C U VÂ N T U L
EPISCOPULUI

SILUAN

nul 2016 a fost proclamat
de către Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române ca An omagial al al
educației religioase a tineretului creștin ortodox și ca An comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești.
A educa are ca și corespondent în limba grecească cuvântul pedevo, care înseamnă de fapt a face copilul (în grecește, ped –
care stă și la rădăcina cuvântului ped-agogie,
adică bună-îndrumare) bun (ev – de unde
vine și cuvântul ev-anghelie, adică bună-vestire). Buna educație creștină a avut, în
tradiția noastră străbună, rădăcina în
Evanghelie – buna-vestire, primul loc de
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educare a copiilor fiind în biserică. Dar copiii educați în biserică deveneau, la rândul
lor educatori în biserica cea de acasă, cum
numea Sfântul Ioan Gură de Aur Familia
creștină. Aici începe de fapt creșterea și
educația copiilor care, mai apoi, devin tinerii creștini de mâine. Tot aici se aplică,
cu blândețe și responsabilitate, și buna-corectare (de la grecescul pedepsis, de unde
vine în românește pedeapsă) a greșelilor și
a neascultărilor copiilor. O educație responsabilă și doritoare de mântuire nu poate lăsa totul la bunul plac al copiilor lipsiți
de facultatea de a discerne între ce e bine
și ce e rău, ce e frumos și ce e urât, ce e firesc și ce e nefiresc, mai ales într-o lume
care se călăuzește tot mai puțin după prin-
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cipiile firescului pe care ni le-a predat tocmai Cel Care ne-a zidit după chipul Său și
ne-a revelat că împlinirea noastră înseamnă unirea cu El și asemănarea cu El.
Familia creștină are întemeiată viețuirea
și devenirea ei pe Credința în Dumnezeu
Cel în Treime lăudat și slăvit, având ca și
temelie Cuvântul lui Dumnezeu și călăuzindu-se după pildele din viețile Sfinților
și după învățăturile Părinților Bisericii,
care s-au îngrijit duhovnicește de mântuirea sufletelor, precum se îngrijește mama
de hrănirea copiilor ei. De aceea, păstorii
Bisericii, episcopii și preoții, urmând pilda Sfinților Ierarhi și Părinți duhovnicești
care i-au precedat, datori sunt, înaintea lui
Dumnezeu și a oamenilor, să se îngrijească cu sfințenie de învățarea credinței și a
viețuirii creștinești în rândul poporului,
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pentru a se face împlinitori ai poruncii
Domnului Hristos lăsată Sfinților Apostoli
și, prin ei, nouă tuturor slujitorilor altarelor, luând aminte la cuvintele din
Evanghelia după Matei, care zice:
Mergând, învățați toate neamurile,
botezându-le în numele Tatălui și al
Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le
să păzească TOATE câte v-am poruncit
vouă (28, 19-20).
Păzirea cuvintelor lui Dumnezeu constituie criteriul iubirii noastre față de El –
Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul
Meu (In. 14, 23) – ceea ce presupune că
educația creștină nu se limitează la teorie
sau la o simplă ideologie care se însușește
intelectual și se predă, prin repetiție, la cei
care urmează... Educația creștină presupune însușirea continuă a principiilor
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predate nouă de Domnul, în Evanghelii,
principii pe care Sfinții Apostoli și
generațiile de sfinți care le-au urmat, și
le-au însușit și le-au predat mai departe,
de-a lungul veacurilor, până la noi.
Pentru a se primi și a se putea însuși
acest tezaur, este nevoie de o mentalitate
de ucenic, de învățăcel. Dar pentru aceasta
e nevoie și de modelele care să se dorească
a fi urmate și imitate. De aceea, Domnul îi
laudă pe aceia care mai întâi împlinesc și
apoi propovăduiesc și învață ceea ce și-au
însușit din cuvintele Sale – Cel care va face
și va învăța, acela mare se va chema în
Împărăția cerurilor (Mt. 5, 19). Aceasta este
de fapt marea provocare a educației și principala cauză pentru care ea se află în criză,
cu consecințe mult mai grave decât ”criza
financiară”... Și astfel ne aflăm într-un cerc
vicios: nu mai sunt ucenici, pentru că nu
mai sunt dascăli autentici, și nu mai sunt
dascăli – părinți, pentru că nu mai sunt ucenici dornici să învețe, cu mentalitate de discipoli, cu sete de a fi învățați...
În acest îngrijorător context, Biserica
îi are la îndemână pe Sfinți, modele de urmat în orice epocă, izvoare nesecate de
inspirație pentru repetate reînnoiri
duhovnicești de-a lungul veacurilor. Prin
urmare, dacă noi nu suntem sau nu știm
să fim modelele de care au nevoie
credincioșii sau fiii noștri, se cuvine să facem cel puțin efortul de a le propune modelele de viață ale sfinților din vechime
sau ale celor contemporani cu noi, pentru a putea nădăjdui la judecată în mila lui
Dumnezeu și a nu fi osândiți pentru a fi

închis Împărăția lui Dumnezeu, nici noi
intrând, nici pe alții îndemnând sau lăsând
să intre în ea (cf. Mt. 23, 13)...
Proiectul pastoral-misionar Pe urmele
Sfinților, început deja din anul 2015, An
omagial al misiunii în parohie și mănăstire
azi, este de și mai multă actualitate în acest
an omagial al educației tineretului ortodox, propunând tinerilor, și nu numai, să-i
caute, să-i cunoască și să-i cinstească pe
sfinții locului, pentru a și-i face modele și,
mai mult decât atât, PRIETENI, într-o
lume în care nici cei care în mod firesc ar
trebui să le fie aproape și să-i îndemne la
cele dumnezeiești – părinții și nașii – adesea nu mai cunosc calea cea dreaptă și nu
se mai îngrijesc de mântuirea lor.
Dar există o cale de a recupera și compensa ceea ce, ca părinți, ca nași sau ca
păstori, nu știm sau nu putem să facem,
pentru educația tinerilor noștri: să ne
rugăm pentru ei, zicând măcar câte un
Doamne miluiește, din când în când, și să
nu-i judecăm, atunci când vedem că nu
fac alegerile cele mai potrivite în viață, ci
mai degrabă să ne pocăim pentru ei, ca și
pentru noi înșine, încrezători fiind că
Domnul Cel Care, fără de păcat fiind, S-a
pocăit pe cruce pentru păcatele noastre
ale tuturor, îi poartă și pe ei în mântuitoarea Sa iubire care voiește ca toți oamenii
să se mântuiască și la cunoașterea adevărului
să vină (cf. 1 Tim. 2, 4).
†Episcopul Siluan
al Episcopiei Ortodoxe Române
a Italiei
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La ceas aniversar
F
iecare vârstă își are rosturile și importanța ei. Dar
există uneori aniversări cu
un caracter mai deosebit.
Așa este și cazul împlinirii vârstei a 50 de ani pentru Înaltpreasfințitul Părintele nostru Mitropolit Iosif, în a 19-a zi a lunii februarie a
acestui an.
Cei care nu am ajuns încă această vârstă
nu ne putem închipui cum este să o împlinești,
dar putem totuși afirma că ea reprezintă o împlinire. E vorba de un jubileu, în sensul biblic
al cuvântului, care încheie șapte săptămâni de
ani, ani pe care Mitropolitul nostru i-a petrecut ca fiind dăruiți de Dumnezeu și lui
Dumnezeu, în același timp...
Dar nu este vorba doar de o jumătate de
veac, ci este vorba de felul și mai ales de intensitatea cu care s-au trăit acești ani... Încă de pe
băncile Facultății de Teologie de la Sibiu, am
cunoscut (și recunoscut) un viitor slujitor al
lui Dumnezeu deja plin de râvnă pentru slujirea ce avea să urmeze: întâi la Alba Iulia, ca
duhovnic și dascăl, iar apoi în Franța, la studii
și la misiune, pentru a-l vedea chemat la slujirea arhierească a fiilor Bisericii noastre de pe
meleagurile Europei Occidentale și
Meridionale, și luând jugul ostenitoarelor pe-
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regrinări peste întinderi numărate cu sutele de
mii de kilometri. Pentru aceasta, o parte dintre noi putem da mărturie că cel puțin ultimii
18 ani, petrecuți în slujirea arhierească, au fost
ani plini, ani încărcați de griji și poveri ale începuturilor, dar și îmbelșugați în roade
duhovnicești, pe care numai împreună-lucrarea cu Harul lui Dumnezeu le putea aduce la
coacere.
La acest moment aniversar se cuvine să fie
amintiți și felicitați și părinții care l-au adus pe
lume și l-au crescut pe Mitropolitul nostru,
mama – Floare și tata – Gheorghe, suflete sincere și curate de pe plaiurile Maramureșului,
rugând pe Dumnezeu să-i binecuvinteze și să
le aducă și mai departe bucurii duhovnicești
de pe seama fiului lor!
Iar Părintelui nostru Mitropolit Iosif îi
urăm, în numele Sinodului Mitropolitan și al
tuturor clericilor, monahilor și credincișilor
din Mitropolie, belșug de Har și de ajutor de
la Dumnezeu, sănătate și putere duhovnicească, pentru a putea purta, întru a sa mântuire,
povara slujirii Bisericii Sale!
Întru mulți și mântuitori ani, Stăpâne!
† Episcopul Siluan
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
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PARABOLA
JUDECĂTORULUI NEDREPT
Evanghelia de sâmbătă în săptămâna a 33-a
după Pogorârea Duhului Sfânt (Luca 18, 2-8)

2. „Zicând: Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de
om nu se rușina.
3. Și era, în cetatea aceea, o văduvă, care venea la el, zicând: Fă-mi dreptate faţă
de potrivnicul meu.
4. Și un timp n-a voit, dar după acestea a zis întru sine: Deși de Dumnezeu nu
mă tem și de om nu mă rușinez,
5. Totuși, fiindcă văduva aceasta îmi face supărare, îi voi face dreptate, ca să nu
vină mereu să mă supere.
6. Și a zis Domnul: Auziţi ce spune judecătorul cel nedrept?
7. Dar Dumnezeu, oare, nu va face dreptate aleșilor Săi care strigă către El ziua
și noaptea și pentru care El rabdă îndelung?
8. Zic vouă că le va face dreptate în curând.”

Doamne, ce frumoasă este înțelepciunea Ta, cum cu cele simple ale vieții ne descoperi nouă înțelesurile adânci ale existenței noastre. Un judecător fără frică de Dumnezeu și fără rușine....dar totuși rânduit să facă dreptate.
Oare, Doamne, lași oile Tale cele cuvântătoare pe mâna celor fără frica Ta, când
înțeleptul ne spune că frica de Tine este începutul înțelepciunii? (Pildele lui Solomon,
1, 7).1 Cu adevărat toate sunt în mâna Ta și guvernezi toate.
Cu ce înțelepciune lucrează dreptatea cel nedrept... dacă chiar o înfăptuiește? Un
judecător nedrept se hotărăște totuși să facă altuia dreptate...dar rămâne nedrept, fiind
numit așa de Domnul, după ce mulțumește pe văduvă... Nu se gândea el, oare, la liniștea
lui și la comoditatea de a nu mai fi deranjat, când a hotărât să mulțumească pe cea care
cu insistență îi făcea supărare...? El a fost mai întâi, apoi aproapele. Egoismul ne des1

Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii; cei fără minte dispreţuiesc înţelepciunea și stăpânirea de sine.
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parte de Dumnezeu și lucrează nedreptatea.
Eu, Doamne, cel nedrept, de multe ori,
fără a avea vreo împuternicire de la Tine,
am judecat „drept” în ochii mei pe cei care
Tu m-ai îndemnat să-i iubesc, nici măcar
dându-le liniștea dată de judecător văduvei. Iartă-mă. Și de câte ori am lucrat binele cu interes....știu ca nu rămâne în vecii
vecilor.
Mă minunez de această văduvă pe care
ai lăsat-o să mă mustre cu stăruința și curajul ei. Singură fiind, nu a ținut cont nici
de amenințări, nici de indiferenţă, nici de
puterea celui ce are legea în mână, ci privind la Cel ce știe toate și ține toate, nu a
slăbit în cererea ei, dobândind-o. (1Timotei 5, 5-6)2
Împărăția Ta, Doamne, se ia prin
stăruință (Matei 11,12)3 iar văduva greu
a primit împlinirea dorinței de la un judecător nedrept, cu ce îndrăzneală voi fi eu
în fața Dreptului Judecător? Dacă a fost
nevoie de străduință și stăruință pentru
ceva vremelnic, cu ce râvnă va trebui să
lucrez pentru cele veșnice? Doamne, ajută-mă, că al Tău este și a voi, și a săvârși.
(Ep. Filipeni 2,13)4
2. Cea cu adevărat văduvă și rămasă singură are
nădejdea în Dumnezeu și stăruiește în cereri
și în rugăciuni, noaptea și ziua.
3. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă și cei ce
se silesc pun mâna pe ea.
4. Căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în
voi și ca să voiţi și ca să săvârșiţi, după a Lui bunăvoinţă.

A te stărui spre tot lucrul bun este
dorința Domnului și Mântuitorului nostru
pentru mântuirea noastră. Toți suntem cu
neputințe și slăbiciuni, dar nu toți avem
silință spre a transforma omul cel vechi
prin harul lui Dumnezeu în om nou. Mă
văd de multe ori cu râvnă spre a împlini o
poftă oarecare, dar fără tragere de inimă
pentru împlinirea poruncilor celor mântuitoare. (Romani 7, 19.)5
Cele trupești sunt mai aproape de om,
fiind mai „reale”, iar cele duhovnicești,
pentru că nu se văd, cântăresc puțin în
ochii omului. Dar dragostea mamei
cântărește oare pentru cineva mai puțin
pentru că nu o vede? Nu, din contră. Omul
nu caută să slujească idealurilor înalte,
care sunt sfințirea și desăvârșirea lui. (Matei 5, 48)6. Nu cunoaște pe Cel ce poate
să împlinească în el acest lucru. Nu dorește
pe Cel veșnic, pentru că lumea arată omului altceva, spunându-i ce să dorească, ca
pofta lumii să crească în om mai mult decât pofta de veșnicie. De nu se îmbibă de
cuvântul Evangheliei, omul pierde din
vedere măreția veșniciei și dorința Stăpânului de a se sfinți. Ajunge astfel să slujească lucrurilor mărunte și neînsemnate
cu multă râvnă întărindu-se totodată și în
nepăsare.
Ceea ce îl ajută pe om să poată împlini chemarea lui măreață este cuvântul
Mântuitorului, sabie a duhului (Efeseni
5. Căci nu fac binele pe care îl voiesc, ci

răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârșesc
6. Fiţi, dar, voi desăvârșiţi, precum Tatăl vostru
Cel ceresc desăvârșit este.
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6, 17)7 ce taie din noi toată amăgirea lumii
acesteia. Trebuie să fie prezent în noi mai
mult decât este lumea cu ale ei, să fie comoara noastră care nu lasă inima spre altceva. (Matei 6, 21; Luca 12, 34)8
Cu lucrarea veșniciei omul se
îndeletnicește încă din această lume cercetând Scripturile, care mărturisesc despre
Cuvântul Veșnic al Tatălui (Ioan 5, 39)9
și descoperă că viața cea veșnică este
cunoașterea Ta, Dumnezeule, și a Fiului
Tău, Mântuitorul meu. (Ioan 17, 3)10.
Cunoașterea adevărată este descoperire, omul neputând cunoaște cele mai
presus de el fără a-i fi descoperite. Scriptura este revelație, descoperindu-ne un
Dumnezeu veșnic viu și personal cu care
omul relaționează, cu care stă de vorbă zi
și noapte depărtându-se de ale lumii și
devenind un ales al Domnului. Aceasta
rugăciune stăruitoare poartă pe om la o
cunoaștere mai adevărată până la o unire
tainică în Euharistie.
Aleșii Tăi Doamne sunt cei ce strigă
către Tine ziua si noaptea. Și eu vreau,
Dumnezeule, acea tânjire a inimii care nu
7. Luaţi și coiful mântuirii și sabia Duhului, care
este cuvântul lui Dumnezeu.
8. Matei : Căci unde este comoara ta, acolo

va fi și inima ta.
Luca :Căci unde este comoara voastră, acolo este inima voastră.
9. Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi
viaţă veșnică. Și acelea sunt care mărturisesc
despre Mine.
10. Și aceasta este viaţa veșnică: Să Te cunoască
pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe
Iisus Hristos pe Care L-ai trimis
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obosește și, deși plânge, bucură, ca în orice loc, orice timp, orice suspinare să fie
pentru Tine.
Cât de minunat ești, Doamne, întru
Sfinții Tăi, că tu mai întâi rabzi pentru ei
îndelung tot păcatul și toată nedreptatea
păcatului meu și a lumii întregi.
Astăzi aleșii tăi cer mila Ta și gândesc
cu frică și cutremur la dreptatea ce se va
arăta la sfârșitul veacurilor. În lume milostivirea Dumnezeului Treimic este la tot
pasul, ca văzând omul așa mare dragoste,
mereu să caute spre Cel ce-i poate da odihnă, rost și sens.
Curând va fi mutarea fiecăruia dintre noi
și a lumii întregi în veșnicia Tatălui și Dumnezeului nostru. Vei stârpi din noi și din
lume toată nedreptatea păcatului, arătându-o
făptură nouă, curată și slăvită, păstrând pentru veșnicie lucrările proprii ei, cunoașterea
Ta, convorbirea cu Tine, lauda veșnică a
Dumnezeului Slavei, pacea care covârșește
toată mintea și dragostea ca unire adevărată
cu Cel ce este Iubire. (1 Ioan 4, 8)11.
„Dă-ne nouă, Doamne, să ne împărtășim
cu Tine mai adevărat în ziua cea neînserată a Împărăției Tale” pentru că împreună
cu proorocul însetează sufletele noastre
după Tine, Dumnezeule, ca cerbul după
izvoarele apelor (Ps. 41,1) și neliniștit este
împreună cu fericitul până se va odihni întru Tine.(Fericitul Augustin)
Pr. Marius Lucian Trifina
11. Cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu,
pentru că Dumnezeu este iubire
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De ce…?
1. De ce în limba greacă sărbătoarea Botezului Domnului este numită Teofania
sau Epifania?
Pentru că în acele momente nu a avut loc doar Botezul Domnul în râul Iordan, prin
mâinile Sfântului Ioan Înaintemergătorul, ci a fost chiar o participare și o arătare, o
descoperire a Sfintei Treimi. Cerurile s-au deschis, Duhul lui Dumnezeu S-a pogorât
în chip de porumbel și a stat peste El, iar Tatăl a mărturisit: „Acesta este Fiul Meu cel
iubit întru Care am binevoit” (Mt. 3,17).
2. De ce Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul este reprezentat in icoanele ortodoxe
având aripi ca de înger?
Sfântul a avut o misiune unică în istorie: a pregătit calea venirii în trup a Domnului
Hristos. Despre acest fapt au scris profeții Isaia și Maleahi, citați de către Sfântul
Evanghelist Marcu: „Iată, Eu trimit îngerul Meu înaintea feței Tale, care va pregăti calea Ta”(Mc. 1,2).
Dar reprezentarea ca înger ne duce cu gândul și la viața ascetică pe care acesta a
avut-o. Trăia în pustie, era îmbrăcat cu haină din păr de cămilă, încins cu cingătoare
de piele și se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică.
3. De ce la Bobotează episcopii si preoții săvârșesc slujba de sfințire a apei?
Mântuitorul Iisus Hristos a venit la Iordan și a primit botezul de la Ioan. Dar nu
pentru a se curăți de păcate. El era Dumnezeu-Omul și nu avea păcate. A venit să
sfințească El apa și prin aceasta întreaga creație. Astfel a readus Duhul Sfânt în creație,
Duh pe care omul îl pierduse prin căderea în păcat. Botezul Domnului reprezintă ast-
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fel momentul redeschiderii izvoarelor harului, care fuseseră zăvorâte pentru om și pentru întreaga creație.
Prin slujba de sfințire a apei se face o lucrare similară: se invocă harul lui Dumnezeu
care sfințește apa, cu care ulterior sunt stropiți și astfel curățiți credincioșii și întreaga
natură înconjurătoare.
Florica Zavate
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Dicţionar LITURGIC
DESPRE FOLOSUL
CÂNTĂRII DUHOVNICEȘTI (I)

ând în mintea omului apare un gând rău și mintea se învoiește cu el, atunci
facultățile interioare ale omului se scindează în două: rațiunea rămasă fidelă
Rațiunii Dumnezeiești care arătă mereu adevărul lucrurilor, iar partea deja
coruptă îl îndeamnă pe om să se îndulcească cu gândul cel rău și să-l făptuiască; și la
fel stau lucrurile și în ceea ce privește voința și simțirea omului. Această dedublare a
facultăților sufletești a fost numită pe drept de către unii teologi schizofrenie1 sau „ruperea minții de Cer”.

Foto: Horea Preja

C
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De o astfel de boală sufletească suferim
toți, mai mult sau mai puțin, „pentru că nu
există om fără de păcat”, însă de multe ori
această boală poate fi ușor observată și în
exterior, prin exprimarea unor judecăți.
Nici rândul clerului nu este scutit de astfel
de înțelegeri, și aș aminti doar două: punerea în opoziție a teoriei și a practicii, în sfera cunoașterii și unirii omului cu Dumnezeu;
disputa dintre cei care iubesc buna rânduială a slujbelor și cei care își ascund lipsa
pregătirii, criticându-i pe alții pe baza dictonului „tipic, tipic și la inimă nimic”2. În
cele ce urmează, vom stărui cu gândul asupra unei probleme care este legată de disputa cea din urmă, dintre „tipicari” și
„practicanți”, și anume – despre folosul cântării duhovnicești (care este contestat uneori), atât în rugăciunea personală, cât și în
cea de obște.
Evagrie Ponticul († 399), care a trasat în linii mari regulile ascezei și misticii
răsăritene, prin tratatele sale despre „cele
opt gânduri ale răutății”3, ne-a lăsat unele idei valoroase și despre cântarea duhovnicească. El consideră că un bun remediu
împotriva gândurilor demonice care ne
îndeamnă la mânie sau ne inspiră întristare și uneori chiar frică și spaimă (două
dintre cele opt gânduri capitale ale răutății,
care de multe ori se înlocuiesc unul pe celălalt) este rugăciunea cântată:
„Mintea [nous] rătăcitoare o stabilizează citirea, privegherea și rugăciunea; pofta
arzătoare [epithymia] o sting foamea, setea și retragerea [anahoreza], iar irascibilitatea [thymos] agitată o potolesc psalmodia,

răbdarea și mila; dar lucrează acestea atunci
când sunt făcute la vreme și după măsurile cuvenite, căci cele fără măsură și nelavremea lor țin puțin timp, iar cele care țin puțin
timp sunt mai degrabă vătămătoare decât
folositoare”4 „(…) melodia lipită de psalmi
schimbă temperamentul trupului și alungă demonul care pipăie spatele, îngheață
nervii și tulbură toate mădularele (demonul care aduce gânduri de întristare și uneori frică) (…)”5
În alt loc, Evagrie vede rugăciunea și
cântarea chiar ca remedii generale ale patimilor, dar mai ales ca remediu împotriva
neînfrânării trupului, când zice: „Roagă-te
cu cuviință și fără tulburare și cântă cu
înțelegere și cu bună măsură, și vei fi ca un
pui de vultur ce se urcă la înălțime.
Psalmodierea potolește patimile și face să se
liniștească neînfrânarea trupului. Iar rugăciunea face mintea să-și împlinească propria cântare (…). Psalmodierea este un lucru al înțelepciunii variate; iar rugăciunea
este începutul cunoștinței nemateriale și
simple”6.
Pe aceeași linie a înțelegerii rămân și
sfinții Ioan Casian7, Diadoh al Foticeii8,
Sfântul Maxim Mărturisitorul9, Sfântul
Ioan Damaschin, Grigorie Palama (despre care puțini știu că în afară de practica
rugăciunii inimii el se ocupa și cu dirijarea stranei stângi de la Marea Lavră din
Muntele Athos, în timp ce la strana dreaptă cânta „maestrul cântării duhovicești” –
Sfântul Ioan Cucuzel) și mulți alții.
Dacă în cele amintite am văzut folosul
cântării duhovnicești în lupta cu patimi-
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le, trebuie să mai adăugăm și faptul că psalmodierea sau cântarea duhovnicească este
un dar al lui Dumnezeu, o harismă, care
se dăruiește ostenitorilor („Dacă nu ai primit încă darul rugăciunii sau al psalmodierii, stăruie cu putere și-l vei primi”10), și
care ține într-un anume fel de înțelepciunea
variată a lui Dumnezeu (Efes. 3, 10), care
lucrează în felurite chipuri pentru a orienta omul spre mântuire.
De asemenea, cântarea duhovnicească este și un act ce vădește o „inimă bună”,
pentru că Sfântul Apostol Pavel spune:
„Este vreunul dintre voi în suferință? Să
se roage. Este cineva cu inimă bună? Să
cânte psalmi” (Iac. 5, 13). Astfel vedem
că rugăciunea cântată implică omul în întregime, trup si suflet.
Despre bazele scripturistice ale cântării în comunitatea euharistică, despre pericolele care îl „pândesc” pe cel care cântă, dar și despre ce înseamnă a „cânta cu
înțelegere”, în articolele viitoare…

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Pr. Daniel Stîngă
Note:
1. În limba greacă, acest cuvânt, luat ad-literam,
însemnă ruperea minții sau scindarea minții,
de unde și utilizarea lui în plan medical, pentru boala care are aceeași denumire. Pentru
noi, gândul cel rău frânge unitatea rațiunii cu
Logosul, ceea ce face ca mintea sa-și manifeste schizofrenia prin judecăți eronate.
2. În aceeași dispută intră și cei care pledează pentru organizarea arhitecturală și iconografică a
bisericii, după erminie, cu cei care consideră
că locașul de cult poate fi împodobit cu orice
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9.

10.

fel de icoane și în orice mod , importantă fiind doar credința și dragostea omului.
Despre cele opt gânduri, Tratatul prctic și
Antireticul, în lucrarea - În lupta cu gândurile a diac. Ioan I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu,
2006; sau alte lucrări de-ale lui Evagrie, în
Filocalie, vol.I
Ioan I. Ică jr., op. cit., p.135-137.
Ibidem, p.272
Cuvânt despre rugăciune, în Filocalia Vol. I,
p. 109.
„Îndreptarea cugetării noastre stă în hotărârea și silința noastră. Când cugetăm cu
înțelegere și neîncetat la legea lui Dumnezeu
și petrecem în psalmi și cântări, în post și privegheri și ne aducem aminte neîncetat de cele
viitoare de Împărăția Cerurilor, de gheena focului și de toate faptele lui Dumnezeu, gândurile cele rele se împuținează și nu mai găsesc loc la noi” (Cuvânt plin de folos, în
Filocalia, Vol. I, p. 160)
Sfântul Diadoh, chiar dacă consideră cântarea
un apanaj al celor care încă se află în faza de
practică și nu a celor copleșiți de har, care ajung
să se roage doar în inimă, totuși, recunoaște
efectul binefăcător al cântării când zice: „Când
suntem apăsați de multă tristețe, trebuie să facem cântarea rugăciunii cu un glas puțin mai
mare, lovind sufletul cu sunete în nădejdea bucuriei, până ce npurul acela greu va fi împrăștiat
de valurile melodiei” (Cuvânt ascetic, Filocalia,
Vol. I, p. 440-441)
Sfântul Maxim Mărturisitorul, interpretând versetul 2 din psalmul 100 („Cânta-voi și voi
înțelegea în calea cea fără de prihană de unde
vei veni la mine”) zice: „Cântarea arată făptuirea virtuoasă; iar înțelegerea, cunoștința care se
adaugă la virtute, prin care cel ce așteaptă pe
Domnul, priveghind prin virtuți, simte venirea
lui Dumnezeu” ( în Capete Gnostice sau Teologice
[a doua sută], în Filocalia Vol. II, p. 248.)
Cuvânt despre rugăciune, în Filocalia Vol. I, p.
110
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FILOCALIC
AVVA MOISE DIN PUSTIA SKETICĂ
POSTUL, UNEALTĂ A DESĂVÂRȘIRII
ea mai roditoare osteneală a părinților care au ales a-L sluji pe Dumnezeu în pustie a fost cu siguranță, postul, sub toate aspectele sale. Greu de
dobândit în plinătate, practica postului a fost valorizată de cei care și-au
însușit-o prin susținerea importanței clarității sale, în fața ucenicilor.
Un râvnitor aparte în ale ostenelii postului a fost Avva Moise din Pustia Sketică. În
mod cu totul înțelept și pragmatic, acesta își învață ucenicii nu numai să postească, ci
și cum, și mai ales pentru ce să postească. Iată ce le spune acestora:
„Fiilor, toate virtuțile și îndeletnicirile au un scop anumit, după care potrivindu-se cei ce privesc spre el ajung la ținta dorită. Lucrătorul de pământ își lucrează pământul având ca scop
să-l curățească de mărăcini și pălămidă, iar ca țintă ultimă să se bucure de rod. Așadar, și cinul nostru are un scop și o țintă ultimă a lui, pentru care răbdăm de bună voie toată osteneala
și truda. Ținta ultimă a făgăduinței noastre este Împărăția lui Dumnezeu, iar scopul, fără de
care este cu neputință a ajunge la sfârșitul acela, este curăția inimii. Drept aceea, pentru acest
scop le facem și noi pe toate. Iar de vom uita de scopul acesta, vom fi nevoiți, ca unii ce umblăm
prin întuneric și călătorim alături de calea cea dreaptă, să ne poticnim de multe și să rătăcim.
Căci nu este așa de mare folosul de pe urma postului, pe cât ar fi de mare paguba de pe urma
mâniei; nici folosul din citire, cât vătămarea din disprețuirea și întristarea fratelui. Posturile,
privegherile, citirea Scripturilor, lepădarea de avere și lepădarea de toata lumea, nu sunt
desăvârșirea însăși, ci, precum s-a zis, uneltele desăvârșirii. Căci nu într-acestea stă desăvârșirea,
ci cu acestea se câștigă. Deci în zadar ne lăudăm cu postul, cu privegherea, cu sărăcia și cu cititul Scripturilor, dacă n-am dobândit dragoste către Dumnezeu și către aproapele.”

C
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Maica

Siluana

ne răspunde
Maica mea dragă,
M-am gândit că poate ar fi nevoie, când veți putea, să alcătuiți un răspuns scurt cu
privire la toată situația asta cu maica Rafaela. Sunt mulţi care se întreabă cum de a îngăduit Domnul toate astea: să se îmbolnăvească deși ducea o viață așa curată, sa nu se
afle nimic despre asta până ce a fost prea târziu și în cele din urmă chiar să moară?
Noi știm că Domnul are planurile Lui care nu coincid întotdeauna cu modelele și
obișnuinţele noastre mentale (că noi credem că dacă suntem cuminți și ascultători
vom trăi fericiți până la adânci bătrâneți), dar „orișicât ...”, vorba Rafaelei.
Celor care m-au întrebat le-am spus că eu nu știu un răspuns, dar m-au întrebat ce
spuneți Dumneavoastră despre asta.
Sărut mana cu drag,
Cristina
Draga mea Copilă, dragă!
Dragii mei cei mulți care vă întrebați!
Da, poate că vă sunt datoare un cuvânt legat de „situația asta cu Rafaela”!
Îl rog pe Domnul Milei să mă lumineze, să-mi dea cuvinte articulate prin care să pot scoate din mine câte ceva din înțelesurile care acum mi se revarsă în inimă și în minte, dar ca
durere. E o durere plină, plină de înțelesuri și de sens. E o dimensiune a durerii pe care
încă nu am cunoscut-o. E o „crăpare de durere” pe care n-am mai trăit-o și de la care primesc o lumină încă nezărită până acum. Numai că nu găsesc cuvinte să vă vorbesc des-
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pre ele pentru că nu se ridică, sau nu coboară la nivelul gândului. Orice încercare de formulare în cuvinte se cristalizează în „Doamne Iisuse Hristoase…” Dar când sunt
împreună cu măicuțele mele (sau cu cei din jur) primesc împreună cu ele puterea rostirii cuvintelor necesare comuniunii noastre. Cuvinte de toate felurile, după necesitate,
pentru că viața e o taină fără de sfârșit și ne cere s-o trăim. Mulțumim, Doamne!
Cum a îngăduit, Domnul?
Cu durere și dragoste!
Boala și moartea Rafaelei n-au fost pedepse pentru felul ei de viață, ci daruri pe
care, cu adevărat, mintea-rațiune a omului nu le poate înțelege. Dar mintea cea de dincolo de rațiune le poate primi și trăi. Cereți de la Domnul să vă deschidă ușa acelei
minți și veți înțelege și veți primi totul cu pace și recunoștință. Și cu durere. Fără durere nu ne putem naște la acea nouă viață și la acea nouă înțelegere.
Da, Domnul ne-a ascuns boala Rafaelei până a fost prea târziu ca să se vindece, dar nu
prea târziu că să fie loc de întâlnire mai fierbinte, mai viu, mai profund cu El și cu noi.
Rafaela a învățat, în scurta ei viață de călugăr, să fie ascultătoare și, din ascultare, a
primit fără întrebări darul vieții pe care a trăit-o din plin, și la bine și la rău, cu Domnul!
Și a gustat din bucuria pe care nu o poate lua nimeni de la noi! Și acum, nădăjduim,
că a intrat deplin în locașurile Acelei Bucurii!
Chiar și Rafaela ne-a ascuns boala ca să fie mai mult cu noi și să ne arate iubirea ei.
Ne-a zâmbit înainte de a fi acoperită cu veșmintele călugărești pentru înmormântare și,
apoi, s-a grăbit să asculte porunca întoarcerii în țărâna din care venim cu trupul. S-a lepădat astfel și de ultima posibilitate de a se mândri! A biruit astfel, cu mila Domnului, și
acest cel mai mare și mai de temut vrăjmaș al nostru! Că moartea nu mai era pentru ea
un vrăjmaș, ci ușă de trecere la odihna cea făgăduită. Deja zăbovise, de dragul nostru,
dincolo de puterile ce-i mai rămăseseră. Da, Domnul are gânduri diferite de ale noastre,
dar „planurile Lui” sunt aceleași cu ale noastre. Noi, în ascunsul nostru, lucrăm toată viața
la „planul” Lui de a ne mântui și de a intra în Împărăția bucuriei celei veșnice, în ciuda
împotrivirii omului vechi! Doar că este o lucrare de mare taină a inimii noastre; o lucrare de care mintea-rațiune, lipită cu totul de planul supraviețuirii, nu poate și nici nu vrea
să știe mai nimic. E o taină care se cere trăită și păstrată în tăcere și rugăciune.
Deschide, Doamne, ochii inimii noastre ca să vadă cele nevăzute sau măcar să credem celor ce au văzut și ne-au luminat cu învățătura lor!
Ajută-i Doamne, pe toți copiii Tăi ca să fie cuminți pentru a avea mintea cu Tine,
în Tine și nu pentru vreo răsplată din cele pieritoare!
Vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu dragoste și rugăciune,
Maica Siluana
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SFÂNTA MUCENIŢĂ

AGNIA
(21 IANUARIE)
(de Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

Sfânta Muceniţă Agnia
s-a născut în Roma cea
veche, din părinţi creștini, și a fost crescută de
dânșii întru buna credinţă; iar în anul al treisprezecelea al vieţii sale, prin
moartea cea vremelnică
a scăpat de aici și viaţa
cea nesfârșită a aflat-o.
Tânără era cu anii, dar
bătrână cu înţelegerea
cea desăvârșită, tânără cu trupul, dar în sufletul ei avea înţelepciunea cărunteţelor;
era frumoasă la faţă, dar mai frumoasă cu
credinţa. Aceasta cu dragostea dulcelui ei
Iisus rănindu-se, fecioria sa a logodit-o Lui
și afară de El pe nimeni altul n-a voit să-L
aibă ca logodnic.
Fiind de bun neam și prea frumoasă,
prin frumuseţea ei a atras ochii și inima unui
tânăr, fiul lui Sofronie, eparhul cetăţii; încât
când se întorcea de la școala fecioarelor, vă-
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zând-o acela, îndată s-a
robit de dragostea ei; și
degrabă întrebând și
aflând casa părinţilor ei,
multe daruri a început a-i
trimite și multe îi făgăduia, voind să-i fie mireasă
și să se unească prin nuntă. Iar Sfânta Agnia toate
darurile acelea le lepăda
ca pe niște gunoaie, nesocotindu-le și spunând
că e logodită Mirelui Celui mai bun, de la
Care are darurile cele înalte și mai scumpe
și Aceluia mireasă fiind, nu poate să-l lase
pe El și să-și schimbe dragostea și credinţa.
Dar tânărul, zicând despre el că e mai
cinstit și mai bogat decât alţi tineri de bun
neam și socotind că fecioara mai mari daruri voiește de la dânsul, i-a trimis mai multe și mai scumpe decât cele dintâi, pietre și
mărgăritare, podoabe și haine de mult preţ;
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și el însuși le-a adus la dânsa, rugând-o pe
de o parte singur, iar pe de alta prin cunoscuţi, prieteni și vecini, ca pe nimeni mai
mult decât pe el să nu cinstească, știindu-i
numele cel bun al său, bogăţiile, casele și
moștenirile cărora ea poate să fie stăpână,
de va voi să se logodească cu el.
Atunci, pe faţă a început a-i grăi lui sfânta: „Du-te de la mine aprinzătorule al văpăii păcatului, pătimașule neiubitor al curăţiei și mâncarea cea pregătită morţii celei
veșnice; depărtează-te de la mine, de vreme ce te-a întrecut pe tine alt iubitor al meu,
care fără de asemănare mai mari frumuseţi
mi-a dăruit și cu inelul credinţei Sale m-a
logodit, dar tu nici cu neamul, nici cu dragostea nu poţi să te asemeni Lui.
Aceluia Unul îi păzesc credinţa și Lui
cu toată osârdia mă încredinţez; și când Îl
am pe Acela tovarăș, fecioară rămân, iubindu-L, fără prihană sunt, și atingându-mă de
El, curată rămân; nici nu voiesc să fac după
nuntă fii, ci mă duc unde nu e durere și roadele bune în toate zilele se înmulţesc”.
Auzind acestea nebunul de tânăr, mai
mult s-a cuprins cu nesăţioasa dragoste către dânsa și bolind cu inima, din rănirea de
dragoste a căzut în grea boală de jale și de
mâhnire; deci, pe pat zăcând și din adâncul inimii cu greu suspinând, și-a arătat la
doctori rana inimii sale. Iar tatăl lui, când a
auzit acestea, cercetând pricina bolii, îndată a trimis la fecioară și la părinţii ei, dorind
să o logodească ca mireasă fiului lor. Iar ea
s-a lepădat ca și întâi, zicând: „Nicidecum
nu mă voi lepăda de Cel mai înainte logodnic al meu”.

Drept aceea, îndată trimițându-și slugile, eparhul a adus-o înaintea judecăţii sale
păgânești. Iar mai întâi cu momiri, apoi cu
îngroziri se ispitea și se nevoia să o întoarcă de la Hristos și de la fecioria cea făgăduită Lui. Însă fecioara lui Hristos nici de momire nu se înșela, nici de îngrozire nu se
înfricoșa; ci, fiind îmbărbătată cu mintea,
de cel ce o înfricoșa și de cel ce o momea
își bătea joc.
Atunci eparhul vorbindu-i despre dragostea trupească și de însoţire, i-a zis: „Din
două una să-ţi alegi ţie: sau să te unești cu
nunta fiului meu, sau zeiţei Vesta, dacă dorești fecioria să-ţi păstrezi, întru veșnică
slujbă să te dai; căci niște fecioare ca acestea îi trebuiesc ei”.
La aceste cuvinte ale aceluia, fericita
Agnia a răspuns: „Dacă spre fiul tău eu nu
pot, pentru Hristos al meu, nici măcar a căuta, apoi cum aș putea să cinstesc pe idolul cel surd, mut și neînsufleţit? Pe zeiţa ta
cea mincinoasă și pe necuraţii voștri zei îi
blestem”. Acestea auzindu-le eparhul
Sofronie, i-a zis: „Îţi cruţ tinereţile tale și
hulele pe care le-ai zis contra zeilor noștri
le iert ţie, că te văd că nu ai înţelegere
desăvârșită; deci, cruţă-te și tu singură pe
tine și nu mânia pe zei”.
Iar Sfânta Agnia a zis: „Pentru ce tinereţile mele ca nedesăvârșite și nepricepute le
socotești; ce ţi se pare că-mi trebuie vreo
milă de la tine? Deci, să știi că nu în ani și în
vârsta trupului se păstrează credința, ci întru înţelegere, căci Dumnezeu Atotputernicul
laudă mai mult mintea decât anii și binevoiește înţelegerea mai mult decât anii. Iar zeii
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tăi, întru a cărora urgisire nu dorești a fi eu,
lasă-i ca singuri să se mânie asupra mea, singuri să-mi grăiască și să-mi poruncească, ca
să-i cinstesc și să mă închin lor”. Zis-a eparhul: „Una din două să-ţi alegi: sau cu alte fecioare, spre lauda casei tale, să jertfești zeiţei Vesta, sau să mergi în casa de desfrânare
spre veșnica ocară a numelui tău, la femei
fără de rușine”.
Iar Sfânta Agnia cu îndrăzneală a răspuns: „De-ai fi știut cine este Dumnezeul
meu, n-ai fi grăit unele ca acestea; iar eu văd
puterea Dumnezeului meu Iisus Hristos și
întru nimic socotesc îngrozirile tale, nădăjduind cu neînvoire că nici zeilor tăi nu voi
jertfi și nici fecioria mea cea curată nu se va
întina; pentru că am păzitor al trupului meu
pe îngerul lui Dumnezeu și pe Domnul meu
Iisus Hristos, Unul născut Fiul lui
Dumnezeu, pe care tu nu-L știi încă”.
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Atunci eparhul, mâniindu-se foarte tare,
a poruncit să dezbrace pe sfânta și s-o ducă
goală în casa de desfrânare, iar crainicul striga astfel: „Agnia, rău credincioasa fecioară,
care a hulit pe zei ca o desfrânată, se dă în
casa de desfrânare”. Și fiind dezgolită sfânta
fecioară spre batjocură, Dumnezeu nelăsând
pe aceea care nădăjduia spre El, nici lăsând
să fie rușinată și batjocorită mireasa Sa, îndată a făcut să crească perii capului ei atât de
mari, încât tot trupul ei cu totul l-a acoperit,
ca o haină prea frumoasă, încât nimeni nu
putea să-i vadă goliciunea ei.
Apoi, intrând în casa cea de păcat, a văzut pe îngerul lui Dumnezeu, pe păzitorul
cel gata al fecioriei sale, care atât de mult a
luminat-o pe ea cu o negrăită lumină, încât
pentru mărirea slavei, nu puteau să caute la
dânsa ochii celor fără de rușine și necuraţi;
pentru că strălucea cămara aceea ca soarele,
când strălucește întru puterea sa; și cu cât
încerca cineva cu mai iscoditori ochi să caute la dânsa, cu atât se întunecau ochii lui de
chipul cel nevăzut; iar când a început a se
ruga fecioara, a văzut înaintea sa o haină albă,
ţesută nu de mâini omenești, ci de mâini îngerești, cu care îmbrăcându-se și văzând-o
potrivită staturii sale, a zis: „Mulţumesc Ţie,
Doamne al meu, Iisuse Hristoase, că rânduindu-mă în rândul roabelor Tale, această haină mi-ai dăruit mie”.
Atunci casa păcatului era ca o casă de
rugăciune și locul petrecerilor diavolești se
făcuse sălășluire a casei lui Dumnezeu, desfrânarea cea necurată s-a făcut cămară frumoasă, unde mireasa lui Hristos, cu îngerul ce i se arătase ei, lăuda și cânta pe
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Dumnezeu. Și veneau mulţi răzvrătiţi cu
mintea și aprinși cu pofta; dar temându-se
de slava aceea ce înconjura pe fecioară și
cunoscând dumnezeiasca putere ce apăra
fecioria ei, se înţelepţeau și închinându-se,
ieșeau de acolo.
Apoi, însuși tânărul acela, începătorul
răului, a venit cu prietenii săi, plin de patima desfrânării, vrând să facă silă sfintei fecioare și văzând că cei care intraseră și ieșiseră mai înainte de dânsul nimic au
sporit, îi batjocorea, numindu-i neputiincioși și mișei; deci, a intrat singur cu îndrăzneală, în cămara în care se ruga sfânta, și văzând cereasca strălucire, n-a dat
cinste slavei Domnului, ci fără de rușine,
s-a repezit la mireasa lui Hristos; și mai înainte de a se atinge el cu mâna de dânsa, îndată a năvălit asupra lui diavolul, și aruncându-l tare la pământ, l-a sugrumat și l-a
lăsat fără de suflet. Iar tinerii cei ce veniseră cu dânsul, văzând că el zăbovește mult
acolo, socoteau că el săvârșește lucrul păcatului; unul din cei mai iubiţi prieteni ai
lui vrând să-l laude, a intrat acolo, dar găsindu-l fără suflet, a început a striga cu mare
glas: „Bărbaţi romani, ajutor! Iată, fermecătoarea aceasta cu vrăjile sale a omorât pe
fiul eparhului”.
Alergând îndată mulţime de popor și
văzând ceea ce se făcuse, unii o numeau fermecătoare, alţii nevinovată; însă tatăl celui
mort, auzind de aceasta, a mers degrabă în
popor și văzând pe fiul său zăcând fără de
suflet, cu tânguire a zis către dânsa: „O! fără
de omenie și mai rea decât toate femeile,
pentru ce ai omorât pe fiul meu? Au n-ai

putut cu altul oarecare să-ţi arăţi puterea
meșteșugul vrăjilor tale? Vai, mie, ce-ai făcut? Spune-mi cum l-ai ucis pe el?”
Sfânta, cu blândețe, i-a răspuns: „Acela
a cărui voie poftea s-o împlinească fiul tău,
adică cel din început vrăjmaș al neamului
omenesc, care are putere asupra desfrânaților
și netemătorilor de Dumnezeu și mai ales
asupra batjocoririlor de fecioare, acela l-a
ucis pe el; pentru că toţi cei care mai înainte de el au intrat sânt vii și sănătoși, de
vreme ce au dat cinste Dumnezeului tuturor, Cel ce a trimis pe îngerul Său să mă îmbrace în această haină a milostivirii și să-mi
păzească întreaga fecioria mea, cea din scutece făgăduită lui Hristos. Deci, văzând toţi
luminarea cea îngerească, se închinau și ieșeau fără vătămare, iar fiul tău fiind fără rușine și vrând să se atingă de mine, îndată
l-a dat pe el îngerul cel dumnezeiesc satanei, spre această amară și necinstită moarte, pe care o vezi. Și iată, nu cu ale mele farmece, precum ţie ţi se pare, ci cu puterea și
cu porunca îngerului lui Dumnezeu este
omorât”.
Eparhul a zis către dânsa: „Ca să mă încredinţez că nu cu farmece ai făcut-o, roagă pe îngerul tău ca să învieze pe fiul meu”.
Răspuns-a sfânta: „Deși sunteți nevrednici
în necredinţa voastră de o minune ca aceasta, dar pentru că a venit ceasul ca puterea
Domnului meu Iisus Hristos să fie arătată
și preamărită, ieșiţi toţi de aici ca să fac obișnuitele rugăciuni Dumnezeului meu”.
Deci, când se ruga cu faţa la pământ,
plângând, atunci îngerul Domnului arătându-se, a ridicat-o pe ea și a înviat pe tână-
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rul cel mort. Ieșind afară, a început a striga
cu glas mare: „Unul este Dumnezeu în cer
și pe pământ și pe mare, Dumnezeul creștinesc și alţi zei nimic nu sânt, fără numai
înșelăciune a rătăcirii, aducând și lor și altora pierzanie veșnică”. Acestea auzindu-le
și văzându-le mulţi din popor, au crezut în
acea zi 160 de oameni și, mergând, s-au botezat. Dar acestora, puţin mai pe urmă, necredincioșii le-au tăiat capetele, împreună
cu al tânărului celui înviat.
Pentru o minune ca aceasta s-au tulburat slujitorii idolilor și vrăjitorii, apoi făcând
gâlceavă și tulburare mare în popor, strigau
către judecător: „Scoate în mijlocul nostru
pe vrăjitoare, ucide pe fermecătoarea aceasta, care nu numai trupul ucide, ci și sufletele și inimile bărbătești”. Sofronie, văzând o
minune ca aceasta, era întru nepricepere și
voia să elibereze pe sfânta, însă se temea de
răscularea asupra lui a slujitorilor idolilor. Și
ca să nu fie izgonit din patrie, a lăsat pe omul
său, cel cu numele Aspazie, pentru împăcarea tulburării poporului, iar el singur s-a dus
mâhnit, căci n-a putut ca pe sfânta fecioară,
după învierea fiului său, s-o libereze.
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Aspazie, luând puterea, a poruncit ca în mijlocul cetăţii să facă
un foc și să arunce pe Sfânta Agnia
spre ardere. Și fiind aruncată sfânta, îndată s-a despărţit văpaia în
două părţi, făcându-i în mijloc loc
și răcoare, iar asupra celor ce stăteau împrejur, focul se întindea și-i
ardea. Popoul văzând pe fecioară
nearsă, socotea că aceea nu are putere dumnezeiască, ci vrajă.
Deci, întărtându-se gâlceava, cu glasuri
de hulă strigau. Iar sfânta în mijlocul focului,
ridicându-și mâinile, se ruga: „Slavă Ţie Atotputernice, de toţi închinat și slăvite Părinte
al Domnului nostru Iisus Hristos, prin Care
m-ai izbăvit de mâinile oamenilor celor necuraţi și de spurcăciune ai păzit sufletul și trupul meu curat. La Tine merg, Dumnezeul
Cel viu și adevărat, Care cu Domnul nostru
Iisus Hristos, Fiul Tău, și cu Sfîntul Duh,
împărăţești în toţi vecii. Amin”.
Săvîrșindu-și rugăciunea și focul stingîndu-se, Aspazie, nesuferind tulburarea
poporului, a poruncit să înfigă sabia în grumazii sfintei. Și astfel Mucenica lui Hristos
Agnia, roșindu-se cu sîngele său, s-a dus la
nunta Mirelui Celui fără de moarte. Iar părinţii ei, luînd cu bucurie cinstitul trup al
Sfintei Agnia, fiica lor, l-au dus la un sat al
lor, nu departe de cetate, pe calea ce se numea Nomentana, unde mulţi din credincioși se adunau la rugăciune, mai ales noaptea, de frica necredincioșilor, care și acolo
și pe cale pândind, mare răutate făceau.
Odată năvălind fără de veste, pe mulţi
i-au rănit, aruncând cu pietre și pe toţi i-au
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gonit și numai o fecioară a rămas, anume
Emerentiana, care era de o vârstă cu Sfânta
Agnia. Aceea umplându-se de îndrăzneală, ocăra pe tâlhari, zicându-le: „Pentru ce
ucideţi cu pietre pe oamenii cei nevinovaţi?
Ce pricină aţi aflat la aceștia care pe unul
Dumnezeu laudă și vouă multe bunătăţi vă
mijlocesc cu rugăciunile lor?” Iar ei, mâniindu-se, au ucis-o cu pietre. Și astfel, rugndu-se la mormântul Sfintei Agnia, și-a dat
duhul său Domnului. Și îndată s-a făcut cutremur mare, fulgere și tunete și cea mai
mare parte din ucigași au căzut morţi, uciși
de sus. Și într-acea vreme mai mult se făcea rău credincioșilor celor ce mergeau la
mormântul muceniţei lui Hristos.
Părinţii Sfintei Agnia, mergând noaptea cu prezbiterii, au spălat cinstitul trup al
Sfintei Emerentiana, fiind sângerat, și l-au
îngropat aproape de Sfânta Agnia. Iar ei neîncetat erau la mormântul iubitei lor fiice,
în toate nopţile priveghind și plângând.
Într-o noapte au văzut o ceată de fecioare,
mergând pe lângă dînșii, cu hainele ţesute
cu aur, frumos împodobite și cu slavă cerească luminate, iar în mijlocul lor au văzut
pe sfânta lor fiică, Agnia, de asemenea strălucitoare, având de-a dreapta sa un mielușel mai alb decît zăpada. Aceea spunând către prietenele sale să stea și să aștepte puţin,
a zis către părinţi: „Nu mă plîngeţi pe mine
ca pe o moartă, ci mai ales vă bucuraţi cu
mine, căci cu fecioarele acestea am luat luminoase locașuri și pe Cel pe Care L-am
iubit cu toată inima pe pămînt, cu Acela
m-am unit acum în ceruri”. Acestea zicînd,
s-a făcut nevăzută.

După mulţi ani, sosind împăratul
Constantin cel Mare, fiica acestuia bolea
cu trupul, cuprinsă fiind de bube de la cap
pînă la picioare și nu era loc neatins pe trupul ei, încît nici doctorii nu puteau să-i ajute cu ceva. Și sfat bun luând, a mers noaptea la mormântul Sfintei Muceniţe Agnia
și acolo cu neîndoită credinţă rugându-se
cu lacrimi, a adormit și a văzut în vedenie
pe Sfânta Agnia zicând către dânsa:
„Îndrăznește, Constantio, și crede în
Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Mântuitorul tău, prin care acum te tămăduiești de rănile tale”.
Deșteptându-se din somn Constantia,
s-a simţit atât de sănătoasă, ca și cum niciodată n-ar fi bolit. Și întorcându-se la palatul ei, a spus tatălui său și fraţilor, cum a tămăduit-o Sfânta Agnia și s-a făcut bucurie
mare în casa împărătească, încât toată cetatea se bucura, slăvind pe Dumnezeu de
acea minune preaslăvită; și mulţi mergând
la mormântul sfintei muceniţe, primeau
multe tămăduiri.
După aceea, Constantia, fiica împăratului, a rugat pe tatăl ei să zidească o
biserică în numele Sfintei Muceniţe
Agnia, la mormântul ei, unde rînduindu-și viaţa, a petrecut în feciorie cu multe altele de neam bun și slăvite fecioare,
până la sfârșitul ei. Și astfel s-a făcut mănăstire de fecioare lângă biserica fecioarei și miresei lui Hristos, Sfânta Agnia întru cinstea și lauda ei și întru slava lui
Hristos, Dumnezeul nostru, Celui împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, slăvit
în veci. Amin.
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SFÂNTUL

IOAN
THERISTIS
(SECERĂTORUL)
23 FEBRUARIE

(995/1058, Cursano –
1054/1121, Vallata dello Stilaro,
Bivongi)

fântul Ioan Theristìs s-a născut prin anul 995 (sau, după alți istorici, prin 1058),
în regiunea italiană Calabria, pe teritoriul cetății Stilo, din părinți credincioși,
de bun neam și bogați. Tatăl său era arhont al unui sat numit Cursano. În acea
perioadă, Sicilia se afla sub stăpânire arabă și saracinii făceau adesea incursiuni în Calabria, prădând, omorând și luând robi. Așa se face că, venind acești
păgâni cu corăbiile pe mare, au invadat întreaga regiune, jefuind și trecând prin ascuțișul
sabiei pe toți. Ajungând în satul Cursano, pe tatăl Sfântului l-au omorât, iar pe mama sa
au luat-o în robie, dând-o în căsătorie unuia din mai marii orașului Palermo. Și era mama
fericitului acestuia însărcinată când a fost luată în robie, așa că Sfântul s-a nascut în Sicilia, în pământ saracin. De aceea, era numit de unii „micul sclav saracin”.
Mama lui, însă, credincioasă și cu frica lui Dumnezeu, l-a educat pe tânarul ei fiu în
credința strămoșilor săi, învățându-l în ascuns că patria lor este Calabria, unde oamenii
au obiceiuri alese, nu ca ale saracinilor. „Să știi, fiule – îi zicea ea --, că aceasta nu e patria
noastră, nici patria ta nu este, și că tu ești fiu de nobil; iar eu am fost adusă în robie aici,
în timp ce tatăl tău a fost ucis de acest popor barbar în Calabria, în patria noastră, lângă
Stilaro, în apropierea unui râu ce are deasupra o mănăstire numită ... Rodo Robiano ...,
sub muntele Stilo, în sat se află palatul nostru și acolo am ascuns toate bogățiile noastre”.
Și indicându-i cu precizie unde se afla acel loc, îl sfătuia să se întoarcă în țara părinților
săi, unde să ceară, mai ales, să primească Sfântul Botez, pe care doar în Calabria l-ar fi putut primi.
Îi zicea ea: „Fiule, nimeni nu-și poate mântui sufletul fără Sfântul Botez, care se primește
în patria noastră, unde trăiesc creștini ortodocși; așadar, dacă rămâi aici, nu-ți vei putea
mântui sufletul, căci nu are cine să te boteze; iar dacă îl vei primi, vei câștiga Împărăția

S
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Cerurilor”. Acestea și altele asemenea acestora zicându-i fericita lui mamă, i-a aprins
în inimă râvna de a deveni creștin. După ce
a văzut că s-a întărit în această încredere în
Hristos, a adăugat aceste cuvinte profetice:
„Aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni”. Și zicându-i acestea, a scos din sân o cruce mică, pe care cu multă grijă o păstrase în
ascuns, și i-a dăruit-o; și plângând îndelung,
i-a dat binecuvântarea părintească și l-a trimis de la ea. Iar Sfântul avea paisprezece
ani, când a plecat din Sicilia.
Ajungând la țărmul mării, cu ajutorul
lui Dumnezeu a găsit o barcă mică ce traversa strâmtoarea Messina. Probabil, a trecut de partea cealaltă împreună cu unii
creștini, poate chiar călugari, în mare taină.
Căci, în acea perioadă, erau mulți călugări
care părăseau Sicilia, din cauza stăpânirii
arabe, venind în părțile Calabriei, unii stabilindu-se în Italia, ajungând chiar până la
Roma. În viața Sfântului se povestește că
bărcuța lor a fost văzută, la un moment dat,
de către barbari, care veneau în întâmpinare. Iar Sfântul, scoțând cruciulița și strângând-o cu putere în mâini, s-a rugat lui
Dumnezeu. Și, o minune, barbarii aceia s-au
făcut nevăzuți.
Ajungând în părțile cetății Stilo, locuitorii văzându-l îmbrăcat ca un saracin, a crezut că este un barbar; și prinzându-l, l-au
adus dinaintea episcopului Ioan al acelei
cetăți. Iar episcopul văzându-l, l-a întrebat:
„Cine ești? Și ce vrei?” Și fericitul a răspuns:
„Vin din țara barbarilor și vreau să devin
creștin și să primesc Sfântul Botez, care,
cum am auzit, doar aici se poate primi”.

Episcopul, pentru a-l pune la încercare, i-a
zis: „Nu poți fi botezat, fiind așa mare cu
vârsta, dacă mai întâi nu te arunci într-o oală
mare cu ulei încins”. El, fără teamă, a răspuns: „Sunt gata să pătimesc orice; fie cu
vrei domnia da, de-ajuns că primesc acest
Sfânt Botez: căci, de fapt, pentru asta am
venit”. Atunci episcopul a poruncit să fie
pusă pe foc o oală mare cu ulei la fiert; și-l
observa cu atenție pe tânăr. Iar acesta sufla
în foc, ca să se încălzească mai repede, fiind
nerăbdător să primească Sfântul Botez. Când
a văzut că oala a început să clocotească, tânărul a început să-și scoată hainele, pentru
a se arunca în uleiul încins. Văzând acestea
episcopul și minunându-se de curajul său,
a alergat în grabă ca să-l oprească și să nu-și
facă vreun rău. Și ducându-l în biserică cu
mare cinste, l-a botezat, dându-i propriul
său nume, Ioan. Așa cum făcuse cândva și
Ilie, patriarhul Ierusalimului, cu tânărul care
mai târziu a devenit Sfântul Ilie cel Tânăr,
și el din Calabria. Și ținându-l lângă sine
destule zile, episcopul l-a învățat pe el tainele credinței creștine.
În acele zile, văzând fericitul Ioan
mulțimea de icoane pe care le aveau creștinii,
întreba despre sfinții zugrăviți: „Aceasta a
cui este? Dar cealaltă?”. Și ajungând la Sfântul
Ioan Botezătorul, a întrebat: „Iar acesta cine
este, îmbrăcat cu piele de cămilă?” I-au răspuns lui: „Acesta e Sfântul Ioan Botezătorul,
căruia tu trebuie să-i imiți viața”. Atunci el
i-a rugat stăruitor să-i povestească viața. Așa
a aflat cum Sfântul Ioan a ajuns în pustie și
cum a trăit acolo toată viața sa. Iar Ioan, auzind acestea, s-a umplut de dragoste duhov-
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nicească, și mergând la episcop, i-a cerut
îngăduința să meargă într-un loc pustiu,
unde să trăiască în singurătate și să-și mântuiască sufletul. I-au arătat, așadar, un loc
sălbatic, împădurit, așezat mai către miazănoapte, la vreo două mile distanță, unde se
afla o mănăstire, și i-au zis: „În acea casă trăiesc niște călugări ce păzesc rânduiala și înfrânarea marelui Vasile”. Tânărul sfânt, mergând în acel loc, i-a găsit pe sfinții nevoitori
Ambrozie și Nicolae, cărora le-a cerut
îngăduința să devină călugăr alături de ei.
Dar aceia i-au răspuns: „Întoarce-te în lume,
fiule, căci ești încă tânar; ai venit aici mai
mult să ne faci supărare, decât cu vreo bună
intenție”. Dar acela, cu umilință le-a răspuns:
„Nu, părinților, n-am venit la voi cu vreo
rea voire, ci doresc doar mântuirea sufletului meu”. Dar ei au insistat: „Du-te, fiule, de
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la noi, căci nu vei putea să înduri rânduiala
marelui nostru părinte Vasile, pe care o
ținem noi, căci este foarte aspră”. El, însă,
le-a răspuns: „Voi putea, cinstiți părinți, cu
ajutorul lui Dumnezeu și cu sprijinul vostru, să stau în rânduială și să împlinesc toate poruncile; căci de aceea am venit până
aici la voi”. Dar ei l-au lăsat la poartă timp
de mai multe zile. Și retrăgându-se, se rugau, în timp ce Sfântul aștepta cu răbdare
și-i ruga fără încetare să-l primească.
Văzând, deci, părinții răbdarea tânărului Ioan, l-au primit în mănăstire și îmbrăcându-l în hainel călugărești, l-au învățat
rânduiala și înfrânarea marelui Vasile. Și a
rămas acolo, trăind în sfințenie.
Dar nu după multă vreme, aducându-și
el aminte de cuvintele mamei sale, a povestit totul părinților: cum că el era de pe ace-
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le meleaguri, din satul distrus numit
Cursano, fiul nobilului care a fost ucis de
barbari, și că moștenise o avere care stătea
încă îngropată în locul în care fusese castelul, și toate celelalte. Așadar, într-una din
zile, Sfântul, însoțit de unul din acei părinți,
sculându-se, a mers în locul cu pricina și săpând, a scos comoara ascunsă, pe care, după
rânduiala marelui Vasile, au împărțit-o săracilor.
Avea Sfântul Ioan o peșteră nu departe
de mănăstire. Și mergând, s-a așezat acolo,
nevoindu-se. Neavând, apă, s-a rugat și
Dumnezeu a făcut să dea stânca un izvor.
(Până astăzi, aceea se numește „Fântâna
Sfântului”, din care credincioșii gustă și primesc ajutor în nevoile lor.) Numai
Dumnezeu știe înfrânarea și nevoințele
Sfântului, lupta duhovnicească și mângâierile primite de sus. Se spune că stătea îndelung în apă înghețată, pentru a-și domoli
trupul.
Într-una din zile, fiind iarnă, Sfântul stătea în apă, cum îi era obiceiul. Și a trecut pe
acolo un nobil, împreună cu prietenii săi,
întorcându-se de la vânătoare. Văzându-l
pe Cuvios în apă, a crezut că-și făcea baie și
l-a judecat cu asprime, considerând asta ca
pe un lucru prea luxos și nepotrivit pentru
un călugăr. Deci întorcându-se spre cei ce-l
însoțeau, a zis: „Vedeți ce fac acești călugări? Se spală, ca să pară lumii că sunt mai tineri”. Zicând acesta, îndată l-a lovit pe dinlăuntru o durere groaznică, precum un foc
care-l mistuia. Mergând deci acasă, s-a aruncat pe brațele maicii sale, văitându-se de dureri insuportabile. Iar aceea cercetându-l, îl

întreba: „Ce ai fiule?” „Un foc nesuferit mă
mistuie și-mi mănâncă trupul”, a răspuns el.
„Ce ai făcut? Unde ai fost? Ce drum ai făcut?”, l-a întrebat. „Am fost la vânătoare – a
răspuns el --, și în fața unei peșteri era apă;
și am văzut un călugăr că se spăla și m-a tulburat; și îndată a dat peste mine această durere”. Îndată maică-sa, alergând la mănăstire, a căzut la pământ dinaintea călugărilor,
rugându-i pentru iertara păcatului fiului ei.
Iar Cuviosul Ioan, înduplecat de lacrimile
femeii, i-a dat un vas și i-a zis: „Mergi la
peșteră și umple-l cu apă; apoi du-i fiului
tău să bea. Și făcând ea așa cum i s-a poruncit, îndată a încetat acel foc și fiul ei s-a tămăduit, cu rugăciunile Sfântului. Văzând
minunea, nobilul și mama sa au dăruit mănăstirii o moșie, care până astăzi se numește
„Pyriton” („câmpul focului”), după acea
boală a arsurii sau pârjolului.
Trăia în Robiano, astăzi Monasterace,
un nobil, care se îngrijea de mănăstire, asigurând călugărilor cele necesare traiului.
Într-un an, în luna iunie, la vremea
secerișului, Sfântul Ioan s-a gândit să-i facă
o vizită. A luat, așadar, într-un coș, un vas
mic cu vin și niște pâine, și a plecat la drum.
Ajungând în locurile numite Muturabulo
(sau Maturavolo) și Marone, a văzut o
mulțime de țărani ieșiți la seceriș, în holda
sus-numitului nobil. Aceștia au început să-l
ia în râs și să-l ocărască. Dar el, apropiindu-se de ei și salutându-i, le-a dat de mâncare din cele ce ducea nobilului. Și în timp
ce mâncau cu toții, merindele din coș nu se
împuținau. Sfântul, văzând aceasta, a căzut
în genunchi, mulțumind lui Dumnezeu. În
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timp ce el se ruga, s-a ridicat un nor și a început să plouă. Istoria spune că muncitorii
se adăpostiseră la umbra unui copac, pentru a se pune la adăpost de ploaie. Și chiar
s-au lăsat prinși de somn. Când s-au trezit,
au văzut minunea: aria fusese secerată în întregime, grâul bătut, iar paiele legate în snopi și așezate la adăpost, dar pe Sfânt nu l-au
mai văzut. Întorcându-se la casa stăpânului
lor, acesta i-a luat la rost, pentru că era abia
trecut de amiază, iar munca la câmp era atât
de multă, încât ar fi fost imposibil ca ei s-o
fi terminat. Ocărându-i, le zicea: „Nebunilor
și lipsiților de minte, de ce ați făcut asta?
Cine v-a învățat pe voi să lăsați munca la
miezul zilei, la vremea secerișului?” Dar aceia i-au răspuns: „Stăpâne, totul este secerat
și legat”. „Cum se poate una ca asta – a zis
el –, de vreme ce alți treizeci de muncitori
abia dacă ar termina până mâine?” Dar aceia se jurau că este așa. Atunci i-a întrebat
dacă nu cumva au angajat pe careva care să-i
ajute. Iar ei au răspuns: „Pe nimeni n-am
avut în ajutor, decât pe un monah dintre
aceia din mănăstire, care a venit la noi, ne-a
dat de mâncare și băutură, apoi nu l-am mai
văzut”. Atunci a răspuns acel nobil: ”Cu
siguranță, acel monah, cu ajutorul lui
Dumnezeu, a secerat tot câmpul meu; ci eu
voiesc ca aceste câmpuri să fie ale sale”. Și a
închinat mănăstirii cele doua moșii sus-amintite, Maturavolo și Marone, pe care mănăstirea le are până în zilele noastre. De atunci,
Sfântului Ioan i s-a zis „Theristìs” sau
„Secerătorul”.
Și mulți primeau ajutor de la Dumnezeu,
prin rugăciunile Sfântului Ioan. Căci bolna-
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vii dobândeau sănătatea, cei întristați și
asupriți primeau ușurare și mângâiere,
păcătoșii se împăcau cu Dumnezeu și primeau iertarea. Era făcător de minuni și renumit doctor al tuturor bolilor și răutăților.
Sfântul Ioan a murit prin anul 1054 (sau
1121) și a fost înmormântat în Mănăstirea
numită Madonna del Maestro sau „San
Giovanni Tereste” sau cel Bătrân (sau „del
Bosco”, adică „din pădure”), de lângă localitatea Bivongi, unde Sfântul s-a nevoit.
Dar și după mutarea sa din lumea aceasta, Sfântul Ioan a continuat să asculte rugăciunile celor ce i-au cerut ajutorul, rugându-l
cu credință. Așa s-a întâmplat cu Contele
Ruggero Normandul, zis și Guiscardo, fiul
regelui normand al acelei regiuni, care avea
pe față un ulcer, pe care nici un medic nu putea să i-l vindece. Auzind el de minunile ce
se săvârșeau la mormântul Sfântului Ioan,
căci mulți își găseau sănătatea din bolile lor,
altora le alunga duhurile necurate care-i chinuiau, umplându-se el de îndrăzneală, a alergat la moaștele Sfântului și sărutându-i picioarele, se ruga, zicând: „Fericite Ioane, îți
cer nu pentru mine, ci pentru bunătatea și
milostivirea ta; roagă-L pe Dumnezeu să mă
libereze de această boală pe care o am pe față”.
Și zicând aceasta, a luat poala hainei Sfântului
și și-a șters fața și îndată s-a liberat de boala
sa, rămânând ca și cum n-ar fi fost nicicând
suferind. Văzând acestea, ca și alte minuni
care se săvârșau dinaintea sa, nobilul L-a slăvit pe Dumnezeu și pe cel pe care El l-a preamărit, pe Sfântul Ioan Secerătorul, și a reparat biserica și mănăstirea, înzestrând-o cu
multe moșii.
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Mănăstirea s-a menținut bogată și strălucitoare până prin secolul al XV-lea; avea
o bogată bibliotecă și odoare nestemate.
Pe la jumătatea secolului al XV-lea, a intrat
într-o fază de decadență, astfel încât, în
1457, Atanasio Calceopulo, „vizitatorul
apostolic” al papei, constata că se afla în
condiții îngrijorătoare. În 1579, când papa
înființează Ordinul Bazilian al Italiei,
Mănăstirea Sfântului Ioan Theristìs de la
Bivongi a devenit un centru principal al
noii congregații. Desigur, călugării ortodocși
se retrăseseră sau fuseseră alungați, iar
peștera Sfântului zidită. Era cea mai importantă mănăstire baziliană din sudul
Italiei; avea o bibliotecă de invidiat și niște
abați iluștri, cum era Apollinare Agresta
din Mammola.
În secolul al XVII-lea, bande de tâlhari, dar și un devastator cutremur, au făcut ca mănăstirea să fie abandonată, iar
monahii să fie transferați, în 1662, în noua
mănăstirea, închinată tot Sfântului Ioan
Theristìs, zisă „fuori le mura”(„din afara
zidurilor”) sau „San Giovanni il Nuovo”,
din Stilo, unde au fost mutate și moaștele
Sfântului Ioan, ca și ale pustnicilor
Ambrozie și Nicolae. Vechea mănăstire a
rămas, astfel, cu totul părăsită.
În 1724, un os din brațul Sfântului Ioan
Theristìs a fost dăruit senatului și arhiepiscopului de Palermo, care, punându-l într-o
raclă de mare preț, l-a așezat în catedrală
spre închinarea credincioșilor.
În secolul al XIX-lea, mănăstirea Sfântul
Ioan Theristìs de la Bivongi a trecut în proprietatea primăriei, care, din 1990, a înce-

put lucrări de restaurare. În 1995, mănăstirea a fost dată Mitropoliei Ortodoxe
Grecești pentru Italia și Malta, aparținătoare
canonic de Patriarhia Ecumenică. Iar din
2008, a trecut în grija și folosul Episcopiei
Ortodoxe Române a Italiei, adăpostind
astăzi mai mulți viețuitori. Din 2001, se
află în mănăstire și o parte din moaștele
Sfântului Ioan Theristìs, aduse de la
Catolica din Stilo.
Pomenirea Sfântului se face, de către
Biserica Catolică, la 24 februarie și la 24 iunie. Biserica Ortodoxă îl cinstește la 23 februarie.

Troparul Sfântului Ioan Secerătorul:
„A lui Moisi și a lui David blândeţe
cu adevărat, a lui Finees și a lui Ilie dumnezeiască râvnă, și a lui Avraam credinţă agonisind, Ioane părintele nostru cuvioase, acuma cu dânșii dănţuiești,
bucurându-te: pentru aceasta Domnului
stăruiește pentru noi.”
Condacul Sfântului Ioan Secerătorul:
„Cu puterea Crucii, de cei năsâlnici
te-ai izbăvit, și după ispitire botezatu-te-ai, Secerătorule; și ale tale lăsând,
întru Hristos, Părinte, vieţuind, cu minunile ai strălucit; pentru aceea acum,
înaintea Treimei stând, nu înceta a soli
pentru noi toţi.”
Preot Porumb Gelu-Valentin
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„T R A D I Ț I E ”

Oamenii nu plâng pentru că sunt slabi,
ci pentru că au fost puternici pentru prea mult timp...
umătate dintre copiii mici sunt loviți de
către părinți de cel puțin trei ori pe săptămână, iar violența manifestată față de
copii este mai des întâlnită decât cea conjugală. Dacă s-ar încheia cu bătaia, s-ar schimba
creierul unei întregi generații, deoarece bătaia produce un stres imens neurobiologic cu
efect pe termen lung. Copiii și adolescenții cu
dizabilități au o probabilitate de 3-4 ori mai
mare să fie agresați psihic sau fizic. Copilăria
nu ar trebui să fie un privilegiu doar pentru
unii, ci fiecare copil are nevoie de stabilitate și
echilibru.
Expunerea la necazuri la o vârstă fragedă
afectează creierul și organismul copiilor.
Traumele din copilărie sunt marcate de abuzul fizic sau emoțional, de violență verbală,
neglijență emoțională sau fizică, separarea temporară sau divorțul părinților, traiul alături de
un părinte bolnav mental, dependent de alcool sau alte substanțe. Experiențele traumatizante din copilărie sunt cea mai mare
amenințare nerezolvată a sănătății publice cu
care se confruntă în prezent populația, deoarece traumele timpurii afectează sănătatea individului de-a lungul vieții (boli pulmonare,
depresie, riscul sinuciderii - 65% din pacienții
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din spitalele de psihiatrie au suferit traume în
copilărie). Trauma poate sfărâma credințele
interioare, dar înțelegând amintirea și acordându-i semnificații adecvate putem dezvolta mecanisme de adaptare și crearea unui univers
emoțional de supraviețuire.
„Bătaia e ruptă din rai”, „Unde dă mama,
crește”, sunt credințe familiale disfuncționale.
Fiecare copil are nevoie de un loc sigur, armonios, în care să se dezvolte echilibrat. Copiii
abuzați acasă devin adulți cu lipsuri emoționale
grave, care își pot răni la rândul lor copiii. La
copii, nu toate rănile sunt vizibile. Prin cuvinte poți lovi sau poți mângâia un copil. Expresii de genul: „Nu ești bun de nimic!”, „Mi-e
rușine cu tine!”, „Mai bine nu te făceam!”, „Cum
de X-ulescu a putut să ia o notă mai mare și tu
nu?”, sunt gloanțe pentru suflet și minte, care
ucid. Modul în care vorbim cu copilul determină tonul vocii lui interioare. Efectele negative ale violenței verbale pot fi atât fizice
(migrene, bâlbâieli, ulcer, constipație, indigestie), cât și psihice (stimă de sine redusă, hipersensibilitate, depresie, anxietate, insomnii, iritabilitate, autoagresiune, comportament
agresiv, tentative de suicid, abuz de droguri
sau alcool).
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VIOLEN#A – „TRADI#IE” DE FAMILIE

Întâlnesc tot mai des copii fragili sub aspect emoțional, care își duc părinții în spate. Să punem capăt acestui cerc vicios! Vorbele urâte și grele spuse unui copil de către un părinte îl vor
însoți pe acesta toată viața. E mai ușor să crești bine un copil decât să încerci să îl „repari” la maturitate.
Adeseori ascultarea traumei poate fi traumatică. Dacă prietenul tău este rău, întreabă-l ce
s-a întâmplat în copilăria lui. Nu judeca! Fiecare persoană din jurul tău duce o luptă despre care
tu nu știi mai nimic. Cel mai frumos cadou pe care îl poți face unui copil este un zâmbet, o
îmbrățișare, o privire caldă, un cuvânt dulce. Când ne avem unul pe altul și am decis să vedem
dincolo de imperfecțiuni, atunci avem totul și experimentăm bucuria.
Numai împreună putem schimba sintagma:
„EU TE-AM FĂCUT, EU TE OMOR” cu „EU TE-AM FĂCUT, EU TE FAC FERICIT!”
Ieromonahul Hrisostom Filipescu
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fost odată un cățel negru.
Ceilalți doi frățiori ai lui
aveau blana albă, sau așa
ziceau ei, pentru că în realitate erau mai degrabă de culoare
crem. Aceș a îl tot necăjeau, spunându-i:
- Uuu! Eș un urâțel negricios!
Cățelul negru se întrista și pleca supărat.
Odată chiar s-a dus la râu, unde s-a spălat, dar nu deveni alb ca ceilalți. Doar
răci din cauza apei reci.
Atunci el se gândi să meargă la un înțelept și să-l roage să-l ajute să devină
alb ca ceilalți căței. Ajuns la poarta lui,
a fost întâmpinat de paznic:
- O, ce blăniță neagră și lucioasă ai! Îmi
placi nespus de mult!
Paznicul îl conduse la înțelept și-l prezentă, spunând:
- Înțeleptule, cățelul acesta a venit la
ne de departe. Nu-i așa că e un cățel
tare frumos?
Înțeleptul privi la micul cățel necăjit și
spuse:

CĂȚELUL CEL NEGRU
- Da! Cât de minunat a făcut Dumnezeu
toate! Dumnezeu este mulțumit de creația Sa.
Cățelului nici nu-i trebui altceva. Era
așa de fericit în acea clipă, cum n-a fost
niciodată în viața lui. A înțeles că
Dumnezeu l-a făcut anume așa. S-a întors la frații lui împăcat cu sine, fiind
mereu prietenos și vesel cu cei din
jur.
Nu după mult mp, bunătatea și veselia lui l-au ajutat să devină un camarad nelipsit de joacă pentru frații lui.
Este cu nepu nță ca toți să ne
iubească, dar e foarte cu pu nță ca
noi să-i iubim pe toți.
Sfântul
Filaret al Moscovei
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... atunci când mergem la spovedanie, venim să ne întâlnim față
către față cu un Prieten, nu ca să
fim judecați și osândiți, nu cu groaza în suflet pentru ceea ce s-ar putea întâmpla. Venim la Cel Care, fii n d D u m n e ze u d i n c o l o d e
suferință, de moarte, a ales din iubire pentru noi, să se facă Om, să
ia asupra Sa întregul nostru des n
omenesc și să-Și dea viața pentru
noi, drept răscumpărare.
Atât viața, cât și moartea Lui sunt
pentru noi o mărturie a iubirii lui
Dumnezeu pentru noi. El ne iubește atât de mult, încât putem să ne
apropiem de El, fie că suntem buni,
fie că suntem răi, nădăjduind că
ne va primi cu brațele deschise.
Acesta este Dumnezeu, către Care
venim la spovedanie, Cel Care ne
așteaptă să venim la El pentru a fi
tămăduiți, mângâiați, sprijiniți, iar
nu judecați sau osândiți.
În rugăciunea care se citește înainte de spovedanie, preotul spune: „...nu sunt decât un martor...”.
El este chemat de către Hristos să
dea mărturie înaintea persoanei
care se spovedește, a păcătosului,
de faptul că este iubit, că Hristos
stă de față, că El nu are o altă dorință sau intenție decât mântuirea
și bucuria veșnică a celui care, iată,
a venit. Totodată preotul, în numele celui care își arată căința, se
pune înaintea Domnului spunând:

Ș ați că ...?

Hristoase Dumnezeul nostru, acest om a păcătuit cu adevărat. Dar iată, el se încredințează Ție,
Domnul și Mântuitorul nostru.
Când vei veni data viitoare la spovedanie, fii cu
luare aminte la toate acestea! Gândește-te la felul în care te înfățișezi: nu cu teama de a fi pedepsit sau respins, ci cu inima deschisă pentru a deșerta înaintea Domnului tot răul și tot ce e
îndoielnic în această inimă. Iar Hristos te va primi!
Vino, deschide-ți inima, grăiește-I sincer toate
gândurile tale, ș ind că eș iubit dincolo de orice judecată.
Mitropolit Antonie de Suroj,
din cartea: „Taina iertării.
Taina tămăduirii”
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SUFERINȚELE PĂRINTELUI
MARCU (CONSTANTIN) DUMITRU,
ZIS „FACHIRU”, DE LA SIHĂSTRIA

S

-a născut la 7 septembrie 1910, în familia agricultorului Stere Dumitru din localitatea prahoveană Hătcărău. După
școala primară din satul natal (1918-1923),
a învăţat croitoria la un atelier din Broaștele,
de lângă Câmpina, apoi a urmat Liceul comercial din Ploiești (1927-1932). În următorii patru ani a lucrat ca muncitor forestier
la Societatea de cherestea „Valea Teleajenului”, ajungând chiar un angrosist de lemn și
între 1936-1938 având o băcănie în Ploiești.
În 1937 intră în Mișcarea legionară, în cuibul
„Rarăul”. În 1939 lucrează la Întreprinderea
municipală Ploiești, de unde în noiembrie
același an va fi incorporat în Regimentul 1
Transmisiuni-București. La denunţul unui
comisar de Siguranţă, cum că ar fi complotat
împotriva primului ministru Armand Călinescu și chiar a regelui Carol al II-lea, Constantin Dumitru este arestat. Este anchetat la
Ploiești și București în condiţii groaznice, de
nesuportat pentru un om, astfel obţinându-și
porecla de „Fachiru”. În fapt, el îi cunoștea
pe cei care complotaseră. Prin sentinţa Tribunalului Corpului 2 Armată București, tânărul Dumitru primește o condamnare de
20 ani muncă silnică. Cunoaște penitencia-

34

rul de la Jilava, apoi pe cel din Chișinău, de
unde este evacuat la cedarea Basarabiei, mutat la Huși, respectiv Văcărești. Pe fondul ascensiunii legionarilor la putere, la 11 august
1940 este amnistiat, dar eliberat abia la 4 septembrie. În timpul guvernării legionare refuză conducerea Corpului Muncitoresc legionar de la Ploiești. La rebeliune, în timp ce se
afla într-o audienţă în biroul prefectului de
Prahova, este împușcat cu trei gloanţe: două
în spate și unul în cap. Este operat într-un spital din Ploiești, pentru glontele din cap medicii refuzând să intervină. Deoarece organele antonesciene declanșaseră seria arestărilor
în rândul legionarilor, după trei săptămâni de
spitalizare Constantin Dumitru fuge din Ploiești. Timp de doi ani se ascunde pe Valea
Prahovei și în București. Pentru că luase legătura cu un legionar, ulterior reţinut, la 10
noiembrie 1943 este arestat de Siguranţă.
Este anchetat asupra presupuselor încercări
de reorganizare pe linie legionară, refuzând
să recunoască acuzaţiile. Printr-o sentinţă a
Curţii Marţiale București din 24 decembrie
1943 primește o condamnare de 10 ani muncă silnică. Este trimis la Aiud, unde se alătură „grupului misticilor”, din care făceau par-
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te: Traian Trifan, Marin Naidim, Ioan
Ianolide și Anghel Papacioc. După război
muncește în cadrul fermelor arendate de penitenciar de la Galda, Unirea și Ciugudel. I
se reduce pedeapsa cu doi ani și jumătate. La
expirarea pedepsei nu este eliberat. După un
tranzit în lagărul Ghencea-București, la 17
septembrie 1951 este internat pentru 24 luni
în colonia de muncă de la Bicaz, unde se ridica hidrocentrala. Aici a lucrat din greu, făcând mai multe norme pe zi în condiţii periculoase și scăpând cu viaţă în nenumărate
rânduri. Așa a devenit cunoscut printre deţinuţi cu numele de „Costică, omul lui Dumnezeu”. În noiembrie 1953 este mutat în colonia de la Borzești, apoi în martie 1954 la
Onești și, în mai același an, din nou la Borzești. De aici, la 8 iunie 1954 este trimis în
ancheta Securităţii din Ploiești și rearestat.
La controlul medical i se depistează o „distrofie alimentară, edeme corectice ale membrilor inferioare”. Este anchetat pentru „maltratarea evreilor” în timpul rebeliunii
legionare. În fapt, era victima unei nefericite
confuzii cu un legionar, contabil de meserie,
care în timpul guvernării legionare făcuse parte din poliţia legionară, iar în iunie 1949 primise o condamnare în lipsă de 20 ani muncă silnică (lot format din foști membri ai
poliţiei legionare). În cele din urmă, Securitatea face identificarea corectă a persoanei în
cauză, cu numele de Constantin Dumitrescu, apoi o trimite în penitenciarul Aiud. Cu
toate acestea, la 18 ianuarie 1955, Constantin Dumitru este trimis în penitenciarul Ploiești, iar la 18 februarie același an mutat la
Gherla.

Aflat în Gherla, la 22 februarie 1955
Constantin Dumitru înaintează un memoriu
către conducerea Ministerului Afacerilor
Interne în care explică abuzurile la care fusese supus de către Securitate. În iulie 1955 este
mutat la Jilava, în vederea procesului de la
București. Conform Decretului nr. 421/1955,
prin Decizia penală nr. 1412 din 17 decembrie 1955 este graţiat. Este eliberat la 15 aprilie 1956 din penitenciarul Jilava.
Încă din timpul detenţiei de la Aiud,
Constantin Dumitru se gândise să intre în
viaţa monahală. Vizitează mănăstirile
Plumbuita și Antim, se întâlnește cu Felix
Dubneac, îl găsește pe părintele Benedict
Ghiuș, care îi recomandă să meargă la Cernica
pentru încercarea duhovnicească. Totuși, o
vreme locuiește la domiciliul din Ploiești, intrând în legătură cu foști cunoscuţi din perioada interbelică sau din vremea detenţiei. În
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duminici și sărbători sau în alte ocazii se întâlnește cu aceștia, mai ales în biserici din
Ploiești. Îl regăsește pe bunul său prieten din
temniţa Aiudului, Anghel Papacioc, acum
duhovnicul Arsenie de la mănăstirea Slatina.
Îi devine ucenic părintelui Arsenie, pentru
care la 15 august 1957 intră ca frate în Slatina
voievodală.
În noaptea de 13 spre 14 iunie 1958, după
Sfânta Liturghie din mănăstire, este arestat
alături de duhovnicul său. După o percheziţie, cei doi sunt trimiși, mai întâi la Suceava,
apoi spre București. Fratele Constantin
Dumitru este lăsat la Securitatea Ploiești, în
timp ce Arsenie Papacioc trimis în ancheta
de la București pentru apartenenţa la Rugul
Aprins. Constantin Dumitru este anchetat
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timp de un an, în condiţii îngrozitoare.
Principala acuzaţie era de reorganizare a mișcării legionare „din fostul judeţ Prahova” după
eliberarea din 1956. Era un nou scenariu pus
la cale de Securitate, la ordinul partidului.
Anchetatorii susţineau că, prin legăturile sale
cu foști legionari și clerici, unii din Rugul
Aprins, cum era considerat Arsenie Papacioc,
fratele Constantin ar fi participat la regruparea legionarilor din Prahova. El a refuzat să
recunoască toate acuzaţiile, inclusiv cele pentru care fusese anchetat de Siguranţa carlistă și cea antonesciană, în 1939 și 1943. Cu
toate maltratările fizice și psihice la care a fost
supus, el a refuzat să accepte acuzaţiile și declaraţiile date de ceilalţi anchetaţi în lot, susţinând că abandonase lupta politică, pentru
a se dedica vieţii monahale. Prin Sentinţa nr.
3 din 16 ianuarie 1960 a Tribunalului Militar
București, el a fost condamnat la 22 ani muncă silnică, pentru „uneltire contra ordinii sociale”. A fost trimis la Jilava (25 octombrie
1959), unde i se luat dulama, apoi la Aiud,
unde a cunoscut rigorile reeducării orchestrate de colonelul Gheorghe Crăciun.
Majoritatea detenţiei o suportă în Zarcă, dar
mai ales la Izolator, atunci când primea pedepse. De pildă, la 1 august 1960 este surprins de gardian în timp ce „scria probleme
de religie” pe o bucată de săpun. Pentru fapta sa a primit „5 zile de izolare cu regim sever”. A refuzat categoric să participe la reeducare, după cum arăta într-o declaraţie dată
colonelului Crăciun. De aceea, a fost eliberat
abia la 31 iulie 1964 din penitenciarul Aiud.
Adrian Nicolae Petcu

APOSTOLIA • NR. 94 - 95 • IANUARIE - FEBRUARIE 2016

TEOLOGIE |I |TIIN#{

APARIȚIA ȘI CONSECINȚELE
CONFLICTULUI DINTRE
TEOLOGIE ȘI ȘTIINȚĂ
ste fără îndoială greșit a gândi că
Teologia și Știința, ca și domenii
de cunoaștere umane, în întregul lor, au declarat sau hotărât
cândva în decursul istoriei, prin
reprezentanții lor întruniți într-o comisie
internațională de cercetare teologico-științifică,
că între ele există o incompatibilitate
desăvârșită și, ca atare, atâta vreme cât cele
două există se vor afla într-un conflict continuu. O asemenea situație nu a existat niciodată, indiferent cât s-ar strădui cineva să investigheze analele umanității, ci, dimpotrivă,
toată istoria consemnează că Teologia și
Știință sunt două domenii complementare,
care evocă starea posprimordială ființială și
existențială ale omului. Omul postedenic,
având trup de natură materială și suflet de natură spirituală, se manifestă în această lume
printr-o cunoaștere unitară spiritual-rațională,
realitate care a dat naștere celor două domenii Teologia și Știința, care nu pot fi privite
decât așa cum sunt, într-o unitate deplină,
precum este omul însuși. Tocmai acesta este
fundamentul și motivația pentru care cei mai
mari Teologi ai Bisericii au fost printre primii care au studiat științele epocii lor sau au
pus bazele celor care aveau să devină
universitățile cele mai prestigioase ale lumii.

E

Însă, istoria a consemnat și acțiuni ale anumitor oameni ai Bisericii care au marcat profund în sens negativ umanitatea.
Este știut faptul că cele mai vechi și importante universități din Europa au fost organizate cu binecuvântarea papilor, care au sprijinit
sub diferite forme dezvoltarea acestora. Din
păcate, începând din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, mai precis după Conciliul de
la Trento (1545-1563), hotărârile care au fost
luate de papii care au succedat acestuia, au
afectat și relația profundă pe care Biserica
Apuseană o avea cu Știința. Astfel, papa Pius
al V-lea (1566-1572), diferit ca formare intelectuală de predecesorul său, papa Pius al IV-lea
(1559-1565), care studiase și medicina, dreptul și filosofia, a instituit în 1571 comisia
„Congregația Indexului”, care era însărcinată
cu identificarea și condamnarea învățăturilor
eretice, dar și cu cenzurarea lucrărilor filosofice și științifice care subminau învățătura
Bisericii, apărând astfel „Index librorum prohibitorum” (Indexul cărților interzise). Acest organ ecleziastic, după cunoscuta condamnare
și ardere pe rug pentru erezie din anul 1600 a
filosofului, teologului și scriitorului Giordano
Bruno de către tribunalul inchizitorial prezidat de cardinalul Roberto Bellarmino, interzicea în 1603 toate operele acestuia.
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Tensiunea dintre conducerea Bisericii
Catolice și Știință a atins punctul critic între
anii 1615-1616, când a avut loc procesul lui
Galileo Galilei (1564-1642), care este socotit
Părintele Științei moderne. Tribunalul inchizitorial, prezidat de același cardinal Bellarmino,
care îl înștiințase pe Galilei printr-o scrisoare
că trebuie să demonstreze veridicitatea sistemului copernician sau să recunoască statutul
ipotetic al teoriei sale, având ca argument principal versetul biblic în care se relatează că
Dumnezeu „a oprit soarele și luna ...” (Iosua
10,13), a condamnat heliocentrismul ca fiind
„fals și contrar Scripturii”, iar lui Galileo i s-a
pus în vedere să renunțe la părerile sale, ceea
ce a și promis că va face.
În cercetările sale, folosind intens o lunetă care mărea de 20-30 ori și observând diverse realități din sistemul solar, și-a susținut
din nou convingerile în celebra sa lucrare
„Dialog despre cele două mari sisteme ale lumii”, publicată în 1632 la Firenze, în care compara sistemul copernician heliocentric, în care
Pământul și celelalte planete gravitează în jurul Soarelui, cu sistemul ptolemaic geocentric, în care toate corpurile cerești se rotesc
în jurul Pământului. Galileo, deși a fost protejat un timp de eruditul papă Urban al
VIII-lea (1568-1644), a fost condamnat definitiv în 1633 pentru „gravă suspiciune de erezie”, scrierea sa a fost inclusă în Indexul cărților
interzise, el fiind forțat să retracteze și să trăiască tot restul vieții în arest domiciliar în casa
sa de lângă Firenze.1
Galileo Galilei, chiar dacă avea în general o atitudine orgolioasă și arogantă, nu a
1. http://ro.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei.
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lăsat posterității nici pe departe imaginea
omului cu idei rebele, atee și nici măcar deiste. Într-una din scrierile sale mărturisește
cât se poate de elocvent: „Toate acestea (stelele) au fost descoperite și observate recent cu
ajutorul instrumentului numit perspicillum
(telescop) pe care l-am inventat datorită unei
iluminări prealabile a spiritului meu de către
Grația divină” 2, deci, punea pe seama
providenței divine, a harului lui Dumnezeu,
descoperirile sale științifice, însă, în același
timp, era conștient de faptul că Biblia are în
special ca scop de a învăța calea mântuirii și
nu adevărurile de ordin științific. El avea
obiceiul să citeze fraza cardinalului Cesare
Baronio: „intenția Sfântului Duh este de a ne
învăța cum să mergem la cer și nu cum merge
cerul”3. Acestea ne arată că descoperirile pe
care le-a făcut, socotite de el însuși acte de
inspirație divină, sunt rezultatul cercetărilor și convingerilor sale, și nu afirmații induse sau impuse de organele eclesiastice catolice represive, având în vedere contextul
în care s-au desfășurat cercetările sale.
Galileo Galilei a stabilit norma fundamentală în formularea legilor naturale –
experiența. Deci, legile nu mai sunt stabilite
aprioric, ca să fie confirmate apoi experimental, ci invers: se pleacă de la experiența senzorială, observația empirică și se ajunge la
formularea legilor. Așadar, începând cu des2. Alexandre Koyré, De la lumea închisă la Universul
infinit, trad. Vasile Tonoiu, Ed. Humanitas,
București, 1997, p.75.
3. Pr. Prof. Dr. Gheorghe Istodor, Dialogul dintre teologie și știință din perpectiva misiunii Bisericii, Ed.
Do-minor; Rawex Coms, București, 2010, p. 26.
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coperirile lui Galilei, se pun bazele științelor
moderne experimentale, și ceea ce nu trebuie trecut cu vederea este că prin inspirația divină se descoperă nu numai adevăruri de natură teologică ci și adevăruri de natură
științifică, aceasta confirmând unitatea
cunoașterii spiritual-raționale sau altfel spus
teologico-științifice, inspirația divină fiind
fundamentul acestei cunoașteri. Din păcate
aceast adevăr nu a fost și nu este întotdeauna conștientizat.
Se pune întrebarea firească, cum de s-a
ajuns la declanșarea acestui conflict între conducerea Bisericii Catolice și Părintele științelor
moderne, de vreme ce Biserica Catolică prin
conducerea ei, a fost aceea care a sprijinit cu
secole înainte de Galilei înființarea celor mai
de seamă universități din Europa. Fără îndoială, intențiile cu care papii din acea vreme
au pornit la drum au fost bune, având în vedere apărarea învățăturii de credință creștină,
însă pe parcurs lucrurile au degenerat, nemaifiind vorba de susținerea unor adevăruri teologice, ci de susținerea unor erori legate de
anumite adevăruri științifice și de atitudini
represive la adresa oamenilor de știință.
Aceasta se întâmplă, în general, atunci când
oamenii sau instituțiile depășesc limitele misiunii încredințate, ajungându-se la situații
care generează consecințe multiple asupra
umanității. Este posibil ca organele eclesiastice din acea perioadă să fi avut o percepție
nu tocmai corectă asupra noțiunii de știință.
Nu trebuie uitat faptul că până în secolul al
XVII-lea majoritatea gânditorilor înțelegeau
prin cuvântul știință conceptul de ἐπιστήμη,
prin care se definea cunoașterea certă, indu-

bitabilă a esenței lucrurilor, dincolo de manifestarea lor aparentă, fenomenologică, perceptibilă, cunoaștere, care era de fapt înțeleasă
ca act superior, metafizic, intuitiv-speculativ,
de meditație filosofică asupra esențelor, diferită de δόξα (opinie) sau de πίστις (părere
credibilă).4 Acest tip de știință a fost numit
protoștiință5 de epistemologul american
Thomas Kuhn (1922-1996), care arăta tocmai această apropiere majoră de filosofie.
Dacă conducerea Bisericii Catolice din acea
epocă împărtășea această concepție filosofică asupra noțiunii de știință, atunci atitudinea ei este de înțeles.
În timp, Galileo Galilei a devenit simbolul Științei persecutate de Biserică, în felul
4. Vezi și Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe Istodor,
op. cit., p. 21.
5. https://ro.wikipedia.org/wiki/Proto%C8%
99tiin%C8%9B%C4%83.
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acesta începând, din păcate, sciziunea consemnată de istorie și sensibilă pentru umanitate dintre Teologie și Știință. Chiar dacă
Biserica Catolică sub pontificatul lui Benedict
al XIV-lea (1740-1758) și-a revizuit semnificativ atitudinea față de cunoașterea
științifică, autorizând intrarea unor distinși
oameni de știință alături de teologi în
Congregația Indexului și publicarea în 1741
a primei ediții a operelor complete a lui
Galileo Galilei, revoluția științifică modernă s-a declanșat odată cu procesele lui Galilei.
Însă lucrurile nu au rămas la acest stadiu.
În perioada care a urmat, cunoscută sub
numele de perioada Iluministă, care corespunde epocii moderniste, a fost promovat principiul existenței legilor naturale și a ordinii universale, precum și încrederea exacerbată în
capacitățile minții umane de a descoperi toa-
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te principiile și legile care guvernează lumea,
ajungându-se astfel la absolutizarea rațiunii
umane, care, urmărind civilizația și progresul,
devine un substitut al credinței în Dumnezeu.
Numeroși filosofi și oameni de știință ai vremii au plecat inițial de la ideea că tot ceea ce
există are legile raționale stabilite de Dumnezeu, însă pe parcurs s-a ajuns la convingerea
că toate acestea pot fi cunoscute și explicate
de om exclusiv prin intermediul rațiunii, ulterior trăgându-se concluzia că realitățile din întregul Univers pot fi înțelese fără a lua în calcul în ecuația existenței pe Dumnezeu și
Teologia. Astfel, a apărut concepția
filosofico-științifică pseudo-religioasă deistă
asupra lumii, care este de fapt o continuare și
o dezvoltare a gândirii filosofico-naturaliste,
îmbogățită cu reflexe religioase, în care Dumnezeu-Creatorul personal a fost înlocuit într-o
manieră intelectualistă și subtilă, aproape insesizabilă înțelegerii comune a majorității oamenilor, cu divinitatea creatoare impersonală, percepută ca și cauză primară a lumii, care
a imprimat cosmosului, naturii și a dat întregii umanității legi și principii universale, fără
să mai intervină apoi în niciun fel în lume.
Omul modernist, putând să descopere și să
înțeleagă doar prin puterea rațiunii aceste legi
și principii universale, și având la îndemână
experiența, a avut curajul să infirme existența
lui Dumnezeu Creatorul-Proniatorul-Mântuitorul personal al lumii, Care se află în permanentă legătură cu ea, declarându-și astfel
autonomia și autosuficiența depline față de
Dumnezeu. Dealtfel, nu a existat nicio dificultate în a renunța la concepția teocentrică
asupra lumii și a adopta-o pe cea antropocen-
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trică, de vreme ce avem de-a face, în percepția
deistă, cu o divinitate impersonală care se manifestă cu indiferență totală față de creație,
care, la rândul ei, se dovedește a fi de fapt natură pur mecanicistă și materialistă și nu operă creată și guvernată printr-un act personal
de comuniune dumnezeiască transcendentă,
înzestrată și cu perceptibilitate imanentă.
De la concepția deistă asupra lumii și până
la naturalismul scientist, evoluționismul biologic și apoi agnosticismul și materialismul
ateist, nu a fost decât un pas în istoria
umanității, făcut începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, mai precis odată
cu apariția în 1859 a celebrei și controversatei lucrări „Originea speciilor” a lui Charles Darwin, care a dezvoltat conceptul de evoluție,
prin care s-a intenționat să se explice dezvoltarea întregii lumii biologice și umane ca un
proces spontan evolutiv, care inițial cuprindea o idee vagă despre Creator, însă nu după
mult timp, noțiunea de evoluție avea să
excludă total orice idee referitoare la Creator
și implicit la crearea lumii.
De la segmentul biologic sau paralel cu
acesta, concepțiile naturalist-evoluționiste ale
procesului de apariție spontană evolutivă au
pătruns ori s-au dezvoltat în toate domeniile
științelor naturale. Astăzi, în ciuda diferențelor
mari care există între diversele teorii
naturalist-evoluționiste, apariția spontană și
implicit evoluția naturalistă a lumii nu mai este
percepută ca o ipoteză științifică care urmează
să fie demonstrată, ci este socotită „adevăr
științific obiectiv, fundamental și universal”.
Ca dovadă a acestei „certitudini absolute”, toate științele naturale actuale au la bază teorii

naturalist-evoluționiste sau materialiste, acestea fiind tributare într-o măsură covârșitoare
scientismului, materialismului, naturalismului
și ateismului istorice, ceea ce înseamnă că
Știința actuală a fost puternic ideologizată,
principiile și metodele caracteristice cercetării
obiective științifice, stabilite de Părinții
Științelor moderne, fiind denaturate, acestea
fundamentându-se astăzi pe speculații și interpretări aleatorii și nu pe observații și dovezi
empirice incontestabile. Acest caracter speculativ-aleatoriu pe care Știința și l-a impus în
mod eronat, reprezintă o întoarcere a Științei
în timpul de dinaintea lui Galilei și o ignorare
a principiilor și metodelor pe care marii savanți
ai lumii le-au instituit. Această atitudine greșită
a îngăduit multor oameni de știință actuali să
fie extrem de categorici în concepțiile lor, ceea
ce le-a permis, fără nicio dovadă indubitabilă,
să elimine cu desăvârșire din expunerile lor
noțiunile de Dumnezeu, Creator, creație, scop
al creației sau al omului, etc. Acestea sunt, în
viziunea naturaliștilor radicali, noțiuni apuse
ale vremurilor de indoctrinare clericală obscurantistă și perimată, sau, după gândirea celor mai moderați, probleme religioase, care
n-au nimic de-a face cu „Știința”. Din fericire,
mărturiile Părinților Știițelor moderne, ale
marilor savanți și erudiți de bună credință ai
umanității sunt în sintonie cu mărturia primului Părinte al Științei moderne, Galileo Galilei,
care a avut tăria să afirme că Dumnezeu, prin
harul Său, este Cel care l-a inspirat să facă descoperirile care au schimbat radical percepția
despre cunoașterea științifică.
Pr. Ioan Trandafir Bobîrnea
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PAROHIILE CU HRAMUL
ÎN LUNILE IANUARIE ȘI FEBRUARIE

1 ianuarie
2 ianuarie
6 ianuarie
7 ianuarie
7 ianuarie
13 ianuarie
17 ianuarie
20 ianuarie
21 ianuarie
22 ianuarie
23 ianuarie
25 ianuarie
25 ianuarie
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Parohia Sfântul Vasile cel Mare (Udine) – păstorită de Pr. Iustinian Deac
Parohia Sfântul Ierarh Silvestru al Romei (Rocca di
Papa) – păstorită de Pr. Gabriel Apopei
Parohia Botezul Domnului (Roma VI)– păstorită
de Pr. Bogdan Petre
Parohia Sfântul Ioan Botezătorul (Alatri) – păstorită de Pr. Florentin Mititelu
Parohia Sfântul Ioan Botezătorul (Arezzo) – păstorită de Pr. Octavean Tomuța
Parohia Sfântul Mucenic Potițiu (Cerignola) – păstorită de Pr. Marian Micu
Parohia Sfântul Antonie cel Mare (Lucca) –păstorită de Pr. Liviu Marina Fiț
Parohia Sfântul Eftimie cel Mare (Voghera) – păstorită de Pr. Cătălin Ștergărel
Parohia Sfânta Muceniță Agnia (Nettuno) – păstorită de Pr. Daniel Bageac
Parohia Sfântul Apostol Timotei (Cesena) – păstorită de Pr. Silviu Sas
Parohia Sfântul Paulin de Nola (Caserta) – păstorită de Pr. George Bontea
Parohia Sfântul Bretanion, Episcopul Tomisului
(Limbiate) – păstorită de Pr. Constantin Ciobanu
Parohia Sfântul Grigore Teologul (Forli) – păstorită de Pr. Florin Haniș

al 14-lea hram.
al 7-lea hram.
al 16-lea hram.
al 7-lea hram.
al 13-lea hram.
al 6-lea hram.
al 12-lea hram.
al 6-lea hram.
al 3-lea hram.
al 6-lea hram.
al 5-lea hram.
al 4-lea hram.
al 10-lea hram.
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27 ianuarie
29 ianuarie
30 ianuarie
30 ianuarie
31 ianuarie

02 februarie
03 februarie
05 februarie
08 februarie
10 februarie
10 februarie
17 februarie
18 februarie
20 februarie
23 februarie
24 februarie

Parohia Sfântul Ioan Gură de Aur (Mantova) – păstorită de Pr. Sorin Croitoru
Parohia Sfântul Ignatie Teoforul (Frosinone) – păstorită de Pr. Vasile Chiriac
Parohia Sfinții Trei Iararhi (Lodi) – păstorită de Pr.
Nicolae Cazacu
Parohia Sfântul Sfințit Mucenic Ipolit al Romei
(Ciampino) – păstorită de Pr. Marius Dumbravă
Parohia Sfinții Doctori Fără de Arginți Chir și Ioan
(Camposampiero) – păstorită de Pr. Neculai
Postolache
Parohia Întâmpinarea Domnului (Civitavecchia) –
păstorită de Pr. Ion Dimulescu,
Parohia Sfântul Simeon și Sfânta Prorociță Ana
(Pescara) – păstorită de Pr. Alin Iarca,
Parohia Sfânta Muceniță Agata (Catania) – păstorită de Pr. Mihai Ichim,
Sfântul Mucenic Teodor Stratilat (Feltre) – păstorită de Pr. Ioan Grigore,
Parohia Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie (Palermo)
– păstorită de Pr. Martinian Epure,
Parohia Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie
(Legnago) – păstorită de Pr. Daniel Ilie,
Parohia Sfântul Mucenic Teodor Tiron (Anguilara)
– păstorită de Pr. Viorel Vasile,
Parohia Sfântul Ierarh Leon al Romei (Fiano
Romano) – păstorită de Pr. Cătălin Tănase,
Parohia Sfântul Ierarh Leon al Cataniei (Alcamo) –
păstorită de Pr. Protop. Dănuț Băcăuanu,
Parohia Sfântul Sfințit Mucenic Policarp (Cisterna
di Latina) – păstorită de Pr. Constantin Mara.
Mănăstirea Sfântul Ioan Secerătorul (Bivongi) –
stareț Ierom. Iustin,
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al 2-lea hram.
al 7-lea hram.
al 13-lea hram.
al 4-lea hram.
al 4-lea hram.

al 12-lea hram.
al 6-lea hram.
al 11-lea hram.
al 3-leaa hram.
al 11-lea hram.
al 4-lea hram.
al 7-lea hram.
al 3-lea hram.
al 4-lea hram.

al 8-lea hram.
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SĂRBĂTOAREA FRĂȚIEI NEPSIS ITALIA

7 ani de la înfiinţare
u șapte ani în urmă, pe data de 6 decembrie 2008, la sediul nou înființatei
Epsicopii Ortodoxe Române a Italiei din Roma, avea loc o întâlnire a tinerilor din diferitele parohii din Italia, și Preasfințitul Părinte Episcop Siluan
punea bazele Frăției Tinerilor Ortodocși Români din Italia - NEPSIS ITALIA. Activitățile frăției tinerilor s-au dezvoltat și amplificat odată cu trecerea anilor nu
numai la nivel local, de parohie, ci și la nivel regional sau de protopopiat și de Episcopie. Aniversarea celor șapte ani de existență și activitate nu putea să nu fie marcată în
mod solemn printr-o sărbătoare de proporții.
În zilele de 5 și 6 decembrie 2015, sute de tineri ortodocși români, sosiți cu precădere
din centrul și nordul Italiei, și-au dat întâlnire la Roma pentru a petrece împreună evenimentul „Nepsis Italia - 7 ani de la înființare”, organizat de Departamentul de Tineret
al Epsicopiei Ortodoxe Române a Italiei, coordonat de părintele consilier Doru Gârboan,
cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan.

C
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Sanctuarul Divino Amore din Roma, de pe via Ardeatina, a oferit spațiile optime
pentru cazare și desfășurare a sărbătorii. Aici s-au întâlnit, sâmbătă 5 decembrie, către
ora prânzului, tinerii ce soseau din mari depărtări, după sute de kilometri de
călătorie.
Prima activitate din program avea să fie un pelerinaj prin Roma Antică. Însoțiți de
doi ghizi, doamna preoteasă Ruxandra Militaru şi doamna diaconiţă Florica Zavate,
bucuroși să îndrume pe tineri pe drumurile actualei și vechii cetăți, pelerinii au putut
să admire unele dintre cele mai reprezentative monumente romane și să se închine în
câteva din bisericile paleocreștine însemnate.
Duminică, 6 decembrie, zi în care Biserica Ortodoxă sărbătorește pe Sfântul Ierarh
Nicolae făcătorul de minuni, tinerii s-au deplasat cale de câțiva kilometri până la Sediul
Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei din Roma, situat pe o colină înverzită mai tot
timpul anului, unde Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a slujit Sfânta Liturghie
împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Cântările de la strană au fost animate de
un numeros grup de tineri, sub coordonarea preotului Marian Preda, responsabilul
Nepsis Lazio.
După ora prânzului, tinerii au revenit la Complexul Divino Amore, unde avea să
se desfășoare mult așteptatul concurs – „Tombola Sfântului Nicolae”, care rezerva premii dintre cele mai diferite, unele chiar de mare valoare. Concomitent cu această acțiune
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foarte bine receptată de copii și tineri, într-o altă zonă a holului s-a ținut Concursul
culinar de prăjituri, unde 50 de tineri au
concurat, cu rețetele lor personale, la
câștigarea celor mai bune premii în fața
unui juriu suficient de exigent, dar și în
fața altor participanți ”iubitori” de prăjituri
și torturi de post. La intrarea în holul aulei mari a fost amenajat un stand unde se
puteau achiziționa câteva obiecte imprimate - Nepsis Italia - și unde se putea primi broșura tipărită special pentru această
ocazie, graţie implicării directe a doamnei preotese Mihaela Gârboan și a grupului de tineri Nepsis de la parohia Imola.
Reuniți în aula de aproape o mie de locuri, tinerii au asistat la deschiderea oficială
a evenimentului făcută de Preasfințitul
Siluan. Alături de Preasfinția Sa, în locurile de onoare s-au adăugat numeoroase
personalități române și italiene care au asistat la programul muzical-artistic.
A urmat prezentarea unui material video cu cele mai semnificative activități ale
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Frăției Nepsis și, ulterior, colindele, cântecele și bucuria au ținut ambianța
tinerească și sărbătorească vreme de câteva ceasuri. S-au perindat pe scenă numeroase grupuri de tineri ce prezentau scurte programe, bine întocmite, încât cu greu
ai fi putut spune care este mai bun, deoarece toate comunicau ceva original, de la
suflet la suflet.
Atât cele două coruri aparținând
Episcopiei Italiei - corul psaltic „Sfântul
Dionisie Exiguul” și Corul polifonic
„Sfântul Roman Melodul” - cât și corul
Arpegio Roua s-au prezentat excepțional
cu câte un mic program de colinde interpretat cu măiestrie.
Înmânarea premiilor speciale din cadrul tombolei, constituite din produse
electronice, biciclete și alte obiecte mult
dorite de tineri, a însemnat un interval binevenit și foarte emoționant după ceasuri întregi de program muzical. Anunțarea
câștigătorilor concursului de prăjituri a
rezervat de asemenea surprize pentru
participanți.
În partea finală a programului, muzica a revenit în forță graţie invitatei speciale a acestui eveniment dedicat tinerilor,
solista Ilinca Băcilă, venită din România
pentru acest eveniment. Vocea ei și veselia copilărească ce o caracterizează au electrizat publicul și zecile de copii urcați pe
scenă în jurul ei. Duetul cu tatăl ei, tenorul Operei din Cluj, Șerban Băcilă, într-o
piesă de Crăciun superb armonizată, a
stârnit o mare de aplauze de bucurie în întreaga sală.
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Această scurtă și extrem de sintetică relatare nu poate cuprinde și nici descrie
adevăratele sentimente și trăiri de care au avut parte cele aproximativ 1.200 de persoane prezente la această sărbătoare, în care bucuria comuniunii, a cântecului și dialogului între tineri din diferite părți ale țării au fost experimentate în mod unic.
Reușita evenimentului se datorează și celor 50 de voluntari tineri ce s-au împlicat
cu tot sufletul în buna desfășurare a evenimentului, dar și preoților și credincioșilor
din parohiile și protopopiatele care au sprijinit concursul tombolei Sfântului Nicolae
și întreaga sărbătoare în general.
Mulţumim bunului Dumnezeu pentru toate darurile pe care cu grijă părintească
le revarsă „cu timp şi fără timp” peste cei adunaţi în numele Său cel Sfânt.
A consemnat: diaconul Gheorghe Zavate
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COLINDUL SFÂNT ȘI BUN - PROTOPOPIATUL
ABRUZZO
Marți, 8 decembrie, a avut loc la Pescara cea de-a II-a ediție a Festivalului de colinde
și tradiții creștine „Colindul Sfânt și Bun”, faza protopopială.
Această minunată zi a început cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, după care, cu ajutorul lui Dumnezeu, părinții parohi din protopopiatul Abruzzo au mobilizat câteva grupuri de colindători pentru a aduce în atenția oamenilor cântece și colinde nemuritoare,
toate închinate marii sărbători a Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Festivalul a fost deschis de grupul de colindători ai parohiei L’Aquila, condus de doamna preoteasă Istrătescu Ana, urmat apoi de grupul parohiei Teramo, condus de părintele protopop Laurențiu Costache, și a fost încheiat de grupul parohiei Pescara, condus de
domnișoara Butnaru Andreea și de cântărețul Sandu Valentin.
Tot în această zi a fost alături de noi și părintele Bogdan Petru de la Parohia Termoli,
împreună cu câțiva credincioși ai parohiei.
Dăm slavă lui Dumnezeu pentru bucuria pe care colindele ne-au adus-o în suflet!
A consemnat: preoteasa Iarca Andra Maria
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COLINDUL SFÂNT ȘI BUN – PROTOPOPIATUL
UMBRIA-MARCHE

u binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române din Italia, s-a ținut etapa protopopială, ediția a II-a, a Festivalului de colinde „Colindul Sfânt și Bun”, gazda fiind în acest an parohia Macerata.
Concepută ca un mijloc cultural, artistic și tradițional, seria de concerte dorește să
aducă în prim-plan valorile tradițiilor românești.
Festivalul de colinde și tradiții creștine de iarnă din acest an ne-a unit sub egida bucuriei, dorindu-se mai ales valorificarea tradițiilor populare și culturale ale neamului
românesc. Pentru a nu ne pierde identitatea națională, uneori eforturile sunt pe măsură pentru a păstra autenticitatea. Este foarte emoționant să vezi laolaltă atâția români îmbrăcați în straie populare, pe cei mici care se împleticeau, purtând mândri și
frumoși costumul popular - acest tezaur străbun. Părinții lor sunt responsabili de transmiterea pe mai departe a portului popular.

C
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Astăzi nu a fost o competiție; astăzi inimile noastre au bătut la unison, am avut
emoții, au curs lacrimi, ne-am îmbrățișat în gând părinții, copiii, bunicii, familiile rămase în țară, cu speranța că într-o zi ne vom liniști laolaltă sub un cer plin de pace, de
speranță în bine, de a lăsa în voia lui Dumnezeu grijile și nevoile noastre. Atâta timp
cât în centrul vieții noastre stau împreună-rugăciunea și slujirea constantă a Sfintelor
Taine din care izvorăsc mângâierea și întărirea celor aflați departe de casele lor, formarea viitoarelor generații de rugători și mărturisitori ai Ortodoxiei, ajutorarea celor aflați
în nevoi, păstrarea, cultivarea și transmiterea tradițiilor strămoșești - știm că Dumnezeu
este cu noi! Biserica este punctul de sprijin, fântâna din care ne adăpăm sufletul însetat de cuvântul viu și lucrător, de rugăciunea rostită împreună și de cântarea de mulțumire
adusă din suflet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta zi minunată și binecuvântată, mulțumim tuturor participanților care ne-au încântat privirea, auzul și sufletul,
mulțumim pentru diplomele de participare oferite de Episcopia Italiei prin Departamentul
Cultural, lui Ovidiu, un tânăr înzestrat de Dumnezeu cu o inteligență sclipitoare, cu
un suflet frumos și sensibil prin care își exprimă compozițiile literare, mulțumim pentru darurile primite și, nu în ultimul rând, mulțumim celor care au contribuit la agapa
frățească.
Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
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PRĂZNUIREA SFINTEI MUCENIȚE FILOTEIA,
„OCROTITOAREA VIEŢII” LA PAROHIA
„SFÂNTA CRUCE” DIN TORINO 2
Sfânta Muceniţă Filoteia de la Curtea de Argeș, una dintre cei trei ocrotitori ai paraclisului Parohiei „Sfânta Cruce” – Torino II și ocrotitoarea Centrului de Ajutor dedicat Vieţii (CAV) „Sfânta Filoteia”, care își desfășoară lucrarea pe lângă parohie, a fost
prăznuită începând de duminică seară, când a fost săvârșită Vecernia Mare cu Litie și
Priveghere.
În ziua praznicului, pe 7 decembrie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de părintele
protopop Lucian Roșu împreună cu preoţii și diaconul parohiei, cărora li s-au alăturat părintele Dumitru Babula de la parohia „Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți” Ivrea și părintele Ilie Muntean de la parohia „Sfântul Evanghelist Luca” - Verbania.
În predica de la sfârșitul Sfintei Liturghii, părintele Ilie Muntean a vorbit despre viata Sfintei Filoteia, un model autentic de milostenie, și despre importanţa folosirii mijloacelor lumii acesteia pentru a trăi viata creștină așa încât să împlinim cuvântul ros-
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tit de Hristos, citit la Sfânta Liturghie:
„Așa să lumineze lumina voastră înaintea
oamenilor, astfel încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri”. (Mt. 5, 16)
După comuniunea euharistică a urmat
agapa frăţească pregătită de credincioșii
parohiei.
Sărbătoarea s-a încheiat la sediul
Centrului de ajutor dedicat Vieţii (CAV)
„Sfânta Filoteia”, unde a fost dusă racla cu
acoperământul sfintei. Aici s-a săvârșit
Acatistul, răsunând ca un ecou din gurile
tuturor celor prezenţi cântărea de laudă:
„Bucură-te, Sfântă Filoteia, fecioară prealăudată!”.
La sfârșitul acatistului, părintele paroh
Lucian Roșu a rostit un cuvânt în care a
accentuat datoria noastră de a dărui și a
ne dărui aproapelui în aceste vremuri apăsătoare, urmând exemplul Sfintei Muceniţe
Filoteia, care cu dumnezeiască râvnă a
purtat și poartă de grijă tuturor celor necăjiţi și împovăraţi.
În continuare, s-au cântat colinde izvorâte din inimi frământate de facerile de
bine ale Sfintei Filoteia și care, nu întâmplător, ţinând cont de eveniment și de spaţiu, vorbeau de „Prunc născut în iesle”,
”mititel și-nfășețel”, ”n-are scutec
de-nfășat”.
Dăm slavă lui Dumnezeu și cinste
Sfintei Muceniţe Filoteia, „călăuză a sufletelor noastre spre mântuire” și cea care
ne învaţă mereu că măsura iubirii de aproapele este măsura jertfei pe care suntem
sau nu dispuși să o facem pentru el.
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TRADIŢIE CU VOCE ŞI VOCE CU TRADIŢIE
CONCERT ȘTEFAN HRUȘCĂ

Roma, 4 decembrie 2015
În ziua de 4 decembrie 2015, inimile credincioșilor din Roma și din împrejurimile acesteia au bătut mai repede decât de obicei.
La orele 19.30, în minunata seară de vineri a lunii lui Undrea, focul dorului din sufletele noastre de români aflaţi pe meleaguri străine a fost îmblânzit de prezenţa la parohia „Nașterea Maicii Domnului” (Roma II) a unei prezențe devenite legendă a cântecelor tradiţionale de Crăciun, Ștefan Hrușcă, alături de chitara sa cu acorduri
cristaline, acesta fiind primul popas în Italia din cadrul turneului său de colinde, organizat de Mitropolia Europei Centrale și Meridionale.
După o discuţie deschisă și caldă cu tinerii parohiei, care l-au asaltat în culise pentru a-i face fotografii și pentru a „smulge” cât mai multe informaţii despre acesta, maestrul a susţinut un emoţionant recital de colinde, audienţa cântând împreună cu interpretul majoritatea refrenelor care an de an au creat imaginea unui Crăciun minunat
în sânul familiei și bisericii.
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După aproximativ o oră și jumătate de
colinde tradiţionale românești, artistul făcând despre fiecare în parte un scurt istoric asupra nașterii lor, acesta le-a oferit
spectatorilor șansa de a face fotografii împreună și le-a împărtășit o parte dintre experienţele sale personale și artistice, împărţind, în același timp, autografe tuturor
celor interesaţi.
Un moment emoţionant a avut loc la
sfârșitul spectacolului, audienţa surprinzându-l pe Ștefan Hrușcă prin intonarea
unui însufleţit „La mulţi ani!” pentru ziua
sa de naștere, care urmează să aibă loc pe
8 decembrie! În semn de recunoștinţă, interpretul, maramureșean get-beget, a rostit un scurt, simplu și extrem de viu „Mulţam
fain!”, umplând, încă o dată, dacă mai era
cazul, inimile tuturor de simpatie.

Și noi îţi mulţumim fain, domnule
Hrușcă, pentru lacrimile care ne-au invadat obrajii prin cântecele interpretate și
pentru fărâma de Românie creștin-strămoșească adusă în sufletele noastre din
ce în ce mai îndreptate spre efemerul lumii în care trăim!
A consemnat: Prezbitera Simona Preda
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DIN VIA#A PAROHIILOR

HRAMUL PAROHIEI „SF. IERARH NICOLAE”
DIN CHIOGGIA

Duminică, 6 decembrie, parohia „Sf.
Ierarh Nicolae” din Chioggia s-a îmbrăcat
în haină de sărbătoare, prin cinstirea
duhovnicească a patronului ei spiritual.
La Sfânta Liturghie au participat pr.
Dumitru Negura, fiind prezent și reprezentantul episcopiei catolice din Chioggia,
Pavan don Umberto, acesta fiind și preotul slujitor al comunității catolice care a
binevoit, cu generozitate, să ne primească
și să împartă frățește cu noi lăcașul lor de
rugăciune.
Cuvântul de învățătură a fost ținut de
părintele paroh Mihail Ungureanu, care
a îndemnat credincioșii nu numai să
cunoască viața Sfântului Ierarh Nicolae,
ci să îl aibă exemplu și să trăiască cu duhul
blândeții, să păstreze și să propovăduiască
prin faptă și cuvânt dreapta credință.
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După terminarea Sfintei Liturghii, am
săvârșit pomenire pentru ctitorii parohiei
și strămoșii noștri adormiți întru Domnul,
apoi am făcut rugăciuni de mulțumire pentru cei vii și pentru cei ce poartă numele
Sfântului Ierarh Nicolae.
Înainte de a pleca acasă, toți credincioșii
au participat la agapa frățească.
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Nașterea Domnului
în Episcopia Italiei

SEDIUL
EPARHIAL
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NA|TEREA DOMNULUI

CANICATTI

ASTI
ASOLO

CANNELLI

CAMPOSAMPIERO
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CARRARA

BASSANO

CERIGNOLA

CATANIA

CHIANCIANO
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NA|TEREA DOMNULUI

FAENZA

CHIOGGIA

FLORENTA 1

CIVITA VECCHIA

FERRARA
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FORLI

IMOLA

FOGGIA

GAETA

GUIDONIA
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NA|TEREA DOMNULUI

LEGNAGO

IVREA

MALTA

LUCCA

LODI
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MESSINA

LIVORNO

MODENA

PESCARA

PALERMO
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NA|TEREA DOMNULUI

PORTOGRUARO

PINO TORINESE

PRATA DI PORDENONE

RAVENNA

PINEROLO
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ROMA2

ROMA 7

ROMA 11

ROMA 3

REGGIO EMILIA
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SALERNO

SAN BONIFACIO

SAN DAMIANO D’ASTI

TORINO 1

ROVIGO

VIAREGGIO
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TRENTO

VENETIA

SAVONA

TERMOLI

SALUZZO

TORRE SPACCATA
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VERONA 1

VERBANIA

VILLARANCA DI VERONA

VICENZA

VOGHERA
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Reţete

și sfaturi practice

CHIFTELE DIN CÂRNAȚI
ȘI MERIȘOARE
Ingrediente: 200g carne cârnați proaspeți,
200g merișoare, 2 felii pâine mărunțită, 1
ceapă tocată mărunt, 1 măr decojit și ras,
25g unt, 4 frunze salvie tocate mărunt,
50g fistic, 1/2 linguriță condimente (vegeta), opțional: frunze dafin pt. servit.
Mod de preparare: Se încălzește cuptorul la 180°C. Ceapa se călește în unt până
se înmoaie, apoi se adaugă pâinea, amestecând până absoarbe toată grăsimea. Se
lasă la răcit. Într-un bol se pune compoziția

de mai înainte cu: mărul, carnea,
merișoarele, salvia, fisticul, condimentele. Se amestecă bine și se modelează biluțe,
așezându-le într-o tavă. Se dau la cuptor
circa 40 minute, până se rumenesc. În ultimele 10 minute se adaugă și foile de dafin printre chifteluțe.
O combinație gustoasă și ușor de făcut!
RULOURI DIN CARNE
Ingrediente: 1/2 kg pulpă porc (sau orice altă carne potrivită pentru șnițele), 200
ml vin alb, 6 felii bacon, oregano, rozmarin, sare, piper.
Mod de preparare: Carnea se desface și
se bate ca pentru șnițel. Condimentăm cu
sare și piper, iar apoi așezăm feliile de bacon deasupra (acoperind carnea). Învârtim
strâns formând un rulou, din care tăiem
bucăți de circa 2 degete grosime, pe care
le fixăm cu scobitori (să nu se desfacă).
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TARTĂ CU IAURT, AFINE
ȘI LIME
Ingrediente: BLAT- 300g biscuiți dietetici (nu sărați), 150g unt, 3 linguri cacao.
UMPLUTURA- 600g iaurt grecesc (gros),
300g gem afine, zeama de la 2-3 lime (cca
100 ml), coaja rasă de la lime (lămâie verde), 3-4 linguri miere, 3-4 linguri apă, 5g
foi gelatină.
Le așezăm într-o tavă, presărăm deasupra
rosmarin și oregano și acoperim cu vin îndoit cu apă. Se dau la cuptorul încins bine.
Când s-au rumenit, sunt gata.
O variantă de friptură festivă ce se poate servi, de exemplu, lângă un piure de
mazăre (se pasează 500g mazăre fiartă la
aburi, 1 ceapă călită cu 2 linguri de ulei
măsline, 25g unt și sare, piper după gust;
dacă-l vreți mai puțin vârtos, eu l-am
subțiat cu puțin iaurt, de exemplu) ... de
ce nu? :)
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Preparare: Gelatina se pune la hidratat
în apă rece. Biscuiții se mărunțesc fin și se
amestecă împreună cu cacao. Untul se
topește pe foc mic și se varsă deasupra
biscuiților. Se amestecă totul bine și se
pune pasta obținută într-o formă rotundă. Cu ajutorul unei linguri, apăsând, se
intinde omogen pentru a forma un blat
care să acopere și părțile înalte ale formei.
Se dă la frigider. Într-un castron se amestecă iaurtul cu mierea, zeama de lămâie și
o parte din coajă. Gelatina se pune pe foc
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mic și se amestecă până se dizolvă (se va
topi imediat ce apa se va încălzi un pic),
după care se ia imediat de pe foc. Se încorporează și ea în crema de iaurt. Se scoate blatul de la rece și se acoperă cu gemul
de afine. Începând de la mijloc, se toarnă
și compoziția de iaurt, se nivelează și se
presară pe deasupra niște coajă de lămâie verde. Se dă la frigider pentru câteva
ore bune.
Este un adevărat deliciu... și poate fi
făcut și de post!

copt, 75g zahăr, 25g fulgi nucă de cocos,
coaja de la un lime ras fin, un praf de
sare.

GOGOȘI CU BANANE
ȘI COCOS

Preparare: Într-un vas se cerne făina și
se amestecă împreună cu praful de copt,
cocosul, zahărul, coaja de lime și sarea.
Bananele se decojesc, se pasează și se
omogenizează cu amestecul uscat de
mai înainte. Aluatul astfel obținut se dă
la frigider pentru circa 15 minute (acoperit cu o folie). Într-o cratiță puneți la
încins ulei de floarea soarelui (cam 1/3
din capacitate). Cu o lingură luați din
aluat și puneți (biluța) în uleiul încins,
câte 3-4 porții (să nu se lipească între
ele) pentru 3-4 minute, învârtindu-le la
jumătatea timpului. Se scot pe un prosop de hârtie, după care se tăvălesc prin
zahăr (eventual amestecat cu un praf de
vanilie).

Ingrediente: 4 banane extracoapte (cca
400g), 125g făină, 1 linguriță praf de

Sigur veți primi mulțumiri din partea
familiei și prietenilor!

Dacă aveți niște banane mult prea negre
și declarate neatrăgătoare pentru a fi consumate ca atare, mai dați-le totuși o șansă, încercând să le transformați în ceva exotic și
delicios!

APOSTOLIA • NR. 94 - 95 • IANUARIE - FEBRUARIE 2016

71

RE#ETE |I SFATURI PRACTICE

ȘTIAȚI CĂ...?
• Există o băutură foarte bună, asemănătoare cafelei, dar care poate fi servită și de
copii? „Cafeaua de familie”: prăjiți bine și măcinați fin toate resturile de pâine, pesmet, prăjituri, biscuiți; păstrați „cafeaua” într-un borcan bine închis; fierbeți într-un litru de lapte o cană de praf de „cafea”; când dă în clocot, trageți deoparte, filtrați și
serviți imediat.
• Conul de pin așezat pe marginea ferestrei este un barometru natural. Când își
deschide solzii e semn că va ploua; altfel va fi timp frumos.

• Apa rămasă de la cartofii fierți este foarte hrănitoare. Turnată în ghivecele cu flori,
ține loc de îngrășământ. La fel, un cubuleţ mic de drojdie uscată pus în apa cu care se
udă florile din ghivece, le face pe acestea să crească repede și viguros. Pentru ca pământul din ghivece să nu mai mucegăiască, puneţi deasupra puţin nisip.
• Resturile de săpun nu se aruncă niciodată. Mărunţite sau rase, amestecate într-o
sticlă cu apă, devin la fel de bune ca orice detergent. Sau... puse uscate într-un săculeț
de pânză pot fi folosite ca deodorant pentru dulap.
• Un polițist universal: GĂLBENELELE. Ele sunt renumite pentru puterea lor
de a alunga din grădină insectele nedorite. Cu cât miros mai puternic, cu atât puterea
lor de respingere a dăunătorilor e mai mare. Pentru rezultate optime, plantaţi pretutindeni straturi de gălbenele.
PORUMB Daniela
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