul ar fi o copie imagistică a lui
Dumnezeu, ci că ar avea înclinaţia să își
apropie caracterul lui Dumnezeu: să fie
iubitor, îngăduitor și înţelegător, să se sfinţească așa cum sfânt este Dumnezeu.
Revenind la scopul exemplificării cu
termenul chip, putem observa cu ușurinţă cum în mediul neoprotestant s-a făcut
mare confuzie între înţelesul de aspect
exterior, fizic și biologic al cuvântului și
cel de comportament sau caracter. Ca o
paranteză necesară, arătăm că traducerea Cornilescu a Bibliei în limba română, urmând liniei de negare a Sfintei
Tradiţii, traduce același termen, cum altfel decât tendenţios, în două moduri,
icoană și chip. Încercând să combată cinstirea icoanelor, traduce chip în textul din
Romani 1, 234 prin icoană, însă realizează eroarea și nu îndrăznește să traducă
exact același termen la fel în Coloseni 1,
155, altfel, obligat de înţelesul termenului, ar fi trebuit să afirme că Hristos este
icoana Tatălui, ceea ce nu ar fi convenit
deloc lumii neoprotestante. Iar eu repet
că termenul grecesc este același în ambele versete în original, „eivko,noj” la plural în Epistola către Romani (1, 23) și
„eivkw.n tou/ qeou/” la singular în
Epistola către Coloseni (1, 15)6.

Concluzia pe care o aștept de la acest
articol este aceea de continuare a citirii
Sfintei Scripturi, cu rugăciune și evlavie,
dar în același timp și cu atenţie spre ceea
ce înţelegem din lectură. Principiul cel mai
simplu și mai la îndemână de a deosebi o
eroare de adevăr este cel al comuniunii.
Altfel spus, dacă ceea ce înţeleg în urma
lecturării mă dezbină de ceilalţi fraţi ai mei
întru credinţă sau, la fel de grav, mă separă
de Trupul lui Hristos, Biserica, nu este lucrarea Duhului Sfânt, autorul Scripturii.
Pr. Dănuţ Băcăuanu
Note:
1. Vincenzo di Lerino este cel care propune
Bisericii, una și nedespărţite, fundamentele
Tradiţiei: ceea ce în Biserică s-a crezut de către toţi, totdeauna și pretutindeni.
2. Era fiul lui Irod cel Mare, mort în anul 4 î.Hr.
A devenit regele unei părţi din Palestina ocupată de Imperiul Roman (Galileia și Pereea),
remarcându-se prin cruzime și lașitate. A murit exilat în Galia în anul 39 d.Hr.
3. DEX îl definește astfel: A face pe mironosița

= a-și lua aere de nevinovăție, a simula pietate și modestie. Epitet dat unei femei
prefăcute, care simulează nevinovăția, modestia.
4. „Și au schimbat slava lui Dumnezeu Celui nestricăcios într-o icoană care seamănă cu omul
cel stricăcios și al păsărilor și al celor cu patru
picioare și al târâtoarelor”.
5. „Acesta (Hristos, n.a.) este chipul lui Dumnezeu
celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura”.
6. Se recomandă citirea în context a pasajelor
amintite.
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EXISTĂ VREO LEGĂTURĂ ÎNTRE SĂRBĂTOAREA
CREŞTINĂ A „TUTUROR SFINŢILOR”
ŞI SĂRBĂTOAREA PĂGÂNĂ HALLOWEEN?

ărbătoarea Tuturor Sfinţilor încearcă să surprindă mulţimea norului
de sfinţi, fiind dedicată martirilor1,
apoi devenind o sărbătoare comună a tuturor sfinţilor ce au existat în istorie, a celor care s-au nevoit în căutarea sfinţeniei,
a celor pe care-i cunoaștem, dar și a tuturor celor ale căror nume și urme s-au pierdut2. Sărbătoarea a fost introdusă oficial
în Antiohia în veacul al IV-lea și este atestată de o Omilie a Sfântului Ioan Gură de
Aur adresată tuturor Sfinţilor Martiri, unde
spune că era prăznuită în prima Duminică după Rusalii: „N-au trecut încă șapte zile
de când am săvârșit Sfântul Praznic al Rusaliilor și iarăși ne-a venit ceata dănţuitoare de mucenici, dar, mai bine spus, tabără
și oaste de mucenici, cu nimic mai prejos
decât tabăra de îngeri pe care a văzut-o
patriarhul Iacob, ci în întrecere cu ea și
egală ei”3. În Biserica din Apus va fi introdusă oficial de Papa Bonifaciu în prima
duminică după Rusalii, fiind sărbătorită
la fel ca în Biserica de Răsărit. La 3 mai
605 vor fi îndepărtaţi din templul păgân
Panteon toţi idolii și acesta va fi consacrat
Fecioarei Maria și tuturor sfinţilor martiri. În zona franco-germană, în secolul al

S
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IX-lea, sărbătoarea începe să se celebreze
în luna noiembrie, iar un papă va muta din
considerente practice serbarea tuturor
sfinţilor la 1 noiembrie. Din 1004 va deveni o sărbătoare de toamnă de pomenire a morţilor, ce va rămâne în tradiţia occidentală până astăzi.
În momentul în care călugării irlandezi au plecat să evanghelizeze Galia s-au
confruntat cu diferite practici păgâne de
origine celtă, printre care și sărbătoarea
morţilor – „Samhain” (Zeul Morţilor,
Principele Întunericului).
SCURTĂ PREZENTARE
A SĂRBĂTORII PĂGÂNE
Celţii venerau numeroși zei, printre
care și Zeul Soarelui (Oengus), considerat zeul suprem, care ocrotea munca. În
funcţie de acest zeu se stabileau zilele de
sărbătoare și de odihnă de peste an. La
celţi, începutul unui nou an era sărbătorit pe 1 noiembrie, fiind considerat sfârșitul „sezonului soarelui” și începutul „sezonului întunericului și a frigului”. Acest
moment de trecere de la un sezon la altul
era marcat de druizi (preoţii celţilor) prin
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dansuri, incantaţii și alte manifestări religioase. Sărbătoarea în sine era celebrată
începând cu noaptea de 31 octombrie până
a doua zi, la 1 noiembrie, iar uneori putea
să dureze chiar trei zile. Oamenii participau la această sărbătoare îmbrăcaţi în costume făcute din piei și oase de animale.
Celţii credeau că în această noapte spiritele celor morţi puteau să revină în casele
lor terestre pentru a-și căuta un nou trup,
ceea ce ne duce cu gândul la teoria reîncarnării despre care vorbește Cezar în lucrarea sa De Bello Gallico (VI, 13) când
spune că druizii, preoţii celţilor, au convingerea că: „sufletele nu pier, ci trec după
moarte dintr-un corp în altul”4. Aici este
vorba despre teoria metempsihozei, concepţie de influenţă pitagoreică, care nu este
însă același lucru cu transmigraţia sufletelor. În miturile irlandeze, de exemplu, reiese că numai unii eroi sau druizi mai importanţi se învredniceau de reîntrupare în
alte persoane5. Din punct de vedere istoric, sărbătoarea este amintită de istoricul
bizantin Procopiu (sec. al VI-lea d. Hr.)
care, referindu-se la locuinţa morţilor, spune că acestea se găseau departe în apusul
Galiei, sau în insulele oceanului. Acesta
afirmă: „sufletele merg să bată la ușa marinarilor, care locuiesc pe coasta oceanului, pentru ca să le ducă în Insula Avalon”6.
Din această călătorie a sufletelor a apărut
istoria cu spiritele care vin pe pământ să
strice recoltele, să sperie copiii și să aducă
multe răutăţi pe pământ. Deschiderea ușilor altei lumi permitea intrarea spiritelor
morţilor și a spiritelor malefice.

HALLOWEENUL
MODERN ŞI CEL
CONTEMPORAN –
CÂTEVA CONSIDERAŢII
Un anumit segment al culturii occidentale va importa din religia celtă sărbătoarea morţilor, cunoscută astăzi cu numele englezesc „Halloween“. All Hallows’s
Even înseamnă noaptea tuturor sfinţilor7.
Sărbătoarea în sine nu are nici o legătură
cu celebrarea Tuturor Sfinţilor din Tradiţia Ortodoxă (prima duminică după Rusalii) și nici cu cea Catolică (1 noiembrie),
fiindcă amestecă religia cu magia, însă industria comercială o leagă de Sărbătoarea
Tuturor Sfinţilor din Tradiţia Occidentală. Practicile Halloween vor fi exportate
în secolul al XVII-lea în Statele Unite, prin
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emigraţia irlandeză, devenind din secolul
al XIX-lea o sărbătoare de rezonanţă, cu
importante conotaţii comerciale pe continentul american. Copiii deghizaţi în fantome, schelete, cap de mort și vrăjitoare
merg pe străzile orașelor, bat la ușile caselor și cer mici cadouri (bomboane), iar
în caz de refuz spun cuvinte de blestem.
Până în anii ’90 sărbătoarea nu era așa de
cunoscută de europeni, iar cea mai mare
parte a românilor nici nu auzise de ea.
Odată cu intrarea în Europa a marilor consorţii multinaţionale, sărbătoarea începe
să ia proporţii, mai ales comerciale. Aparent este o sărbătoare în care copiii se distrează, însă pericolul pe care-l reprezintă
înseamnă încercarea de a schimba rostul
sfinţilor în viaţa noastră duhovnicească,
ca mijlocitori dintre noi și Dumnezeu,
înseamnă reînvierea unor practici păgâne
și deturnarea valorilor perene ale sfinţeniei din religia creștină. Este o sărbătoare
păgână care în duhul modernismului promovează o cultură a urâtului, în care oamenii apar înveșmântaţi în cele mai hidoase haine.

32

De asemenea, oamenii deghizaţi în demoni, chiar și pentru câteva momente, își
oferă în plan fizic trupul celui rău, iar prin
măștile ciudate pe care și le pun pe faţă încercă să ciuntească, să schimonosească chipul lui Dumnezeu așezat în om. Sărbătoarea arată cât de departe suntem de viaţa
Bisericii Ortodoxe, care ne învaţă despre
existenţa îngerilor buni și răi, despre suflet,
despre viaţa viitoare, învăţătură care ne vorbește despre Împărăţia lui Dumnezeu. Mântuitorul Hristos ne spune: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu și dreptatea Lui
și toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei
VI, 33; Luca 12, 31).
În lumea contemporană care începe
să se descreștineze și să se laicizeze, în care
se vorbește din ce în ce mai mult de interzicerea simbolurile creștine în spaţii publice și în școli, în virtutea afirmării laicităţii statului, care este o formă ascunsă a
manifestărilor păgâne, încep să apară în
grădiniţe și școli sărbători păgâne precum
este Halloween și Valentine’s Day. Din nefericire, aceste sărbători au devenit pentru cei ce cresc și sunt educaţi în Italia
obiect de studiu atât în limba maternă (italiană), cât și în limba engleză. Magazinele
sunt pline de costume, amulete, cranii,
schelete, vrăjitoare, vampiri, măști care
mai de care mai hidoase, iar sărbătoarea
Tuturor Sfinţilor în tradiţia occidentală
este pusă într-un con de umbră, tinzând
să dispară în avalanșa de produse comerciale. Așa cum se arată într-un studiu, locuitorii și marile companii comerciale din
America fac mai multe pregătiri pentru
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această sărbătoare decât la Paști și la
Crăciun.
Care este pericolul pentru copiii pe care
îi creștem și îi educăm? Chiar dacă la prima vedere această sărbătoare pare inofensivă, înseamnă de fapt educarea copiilor
noștri în duh păgân, prin promovarea și cultivarea gustului pentru macabru, ocultism
și violenţă, la care contribuie cu prisosinţă
mass-media prin seriale, desene animate,
jocuri pe calculator, filme horror etc. Din
nefericire se demonetizează cuvântul sfânt,
în înţelesul pe care-l dă Mântuitorul Hristos.
La începutul bisericii creștine, fiecare comunitate era numită „biserica sfinţilor”, iar
fiecare creștin era chemat să se roage, să-și
iubească semenul, să mărturisească cuvântul lui Dumnezeu, pentru a se manifesta puterea și minunea învierii. Halloween-ul are
la bază practicile oculte ale celţilor care, prin
diferite ritualuri, încercau să intre în comuniune cu sufletele morţilor și cu demonii.
Biblia condamnă necromanţia, spiritismul
(cei care cheamă spiritele morţilor ) și vrăjitoria (cel care practică magia neagră), spunând în mod clar: „Întru tine să nu se afle…..,
ghicitor, sau vrăjitor, sau fermecător, nici descântător, nici chemător de duhuri, nici mag,
nici de cei ce grăiesc cu morţii. Căci urâciune
este înaintea Domnului tot cel ce face acestea.
(Deuteronom 18, 11-13).
Prin moartea și Învierea Sa, Mântuitorul
Hristos a biruit moartea și orice putere a
întunericului: „A dezbrăcat domniile și
stăpânirile, și le-a făcut de ocară înaintea
lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor
prin cruce”(Coloseni II, 15).

Deci, Halloween-ul arată cât de neclară este părerea unor creștini despre viaţa
veșnică, despre suflet și despre duhuri. De
asemenea, arată dorinţa omului de a renunţa la propriul său chip (îmbrăcând o
mască înspăimântătoare), indică lipsa de
cunoaștere legată de valoarea omului ca
și creaţie după chipul și asemănarea lui
Dumnezeu.
Pr. Pompiliu Nacu
Note:
1. Georges Gharib, Icone di Santi, Città Nuova
Editrice, Roma, 1990, p. 85.
2. Potrivit unor date istorice, în catacombele din jurul Romei, săpate de creștini mai ales în timpul
persecuţiilor pentru îngroparea morţilor au fost
înmormântaţi în jur de 7 milioane de creștini,
dintre care circa un milion și jumătate ar fi trupuri ale martirilor. Despre cei mai mulţi dintre
aceștia nu știm cine au fost și cum au pătimit.
3. Sf. Ioan Gură de Aur, Predică la toţi Sfinţii
Martiri (Laudatio Sanctorum omnium qui martyrium toto terrarum orbi passi sunt), J.P. Migne,
P.G., t. L, col. 705-712. Vezi și Sfântul Ioan
Gură de Aur, Predici la Duminici și Sărbători,
Editura Buna Vestire, Bacău, 1997, p. 56-66;
Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvântări de laudă
la sfinţi, cc. 525-532.
4. Mircea Eliade, Istoria credinţelor și ideilor religioase, vol. II, traducere de Cezar Baltag, Editura
Știinţifică, București, 1991, p. 140.
5. Pr. prof. dr. Emilian Vasilescu, Istoria Religiilor,
Ed. I.B.M.B.O.R, București, 1982, p.335.
6. Ibidem, p. 335-336.
7. În limba engleză cuvântul «hallow» are mai
multe sensuri: sfinţi, dar și închinare, venerare,
adorare și a consacra. De aceea, poate fi tradus
cu sensul de seara venerării tuturor sfinţilor.
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SESIUNE DE EVALUARE ȘI LANSARE
A CURSURILOR DIN CADRUL CENTRULUI
ORTODOX DE STUDII ŞI CERCETĂRI
„DUMITRU STĂNILOAE”
Roma, 8-10 octombrie 2014

ăzduită de către Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, a avut loc
la Roma, în perioada 8-10 octombrie, sesiunea de evaluare a cursanţilor înscriși în anul de studii 2013-2014 în cadrul
Centrului Dumitru Stăniloae (CDS), precum și de lansare a cursurilor pentru anul academic 2014-2015. Programul a cuprins un
moment festiv de deschidere în prezenţa și
cu participarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan al Italiei, Pr. Dr. Jean Boboc, decanul CDS Paris și a Pr. Conf. Dr. Patriciu
Vlaicu, coordonatorul modulului de limbă
română. Prelegerea inaugurală, cu titlul „Preotul slujitor al Tainei Sfintei Spovedanii și părintele duhovnicesc”, a fost oferită de Pr. Prof.
Dr. Constantin Coman. Au avut loc, de asemenea, sesiuni de evaluare, precum și o sesiune de comunicări prezentate de Pr. Dr. Vasile Gavrilă, Pr. Dr. Răzvan Ionescu și Pr. Prof.
Dr. Daniel Benga. Subiectele abordate în prelegeri au fost aprofundate în cadrul unor ateliere tematice, în ultima zi a întâlnirii, când a
avut loc și decernarea diplomelor.
Prezentarea ofertei de cursuri pentru
perioada 2014-2015 a fost făcută de Părintele
Patriciu Vlaicu. Precizăm că înscrierile la

G
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aceste cursuri au început pe data de 17 octombrie 2014. Mai multe detalii despre
Centru și despre programele de studiu pe
care le oferă sunt de găsit pe situl www.teologia.eu. În finalul întâlnirii, părintele Vasile
Gavrilă a avut bunăvoința să ne împărtășească
din experienţa sa ca profesor în cadrul
Centrului Dumitru Stăniloae.
P. Vasile Gavrilă: Am participat și anul
trecut la acest proiect, acum este al doilea an.
Nota distinctivă a ceea ce se întâmplă aici,
care m-a bucurat foarte mult, este deschiderea cu care se abordează toate problemele.
O deschidere care este însoţită, sau care este
mai degrabă generată, de problemele și frământările concrete ale oamenilor, astfel încât teologia care se dezvoltă aici, care se practică aici în cursuri gen conferinţă, în
seminariile, în întâlnirile pe care le avem – e
adevărat, puţine întâlniri – nu este o teologie abstractă. Este o teologie concretă, care
are o foarte mare aplicabilitate, și asta face,
pe de o parte, să fie o deschidere extraordinară, iar în al doilea rând, ce mi se pare la fel
de important și care contribuie, de asemenea, la această deschidere, este interesul celor care vin aici. Pentru că la aceste cursuri,
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care sunt niște cursuri introductive și pregătitoare pentru ceea ce se dorește a deveni
Centrul de Studii „Dumitru Stăniloae”, oamenii aceștia, cursanţii, vin dintr-o căutare,
dintr-o libertate, dintr-o dorinţă și dintr-o
frământare pe care o au. Și asta am constatat-o când, la întrebările pe care le pun oamenii după cursurile pe care le ţinem, și acum,
în cadrul sesiunilor de evaluare, când, fie în
timpul expunerii, prezentării lucrării, în timpul examinării, cursanţii nu vin doar cu niște răspunsuri, ci vin cu niște răspunsuri-problemă, răspunsuri-întrebare. Nu mai zic de
perioada conferinţelor, a cursurilor gen conferinţă, există o parte a întâlnirii care e constituită dintr-o serie de întrebări.
Uneori sunt întrebări la care nu se poate
răspunde, pentru că nu este suficient timp.
Ceea ce înseamnă un lucru foarte important:
am experienţa aceasta a organizării unor întâlniri ale tinerilor cu diferite personalităţi și
sunt situaţii în care întrebările nu sunt pe măsura expunerii, nu sunt la măsura personalităţii invitate, sau uneori sunt chiar întrebări
foarte puţine. Aici e uneori imposibil să răspunzi la atâtea întrebări. De unde știu lucrul
acesta? Nu numai din ceea ce mi s-a comunicat de la Centru, din partea staff-ului, ci și
de la cei cu care m-am întâlnit și mi-au spus:
mi-aţi răspuns la întrebarea asta, însă mai am
ceva la care nu aţi avut timp să răspundeţi.
Și-atunci, am discutat – ceea ce mi se pare
foarte important.
În al doilea rând, dacă vorbim de deschidere, mi se pare importantă dimensiunea duhovnicească a acestor cursuri, a acestor întâlniri. Noi trebuie să recunoaștem că trecem
printr-o criză duhovnicească și mai ales teo-
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logia academică trece printr-o astfel de criză. Nu sunt eu primul care o semnalez.
Părintele Placide Déseille, în Nostalgia
Ortodoxiei, spune foarte lămurit lucrul acesta, că sunt foarte puţini profesori de teologie
care au reușit să îmbine academicul cu duhovnicescul. Și el dă numai trei exemple, pe
care le-a cunoscut: Vladimir Lossky, Părintele
(Sfântul) Iustin Popovici și Părintele
Stăniloae. Cum a fost posibil lucrul acesta ?
O voi spune parafrazându-l : pentru că
i-a văzut pe acești profesori croiţi din aceeași stofă cu Părinţii. Nu îndrăznesc să cred
că profesorii care au participat la acest
Centru, sau eu, cel puţin, nu mă pun între
cei care sunt croiţi din aceeași stofă cu
Părinţii Bisericii. Nu știu dacă și cursanţii
la fel. Însă constat un lucru : că au o foarte
adâncă și reală ancorare în lecturile din
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Părinţii Bisericii. Ceea ce este foarte important. Și-atunci, provocările lor, abordarea
lor, merg pe această linie, și asta dă și consistenţă –din dezbaterile care au loc, din discuţii, e clar că nu dă numai o direcţie, ci și
o perspectivă a teologiei Părinţilor.
Și dacă ar fi să definesc eu ceea ce este cel
mai important în teologia Părinţilor, este pe
de o parte o teologie rezultată dintr-un dialog direct, așa cum, de exemplu, procedează
Părintele Stăniloae. Când părintele Stăniloae
vorbește despre Dumnezeu, vorbește ca unul
care parcă ar fi fost acolo, ar fi stat acolo și ar
fi coborât la oameni și le împărtășește o experienţă pe care el a avut-o, a trăit-o. Al doilea aspect al teologiei Părinţilor este perspectiva eshatologică. Nu se termină aici, nu e o
teologie pe care am pus-o în tratate, am închis-o, am pus tratatele în sertare sau în bibliotecă și gata ! Nu, categoric nu! Ei, lucrul
acesta se vede foarte clar, și este o ancorare mai ales că am ţinut cursurile de teologie liturgică – am văzut lucrul acesta, este o ancorare în teologia liturgică, și mi-am dat seama
că pentru oamenii aceștia, ceea ce eu le-am
spus la curs, și anume că Euharistia este centrul vieţii liturgice, pentru oamenii aceștia
asta este ceva concret. Și-am constatat la ultima întâlnire, la ultimul seminar, cu cei care
au dorit să vină cu mine în seminar, și cred că
asta poate mărturisi fiecare profesor care și-a
adunat un grup de cursanţi în jurul lui, n-am
reușit să răspundem la toate întrebările pe
care le-am avut – și eu am, la rândul meu, întrebări pe care le-am adresat lor, și când îmi
pun mie întrebări le pun și eu lor, și este un
dialog continuu. Din ce motiv n-am reușit ?
Pentru că multe sunt întrebări fundamentale,
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pe care nu le poţi trata cu superficialitate. Și
asta dă o bucurie, o mulţumire.
Asta nu înseamnă că nu sunt carenţe.
Sunt multe carenţe ; întâi de toate, sunt carenţele lucrului care este la început. Sunt
multe lucruri care trebuie corectate, rectificate, dar asta se va face din mers. Proiectul,
demersul, nu trebuie să se oprească până
când le punem la punct, și după aceea să
meargă mai departe. Nu, mi-e foarte clar lucrul acesta. În privinţa lipsurilor, carenţelor, nu cred că sunt chestiuni de esenţă, de
fond, ci organizatorice, sunt aspecte care
ţin de deontologie, însă ce contează este că
atât sinceritatea organizatorilor, cât și răspunsul cursanţilor la chemarea acestora, la
fel de sincer, și care vine din dorinţa de a se
îmbogăţi și de a se edifica în anumite probleme teologice, duhovnicești, asta va duce
la un rezultat bun. Am această nădejde și
cred, de asemenea, că acest proiect va fi o
foarte mare provocare pentru teologia academică, din România mai ales. Pentru toată teologia academică, care, din punctul meu
de vedere, nu știu dacă trebuie reanimată
sau dacă nu cumva anumite lucruri trebuie

descoperite, învăţate. N-aș vrea să fac o comparaţie, însă mi se pare că aici este vorba de
un alt nivel, de o altă abordare. Fapt pentru
care sunt foarte încântat, foarte fericit, particip cu foarte multă dragoste și dăruire la
ceea ce se întâmplă aici și îmi doresc tare
mult ca lucrurile pe care le fac eu să fie de
folos. Că dacă nu e de folos și n-are perspectivă, nu mai are niciun sens.
P. Răzvan: După reacţia studenţilor,
bucuria a fost cu siguranţă împărtășită și aţi
trezit dorire pentru …
P. V.: Mă bucur pentru lucrul acesta, că
și ei mi-au creat bucurie, și dacă le-am creat și eu lor bucurie, este formidabil.
P. R.: Vă mulţumim !
P. V. : Cu drag.
Pr. Răzvan Ionescu
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Reţete

și sfaturi practice

Știm că USTUROIUL este un produs vegetal benefic pentru organismul nostru;
având calităţi curative, este recomandat de naturiști; pe de altă parte, mirosul pe
care acesta îl degajă în urma lui te face adesea să te abţii. În acest număr al
revistei vă propun câteva reţete de post delicioase și care folosesc usturoiul, dar vă
voi da și câteva informaţii despre beneficiile acestei legume, precum și sfaturi
pentru a putea scăpa de mirosul neplăcut.

SOS TZATZIKI (cel mai faimos
produs al bucătăriei grecești)

Ingrediente: 200 ml iaurt (de soia),
1 castravete mediu, 2-3 căţei usturoi, 1 lingură ulei măsline, 2 linguri zeamă lămâie,
sare, piper. Opţional: mărar proaspăt.
Mod de preparare: Usturoiul se curăţă și se zdrobește. Se freacă cu uleiul și zeama de lămâie, sare și piper. Se adaugă iaurtul (până aici am obţinut un delicios
mujdei). Castravetele se curăţă, se răzuiește și se stoarce într-o sită, după care se adaugă în sos. Dacă vă place, la final se adaugă
mărarul proaspăt, spălat și tocat mărunt.
Superb!
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CARTOFI AROMAŢI
Ingrediente: 500 g cartofi, 10 măsline tocate, rozmarin și cimbru proaspăt,
3-4 linguri ulei de măsline, usturoi, sare,
piper. Opţional 2-3 roșii cherry sau sos
Tzatziki.

în vas și o ceșcuţă cu apă (sau bere), apoi
dăm la cuptor (180°) pentru 30 de minute. Se pot servi cu roșii cherry, tzatziki sau
salata preferată.
PEŞTE PE PAT DE ARDEI
Ingrediente: 1 kg de pește proaspăt,
porţionat, 4 ardei roșii, 2 cepe albe, 2 linguri măsline, 2 linguri capere, 5-6 căţei usturoi, 2 rămurele rozmarin, sare, piper,
ulei măsline, apă / vin / bere.

Mod de preparare: Curăţăm cartofii
și îi dăm la fiert în apă cu puţină sare. Când
sunt fierţi pe jumătate îi punem într-un
vas pentru cuptor, adăugăm măslinele tocate, uleiul, usturoiul zbrobit și necurăţat,
ierburile noastre aromate (cimbru și rozmarin), apoi condimentăm cu sare și piper după gust. Amestecăm bine, turnăm

Mod de preparare: Cuptorul se preîncălzește la 180°. Feliile de pește se spală și se dau cu sare și piper. Ardeii se spală și se taie felii subţirele. Ceapa se curăţă
și se taie rondele. Usturoiul se sparge în
coajă. Se ia tava de la cuptor și se face un
pat de ardei și ceapă. Se așază deasupra
peștele. Apoi se presară printre bucăţile
de pește măslinele, caperele, usturoiul și
rozmarinul. Se adaugă un fir de ulei și o
cănuţă de apă, vin alb sau bere. Se dă la
cuptor pentru cca 30 minute, până când
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peștele prinde o crustă arămie, iar cu furculiţa putem desface foarte ușor carnea.
Se poate servi cu mujdei de usturoi și
mămăliguţă. Merge perfect.
NEGRESĂ
Ingrediente: 1 cană și jumătate de zahăr, 1 cană și jumătate de apă, 3 căni de
făină, 3 linguri cu vârf de cacao, 4 linguri
de ulei, 1 esenţă de rom, 1 praf de copt, 1
plic de zahăr vanilat, 100 g stafide, 100 g
nucă mărunţită, 1 praf de sare. Glazura de
ciocolată: 6 linguri de apă, 6 linguri de zahăr, 6 linguri de ulei, 2 linguri de cacao.
Mod de preparare:
Blat. Se amestecă bine toate ingredientele (praful de copt se stinge cu un pic
de zeamă de lămâie). Se unge o tavă cu
ulei și se tapetează apoi cu făină (folosiţi
în tavă hârtia de copt). Se toarnă compoziţia în tavă și se coace negresa la cuptor
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(încălzit în prealabil), la foc potrivit, 25
de minute. Nu se deschide cuptorul în primele 15 minute pentru că nu mai crește
blatul. Spre final, cu o scobitoare se încearcă dacă prăjitura este coaptă. Se înfige scobitoarea în blat și, dacă iese curată,
înseamnă că negresa este făcută. Se scoate din cuptor și se lasă la răcit.
Glazura de ciocolată. Se pun într-o
crăticioară toate ingredientele și se fierb
câteva minute, până se îngroașă compoziţia. Trebuie să aibă consistenţa unei
smântâni. Glazura se toarnă apoi caldă și
se întinde cu o lingură peste blatul răcit.
Se poate servi și cu frișcă (vegetală)
deasupra.
POFTĂ BUNĂ!
ŞTIAŢI CĂ...?
• Usturoiul este un condiment tradiţional
românesc, mereu la îndemână, îl știm din-
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totdeauna și îl folosim pentru gustul bun
pe care îl poate da anumitor mâncăruri.
Uneori ne ferim de el înainte de întâlnirile la care vrem să lăsăm o impresie bună,
din pricina mirosului neplăcut al respiraţiei ce dăinuie câteva ore după ce îl consumăm. Alteori îl evităm din pricina sensibilităţii pe care o putem avea la stomac
din pricina lui; arsenicul, care se găsește
în cantităţi infime în miezul său, este cel
ce poate da arsurile bine cunoscute. Chiar
și așa, usturoiul poate fi consumat cu încredere dacă eliminăm miezul, căci o mare
parte din proprietăţile sale curative se
menţin și așa.
• Știaţi că usturoiul are așa de multe proprietăţi terapeutice și nutritive încât pe
drept cuvânt poate fi numit un aliment miraculos? Un miligram de usturoi are aceeași putere ca douăzeci și cinci de unităţi
de penicilină (cel mai puternic antibiotic
natural). Usturoiul conţine substanţa ajoena care „subţiază” sângele, prevenind astfel cheagurile potenţial periculoase.
Usturoiul are peste o sută de compuși cunoscuţi ai sulfului. Aceștia ajută la reducerea tensiunii și a nivelului de zahăr din sânge, alungă astmul și bronșita, îmbunătăţesc
circulaţia și funcţiile inimii, previn cancerul și ajută organismul să se debaraseze de
toxinele periculoase. De fapt, usturoiul este
una dintre cele mai bogate surse de germaniu și seleniu organic (vital în prevenirea
bolilor de inimă și a multor forme de cancer). Streptococii care cauzează scarlatina,
difteria, inflamarea învelișului inimii (febra
reumatică) sunt distruși de usturoi.

• Este cazul să știm că usturoiul se simte nu
numai în respiraţia celui care l-a consumat,
ci chiar și în transpiraţia lui. Mirosul cel mai
persistent îl răspândește usturoiul în stare
crudă: în salate sau în delicioasele mujdeiuri. Experţii Universităţii din Ohio au publicat recent un raport în care au arătat concluziile cercetărilor lor privind tocmai
această problemă și modul în care ar putea
fi îndepărtat neplăcutul miros prin consumarea ulterioară a unor alimente neutralizante. Problema se pune în a neutraliza
componenţii sulfului, singurii vinovaţi de
neplăcuta aromă pe care o lasă usturoiul în
urma lui. Iată pe scurt câteva recomandări
foarte practice și cât se poate de eficiente,
așa cum au rezultat ele din cercetare: mâncaţi un măr, încet, imediat după masă; beţi
un ceai verde, pe îndelete, tot imediat după
masă; clătiţi gura cu zeamă de lămâie nediluată, fără să o înghiţiţi. Și o recomandare generală: toate sunt bune dacă ai mâncat ponderat. Dacă ai înghiţit trei căpăţâni
de usturoi, nu te mai ajută nici un kilogram
de mere. Mai bine las-o baltă și amână respectivul rendez-vous până trece codul galben de usturoi!
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RAGAZZI IN GAMBA LA IAȘI

i anul acesta, cu prilejul sărbătorii Sfintei
Cuvioase Parascheva, reprezentanții proiectului „Ragazzi in gamba” din Roma au
organizat o întâlnire la Iași cu o parte dintre beneficiarii proiectului, precum și cu alte persoane care au unul sau mai multe membre amputate și care doresc să fie ajutate prin acest proiect.
Prezența noastră la Iași, cu binecuvântarea
Preasfințitului Episcop Siluan, a dorit să dea posibilitatea acestor persoane defavorizate să se
întâlnească, să-și împărtășească experiențele
personale de viață, să-și consolideze sentimentul de solidaritate, înțelegând astfel că nu sunt
singure și, nu în ultimul rând, să se bucure de
participarea la sărbătoarea Sfintei Parascheva,
la ale cărei sfinte moaște s-au închinat.
Policlinica „Providența” ne-a oferit un
spațiu adecvat în care Dr. Massimo Liberatori
și Franco Melle au putut organiza un ambula-
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toriu pentru persoanele cu amputații care
așteaptă să se poată înscrie în proiect.
Ne-a însoțit la Iași anul acesta și președinta
asociației „Il cuore del Cristiano” din Roma.
De asemenea, ne-am întâlnit și cu reprezentanți
ai asociației „Bambini in gamba” de la Veneția,
care ajută copii și tineri cu dizabilități din
Republica Moldova. Grupul de voluntari de
la parohia „Zămislirea Maicii Domnului” din
Roma a fost de un real folos pentru buna organizare a acestei mini-tabere pentru persoanele cu deficiențe motorii.
Prezența la Iași și activitatea proiectului
„Ragazzi in gamba” au fost mediatizate prin
Radio Trinitas, PRO TV și Radio Iași.
Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
Pr. Ilie Ursachi, parohia „Zămislirea
Maicii Domnului”, Roma
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ALCOOLUL ŞI EFECTELE SALE ASUPRA SĂNĂTĂŢII

n seara zilei de 17 octombrie 2014, în
Parohia „Toţi Sfinţii” din Milano Nord
– Monza, un grup de şase persoane,
format din medici, psihiatri, profesori şi
voluntari care luptă împotriva alcoolului,
au prezentat conferinţa cu tema: “Alcoolul, tutunul şi alte droguri”. Subiectul s-a
centrat mai ales pe tema alcoolului, prezentat mai mult din punct de vedere medical
de doctorita Augusta Bianchi, preşedinta
Asociaţiei Provinciale de combatere a alcoolismului. La această conferinţă au luat
parte credincioşii, dar mai ales tinerii Frăţiei
Nepsis din parohia noastră. În partea
introductivă s-a arătat că alcoolul, tutunul
şi drogurile generează o senzaţie de plăcere
imediată care însă este înşelătoare. Totodată
s-a demonstrat din punct de vedere medical cum consumul de alcool dăunează grav
sănătăţii şi ne constrânge să căutăm mereu
aceeaşi plăcere. De aceea, persoanele
care trec prin dificultăţi materiale sau
sentimentale sunt cele mai expuse riscului de a căuta plăcerea în alcool, tutun, droguri sau jocuri de noroc şi pot
deveni dependente de acestea.

Î

Consecinţele lor sunt:
• nevoia de a lua o cantitate tot mai mare
de substanță pentru a obţine efectul dorit;
• dependenţa psihică: dorinţa de a utiliza din nou substanţa întrucât se asociază cu amintiri pozitive legate de experiența
respectivă;
• tulburări fizice și psihice grave, care
apar la puţin timp după întreruperea consumului substanţei psihoactive, în funcţie de substanţa consumată;
• dependenta fizică: nevoia de a consuma substanța pentru a evita apariția sindromului de abstinenţă.
Ce este alcoolul?
Alcoolul este un drog care în timp poate crea dependenţă. În privinţa consumului de alcool, s-a arătat că băuturile care

Ce este drogul?
Drogurile sunt acele substanţe care,
pe moment, pot genera o stare de bine,
însă efectele care le produc asupra organismului uman sunt devastatoare.
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conţin alcool în diferite concentrații: berea, vinul, aperitivele, spirtoasele (în ordine crescătoare) în doze mici provoacă un
sentiment de veselie, în schimb se diminuează autocontrolul, este redusă capacitatea
de evaluare a riscurilor și de autoapărare,
cu implicaţii negative asupra creierului.
Cum se manifestă la nivelul
creierului?
Intervine în activitatea centrilor care
coordonează echilibrul, percepţia, vorbirea
și gândirea. De aceea, produce dificultăţi în
vorbire și erori în procesul de gândire.
Consumat în doze mari, apare somnolenţa, scade tensiunea nervoasă și produce anxietate. S-au prezentat cantităţile de alcool
pe care le conţin diferite băuturi, apoi s-a
arătat că, odată cu creșterea alcoolemiei peste limitele admise, apare obișnuinţa, abuzul și dependenţa de alcool.

Astfel, la nivel mondial, dependenţa
de alcool este cea mai răspândită și cea
mai gravă.
De asemenea, au fost prezentate, în cifre: cum o persoana din 13 este suspecta
de alcoolism; consumul excesiv de alcool
este corelat cu 80% dintre cazurile de sinucidere, 50% din crime și 30% dintre accidentele rutiere fatale. Consecinţele acestuia nu se reduc doar la aceste cifre, ci este
unul din factorii negativi în plan social, prin
apariţia divorţurilor, molestarea copiilor și
a altor drame care apar în familie. Consumul
excesiv de alcool poate favoriza apariţia cirozei hepatice, este asociat cu cancerul la
sân la femei, cancerul esofagului, tensiune
arterială, cancer al faringelui și laringelui,
pancreatita, iar prin distrugerea neuronilor, apare demenţa. De asemenea, conduce la dezvoltarea incompletă a membrelor
inferioare, fiind este unul din factorii principali care duce la dificultăţi locomotorii și
la retardul mintal al copiilor născuţi din
mame consumatoare de alcool. Potrivit
Institutului Mario Negri, în Italia sunt peste 4 milioane de băutori problematici, peste 1 milion și 500.000 de alcool-dependenţi, iar numărul morţilor cauzat de
alcool ajunge la 30.000 pe an.
Pe lângă alte subteme abordate în legătură cu problema alcoolului, au luat cuvântul și voluntari care au fost afectaţi și
care au reușit să scape de această patimă.
La final a urmat o sesiune de întrebări
și răspunsuri.
Pr. Pompiliu Nacu, Milano Nord-Monza
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PAROHIA „SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA”
DIN TORINO SĂRBĂTOREȘTE 35 DE ANI

rea Cucernici Părinți, Stimate Doamne preotese și diaconițe,
preaiubiți frați și surori întru Domnul, ziua de 14 octombrie 2014 este ziua
pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm
și să ne veselim întru ea. Să ne bucurăm
și să ne veselim că de 35 de ani prăznuim
la Torino pe Sfânta Cuvioasă Parascheva,
ocrotitoarea Parohiei Ortodoxe Române
din acest oraș.
Această sfântă ocrotitoare a Moldovei
a călăuzit pașii mei și ai Părintelui Diacon
Gheorghe Vasilescu spre Torino, unde am
făcut binecuvântări de case apartinand mai
multor familii, printre care familiilor Vin-

P

cenzo Sessa și Traian Belli (familii mixte,
cu soții românce). Gospodina Paraschiva
Bălan ne-a primit cu mare entuziasm
spunând că după lungi ani de zile după plecarea din tara de origine mai aude sfânta
slujbă în româneasca limbă a lui Eminescu.
De fapt, prin anul 1976, eu luasem legătura
cu Asociația culturală „Vasile Alecsandri”
din Torino, condusă de Doamna Doina
Stupcanu Amprimo, prin intermediul căreia
am cunoscut connaționali din acest oraș
(Vezi Bis. Rom., nr 1-2/1977, p. 10).
Amintesc unele însemnări din revista
Biserica Românească cu privire la începuturile activității noastre religioase la Torino.
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În nr. 3-4/1977 al revistei se consemnează:
„În ziua de 16 iulie 1977, în biserica
italo-albaneză din Torino, Parohul
comunității noastre (din Milano) a oficiat
cununia religioasă a tinerei românce Celestina Fanella cu tânărul Flavio Mascia... În
biserica gătită sărbătorește cu covoare și
ștergare naționale românești, cei prezenți
au primit cocarde cu steagurile tricolore ale
României și Italiei... Grupul celor prezenți
la nunta din 16 iunie a hotărât constituirea
Filialei din Torino a Comunității ortodoxe
române în Italia...”. Prea Fericitul Patriarh
Justin a răspuns cu adresa Patriarhiei nr.
12251 din 20. 12. 1977, din care cităm: „Suntem bucuroși să transmitem binecuvântarea
Noastră cu privire la înființarea filialei parohiale din Torino, dependentă de Parohia
Ortodoxă Română din Milano – Italia”.
„Prima Sfântă Liturghie pentru filiala din
Torino a fost săvârșită în ziua de 12 noiembrie 1977, tot în biserica italo-albaneză Sfântul Arhanghel Mihail, pusă la dispoziție cu
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dragoste frățească și ecumenică
de Rev. Mo. Arhim. Giovanni
Bugliari... După agapa, care s-a
desfășurat într-o atmosferă
frățească și românească, a fost
binecuvântată una din plăcile
cu numele străzii Corso Romania din capitala piemonteză”
(Bis. Rom. nr. 3-4/1977,
p. 14).
Din luna martie 1978, la
slujbele religioase de la parohia din Milano a început să
slujească și Diaconul Gheorghe Vasilescu, venit în Italia pentru continuarea studiilor de teologie (Bis. Rom.
nr. 2-3/1978, p. 19), iar la strană cânta și
teologul Nicolae Moroșan, venit la
Florența pentru studii de restaurare (id.,
p. 20), astăzi preot în comuna Vama din
județul Suceava. Părintele Gheorghe a
început să însoțească pe Preotul Traian
Valdman la slujbele lunare de la Torino
(Bis. Rom., nr. 4/1978; nr. 1/1979, p. 13).
Urmează un moment important, acela pe
care îl sărbătorim astăzi. „La cererea unui
număr însemnat de credincioşi români
rezidenți in Torino şi împrejurimi, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Justin, al Bisericii Ortodoxe Române, a aprobat ca Diaconul Gheorghe Vasilescu, bursier in
cadrul Universităţii Catolice din Milano,
să fie numit preot al Comunităţii ortodoxe române „Sfânta Parascheva” din Torino. În ziua de 9 iunie 1979, după o vizită
protocolară la Curia din Torino, Prea
Sfințitul Episcop Lucian Florea de la Paris
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a oficiat Sfânta Liturghie în cursul căreia
a hirotonit în preot, în mijlocul comunitătii,
pe Părintele Gheorghe Vasilescu.
După această dată, slujbele religioase
la Torino au continuat sa fie celebrate de
Părintele Gheorghe Vasilescu, în aceeaşi
biserică italo-albaneză, fiind urmate de
botezuri, cununii, parastase, înmormântări,
agape și binecuvântări de case. Revista Biserica Românească consemnează și vizite
la Cardinalul Anastasio Ballestrero, arhiepiscop de Torino, și la Patriarhul Justin al
Bisericii Ortodoxe Române, dar și numeroase participări la întâlniri culturale și
ecumenice cu rugăciuni, cântări, meditații
și conferințe (Bis. Rom. nr. 3/1979, p. 15;
nr. 4/1979, p. 19; nr. 1/1980, p. 19; 1
(18)/1981, p. 21-22; nr. 2 (19)/1981, p.
22-23; nr. 4/1981, p. 20-21). În martie
1980, Părintele și-a adus din țară soția, pe
stimata Doamnă Preoteasă Ilinca, cu cele
două fete, Maria și Marta, Părintele Cristian și domnișoara Veronica fiind născuți
în Italia.
Interesant este să menționăm legătura
frumoasă stabilită între cele două
comunități, fiecare dintre cei doi preoți
participând, în primii ani, la sărbătorile patronale ale celuilalt. Nr. 1/1982 al revistei
relatează ultimul pas important: inaugurarea noii biserici: „De mai mult de o jumătate
de an, s-au început lucrările la biserica din
via Cottolengo, 26, acordată Comunităţii
noastre de autorităţile bisericeşti torineze,
aparţinînd ca proprietate Operei Pia Barolo. Lucrările mari au fost executate de echipe de specialişti, o mulţime de lucrări de

amenajare fiind executate de numeroși credinciosi, care au prestat zile întregi de
muncă voluntară, alături de preot...
Strădaniile noastre au fost răsplătite pe deplin prin bucuria aleasă pe care Comunitatea a trăit-o duminică, 31 ianuarie (1982),
când noul locaş a fost inaugurat şi sfinţit.
Prezenţa pentru prima dată în mijlocul
Comunitătii a blândului si bunului nostru
Ierarh, P.S. Episcop Adrian, care a săvârşit
Liturghia arhierească, încadrat de Pr. Traian
Valdman de la Milano şi de Pr. Gh. Vasilescu, a prilejuit momente de înălţare
sufletească şi de curată rugăciune a peste
200 de persoane, însufleţite la cântare şi
rugăciune comună. Biserica, zugrăvită si
împodobită cu icoane, flori, lumânări, s-a
dovedit prea mică pentru sărbătoarea deschiderii cursului de slujbă creştină
ortodoxă… Au luat parte reprezentanţi ai
Eminenței Sale Cardinalul Anastasio Ballestrero, ai Operei Pia Barolo şi alte
personalităti teologice şi laice. Acest eveniment a avut un larg ecou în viața religioasă
si culturală a orașului Torino. S-a făcut publicitate prin radio şi jurnalele Stampa, Voce
del popolo etc… Radioteleviziunea Italiană
a filmat şi registrat Sfânta Liturghie la
sfârşitul căreia parohul a fost ridicat la rangul de Iconom Stavrofor, acordîndu-i-se
Crucea patriarhală… În seara aceleeaşi zile,
la telejurnalul de la orele 19,30 şi 21,30,
s-au dat secvenţe din cadrul Sfintei Liturghii şi fragmente din cuvântul Episcopului,
introduse astfel: „Suntem în atmosfera
creștinismului oriental, tămâieri, icoane şi
închinăciuni...; dar nu suntem într-o biserică
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din Constantinopol, ci la Torino, via Cottolengo 26, edificiu pe care Opera Pia Barolo l-a pus la dispoziţie Comunitătii ortodoxe române din Torino și Piemonte. E
sărbătoare astăzi pentru circa 700 de români din Piemonte, ajunşi la noi în majoritate
prin căsătorii mixte...”.
Așa era atunci. Au trecut zeci de ani. A
căzut cortina de fier. S-au desființat
granițele. România a intrat în Uniunea
Europeană. Numărul românilor din Italia
depășește un milion și jumătate. Ei aduc o
deosebită contribuție atât la creșterea produsului intern pe plan economic, cât și la
creșterea produsului intern spiritual. Prin
activitatea pastorală de excepție a Părintelui
Gheorghe Vasilescu, prieten pe care îl cunosc de când a intrat în Seminarul Teologic
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din București, Parohia ortodoxă română
Sfânta Parascheva din Torino devine cea
mai numeroasă parohie din Episcopia
Ortodoxă Română a Italiei, creștinează peste 3.500 de copii, înființează multe parohii în Piemonte și Liguria și se înscrie în
istoria Bisericii Ortodoxe Române din
această țară ca unul dintre cele mai însemnate centre de spiritualitate ortodoxă și ca
parohie care dă Bisericii noastre primul
preot născut pe pământul Italiei, pe Părintele
Cristian Vasilescu. Să rămâneți în continuare uniți în jurul Sfintei Biserici.
Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și Sfânta Parascheva să vă
ocrotească întru mulți și fericiți ani!
Pr. Traian Valdman
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RECEPȚIA PICTURII PAROHIEI LUCCA

oi, 23 octombrie 2014, la prăznuirea
Sf. Sfințit Mucenic și Apostol Iacob,
ruda Domnului, episcopul Ierusalimului, a avut loc recepția lucrărilor de pictură efectuate în biserica Parohiei „Sf. Antonie cel Mare” din Lucca. La acest ceas de
împlinire pentru Parohie, am avut bucuria
de a-l avea alături pe întâi-stătătorul Eparhiei noastre, Preasfințitul Părinte Episcop
Siluan. De asemenea, a venit de la București,
ca delegat al Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române, maestrul Grigore Popescu, însoțit de maestrul Emil Stoica, cel care a condus echipa care a pictat
biserica Parohiei noastre.
Primul cuvânt i-a apartinut maestrului Grigore Popescu, care și-a exprimat

J

bucuria de a găsi în Italia o biserică înveșmântată cu pecetea Ortodoxiei într-o formă atât de curată, cu atât mai mult cu cât
biserica S. Anastasio este monument istoric, atestat prima dată în anul 843, deci
cu 211 ani înainte de Marea Schismă și
existând în forma actuală din sec. al XII-lea
(fațada,) respectiv al XV-lea (corpul bisericii). S-a făcut apoi referire la considerentele de ordin tehnic, lăudându-se felul
în care s-au combinat culorile picturii, armonia întregului ansamblu, dar și ingeniozitatea cu care s-a acomodat pentru pictura bizantină un spațiu de factură
occidentală.
A urmat maestrul Emil Stoica, care a
accentuat legătura creată cu comunitatea
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Parohiei Lucca pe timpul execuției picturii – simțindu-se ca unul „din familie”,
mulțumind tuturor pentru implicare și
exprimându-și bucuria de a fi din nou în
mijlocul celor de aici.
În calitate de gazdă, am făcut un scurt
pasaj cronologic al momentelor importante de pe parcursul lucrării (începând cu primul gând de a picta biserica în 2007, odată cu montarea catapetesmei și continuând
cu toate demersurile făcute până la obținerea
autorizației finale în 16 iunie 2011), precum și o trecere în revistă a etapelor în care
s-a pictat efectiv biserica între 4 iulie 2011
și 24 aprilie 2013. Am mulțumit tuturor
pentru sustinere și Preasfințitului Părinte
Episcop Siluan pentru binecuvântarea dată
și pentru încurajarea de a duce la bun sfârșit
lucrul odată început.
Ultimul cuvânt l-a avut Preasfințitul
Părinte Episcop Siluan, care a ținut în mod
deosebit să fie prezent la recepționarea lucrărilor de pictură. Preasfinția Sa a
mulțumit maestrului Grigore Popescu
care a venit de la București pentru a împlini această rânduială oficială de înche-
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iere a picturii; de asemenea, a mulţumit
maestrului Emil Stoica
pentru munca depusă
împreună cu echipa sa
la înfrumusețarea acestui locaș de cult. Trebuie
amintit că biserică din
Lucca a rămas în istoria
Episcopiei Ortodoxe
Române a Italiei ca locul în care s-a întronizat primul episcop
ortodox român pentru Italia, la 8 mai 2008.
Nu în ultimul rând s-au adus mulțumiri
credincioșilor parohiei și preotului paroh
care s-au jertfit pentru a vedea împlinită
această lucrare de înfrumusețare a bisericii. Ultimul gând al Preasfinției Sale a fost
acela că, de acum, „mireasa este pregătită
de sfințire”.
A participat la acest eveniment și don
Mauro Lucchesi – vicar pastoral și delegat pentru ecumenism – ca reprezentant
al Arhiepiscopului Italo Castellani din
Lucca (care din motive obiective nu a putut fi prezent). În intervenția avută, don
Mauro, care este și rectorul domului din
Lucca, a făcut o comparație, afirmând că
domnia sa slujește într-o biserică în care
sunt foarte multe pietre frumos sculptate, însă aici, în biserica Parohiei noastre,
găsește într-adevăr liniștea pe care i-o dau
picturile bizantine.
În încheiere s-a săvârșit o slujbă de
mulțumire pentru binefacerile revarsate
asupra Parohiei noastre. Slavă lui
Dumnezeu pentru toate!
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SÂMBĂTA A XXIII-A DUPĂ RUSALII LA POMEZIA

Sâmbătă, 1 noiembrie 2014,
Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a
slujit la parohia Sfântul Mucenic Sebastian, din localitatea Pomezia, păstorită de pr. Ignazio Blasi.
Înainte de Liturghie, tânărul Alexandru Ilinitchi a fost hirotesit întru ipodiacon pe seama parohiei Sfânta Muceniţă Lucia, din localitatea Veneția (I).
Preasfinția Sa a binecuvântat și altarul parohiei, iar la sfârșit părintele
paroh a fost hirotesit întru Iconom
Stavrofor.
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