CUVÂNT LA }NVIEREA DOMNULUI

CUVÂNTUL
MITROPOLITULUI

iosif
m trăit în aceste zile ale Săptămânii Patimilor momente
foarte intense și importante
pentru viaţa noastră creștină de următori ai lui Hristos
și de ucenici ai Lui. Ne-am aplecat în rugăciunea și Liturghia din fiecare zi asupra
tuturor suferinţelor, dar și nedreptăţilor
noastre omenești luate asupră-Și de către
Domnul Hristos, Care le-a primit pentru
noi pe Cruce. „Să fie răstignit” (Mt 27, 23),
strigau odinioară cei pe care El îi iubea și
pentru care Se răstignea, dar strigăm și
noi astăzi prin aceea că facem păcatul. Toţi
L-au părăsit atunci, precum și noi Îl părăsim prin păcat, chiar dacă ne numim ca fi-

A

ind prietenii Săi. Când confortul și viaţa
noastră sunt în joc, când ne sunt atinse
propriile interese, ne lepădăm, Îl părăsim,
nu-L mai cunoaștem, ne îndepărtăm, ne
ascundem, ne spălăm pe mâini de El și de
cele pe care Îl facem să le sufere, precum
Pilat. Ne dezicem de cuvintele Lui, de dragostea Lui, de faptele Lui pentru noi, de
aceea că doar în El se lucrează mântuirea
oamenilor, căutăm la alte lucruri salvatoare, la iluziile și conforturile noastre de fiecare zi, la legile și neputinţele omenești
care ne-ar putea salva oarecum din singurătatea și suferinţa interioară la care ne
condamnă păcatul ca îndepărtare de Dumnezeu și de adevăr. Nici în cele mai grele
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chinuri pe care omul I le-a procurat, Hristos nu S-a dezis de om, nu l-a lepădat, nu
l-a batjocorit, nu l-a uitat, nu l-a înjosit,
nu l-a luat în râs, Se face frate al celor mici
și năpăstuiţi, la toţi le întinde mâna Sa cea
puternică prin milă, mângâietoare prin
dragoste, împreună-suferind cu noi și împreună-murind cu noi.
Deși căutăm cu disperare dragostea
Lui, izvor a toată dragostea, slăbiciunea
noastră face să ne lepădăm de El ca odinioară Petru și toţi Apostolii, să ne îndoim de El, să Îl negăm, deși El nu ne părăsește, nu ne leapădă, deși El nu se
îndoiește de noi. Au făcut-o până și Apostolii, atunci când viaţa lor a fost ameninţată, dar repede și-au venit în fire și au mărturisit apoi cu preţul vieţii dragostea lor
pentru Hristos Cel Răstignit și Înviat.
Sfântul Pavel, cel care i-a persecutat
pe Apostoli, urmărindu-i ca să-i omoare, a ajuns să predice lumii întregi Învierea
Celui pe Care Îl prigonea odinioară. Și
de-a lungul veacurilor, următori Sfântului
Pavel, Hristos Domnul a făcut din dușmani aliaţii Săi, din persecutori, persecutaţi, din cei slabi, puternici, din cei uitaţi și neluaţi în seamă de nimeni, vestitori
ai Evangheliei în toată lumea. Îi face pe
cei îndoielnici prieteni, pe cei de neiertat, moștenitori ai raiului, sufletele arse
de păcat și neputinţe și de dorul după
adevăr și dragostea lui Dumnezeu le-a
înălţat și le-a dăruit frumuseţea cerească
netrecătoare. Orbii și surzii au văzut și
auzit Cuvântul Lui și muţii l-au spus lumii întregi. În Botezul pe care l-am pri-
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mit, moartea a devenit viaţă, păcatul l-a
șters și întunericul l-a transformat în lumină, dându-ne vederea celor cerești, netrecătoare. A schimbat omul cu dragostea Lui, însă doar pe cel care se lasă
cucerit și schimbat de ea. A schimbat lumea întreagă și curgerea istoriei morţii a
preschimbat-o cu dragostea Lui în istoria Învierii.
Hristos a făcut din noi mădulare ale
Trupului Său care este Biserica, cea care
de 2000 de ani stă mărturie a dragostei
Lui pentru omenire. Dragostea pentru
omul chemat la demnitatea cerească și la
frumuseţea dumnezeiască l-a urcat pe
Hristos pe Cruce, de unde neîncetat strigă Părintelui ceresc, spre iertarea noastră:
„Părinte, iartă lor, că nu știu ce fac” (Lc 23,
34). Ne împacă neîncetat cu Părintele ceresc, redă sufletului nostru, omului lăuntric, lumina frumuseţii dumnezeiești prin
iertare, dar și trupului nostru strălucirea
Trupului Său înviat, precum ne spune și
Sfântul Ioan Gură de Aur: „Dacă trupul
nostru este mădular al lui Hristos, și dacă
Hristos a înviat, apoi negreșit că și trupul va
urma Capului” (Sfântul Ioan Gură de
Aur).
Cu tot cel ce stă înaintea lui Dumnezeu
Tatăl, în Taina Spovedaniei, mărturisindu-și păcatele și neputinţele, Hristos Însuși
stă cu el înaintea Tatălui cu Care îl împacă și îl ridică, îl învie. Pentru fiecare dintre
noi coasta Lui izvorăște iertare și hrană
cerească, dându-i-Se în Sfânta Împărtășanie,
care ne spală și ne învie, prin care primim
iertarea și ne sălășluim în cer, devenim
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cerești și pământești
în același timp, devenim cerești, dar și mai
umani, pentru că învăţăm de la Hristos să
iubim pe fratele nostr u precum El ne
iubește. Roada Învierii
lui Hristos se vede nu
numai în veșnicie, ci
și aici și acum, imediat, noi fiind purtători
în faptele noastre ai
realităţii Învierii, mărturisitori prin faptă,
prin iubire, ai Învierii
care deja lucrează în
noi și care ne face
liberi faţă de păcat.
Să zicem și astăzi,
la această Sărbătoare
a sărbătorilor, lui
Hristos Cel Înviat din
morţi, Paștile nostru,
Pâinea noastră de viaţă veșnică dătătoare,
împreună cu Sfântul
Simeon Noul Teolog:
„Tu, Hristoase – Împărăţie Cerească, Tu – Pământ al celor blânzi,
Tu – Rai plin de verdeaţă, Tu – Cămară
Dumnezeiască, Tu – Taină negrăită, Tu –
Masă pentru toţi, Tu – Pâinea vieţii, Tu –
Băutură nouă, Tu – Potir cu apă și Apa vieţii, Tu pentru fiecare sfânt – Făclie nestinsă,
Tu – și Haină, și Cunună, și Împărţitor al
cununilor, Tu – Încântare și Împăcare, Tu

– Desfătare și Slavă, Tu – Veselie și Bucurie”,
nădejdea vieţii noastre, slavă Ţie!
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HRISTOS A ÎNVIAT!
† Mitropolitul Iosif
(fragment din scrisoarea Pastorală,
Sfintele Paști 2014)
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CUVÂNTUL
EPISCOPULUI

SILUAN
Hristos a înviat!
stăzi, pentru tot omul credincios, vâltoarea lumii
acesteia se liniștește și agitaţia cotidiană se oprește, alergarea după cele din
afară încetează și sufletul gustă puţină
stâmpărare, pentru că Cel pe Care L-am
petrecut la pătimirea Sa cea de bunăvoie,
la răstignirea și moartea Sa a înviat din
morți!
Astăzi, Cel Ce S-a unit cu firea noastră omenească, luând asupra Sa păcatul,
suferinţa și moartea, învie pentru a ne face
părtași la curăţia, odihna și viaţa Sa. Cela
Ce se îmbracă cu lumina ca și cu o haină
a înviat ca să ne înnoiască haina cea învechită a Botezului, spre a reînvia în noi conștiinţa de fii ai luminii și ai zilei.

A
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Astăzi, Cel Ce a biruit iadul cu strălucirea dumnezeirii Sale stă la ușile sufletului nostru ferecat în obezile propriilor patimi, voind să-l libereze, precum odinioară
a făcut cu Adam și Eva, scoţându-i din iad.
Fiul Cel veșnic al Tatălui Care S-a pogorât
din ceruri pentru a lua asupră-Și firea omenească cea căzută, astăzi Se arată nouă, spre
a ne vesti liberarea din chingile în care ne
ţineau legaţi uitarea de Dumnezeu și trăirea „pe cont propriu” în care petrece lumea
înconjurătoare.
Astăzi, Atotţiitorul lumii, Care a primit
a Se face prunc pentru noi și a Se înfășa în
scutece, Se desface din giulgiurile morţii
pentru a ne da curaj și nouă să ne lăsăm „înfășaţi” în scutecele voii Sale, spre a muri voii
noastre și a ne face părtași Vieţii Sale celei
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veșnice, prin a Sa
Înviere.
Astăzi a venit ceasul și acum este când
glasul Fiului lui Dumnezeu Cel Înviat străbate mormintele, spre
mângâierea și bucuria
celor ce întru El au
adormit, ca o arvună a
vieţii celei nestricăcioase și veșnice, împreună
cu El. Astăzi, tot sufletul de „prunc fără de
vreme” primește alinare de la Cel ce, „ca un
miel fără de glas”, S-a
dat pe Sine morţii, nădăjduind după mult așteptata împăcare.
Cel Ce era de curând zămislit în pântecele Fecioarei și a
fost recunoscut întâi
de un făt de șase luni
care avea să-I fie mai
apoi Înaintemergător
luminează astăzi tot
mugurele pe care l-a
chemat la viaţă în pântece de mamă, întărindu-l spre a se închega armonios și a
crește în siguranţă, până în ziua venirii pe
lume și a încreștinării sale prin Botez.
Astăzi, Cel Preaînalt, Care odinioară
Se pogora în chip smerit în cele mai de jos
ale pământului, curăţind apele Iordanului
și ale întregii făpturi, Se pogoară din nou,

discret, în cele mai de jos ale existenţei
noastre, spre a ne curăţi de întinăciunea
păcatelor și pentru a da nădejde de iertare
la tot sufletul descurajat și deznădăjduit.
Cela Ce S-a făcut pe Sine Pâine cerească și Hrană a toată lumea ne poftește astăzi să fim părtași la Ospăţul Împărăţiei
Sale, dându-Se nouă pe Sine, Sfânt Trup
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și Sânge, spre a ne umple de Viaţa Sa cea
nouă și nepieritoare.
Astăzi, Cel Ce a liniștit furtuna și a potolit valurile mării numai cu cuvântul Se
trezește din somnul morţii ca să potolească viforul ispitelor ce ne cuprind și să îndrepte corabia vieţii noastre spre limanul
Său cel lin.
Cel Care ne-a poruncit să-i iubim pe
vrăjmașii noștri și Care S-a rugat pentru
cei care-L răstigneau ne dăruiește astăzi,
prin Învierea Sa, Harul și puterea de a ierta și de a-i numi „fraţi” chiar și pe cei ce
ne urăsc pe noi.
Astăzi, Domnul Hristos, Cel Care a
primit suferinţa cea de bunăvoie, învie,
dând sens curăţitor și mântuitor la toată
suferinţa de pe faţa pământului și aducând
mângâiere și odihnă la tot cel căzut sub
povara propriilor suferinţe.
Cel Care i-a făcut fraţi ai Săi mai mici
pe toţi cei înfometaţi și însetaţi, străini sau
goi, bolnavi sau întemniţaţi ne cheamă în
această binecuvântată zi a Învierii pe noi,
cei care avem privilegiul de a fi părtași la
atâtea daruri dumnezeiești, să ne îndreptăm gândul către toţi cei aflaţi în lipsuri și
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în suferinţă, către toţi semenii noștri înfrânţi de greutăţile pribegiei prin străinătăţi și care, din neștiinţă, din uitare sau din
prea multă încercare, nu se pot bucura de
cele de care ne bucurăm noi acum!
Hristos a înviat pentru toţi cei vii și
pentru toţi cei adormiţi pe care nimeni
nu-i mai pomenește, și pentru cei ce ne
fac bine, și pentru cei ce ne fac rău; și pentru cei ce ne iubesc, și pentru cei ce ne
urăsc pe noi! Hristos a înviat și pentru toţi
copiii și pentru toate mamele și taţii despărţiţi unii de alţii, neputând fi împreună
astăzi, de Paști! Hristos a înviat și pentru
părinţii și bunicii noștri bolnavi, rămași
acasă însinguraţi și necercetaţi de nimeni,
nici chiar în Ziua Învierii! Hristos a înviat și pentru cei care nu mai au pe nimeni
pe pământ, și pentru cei ce-L cunosc și
pentru cei ce nu-L cunosc! Pentru aceștia toți să cântăm azi un „Hristos a înviat!”, ca și aceștia, împreună cu noi, să-L
slăvească, să-L cunoască și să-L laude pe
Cel Ce a înviat și, deopotrivă, pe Părintele
Său cel veșnic și Tatăl nostru cel ceresc și
pe Preasfântul și Mângâietorul Său Duh,
acum și în veci. Amin.
Cu părintească îmbrăţișare fiecăruia,
de la mic la mare, cuprinzând în ea pe tot
„fiul cel rătăcit” și pe tot sufletul doritor
și suspinător după „acasă”-ul cel ceresc, al
Vostru întâistătător și de tot binele cel
spre mântuire doritor,
† Episcopul SILUAN
(fragment din Scrisoarea Pastorală,
Sfintele Paști 2014)
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CUVÂNTUL
EPISCOPULUI

TIMOTEI

ragii mei, trăim praznicul Învierii lui Hristos având convingerea că Învierea Lui este și învierea noastră și că prin împărtășirea cu El
avem viaţă veșnică.
„Pâinea Care Se coboară din cer este aceea din Care, dacă mănâncă cineva, nu moare. Eu sunt Pâinea cea vie, Care S-a pogorât
din cer – spune Hristos – cine mănâncă din
Pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar Pâinea pe
Care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu. (…) Cel ce mănâncă trupul Meu
și bea sângele Meu are viaţă veșnică, și Eu îl
voi învia în ziua cea de apoi. Căci, trupul Meu
este adevărată mâncare și sângele Meu, adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul Meu
și bea sângele Meu rămâne întru Mine și Eu
întru el”. Ce învăţătură profundă despre
Întruparea Domnului și despre prezenţa

D

Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Sfânta
Euharistie, despre importanţa împărtășirii
noastre cu trupul și sângele Lui, învățătură
descoperită nouă de Însuși Hristos, pentru ca noi să nu ne îndoim, ci să ne întărim
în credinţa cea dreaptă și să ajungem să-L
cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu.
Astăzi, mai bine ca oricând, cunoaștem
atât de multe despre Hristos: despre
Învierea Lui din morţi; despre dubla Sa natură – omenească și dumnezeiască; faptul
că mai întâi coborârea Lui la noi și pe urmă
înălțarea Lui la cer ne dau posibilitatea de
a ne înălța și noi împreună cu El; că a petrecut „în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul și ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul;
că a șezut pe scaun împreună cu Tatăl și cu
Duhul Sfânt și că pe toate le-a umput Cel ce
este necuprins”; că a dezlegat „durerile
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morţii, întrucât nu era cu putinţă ca El să fie
ţinut de ea”; că „(…) n-a fost lăsat în iad
sufletul Lui și nici trupul Lui n-a văzut putreziciune” și multe altele la fel de importante, învăţături care ne hrănesc credinţa
în Cel al Cărui „nume este mai presus de
orice nume” și „pe Care dacă Îl va chema
omul se va mântui”.
Pe vremea când Hristos era cu ucenicii
Săi, deși Îl ascultau zi de zi pe Mântuitorul,
aceștia erau neștiutori și nu înțelegeau aproape nimic. Chiar Mântuitorul li Se adresează unora dintre ei cu aceste cuvinte: „O, nepricepuţilor și zăbavnicilor cu inima” și
pentru a-i învăța, „le-a tâlcuit lor din toate
Scripturile cele despre El”. Așadar și ei aveau
nevoie să fie învăţaţi.
Chiar și atunci când lucrurile au devenit mai clare, nuanţe de înțelegere și interpretare privind natura prezenţei reale
a lui Hristos în Sfânta Euharistie și a lucrării Lui mântuitoare pentru om, s-au ridicat frecvent, stârnind mereu nepotriviri
și uneori chiar adevărate probleme.
Au trecut veacurile de încercare și iată
că astăzi afirmăm cu credinţă puternică,
neșovăitoare, că Hristos este „Dumnezeu
adevărat din Dumnezeu adevărat”, că „șade
de-a dreapta Tatălui” și că este prezent în
mod real și deplin în Sfânta Euharistie. El
este prezent întreg, cu Trupul și Sângele
Său, în Sfânta Împărtășanie, sub forma
pâinii și a vinului, care în timpul Sfintei
Liturghii, prin binecuvântarea și invocarea Duhului Sfânt peste ele, se transformă
în trupul și sângele real ale lui Hristos,
pentru ca, mai apoi, împărtășindu-ne cu
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ele să ne unim în mod tainic cu El, cu
Însuși Hristos, Domnul nostru Cel mort
și înviat, gustând astfel din viaţa veșnică.
Înainte de înălţarea Sa la cer, Hristos
Domnul le spune ucenicilor Săi: „Iată, Eu cu
voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului”. Este cu noi, adică prezenţa Lui în mijlocul nostru nu s-a schimbat prin înălţarea Lui
la cer, prin faptul că nu Îl mai vedem cu ochii
trupești. El continuă să fie prezent în chip
tainic, dar real, în Sfânta Împărtășanie.
Să ne aducem aminte de cei doi ucenici
Luca și Cleopa. Aceștia călătoreau spre
Emaus. Mântuitorul, după Învierea Sa, li se
alătură pe cale în chipul unui drumeţ străin și
începe să le vorbească despre scopul pentru
care a trebuit Hristos să moară, pentru ca
prin El să se împlinească toate proorocirile
Scripturilor. După ce le-a tâlcuit Scripturile,
li s-a descoperit ucenicilor la frângerea pâinii. Ucenicii recunosc atunci semnul euharistic de la Cina cea de Taină, moment în
care Hristos Se face nevăzut, pentru că tocmai Își împlinise lucrarea, continuând să rămână văzut în euharistie. Luca și Cleopa au
înţeles atunci totul, fără alte explicaţii: „Și
s-au deschis ochii lor și L-au cunoscut și El S-a
făcut nevăzut de ei”. Și exclamă unul către altul: „Oare nu ardea în noi inima noastră când
ne vorbea pe cale și când ne tâlcuia Scripturile?”.
Hristos Se face nevăzut, dar continuă să fie
prezent, în taină, sub forma pâinii binecuvântate și deopotrivă în inimile lor.
Noi, creștinii de astăzi, ne întâlnim cu
Hristos în rugăciunea curată și sinceră, Îi vedem chipul în icoană și Îi simţim lucrarea în
cuvântul sfânt, dar mai ales Îl recunoaștem
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prezent în Sfânta Cuminecătură și atunci mărturisim, mai presus de
orice îndoială, prezenţa
Lui reală, gustând din
lumina, dragostea și
sfinţenia Lui. Până nu
ajungem să ne împărtășim cu Trupul și Sângele
lui Hristos, parcă ne este
mereu foame de El. Îl
dorim mereu, Îl căutăm
cu disperare și, ca niște
copii care-și caută mama
și care nu se liniștesc
până ce nu o află, tot așa
și noi, până ce nu ajungem să ne hrănim cu El
în mod deplin, nu putem afla mângâiere și liniște. Doar Hristos ne
satură.
Gustul vieţii celei
noi și fără de sfârșit
ni-L dă nouă Hristos,
Cel Ce a murit și a Înviat, pe Care Îl primim
la Sfânta Liturghie, „ca
merinde pentru viaţa
veșnică și spre răspuns bineprimit la înfricoșătorul scaun de judecată, făcându-ne părtași, dimpreună cu toţi aleșii Lui, bunătăţilor nestricăcioase, pe care le-a gătit, celor ce-L
iubesc pe El, întru care este preaslăvit în vecii vecilor”.
Vă urez să petreceţi sărbători cu mult
har și bucurie, iar prezenţa lui Hristos cel

Înviat să vă mângâie sufletele mereu, acum
și pururea și în vecii vecilor!
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Hristos a înviat!
† Episcopul Timotei
(fragment din Cuvânt pastoral
la Învierea Domnului 2014)
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TÂLCUL EVANGHELIEI

Cina cea de Taină
INSTITUIREA EUHARISTIEI,
POMENIRE A PAŞTELUI CELUI NOU ŞI VEŞNIC

n toate riturile creștine, sărbătoarea Paștelui este centrală și
indisociabilă de ceea ce o precedă în Săptămâna Sfântă, numită în Răsărit Săptămâna Mare
(care durează de la Florii la Învierea lui Hristos). Această Sfântă și Mare
Săptămână se termină prin cele mai sfinte trei zile din anul liturgic, al căror conţinut biblic și liturgic se poate rezuma astfel:
• Joia Mare, în care Biserica pomenește Cina cea de Taină1 și arestarea lui
Hristos,
• Vinerea Mare, când se face pomenirea Patimilor, a morţii și a îngropării lui
Hristos,
• Sâmbăta Mare, marele sabat dumnezeiesc [sufletul omenesc al lui Hristos
unit cu dumnezeirea Sa se pogoară în Iad
și izbăvește sufletele ţinute acolo de
Satana], când nu ar trebui să se facă nici
o slujbă. În Biserica primară, sărbătoarea
pascală începea seara și se termina la răsăritul soarelui2.

Î
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Toate Bisericile slujesc aceste taine urmând în mare același tipic și bazându-se
pe istorisirea evanghelică detaliată și complexă. Diferenţele ţin de stil și de forma
riturilor.
În ceea ce privește Joia Mare, în
Tradiţia universală este sărbătorirea Cinei
celei de Taină3 (pe când tot restul săptămânii are un ton de penitenţă), pentru că
este taina Împărăţiei lui Dumnezeu. Dar
s-a pus, atât în Răsărit, cât și în Apus, o
problemă practică, și anume cea a duratei slujbelor. În momentul de faţă, se poate spune că riturile occidentale au regăsit
vechea tradiţie de a sluji Cina cea de Taină
seara, conform Evangheliilor4, urmată de
„dezvelirea altarului”5, apoi de Utrenia din
Vinerea Mare (numită „Întuneric”). În riturile orientale – și mai ales în cel bizantin, care este pe de-a-ntregul mănăstiresc
din secolul al XIV-lea – lungimea slujbelor determină cele mai multe parohii să
slujească Cina cea de Taină în dimineaţa
zilei de Joia Mare sau la prânz, pentru că
privegherea de Vinerea Mare („Sfintele
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Patimi”) sunt cea mai lungă slujbă din an.
Însă este o eroare biblică și liturgică, deoarece este vorba despre o liturghie de
seară, care începe cu Vecernia, și care deci
ar trebui săvârșită la apusul soarelui.
Cum textele evanghelice sunt lungi și
complementare, există un acord aproape
universal pentru folosirea la Cina cea de
Taină a unei Evanghelii compuse (sau
concordante)6, punând împreună extrase
din cele patru Evanghelii pentru a face un
text unic și coerent. Așa se petrece mai ales
în ritul bizantin și în ritul restaurat al galilor (cu o particularitate liturgică7). Această
Evanghelie unică împrumută mult din cele
ale lui Matei și Marcu, care sunt martori
oculari ai Cinei celei de Taină (Evanghelia
lui Marcu e cea a lui Petru), iar rezultatul
este o istorisire detaliată și concordantă.
Ioan nu vorbește despre Instituire8, deoarece și-a redactat Evanghelia mult mai târziu,
iar ceilalţi vorbiseră deja despre asta, dar
este singurul care pomenește spălarea picioarelor și ultimul cuvânt al Domnului.
Dimpotrivă, Sfântul Pavel aduce multe detalii, deși nu a fost martor ocular (el a primit o arătare directă și personală de la Hristos, prin Duhul Sfânt), în Evanghelia după
Sfântul Luca (și care, după Sfântul Irineu9
și Eusebiu din Cezareea, este Evanghelia lui
Pavel) și în prima Epistolă către Corinteni
(sunt trei elemente ale Instituirii noastre liturgice pe care avem de la Sfântul Pavel).
Vom încerca, în măsura posibilului, să ne
bazăm pe toate aceste texte.
Să situăm acum evenimentul în viaţa
lui Hristos. După ce a predicat peste tot

Evanghelia timp de trei ani, Domnul a „urcat la Ierusalim” – cetatea sfântă, simbol
al Împărăţiei lui Dumnezeu – pentru a săvârși mântuirea lumii. După Intrarea Sa
împărătească și mesianică (Floriile), a trebuit să îndure o adevărată Patimă morală
(înaintea Patimilor trupești) cu prilejul
înfruntărilor verbale foarte dure cu „preoţii, cărturarii și fariseii” și chiar cu poporul. Acum ajungem la sărbătoarea Paștelui:
aici este nodul tuturor lucrurilor.
Sărbătoarea de Paște era centrul religiei evreiești. Hristos vrea neapărat să
sărbătorească acest ultim Paște pământesc cu ucenicii Săi – soborul apostolic –
după cum precizează Sfântul Luca: „Cu
dor am dorit să mănânc cu voi acest Paști,
mai înainte de patima Mea, căci… de
acum nu-l voi mai mânca, până când nu
va fi desăvârșit în împărăţia lui Dumnezeu”
(Lc 22, 15-16). El arată Apostolilor Săi
înţelesul escatologic al celor pe care are
să le plinească10.
„În ziua cea dintâi a Azimilor, când
jertfeau Paștile11…”, ucenicii, care sunt
evrei evlavioși și știu ce însemnătate dă
Învăţătorul Paștelui, și acelui Paște în mod
deosebit (le vestise cu câteva zile mai devreme că „Fiul Omului are să fie răstignit”
– Mt 26, 2), Îl întreabă unde vrea să-l petreacă. Domnul le dă un răspuns tainic (vă
va întâmpina un om, ducând un urcior cu
apă; mergeţi după el, și unde va intra, spuneţi stăpânului casei: unde este odaia în
care să mănânc Paștile împreună cu ucenicii Mei? – Mc 14, 12-14). Aceasta ne
amintește că sunt multe lucruri pe care nu
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le știm și că, dincolo de aparenţe,
Dumnezeu este stăpânul tuturor lucrurilor. El trimite pe Petru și pe Ioan care pregătesc toate (Lc 22, 8). Sala respectivă este
cunoscută sub numele de „Cenaclu” sau
„Foișor”12. Tradiţia o situează pe Muntele
Sion13, în capătul de sud-vest al vechii cetăţi a Ierusalimului. Este vorba despre o
„încăpere înaltă”, deci situată la etaj, care
este mare și bine aranjată, ceea ce era un
semn de bogăţie. Proprietarul, al cărui
nume nu este cunoscut, era desigur un
personaj de seamă, care credea în Iisus,
dar în taină14. Este interesant de notat că,
pentru a institui taina Împărăţiei, Hristos
a ales o sală foarte frumoasă, așa cum se
cuvine pentru un ospăţ de nuntă, căci
„nunta Mirelui cu Biserica” este măreaţă
și dătătoare de bucurie. Ţelul vieţii omenești este fericirea, în Dumnezeu și cu
Dumnezeu. Toate bisericile-temple sunt
replici duhovnicești ale Foișorului.
Domnul Se duce deci acolo cu întregul
sobor apostolesc și ospăţul pascal începe.
Paștele evreiesc era o sărbătoare familială, care se prăznuia printr-un ospăţ, în noaptea de Paște (de fapt la priveghere, așa cum
se petrece aici, pentru că Paștele evreiesc
avea să cadă în anul acela într-o vineri, în
ajun de sabat). Și era nevoie de cel puţin
10 persoane pentru a-l sărbători, condiţie
îndeplinită (Iisus și cei Doisprezece = 13).
Nu putea fi sărbătorit pe deplin decât la
Ierusalim15, cetatea lui Dumnezeu, deoarece mielul – care era felul principal – trebuia jertfit, iar apoi fript la Templu, ceea ce se
petrece probabil și aici.

12

Ospăţul pascal era numit Seder (ceea
ce corespunde aproximativ termenului latinesc ordo, „tipic”), deoarece trebuia urmat un ritual precis, a cărui esenţă fusese
dată de Însuși Dumnezeu lui Moise și lui
Aaron (Ieș 12, 1-28), cu rugăciuni succesive, cu cântece și psalmi, cu istorisiri (cea
a Ieșirii) și cu consumarea unor mâncăruri cu caracter simbolic și a vinului. Era
vorba despre un „memorial” viu, care permitea fiecărui israelit să retrăiască izbăvirea dată de Dumnezeu poporului Său și
să se considere ca mântuit de Dumnezeu
din robie „astăzi”. Se mânca în maniera romană, lungiţi pe divane și sprijiniţi în perne, în semicerc în jurul unei mese centrale pe care erau așezate mâncărurile (se
vede aceasta pe mozaicurile vechi ce reprezintă Cina cea de Taină16).
Este foarte probabil17 că Domnul a săvârșit la începutul mesei spălarea picioarelor. Era o tradiţie curentă în lumea greco-romană, pentru că pe vremea aceea se
mergea mult pe jos, cu picioarele goale în
sandale, și era un gest de bună primire a
spăla picioarele invitaţilor, însă aceasta era
o slujire rezervată robilor. Hristos a luat
de bunăvoie locul unui rob18 pentru a ne
izbăvi de robia păcatului și de Satana. Picioarele reprezintă, simbolic, tot ceea ce
Omul întreprinde: spălând picioarele ucenicilor Săi, Domnul le curăţește toată lucrarea19 și îi îndeamnă să-I urmeze pilda,
adică să se curăţească unii pe alţii (și deci
să se verifice unii pe alţii ca niște fraţi). Le
lasă astfel o comoară, lor, celor doisprezece viitori păstori ai Bisericii: când veţi fi
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învăţători pe urma
Mea, faceţi ca Mine,
adică fiţi ca niște slujitori (învăţătură care,
din păcate, va fi puţin
urmată în istoria Bisericii…). Acest preambul la Euharistie este
cu totul remarcabil și
amintește învăţătura
Domnului cu privire
la jertfa făcută lui
Dumnezeu: mergi
mai întâi de te împacă cu fratele tău.
Apoi, după cei trei
Sinoptici (Matei, Marcu și Luca), Domnul a
făcut revelaţia vânzării lui Iuda20 (care se
înţelesese deja cu marii preoţi și primise
bani – Mt 26, 14-16),
ceea ce I-a trezit o „tulburare” (In 13, 21): ce
durere, într-adevăr,
pentru Învăţător să
vadă că unul dintre
ucenicii Săi Îl vinde, și
încă pe bani! În plan
omenesc, Hristos nu este insensibil. Acest
lucru nu a fost probabil perceput de toţi (cf.
In 13, 27-30) și nu a schimbat nimic, dar
Învăţătorul a vrut să arate că știa toate și că
avea să-Și dea viaţa de bunăvoie.
În timpul mesei, Hristos va consacra
succesiv pâinea și vinul ca Trupul și

Sângele Său. În ambele cazuri, a săvârșit
această minune de neînţeles în cadrul ritual al Paștelui evreiesc. După cântarea de
psalmi de slavă21, cel care era în capul mesei spunea o binecuvântare pentru fiecare fel de mâncare, la începutul mesei. Așa
este și pentru pâine. Aici este vorba de
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pâine azimă (care trebuia consumată înainte de șapte zile – Ieș 12, 15), nedospită, deoarece evreii fuseseră alungaţi din
Egipt de către Faraon în plină noapte, după
exterminarea primilor născuţi ai egiptenilor, iar coca nu avusese timp să se dospească: atunci au copt-o repede sub formă de pâini azime22. Hristos, care slujea
Sederul, a spus binecuvântarea, a frânt pâinea și a dat ucenicilor Săi, zicând: „Luaţi,
mâncaţi”, dar mai adaugă „acesta este
Trupul Meu”, frază atât de tainică pe care
Apostolii o primesc fără a îndrăzni să pună
întrebări23.
În timpul Sederului pascal, care dura
mult timp, se beau patru cupe de vin și
exista o binecuvântare pentru fiecare cupă,
dintre care cea mai solemnă se rostea pentru cea de-a patra24. Or, Sfântul Luca precizează că Domnul a sfinţit vinul „la sfârșitul mesei”: deci era vorba de cea de-a
patra cupă, care încheia ospăţul. Hristos
spune: „Beţi dintru acesta toţi, acesta
este sângele Meu, al legământului25...”
(Mt și Mc). Sfântul Pavel adaugă: „al legământului celui nou26” (Lc și 1 Cor).
Sfântul Matei urmează: „…care pentru
mulţi se varsă spre iertarea păcatelor”.
Sfântul Pavel adaugă două lucruri importante: „Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea” și: „de câte ori veţi mânca această pâine și veţi bea acest pahar, moartea
Domnului vestiţi până când va veni” (1
Cor. 11, 25-26) [adică: veţi vesti că Și-a
dat viaţa pentru a mântui pe Om].
Există o diferenţă între cele două sfinţiri: fiecare Apostol a primit din mâna lui

14

Hristos o bucată de pâine sfinţită și a mâncat-o; în timp ce, pentru vinul sfinţit, Domnul a întins cupa Sa Apostolilor, zicând:
„Beţi dintru acesta toţi”, adică au băut toţi
din același potir. Acest lucru va fi reluat
în liturghia creștină antică. Așa se petrece încă și astăzi la împărtășirea clerului,
când fiecare preot primește de la episcop
o părticică din scumpul Trup, dar toţi beau
scumpul Sânge din același potir, ceea ce
este un semn puternic de unitate și împărtășire. Consumând Trupul și Sângele euharistic al lui Hristos, apostolii au intrat
în comuniune cu El (orice masă este mereu o împărtășire între cei care participă
la ea) și s-au hrănit din El. Trupul și Sângele lui Hristos sunt firea Sa omenească
trupească: împărtășindu-ne cu firea Sa
omenească, noi ne împărtășim cu firea Sa
dumnezeiască, fiindcă amândouă sunt
unite în persoana Sa, în ipostasul Său dumnezeiesc de Fiu al lui Dumnezeu. Și, împărtășindu-ne cu unul din Treime, ne împărtășim și cu celelalte două Persoane,
Tatăl și Duhul. De fapt, este începutul îndumnezeirii Omului.
Cele două alimente alese de Hristos sunt bogate în simboluri. Ele sunt
amândouă exclusiv vegetale, amintind de
hrana dată de Dumnezeu lui Adam și Evei
în Rai (ierburi cu seminţe [cereale] și roadele pomilor [în afară de unul]): Hristos
ne redeschide porţile Raiului. Pâinea era
hrana vitală a oamenilor din Antichitate,
iar vinul avea un caracter festiv și, de asemenea, igienic (era un medicament). Hristos este Cel care ne hrănește, ne vindecă
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și ne călăuzește la
bucuria desăvârșită,
la fericirea veșnică.
Pâinea are o analogie
cu organele corpului
omenesc care sunt o
structură (pâinea e
compusă din coajă și
din miez, iar acest
miez e făcut din materie și din vid, ca atomii). În timp ce vinul
are o analogie evidentă cu sângele care curge în vinele noastre și
care reprezintă viaţa.
Sângele este un simbol al duhului27: viaţa iarăși este un dar al
Duhului Sfânt. A ne
împărtăși cu sângele
lui Hristos înseamnă
și a ne împărtăși cu
Duhul Sfânt, Care
este viaţa lui Hristos-Omul. Pentru
aceasta Hristos a spus
„beţi dintru acesta
toţi”: este vital. Cu
toate acestea, Trupul și Sângele euharistice ale lui Hristos nu sunt simboluri:
sunt o realitate divino-umană: când Hristos spune „acesta este trupul Meu”, „acesta este sângele Meu”, este un logion dumnezeiesc, un cuvânt dumnezeiesc ziditor.
Dumnezeu „zice” și lucrul „este”. De altfel,
fraza menţionată de Sfântul Matei („care

pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor”) confirmă această importanţă a Sângelui lui Hristos, căci încă de a doua zi
Domnul Își va vărsa efectiv Sângele pentru a mântui pe Om și lumea. Poate părea
curios că a spus „pentru mulţi” și nu „pentru toţi”. Episcopul Ioan28 răspundea: pentru că mântuirea nu e obligatorie, Omul
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este liber. Sângele se varsă pentru toţi cei
care vor să fie mântuiţi: „mulţi” nu exclude pe „toţi”, dar respectă libertatea fiecăruia. Mai este și o simbolică foarte bogată între, pe de o parte, grâul-pâinea și
via-vinul și, pe de altă parte, Hristos și
Biserică („dacă grăuntele nu moare…”,
„Eu sunt via, voi sunteţi mlădiţele…”,
„Tatăl Meu este vierul…”) pe care nu avem
posibilitatea de a o dezvolta aici.
În sfârșit, se cuvine să subliniem un alt
aspect foarte important, cu caracter eclezial și sacramental, și care ne vine de la
Sfântul Pavel: când Hristos spune „Aceasta
să faceţi spre pomenirea Mea”, El dă
Apostolilor Săi o poruncă prin care se face
transmiterea unei puteri dumnezeiești, aceea de a sfinţi pâinea și vinul ca Trupul și
Sângele lui Hristos. Este izvorul vieţii sacramentale a Bisericii. Or, tot în acest Foișor
Hristos va transmite Apostolilor puterea
de a lega și de a dezlega, în seara de Paște
(cu patru zile mai târziu): aceasta înseamnă că a dat viitorilor păstori ai Bisericii cele
două puteri dumnezeiești care sunt temeiul preoţiei, puterea de a sfinţi darurile și
cea de a dezlega păcatele, în același loc, care
este simbolul prin excelenţă al Bisericii.
Taina preoţiei nu se poate săvârși decât în
Biserică și în obște.
Această minune nemaipomenită, această „transformare” nemaiauzită este cu totul de neînţeles pentru mintea omenească:
nimeni nu va putea vreodată să înţeleagă și
nici să expliciteze Euharistia. Ea este un act
pur de credinţă: o primești sau nu o primești. Dumnezeu trebuie crezut pe cuvânt.
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Lucru remarcabil, aceasta ne întoarce la
originile noastre, la primii noștri părinţi,
Adam și Eva, care trebuiau să creadă pe
Dumnezeu pe cuvânt, fără a înţelege, din
iubire pentru El, și să se ferească de rodul
pomului cunoașterii binelui și răului. Pentru
a putea intra în comuniune cu Dumnezeu,
era nevoie mai întâi să se jertfească pe ei
înșiși, oglindire a kenozei dumnezeiești.
Domnul, „la sfârșitul timpurilor”, ne aduce din nou în acest punct.
Înainte de a încheia, trebuie să subliniem un aspect biblic remarcabil: există o
similitudine aproape perfectă între cele
două sărbători pascale, Paștele evreiesc
cel vechi și Paștele creștin cel nou și veșnic. În ambele cazuri, Dumnezeu a lăsat
porunca pomenirii lucrării Sale înaintea plinirii sale, pentru a arăta cu adevărat că planul Său cel mai dinainte de veci
avea să se împlinească, orice s-ar întâmpla.
În Ieșire, Duhul Sfânt arată lui Moise ceea
ce poporul ales va trebui să facă pentru a
fi apărat și mântuit, și în același timp pomenirea veșnică pe care va trebui s-o facă
prin cântări de slavă (și mai cu seamă
Sederul pascal). Or, izbăvirea evreilor încă
nu a avut loc. Hristos va instaura noul Paște
în cadrul ritual precis al celui vechi și va
arăta Apostolilor Săi pomenirea veșnică
pe care vor trebui s-o facă pentru moartea
[și Învierea] Sa, pe când ele încă nu s-au
săvârșit. Hristos face întocmai ceea ce spusese: nu suprimă Paștele cel vechi, care era
o preînchipuire, ci îl plinește. Acest lucru
explică singura diferenţă, vrednică de remarcat, între cele două: Paștele evreiesc
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era centrat pe mielul pascal, pentru că sângele acestui miel jertfit îi izbăvise pe evrei29,
în timp ce mielul pascal nu ocupă niciun loc în Paștele cel nou (deși acest aliment este
prezent), pentru că Cel care slujește acest Seder este adevăratul Miel, Mielul lui
Dumnezeu30 jertfit pentru mântuirea lumii, care va mântui pe toţi oamenii prin însuși
Sângele Său.
Să încheiem printr-o remarcă duhovnicească. Euharistia nu pare mare lucru și nu
are o aparenţă impresionantă: mâncăm o bucăţică de pâine și bem o gură de vin. Este
aproape banal. Și nu se întâmplă nimic, nu simţim nimic, în general nu există roade
văzute, nici chiar nevăzute. Și, cu toate acestea, ne împărtășim cu Dumnezeu și trăim
începutul îndumnezeirii! Această taină este cu adevărat după chipul lui Dumnezeu
Însuși. Dumnezeu Se propune și nu Se impune: Se pogoară până la micimea noastră,
Se adaptează nouă, veghind să nu ne înfricoșeze, și așteaptă cu răbdare să binevoim a
lucra dimpreună cu harul Său pentru ca această sămânţă dumnezeiască pe care a aruncat-o în noi să crească, să sporească și să ne facă să ajungem la îndumnezeire.
A Lui fie slava în vecii vecilor!
P. Noël TANAZACQ, Paris
Note:
1. „Cină” vine din latinescul cena, care înseamnă
masa de seară. La romani, cina era masa principală. Ospeţele aveau loc aproape în fiecare
seară.
2. Sâmbăta, după apusul soarelui, se intra în ziua
biblică de duminică, deci de Paște. Se începea
cu liturghia Botezului (liturghia de seară a
Sfântului Vasile, în ritul bizantin, slujba apelor
în Occident), apoi se slujea privegherea pascală toată noaptea și se termina cu liturghia de
Paște duminică, la răsăritul soarelui. În tradiţia actuală, liturghia Botezului după Sfântul
Vasile este săvârșită mai devreme sâmbătă dimineaţa, deși începe cu Vecernia și ar trebui să
se slujească seara. Trecerea de la pocăinţă la
bucurie, care se traduce prin schimbarea veșmintelor liturgice chiar înainte de Evanghelie,
este o dovadă a acestui lucru.
3. În Occident, preoţii sunt în veșminte de lumină (alb și auriu). În Orient se pot folosi veș-

4.

5.

6.

7.
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mintele de duminică (alb și auriu) sau cele roșii (sărbătorile lui Hristos).
Când Iuda părăsește Cina, Sfântul Ioan precizează: era noapte (In 13, 30). Într-adevăr, sederul pascal evreiesc avea loc mereu seara și se
termina noaptea târziu.
Simbolul arestării lui Hristos și al judecării
Sale: altarul – tron al lui Dumnezeu – este dezvelit, gol, așa cum a fost și Hristos.
Aceasta este de fapt o tradiţie foarte veche: prima dintre ele a fost realizată de Tatian în secolul al II-lea, Diatessaronul. Este greu de realizat, deoarece cronologia și uneori chiar
derularea anumitor evenimente nu concordă
întotdeauna în cele patru Evanghelii, însă este
folositor, mai ales pentru marile sărbători descrise pe larg în cele patru Evanghelii.
Anumite biserici din Apus aveau tradiţia de a
citi (sau psalmodia) Evanghelia din zilele Săptămânii Mari de mai multe persoane: faptul de

17

TÂLCUL EVANGHELIEI

8.

9.

10.

11.

12.
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a-l „interpreta” permitea asimilarea conţinutului (nici un manual liturgic nu vorbește despre
aceasta, dar se găsește o urmă în anumite liturghiere romane, dintre care cel al P. Feder, din
1953). Episcopul Ioan de Saint-Denis [cf. nota
29] a integrat această tradiţie în ritul restaurat
al galilor pentru Evanghelia concordantă din
Joia și Vinerea Mare (diaconul este cel care istorisește, episcopul este Hristos, cântăreţii diferitele personaje…). Efectul este impresionant și foarte pedagogic.
Este vorba despre instituirea Euharistiei: este
termenul folosit în cărţile liturgice occidentale pentru a desemna cuvintele de consacrare
ale lui Hristos, care au fost reluate ca atare în
toate riturile.
Sfântul Irineu al Lyonului (secolul al II-lea):
Adv. H, III,1, 1; Eusebiu din Cezareea (secolul al IV-lea): Ist. bis. III, 4, 7.
Acest înţeles escatologic era deja anunţat în
pilda Ospăţului ceresc (Mt 22, 1-14; Lc 14,
15-24), a cărui prefigurare o constituie pe pământ Cina cea de Taină.
„Se jertfea Paștele” însemna jertfirea mielului
pascal (la Templu). De asemenea, „a mânca
Paștele” însemna, în primul rând, a mânca mielul pascal.
Cenaclul (din latinescul cenaculum: sufragerie sau etaj superior, fiindcă sufrageria se găsea
în general la etaj), al cărui amplasament a fost
atestat în secolul al IV-lea de către Sfântul Chiril
al Ierusalimului, a fost cinstit foarte devreme
de către creștini, pentru că reprezenta originea
Bisericii. El a fost inclus într-o mare bazilică
bizantină distrusă de către perși în 614. Cruciaţii
au reconstruit acolo o biserică, transformată
în secolul al XIV-lea de către franciscani, dar
care a fost confiscată de turcii otomani în secolul al XV-lea pentru a face din ea o moschee.
Resturile bisericii actuale datează din secolul
al XIV-lea.

13. Sion: arheologii și bibliștii estimează că adevăratul deal al Sionului este „Ofel”, cetatea
regelui David, la sud de Muntele Moria, muntele Templului. Dar, prin extindere, s-a dat
mai pe urmă numele de Sion dealurilor care
sunt la vest (și chiar uneori întregului Ierusalim). Cum aici se găsește Foișorul, aceasta a
dat naștere unei expresii vestite: „Sion, maica
Bisericilor”.
14. Ca, de exemplu, Iosif din Arimateea sau
Nicodim.
15. Paștele era cea mai importantă dintre sărbătorile zise de pelerinaj, pentru care Legea impunea să se meargă la Ierusalim, la Templu. De
fapt, existau delegaţii din provincii și cetăţi care
se duceau, ceea ce permitea o „rotaţie” a credincioșilor.
16. Ca de exemplu cel al Sfântului Apolinarie de
Ravena (secolul al VI-lea), care este o adevărată splendoare.
17. Sfântul Ioan, singurul care istorisește spălarea
picioarelor, nu vorbește deloc despre instituirea Euharistiei. Însă contextul permite a o situa în acest moment, fără însă a o putea afirma
cu certitudine.
18. Se găsește această expresie în cele două
Liturghii, cea a galilor („a luat chip de rob”) și
cea a Sfântului Vasile („chip de rob luând”).
19. Hristos va avea picioarele ţintuite în cuie pe cruce, pentru a arăta că nu face voia Sa, ci pe cea a
Tatălui Său ceresc, și pentru a pune oamenii din
nou pe drumul cel drept, către Cer.
20. După istorisirea Sfântului Ioan, care o situează chiar după spălarea picioarelor.
21. Sederul pascal era mai întâi o laudă pentru
izbăvirea lui Israel. Când Domnul a săvârșit
înmulţirea pâinilor și a peștilor – pildă preînchipuitoare a Cinei celei de Taină și a liturghiei creștine – a început prin a da slavă lui
Dumnezeu, Tatălui Său (In 6, 11). Pentru
aceea creștinii vor lua obiceiul, începând din

APOSTOLIA • NR. 85 • APRILIE 2015

TÂLCUL EVANGHELIEI

22.

23.

24.

25.

26.

secolul al II-lea, să numească această taină
Euharistie, termen grecesc care înseamnă
mulţumire (dar înainte se spunea de obicei
„Frângerea pâinii”).
De fapt, azimele istorice, cele din Ieșire, conţineau maia („frământătură”) [și probabil sare],
dar nu au avut timp să se dospească și aceasta
a rămas ascunsă. Aici se poate vedea un simbol al Duhului, Care nu era încă arătat („frământătura” și sarea sunt două simboluri ale
Duhului Sfânt).
Dar este adevărat că Hristos îi pregătise cu mult
înainte, după prima înmulţire a pâinilor, spunând, în cursul unui lung cuvânt, că El este
Pâinea vieţii, care s-a pogorât din Cer, și că
această pâine era trupul Său: „dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului și nu veţi bea sângele
Lui, nu veţi avea viaţă în voi” (In 6, 35-57).
Mulţi fuseseră șocaţi și plecaseră de lângă El,
însă Apostolii au rămas.
Cea de-a patra cupă era atât de solemnă, încât
evreii spuneau că numai regele David ar fi fost
vrednic să rostească binecuvântarea asupra ei:
avea în mod clar un înţeles mesianic. Pe aceasta Mesia a schimbat-o în Sângele Său cel
scump.
Se traduce uneori prin: legământul întru Sângele
Meu. „Noul legământ”: în raport cu primul și
vechiul legământ, cel între Dumnezeu și
Avraam. Riturile occidentale (gal și roman) au
adăugat, în Instituire, termenul de „veșnic” („legământul cel nou și veșnic”).
Acest lucru este atestat în Constituţiile apostolice (sfârșitul secolului al IV-lea): episcopul dădea o părticică din scumpul Trup (în
mână), iar un diacon ţinea potirul din care
beau credincioșii. Episcopul Ioan de
Saint-Denis [cf. nota 29] restaurase această
tradiţie pentru potir în catedrala sa, la
Liturghia din Joia Mare, ca pomenire a Cinei
celei de Taină.

27. Sânge-suflet-duh. Dumnezeu zice: „sângele
este sufletul” (Fac 9, 4 și Deut 12, 23). Suflet și
duh sunt foarte adesea folosite unul în locul celuilalt în Biblie, ca principiu de viaţă. Or, în istorisirea facerii Omului, Duhul Sfânt este cel
care dă suflare de viaţă în nările Omului. Sângele
și suflarea sunt legate intim, chiar fiziologic: când
se opresc [pentru sânge, din a circula] urmează moartea; a-și pierde sângele înseamnă a muri.
Sângele este simbolul prin excelenţă al darului
vieţii prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este viaţa
fiecărei fiinţe omenești, ceea ce este adevărat și
pentru Iisus Hristos ca om; tot El este cel care
învie firea omenească a lui Hristos (Serafimii Îl
slăvesc în liturghia cerească numindu-L „Sfinte
fără de moarte”). De unde realitatea duhovnicească după care a ne împărtăși din sângele lui
Hristos, înseamnă a ne împărtăși cu Duhul Sfânt.
Acest lucru este vital.
28. Episcopul Ioan de Saint-Denis [Eugraf
Kovalevsky] (1905-1970). Mai marele Frăţiei
Sfântul-Fotie (1925-1950), restaurator al ritului galilor (cu binecuvântarea Patriarhului
Serghie al Moscovei) și întemeietor al primei
comunităţi ortodoxe de rit occidental în 1946.
Hirotonit episcop pentru această obște în 1964
de către Sf Ioan de Shanghai și San Francisco.
29. Dumnezeu dăduse poruncă evreilor, prin
Moise, să ungă ușorii și pragul ușii caselor lor
cu sângele mielului jertfit [preînchipuire a sângelui lui Hristos]: când îngerul exterminator
se apropia, era îngrozit de sângele mielului și
„sărea” peste casa aceea (în evreiește: pessah,
care a dat „Paște”), păzind astfel viaţa primilor
născuţi ai evreilor (Ieș 12 și 13).
30. Adică Fiul lui Dumnezeu, dar într-o accepţiune rituală și sacramentală, ca „jertfă”, ofrandă
plăcută lui Dumnezeu [Tatăl]. Hristos este desemnat astfel de către Ioan Botezătorul (In 1,
36), inspirat de Duhul Sfânt, după cum el însuși mărturisește (In 1, 33-34).
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CUVÂNTAREA I LA SFINTELE PAŞTI
și

DESPRE ZĂBOVIRE1
(fragment)

Sfântul GRIGORIE de NAZIANZ (TEOLOGUL)

„Ziua Învierii – și este bun începutul
acesta ! –, și să ne luminăm cu prăznuirea,
și unii pe alţii să ne îmbrăţișăm! Să zicem
«fraţilor» și celor ce ne urăsc pe noi (cf.
Isaia 66, 5), nu numai celor ce cu dragoste au făcut sau au suferit ceva pentru noi!
Să iertăm toate pentru Înviere! Să ne iertăm unii pe alţii ...
Ieri Mielul a fost junghiat, și pragurile ușilor au fost unse, iar Egiptul și-a plâns
întâii-născuţi, și peste noi a trecut moartea, iar pecetea a fost înfricoșătoare și cinstită, și cu cinstitul Sânge am fost păziţi.
Astăzi am părăsit întru totul Egiptul și pe
Faraon, stăpânul cel rău, și pe dregătorii
cei apăsători, și am fost eliberaţi de lut și
de cărămidă (cf. Ieșire 1, 14), și nimeni nu
ne va împiedica să prăznuim Domnului
Dumnezeului nostru sărbătoarea ieșirii, să
prăznuim «nu întru aluatul cel vechi al
răutăţii și al vicleniei, ci cu azimile curăţiei și ale adevărului» (1 Corinteni 5, 8), ne-
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luând nimic din aluatul cel necredincios
al Egiptului (cf. Ieșire 12, 34).
Ieri m-am răstignit împreună cu
Hristos, astăzi sunt împreună-mărit! Ieri
am murit împreună cu Hristos, astăzi trăiesc împreună cu El! Ieri m-am îngropat
împreună cu El, astăzi înviez împreună cu
El! Să aducem deci rod (jertfă) Celui ce
a murit și a înviat pentru noi! Poate vă
gândiţi că vorbesc de aur, sau de argint,
sau de veșminte, sau de pietre strălucitoare
și preţioase, de acea materie trecătoare care
este și rămâne aici jos pe pământ, de care
sunt stăpâniţi pururea cei răi și cei robi ai
celor de jos și ai stăpânitorului lumii acesteia (cf. Ioan 14, 30). Nu, ci se cuvine să
ne aducem rod (jertfă) pe noi înșine, avut
mai cinstit și mai apropiat lui Dumnezeu,
să dăm Chipului ceea ce este după Chip,
să ne cercetăm vrednicia, să cinstim Chipul
cel dintâi, să înţelegem puterea tainei și
pentru cine a murit Hristos!
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Să ne facem ca
Hristos, pentru că
și Hristos S-a făcut
ca noi! Să devenim
dumnezei pentru
El, căci și El S-a făcut om pentru noi!
A luat pe cele mai
rele ca să dea pe
cele mai bune, S-a
sărăcit pe Sine ca,
prin sărăcia Lui,
noi să ne îmbogăţim (cf. 2 Corinteni
8, 9), chip de rob
a luat (cf. Filipeni
2, 7) pentru ca noi
să ne facem părtași
eliberării (cf. Romani 8, 2), S-a
smerit ca să ne
înălţăm, a fost ispitit ca să biruim,
S-a lăsat batjocorit ca să dea slavă,
a murit ca să mântuiască, S-a înălţat
ca să ne tragă la El
pe noi care aici,
jos, zăcem întru
stricăciunea păcatului. Toate să le
dea cineva, toate
să le aducă rod
(jertfă) Celui care
pe Sine S-a dat
pentru noi preţ de

răscumpărare (cf. Matei 20, 28) și de izbăvire, nu va da însă nimic pe măsura celui care se dă pe sine, înţelegând taina, și se face
pentru Acela câte Acela S-a făcut pentru noi!”
Note:
1. Studii Teologice 2/2012, pp. 220-224; traducere de Adrian Marinescu.
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CUVÂNT DESPRE ÎNTRUPAREA CUVÂNTULUI1
(Fragment)
Sfântul ATANASIE al ALEXANDRIEI

„... Și astfel s-au petrecut cu El în chip
minunat amândouă acestea împreună: moartea tuturor s-a împlinit în trupul Domnului
și moartea și stricăciunea au fost desființate
în el pentru Cuvântul care era unit cu el. De
aceea, Cuvântul, precum am spus, deoarece nu era cu putință ca el să moară – căci
era nemuritor – Și-a luat un trup ce putea
muri, ca să-l aducă în locul tuturor și ca, pătimind pentru toți, datorită sălășluirii Lui
în el, «să surpe pe cel ce are stăpânirea
morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe
cei pe care frica morții îi ținea în robie toată viața» (Evrei 2, 14-15). ... Încetând stricăciunea și fiind nimicită moartea prin harul învierii, de aci înainte trupul muritor se
desface pentru o vreme, când rânduiește
Dumnezeu fiecăruia, ca să putem dobândi
«o mai bună înviere» (Evrei 11, 35).
... Despre faptul că moartea a fost nimicită și crucea a adus biruință asupra ei și că
ea nu mai are putere, ci e ea însăși moartă cu
adevărat, ne dă o dovadă și un temei vădit de
credință și aceea că toți ucenicii Lui au
disprețuit-o și toți pornesc spre ea și nu se
mai tem de ea, ci o calcă în picioare, ca moartă, prin semnul crucii și prin credința în
1. PSB 15/1987, pp. 114-128.
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Hristos. Odinioară, înainte de a fi avut loc
venirea dumnezeiască a Mântuitorului, toți
jeleau pe cei ce mureau ca pe unii ce se stricau. Dar acum, după ce Hristos Și-a înviat
trupul, moartea nu mai e înfricoșătoare, ci
toți cei ce cred în Hristos o calcă în picioare,
ca pe ceva ce nu e nimic și aleg mai degrabă
să moară decât să se lepede de credința în
Hristos. Căci știu că murind nu se pierd, ci
se fac vii și nestricăcioși prin înviere. Iar diavolul care odinioară batjocorea cu viclenie
(pe Dumnezeu) din pricina morții, după ce
legăturile ei au fost dezlegate (Fapte 2, 24) a
rămas cu adevărat mort.
... Cel ce nu crede în învierea trupului
Domnului se dovedește necunoscând puterea Cuvântului și Înțelepciunii lui Dumnezeu.
Dar dacă El Și-a luat trup și Și L-a făcut propriu, în chip firesc, cum a arătat cuvântul nostru, ce trebuia să facă El cu trupul ? Sau ce
sfârșit trebuia să aibă trupul Său, odată ce S-a
sălășluit în el Cuvântul ? Să nu moară nu se
putea, odată ce era muritor și avea să fie adus
prin moarte jertfă pentru toți, motiv pentru
care Și l-a și alcătuit Mântuitorul. Dar să rămână mort iarăși nu era cu putință, odată ce
s-a făcut templul Vieții. Deci a murit ca muritor, dar a înviat pentru Viața din El. Iar dovada învierii Lui sunt faptele Lui.”
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EPISCOPUL NICOLAE POPOVICIU
COMEMORAT LA PARIS

epartamentul cultural al MOREOM a organizat, pe data
de 14 martie, la Catedrala mitropolitană Sfinții Arhangheli
din Paris, a șasea ediţie din ciclul de
conferințe comemorative MARTOR, consacrate mărturisitorilor români din perioada comunistă. Manifestarea a fost dedicată episcopului Nicolae Popoviciu, care

D
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a păstorit Eparhia Oradiei între anii
1936-1950. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif, gazda evenimentului, a avut
ca invitați pe Preasfințitul Sofronie Drincec, Episcop al Oradiei, pe Părintele Protopop Dorel Octavian Rusu și pe istoricul
Adrian Nicolae Petcu. Intervenţia Preasfinţitului Sofronie a evocat trecutul zbuciumat al ţinutului Bihorului, creionând
astfel contextul istoric în care Episcopul
Nicolae Popoviciu și-a desfășurat activitatea. Părintele Dorel Octavian Rusu a
adus în atenţia celor prezenţi numeroase
aspecte inedite din biografia episcopului
martir. Adrian Nicolae Petcu a vorbit despre atitudinea anticomunistă a lui Nicolae
Popoviciu, unul dintre semnatarii „Pastoralei episcopatului ardelean împotriva comunismului” (1936), precum și despre
campaniile sale misionare de peste Nistru
și predicile vehemente la adresa abuzurilor săvârșite de autorităţile comuniste faţă
de Biserică. A fost de asemenea vernisată
o expoziție de fotografie și de obiecte personale ale Preasfințitului Nicolae Popoviciu (surse foto: www.fototecaortodoxiei.
ro și col. pers. Pr. Prot. D. O. Rusu). Toţi
cei prezenţi au participat la parastasul de
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veșnică pomenire pentru episcopul-martir. Manifestarea s-a încheiat cu proiecţia
filmului documentar Episcopul Nicolae
Popoviciu – model de rezistenţă ortodoxă anticomunistă, documentar TVR în
regia lui Vasile Alecu.
Sus inimile că este mântuire!

INTERVIU CU ISTORICUL
ADRIAN NICOLAE PETCU
A.I. : Domnule Adrian Nicolae Petcu, în
ce constă pentru dumneavoastră importanţa
și ineditul manifestărilor „Martor” ?
A.N.P.: Interesul pentru descoperirea
celor care l-au mărturisit pe Hristos în timpul persecuţiei ateo-comuniste o consider
legitimă, atât pentru cunoașterea trecutului

recent al Bisericii, cât mai ales pentru urmarea acestor pilde de mărturisire în vremuri
de prigoană. Faptul că o astfel de iniţiativă
se desfășoară la Paris, în mijlocul comunităţii românești, pentru mine cel puţin reprezintă ceva cu totul deosebit, deoarece ciclul
„Martor” organizat de Mitropolia noastră
din apusul Europei nu are asemănare nici
în ţară. Este poate chiar singurul ciclu de
manifestări, cu expoziţii, conferinţe, și prezentări de cărţi despre mărturisitorii ortodocși români, din mediul bisericesc românesc și, mai mult, care se desfășoară în afara
graniţelor. Iar iniţiativa este rodul unei
întregi echipe, formată din români inimoși
cu credinţă și dragoste de patrie, care
lucrează cu binecuvântarea mitropolitului
de aici, de la Paris. Mă bucur să văd aici, la
aproape 2000 de km de ţară, astfel de oameni
dornici să-și exprime mărturia de credinţă
prin descoperirea înaintașilor, a celor care

APOSTOLIA • NR. 85 • APRILIE 2015

25

MARTOR 6

au reprezentat stâlpii Bisericii sub persecuţia comunistă. Acestei echipe mă atașez și
eu, cu bucurie, de fiecare dată când sunt
chemat să contribui la organizarea manifestărilor „Martor” și nu numai.
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A.I.: Cum aţi contribuit la realizarea acestui eveniment?
A.N.P. : Prezenţa mea la ciclul „Martor”
se poate remarca prin participarea la manifestările dedicate lui Ioan Ianolide, în februarie 2013 și, acum, episcopului Nicolae
Popovici. De fiecare dată am răspuns cu bucurie invitaţiei părintelui Emilian Marinescu
și doamnei Alexandrina Marinescu, participând atât prin susţinerea unor conferinţe documentate în arhivele fostei poliţii politice comuniste, cât și prin furnizarea unor
surse istorice, precum documente și fotografii, majoritatea inedite. Mai ales la ultima manifestare, cea dedicată, episcopului
Nicolae Popovici, am avut bucuria de a contribui cu o serie de fotografii provenite din
proiectul „Fototeca Ortodoxiei Românești”
al Patriarhiei Române.
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A.I.: Cum vedeţi personalitatea Episcopului
Nicolae Popoviciu în lumina documentelor de
arhivă?
A.N.P. : Episcopul Nicolae Popovici a
rămas în mentalul colectiv al mediului religios românesc ca unul dintre puţinii ierarhi ortodocși care s-au confruntat făţiș
cu autorităţile comuniste și care au suferit din cauza unei astfel de atitudini, chiar
până la martiriu. Adică pentru predicile
și discursurile sale prin care își încuraja
preoţii și credincioșii să nu cedeze în faţa
opresorului comunist atunci când li se punea la îndoială credinţa. De la episcopul
Nicolae Popovici a rămas celebră afirmaţia rostită în predica de la praznicul
„Sfântului Vasile cel Mare” din 1950 ţinută în catedrala din Oradea și anume: „Sus
inimile că este mântuire”.

Asta nu înseamnă că ceilalţi ierarhi ortodocși români nu împărtășeau sentimentele episcopului Nicolae Popovici. Ceea ce
m-a frapat mult în cazul acestui ierarh a fost
confirmarea celor cunoscute despre el în
documentele Securităţii. Am găsit poate
chiar mai multe informaţii care să confirme
martiriul său sub persecuţia comunistă.
A.I. : Care este utilitatea demersului dumneavoastră? În ce fel ne putem folosi noi, cei de
astăzi, de scoaterea la lumină a unor astfel de
documente?
ANP: Prima întrebare presupune o interogare asupra a ceea ce fac de aproape 15
ani, adică munca de a scormoni prin arhivele Securităţii și nu numai, adică ale comunismului în general (Ministerul Cultelor, ale
Partidului Comunist și alte structuri din
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epocă) pentru a afla în detaliu și într-un mod
cât mai echilibrat despre trecutul recent al
Bisericii noastre. Și aici nu mă refer doar la
perioada comunistă, adică segmentul de
timp 1945-1989, ci chiar anterior acestei perioade, deoarece confruntarea dintre comunism și Biserică a început încă din interbelic. De altfel, chiar în comunicarea mea pe
tema atitudinii episcopului Nicolae Popovici
faţă de comunism, ţinută la manifestarea
„Martor 6”, am vorbit despre diferite aspecte
anterioare instalării regimului comunist în
România, precum denunţarea comunismului, ca ideologie distructivă la adresa civilizaţiei creștine, de către episcopatul ardelean
în septembrie 1936 sau cele două campanii
misionare în teritoriile rusești pârjolite de
ateismul bolșevic din anii 1941-1942 efectuate de ierarhul orădean. Iar prin cunoașterea unor astfel de aspecte, mai ales prin
manifestările pe care dumneavoastră le or-
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ganizaţi aici, în capitala Franţei, contribuiţi
decisiv atât la scrierea istoriei recente a
Bisericii, cât și pentru rememorarea unor
personalităţi bisericești care în vremea persecuţiei atee și-au mărturisit credinţa, încât
noi, astăzi, le putem prelua pilda de curaj în
faţa pericolului secularizării, care, în fond,
este tot o agresivitate de nuanţă bolșevică.
Și mă gândesc la încercările de eliminare a
Bisericii din spaţiul public, bunăoară prin
scoaterea Religiei din școală, sau pervertirea minţilor și a sufletelor oamenilor prin
mijloacele tehnice de ultimă oră. De aceea,
consider că o cercetare obiectivă și consecventă a documentelor de arhivă, prin scoaterea la lumină a personalităţilor Bisericii și
reliefarea unor aspecte din istoria recentă
vin să ne arată nouă, celor de astăzi, că Istoria
este pe bună dreptate „magistra vitae”.
Interviu realizat de Andreea Ionescu
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DE CE...?
1. De ce facem metanii?
Omul întreg este trup și suflet.
Metaniile reprezintă rugăciunea
trupului, împreună cu îngenuncherile, postul, privegherea în picioare, mersul la biserică, participarea la procesiuni religioase etc.
2. De ce ne spovedim?
Spovedania este „al doilea botez”,
renaștere spirituală, înnoire sufletească. Ne spovedim pentru două
motive: ca prin mărturisirea păcatelor să primim iertare și dezlegare de ele și ca prin sfătuirea cu
Dumnezeu, prin mijlocirea duhovnicului, să primim îndrumare duhovnicească pe calea spre mântuire.
3. De ce este potrivit să stăm în picioare la anumite momente din slujbă sau în anumite perioade din an?
Starea în genunchi arată starea omului robit de propriile patimi și adus în pragul morţii duhovnicești. Starea în picioare arată bucuria și demnitatea de a fi răscumpăraţi
din moarte și reașezaţi în demnitatea de „fii” adoptivi ai lui Dumnezeu prin Jertfa și
Învierea Domnului Hristos.
4. De ce se tămâiază în biserică?
Tămâierea are trei simbolistici: 1. Să-l facă atent pe credincios asupra prezenţei
Duhului Sfânt în anumite momente speciale ale slujbei. 2. Este un semn al jertfei bine
primite de Dumnezeu „întru miros de bună mireasmă duhovnicească”. 3. Este un semn al rugăciunii care se înalţă la Domnul.
5. De ce se dau pomelnice la altar?
Pomelnicul este „targa duhovnicească” pe care îi aducem pe cei
dragi – vii și adormiţi – la Domnul,
ca prin pomenirea lor, în mod special la Proscomidie, păcatele lor și
ale noastre să fie „spălate” în Sfântul
Sânge al Domnului Hristos.
Pomelnicul este tot timpul însoţit
și de o jertfă: lumânare, prescură,
ulei, făină sau vin.
pr. Gabriel Popescu

MAIESTRIA CREIONULUI
-

Un copil își privea bunicul scriind o scrisoare. La un moment dat îl întrebă:
— Bunicule, ce scrii acolo? Scrii o poveste care ni s-a întâmplat nouă? Sau poate e o poveste despre mine…
Bunicul se opri din scris, zâmbi și-i spuse nepotului:
— E adevărat, scriu despre ne. Dar
mai important decât cuvintele este creionul cu care scriu. Mi-ar plăcea să fii ca el
când vei fi mare.
Copilul privi nedumerit creionul, fiindcă nu văzuse nimic special la acesta.
— Dar e la fel ca toate creioanele pe
care le-am văzut în viața mea!
— Totul depinde de felul cum priveș
lucrurile, răspunse bunicul. Creionul are
cinci calități pe care, dacă reușeș să le
menții, vei fi totdeauna un om care trăiește în bună pace cu lumea. Prima calitate:
poți să faci lucruri mari, dar să nu uiți niciodată că există o Mână care ne conduce
pașii. Pe această Mână o numim Dumnezeu
și El ne conduce totdeauna conform do-

rinței Lui. A doua calitate: din când în când,
trebuie să mă opresc din scris și să folosesc ascuțitoarea. Asta înseamnă un pic
de suferință pentru creion, dar până la
urmă va fi mai ascuțit. Deci, să ș i, dacă
suporți unele dureri și necazuri, ele te vor
ajuta să devii mai bun. A treia calitate: creionul ne permite să folosim guma pentru
a șterge ce este greșit. Trebuie să înțelegi
că a corecta un lucru nu înseamnă ceva
rău. Ceea ce este bine e să ne menținem
pe drumul drept, iar când greșim să ne întoarcem negreșit. A patra calitate: la creion nu este important lemnul sau forma
lui exterioară, ci mina de grafit din interior. Tot așa, și tu pune accent mai mult pe
ce se întâmplă înlăuntrul tău, pe calitatea
suflețelului tău, decât pe exterior. Și, în
sfârșit, a cincea calitate: creionul lasă întotdeauna o urmă. Tot așa, să ș i că ceea
ce faci în viață va lăsa urme. Dragul meu,
încearcă să fii conș ent de fiecare faptă
pe care o faci, și as el să lași în urmă cât
mai multe fapte bune.

MORALA: Sper că v-a plăcut povestea. Cred că fiecare dintre noi avem de învăţat
din cele cinci calităţi ale creionului.
Domnul să vă binecuvânteze!

INSECTE, PĂSĂRI ȘI ANIMALE ÎN

BIBLIE

ORIZONTAL

VERTICAL

1. Înainte să cânte _________, te vei lepăda de
Mine de trei ori (Matei 26:34).
6. Duhul Sfânt S-a arătat la botezul lui Iisus sub
forma acestei păsări (Matei 3:16).
7. Ispititorul în grădina Eden (Geneza 3).
10. Este mai ușor pentru o _______________
să treacă prin urechea unui ac, decât să intre un om
bogat în Împărăţia lui Dumnezeu (Marcu 10:25).
11. Păziţi-vă de prorocii mincinoși! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște
___________ răpitori (Matei 7:15).
12. Insectă muncitoare în cartea Proverbelor
(Proverbe 6:6).
14. Cum dorește un _________ izvoarele de apă,
așa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!
(Psalmul 42:1).
15. Animalul menţionat cel mai frecvent în
Biblie.

2. Iisus a spus o pildă despre oi și __________
(Matei 25: 31 și urm.).
3. Așa că nu vă temeţi, voi sunteţi mai de preţ decât multe __________________ (Matei
10:31).
4. Iată __________ lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii! (Ioan 1:29).
5. Animal alb în cartea Apocalipsei.
6. Iisus a hrănit 5000 de oameni cu doi _________
și cinci pâini (Matei 14:13 și urm.).
8. Să nu daţi ce este sfânt câinilor, și să nu aruncaţi
mărgăritarele voastre înaintea ____________
(Matei 7:6).
9. Mâncarea lui Ioan Botezătorul (Matei 3:4).
11. Daniel a fost aruncat într-o groapă cu _______
(Daniel 6:16).
13. Prima pasăre trimisă afară de Noe (Geneza
8:6, 7).

1

2

3

5
7

4

6
8

9

preoteasa Daniela PORUMB

RĂSPUNSURI:
COCOȘ,
PORUMBEL,
ȘARPE,
CĂMILĂ,
LUPI,
FURNICA,
CERB,
OAIE;
CAPRE,
VRĂBII,
MIEL,
CAL,
PEȘTI,
PORCI,
LĂCUSTE,
LEI,
CORB.
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Maica

Siluana

ne răspunde

Cuvioasă Maică Siluana,
Când o persoană se dezlipește de Biserică rănită fiind de slujitorii ei, însă
spune că a gustat harul și bucuria Domnului, este oare această gustare una
adevărată, sau mai degrabă părelnică? Poate cineva gusta bucuria Lui și mai
apoi să se rupă de ea?
Iustina
32
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Draga mea Iustina,
Mulțumesc pentru întrebarea care conține în ea multe alte întrebări și provocări.
Aleg să încep cu ultima întrebare: „poate cineva să guste bucuria Domnului și apoi
să se rupă de ea? ”
Răspunsul meu este: Da. Da, pentru că Dumnezeu îl cercetează pe om cu harul
Său, oferindu-i să-I guste bucuria și în Biserică și în afara Bisericii. Dumnezeu „plouă”
cu chemarea Sa la bucurie peste toți oamenii dar nu toți sunt dispuși să-și deschidă
inima la această chemare, fiind plini de griji și preocupări pentru altfel de „bucurii”.
Dar, când cineva se află într-un moment existențial prielnic, într-un moment în care
caută cu ardoare sensul vieții, Domnul poate pătrunde cu Harul Său în conștiința
acestuia, făcându-i inima capabilă să-I simtă prezența. Această Prezență este bucuria
în sensul adevărat al cuvântului. Când omul are o astfel de experiență, n-o mai poate
uita, dar se poate încă rupe de ea. N-o mai poate uita pentru că ea se înscrie nu în
„memoria neuronală”, ci în simțirea adâncă a minții sale. Dar se poate rupe de ea pentru că această gustare nu transformă în mod magic personalitatea și simțirea psihosomatică. Acestea sunt produsele egoului, ale omului vechi, care trăiește prelucrând cât
poate el mai inteligent informațiile și experiențele considerate de el utile pentru viața
lui care este supraviețuire. În felul acesta, în persoana care a gustat bucuria Domnului,
se accentuează conflictul fundamental al sufletului omenesc, cel dintre dorințele și
cerințele chipului lui Dumnezeu din noi și dorințele și cerințele omului căzut în
supraviețuire, omului care se adaptează continuu la lumea exterioară. Uneori, acest
conflict se rezolvă în favoarea „chipului lui Dumnezeu din noi”, persoana umană alegând astfel să se angajeze într-o luptă cu dorințele și cerințele omului vechi. Subliniez,
nu o luptă împotriva lor, ci o luptă cu ele. Adică o luptă prin care omul își extrage
dorința de bucurie rătăcită în căutarea plăcerii pătimașe pentru a o converti, a o îndrepta spre Dumnezeu. De cele mai multe ori însă, din păcate, omul vechi, egoul hedonist e cel care biruiește.
Pentru ca omul să intre ființial în Bucuria sfântă gustată sau uneori doar dorită, are
nevoie să iasă din viața ca supraviețuire și să intre în Viața care este Domnul. El ne-a
oferit Viața Sa și ne-O oferă permanent în Sfânta Biserică. Numai în Biserică primim
Viața și ne hrănim cu Ea prin Sfintele Taine și numai aici ne-O putem impropria. Numai
aici învățăm s-O trăim ca pe propria noastră viață. Este important să ne dăm seama că
procesul acestei învățări necesită timp, timpul fiind, cum spunea părintele Dumitru
Stăniloae, intervalul oferit de Dumnezeu omului pentru a răspunde la iubirea Sa.
Revenind la persoana despre care vorbești, care „s-a dezlipit de Biserică”, dacă va
persista în această „dezlipire”, își va rata devenirea pentru că se sustrage acestui proces
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de învățare și creștere care este o lucrare
specifică a harului în Biserică. Putem gusta harul în afara Bisericii, dar nu putem
crește duhovnicește, nu ne putem sfinți,
nu ne putem îndumnezei fără harul
sfințitor lucrător în Biserică. O vreme, o
astfel de persoană poate trăi un fel de bucurie care este amintirea bucuriei adevărate dar, încet încet, aceasta va dobândi
un gust amar. Persoana respectivă își poate da seama de asta privindu-și cu atenție
gândurile și comportamentul. Dacă prin
această privire va sesiza că gândurile rele,
de judecată, de mândrie și comportamentele adecvate lor, adică păcatele, s-au
înmulțit și-i întunecă mintea, încă mai are
șanse să se trezească la realitate și să se întoarcă la Viața care este în Biserică. Dar
dacă această privire va rămâne îndreptată în afară, spre slujitorii Bisericii care au
rănit-o, ea va vedea și va oferi minții ca
„materie de judecat” doar neputințele și
chiar păcatele acestora.
Așadar, problema aici nu este dacă
experiența gustării harului și a bucurie
Domnului a fost sau nu adevărată. Eu am
ales varianta că a fost adevărată, deși putea să fie și părelnică. Adevărata problemă stă în atitudinea persoanei respective
față de Biserică și față de cei care au rănit-o. În primul rând, a confundat Biserica
Sfântă cu un comportament păcătos al
mădularelor ei. Oricare membru al Bisericii
poate avea un comportament greșit, păcătos, fără a înceta să fie un mădular al Ei,
dacă nu „se dezlipește”, conștient și voit,
de Biserică. Desigur, comportamentul
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greșit este un păcat și produce durere și
înăuntru și în afară și îl poate chiar înstrăina pe om de Biserică. Dar, prin Sfânta
Taină a Pocăinței, acesta se poate „împăca cu Biserica”. Aici e necesar să subliniem că „dezlipirea de Biserică” se poate face
doar prin păcatul personal și voia liberă a
fiecărei persoane. Nimeni nu poate fi „dezlipit”, rupt de Biserică de altcineva. Așadar,
persoana despre care vorbești nu s-a dezlipit de Biserică pentru că a fost rănită de
slujitorii ei, ci pentru că, liberă și
conștientă, a făcut ea un păcat care a determinat-o să se dezlipească. Acum are
nevoie să conștientizeze acest păcat și să
aleagă liberă să se pocăiască pentru el și
să primească împăcarea pe care Dumnezeu
o dăruiește gratuit în Sfânta Taină a
Pocăinței. Dacă această persoană va continua să creadă că s-a dezlipit de Biserică
pentru că a fost rănită de slujitorii ei, greu
va ajunge la pocăință, rămânând în întunericul psihologic care este starea minții
dezlipită de Biserică. Astfel, în locul amintirii Bucuriei Domnului, o să apară și o să
crească neliniștea, ținerea de minte a răului, ura și celelalte păcate de care Domnul
a venit să ne elibereze.
Doamne, să nu fie!
Plouă Tu, Doamne, cu Mila Ta peste
această inimă rănită și dăruiește-i iarăși
Bucuria Ta dându-i puterea să împlinească poruncile iertării și a pocăinței.
Cu rugăciune și binecuvântare,
Maica Siluana
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FILOCALIC
CEI BUNI LE AU PE TOATE CA BUNE
Memoria colectivă a vieţuitorilor pustiei Egiptului păstrează imaginea unui bătrân cuvios, cu o nevoinţă aparte. Se spune despre acesta că muncea din greu
pentru a-și duce traiul oricum umil și lipsit de ambiţia îmbuibării. Aproape de coliba sa locuia un frate biruit de ispita vieţuirii din sudoarea muncii altuia. Acesta îl
urmărea pe bătrânul cuvios și, ori de câte
ori avea ocazia, se furișa în coliba sa și îi
fura agoniseala. De aceea, deși înaintat în
zile și slăbit trupește, cuviosul era nevoit
să muncească mereu mai mult pentru a
acoperi propriile sale nevoi. Mărturisitorii
nevoinţelor sale spun că bătrânul îl vedea
întotdeauna pe frate furând, dar nu i-a spus
niciodată nimic. Ba mai mult, îl privea cu
îndurare, spunându-și mereu că face asta
pentru că sigur se află în lipsuri mai mari
decât el și că cele luate cu necuviinţă îi sunt
numaidecât trebuincioase. Și astfel a muncit mereu pentru folosul rușinos al acelui
monah, până când i s-a apropiat clipa morţii. Știind în duh lucrul acesta, i-a chemat

la sine pe fraţi pentru a-și lua rămas-bun.
Printre ei se afla și cel care îl furase. Când
l-a văzut, luminat la faţă și plin de bucurie,
avva l-a chemat la sine. A luat mâinile hoţului într-ale sale și a început să le sărute
cu bucurie, zicându-i: „Mulţumesc mâinilor acestora, pentru că prin ele nădăjduiesc
să mă duc în Împărăţia Cerurilor. Ele sunt
cele care m-au trimis mereu la muncă și m-au
învăţat ce înseamnă sudoarea, milostenia,
iertarea, dragostea, bucuria dăruirii”.
Și așa s-a dus la Domnul, smerind inima fratelui necugetat. Cuprins de rușine,
acesta și-a plâns amar păcatele și a urmat
apoi în vieţuire părintelui iertător care i-a
deslușit înţelept tainele iubirii aproapelui.
A devenit el însuși monah iscusit, lăsând
printre asceţi mărturia netrebniciei sale,
șlefuită cu răbdare în virtute, de către măiestria duhovnicească a părintelui său, care
ne-a învăţat astfel pe toţi că cei buni le au
pe toate bune.
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HRISTOS
CEL ÎNVIAT DIN MORŢI
NE-A DĂRUIT
VIAŢA VEŞNICĂ
„Oamenii L-au condamnat pe Dumnezeu la moarte. Dar Dumnezeu,
prin Învierea Sa, a «condamnat» oamenii la nemurire. În schimbul
loviturilor, el le-a dat săruturi, în schimbul batjocoririlor, binecuvântări,
iar în schimbul morţii Sale le-a dat viaţa veșnică. Ura oamenilor faţă de
Dumnezeu n-a fost niciodată mai mare ca atunci când L-au răstignit,
iar dragostea lui Dumnezeu pentru oameni nu s-a arătat niciodată
mai deplin decât atunci când a înviat. Oamenii au voit să facă din
Dumnezeu o fiinţă muritoare, dar, prin Învierea Sa, El i-a făcut pe
oameni nemuritori. Dumnezeu Cel răstignit a înviat și a ucis moartea.
Nu mai există moarte. (...) Prin Învierea Sa, Dumnezeu-Omul a
deschis oamenilor calea vieţii veșnice. (...) Tot așa cum până la Învierea
lui Hristos era firesc ca omul să fie muritor, în același fel, după Înviere,
destinaţia firească a omului este viaţa veșnică.”

SFÂNTUL IUSTIN POPOVICI - Omul și Dumnezeu-Omul
36
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e ar fi existenţa omenească fără
Învierea lui Hristos? O rătăcire istovitoare și zadarnică într-un pustiu de dimensiuni planetare, în care toate căile duc la moarte:
„M-am uitat cu luare aminte la toate lucrările care se fac sub soare și iată: totul este deșertăciune și vânare de vânt” (Ecl. 1, 14). Care
ar fi rostul vieţii omenești fără Învierea lui
Hristos, atunci când știm prea bine că tot
ce agonisim, tot ce realizăm, tot ce iubim
în această lume ne va fi luat în momentul
morţii? „Înmulţiţi numărul zilelor voastre
(...) aidoma marilor stejari sub care s-au odihnit strămoșii noștri și care vor da încă umbră
urmașilor noștri; îngrămădiţi în acest spaţiu
care pare imens ranguri înalte, bogăţii, desfătări: la ce vă va folosi această grămadă atunci
când ultima răsuflare a morţii, plăpândă și
vlăguită, va spulbera dintr-odată toată această glorie deșartă, precum un castel de cărţi de
joc, distracţie ușuratică a copiilor?” (Bossuet – Predică despre moarte).
Fără Învierea lui Hristos, viaţa nu ar
fi decât o etapă preliminară a morţii, căci
„omul începe să moară când începe să trăiască” (Sf. Nicodim Aghioritul). Dacă
Hristos n-ar fi înviat, ne-am asemăna cu
niște „condamnaţi la moarte, dintre care
unii sunt spintecaţi sub privirile celorlalţi,
iar cei care rămân își văd propria lor soartă în cea a semenilor lor și, privindu-se unii
pe alţii cu durere și fără nădejde, își așteaptă rândul” (Pascal – Cugetări).
Cu adevărat, această lume nu este împărăţia vieţii, ci a morţii, care este mai puternică decât viaţa și se aseamănă cu o otravă mai

C

mult sau mai puţin lentă, care distruge în cele
din urmă forţele vieţii: „Ultimul act este întotdeauna sângeros, oricât de frumoasă ar fi fost
comedia” (Pascal, op. cit.). De aceea, „creștinismul consideră că moartea nu este numai sfârșitul vieţii, ci constituie realitatea esenţială a
acestei lumi” (Părintele Alexandre Schmemann
– Pentru viaţa lumii).
Cei care, numeroși în ziua de astăzi, nu
cred în Învierea lui Hristos, dar pretind că
cred în „viaţă” sunt în realitate robiţi morţii, singura divinitate atotputernică și veșnică a omului fără Dumnezeu. Atunci când
Dumnezeu e mort în inima omului, moartea devine dumnezeu. Iar atunci când
Dumnezeu înviază în inima omului, El îi
dăruiește viaţa veșnică: „Omul este cu adevărat născut nu atunci când iese din pântecele mamei, ci atunci când crede în Hristos
Mântuitorul Cel înviat din morţi, căci atunci
el se naște la viaţa veșnică, în timp ce mama
dă naștere copilului pentru moarte, pentru
mormânt” (Sf. Iustin Popovici, op. cit.).
Golgota, loc de moarte și de înviere,
nu este numai o indicaţie geografică, ci se
află și în inima omului, în care Dumnezeu
a murit prin păcatul lui Adam și a înviat
prin Hristos Cel răstignit. Tot așa, această lume poate fi un loc de moarte atunci
când omul Îl ucide pe Dumnezeu în inima lui sau o cale de mântuire care duce la
viaţa veșnică, dacă Hristos înviază în inima omului: „Sub cupola joasă a cerului nostru posomorât și plin de fum, totul este sortit absurdului, dacă credem că moartea este
moartea. (...) Ceea ce ne chinuie cel mai mult
este tocmai conștiinţa condiţiei noastre muri-
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toare, imposibilitatea în care ne aflăm de a
evita moartea. Cei apropiaţi nouă dispar
din lume (...) și la rândul nostru ne pregătim pentru marea plecare; ne este teamă,
simţim îmbătrânirea trupului. Și dacă sufletul îmbătrânește și el? Știm că trupul va
putrezi și că sicriul nostru va fi îngust și acoperit cu o grămadă de pământ negru și rece.
Dar avem credinţa. Și iată că numai prin
puterea credinţei simţim că moartea încetează să fie moartea, că ea devine o naștere la
viaţa veșnică și că suferinţele pământești nu
sunt decât durerile nașterii” (Maica Maria
Skobţova – Naștere și moarte).
Moartea omului muritor nu este altceva decât moartea morţii. Primind în inima
lui voinţa și duhul dușmanului său, omul
căzut în păcat a devenit propriul său dușman. De aceea el trebuie să moară, pentru
ca să poată învia omul nemuritor, dinaintea căderii în păcat, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ultimul strigăt al
lui Hristos pe Cruce, „Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”
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(Mt. 27, 46), este ultimul act omenesc al
lui Iisus, fără de care El nu ar fi fost în întregime om. Este strigătul lui Adam după căderea în păcat, când a rupt legătura cu
Dumnezeu și a devenit făptură muritoare.
Toţi oamenii poartă în fundul inimii acest
strigăt, toţi oamenii resimt absenţa lăuntrică a Tatălui lor ceresc, de aceea nici o fiinţă omenească nu se poate și nu se va putea
niciodată mulţumi cu viaţa sa muritoare și
cu bunurile acestei lumi, tot atât de pieritoare ca și omul însuși: „Toţi se tânguie, domnitorii și supușii lor, cei de rang înalt și cei din
popor, bătrânii, tinerii, cei puternici, cei slabi,
cărturarii, neștiutorii de carte, cei sănătoși, cei
bolnavi, din toate ţările, din toate vremurile,
de toate vârstele și de toate stările sociale. O
nefericire atât de îndelungată ar trebui să ne
încredinţeze de neputinţa noastră de a dobândi binele prin propriile noastre puteri. Această
sete nepotolită și această neputinţă ne fac să
înţelegem că a existat altădată în om o adevărată fericire, din care nu i-a mai rămas decât o întipărire goală, pe care încearcă în zadar s-o umple cu tot ce se află împrejurul lui.
(...) Dar acest gol infinit nu poate fi umplut
decât cu un lucru infinit și veșnic, care nu este
altceva decât Dumnezeu Însuși. Numai El este
adevăratul bine al omului” (Pascal, op. cit.).
Învierea lui Hristos a restabilit legătura între omul muritor și Tatăl ceresc, dătător de viaţă veșnică: căci „dacă Duhul Celui
ce a înviat pe Iisus din morţi locuiește în voi,
Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morţi va
face vii și trupurile voastre cele muritoare,
prin Duhul Său care locuiește în voi” (Rom.
8, 11). Pentru ca Duhul lui Dumnezeu să
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locuiască în noi, trebuie ca duhul omului
căzut în păcat să-i cedeze locul. Căci dacă
voinţa omenească nu coincide cu voinţa
lui Dumnezeu, ea este cu siguranţă făcătoare de rău și potrivnică omului, dat fiind că voinţa lui Dumnezeu este Binele
absolut și că nu există alt bine în afară de
acesta. Și aici trebuie să urmăm exemplul
lui Iisus: să supunem voinţa noastră – voinţa lui Adam – voinţei lui Dumnezeu, în
orice împrejurare și fără nici o restricţie:
„nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voiești”
(Mt. 26, 39).
Facă-se voia Ta și nu a mea este o rugăciune care cuprinde toate celelalte rugăciuni pe care le putem adresa lui Dumnezeu, căci aceasta înseamnă facă-se voia
Binelui, a Adevărului și a Vieţii, și nu voia
răului, a minciunii și a morţii. Voinţa lui
Dumnezeu – deseori, dacă nu întotdeauna, neînţeleasă de om – se manifestă prin
toate evenimentele bune sau rele care ni
se ivesc în cale de-a lungul vieţii, și care
nu au importanţă în sine – căci bucuriile
și necazurile omului muritor sunt tot atât
de trecătoare ca și el –, ci trebuie întotdeauna transpuse pe plan duhovnicesc,
ca fiind mesajele și învăţăturile pe care ni
le adresează Dumnezeu pentru a ne face
să înţelegem că viaţa muritoare – singura
pe care o putem cunoaște în această lume
– nu este viaţa adevărată, și deci nici moartea nu este cu adevărat moarte, ci învierea
omului nemuritor, făcut după chipul și
asemănarea lui Dumnezeu: „Pentru noi,
creștinii, viaţa pe pământ este o școală în
care învăţăm cum să aflăm nemurirea și via-

ţa veșnică. La ce ne-ar folosi această viaţă,
dacă n-am putea dobândi prin ea viaţa veșnică? Dar pentru ca omul să învieze cu Hristos, el trebuie mai întâi să moară cu Hristos
și să trăiască viaţa lui Hristos ca pe propria
lui viaţă. (...) Căci nepreţuitul și preabunul
Domn Iisus Hristos, Dumnezeul-Om înviat
din morţi, este singura existenţă sub soare
prin care omul de pe acest pământ poate să
biruie moartea, păcatul și diavolul, pentru
a dobândi fericirea și nemurirea ca locuitor
al Împărăţiei veșnice a Iubirii lui Hristos.
Astfel încât, prin existenţa Lui omenească,
Domnul nostru Cel înviat este totul întru toţi
și în toate lumile. (...) El este toată Dragostea noastră, tot Adevărul nostru, toată Bucuria noastră, tot Binele nostru, toată Viaţa
noastră, El este Viaţa veșnică în toate veșniciile și infiniturile dumnezeiești. De aceea, să
spunem iarăși, și cât mai des, și de nenumărate ori: Hristos a înviat!” (Sf. Iustin Popovici, op. cit.).
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Învierea
Domnului Hristos

între mit și realitate
e-a lungul ultimilor ani, diferite
„știri de senzaţie” mi-au atras
atenţia prin furibunda insistenţă cu care Omului Iisus din Nazaret i se
contestă divinitatea. Umanitatea (omenitatea) lui Iisus, fiul lui Iosif și al Mariei, și
existenţa Sa istorică sunt acceptate de toate religiile monoteiste, într-o formă sau
alta. Ceea ce a suscitat încă din primul secol al erei noastre împotrivire și necredinţă a fost divinitatea Sa.
Au fost recunoscute drept posibil-veridice minunile făcute, valoarea moralizatoare a învăţăturilor Sale, precum și
aspecte legate de ultima săptămână din
timpul vieţii pământești, dar continuu
contestat faptul de a fi Dumnezeu. Până
astăzi nimic nou sub soare. Nici nu trecuseră trei secole de la moartea și învierea Sa și în Biserică deja I se contesta
divinitatea1. Nu putem lua în discuţie
acum obiecţiile celorlalte trei mari religii: iudaismul, budismul și islamul. Ceea
ce mi se pare însă provocator sunt des-

D
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tul de desele „știri” ce privesc atacul la
Învierea Sa.
Cunoaștem încercarea autorului Dan
Brown de a-I atribui lui Iisus o viaţă comună pământească, de familist, diferitele contestări asupra giulgiului din Torino, dar doresc să aduc în atenţie și un
documentar de pe canalul de televiziune
Discovery, despre care prima dată în literatura teologică ortodoxă scrie un profesor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași2.
Acestea toate nu fac altceva decât să
conteste faptul Învierii din morţi a Domnului Iisus Hristos, eveniment pe care
omenirea creștină, cu excepţia unor secte
și grupări religioase, îl sărbătorește an de
an, dar care este totodată și fundament al
credinţei creștine. Sfântul Apostol Pavel
arată că fără acceptarea Învierii sunt zadarnice atât eforturile Sale misionare, cât
și credinţa noastră (I Cor. 15, 14).
Documentarul de pe Discovery3 susţinea că la Ierusalim a fost găsit un osuar care
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conţine scheletele lui Iisus din Nazaret, ale
Mariei Magdalena și ale lui Iuda, fiul lui
Iisus, bazându-se pe o inscripţie în limba
aramaică situată deasupra mormântului.
Fără să conteste clar și direct Învierea, arheologul Simcha Jacobovici insinua că atâta
vreme cât avem mormântul și rămășiţele
pământești ale lui Iisus, cele două evenimente, Învierea și Înălţarea, fac parte din
mitologia creștină.
Articolul preotului profesor Melniciuc-Puică reușește să explice modul în
care arheologul iudeu a fost indus în eroare de inscripţia găsită în acel mormânt,
clarificând încă o dată, deși indirect, veri-

dicitatea Învierii. Argumentele sale provin din analiza textului aramaic și din arheologia biblică.
Un fapt poate ușor de trecut cu vederea, acesta al contestării Învierii și considerării ei drept element al mitologiei creștine, dacă evenimentul, împreună cu
altele la fel de importante, Nașterea,
Botezul, Răstignirea, Moartea și Înălţarea
Domnului, nu ar fi dus la apariţia și perpetuarea Bisericii.
Putem fi de acord că omul grăbit și
preocupat din zilele noastre fie trece nepăsător pe lângă „știrile de senzaţie” care
încearcă iar și iar să încadreze Învierea la
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mitologie, fie le primește ca „argumente”
ale justificării modului său de viaţă. Ceea
ce însă nu putem accepta este contestarea
adevărului istoric și a argumentelor oferite, prin mărturie cu preţul vieţii, de cel
puţin doisprezece4 dintre contemporanii
evenimentului.
Nu putem omite că cele patru Evanghelii
au fost scrise după cel puţin douăzeci de
ani de la Înviere și, dacă o cât de mică îndoială și-ar fi putut face loc, istorisirile lor
despre aceasta ar fi arătat măcar contradictorii, dacă nu direct polemice.
În opinia mea, două sunt întâmplările post-Înviere care confirmă autenticitatea ei: necredinţa lui Toma și călătoria spre
Emaus. Deși Apostol, cunoscător al persoanei Iisus, Toma își manifestă îndoiala
cu privire la Înviere. Acestuia îi arată
Domnul semnele doveditoare cerute și îi
permite să le atingă. Cunoaștem deja rezultatul. Ceilalţi doi ucenici nu reușesc
iniţial să distingă în tovarășul de drum pe
Iisus, „ochii lor erau ţinuţi ca să nu-L cunoască” (Lc. 24, 16). Abia după ce Iisus,
prin argumentările veterotestamentare cu
privire la Mesia și prin „frângerea pâinii”,
le „deschide ochii” înţeleg că Învierea era
autentică și veridică.
Revenind la aspectul „necredinţei”
Apostolului Toma, trebuie arătat că noi, cei
de astăzi, suntem dintre „cei ce nu au văzut
și au crezut” sau putem fi căzuţi în „adormire” precum ostașii de pază lângă mormânt. Învierea Lui poate lăsa indiferenţi pe
cei care nu o acceptă din argumentele
Scripturii și nu o înţeleg, neparticipând la
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„frângerea pâinii”. Și unora, și altora Domnul
le oferă din roadele Învierii Sale, ceea ce va
face totuși diferenţa va fi primirea sau neprimirea acestora. Putem să Îl „vedem” pe
Domnul înviat în fiecare Liturghie sau în
lumina din noaptea de Înviere, așa cum putem călători cu El spre Ierusalimul ceresc
în fiecare clipă a vieţii noastre.
Preot Daniel Băcăuanu
Note:
1. Mă refer la erezia preotului creștin Arie din
Alexandria (subordinaţianismul sau arianismul). Erezia sa Îi accepta lui Iisus Hristos întâietatea între creaturi, dar Îi contesta dumnezeirea, deofiinţimea cu Dumnezeu Tatăl. Arie
era un foarte bun predicator la cea mai de vază
biserică din Alexandria (Baucalis) și avea darul de a aduna multă lume în jurul său. Așa se
și explică de ce avea atât de mulţi adepţi încât
a generat primul Sinod ecumenic de la Niceea
în anul 325, sinod care l-a condamnat și i-a
combătut erezia adoptând formula „de o fiinţă cu Tatăl” întâlnită până astăzi în Simbolul de
credinţă creștin ortodox sau Crezul.
2. Lect. dr. pr. Ilie Melniciuc-Puică, Inscripţii

funerare din Ierusalim și relaţia lor cu Noul
Testament, în Analele Știinţifice ale
Universităţii „Al. I. Cuza” din Iași (Serie
Nouă), Teologie Ortodoxă, Tom XIII,
2008, Editura Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza” Iași, 2008, pp. 113-128.
3. The Lost Tomb of Jesus, http://www.discovery.com/tv-shows/other-shows/videos/the-lost-tomb-of-jesus-finding-thetomb/.
4. Am numit aici cei doisprezece Apostoli dar nu
putem trece cu vederea pe Apostolul Pavel și
pe ceilalţi mărturisitori din secolul I.
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EVENIMENTE PE SCURT
Duminică, 15 martie,
în timpul dumnezeieștii
Liturghii, la catedrala
Sfinții Arhangheli din
Paris, Înaltpreasfințitul
Părinte Mitropolit Iosif
l-a hirotonit preot pe
diaconul Alexandru
Gheorghiu, pe seama
parohiei Sfânta
Parascheva și Sfânta
Genoveva din Paris.
Informatician și
absolvent al
Facultății de
Teologie din Iași,
părintele
Alexandru a lucrat
la Radio Trinitas,
iar în perioana
2013-2014 a slujit
ca diacon în
parohia din
Guadelupa, aflată
în jurisdicția
Mitropoliei
noastre.
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De câţiva ani încoace, mănăstirea „Adormirii Maicii Domnului” de la Vilar, cunoscută și sub denumirea de: „Prieuré Santa Maria del Vilar” (monument istoric),
găzduiește în perioada vacanţelor școlare mici tabere ale copiilor din familiile credincioșilor din Marsilia și împrejurimi. Dacă ar fi să-i numărăm și pe cei foarte mici,
aș spune că sunt de obicei prezenţi aproximativ 15 copii, dimpreună cu părinţii
lor. Scopul acestor tabere este unul educaţional, formator, dar și catehetic, prin faptul că se propune atât copiilor, cât
și părinţilor, o familiarizare treptată cu practica rugăciunii și a trăirilor duhovnicești. Desigur în aceste
perioade de aproximativ o săptămână, din aproape fiecare vacanţă școlară, atât copiii cât și părinţii sunt
antrenaţi și în diferite activităţi extra-mănăstirești, dintre care amintesc una mult îndrăgită și așteptată,
mai ales de către cei mici: expediţia
pe munte, care se constituie, de cele
mai multe ori, și ca o recompensă
pentru buna lor purtare și cuminţenie. Cele câteva fotografii care însoţesc aceste rânduri cred că vor ilustra mult mai grăitor atmosfera
acestor mici tabere ale noastre.
Protos. Simeon
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TREI ZILE LA SAUVAGNAC
În Duminica Lăsatului sec de carne,
mai multe familii din parohia „Sfântul
Ștefan cel Mare” au mers să cunoască mănăstirea de la Sauvagnac, în timpul unei
șederi de trei zile. Prima zi a început cu
Sfânta Liturghie, urmată de micul-dejun
și organizarea programului. Bărbaţii mari
și mici au ajutat-o pe maica Ioana în grădină și la alte lucrări gospodărești, în timp
ce mămicile au animat un atelier în cadrul
căruia copiii au învăţat să pregătească tot
felul de bunătăţi foarte apreciate de obștea aflată în creștere.
În cadrul atelierului de iconografie organizat de maica Ecaterina cu multă răbdare și blândeţe, cei mici au întors roade
bogate, pe măsura talentului iscusitei lor
profesoare.
Toate cele trei zile au trecut astfel:
muncind cu spor, bucurându-ne de soare și natură, în rugăciune, comuniune și

voie bună. În fiecare seară, după cuvântul
de învăţătură legat de Evanghelia zilei, pelerinii rămâneau până târziu în noapte
pentru a gusta din plin hrana duhovnicească oferită cu dărnicie de părintele
Valeriu și de maici. Miercuri dimineaţa,
fiind zi aliturgică, după rugăciunile dimineţii părintele Valeriu ne-a explicat semnificaţia fiecărui moment din săvârșirea
Proscomidiei, din punct de vedere istoric, liturgic și practic.
Toate acestea ne-au apropiat foarte
mult de mănăstire și de vieţuitorii ei, dar
și unul de celălalt și, mai cu seamă, pe noi
toţi de Dumnezeu. Așa încât timpul s-a
scurs pe nesimţite, iar când a venit momentul plecării toţi pelerinii au făcut aceeași promisiune: de a reveni negreșit la
Sauvagnac, locul întâlnirii de taină cu
Domnul.
Preoteasa Ludmila
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ANIVERSĂRI ÎN EPISCOPIA ITALIEI
APRILIE 2015
În luna aprilie, următoarele parohii din Episcopia Italiei își vor sărbători hramul:
ROMA V Ostia

Intrarea Domnului în Ierusalim

VITERBO

5 aprilie

al 14-lea hram

Sf. Ier. Calinic de la Cernica

11 aprilie

al 6-lea hram

PERUGIA

Sf. Mc. Sava de la Buzău

12 aprilie

al 7-lea hram

TRENTO

Sf. Ev. Marcu

25 aprilie

al 13-lea hram

TRIESTE

Învierea Domnului

12 aprilie

al 10-lea hram

MILANO VEST RHO

Izvorul Tămăduirii

17 aprilie

al 7-lea hram

BOLZANO

Izvorul Tămăduirii

17 aprilie

al 7-lea hram

GIAVENO

Sf. Ier. Teotim al Tomisului

20 aprilie

al 5-lea hram

VICENZA

Sf. M.Mc. Gheorghe

23 aprilie

al 4-lea hram

RAVENNA

Sf. M.Mc. Gheorghe

23 aprilie

al 12-lea hram

CASSANO d’ADDA

Sf. Ier. Iosif Mărturisitorul
din Maramureș

24 aprilie

al 7-lea hram

APRILIA

Sf. Cuv. Vasile cel Mare
de la Poiana Mărului

25 aprilie

al 7-lea hram

MODENA

Sf. Femei Mironosițe

26 aprilie

al 9-lea hram

VIGEVANO

Sf. Ap. Iacov

30 aprilie

al 3-lea hram

Dorim tuturor parohiilor sărbătorite La Mulți Ani, iar Sfinții ocrotitori să le fie
mijlocitori către Dumnezeu pe calea mântuirii!
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APEL AL BISERICILOR ŞI COMUNITĂŢILOR
CREŞTINE DIN ITALIA ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI
ASUPRA FEMEILOR
uni, 9 martie 2015, cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan a semnat la Roma,
în Senatul Republicii Italiene, un apel al Bisericilor și Comunităţilor Creștine din Italia împotriva violenţei asupra femeilor.
La această iniţiativă, promovată de
Oficiul Ecumenic al Conferinţei Episcopale
Italiene și de Federaţia Bisericilor Evanghelice
din Italia, au aderat numeroși reprezentanţi
ai diferitelor comunităţi și confesiuni creștine: Biserica Catolică, Patriarhiile Ortodoxe
ale Constantinopolului și Moscovei, Biserica
Armeană, Biserica Anglicană și altele.
Acest apel nu se dorește a fi doar o simplă declaraţie, ci o unire a vocilor împotriva violenţei asupra femeilor, care a fost declarată o urgenţă naţională. În intervenţia
sa, Preasfinţitul Siluan a salutat iniţiativa
unui asemenea apel, subliniind dificultăţile
prin care trec femeile românce, mame și soţii, atunci când, departe de familiile lor, îi

L

asistă pe copiii sau pe bătrânii unei alte familii, lăcrimând de dorul propriilor lor familii, sacrificând propria lor fericire pentru
binele și fericirea altora.
Datoria și chemarea slujirii creștine este
să aducă în sufletele credincioșilor schimbarea aceea pe care o poate face doar Harul
lui Dumnezeu, acolo unde legea este neputincioasă.
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CONFERINŢA PASTORALĂ SEMESTRIALĂ
LA BIVONGI

n data de 10 martie 2015 a avut loc la
Mănăstirea Bivongi prima conferinţă
pastorală semestrială din Cadrul „Anului Omagial al Misiunii Parohiei și Mănăs-

Î
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tirii Azi”. Conferinţa a întrunit toţi preoţii
din protopopiatele misionare din sudul Italiei: Puglia-Basilicata, Calabria și Sicilia, în
frunte cu Părintele Arhimandrit Atanasie,
vicar eparhial.
Invitatul de onoare al conferinţei a fost profesorul Giorgio
Barone Adesi, de la Facultatea de
Jurisprudență din Catanzaro, care
a tratat aspecte canonice privind
misiunea preotului în parohie.
La sfârșitul conferinţei s-au
distribuit cărţi, broșuri și alte
materiale misionare pentru activitatea parohiilor din sudul
Italiei.
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HRAMUL PAROHIEI „SFINŢII 40 DE MUCENICI
DIN SEVASTIA” DE LA MONCALIERI

uminică, 8 martie,
și luni, 9 martie, s-a
prăznuit pentru
prima dată hramul parohiei
din Moncalieri, „Cei 40 de
mucenici din Sevastia”. Într-o
atmosferă de aleasă ţinută duhovnicească, duminică, 8 martie, părintele paroh Marius
Floricu, împreună cu părintele protopop Gheorghe Vasilescu, cu părintele protopop
Lucian Roșu și cu părintele
diacon Nicu Pușcașu au săvârșit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, iar luni, 9
martie, s-a săvârșit Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite de către un sobor de
preoţi, din care au făcut par-

D

te: părintele paroh, părintele protopop Sorin Petre, pr. Vasile
Timiș, pr. Dumitru Babula, pr. Codrin Simota, pr. Iulian Păun,
pr. Cristian Vasilescu și pr. Eugen Bînzari, cărora le mulţumim
pe această cale pentru că au răspuns invitaţiei noastre și au înfrumuseţat și întărit rugăciunile și slujbele săvârșite în cinstea
celor 40 de mucenici din Sevastia. Praznicul parohiei noastre
s-a încheiat cu o agapă frăţească de la care n-au lipsit, bineînţeles, cum e specific sărbătorii, „mucenicii” tradiţionali...
Mulţumim credincioșilor noștri pentru osteneală și jertfă.
Fie ca bunul Dumnezeu, prin mijlocirea celor 40 de mucenici din Sevastia, să ne miluiască și să ne mântuiască!
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„FIŢI MILOSTIVI PRECUM TATĂL VOSTRU CEL
DIN CERURI MILOSTIV ESTE” (LC 6, 36)

rupul de tineri NEPSIS din Parohia „Botezul Domnului” a
participat la Roma, în Postul
Mare, la două acţiuni de strângere de
produse alimentare pentru persoanele
aflate în dificultate și cărora li se asigură câte o masă caldă, duminica, în localitatea Monterotondo. Așa au înţeles ei
postul, renunţând cu bucurie la mâncare și dăruind-o celor care nu au, participând la descărcarea și distribuirea pachetelor și mergând apoi la casele lor
purtând în suflete bucuria într-ajutorării aproapelui în acest post, pentru că
prin jertfa și osteneala lor s-au adunat
1.200 kg de alimente!

G
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UN NOU LĂCAŞ DE CULT PENTRU
CREDINCIOŞII DIN PISA

u binecuvântarea Preasfinţitului Părinte
Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe
Române a Italiei și prin bunăvoinţa Excelenţei Sale, Monseniorul Giovanni Paolo Benotto, Arhiepiscopul Romano-Catolic de Pisa, a preotului catolic Roberto Filippini și a Institutului
Misericordia din Pisa, parohia ortodoxă română
„Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona” are un nou lăcaș
de cult. Duminică, 8 martie 2015, s-a săvârșit prima Sfântă Liturghie în biserica San Giuseppe. Toţi
membrii parohiei, împreună cu preotul paroh Cristian Puricescu, mulţumesc Domnului și tuturor
celor care au contribuit la dobândirea acestui nou
lăcaș. Mulţumim, de asemenea, Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan pentru sfaturile, îndemnurile și sprijinul Preasfinţiei Sale în această realizare.

C
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DUMINICA ORTODOXIEI
ÎN PAROHIA BARCELONA
n prima duminică din Postul Mare, numită Duminica Ortodoxiei, Preasfințitul
Părinte Timotei a slujit Liturghia Sfântului Vasile cel Mare în Parohia ortodoxă
română „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Barcelona. Sfânta Liturghie a fost
săvârșită la demisolul bisericii parohiale aflată în construcție pe un teren cumpărat în
anul 2007.
Preasfinția Sa, pornind de la cuvintele Sfântului Ioan Damaschin: „Fiul este icoana Tatălui, iar Duhul icoana Fiului, prin care Hristos, locuind în om, dă acestuia asemănarea cu Dumnezeu”, i-a învățat pe credincioși, în cadrul omiliei rostite după citirea Sfintei Evanghelii, că pentru a se mântui trebuie să devină icoane vii prin
împlinirea cuvântului lui Hristos, prin pocăință, post și rugăciune.
La sfârșitul Sfintei Liturghii, Preacucernicul Părinte Protopop Aurel Bundă a dat
citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica
Ortodoxiei.

Î
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PRIMA LITURGHIE ARHIEREASCĂ
ÎN PAROHIA ALCOY
n data de 08 martie 2015, în a doua Duminică din Postul Mare, enoriașii Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Ierarh Iachint de Vicina” din Alcoy au avut bucuria
de a-l avea în mijlocul lor, pentru prima dată, la exact un an de la prima Sfântă Liturghie săvârșită în biserica Divino Maestro din Alcoy, pe Preasfințitul Părinte Timotei. Alături de Preasfinția Sa, la Sfânta Liturghie, au slujit și Părintele Paroh Claudiu
Florin și Părintele Ierodiacon Serghie, slujitor la Catedrala Patriarhală din București.
În cuvântul de învățătură, Preasfintia Sa le-a vorbit credincioșilor despre necesitatea curățirii sufletului și a inimii prin rugăciunea făcută cu credință, prin Spovedanie
deasă și prin Împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos la
Sfânta Liturghie.
La sfârșitul Sfintei Liturghii, corul de copii al parohiei, sub îndrumarea și conducerea doamnei preotese Oana Elena, a susținut un mic program artistic, compus din
poezii și cântece, dedicat Zilei Internaționale a Femeii.

Î
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PRIMA SLUJBĂ ORTODOXĂ ÎN ORAȘUL LUGO

iua de 8 martie 2015 a fost una deosebită pentru credincioșii ortodocși
din orașul Lugo. Cu binecuvântarea
Preasfințitului Părinte Timotei un sobor de
preoți a slujit pentru prima dată în acest oraș,
oficiind Taina Sfântului Maslu. Alături de
părintele paroh Radu Iacob au slujit părintele protopop Nicolae Florin Goia de la Parohia Gijón, părintele Trifan Danu de la Parohia A Coruña, părintele protosinghel
Porfirie Florea de la Parohia León și părin-

Z
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tele Sorin Cosmin Trică de la Parohia Ávila. După închereiea Sfântului Maslu cei
prezenți au săvârșit un parastas pentru odihna sufletelor celor adormiți.
La final, Părintele protopop a ținut un frumos cuvânt de învățătură, sub motto-ul biblic:
„Doamne, bine este nouă să fim aici!”, referindu-se prin aceasta atât la lumina taborică, pe
al cărei teolog – Sfântul Grigorie Palama l-am
sărbătorit în aceeași zi, cât și la bucuria acestei
prime întâlniri într-un cadru eclesial.
În încheiere, Părintele paroh Radu Iacob
a mulțumit Părinților prezenți pentru dăruirea cu care au răspuns invitației și enoriașilor
parohiei pentru efortul depus în a organiza
această întâlnire.
La plecare, doamnele și domnișoarele
prezente au primit un mic dar de Ziua
Internațională a Femeii, o floare, în semn de
recunoștință pentru dăruirea și jertfa lor.
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SERBAREA „E ZIUA FEMEII, E ZIUA TA, MAMĂ”
ÎN PAROHIA ORTODOXĂ DIN VALDEMORO

n vechi proverb evreiesc spune că „Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, așa
că a creat mamele”. Această trimitere la Părintele Cel Ceresc nu face decât să
întărească încrederea în forța unei mame, dar și aprecierea și iubirea pe care
i-o datorăm noi, copiii.
Sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie este pentru copiii de la cursul de
Limbă, Cultură și Civilizație Românească reuniți cu cei de la Școala Parohială Sfinții
Mărturisitori din Valdemoro, pe cât de intens, pe atât de emoționant. Aceasta se datorează atelierelor de mărțișoare, la care participă cu mult drag, dar și pregătirilor pentru serbarea de „Ziua Mamei”: cadoul, felicitarea cu gândurile cele mai pozitive, precum și spectacolul „E ziua femeii, e ziua ta, mamă” care a fost dedicat tuturor femeilor,
dar mai ales mamelor.
După încheierea Sfintei Liturghii săvârșită de Părintele paroh Dorin Sas, pe scenă
au trecut, pe rând, micii actori, cântăreți, recitatori, emoționați cu toții, dar dornici să-i
declare dragostea mamei.
Sceneta „Din viața unei mame”, cu valențe educative referitoare la responsabilitățile
fiecărui membru al familiei și edificatoare pentru afirmația marelui Balzac, cum că

U
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„inima mamei este un adânc abis la capătul căruia găsești de fiecare dată iertare”, a plăcut tuturor și a primit aplauze îndelungi. De altfel, au fost aplaudați toți cei mari dar și
cei mici pentru că au reușit să atingă coarda sensibilă a publicului în general și a mamei
în special, deoarece așa cum zicea Sofocle: „mama pentru-al ei copil are scumpe dezmierdări, are inimă cu ochi, are ochi cu sărutări.”
În holul bisericii „Sfinții Mărturisitori Visarion, Sofronie și Oprea” din Valdemoro
toți cei prezenți au putut vizita și expoziția dedicată vieții și operei poetului național
Mihai Eminescu. Grăitoare pentru influența eminesciană în cultura română, respectiv în pictură, au fost lucrările reprezentative pe tema naturii, realizate de către elevii
participanți la curs.
La acest eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai autorităților locale: Dl. Angel
Marcos Morante, concejal de Participación Ciudadana și Dl Bernardo Campo Monreal
care au felicitat pe toate doamnele și domnișoarele prezente, oferindu-le în dar câte o
floare.
A consemnat prof. Vanina-Mirela Constantin-Peța
Cursul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească Valdemoro
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Reţete

și sfaturi practice

Și, fiindcă ne apropiem de o perioadă de Sărbătoare sfântă, în acest număr al revistei
m-am gândit la câteva idei de preparate pentru o masă festivă. Iată-le!

SALATĂ „MIMOZA”
(o combinaţie delicioasă de gusturi,
texturi și culori)

Decorăm cu icre roșii și mărar. Putem lăsa
paharele cu salată la frigider pentru câteva
ore înainte de a le servi.

Ingrediente: (pentru 4 porţii): 150 g hering afumat, 2 morcovi medii fierţi, 200-250
g sfeclă roșie fiartă, 1 ceapă roșie mică, 8
linguri maioneză (sau iaurt de soia condimentat cu sare și piper), 2 ouă fierte de consistenţă tare, 1/2 legătură mărar, sare, piper, icre roșii și mărar pentru decorat.
Mod de preparare: Tocăm peștele în cuburi mici, apoi îl amestecăm cu ceapa și
mărarul tocate fin. Împărţim peștele în 4
păhărele mici speciale pentru servit aperitive. Tocăm morcovii și sfecla în cuburi și
le aranjăm în straturi peste pește. Acoperim
cu maioneză (iaurt) și netezim. Dăm prin
răzătoarea mică albușurile și separat gălbenușurile. Le așezăm și pe acestea în straturi, în fiecare păhărel.
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PATE DE SOMON
CU PARMEZAN
(o reţetă italiană foarte rapidă, ideală
pentru tartine sau pentru umplut
legume: roșii, castraveţi etc.).
Ingrediente: 100 g somon afumat, 100 g
mascarpone, 50 g parmezan ras, 20 ml smântână dulce, piper (proaspăt măcinat).
Mod de preparare: Puneţi toate ingredientele într-un robot sau blender de bucătărie. Mixaţi până obţineţi o pastă fină.
Nu adăugaţi sare decât dacă e cazul.
Depozitaţi la rece, într-un vas acoperit
(pentru maximum 6 zile). Pateul de somon afumat cu parmezan se servește rece
sau la temperatura camerei.
RULADĂ DE CAŞCAVAL
(delicioasă și extrem de ușor de făcut)
Ingrediente: 300 g cașcaval, 100 g unt sau
margarină, sare după gust.
Umplutura: 500 g brânză dulce de vacă,
120 g șuncă (sau piept de pui fiert/prăjit),
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1/2 ardei verde iute (opţional), 1/4 ardei
roșu (kapia sau gras), 1/4 ardei galben gras,
sare, piper.
Mod de preparare: Luăm șunca (puiul)
și o tăiem cubuleţe foarte mărunte. Ardeii
îi spălăm, le îndepărtăm cotorul și seminţele și îi tăiem la fel, cubuleţe foarte mărunte. Adăugăm peste brânza condimentată cu sare și piper șunca, apoi ardeiul și
amestecăm totul până obţinem o compoziţie omogenă. După ce am pregătit umplutura, începem să frământăm învelișul
ruladei: dăm cașcavalul pe răzătoarea mică
și-l punem într-un castron; adăugăm peste cașcavalul ras untul tăiat cubuleţe; începem să frământăm cu mâna această compoziţie, până se încorporează bine
ingredientele și obţinem o bilă de consistenţa unei plastiline. După ce am întins
aluatul de cașcaval ca o foaie de plăcintă
pe o folie și am pus umplutura peste foaia
de cașcaval, începem să rulăm pe lung, ajutându-ne de acea folie. Răsucim ușor și
foarte strâns până la capăt, strângem ușor
la capete ruloul format și îl lăsăm învelit în
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folie, după care punem rulada rezultată în
frigider și o lăsăm la rece, pentru a se întări, cel puţin 3 ore. După acest timp, putem
tăia rulada feliuţe și o putem servi.
(bunătăţi.ro
ESCALOP DE VITĂ ÎN SOS
DE ROŞII CU CAPERE
(un clasic al bucătăriei italiene tradiţionale, Scaloppine di vitello al pomodoro)
Ingrediente: 600-700 g de carne de vită
(pulpă sau vrăbioară), 150 g făină, 5 căţei
de usturoi, 2 linguri de ulei de măsline, 1
lingură de unt, 2 linguri de busuioc tocat,
1 lingură rasă de oregano uscat, 1 linguriţă de zahăr, 1 cană supă de vită, 1 kilogram
de roșii (sau 2 cutii de roșii în bulion), 2
linguri capere, sare, piper.
Mod de preparare: Curăţaţi și tocaţi usturoiul. Decojiţi roșiile și tocaţi-le. Tocaţi
mare busuiocul și caperele. Tăiaţi carnea
în felii subţiri și bateţi-o ca pentru șniţele.
Încingeţi uleiul și untul într-o tigaie largă.
Treceţi bucăţile de carne
prin făină, scuturaţi-le de
excesul de făină și prăjiţi-le
la foc iute pe ambele părţi.
Scoateţi bucăţile de carne
pe un platou și asezonaţi-le
cu sare și piper. În tigaia în
care aţi prăjit carnea rumen i ţ i u ș o r u s t u ro i u l .
Adăugaţi roșiile, supa de
carne, caperele, zahărul,

busuiocul și oregano. Fierbeţi sosul timp
de 10 minute până se leagă. Asezonaţi cu
sare și piper. Adăugaţi bucăţile de carne în
sos și fierbeţi la foc mic încă 10 minute.
Escalopul de vită în sos de roșii cu capere se servește fierbinte sau la temperatura camerei, cu garnitură de cartofi.
TORTUL
„PĂDUREA NEAGRĂ”
Ingrediente:
BLAT: 6 ouă, 300 g zahăr, 280 g făină,
120 ml ulei, 1/2 pahar cacao pudră, 180
ml apă clocotită, 1 praf de copt.
CREMA: 1 l frișcă lichidă îndulcită, 450
ml iaurt vișine (opţional), 1 borcan compot vișine fără sâmburi, rom sau lichior
de vișine, ciocolată amăruie rasă.
Mod de preparare: Apa clocotită se toarnă
peste cacao și se bate cu telul pentru a nu
rămâne cocoloașe. Ouăle se separă, gălbenușurile într-un bol, albușurile în altul.
Cele din urmă se bat spumă cu un vârf de
cuţit de sare, după care se încorporează
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zahărul (150 g) în reprize. Gălbenușurile
se bat cu restul de zahăr (150 g), după care
se adaugă uleiul, apoi apa cu cacao (răcită
puţin) și la urmă făina, care a fost amestecată în prealabil cu praful de copt. Se omogenizează totul bine, cu telul sau mixerul,
să nu rămână cocoloașe. Acum se pot adăuga albușurile bătute spumă, amestecând
încet de jos în sus, astfel compoziţia rămânând aerată. Aluatul se toarnă într-o formă
rotundă (28 cm diametru) tapetată cu hârtie de copt sau ulei și făină. Se lovește forma
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de masă de vreo 2-3 ori, ca să iasă bulele
de aer la suprafaţă. Se dă apoi la cuptor
(180°) pentru cca 40 minute, până ce trece
testul scobitorii. După ce s-a copt, se lasă
să se răcorească un pic, apoi se scoate din
formă și se lasă la răcit. Blatul se taie în trei
felii orizontale.
Frișca se bate spumă și se amestecă cu iaurtul. Se așază pe platou prima felie de pandișpan, se însiropează cu compot amestecat cu rom sau lichior și se unge cu o treime
din frișcă, după care se presară câteva vișine deasupra. Se continuă cu al doilea strat,
așezat deasupra, în același mod. Ultima felie de pandișpan se însiropează pe interior
și se așază deasupra tortului creat până
acum. Totul se îmbracă cu frișca rămasă și
se presară cu fulgi de ciocolată amăruie și
vișine, dacă mai sunt... :)
Poftă bună, alături de cei dragi
Preoteasa Daniela Porumb
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