C U VÂ N T U L
EPISCOPULUI

SILUAN
ASTĂZI
ESTE ÎNCEPUTUL
MÂNTUIRII NOASTRE!

u aceste cuvinte începe troparul Bunei Vestiri, marele Praznic ce
marchează această lună, în ziua a 25-a, cuvinte ce desemnează temelia lucrării celei tainice a lui Dumnezeu pentru mântuirea neamului omenesc cel căzut odată cu Adam și izgonit din Rai.
Primele cuvinte ale troparului Bunei Vestiri constituie de fapt un izvor de
inspirație pentru fiecare zi, pentru fiecare astăzi. Astfel, și Sfântul Apostol
Pavel subliniază importanța lui astăzi, zicând: Dacă veţi auzi astăzi glasul Lui,
nu învârtoșaţi inimile voastre1. Devenirea noastră depinde, în acest sens, de fiecare astăzi ce ne este dat să-l trăim. Dar de noi depinde dacă referința noastră de fiecare zi a rămas, așa cum cântam la Crăciun, Soarele dreptății și
Răsăritul cel de sus, adică Cel Care este Răsăritul răsăriturilor și Soarele
Cel mai presus de soare, Care determină soarele de pe cer să răsară și Care a
arătat nouă lumina.

C

1. Cf. Evr. 4, 7, cu referire la Ps. 94, 8.

APOSTOLIA • NR. 96 • MARTIE 2016

1

CUVÂNTUL EPISCOPULUI SILUAN

De aceea, pe tot parcursul vieții noastre și mai ales în vremea acestui Post
Mare, ce începe la jumătatea acestei luni, ne putem întemeia fiecare zi pe binecuvântatul principiu al lui astăzi, ca principiu de a fi al lui Dumnezeu
Însuși, Care S-a descoperit pe Sine lui Moise, zicând: Eu sunt Cel ce sunt2.
Cel ce este cu noi în toate zilele3, adică inclusiv astăzi, este adevăratul sens al
fiecărei zile și al întregii noastre vieți, în măsura în care noi luăm aminte la
glasul Lui. Astfel făcând, El ne descoperă treptat taina mântuirii pe care o
lucrează în toată vremea, cu noi și cu întreaga lume.
Primele două Duminici ale lunii martie, premergătoare Postului Mare, au
semnificații deosebite. Prima dintre ele, a Înfricoșatei judecăți, ne pune înainte
criteriile după care Hristos Domnul ne va judeca: flămând am fost și Mi-aţi dat
să mănânc; însetat am fost și Mi-aţi dat să beau; străin am fost și M-aţi primit; gol
2. Cf. Ieș. 3, 14.
3. Cf. Mt. 28, 20.
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am fost și M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost și M-aţi cercetat; în temniţă am fost și aţi
venit la Mine. Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-acești fraţi ai
Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.4 Aceasta înseamnă că tot ce facem aproapelui nostru, Domnului Îi facem.
A doua duminică a lunii martie, a Izgonirii lui Adam din Rai, după care începe Postul cel Mare, ne pune înainte trei făptuiri creștine ce îl aduc pe om
înapoi în Rai: iertarea aproapelui, postirea cea adevărată și neagonisirea de
comori materiale. Aceste două duminici ne învață de fapt ce să urmărim și să
cultivăm în vremea Postului Mare, pentru a ne bucura de lumina Învierii
Domnului cea aducătoare înapoi în Rai a tuturor celor credincioși.
Jumătatea lunii martie constituie un moment aniversar important pentru
Mitropolia noastră, ziua de 15 însemnând ziua de hirotonie întru arhiereu și
de întronizare întru Arhiepiscop Ortodox Român al Europei Occidentale și
Meridionale a Înaltpreasfințitului Părinte Mitroplit Iosif, la Paris, în anul 1998.
Îl rugăm pe Domnul Hristos, Marele Arhiereu, să dăruiască Mitropolitului
nostru sănătate și putere, belșug de Har și mulți și mântuitori ani în fruntea
Mitropoliei noastre!
A treia duminică a lunii martie, prima a Postului Mare, este dedicată
biruinței Ortodoxiei asupra tuturor rătăcirilor (ereziilor) și cinstirii Sfintelor
Icoane. În multe dintre parohiile noastre se obișnuiește ca în această duminică să se facă procesiunea Sfintelor Icoane.
A patra duminică a lunii martie este închinată unuia dintre cei mai mari
sfinți ierarhi și teologi ai Bisericii noastre, Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul
Tesalonicului, mare apărător al dreptei credințe și al teologiei Harului și al
luminii necreate.
Nu-mi rămâne decât să urez tuturor cititorilor revistei Apostolia să petreacă vremea Postului Mare cu mult folos și cu inspirație de la Dumnezeu,
pentru a putea gusta cu prisosință din roadele cele înnoitoare de suflet ale
Învierii lui Hristos.
† Episcopul Siluan
Al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
4. Cf. Mt. 25, 35-36; 40.
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ÎNALTUL, MITROPOLIA
și PORTBAGAJUL
„Și mergând, propovăduiţi, zicând: S-a apropiat împărăţia cerurilor.
Tămăduiţi pe cei neputincioși, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproși,
pe demoni scoateţi-i; în dar aţi luat, în dar să daţi.
Să nu aveţi nici aur, nici arginţi, nici bani în cingătorile voastre;
Nici traistă pe drum, nici două haine, nici încălţăminte, nici toiag;
că vrednic este lucrătorul de hrana sa. În orice cetate sau sat veţi intra,
cercetaţi cine este în el vrednic și acolo rămâneţi până ce veţi ieși.
Și intrând în casă, uraţi-i, zicând: Pace casei acesteia”
(Mt 10, 7-12)

ra toamnă și cursurile la facultate erau în toi, toți erau preocupați
de noul an școlar… Prin campus
se auzise că o să treacă prin oraș
Înaltu’; că se tot vorbea să se deschidă parohie, să poată să aibă și românii slujbă pe
limba și pe tradiția lor.
Am auzit și eu că vine Înaltu’, dar nu
am înțeles prea bine, mărturisesc, dacă era
vorba de un episcop care era înalt de statură sau așa se zicea la „cel mai mare”.
Trebuie să recunosc că nici când ne-am
văzut pentru prima dată și am remarcat
statura înaltă nu am înțeles prea bine care
era adevăratul motiv pentru care toți îl numeau Înaltu’.
Adevărul este că am fost tentat să merg
și eu la întâlnirea care urma să aibă loc într-o cameră de cămin (résidence) cu Înaltu’,
ca să se vorbească de noua parohie, decât
să stau la cursurile de mecanică din acea

E
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după-amiază, care oricum păreau destul
de complicate la acea vreme și nu dădeau
o perspectivă prea strălucită pentru examene. Mai mulți colegi chiar m-au îndemnat „să-i reprezint la întâlnire, că nu puteau veni”, ca să „fie mai multă lume”, chiar
dacă nu am înțeles eu prea bine cum se făcea să fim mai mulți în felul acesta.
Înaltu’ venea de undeva din sud, din
Italia, vizitase mai multe comunități și urca
spre Paris, motiv pentru care s-a și oprit
la noi, într-o cameră modestă de cămin,
unde de-abia am încăput o duzină de persoane (eu am stat în picioare, că nu se mai
găsiseră nici prin vecini atâtea scaune).
Adevărul e că nu-mi aduc aminte mai
nimic din ce s-a discutat, însă felul blând
de a fi al Mitropolitului, vocea domoală,
convingătoare, care aducea o pace profundă, ne-a convins și chiar ne-a dat curaj să
căutăm un spațiu cât mai repede pentru a
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putea pune bazele noii parohii. Ne simțeam
extraordinar cu toții, orice spunea Înaltu’
părea ca și realizat, deja vedeam biserica,
slujbele, simţeam mirosul de tămâie, auzeam strana care psalmodiază… Am fost
duși preț de câteva ore într-o altă lume.
S-a apropiat seara și fiecare a trebuit
să plece la treburile sale, mai ales că și
Înaltu’ trebuia s-o pornească la drum, mai
avea cale lungă până la Paris. Fără să vreau,
m-am trezit dintr-odată singur cu
Mitropolitul și urma să-l conduc la mașină
și să-i indic calea către autostradă (la acea
vreme nu erau GPS-uri), iar eu eram singurul care nu se grăbea nicăieri, oricum
cursurile se terminaseră demult.
Mergând prin cartier până la locul unde
își parcase Înaltu’ mașina, plin de emoții și
nevrând să par nepoliticos că nu scot o vorbă, mai ales că toată după-amiaza nu scosesem un cuvânt, ci doar visasem și trăisem
în acel vis toate slujbele posibile la noua biserică ce urma să se deschidă, mi-am luat
inima în dinți și am zis: Înaltpreasfinția
Voastră, da’ unde este Mitropolia noastră?
Nu pot ascunde faptul că, pe moment,
mi s-a părut destul de potrivită întrebarea
și, cumva, am răsuflat ușurat că nu am spus
vreo prostie în fața unui om așa de mare
și înalt, și să-i fac astfel de rușine pe toți
colegii „pe care i-am reprezentat”.
Înaltu’ a zâmbit blând și a zis: Hai să
vezi!
Pe moment m-am speriat un pic, mă
întrebam în sinea mea unde trebuie oare
să mergem, că doar nu trebuie să mă duc
până la Paris; însă, în timp ce încercam eu

să înțeleg cele zise de Mitropolit, ajungem
pe o străduță mică, unde pe dreapta era
parcat un Citroen Xsara Picasso; Înaltu’
deschide portbagajul și, cu un zâmbet și
mai mare, îmi zice: Uite mitropolia noastră!
Vezi, acolo am veșmintele, mitra… în dreapta am geanta cu toate actele… acolo e valiza
cu haine, am și tricherul și dicherul, Evanghelia,
Liturghierul, lucrurile de slujbă…
Înaltu’, cu o voce atât de blândă și duioasă, îmi arăta cu o oarece bucurie fiecare lucru pe care îl avea aranjat într-o ordine perfectă în portbagaj… Cuvintele
curgeau agale, dar eu nu m-am putut abține
să nu vărs mai multe lacrimi, chiar dacă la
un moment dat am încercat să le ascund…
Încăpuse în acel portbagaj nu doar Hristos,
… era o biserică întreagă, era Mitropolia
noastră.
Este adevărat că atunci S-a încăput și
în inima mea Hristos, s-a încăput și noua
parohie care la scurt timp s-a și deschis;
s-a încăput dorul de a-L duce pe Hristos
și în alte locuri, în alte inimi, să încapă și
în viața altora, să aducă lumină și bucurie,
speranță, dragoste și curaj și în sufletele
cele risipite, necăjite, întristate, uitate de
lume și de toți...
Mașina a pornit din loc. Înaltu’ m-a
binecuvântat de pe geam încă o dată, iar
apoi l-am pierdut în zare. Am rămas vreme
de câteva minute bune în mijlocul străzii,
poate și mai mult, cine își mai aduce
aminte? și nu puteam să-mi revin… Am
înțeles atunci un lucru extraordinar: e destul să–I faci loc lui Hristos în viața ta, în
propria ta inimă, care e plină cu tot fel de
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lucruri inutile (ca într-un adevărat portbagaj), iar când intră Hristos acolo, dispar
toate și nu mai e loc de ceartă, de gânduri
rele, de vorbe, de supărări sau întristări; se
curățește inima și toate se vindecă.
De atunci au trecut aproape 15 ani…
și, ajungând în Italia, de fiecare dată când
văd un preot de-al nostru cu cristelnița în
portbagaj și cu geanta în care are
Evanghelia, Liturghierul, sfintele vase și
alte lucruri de slujbă, îmi scapă acea lacrimă care m-a dat de gol și în fața lui Înaltu’.
Căci mă gândesc cât de simplu lucrează
Domnul cu noi și de fiecare dată Se
smerește și vine la noi în orice condiții am
fi. De la peștera din Betleem și până la cele
mai modeste bisericuțe, săli luate cu chirie, cripte și tot felul de spații împânzite
în întreaga Europă, Hristos Își găsește loc
și vine la noi.
Nu pot să uit acea întâlnire, căci văd
mereu cum lucrează Domnul, zi de zi, du-
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minică de duminică, lună
de lună, an de an, și tot mereu Își face loc în tot mai
multe inimi.1
Doamne, Îți mulțumesc
că Te-ai încăput în atâtea
inimi, și nici pe a mea nu
ai uitat-o! Dar oare câte
inimi de oameni pribegi
sunt pe aceste pământuri,
în care Tu nu ai loc?!…
Inimi întristate, inimi părăsite, inimi descurajate și
la limita tuturor puterilor,
inimi care au fost rănite și
nu s-au vindecat, inimi care vor să Te cunoască, dar nu știu unde să Te găsească,
inimi care tânjesc după Tine și nu știu cum
să se roage, inimi care nu au fost cercetate, dar aleargă după adevăr, inimi care iubesc și nu sunt iubite, inimi care caută binele și fapta cea dreaptă, dar mereu se
pierd pe cale… Inimi și inimi...
Doamne, nu ne lăsa!
Arhimandrit Atanasie,
Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului,
Roma
1. La acea vreme, când Mitropolia „era în portbagaj”, se aflau în toată Europa Occidentală și
Meridională vreo 30 de parohii. Astăzi sunt
peste 600 de comunități bine organizate. Totul
a început de la o persoană care L-a purtat sute
de mii de kilometri pe Hristos cu sine în mașină
și L-a adus în inimile oamenilor, iar ei, la rândul lor, duc mai departe mesajul Evangheliei.
Asta e Taina Misiunii.
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PUTEREA STĂRUINȚEI
ÎN RUGACIUNE
Evanghelia de joi din Săptămâna întâi a Sfântului și marelui Post
(Matei VII, 7-11)

7. Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide.
8. Că oricine cere ia, cel care caută află, şi celui ce bate i se va
deschide.
9. Sau cine este omul acela între voi care, de va cere fiul său pâine,
oare el îi va da piatră?
10. Sau de-i va cere peşte, oare el îi va da şarpe?
11. Deci, dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi daruri bune fiilor voştri, cu
cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da cele bune celor care
cer de la El?

cest cuvânt al Domnului ne este destul de cunoscut, dar nu întotdeauna bine
înțeles. Ar fi bine de privit nu dinspre om spre Dumnezeu, căci posibilitățile
de înțelegere sunt limitate, ci dinspre Dumnezeu spre om. Dar cum să ajungem la înțelegerea a ceea ce Dumnezeu dorește pentru noi? Ascultând cuvântul Lui.

A

„Cereți și vi se va da...”
În altă parte, Domnul zice: „Câte veți cere rugându-vă, să credeți că le-ați și primit
și le veți avea...”
Condiția cerererii este rugăciunea.
Iar cine are viață de rugăciune nu cere orice, cu atât mai puțin lucrurile materiale.
La botezul nostru s-a cerut pentru noi: „Să nu mai fie robul Tău acesta fiu al trupului,
ci fiu al Împărăției Tale”.

8
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„Căutați și veți afla”
„Suntem în această căutare a
cunoașterii Făcătorului, căutare
care se petrece înlăuntrul omului,
unde este și Domnul, nu în afară.
„Împărăția lui Dumnezeu este
înlăuntru vostru.” Sfântul Siluan
ne învață: „Că de nu vom viețui
după poruncile lui Dumnezeu, nu
vom cunoaște pe Domnul, căci
Domnul se cunoaște nu prin
știință, ci în Duhul Sfânt. Una este
a crede că este Dumnezeu și alta
a cunoaște pe Dumnezeu”.
„Bateți și vi se va deschide”.
Primul care bate este tot
Domnul, care spune: „Iată stau la
ușă și bat, dacă va deschide cineva
voi intra la el și voi cina împreună
cu el” (Apocalipsa 3,20). Ușa poate fi Maica Domnului, „ușa cea
neumblată” care ne deschide usile
Împărăției. Dar mai ales Domnul
zice: „Eu sunt ușa, dacă va intra cineva prin Mine se va mântui”.
Suntem asigurați că vom primi
cele pe care le vom cere, care vor fi
plăcute lui Dumnezeu și de folos pentru noi. Nu vom primi cele ce nu ne
vor fi de folos, chiar dacă le vom cere
de la Domnul, pentru că el ne iubește
cu o iubire dinlăuntrul nostru.
La versetul 11, „dacă voi răi fiind ...”, textul original grec spune
„poniri”, care înseamnă vicleni, s-ar

traduce: „Deci dacă voi vicleni fiind”. Însuși
Domnul ne spune cine suntem fără El. Omul viclean este mai desfigurat decât cel rău. Pe rău îl
recunoști și te poți feri, dar pe viclean mai greu.
Prințul acestei lumi, diavolul, este numit la fel în
rugăciunea Tatăl nostru, „și ne izbăveşte de cel
viclean”.
Domnul nu ne dă ceva „bun”, ne dă pe însuși
Fiul Său, „prin care și veacurile le-a făcut”, adică
pe Sine Însuși. Lui fie slava în vecii nesfârșiți!
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Dicţionar

LITURGIC
SLUJBA ÎNMORMÂNTĂRII
ȘI RUGĂCIUNILE
PENTRU CEI ADORMIȚI

recum un părinte poartă de grijă cu
dragoste de fiii săi, așa și Dumnezeu poartă de grijă omului, creația
Sa cea mai de preț, prin toate cele pe care i
le dăruiește, dar mai ales prin Tainele și slujbele pe care le lucrează în Biserică și prin
care îl menține pe cel credincios în starea
de comuniune cu El (sau îl repune în această stare, când omul este căzut).
Slujba Înmormântării este una dintre
aceste slujbe, și putem spune că reprezintă „ultimul act” de prețuire și de dragoste
arătat omului în întregime (trup și suflet),
pe care Biserica (cler și credincioși) și-l
manifestă față de cel botezat în numele
Sfintei Treimi, rugându-se pentru sufletul
lui și punând în mormânt, trupul său cel
adormit1.

P
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Rânduiala Slujbei Înmormântării mirenilor2 este destul de complexă3, aceasta
imitând structura unei utrenii mănăstirești,
iar conținutul rugăciunilor exprimă o teologie foarte adâncă. Citind troparele și
rugăciunile, înțelegem care a fost cauza
morții („Locuitor și lucrător al Raiului m-ai
rânduit din început, dar călcând porunca
Ta, m-ai izgonit…”; Cântarea I din Canon);
ascultăm despre pedeapsa pe care Dumnezeu dat-o omului, ca răsplată a păcatului, îngăduind ca trupul să devină stricăcios, să se despartă de trup prin moarte și
să se întoarcă în cele dintru care a fost luat
(„…pentru călcarea poruncii iarăși m-ai
întors în pământ, din care am fost luat…”;
Binecuvântările morților); medităm la
efemeritatea și nestatornicia celor de pe
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acest pământ („Care desfătare este lipsită
de întristare? Care mărire stă pe pământ
neschimbată? Toate sunt mai neputincioase decât umbra, toate mai înșelătoare decât
visurile…”; Stihira gl. I); ne pocăim și-L
rugăm pe Dumnezeu pentru iertarea fratelui nostru adormit dar și pentru noi
înșine, conștientizând că toți vom ajunge
să pășim în cealaltă viață („Ceata sfinților
a aflat izvorul vieții și ușa Raiului; să aflu
și eu calea prin pocăință; eu sunt oaia cea
pierdută; cheamă-mă, Mântuitorule, și mă
mântuiește”; Binecuvântările Înmormântării); chemăm în ajutor pe Maica lui
Dumnezeu, spunând: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, în vremea vieții mele nu
mă părăsi pe mine, ajutorului omenesc nu
mă încredința, ci singură mă apără și mă
miluiește” (Sedelna de după Cântarea a
III-a); amintim și-i lăudăm pe Sfinții
Mucenici, care au „intrat pe calea cea strâmtă și cu chinuri” luându-și „crucea ca un jug”
și ne rugăm „ca să aflăm și noi calea prin
pocăință”; și mai presus de toate, ne rugăm
ca sufletul celui adormit să fie iertat și dezlegat de toate legăturile păcatului și odihnit „unde nu este durere, nici întristare, nici
suspin, ci viață fără de sfârșit” (adică în
Împărăția Cerurilor), până la Judecata de
Apoi (dar și după aceea), când toți oamenii vor învia cu trupuri nemuritoare, după
cum spune Sf. Ap. Pavel: „Așa-i și cu învierea morților: Se seamănă întru stricăciune,
învie întru nestricăciune; se seamănă întru
necinste, învie întru slavă; se seamănă întru
slăbiciune, învie întru putere; se seamănă
trup firesc, învie trup duhovnicesc. Dacă exis-

tă un trup firesc, există și un trup duhovnicesc”. ( I Cor. 15, 42-44).
Vedem din toate cele amintite, că rugăciunile din Slujba Înmormântării, dar
și rugăciunea făcută în particular pentru
cei adormiți, se săvârșesc spre mântuirea
sufletului celui adormit, dar și spre
pocăința și mântuirea rugătorilor (familie, credincioși și cler) .
Cei adormiți cu credință în Dumnezeu,
dar care nu au reușit să-și miște voința spre
roade vrednice de Împărăția Cerurilor, și
aflați în întuneric, se pot ridica și scoate la
lumină prin rugăciunile și milostenia celor
rămași în viață, dar și noi ne luminăm
duhovnicește când ne rugăm pentru un suflet aflat în Împărăția Cerurilor, căci acesta, înălțat fiind din „slavă în slavă”, mijlocește
la rândul său pentru mântuirea noastră.
Această comuniune dintre cei vii și cei
adormiți se poate observa în unele gesturi
simple, care însoțesc rugăciunile de pomenire a celor adormiți (parastasele), dar mai
ales în Dumnezeiasca Liturghie:
• înălțarea ofrandelor de către toți
credincioșii (care sunt în comuniune prin
prinderea de mâini), la cântarea „Veșnică
pomenire”, care imită gestul vechi-testamentar de a I se aduce lui Dumnezeu jertfe de mulțumire, închinate Lui prin „legănare” și primite de preoții templului prin
„înălțare” (Lev. 7, 30-34), dar care pentru
noi creștinii este simbol al restaurării omului și al Învierii;
• coliva, care trimite cu gândul la cuvintele Mântuitorului: „Adevărat zic vouă
că dacă grăuntele de grâu, când cade în
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pământ, nu va muri, rămâne singur; iar
dacă va muri, aduce multă roadă” (In. 12,
24); și care de asemenea simbolizează învierea și comuniunea celor drepți în
Împărăția Cerurilor;
• pâinea și vinul, ne amintesc faptul că
Mântuitorul Hristos este „Pâine Vieții”
(In. 6, 35) și „cei ce vor mânca Trupul
Său și vor bea Sângele Său, vor avea viață
veșnică” (In. 6, 54).
• pomenirea și scoaterea de miride
pentru cei adormiți, la proscomidie, și
apoi punerea tuturor, sub efectul mântuitor al Jertfei Euharistice.
Că și rugăciunea în particular poate
schimba starea sufletelor în cealaltă lume,
stă mărturie relatarea din viața Sfântului
Macarie cel Mare, care, mergând prin pustie, a dat cu toiagul din greșeală într-o
țeastă de om (care fusese a unui preot păgân), și care i-a spus că cel mai greu chin
din iad este acela că nimeni nu vede fața
altuia, decât spatele lui; iar apoi a spus că
atunci când se roagă pentru ei „măcar în
parte vede cineva fața celuilalt”.
Un alt exemplu de rugăciune și
stăruință poate fi și cel al Sfântului Grigorie
Dialogul (Sinaxarul din 12 martie), care
s-a rugat pentru mântuirea împăratului
Traian, care îi persecutase pe creștini și o
dăduse la moarte pe însăși fiica sa, Drosida
(Sinaxarul din 22 martie), și despre care
se relatează că s-ar fi mântuit.
Aceste exemple, ca și multe altele, ne
îndeamnă să stăruim în rugăciune și în milostenii, pentru cei adormiți, dar și pentru mântuirea noastră, așteptând cu

12

credință și cu nădejde „învierea morților
și viața veacului ce va să fie”.
Pr. Ioan-Daniel Stîngă
Note:
1. De aceea Biserica Ortodoxă refuză săvârșirea
Slujbei Înmormântării celor care au fost
incinerați.
2. În actualele cărți de cult există mai multe rânduieli de înmormântare: Rânduiala Înmormântării mirenilor, Rânduiala Înmormântării
pruncilor (se săvârșește pentru copiii botezați,
care se duc la Domnul înainte de vârsta de 7
ani); Rânduiala Înmormântării preoților și
diaconilor de mir; Rânduiala Înmormântării
călugărilor (și a arhiereilor); Rânduiala Înmormântării în Săptămâna Luminată (din Duminca Învierii până în sâmbăta dinaintea Duminicii lui Toma). Existența acestei diversități,
nu este o discriminare între creștini, ci exprimă
moduri diferite în care omul si-a dus viața și
s-a nevoit (ca simplu mirean sau ca monah);
vârste și timpi diferiți în care omul a plecat la
Domnul (prunc sau om matur); dar și perioade diferite din calendarul bisericesc, în care se
săvârșește înmormântarea (Săptămâna Luminată - ca excepție, și restul anului bisericesc
ca și cadru general)
3. Rânduiala Înmormântării mirenilor cuprinde:
Binecuvântarea Mică; Psalmul 90, Troparele,
Psalmul 118, Binecuvântările Înmormântării;
Ectenia Întreită; Sedelna; Psalmul 50; Canonul;
Stihirile pe cele 8 glasuri; Fericirile; Apostolul
și Evanghelia; Ectenia Înreită; Rugăciunile de
iertare; Stihirile, gl. II, de la „sărutarea ce mai
de pe urmă”; rugăciunile Sfinte Dumnezeule…,
Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Că a Ta
este Împărăția…; Troparele: Cu duhurile
Drepților… și celelalte; Ectenia Întreită; Apolisul; și Veșnica Pomenire.
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De ce postim înainte de Sfintele
Paști?
Vremea postului este vremea pocăinţei și a nevoinţei. Tradiţia Ortodoxă rânduiește înainte de praznicul Învierii
Domnului o perioadă de postire numită
„Postul cel Mare” sau „Păresimile” (de la
patruzecime), adică patruzeci de zile de
post, la care se adaugă Săptămâna
Patimilor. Este timpul urcușului duhovnicesc spre împreună starea omului cu
Dumnezeu. Dacă prin încălcarea postului omul a ieșit din împreună starea cu
Dumnezeu („...din pomul cunoștinţei binelui și răului să nu mănânci...” Fc. 2, 16),
prin ţinerea postului Fiul Omului începe
a-l pune pe om să stea din nou împreună
cu Dumnezeu (...Și postind El patruzeci
de zile și patruzeci de nopţi... Mt. 4, 2).
Postim înainte de Paști pentru a sta împreună cu Dumnezeu, și pentru a fi asemenea lui Hristos și Sfinţilor.
De ce facem metanie?
Metaniile sunt cunoscute ca fiind de
două feluri: „mari” și „mici”. Însă denumirea propriu-zisă de metanie se potrivește
doar celei „mari”, adică aplecării din poziţia dreaptă a trupului cu fruntea până la

pământ, acesta fiind semnul văzut al prosternării, al închinării, al dedicării creștinului în faţa lui Dumnezeu, dar mai ales
expresia pocăinţei (metanoia în lb. greacă), a schimbării minţii, a ridicării din păcat. Metania „mică” este un mod de salutare evlavios a Maicii Domnului și a
Sfinţilor, ce constă în a face plecăciune înaintea (icoanei) lor. Așadar metania „mare”
se cuvine lui Dumnezeu, iar cea „mică”
Sfinţilor.
De ce sunt zile aliturgice?
În Biserica Ortodoxă întâlnim în rânduiala slujbelor și în specificaţia calendarului „zile aliturgice”, adică zile în care nu
se săvârșește Dumnezeiasca Liturghie.
Aceste sunt zile de plâns și de postire prin
ajunare deplină, motiv pentru care nu se
slujește Jertfa Euharistică – Jertfa
Mulţumirii. Adevărata Mulţumire se face
prin Liturghia praznicului ce urmează zilei sau zilelor aliturgice.
Pr. Mihai Anton

APOSTOLIA • NR. 96 • MARTIE 2016

13

SINAXAR

SFÂNTUL

ALEXIE
OMUL LUI DUMNEZEU
17 MARTIE

fântul Alexie, supranumit „omul
lui Dumnezeu”, nu impresionează ca alţi sfinţi ai Bisericii prin
scrierile sale ori prin minuni sau
tămăduiri miraculoase. Nu a scris nimic
și nu a făcut nici o minune în timpul vieţii lui pământești. S-a distins însă prin
viețuirea sa minunată, dând dovadă toată viața sa de răbdare, dragoste și jertfelnicie, arzând în taină, ca o torță închinată lui Dumnezeu.
S-a născut din părinții Eufimian și
Aglaida, trăind în secolul al V-lea, pe vremea împăraților Arcadie (395-408) și
Honorie (395-423). Tatăl său, foarte bogat, avea trei mii de slugi, însă toate erau
cinstite în casa sa, fiind îmbrăcate în mătase și cu brâie de aur. Bunătatea lui
Eufimie nu se oprea aici, pentru că el, ca
un împlinitor al poruncilor lui Dumnezeu,
postea în fiecare zi până la al nouălea ceas,
iar în casa lui săracii, văduvele, străinii și

S
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orfanii primeau câte trei mese; iar de se
întâmpla ca într-o zi să fie puțini săraci de
miluit, plângea și se tânguia că e nevrednic în fața lui Dumnezeu.
Soția sa, Aglaida, ducea și ea o viață
cuvioasă și în frică de Dumnezeu, fiind
milostivă și cu dragoste de cei săraci. Însă
fiind neroditoare, se ruga tot timpul să o
miluiască și pe ea Domnul cu un copil, ca
mângâiere și sprijin bătrânețelor. Astfel,
ca rod al rugăciunilor, s-a născut pruncul
Alexie, care, din fragedă copilărie a fost
dat la învățătură înaltă, deprinzând retorica, gramatica, citind cărțile bisericești și
Sfânta Scriptură. Dobândind înțelepciune
și înțelegând deșertăciunea celor trecătoare, a dorit să-și ostenească trupul, purtând
pe sub hainele scumpe o haină aspră.
Ajungând la vremea căsătoriei, a făcut
ascultare de părinții săi și s-a căsătorit cu
o fecioară de neam împărătesc însă, în noaptea nunții, punând într-o basma inelul său
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de aur și brâul scump, le-a oferit miresei
sale, și, părăsind casa părintească îmbrăcat în haine ponosite, s-a îmbarcat pe un
vapor spre Laodiceea, mergând spre
Mesopotania, la Edesa. Închinându-se aici
chipului cel nefăcut de mână al Domnului
nostru Iisus Hristos pe care El Însuși l-a
trimis lui Avgar, și-a vândut lucrurile luate din casa părintească, a împărțit totul la
săraci și s-a așezat în fața bisericii
Născătoarei de Dumnezeu, trăind în înfrânare și post, gustând doar pâine și apă,
dar împărtășindu-se cu Sfintele Taine în
fiecare duminică. Și atât de mult i se uscase trupul de multa înfrînare, încât i se
vestejise frumuseţea feţei lui, vederea i se
întunecase, ochii i se adânciseră și numai
pielea și oasele i se vedeau.

16

După plecarea sa din casa părinților,
aceștia au căzut în mare durere, împreună cu soția lui, care n-a mai vrut să se întoarcă la casa ei ci a rămas să-i mângâie.
Slugile au fost trimise în toată lumea, în
speranța găsirii lui, însă venind și la Edesa,
chiar oferindu-i și lui milostenie, (ca și
celorlalți cerșetori, în fața bisericii) nu a
fost recunoscut.
După șaptesprezece ani de petrecere în
Edesa, i s-a descoperit eclesiarhului catedralei de către Maica Domnului că în fața
bisericii ei se află „omul lui Dumnezeu”, pe
care ar fi bine să îl aducă în biserică, pentru a rămâne acolo. Fiind descoperit astfel
sfântul și fugind de slava omenească, a luat
o altă corabie, spre Cilicia, dorind a ajunge la biserica Sfântului Apostol Pavel. Însă
intrând corabia într-o furtună, din voia lui
Dumnezeu a ajuns la Roma, iar sfântul, nedorind a fi nimănui povară, s-a prefăcut
unul din săraci și a cerut ajutor chiar tatălui său, care nu l-a mai recunoscut și care
i-a dat o cameră de dormit, precum și hrană zilnică, la fel ca celorlalți săraci.
Aici a petrecut Alexie încă 17 ani, în
post și rugăciune: mâncarea pe care o primea el o împărţea săracilor, oprindu-și
numai puţină pâine și apă, iar nopţile lui
erau albe, căci le dedica rugăciunii intense către Dumnezeu. Cum va fi fost să stea
atât de aproape de părinți și totuși să nu
se descopere cine este, mai ales că auzea
în fiecare zi plânsul mamei și al soţiei lui,
este greu de închipuit. Ne impresionează
și răbdarea, și iubirea soţiei lui Alexie, care
l-a așteptat mai bine de 34 de ani, din
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aceasta văzând cu toţii cum trebuie respectată Taina Cununiei.
Simţindu-și sfârșitul aproape, Sfântul
Alexie a scris pe o hârtie toată povestea
vieţii sale, pentru a putea fi cunoscut de
părinţi, cerându-și iertare pentru că i-a
mâhnit, dar această durere, le spune el, le
va fi spre mai mare bucurie în cereștile lăcașuri. Dumnezeu a vrut să-l descopere
în mod măreţ pe credinciosul său rob: pe
când papa Inocenţiu (402-417) slujea
Sfânta Liturghie, de faţă fiind și împăratul
Honorius, s-a auzit un glas minunat ieșind din altar: „Căutaţi pe omul lui
Dumnezeu, care o să iasă din trup, să se
roage pentru cetate și toate cele ale voastre se vor rândui bine!” Nu mică le-a fost
mirarea lui Eufimian și soţiei sale că cel ce
stătea înaintea casei lor era chiar fiul cel
mult iubit, dar și jalea că l-au cunoscut
abia după moartea sa.
După aceea, împăratul și papa au poruncit ca să ducă patul cu cinstitul trup al
omului lui Dumnezeu și să-l pună în mijlocul cetăţii, ca toţi să-l vadă și să se atingă de el. Apoi au grăit către popor: „Iată
am aflat pe acela ce-l căuta credinţa voastră!” Deci, s-a adunat toată Roma și se
atingeau de sfîntul, sărutînd sfintele lui
moaște. Și cîţi erau neputincioși, se tămăduiau; orbii vedeau, leproșii se curăţau,
diavolii din oameni se izgoneau și orice
boli și neputinţe omenești se vindecau
prin atingerea de tămăduitoarele moaște
ale plăcutului lui Dumnezeu, Alexie.
Mulţime de bolnavi care s-au atins de
trupul lui s-au vindecat, încât nici nu pu-

teau să îl depună în biserică din pricina
mulţimii de oameni - nici măcar aurul și
argintul care au fost aruncaţi înspre mulţime nu au putut-o convinge să se disperseze, arătând cât de mult crescuse evlavia
poporului faţă de acest sfânt necunoscut
nimănui până atunci.
Toată săptămîna dinainte de îngropare părinţii și mireasa sa au șezut în biserică, plîngînd lîngă cinstitele moaște. Iar împăratul a poruncit să se pregătească o raclă
de marmură și de smarald și să fie împodobită cu aur, apoi au pus într-însa pe
Sfîntul Alexie, omul lui Dumnezeu. Și îndată a izvorît din sfintele moaște mir cu
bună mireasmă și a umplut racla, încât se
ungeau cu acel mir toţi pentru vindecarea
tuturor neputinţelor. Și au făcut îngropare cinstită Sfântului Alexie, omul lui
Dumnezeu, slăvind pe Dumnezeu, Cel
preamărit și închinat în Treime.
„Omul lui Dumnezeu” este foarte iubit în Europa creștină, dovadă fiind răspândirea manuscriselor timpurii care cuprind istorisirea vieţii sale. În Franţa, de
pildă, „Viaţa Sfântului Alexie” reprezintă
unul dintre cele mai vechi manuscrise şi
monumente de limbă franceză, datând
din secolul al XI-lea. Dar este şi unul dintre primele texte cunoscute din literatura noastră în redactare slavonă (sec. al
XV-lea), versiunea românească fiind
realizată în a doua jumătate a secolului
al XVII-lea.
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ARHIEPISCOPUL
ADRIAN HRIȚCU
(1926 -2013)

ăscut în localitatea Știubieni,
județul Botoșani, la data de 22
februarie 1926, Înaltpreasfințitul
Părinte Arhiepiscop Adrian a simțit din fragedă copilărie o chemare specială către viața
duhovnicească și slujirea Bisericii. După absolvirea școlii primare din satul natal, a urmat, între anii 1940 și 1944, cursurile șco-

N
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lii de cântăreți de la Mănăstirea Neamț. După
revenirea din armată, și-a continuat studiile la Seminarul teologic din aceeași mănăstire. După absolvire s-a înscris la Institutul
Teologic Universitar din București, devenind licențiat al acestuia în anul 1957. Mai
târziu, va aprofunda studiile teologice la Facultatea de Teologie din Fribourg și la Institutul Ecumenic de la Bossey (Geneva).
La data de 26 octombrie 1950, a intrat ca frate la Mănăstirea Neamț, fiind
tuns în monahism în același an, la data de
9 decembrie, cu numele de Adrian. La
Praznicul Bunei Vestiri din anul 1951 este
hirotonit diacon, slujind în această treaptă până în anul 1958. Ca ierodiacon, a slujit la Mănăstirea Neamț (1951-1953) și
la Mănăstirea Plumbuita (1953-1958).
Între anii 1957 și 1958 a fost egumen la
Mănăstirea Slatina și profesor la Școala
monahală de aici, fiind hirotonit în treapta preoției. Stareț între anii 1958 și 1959
al schitului Durău din județul Neamț, ieromonahul Adrian este numit mare eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iași
și exarh al mănăstirilor eparhiei până în
anul 1973, când este hirotonit arhiereu
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pentru scaunul de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.
În 1980, la data de 16 iulie, a fost ales
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române pentru Europa Centrală și Occidentală, cu sediul la Paris, la
puțină vreme după aceea fiind ridicat la
treapta de Arhiepiscop. În această calitate, de ierarh aparținând unei Biserici de
dincolo de Cortina de Fier, dar păstorind
în lumea liberă, occidentală, s-a străduit,
în condiții deosebit de grele din punct de
vedere material, pastoral și politic, să păstreze unitatea clerului și a credincioșilor
ortodocși români, risipiți în atâtea țări europene: Franța, Germania, Austria, Italia,
Spania, Portugalia, Danemarca, Suedia,
Norvegia, Olanda, Belgia, Luxemburg;
s-a îngrijit împreună cu preoții parohi de
găsirea unor spații adecvate pentru sfintele slujbe, de împodobirea lor cu odoarele Sfintei noastre Biserici: catapetesme,
icoane, sfinte vase, cărți de slujbă etc. A
transformat buletinul Arhiepiscopiei, Vestitorul, dintr-o revistă redactată la mașina
de scris într-un jurnal de calitate. A inițiat
și a coordonat apariția mai multor volume din Almanahul Vestitorul, publicate, de
asemenea, în condiții remarcabile și
conținând materiale importante pentru
cunoașterea vieții bisericești a diasporei
românești din Europa Occidentală. A intensificat ritmul și solemnitatea momentelor comemorative la mormintele eroilor români aflate în diverse țări europene
și a cultivat prezența românească și îngrijirea mormintelor marilor personalități

românești din cimitirele pariziene:
Brâncuși, Enescu, Mitropolitul Visarion
Puiu, Arhiepiscopul Teofil Ionescu etc.,
unele dintre ele proscrise în propria țară.
În condiții modeste și de cele mai multe
ori singur, a străbătut distanțe mari pentru a fi prezent la hramurile și evenimentele comunităților românești din toată Europa Occidentală. A cultivat relații frățești
cu ceilalți ierarhi ai diasporei ortodoxe și
raporturi cordiale cu autoritățile civile și
cu responsabilii Bisericilor care găzduiau
comunitățile ortodoxe românești.
În anul 1990, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Adrian s-a retras la pensie.
A rămas la Paris, unde a trăit în modestie
și smerenie, continuând lucrarea duhovnicească prin slujirea la diferite parohii
ortodoxe din Paris sau din împrejurimile
acestuia, la Mănăstirea românească Buna
Vestire de la Rosiers, iar mai târziu chiar
la parohia românească Sfinții Arhangheli din strada Jean de Beauvais.
Ultimii ani ai vieții i-a petrecut în
liniște, la Mănăstirea Pogleț, județul Bacău,
unde s-a săvârșit la data de 23 februarie a
anului 2013. Sfârșitul vieții sale pământești
a fost marcat de o scurtă, dar grea suferință,
creștinește îndurată, cu răbdare și cu nădejde în milostivirea lui Dumnezeu.
(fragment din mesajul Preafericitului Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
la slujba de înmormântare a vrednicului de
pomenire Arhiepiscop Adrian Hrițcu)
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MOARTEA, POARTĂ SPRE VEȘNICIE?
Cimitirul este școala școlilor.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)

amenii cu care interacţionez sunt
profesorii mei. Evenimentele importante în viață sunt experiențe
revelatoare: boala, moartea, pierderile,
traumele, cuibul gol. Strada, copacul,
cunoscuții, banca, școala, casa, biserica,
locurile preferate, mall-ul, parcul, toate se
vor evapora cândva. Când? Atunci când
vom muri. Nu există nimic stabil, nimic
care să dureze o eternitate. În tăcerea
nopții moartea pândește. Putem sfida
moartea, o putem nega sau putem să vorbim despre moarte.
Ce sentiment avem față de moarte?
De ce ne este frică de ea? Naturală sau violentă, moartea este singura certitudine
în fața căreia tremurăm. Important nu este
că murim, ci cum murim. Senin sau cu păreri de rău, pregătit sau surprins, în temnița
regretelor sau în libertatea credinței.
Moartea modifică prioritățile în viață, ne
învață să trăim și ne vindecă de moarte
înainte de moarte.
„Moartea nu te invită la o cafea, moartea
vine și te ia”, ne transmite părintele Arsenie
Papacioc. Tăceri, șoapte, strigăte.
Relaționăm cu moartea prin negare, diversiune sau înlocuire. Cineva îmi povestea

O
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în cadrul unei ședințe de consiliere că,
pentru a nu se mai gândi la moarte,
muncește foarte mult, până la epuizare,
în așa fel încat nu mai e timp de teamă. Și
câte feluri de anestezie există! Ideea de
moarte nu este ușor de gestionat
emoțional. Fiecare cultură dezvoltă propriile metode cognitiv-comportamentale
de relaționare cu moartea.
Trăirea doliului după moartea cuiva
apropiat prin diferite simptome poate amplifica sau aerisi pierderea suferită. Gânduri
intruzive despre persoana care a murit, sentimente intense de dor față de persoana
dispărută, căutarea persoanei respective,
sentimente intense de însingurare, pierderea scopurilor și lipsa viitorului, sentimente de inutilitate, absența răspunsurilor
emoționale, dificultatea de a accepta că persoana a murit, ideea că viața este goală și
lipsită de sens sau că o parte din sine a murit, iritabilitate, mânie, furie și cinism excesiv legate de pierderea suferită pe o durată
de minimum 6 luni pot fi criteriile doliului complicat. Mărturie în acest sens sunt
contactul vizual și expresia, limbajul corporal, tonul vocii, stilul comunicării, apatia generală ale celui care trece prin doliu.
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O persoană depășește pierderea cu trecerea timpului sau cel puțin își creează mecanisme de supraviețuire emoțională pentru a putea continua viața, acceptă
pierderea și dă un nou înțeles pierderii, vieții
și identității. În travaliul de doliu se cuvine
a fi răbdător cu durerea și celelalte sentimente care vin, deoarece acest proces implică multe emoții care nu se confruntă cu
un calendar. Recuperarea înseamnă în primul rând să vorbești despre ceea ce simți
cu adevărat. Transformăm durerea în întâlnire cu Hristos, în creștere și dezvoltare
personală. Alimentaţia corectă, activitatea,
exercițiile fizice, odihna corespunzătoare,
compasiunea și iertarea, rugăciunea, relaxarea, muzica, lectura, vacanțele, ritualurile de familie sau cu prietenii, întâlnirea cu

un părinte duhovnic sau cu un psiholog
pot fi metode de depășire a traumei. Simpla
prezență a unei alte persoane lângă cineva
suferind sau lângă patul unui muribund
este cel mai mare ajutor oferit. Oamenii
sunt adesea bolnavi de singurătate, neiubire și nonsens...
Carevasăzică, femei și bărbați torturați
de frica de moarte sunt mulți. Suflu de
gheață al preludiului morții ce respiră prin
morminte, spitale, străzi sau case relatează povestea. Singurătatea, cortina de tăcere și izolare, mărește angoasa morții.
Este o călătorie în care pornim singuri, indiferent câți oameni am avut în preajmă.
Oare a plouat destul peste suflete?
Fragilitatea și importanța fiecărui moment
și a fiecărei ființe trezesc în inima noastră
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compasiunea. Comunicând mai profund
cu cei pe care îi iubim, bucurându-ne mai
des de frumusețea vieții putem confrunta mai ușor ideea propriei morți. Cu cât
trăim mai puțin viața, cu atât anxietatea
în fața morții este mai mare. Sondăm sentimentele pe care evenimentele le provoacă și le ventilăm. Suntem atât prizonierul,
cât și gardianul în închisoarea interioară.
„Ultimul cuvânt nu îl are moartea, ci
viața prin Înviere”, spunea Mitropolitul
Bartolomeu Anania. Există Viață după
viață. Cazurile de moarte clinică sunt
obiect de studiu, fiind experiențe universale indiferent de cultură, religie, spațiul
geografic. Mărturiile celor care au trecut
dincolo și s-au întors sunt tot mai revelatoare. Puteau vedea totul aici, dar nu puteau transmite nimic de dincolo!
Experiențele morții iminente ar avea o
explicație pentru oamenii de știință ca fiind simple manifestări chimice ale creierului. „O lumină încântătoare, un ocean
de lumină, o strălucire orbitoare, o stare
de fericire, un ocean de dragoste absolută, derularea filmului vieții” sunt descrie-
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rile comune ale celor care au avut
experiența morții, în polemică deschisă
cu unii psihiatri și neurologi care pot explica privarea de oxigen a creierului ca
provocând o manifestare halucinantă.
Totuși, a vedea în afara spitalului, în camera de alături, în alte zone în același timp,
în momentul când creierul nu mai
funcționează sunt lucruri neobișnuite și
nu există o explicație științifică pentru ele.
Societatea rațională refuză să creadă lucrurile pe care nu și le poate explica.
Învierea lui Hristos ne încredințează
că după moarte există viață, iar moartea
ne conduce la Înviere. „Omul? – o fiinţă
pregătită pentru veșnicie prin divino-umanizare. Omul în Hristos este infinit și nemuritor, pentru că «a trecut din moarte la viaţă» (In 5, 24), moartea nu-i mai întrerupe
existenţa; ea se prelungește din timp în
veșnicie”, spune Sfântul Iustin Popovici.
Închei aceste gânduri cu câteva rânduri din inegalabilul poet Grigore Vieru:
„Nu am, moarte, cu tine nimic,/ Eu nici măcar nu te urăsc,/ Cum te blestemă unii, vreau
să zic,/ La fel cum lumina pârăsc./ Dar ce-ai
face tu și cum ai trăi/ de ai avea mamă și ar
muri,/ Ce-ai face tu și cum ar fi/ De-ai avea
copii și ar muri?!/ Nu am, moarte, cu tine
nimic,/ Eu nici măcar nu te urăsc./ Vei fi
mare tu, eu voi fi mic,/ Dar numai din propria-mi viaţă trăiesc./ Nu frică, nu teamă,/
Milă de tine mi-i,/ Că n-ai avut niciodată
mamă,/ Că n-ai avut niciodată copii.”
Ieromonahul Hrisostom Filipescu,
Egumenul Schitului Țibucani
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TAINA RUGĂCIUNII
Există cu siguranță, în intimitatea
viețuirii noastre în Dumnezeu, o sumă înfinită de realități imposibil de definit.
Concretul existenței lor e atât de profund
ancorat în spiritualitate, încât limbajul
simbolic nu îl poate pătrunde. O astfel de
realitate este dialogul tainic dintre om și
Dumnezeu, stabilit prin rugăciune.
Sublimul acesteia și importanța aparte în
menținerea legăturii continue cu El le-a
subliniat Apostolul Pavel în prima sa scrisoare adresată creștinilor din Corint,
Rugați-vă neîncetat (I Tesaloniceni 5,17).
Tocmai de aceea, rugăciunea este esența
manifestărilor prin care încercăm să rămânem mereu în apropierea lui Dumnezeu,
indiferent de maturitatea intențiilor și de
conștientizarea dăruirii.
Pentru a înțelege cât mai bine sublimul rugăciunii, marii trăitori ai apropierii de Dumnezeu încearcă să ne călăuzească tot mai mult spre ființa acesteia. Și

reflectând la experiențele lor duhovnicești,
înțelegem cât de mare este taina vorbirii
cu Dumnezeu, taina rugăciunii, cât de supra rațională este forma ei și cât de personalizată îi este practica, de la suflet la suflet.
Iată o istorisire pilduitorare, despre
înțelepciunea Avvei Luchie, întemeietorul mănăstirii de la Enat, trăitor la cumpăna secolelor IV și V.
„Au venit odată la Avva Luchie cel din
Enat niște călugări, ce se zic evhiți, adică rugători. Și i-a întrebat pe ei bătrânul: care e lucrul mâinilor voastre? Iar ei au zis: noi nu pipăim lucrul cu mâinile, ci precum zice
apostolul, neîncetat ne rugăm. Și a zis bătrânul: nu mâncați? Și au zis: da, mâncăm. Și
le-a zis lor: apoi când mâncați, cine se roagă
pentru voi? Iarăși le-a zis lor: nu dormiți? Și
au zis: da, dormim. Și a zis bătrânul: apoi
când dormiți, cine se roagă pentru voi? Și nu
au găsit să-i răspundă la aceasta. Și le-a zis
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lor: iertați-mă, iată nu faceți cum ziceți. Iar
eu vă arăt vouă, că lucrând lucrul cu mâinile
mele, neîncetat mă rog. Șed cu ajutorul lui
Dumnezeu, muindu-mi puținele smicele ale
mele, și împletindu-le funie, zic: miluiește-mă,
Dumnezeule, după mare mila Ta, și după
mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea
mea! Și le-a zis lor: nu este rugăciune aceas-

ta? Și au zis ei: este. Și a adăugat bătrânul:
când petrec toata ziua lucrând și rugându-mă,
fac mai mult sau mai puțin șaisprezece bani.
Și dau dintr-înșii la ușă doi, și ceilalți îi cheltuiesc la mâncare. Și se roagă pentru mine cel
ce ia doi bani, când mănânc sau dorm. Și cu
darul lui Dumnezeu se împlinește la mine cuvântul acela ce zice: neîncetat vă rugați!”.

DIN CUVINTELE AVVEI LUCHIE
S-au dus cândva la cel numit Luchie
– bătrânul din pustie –
câţiva care-și ziceau lor rugători;
și peste poate de stăruitori
cuprinși de o ispită prea șireată
vorbeau de rugăciunea ne-ncetată,
de bunăstarea muncii nelucrată.
Și avva Luchie cel din Enat,
i-a întrebat:
„– Adevărat
voi vă rugaţi cu totul ne-ncetat?
Chiar și atunci când trupul tot vă doarme
și când gândiți, și când vă este foame?
– Nu. Ne rugăm numai când treji suntem.
– Păi ... hai atunci să stăm și să vedem
că decât stând să te rogi, treaz fiind,
mai bine este să te rogi muncind.
Și cel ce are din sudoarea ta
s-a ruga pentru tine de-i dormi, de-i mânca.”

Pr. Trandafir Vid
(din volumul „De dragul păcătoșilor. Încercări de versificare a Patericului”)
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INFORMAȚIA ORTODOXĂ PE INTERNET:
SĂ FIM RESPONSABILI1

atorită imenselor progrese tehnologice de la
sfârșitul secolului XX,
informația este acum disponibilă pentru fiecare,
în lumea întreagă, aproape indiferent de
subiect. Aceasta este o veste bună pentru
Biserica din zilele noastre: în Europa apuseană a fost adesea greu, ba chiar imposibil de publicat o carte ortodoxă dacă se
considera că, pentru un motiv sau altul,
conținutul ei era „incorect politic”. Chiar
și informații scurte despre lumea ortodo-

D

xă erau dificil de publicat. Or, acum avem
posibilitatea, și asta în mod gratuit, să atingem cititorii nu numai dintr-o țară anume, ci din lumea întreagă. Însă există și o
„altă față a medaliei”: se pot găsi de toate
pe web, de la lucrurile cele mai bune la
cele mai rele. De aceea, a publica informații
pe internet este o uriașă responsabilitate,
dacă ținem cont și de faptul că oamenii
au tendința de a crede tot ce se găsește
aici. Responsabilitatea noastră nu se limitează numai la lumea ortodoxă, ci se întinde la lumea întreagă, unde mulți sunt

1. Conferință rostită în cadrul primului Congres internațional al media electronice și al pastora-

lei ortodoxe la Atena, 9 mai 2015.

26

APOSTOLIA • NR. 96 • MARTIE 2016

INFORMA#IA ORTODOX{ PE INTERNET: S{ FIM RESPONSABILI!

cei care așteaptă de la noi „un cuvânt nou”, pentru a folosi expresia lui Dostoievski,
adică un cuvânt ortodox. E de ajuns să pomenim în acest sens că programul ortodox
de la Televiziunea franceză e urmărit de 130.000 de persoane… De aceea, responsabilitatea noastră este uriașă.
Atunci, care trebuie să fie criteriile conținutului unui site internet ortodox? Ce tip
de informații sunt necesare, ținând seama de experiența noastră în lumea apuseană?
Ce trebuie exclus cu orice preț?
În primul rând, care ar trebui să fie criteriile unui site internet ortodox? Să începem printr-o scurtă poveste, care se petrece la Paris după al Doilea Război Mondial.
Pentru felurite motive, Biserica ortodoxă rusă era separată în trei părți, toate luptând
una împotriva celeilalte. De aceea, nu arareori o parohie își părăsea episcopul ca să
treacă la altul, existau procese între jurisdicțiile ortodoxe etc… În acea vreme, parohia care ținea de Sfântul Ioan de Shanghai se alăturase unei alte jurisdicții, și un credincios a spus acestuia: „Trebuie să luptăm!”, la care sfântul arhiepiscop a răspuns:
„Nu, nu trebuie să
luptăm, trebuie să
construim!”. Mi se
pare că aceste cuvinte ale Sfântului
Ioan ar trebui să fie
prezente în cugetul
nostru când punem
un articol online:
acesta trebuie să fie
pozitiv, constructiv. Este o datorie
să facem cunoscute evenimentele pozitive din lumea ortodoxă: mai ales viețile sfinților și ale bătrânilor
din vremea noastră, cu învățăturile lor, mănăstirile, noile cărți publicate, organizațiile
caritabile etc… Firește, scopul nostru nu este de a eșua într-un fel de fariseism, ci de
a da speranță lumii și idei pentru a face bine. Altfel spus: „Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe
Tatăl vostru Cel din ceruri” (Mt 5, 16). Pe de altă parte, cum spunea atât de bine
Patriarhul Pavel al Serbiei, de fericită pomenire: ceea ce facem pentru Biserică este numai 1%, iar cele 99% care rămân sunt săvârșite de Duhul Sfânt. Acesta este deci primul nostru criteriu.

Este o datorie să facem cunoscute
evenimentele pozitive din lumea
ortodoxă: mai ales viețile sfinților
și ale bătrânilor din vremea noastră, cu învățăturile lor, mănăstirile,
noile cărți publicate, organizațiile
caritabile...
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Un al doilea criteriu se poate găsi în învățăturile Sfântului Paisie de la Sfântul
Munte. Acesta mi-a spus într-o zi: „Dacă găsești pe drumul tău excremente, ia o lopată și aruncă-le în tufișuri, pentru ca trecătorii să nu le întindă peste tot”. Sfântul Paisie
voia să spună că nu trebuie să publicăm informații scandaloase. Referindu-se la periodice care publicau acest gen de informații în acea vreme, Sfântul Paisie spunea că
dușmanii Bisericii nu aveau decât să deschidă aceste ziare pentru a găsi argumente împotriva Bisericii. Să ne aducem aminte cuvintele slujbei Sfinților Părinți de la Sinoadele
Ecumenice: „Această băutură a adevărului nu este a contestării, ci a mărturisirii”
[ύδωρ ου προχέων αντιλογίας, άλλ’ ομολογίας]. Acesta este deci al doilea criteriu.
Nu suntem interesați de „reglările de conturi” între oamenii bisericii, de bârfe etc…
Însă, firește, este cu totul altceva a publica documente despre integritatea credinței ortodoxe când aceasta este în pericol. Acest lucru devine o datorie, însă bineînțeles că
faptele trebuie verificate.
Al treilea criteriu poate fi ilustrat de o altă poveste a Sfântului Paisie: după cum
știți cu toții, în 1974 s-au produs evenimente groaznice: armata turcească a pus stăpânire pe a treia parte din teritoriul Ciprului, alungând pe locuitorii greci. Acum,
după Sfântul
Paisie, care era
cauza îndepărtată a tuturor
acestor evenimente? Cu câteva luni înainte
de acest eveniment tragic, trei
mitropoliți hotărâseră să caterisească pe Arhiepiscopul Macarie al III-lea din pricina statutului său necanonic: într-adevăr, era în același timp primat al Bisericii și președinte al statului cipriot.
Guvernul militar care era atunci la Atena a văzut aici o bună ocazie de a se descotorosi de Arhiepiscopul Macarie și de a obține astfel enosis, adică unirea politică a
Ciprului cu Grecia, lucru căruia Arhiepiscopul se opunea. Astfel, în primul rând,
Arhiepiscopul Macarie a fost alungat. Însă guvernul turc, văzând că se profilează o
enosis, a folosit la rândul său prilejul pentru a invada insula. Rezultatul a fost că Turcia
a pus stăpânire pe a treia parte din Cipru și i-a expulzat pe toți ciprioții greci. 200.000
dintre ei au trebuit astfel să părăsească lăcașurile lor strămoșești și să se refugieze în

Ar trebui să ne gândim serios înainte de a publica o informație, să
ne întrebăm asupra dedesubturilor și consecințelor ei. Întrebarea
ar trebui să fie: Va fi acesta un lucru
bun pentru Biserică sau nu?
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Se cuvine să amin m de aceste
cuvinte ale Sfântului Isaac Sirul:
„Deosebirea duhurilor este cea
mai mare virtute”.

altă parte a insulei. La
puțin timp după aceste evenimente, l-am întâlnit pe Sfântul Paisie
care, descumpănit,
mi-a spus: „Nimeni nu
mai întreabă acum cine
este canonic!”. Mai mult ca sigur, mitropoliții care apărau ordinea canonică nu căutaseră un asemenea rezultat. Sfântul Paisie a adăugat: „Pentru tot ce faci, să te uiți
mai departe de lungul nasului!”. Aceasta înseamnă că ar trebui să ne gândim serios
înainte de a publica o informație, să ne întrebăm asupra dedesubturilor și consecințelor
ei. Întrebarea ar trebui să fie: „Va fi acesta un lucru bun pentru Biserică sau nu?”. Și
trebuie avut în vedere că, datorită internetului, informația poate atinge absolut pe
oricine de pe planeta noastră și poate fi folosită în mod abuziv. Aș spune deci că al
treilea mesaj către persoanele angajate în informația electronică ortodoxă astăzi este:
„Fiți responsabili!” și se cuvine să amintim de aceste cuvinte ale Sfântului Isaac
Sirul: „Deosebirea duhurilor este cea mai mare virtute”.
Pentru a rezuma cele precedente, informația ar trebui să fie pozitivă, să evite scandalurile și să fie responsabilă. Cu alte cuvinte, ar trebui să evităm să ni se aplice aceste
cuvinte ale Sfântului Pavel: „Căci numele lui Dumnezeu, din pricina voastră, este hulit între neamuri!” (Rom 2, 24).
Am văzut ce fel de informație trebuie sau nu să fie pusă online, dar mai este și alt
motiv de îngrijorare: când tastăm cuvântul „Ortodoxie” pe internet, găsim de toate și
de tot felul, și încă acesta este un eufemism! Sunt situri care nu sunt deloc serioase,
anumite situri aparțin unor grupări necanonice, dar și unor fanteziști care se zic ortodocși
fără să aparțină nicidecum Ortodoxiei. O soluție ar fi, mi se pare, să se pună o etichetă pe fiecare site internet cu adevărat ortodox. Întrebarea este ce etichetă și cine ar putea fi însărcinat cu acordarea ei? S-ar putea oare imagina un grup de lucru cu un reprezentant oficial al fiecărei Biserici ortodoxe ? Asupra acestei idei merită reflectat.
În sfârșit, și acesta nu este lucrul cel mai de pe urmă, cei care se ocupă de siturile
internet ortodoxe ar trebui să verifice cu grijă informațiile. În concluzie, obiectivul
nostru ar trebui să fie ca oamenii care consultă un site ortodox să-și pună ei înșiși întrebările cele bune, resimțind ceea ce Sfântul Paisie numea „teama cea bună”, cea care
amintește oamenilor scopul ultim al existenței lor: mântuirea.
Bernard Le Caro
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flat pe puntea unui vapor, un
marinar a scăpat ceva în apă
apă.
— Domnule ofițer, am scăpat
un lucru peste bord. Vă rog să-mi permiteți să-l recuperez! se adresă marinarul unui ofițer.
Dar ofițerul îi interzise cu desăvârșire
să facă aceasta. Tânărul sări totuși în
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apă și își recuperă cu orice risc obiectul. Pentru neascultare, marinarul a
fost găsit vinovat și condamnat la carceră. Hotărârea trebuia aprobată și de
căpitanul vaporului. Acesta a poruncit ca tânărul marinar să fie înfățișat
înaintea lui. Când l-a întrebat de ce a
sărit în apă fără permisiunea superiorului, marinarul a scos din buzunar o
fotografie pe care a dus-o la buze și,
cu lacrimi în ochi, a zis: „Aceasta este
mama mea! Nu puteam lăsa chipul ei
în voia valurilor”.
Impresionat de fapta tânărului, comandantul l-a iertat, zicându-și: „Un
fiu care se aruncă în valuri pentru chipul mamei sale e capabil să-și jer ească viața pentru Patria lui”.
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MAMA...

P

ostul este prima poruncă dată de Dumnezeu omului de a nu mânca din
„pomul cunoș nței binelui și răului”. Omul, călcând această poruncă, a fost
izgonit din Rai. Dar noi, ascultând porunca postului, avem posibilitatea de a
redobândi ce am pierdut odinioară – Raiul.
Exemple de mari pos tori avem destule, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament,
dar cel mai prețios model de pos tor este Însuși Domnul nostru Iisus Hristos, Care a pos t
40 de zile (Matei 4, 1-2).
Postul înțeles ca abținerea de la anumite alimente, dar fără abținerea de la săvârșirea păcatelor nu ne apropie de Dumnezeu, Creatorul nostru. Omul modern și-a pierdut măsura în
multe din lucrurile pe care le face. Cumpătarea înseamnă respectarea măsurii, fie că mergem sau mâncăm, fie că vorbim sau desfășurăm alte ac vități. Prin post înțelegem înfrânare.
Când părinții ne atrag atenția că trebuie să fim cuminți, noi ne stăpânim, ne înfrânăm, ascultând de cuvântul lor.
Înfrânarea de la bucate și înfrânarea de la păcate este postul bineplăcut lui Dumnezeu. Dacă
ne stăpânim mânia, devenim blânzi, calmi, calzi la inimă, creștini adevărați, iubitori de
Dumnezeu și de oameni.
Postul trebuie îmbinat cu rugăciunea (Faptele Apostolilor 13, 2-3). Aceste două jer e, postul și rugăciunea, sunt bineplăcute lui Dumnezeu dacă sunt făcute cu evlavie și smerenie.
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Preoteasa Daniela PORUMB

ȘTIAȚI CĂ...?

Inima mamei este
școala copilului.
Frumuseţea pălește; iubirea
se stinge, frunzele prieteniei cad;
secretul mamei este
să supravieţuiască tuturor.
Pentru lume ești o persoană
oarecare, dar pentru
o singură persoană
poţi să reprezinţi
lumea.
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TRADIŢIILE PROFANE DE PRIMĂVARĂ

MĂRŢIŞORUL și BABELE
n următoarele rânduri voi încerca să schiţez câteva idei despre două sărbători de
primăvară ale românilor, Mărțișorul și zilele Babelor. Deși ele ţin de tradiţia populară profană și nu au legătură directă cu viaţa Bisericii creștine, este bine să ni le reamintim
ca să nu pierdem ceea ce constituie o parte importantă din moștenirea noastră culturală, căci
o cultură fără rădăcini și fără trecut este o cultură sortită pieirii, este o lume fără istorie.
Mărţișorul este o sărbătoare tradiţională
care marchează începutul primăverii și corespunde zilei de 1 Martie. Ea se celebrează în
Moldova, Bulgaria, Macedonia, Grecia, dar
mai ales în România. Cuvântul „mărţișor” este
un diminutiv al lui Martie, în greacă Μάρτης
(Martis). În această zi se oferă mici cadouri fiicelor, mamelor sau surorilor. Aceste cadouri
reprezintă, în general, simboluri de animale,
flori, inimioare; darurile sunt legate cu un șnur
de culoare albă și roșie, care din punct de vedere simbolic exprimă dragostea și nobleţea.
Originea sărbătorii Mărţișorului face obiectul multor dezbateri. Se știe că era o sărbătoare
de origine daco-tracă, anterioară romanizării
poporului român. Pe vremea dacilor, celor apropiaţi li se ofereau amulete, despre care strămoșii noștri credeau că aduc frumuseţe și fertilitate. Acestea erau confecţionate încă din timpul
iernii și se purtau doar începând cu 1 Martie.
Amuletele erau la vremea aceea pietre albe sau

Î

32

roșii înșirate pe o aţă; cei ce aveau o situaţie materială mai bună puteau oferi celor dragi monede din aur sau din argint. Aceste daruri constituiau, în fond, urări de sănătate și prosperitate
în noul an; ele erau purtate de la venirea primăverii până când copacii începeau să înflorească,
apoi erau atârnate de crengile lor.
Unii cercetători consideră că sărbătoarea
Mărţișorului a apărut pe vremea Imperiului
Roman, când Anul Nou era sărbătorit în prima
zi a primăverii, în luna lui Marte, care era zeul
războiului, dar și al fertilităţii și vegetaţiei. Însă
cercetările arheologice efectuate în România,
la Schela Caldovei, au scos la iveală amulete făcute din pietricele albe și roșii, asemănătoare
mărţișoarelor de azi, care se purtau la gât și care
datează de acum circa 8000 de ani1.
În tradiţia poporului român, cele două culori au semnificaţii aparte. Roșul corespunde
pielii rumene, deci sănătăţii și vitalităţii, iar albul este asociat luminii, înţelepciunii și credinţei. Din punct de vedere teologic creștin, albul
este culoarea luminii solare și a puterii, fiind
culoarea care-L reprezintă pe Hristos. În multe culturi, hainele albe erau veșminte purtate
de preoţi, căci această culoare semnifică puritatea și adevărul2. Neofiţii creștini din vechi1. Valeriu Capcelea, Tradiţia – Esenţa, locul și ro-

lul ei în existenţa socială, Bălţi, 2011, p. 84.
2. Hans Biedermann, Enciclopedia dei Simboli,
Roma, Garzanti, 1991, p. 72.
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me, ca și cei de astăzi, după Taina Sfântului
Botez se îmbracă în veșminte albe, simbolul
curăţirii. De asemenea, în momentul Schimbării
la Faţă a Mântuitorului Iisus Hristos, se spune că veșmintele Sale erau albe ca zăpada, iar
Duhul Sfânt este descris în chip de porumbel
alb. În ceea ce privește arta creștină tradiţională, roșul este culoarea sângelui jertfit al
Domnului și al sfinţilor mucenici, dar și simbolul Duhului Sfânt care se coboară în chip de
limbi de foc asupra Apostolilor. În tradiţia populară, roșul este culoarea dragostei, fiind asociat cu florile de culoare roșie, mai ales cu trandafirul roșu3.
Zilele Babei sau Babele sunt primele nouă
sau douăsprezece zile ale lunii martie. Ele marchează sfârșitul iernii și anunţă începutul primăverii, perioadă în care vremea este adesea
foarte schimbătoare. Tradiţia profană leagă
aceste zile de Baba Dochia sau Odochia (cea
care leapădă cojoacele), personaj din mitologia populară. Este posibil ca numele ei să fie
derivat de la Sfânta Evdochia, care a trăit pe
vremea împăratului Traian și care este sărbătorită la 1 martie. În anumite versiuni ale mitului, Baba Dochia este o bătrână care a plecat
cu oile la munte îmbrăcată cu nouă cojoace.
La venirea primăverii, a început să le lepede
unul câte unul, dar apoi un îngheţ neașteptat
a dat peste ea, transformând-o în stană de piatră. O altă variantă foarte cunoscută este mitul lui Traian și al Dochiei, pe care criticul
literar George Călinescu îl numește „rezultatul unei întregi experienţe de viaţă a poporului român”. Acesta trimite la formarea poporu3. Ibidem, p. 450.

34

lui român prin unirea dacilor cu romanii.
Dochia, fiica lui Decebal, era o fată extraordinar de frumoasă. După cucerirea Daciei, Traian,
vrăjit de farmecul ei, a vrut să o ia de nevastă
și să dea astfel un exemplu romanilor în ceea
ce privește asimilarea populaţiei dacice. Dar
ea, împotrivindu-se, a fugit în munţi și s-a ascuns printre stâncile Ceahlăului. Ca să nu fie
prinsă de urmăritorii ei, Dochia i-a cerut zeului Zamolxis (sau, în versiunile de după creștinarea poporului român, Maicii Domnului)
să o prefacă în stană de piatră.
În tradiţia populară se spune: „În ziua de
Dochia se face mărţișor, un fir de mătasă sau
lână roșă, înpletucit cu un alt fir alb, care apoi
se pune la gât, pentru ca purtătoarea să fie rumenă și albă peste an. Se poartă până în ziua
de Sânt’ Gheorghe și atuncea îl pune pe un
trandafir sau pe o creangă de cireș înflorit”4.
Legendele populare au asociat mărţișorul
purtat tradiţional de fetele și femeile tinere la
1 Martie cu înnoirea timpului și strălucirea
soarelui de primăvară, cu nașterea și moartea
simbolică a Dochiei. Firul mărţișorului a fost
numit și „funia timpului”, pentru că adună împreună săptămânile și lunile în cele două anotimpuri străvechi ale calendarului popular, iarna și primăvara. Funia ar fi fost toarsă chiar de
Baba Dochia înainte de a urca cu oile la munte, unde a murit de frig după ce și-a dezbrăcat
cojoacele.
Pr. Pompiliu Nacu
4. Elena Niculiţă Voronca, Datinile și credinţele poporului român – adunate și așezate în ordine mitologică, vol. II, Iași, Polirom, 1998, pp. 134-137.
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PAROHIILE CU HRAMUL
ÎN LUNILE MARTIE ȘI APRILIE

9 martie
17 martie
18 martie
25 martie
25 martie
11 aprilie
12 aprilie
20 aprilie
23 aprilie
23 aprilie
23 aprilie
24 aprilie
24 aprilie
25 aprilie
25 aprilie
30 aprilie

Parohia Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia (Moncalieri) –
păstorită de Pr. Marius Floricu
Paraclisul Sfântul Alexie Omul lui Dumnezeu (Roma-Torre
Spaccata) – păstorită de Pr. Gabriel Popescu
Parohia Sfântul Ierarh Chiril al Ierusalimului (Macerata) –
păstorită de Pr. Oleg Bonari
Parohia Buna Vestire (Latina) – păstorită de Pr. Ciprian
Agavriloae
Mănăstirea Buna Vestire (Mirabella Eclano)- stareț
Protosinghel Nicodim
Parohia Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica (Viterbo) –
păstorită de Pr. Vasile Bobiță
Parohia Sfântul Mucenic Sava de la Buzău (Perugia) –
păstorită de Pr. Ionuț Radu
Parohia Sfântul Ierarh Teotim al Tomisului (Giaveno) –
păstorită de Pr. Livius Todirașcu
Parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe (Rosano-Milano
Sud) – păstorită de Pr. Dimitrie Botlung
Parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe (Vicenza) –
păstorită de Pr. Roman Ionașcu
Parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe (Ravenna) –
păstorită de Pr. Dan Vesea
Parohia Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitor din Maramureș
(Cassano d’Adda) – păstorită de Pr. Traian Ștețco
Parohia Intrarea Domnului în Ierusalim (Roma V Ostia) –
păstorită de Pr. Gheorghe Militaru
Parohia Sfântul Evanghelist Marcu (Trento) – păstorită
de Pr. Ioan Lupășteanu
Parohia Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului (Aprilia)
– păstorită de Pr. Ștefănel Nanu
Parohia Sfântul Apostol Iacov (Vigevano) – păstorită de
Pr. Cristian Alexandru
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al 5-lea hram
al 6-lea hram
al 7-lea hram
al 13-lea hram
al 10-lea hram
al 7-lea hram
al 8-lea hram
al 6-lea hram
primul hram
al 5-lea hram
al 13-lea hram
al 8-lea hram
al 15-lea hram
al 14-lea hram
al 8-lea hram
al 4-lea hram
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COLOCVIUL COORDONATORILOR

NEPSIS MOREOM
18-21 februarie, Torrent
n perioada 18-21 februarie 2016 a avut loc la Torrent, Spania, Colocviul Coordonatorilor Nepsis MOREOM. Pe parcursul celor trei zile, lucrările evenimentului
s-au desfășurat în Casa de spiritualitate Padres Dominicos din Vedat-Torrent, cu
participarea mai multor preoți și tineri coordonatori veniți din Belgia, Anglia, Italia,
Franța și Spania.
Joi, 18 februarie, după sosirea și cazarea participanților, seara a avut loc deschiderea oficială a evenimentului printr-un exercițiu de cunoaștere reciprocă, urmat de prezentarea programului și introducerea temelor pentru sesiunile de vineri și sâmbătă.
Vineri, 19 februarie, după rugăciunea de dimineață, participanții s-au împărțit în
2 grupe, A și B. Grupul A, coordonat de Gabriela Pipirig, a avut ca temă de dezbatere
Comunicarea (elementele comunicării, importanța comunicării, modalități de comunicare, bariere în comunicare, transmiretea informațiilor în echipă etc.), iar grupul B,
coordonat de Protos. Siluan Șandor, a abordat problema conflictelor, evitarea și medierea conflictelor în echipă, precum și elemente legate de analiza emoțională

Î
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a grupului. În a doua parte a zilei (sesiunile 4-5), grupul A a preluat tema grupului B
și invers, astfel încât toți participanții au avut acces la informațiile legate de temele propuse.
Ziua de sâmbătă, 20 februarie, a fost dedicată chestiunilor legate de evenimentele
viitoare ale Calendarului Nepsis MOREOM, Congresul Nepsis la nivel de Mitropolie,
viitoarele întâlniri ale Coordonatorilor MOREOM, concluzii etc.
Evenimentul s-a încheiat duminică, 21 februarie, prin participarea la Sfânta Liturghie
în sobor de preoți, săvârșită în biserica parohiei Sfântul Efrem cel Nou din Torrent.
După masa de prânz, participanții la cel de-al treilea Colocviu al Coordonatorilor
Nepsis MOREOM s-au bucurat de un program de vizită în orașul Valencia.
Pr. Vasile Pop
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CONGRESUL
ȘI ADUNAREA EPARHIALĂ
ALE EPISCOPIEI ORTODOXE
ROMÂNE A ITALIEI
arți, 9 februarie, s-au desfășurat la Roma lucrările Congresului și ale Adunării Eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.
Adunarea Eparhială a fost precedată de slujba de Te-Deum săvârșită de
Preasfințitul Părinte Episcop Siluan. Alături de membrii clerici și mireni ai Adunării
Eparhiale s-au aflat aproximativ 200 de participanți mireni din parohiile din Italia,
numărul total al participanților ridicându-se la 709.
Preasfinția Sa a adresat celor prezenți un cuvânt de întâmpinare, iar Înaltpreasfințitul
Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord
a susținut o conferință duhovnicească cu tema „Pentru o educație religioasă mântuitoare”.

M
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Au urmat apoi discuțiile pe grupurile de lucru, pe diferite teme de interes pastoral, misionar, social sau cultual și concluziile acestora, precum și saluturile oficiale ale
reprezentanților autorităților române și italiene.
Dintre evenimentele din viața episcopiei, în anul 2015, amintim:
• s-au săvârșit 9.864 de botezuri și 1.495 de cununii;
• s-au săvârșit trei sfințiri de biserică și s-a pus Piatra de temelie pentru o biserică,
la care s-au adăugat alte binecuvântări de lucrări/iconostase;
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• s-au ținut mai multe conferințe, întruniri și alte evenimente cu referire specială
la „Anul Omagial al Misiunii Parohiei și Mănăstirii azi” și la „Anul Comemorativ al Sf.
Ioan Gură de Aur și al Marilor păstori de suflete din eparhii”.
Din activitatea Social-Filantropică a episcopiei amintim:
• s-au dezvoltat tot mai mult diaconiile înființate în anul 2011, sub patronajul
Sectorului Social al Episcopiei noastre;
• s-au trimis numeroase ajutoare către zonele defavorizare din România (peste 35
de transporturi cu haine și alimente);
• s-au susținut, cu bursă lunară, prin adopție la distanță, între ianuarie și iunie 2015,
490 copii și, între septembrie și decembrie 2015, 512 copii, din România, Republica
Moldova și Italia.
Pentru anul 2016 s-a propus continuarea tuturor proiectelor începute în anii
precedenți precum și inițierea altor proiecte, dintre care amintim:
• îmbunătățirea calității misiunii printre românii ortodocși din Italia, printr-o mereu mai eficientă împreună-lucrare a preoților și mirenilor din parohii și mănăstiri;
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• intensificarea activității de
cateheză în rândul copiilor, tinerilor
și adulților, prin implicarea familiilor
creștine alături de cei deja angajați în
această activitate;
• creșterea activității sociale pentru venirea în sprijinul celor săraci, a
celor bolnavi, a celor din închisori,
prin implicarea Comitetelor Parohiale,
în frunte cu preotesele, și a tinerilor
din parohii și încurajarea voluntariatului.
Slavă lui Dumnezeu pentru toate
cele împlinite în anul 2015! Rugăciune
de iertare către Dumnezeu pentru toate cele neîmplinite sau greșite în anul

care a trecut! Iar pentru viitor, cerere de ajutor și călăuzire din partea lui Dumnezeu, ca
și în anul 2016 să slujim spre slava Sfintei
Treimi și spre a noastră mântuire!
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PENTRU O EDUCAȚIE RELIGIOASĂ
MÂNTUITOARE

În perioada în 30 ianuarie – 9 februarie, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit
Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord s-a aflat la Roma. Cu această ocazie a susținut o serie de conferințe și a participat la Adunarea Eparhială și la Congresul
Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei din 9 februarie, în cadrul proiectului pastoral –
misionar: „Pentru o educație religioasă mântuitoare”.
Programul proiectului pastoral – misionar a fost următorul:
Marți 2 februarie
• Conferința „Rolul vieții duhovnicești a preotului în educația religioasă a tineretului” cu toți clericii din Lazio / Paraclisul Torre Spaccata (Via Torre Spaccata
157) – 18:00
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Miercuri 3 februarie
• Conferința „Cum să ne educăm creștinește în contextul societății de azi?” cu toți tinerii Nepsis din Lazio / Episcopie, Via Ardeatina 1741 – 18:00

Vineri 5 februarie
• Vecernie - Parohia Roma III (Via Alessandro Viviani 24) – 18:00
• Conferința „Importanța esențială a slujirii preotesei în educația creștină a copiilor”
cu toate preotesele din Lazio / Parohia Roma III – 19:00
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Duminică 7 februarie
• Sf. Liturghie – Parohia Ostia (Via Ostiense 1551) – 09:30
• Conferința „Ce înseamnă o educație creștină mântuitoare în zilele noastre?” deschisă tuturor credincioșilor / Parohia Roma II (Via Gallia 162) – 15:30

Marți 9 februarie
• Conferința „Pentru o educație religioasă mântuitoare”, în cadrul Congresului și a
Adunării Eparhiale;
• Atelier „Pentru o educație religioasă mântuitoare”, în cadrul Congresului și a
Adunării Eparhiale.
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Reţete

și sfaturi practice

A sosit Postul Sfintelor Paști! Ce spuneți de un prânz cu ardei umpluți cu orez și legume?
Vă garantez că sunt delicioși!

SUPA LUI HIPOCRATE
Medicul Hipocrate a trăit cu aproape două
milenii în urmă, în Grecia, și este considerat părintele medicinei. A lăsat o moștenire
deosebită din punct de vedere al unor
informații medicale și de nutriție uimitoare, care au rezultat în urma călătoriilor sale
întreprinse în Grecia și Asia Mică. Dr. Max
Gerson a descoperit într-o carte de medicină populară veche o supă-tratament prescrisă de Hipocrate în tratamentele sale de
detoxifiere, folosind-o în tratarea unor boli
grave, precum: tuberculoza, cancerul, diabetul, artrita, alergiile, ulcerul, bolile de inimă, de rinichi și chiar scleroza multiplă. Ea
are un puternic rol detoxifiant, echilibrând
relația cantitativă între potasiu și sodiu din
organele corpului.
Rețeta originală: 1,5 l apă, 1 cană morcov tocat, 1 cană țelină tocată, 1 cană de

praz tocat, 1/2 cană de pătrunjel tocat.
Legumele se spală cu atenție și se fierb,
fără să fie curăţate, într-un vas acoperit cu
capac, ca să nu iasă aburii, timp de 30 minute, la foc mic.
Rețeta reinterpretată de dr. M. Gerson:
Într-o oală se pun o țelină medie, o rădăcină de pătrunjel, un cățel de usturoi, 2
bucăți mici de praz, cca 700 g roșii, 2 cepe,
1 kg cartofi și o legătură de pătrunjel verde. Legumele, tăiate cuburi după ce au
fost foarte bine spălate, se fierb tot în coajă, cu apă cât să le acopere, într-o oală cu
capac etanș, cca 30 minute.
Imediat după fierbere se pasează totul
bine, iar supa-cremă rezultată se păstrează la frigider maxim două zile. Se încălzește
doar atât cât se consumă și se servește cu
pătrunjel verde proaspăt tocat.
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gust, 8 ardei medii pentru
umplut.

Efectele asupra corpului uman vor fi uimitoare.
(după alimentatie-sanatoasa.com)
ARDEI UMPLUȚI, DE POST
Ingrediente: 150 g orez, o conservă de
400 g ciuperci feliate, 2 cepe, 2 morcovi
mijlocii, 1 ardei (capia) roșu, o lingură
de făină de mălai, un dovlecel mic, 50 ml
ulei, 2-3 linguri pastă de tomate, 3 linguri de apă, o lingură de sare, piper după
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Mod de preparare: Dăm
morcovul pe răzătoarea
mică, apoi curățăm și tăiem mărunt ceapa, ardeiul
și dovlecelul. Punem într-o
tigaie uleiul, îl încălzim și
adăugăm ceapa, o călim
ușor un minut, două, după
care adăugăm apa și celelalte legume (ardeiul capia, dovlecelul,
morcovul, ciupercile feliate) și lăsăm la
călit cinci minute, amestecând continuu.
Adăugăm și orezul, amestecăm și mai lăsăm compoziția la fiert încă zece minute, după care punem sare, piper și bulion. Amestecăm și mai lăsăm cinci
minute să se gătească, după care luăm vasul de pe foc, lăsăm puțin la răcit și adăugăm mălaiul în compoziție. Umplem ardeii cu acest amestec, îi așezăm într-o
oală încăpătoare în care putem pune în
prealabil, pe fund, câteva frunze de
viță-de-vie, adăugăm
apă pe trei sferturi,
opțional câteva roșii
rase sau bulion, pentru un gust mai bun,
sigilăm capătul ardeilor cu câte un căpăcel obținut din roșii
și dăm oala la cuptor,
la temperatură medie, 30-40 de minute.
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PASTĂ DE FASOLE ȘI
AVOCADO
Ingrediente: 400 g fasole albă fiartă, 1
avocado, zeama de la 1/2 lămâie, 1-2 căței
de usturoi, 3 linguri ulei de măsline, 1
ceapă albă, 2 linguri de suc de roșii, sare,
piper.
Mod de preparare: Curățăm avocado, îl
tăiem în cuburi și-l umezim cu zeama de
lămâie. Strivim usturoiul. Amestecăm fasolea cu avocado și usturoiul și frulăm totul cu mixerul. Adăugăm uleiul, asezonăm
după gust și amestecăm bine. Se va forma
o pastă fină, numai bună de întins pe pâine. Ceapa o curățăm și o tăiem peștișori,
iar într-o tigaie de teflon o tragem puțin
cu o lingură de ulei, până se înmoaie.
Adăugăm sucul de roșii și turnăm sosul
obţinut deasupra pastei de fasole.
Se poate servi, în perioada postului, pur
și simplu cu pâine proaspătă sau prăjită și
murături.
Poftă bună!

Rețeta următoare este cu totul specială și merită încercată, mai ales dacă vreți să serviți
ceva deosebit...!
TRANDAFIRI DE MERE
ÎN FOIETAJ
Ingrediente: o foaie de aluat foietaj (cca
300 g) decongelat, 3 mere (roșii sunt mai
indicate), 3 linguri de gem (mai ales de
caise), zeama de la 1/2 lămâie, praf de
scorțișoară, zahăr pudră.
Mod de preparare: Merele spălate bine
se taie în jumătate și se scoate cotorul
cu semințe, apoi se feliază subțire-subțire
(mărul fiind așezat pe masă cu partea tăiată în jos). Bucățelele de măr se pun într-un bol împreună cu sucul de lămâie
și apă, astfel încât să fie acoperite complet. Se dau la cuptorul cu microunde
pentru 3 minute. Se scurg de lichid și se
lasă la uscat pe un șervețel de hârtie.
Între timp, întindem foaia de aluat (dacă
e prea groasă încercăm să o întindem
mai mult cu sucitorul) și o tăiem (de-a
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latul) în 6 fâșii. Într-un pahar se pune gemul cu 2-3 linguri de apă, se dă la cuptorul cu microunde pentru 1 minut, iar apoi se omogenizează bine cu o linguriță. Pe
fiecare fâșie de aluat, după ce a fost unsă cu sos de gem, se așază feliile de la jumătate de măr, una după cealaltă, suprapunându-se puțin și acoperind doar jumătatea de sus a foietajului, după care se dă un praf de scorțișoară și se îndoaie cealaltă jumătate de aluat peste mere. Acum rulați cu grijă dintr-un capăt în celălalt și...
gata un trandafiraș. După ce sunt rulaţi toți, se așază într-o tavă acoperită cu hârtie de copt sau unsă cu ulei (sau o tavă de brioșe) și se dau la cuptor cca 40-45 de
minute (până sunt copți și în interior).
Trandafirașii se servesc pudrați cu zahăr. O minunăție!

ȘTIAȚI CĂ...?

Avocado este un fruct, deși mulţi dintre noi tindem să credem că aparţine clasei
legumelor, datorită nuanţei sale verzi și gustului. Iată 3 curiozităţi despre avocado pe
care, cel mai probabil, nu le știați:
• are mai mult potasiu decât bananele;
• este un fruct bogat în proteine;
• are efecte fantastice asupra pielii și părului. Gradul său de coacere se poate testa
apăsând puțin coaja cu degetul: dacă acesta lasă o urmă ușoară, atunci fructul este copt.
Fructul crud poate fi ajutat să se coacă mai repede punându-l într-o pungă de hârtie
(nu în frigider!). Odată coapte, fructele de avocado trebuie consumate în maximum
1-2 zile
Porumb Daniela
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