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P
erioada Postului celui Mare, 
ajuns la cea de a treia săptămâ-
nă, constituie pentru noi un bi-
necuvântat prilej de a ne curăți 

sufl etește și trupește, pentru a putea în-
tâmpina cu cât mai mult folos luminosul 
Praznic al Învierii Domnului. De altfel, în 
noaptea Învierii auzim cântând:

Să ne curățim simțirile și să vedem pe 
Hristos strălucind cu neapropiata lumi-
nă a Învierii...

Exercițiul (adică asceza sau nevoința) 
de a ne înfrâna simțurile și a nu le da tot 
ceea ce ele doresc, când ele doresc, con-
stituie o întoarcere la așezarea cea dintru 
început a Omului în Rai și revenirea la o 
altă orânduială a vieții decât cea cu care 

CUVÂNTUL

EPISCOPULUI

SILUAN

CALEA POSTULUI 

SĂ O SĂVÂRȘIM, 

ÎNVIEREA DOMNULUI 

SĂ O PRĂZNUIM!

lumea aceasta ne-a obișnuit. Și anume: 
suntem chemați să abandonăm principiul 
doririi și să revenim la cel al ascultării.

Omului de azi și, din păcate, nouă tutu-
ror, ne-a intrat în refl ex să dăm curs la aproa-
pe tot ceea ce dorim, adică la tot ceea ce 
vine în bătaia simțurilor noastre. Ba mai 
mult, nici nu mai stăm pe gânduri și, ade-
sea, nici nu ne mai întrebăm dacă ceea ce 
dorim ne face bine sau nu, sau dacă ne este 
de folos ceea ce ochilor sau gustului nostru 
li se pare bun... Dar nu ne mai dăm seama 
că acesta este exact criteriul care a stat la 
baza căderii părinților neamului omenesc, 
Adam și Eva, și a izgonirii lor din Rai.

Ce s-a întâmplat de fapt cu Adam și 
cu Eva? Ei au schimbat temeiul pe care 
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Dumnezeu i-a așezat în Rai, adică ascul-
tarea poruncii Lui, cu acela al doririi 
simțurilor. Căci ne spune Scriptura 
(Facere, 2, 16-17) că: a dat apoi Domnul 
Dumnezeu lui Adam poruncă și a zis: 
„Din toţi pomii din rai poţi să mănânci, 
iar din pomul cunoștinţei binelui și rău-
lui să nu mănânci, căci, în ziua în care 
vei mânca din el, vei muri negreșit! De 
ascultarea acestei porunci depindea, 
așadar, viața și moartea Omului. 

Dar, iată ce se întâmplă (cf. Facere, 3, 
6): femeia, socotind că rodul pomului 
este bun de mâncat și plăcut ochilor la 

vedere și vrednic de do-
rit, pentru că dă știință 
(după cum îi spusese în 
chip mincinos șarpele: 
Dumnezeu știe că în ziua 
în care veţi mânca din el 
vi se vor deschide ochii și 
veţi fi  ca Dumnezeu, cu-
noscând binele și răul. 
Facere, 3, 5), a lăsat as-
cultarea la Dumnezeu, 
făcându-se ascultătoa-
re minciunii. A dat în-
tâietate simțurilor și 
doririi în defavoarea as-
cultării de Cel Care îi 
așezase în Rai ca să-l lu-
creze și să-l păzească 
(cf. Facere 2, 15).

De aici se poate ve-
dea de unde ne vine 
ușurința (sau mai degra-
bă „ușurătatea”) cu care 

lăsăm la o parte cuvântul și porunca lui 
Dumnezeu, gândind, vorbind și făcând 
după cum ni se pare nouă că e bine, în-
crezându-ne mai degrabă în simțurile 
noastre decât în ce e binecuvântat de 
Dumnezeu...

De aceea, o perioadă de exercițiu, ca 
cea de acum, este atât de prețioasă și atât 
de binevenită, tocmai pentru că riscăm 
să trecem peste ce e rânduit și poruncit 
de Dumnezeu, cu o mare ușurință , 
inconștienți fi ind de consecințele pe care 
le poate aduce nesocotirea cuvântului lui 
Dumnezeu.
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Astfel, în perioada 
care ne-a mai rămas până 
la Învierea Domnului, să 
citim cu luare aminte și 
cu regularitate zilnică din 
Sfânta Evanghelie și din 
Psalmi, din cărțile folo-
sitoare de sufl et puse la 
dispoziție de parohiile și 
mănăstirile noastre, dând 
întâietate la ceea ce spu-
ne Dumnezeu și nu la 
ceea ce ne spun simțurile 
sau la ceea ce ne spun 
„ceilalți”.

Schimbarea aceasta 
de optică nu este sim-
plă. Ea nu se produce de 
pe o zi pe alta, după ce 
am trăit vreme îndelun-
gată cum ne dictează 
simțurile, dar perioada 
postului este prilejul de 
a pune început unei altfel de gândiri și de 
viețuiri, pe care să le continuăm și după 
terminarea postului. La aceasta ne pot veni 
în ajutor, alături de lecturarea cuvântului 
lui Dumnezeu, spoveditul și împărtășirea 
cu o frecvență mai sporită, rugăciunea de 
toată vremea, milostenia, cugetarea la 
bunătățile cele dumnezeiești, cererea aju-
torului sfi nților și cunoașterea mai perso-
nalizată a vieților lor, ca ale unora care au 
parcurs deja, până la capăt, calea ce duce 
înapoi în Împărăția lui Dumnezeu, pre-
cum și orice gând, vorbire și făptuire care 
sunt bineplăcute lui Dumnezeu.

Fie ca vremea acestui post să devină 
temelie pentru o viețuire nouă, în care 
să primeze ascultarea cuvântului și a po-
runcilor lui Dumnezeu, ca să murim față 
de doririle și poftele ce se nasc prin 
simțuri, și să ne putem bucura cu toții de 
Harul cel înnoitor de sufl et pe care îl aduc 
moartea și Învierea Domnului Hristos.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos 
și ajutorul Lui să fi e cu voi cu toți!

† Episcopul Siluan
Al Episcopiei Ortodoxe Române

a Italiei
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A
m vorbit anul trecut în aceeași perioadă despre Cina cea de Taină1 – 
eveniment central din Joia Mare și preînchipuire a Împărăției lui Dum-
nezeu – și astfel am ajuns la sfârșitul Cinei, la începutul nopții. Vom 
continua să-L urmăm pe Hristos, pas cu pas, în lupta Sa eroică pen-
tru a mântui Omul și toată făptura. Evenimentele care vor urma au 

avut loc în Joia și Vinerea Mare, dar dacă ne referim la ziua biblică și liturgică, ce începe 
la apusul soarelui, putem spune că totul s-a petrecut în Vinerea Mare (Cina cea de Tai-
nă, arestarea, judecata, osândirea, patima, moartea pe cruce și îngroparea), o bogăție de 
învățături în plan simbolic, căci regăsim în același timp Împărăția (Cina) și moartea, sau 
„învierea și moartea”, pe când în plan concret, istoric, avem „moartea și învierea”. Dar 
acest lucru mărturisește despre faptul că planul dumnezeiesc se împlinește totdeauna, 
orice s-ar întâmpla. Anul acesta Îl vom urma pe Hristos de la ieșirea din foișor până la 
osândirea Sa la moarte, iar pentru aceasta este necesar să ne sprijinim pe toţi cei patru 
Evangheliști. De altfel, în aproape toate riturile, Evangheliile din Joia și Vinerea Mare 
sunt evanghelii compuse, adică formate din pasaje luate de la toți Evangheliștii2. Să ur-
mărim acum această preasfântă istorisire.

1. A se vedea Apostolia nr. 85 (aprilie 2015).
2. În Occident se folosește în multe biserici o Evanghelie concordantă [adică unică] „interpretată” de 

mai multe persoane (diaconul este naratorul, episcopul este Hristos, iar cântăreții diferitele persona-
je) pentru Joia și Vinerea Mare. În ritul bizantin, Evanghelia Cinei celei de Taină este o Evanghelie 
compusă [reunind pericope din cele patru Evanghelii], care se termină cu sfârșitul judecății lui Hristos 
de către Sinedriu. Însă în timpul slujbei Sfi ntelor Patimi (Utrenia din Vinerea Mare, slujba din seara 
Joii Mari) se citesc toate Evangheliile Patimilor, de la cei patru evangheliști, împărțite în 12 perico-
pe, de-a lungul slujbei Utreniei (de unde numele de „slujba celor 12 Evanghelii”). 

JUDECATA ȘI OSÂNDIREA 

LA MOARTE A LUI HRISTOS

ZIDITORUL JUDECAT ȘI OSÂNDIT 

DE PROPRIA SA FĂPTURĂ

(Joia și Vinerea Mare, Mt 26 și 27, 1-2; Mc 14 și 15, 1; Lc 22 și 23, 1; In 18, 1-27)
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Sfântul Ioan nu istorisește Cina, ci se 
concentrează pe larg asupra vestirii trădă-
rii lui Iuda (In 13, 21-30) și, mai ales, este 
singurul care menţionează Spălarea pi-
cioarelor (In 13, 1-20) și Ultimul cuvânt 
al Domnului, care este un monument te-
ologic3 și care se încheie prin marea rugă-
ciune a Fiului către Tatăl Său, numită „ru-
găciunea preoțească” (In 13, 31 – In 17). 
După acest cuvânt foarte lung începe 
înfricoșata noapte a arestării lui Hristos. 

După sărbătorirea Paștilor (evreiesc și 
creștin: Cina cea de Taină), toți cântă 
psalmi de laudă, după obicei. Apoi stră-
bat Ierusalimul de la vest la est, prin sud4, 
trec de cealaltă parte a văii Chedronului 
și încep să urce pe dealul care se afl ă în 
fața Templului, Muntele Măslinilor5, și 
3. Există două vârfuri teologice în Evanghelie: dis-

cursul inaugural (Predica de pe munte) la înce-
putul vieții publice a lui Hristos și „Cuvântul cel 
de pe urmă”, la sfârșitul vieții Sale publice. Primul, 
care reprezintă Legea cea nouă, se adresa între-
gului popor, în timp ce al doilea se adresează 
numai Apostolilor (și încă celor unsprezece, căci 
Iuda ieșise), viitori capi ai Bisericii, și constitu-
ie cea mai înaltă inițiere teologică pe care 
Dumnezeu a dat-o vreodată oamenilor.

4. Drumul cel mai scurt și cel mai direct trecea 
pe la poarta Fântânii, pe la scăldătoarea 
Siloamului, apoi în paralel cu Chedronul și du-
cea până la grădina Ghetsimani.

5. Muntele Măslinilor, pe care evreii îl numesc 
„muntele ungerii”, a fost acoperit de măslini până 
la războiul evreiesc din anul 70, care a dus la dis-
trugerea lor de către romani din motive milita-
re (au mai rămas doar 8 măslini, foarte vechi, 
milenari, ieșiți cu siguranță din cei din vremea 
lui Hristos). Grădina Ghetsimani, care mai exis-
tă în parte și astăzi, se afl a pe coasta dealului, la 
picioarele Muntelui Măslinilor, în fața porții de 

care este unul dintre locurile preferate ale 
lui Iisus (cf. Lc 22, 39). Noaptea este deja 
înaintată. Pe drum, care este destul de lung 
(aproximativ 2 km), Domnul începe să-Și 
pregătească ucenicii și le descoperă ce avea 
să I se întâmple, ca să nu fi e luați prin sur-
prindere: „Voi toți vă veți sminti întru 
Mine în noaptea aceasta” (Mt 26, 31-32 
și Mc 14, 27-28) și îl citează pe prorocul 
Zaharia: „Bate-voi păstorul și se vor risi-
pi oile” (Za 13, 17). Cu toate acestea, fără 
a vorbi deschis despre moartea Sa, sfârșește 
vestind învierea Sa. Petru, care ieșea me-
reu în față, spune: ceilalți poate că se vor 
sminti, însă eu nu. Domnul îi prorocește 
atunci dureroasa și întreita sa lepădare „în 
noaptea aceasta”, înaintea primului cântat 
al cocoșului, adică chiar înainte de răsări-
tul soarelui [și, deci, încă în noaptea pă-
catului] (Mt 26, 31-35; Mc 14, 27-31; Lc 
22, 31-34; In 13, 36-38). Ucenicii spun 
toți, ca și Petru, că sunt gata să moară pen-
tru Învățător.

Sosesc atunci în foarte frumoasa grădi-
nă Ghetsimani, unde Îi plăcea lui Hristos 
să vină cu ucenicii Săi. Domnul va trăi în 
această grădină o primă Pătimire, sufl eteas-
că, înaintea Patimii trupești. Ia cu El triada 
apostolică, pe Petru, Iacov și Ioan, și Se 
îndepărtează pentru a Se ruga: vrea să Se 

răsărit a Templului (Poarta de aur). Cuvântul 
Ghetsimani vine din aramaicul Gat-shamma, 
care înseamnă teasc de untdelemn – nume sim-
bolic, căci Hristos va fi  zdrobit de suferință, mai 
întâi în sufl etul Său, chiar aici, iar apoi în trup, 
la Ierusalim. Însă din această suferință va izvo-
rî bucuria (așa cum din măslinele zdrobite 
izvorăște untdelemnul ungerii).
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pregătească lăuntric – ca om – pentru jert-
fa supremă pe care o va săvârși. Și aici este 
cuprins de înspăimântare și înecat de 
neliniște: „Întristat este sufl etul Meu până 
la moarte”, și are nevoie de ajutor: 
„Rămâneți aici și privegheați împreună cu 
Mine”. Merge puțin mai departe, Se închi-
nă până la pământ dinaintea Tatălui Său, 
Care era de față în chip nevăzut (în legătu-
ră cu fi rea omenească a Mântuitorului), și 
Îi cere să „îndepărteze acest pahar…” pe 
care trebuie să-l bea până la fund, această 
suferință care depășește orice înțelegere, 
„…de este cu putință”. Însă Își termină 
rugăciunea zicând: „Însă nu precum vo-
iesc Eu, ci precum Tu voiești”6. Astfel El 

6. Acest moment poate fi  pus în relaţie cu tulbu-
rarea pe care a simţit-o Hristos la Florii, cu 5 
zile mai înainte: „Acum sufl etul Meu e tulbu-
rat, și ce voi zice?... Părinte, izbăvește-Mă de 

răscumpără, în voia Sa de om liber, neas-
cultarea primilor noștri părinți, Eva și Adam. 
Este în agonie. Se roagă aproape „un ceas” 
(Mt și Mc), apoi Se întoarce către cei trei 
ucenici, care au adormit. Se întristează vă-
zând că nu au fost în stare să-L însoțească 
în suferința Sa pentru a-L ușura și le spune: 
„Privegheați și vă rugați, ca să nu intrați 
în ispită”7. Apoi Se întoarce să Se roage 
încă de două ori, în același fel. Sfântul Luca 
adaugă două precizări remarcabile. Un în-
ger I se arată și Îl mângâie: pentru că oa-
menii nu sunt în stare să-L ajute pe Fiul 
Omului în suferința Sa, îngerii Îi vin în aju-
tor. Iar Hristos e într-o asemenea întristare, 
într-o adevărată agonie fi zică – pe marginea 
morții – că are o „sudoare de sânge”8, pi-
cături de sânge care se amestecau cu su-
doarea Sa și curgeau pe pământ.

Agonia lui Hristos în Ghetsimani este 
foarte importantă din punct de vedere te-
ologic și duhovnicesc. Ea constituie o 

ceasul acesta... Dar pentru aceasta am venit în 
ceasul acesta” (In 12, 27). Hristos suferă 
înfricoșător în sufl etul Său omenesc și este pro-
babil să fi  fost atacat și de Satana, și atunci ca 
și la Ghetsimani (poporul acesta nu Te 
iubește… izbăvește-Te, mai e încă vreme…).

7. „Ca să nu intrați în ispită” și nu „să nu fi ți ispitiți”, 
după cum se traduce adesea (fr. entrer en tenta-
tion, n.tr.). După cum a arătat P. Carmignac în 
teza sa remarcabilă despre Tatăl Nostru din 1965, 
„a fi ispitit” este inevitabil și îngăduit de 
Dumnezeu, în timp ce a intra în ispită înseam-
nă a consimți, și deci a păcătui. Această frază co-
respunde întocmai cu cea de-a 6-a cerere din 
Tatăl Nostru, care trebuie tradusă în același fel 
(„Nu ne duce pe noi în ispită”).

8. Sudoarea de sânge este un fenomen cunoscut 
în medicină (hematidroza). 
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revelație teologică a celor două fi ri ale lui 
Hristos: ca Dumnezeu, știe tot ce I se va în-
tâmpla, dar ca om nu știe; nu înțelege de ce 
El, care e singurul om drept, curat și fără de 
păcat, trebuie să suporte această groaznică 
pedeapsă. Însă persoana Sa (dumnezeias-
că) în care se unesc cele două fi ri ale Sale 
spune „da”9. Fiul spune da Tatălui Său ce-
resc: este „ascultător până la moarte”. 
Importanța duhovnicească a acestui mo-
ment este la fel de mare: în această clipă tra-
gică, Hristos a purtat, în fi inţa Sa omeneas-
că (în suflet), toate suferințele tuturor 
oamenilor, de la Adam și Eva până la ulti-
mul om care se va naște. Cu câteva ore mai 
târziu, le va purta și trupește. Este un mo-
ment capital al mântuirii Lumii: orice per-
soană omenească, oricare ar fi  și în orice 
vreme, care se găsește în cea mai neagră în-
tristare se poate întoarce către Hristos la 
Ghetsimani (Tu, Care ai purtat toate 
suferințele omenești, binevoiește a o purta 
și pe a mea…). Trebuie să ne amintim de 
aceasta și să o spunem. Grădina Ghetsimani 
amintește și simbolizează grădina Raiului, 
Împărăția lui Dumnezeu: este jertfa lui 
Hristos care ne redeschide ușa Raiului. La 
sfârșitul lungii Sale rugăciuni, Domnul le 
poruncește ucenicilor să se ridice: „Iată s-a 
apropiat cel ce M-a vândut”.

Pe dată apare Iuda, ucenicul-trădător, 
în fruntea unei „mulțimi multe10, cu săbii 

9. Sfântul Ambrozie: „Ca om, a respins moartea; 
ca Dumnezeu, a păstrat pedeapsa”. Despre Luca, 
SC n° 52 bis, p. 176.

10. Sfântul Ioan adaugă: „oaste și slujitori de la ar-
hierei și farisei” (18, 3), iar puțin mai departe: 

și cu ciomege”. Pentru ce „arhiereii și bătrâ-
nii” aveau nevoie de Iuda? Pentru că aceas-
tă trupă numeroasă (alcătuită din păzitorii 
Templului și din soldați) nu ar fi  putut să-L 
recunoască pe rabbi Ieshouah, mai ales 
noaptea, și nu știau unde se găsea. Însă Iuda 
știa că Învățătorul său va veni în acel loc, 
care Îi era cunoscut. Și dăduse paznicilor 
un semn: „Pe care-L voi săruta, Acela este, 
puneți mâna pe El”. Îl sărută deci pe 
Învățătorul, zicând „Bucură-Te, Învățătorule”, 
ca de obicei. Iisus îi spune: „Prietene11, pen-

„ostașii și comandantul și slujitorii iudeilor” 
(18, 12). La Templu erau ostași comandaţi de 
un „comandant al Templului”, însărcinați cu 
supravegherea sfântului lăcaș și a celor care 
țineau de Sinedriu. Și la Ierusalim erau soldați. 
Guvernatorul roman al Iudeii avea sub coman-
da sa o garnizoană de trupe auxiliare compu-
se din soldați care nu erau evrei, însărcinați cu 
menținerea ordinii, care aveau baza în Cezareea, 
dar erau prezenți la Ierusalim cu prilejul săr-
bătorilor la care se făceau pelerinaje (cum este 
cazul la Paști) și cantonate în fortăreața Antonia, 
în colțul de nord-vest al Templului. Dacă ținem 
seama de ce spun Sfântul Luca și Sfântul Ioan, 
în această „trupă” venită să-L aresteze pe Iisus 
se găseau păzitori ai templului și soldați, îm-
preună cu comandantul lor (ofițer superior 
care comanda trupa) și, în plus, „slujitorul ar-
hiereului”, însărcinat cu supravegherea 
operațiunii despre care trebuia să dea seamă 
acestuia. Erau mulți („mulțime multă”) și 
înarmați. Se vede că a existat aici o alianţă în-
tre cele două puteri, puterea religioasă evreias-
că și puterea politică romană păgână.

11. În greacă etairos: tovarăș, ucenic, tradus în la-
tină prin amicus. Învățătorul nu a uitat că El îl 
chemase pe acest ucenic, care nu s-a arătat vred-
nic de încrederea Sa. Este deja o judecată. Iuda 
va fi  judecat (sau, mai degrabă: a fost judecat) 
ca ucenic, Apostol, prieten al lui Hristos.
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tru ce ai venit?” (Mt) și adaugă, la Sfântul 
Luca: „Iuda, cu un sărut ai vândut pe Fiul 
Omului”. Bunătatea Învățătorului nu este 
nici slăbiciune, nici neștiință: Hristos știe 
toate. 

Iisus nu se teme de această trupă: „Pe 
cine căutați?”. „Pe Iisus Nazarineanul.” 
„Eu sunt.” Se dau înapoi și cad la pământ: 
maiestatea și seninătatea Învățătorului îi 
zdrobește. Scena se reproduce încă o dată. 
Iisus adaugă: „Dacă pe Mine Mă căutați, 
lăsați-i pe aceștia să se ducă”. Învățătorul 
Se îngrijește de ucenicii Săi. Atunci, 
Petru, care avea o sabie12, lovește un ostaș, 
pe „sluga arhiereului, Malhus”, și îi taie 
o ureche. De îndată Iisus îl ceartă: 
„Întoarce sabia ta la locul ei, că toți cei 
care scot sabia, de sabie vor pieri”. Ce 
lecție universală! Și adaugă: „Sau ţi se 
pare că nu pot să rog pe Tatăl Meu și 
să-Mi trimită acum mai mult de două-
sprezece legiuni de îngeri? Dar cum se 
vor împlini Scripturile…?”. Trebuie să 
mor și să înviez pentru a mântui pe Om. 
Apoi îl vindecă pe slujitor, punându-i la 
loc urechea („Și atingându-Se de urechea 
lui, l-a vindecat”, Lc 22, 51b).
12. Putem fi  surprinși că Iisus i-a spus, la ieșirea 

din foișor, să ia o sabie (Lc 22, 36-38). Dar ne 
putem gândi că voia să dea mai târziu o lecție 
duhovnicească lui Petru, celor Doisprezece, 
Bisericii și întregii omeniri. Căci Dumnezeu e 
„blând și smerit cu inima” și nu acționează cu 
violență. E păcat că cei care se numesc „urmași 
ai lui Petru” nu au ținut cont de acest lucru în 
timpul celui de-al doilea mileniu și că s-au vă-
zut astfel mai mulți papi ai Romei în fruntea 
oștirilor înarmate (ca Leon IX, papa din vre-
mea Schismei de la 1054!).

Apoi Iisus ceartă mulțimea: Mă arestați 
ca pe un tâlhar, când în fi ecare zi am învățat 
în Templu… Atunci, ostașii pun mâna 
pe Iisus, în vreme ce toți Apostolii Îl pă-
răsesc și fug. Unul dintre ei, care era înve-
lit numai într-un cearceaf, e prins de ostași: 
lasă cearceaful în mâinile lor și fuge „gol”. 
Omul care-L părăsește pe Dumnezeu este 
gol (cf. Adam și Eva după cădere: au vă-
zut că erau goi – Fac 3, 10). Soldaţii Îl lea-
gă pe Iisus (prinzându-I mâinile cu frân-
ghii) ca și cum ar fi fost un răufăcător 
periculos. Dușmanii lui Hristos L-au ares-
tat noaptea, înaintea Paștilor, pentru că se 
temeau de o mișcare populară (Iisus era 
cel mai faimos rabbi din Israel). Dar noap-
tea are și un înțeles simbolic: este noap-
tea păcatului și vremea lucrurilor ascun-
se. De altfel, Mântuitorul va spune celor 
care Îl arestează: „Dar acesta este ceasul 
vostru și stăpânirea întunericului” (Lc 22, 
53). Arestarea Sa la Ghetsimani s-a petre-
cut probabil între orele 2 și 3 dimineața 
(Domnul S-a rugat probabil la Ghetsimani 
vreme de două sau trei ceasuri).

Ostașii și slujitorii Îl duc pe cel prins, cu 
forța, „la marele preot”. Dar Sfântul Ioan 
precizează că L-au dus mai întâi la Hanna13, 

13. Hanna, sau Hanin / Hanan (și nu Ana!). Marea 
preoție, care la origine, sub Solomon, era pe viață 
și ereditară (încredințată lui Sadoq, de unde ex-
presia de preoție „sadocită”, care a dat „saducheu”), 
a devenit un instrument de putere în mâinile se-
leucizilor [suveranii greci, urmașii lui Alexandru], 
apoi ale Hasmoneilor [coborâtori din Macabei] 
și, în sfârșit, ale lui Irod (zis „cel Mare”), care a 
numit și a destituit pe marii preoți după bunul 
său plac (pentru a le micșora puterea). El își 
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socrul marelui preot Caiafa. Acest lucru 
poate părea surprinzător, dar trebuie să ne 
amintim că marii preoți erau aleși, de la 
Irod, din mari familii preoțești, dintre care 
cea mai importantă era cea a lui Hanna, care 
fusese mare preot din anul 6 până în 15 î.
Hr, și care era probabil decanul Sinedriului 
(foștii  mari preoți erau membri ai 
Sinedriului): el colabora strâns cu guver-
natorii romani și reușise să facă să fi e numit 
mare preot după el fi ul său mai mare, iar 
apoi ginerele său, Caiafa. Era personajul cel 
mai infl uent și cel mai puternic din Israel. 
Iisus este dus fără menajamente în acest pa-
lat, care se găsea în „cetatea preoților”, în 
centrul Ierusalimului (între Templu și pa-
latul lui Irod), și ale cărui temelii au fost des-
coperite. Fostul mare preot „L-a întrebat 
pe Iisus despre ucenicii Lui și despre 
învățătura Lui”. Domnul Se miră și răspun-
de că a „vorbit totdeauna pe față și a învățat 
în sinagogă și în Templu” și că nu avea de-
cât să întrebe pe cei care L-au auzit. Hristos 
nu Se lasă impresionat și nu-I e frică, ceea 
ce mânie pe unul dintre slujitori, care Îi dă 
o palmă, reproșându-i că „așa răspunde ar-

însușise paza veșmintelor liturgice somptuoase 
ale marelui preot, pe care nu le „împrumuta” de-
cât pentru marile ceremonii. Romanii au con-
tinuat această politică, pentru că marele preot 
avea o putere considerabilă asupra poporului. 
De aceea Sfântul Ioan spune că „în anul acela” 
Caiafa era mare preot. De fapt, marii preoți erau 
aleși din marile familii preoțești (care erau în 
număr de vreo zece și se căsătoreau între ei), 
dintre care cea mai importantă era cea a lui 
Hanna. Datorită colaborării sale strânse cu ro-
manii, cinci dintre fi ii săi vor fi  mari preoți, ca și 
ginerele său, Caiafa.

hiereului”. Domnul dă atunci un răspuns 
care e o comoară de înțelepciune veșnică și 
un colac de salvare pentru toți cei care sunt 
acuzați pe nedrept: „Dacă am vorbit rău, 
dovedește ce este rău, iar dacă am vorbit 
bine, de ce Mă baţi?” (In 18, 22-23). Hanna 
este atât de nedumerit că-L trimite pe Iisus 
la ginerele său, marele preot Caiafa14.

În tot acest timp se petrece, după isto-
risirea Sfântului Ioan, un eveniment dure-
ros: întreita lepădare a lui Petru, proro-
cită de Hristos în timpul drumului de la 
foișor la Ghetsimani. Petru și un „alt uce-
nic”, pe care Tradiția îl identifi că cu Ioan15, 
se întorseseră din drum după ce fugiseră 
și-L urmaseră de departe pe Iisus până la 
palatul lui Hanna. Sfântul Ioan, „care era 
cunoscut arhiereului”, a putut să intre în 
curte, pe când Petru stătea la poartă. Apoi 
a reușit să-l bage înăuntru. Dar acesta a fost 
recunoscut de slujnica portăreasă și a tăgă-
duit prima dată că e ucenic al lui Iisus. Apoi 
Petru s-a dus să se încălzească la un foc16 

14. Caiafa: Yosef Qayafa (sau Iosif Ben Kaipha) 
aparținea probabil puternicii familii preoțești 
Boethos (Simon Boethos a fost numit mare 
preot de către Irod). Era saducheu și un per-
sonaj care nu merita respect: mic, obez, urât și 
rău, foarte supus lui Pilat. De altfel, numele de 
Caiafa este o poreclă („Tiranul”). Va rămâne 
în funcție destul de mult timp (din 18 până în 
36 d.Hr). Mormântul său a fost descoperit în 
1990 în valea Gheenei, ceea ce reprezintă o ju-
decată dumnezeiască.

15. Sfântul Ioan este singurul care istorisește acest 
fapt și nu putea să spună „eu”. A spus deci „un 
alt ucenic”.

16. Ostașii au aprins un foc (probabil într-un fel 
de vatră exterioară, în aer liber, după modelul 
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aprins de ostași, căci era frig. Aceștia l-au re-
cunoscut. Petru a tăgăduit a doua oară „cu 
jurământ” (Mt). Și, în sfârșit, unul dintre slu-
jitori, apropiat de cel căruia Petru îi tăiase 
urechea, a recunoscut că l-a văzut la 
Ghetsimani17. Petru a intrat în panică, „a în-
ceput să se blesteme și să jure: nu cunosc pe 
omul acesta” (Mt și Mc). Atunci a cântat 
cocoșul (era răsăritul soarelui, către ora șase 
dimineața în acel început de primăvară). 

celor care s-au descoperit în acel loc) pentru 
că era frig. Era miez de noapte, la sfârșitul ier-
nii, chiar în ziua echinoxului de primăvară, în 
Vinerea Paștelui evreiesc. Hristos a îndurat și 
frigul acesta, simbol al răcelii inimii oameni-
lor pentru Dumnezeu, peste toate celelalte!

17. De fapt, după Sfântul Matei, Petru a fost recu-
noscut și după accentul său galileean.

Iisus S-a întors și l-a privit pe Petru cu du-
rere. Petru și-a amintit de prorocia 
Învățătorului său: „a ieșit afară și a plâns cu 
amar”. În timpul acestei nopți înfricoșătoare, 
Hristos era singur, părăsit de toți, trădat de 
unul dintre Apostolii Săi și lepădat de al-
tul ,  pur tător ul  de cuvânt al  celor 
Doisprezece. Numai Tatăl Său ceresc Îi 
purta iubirea Sa în ascuns. Desigur, nu este 
ușor să situăm cu precizie aceste eveni-
mente, pentru că Sfântul Ioan plasează 
prima lepădare la Hanna, iar celelalte două 
la Caiafa. Însă cei trei Sinoptici trec sub tă-
cere interogatoriul de la Hanna și nu vor-
besc decât de cel de la Caiafa, la care situ-
ează cele trei lepădări. Sfântul Luca 
precizează că s-a scurs aproape o oră între 
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primele două și cea de-a treia lepădare. Ne 
putem gândi că cei doi arhierei locuiau în 
același palat sau aceeași cetate18.

Domnul este deci dus dinaintea mare-
lui preot în funcție, Caiafa. Aici va avea loc 
judecata lui Hristos și osândirea Lui la 
moarte. Acest proces se petrece ceva mai 
târziu (Lc: „la ziuă”)19. Sfântul Matei și 
Sfântul Marcu ne precizează că tot 
Sinedriul20 este de față, lucru neobișnuit, 

18. Cea mai mare parte a acestor palate din „ceta-
tea preoților” comunicau între ele. Trebuie să 
adăugăm că „curtea” în care se încălzeau ostașii 
juca rolul unui atrium din frumoasele case ro-
mane, adică dădea spre „apartamente” diferi-
te, ceea ce îngăduia unui clan familial să rămâ-
nă împreună, lăsând în același timp o anumită 
intimitate fi ecărei familii. Cu toate acestea, tre-
buie să remarcăm că bibliștii, până la o dată re-
centă, situau palatul lui Caiafa în sud-vestul 
Ierusalimului, nu departe de foișor și de pala-
tul lui Irod, deci destul de departe de palatul 
lui Hanna. Mai mult nu se poate spune.

19. Probabil către orele 6 sau 7 dimineața. Nu este 
mereu ușor să punem de acord istorisirile ce-
lor patru Evangheliști, și mai ales această re-
marcă cronologică a Sfântului Luca cu cânta-
tul cocoșului, care va urma celei de-a treia 
lepădări a lui Petru. Este posibil ca Hristos să 
fi  petrecut o (mică) parte din noapte închis un-
deva, mai ales între cele două interogatorii. 

20. Sinedriu vine din grecescul synedrion (sfat). 
Mai este numit și gerousia (sfatul bătrânilor), 
presbyterion (adunarea bătrânilor), boulê (adu-
nare), beth din (în evreiește: tribunal). Este o 
adunare de 70 de înțelepți (o referință la Moise: 
Ieș 24, 1-9 și Num 11, 16-17), condusă de ma-
rele preot în exercițiu (în total, 71 de membri), 
care este organul guvernului poporului evreu. 
El se întrunea în mod normal în Templu. 
Funcțiile sale principale erau de a interpreta 
legea și de a judeca (mai ales pe falșii proroci): 

mai ales la ora aceea. Acest Sinedriu sau 
„Sfat” era organul guvernului poporului 
evreu (în plan religios) și tribunalul suprem 
în Israel (însărcinat mai ales cu judecarea 
falșilor proroci). Număra 71 de membri 
(arhierei, preoți, cărturari și farisei) și era 
condus de marele preot în exercițiu. Trebuie 
să remarcăm că Hristos este singur dinain-
tea a 71 de judecători, fără avocat21, și că a 
petrecut o noapte îngrozitoare, fără să mă-
nânce și fără să doarmă, tratat cu brutalita-
te de zbirii Săi și lăsat în frig. Dumnezeu e 
judecat de cei pe care i-a făcut! Procesul pe 
care I-l fac lui Iisus este unul foarte ciudat, 
pentru că sentința fusese hotărâtă dinain-
te. Într-adevăr, Evangheliștii ne spun în mai 
multe rânduri, cu mult înainte de proces, 
că voiau să-L omoare pe Iisus: chiar înain-
te de a relata venirea Sa la Ierusalim pen-
tru sărbătoarea Corturilor, adică cu șase 
luni înainte de Patima Sa, Sfântul Ioan ne 
spune că Hristos rămânea în Galileea „pen-

hotărau tot ceea ce ţinea de cult. Se găseau în 
el saduchei (mai ales printre preoți) și farisei 
(mai ales printre cărturari).

21. De fapt, existau oameni favorabili lui Iisus în 
Sinedriu. Cunoaștem cel puțin doi: Nicodim 
fariseul și Iosif din Arimateea. Iosif era „ucenic 
al lui Iisus, dar într-ascuns, de frica iudeilor” (In 
19, 38); Sfântul Luca ne spune că „nu se învoi-
se cu sfatul [de a osândi pe Iisus la moarte] și cu 
fapta lor” (Lc 23, 51). Nicodim însă venise noap-
tea să vorbească cu Iisus (In 3, 1-21) și va avea 
îndrăzneala să-L apere cu prilejul unei întruniri 
a Sinedriului (In 7, 50-52); el e cel care îl va aju-
ta pe Iosif din Arimateea să-L coboare pe Iisus 
de pe Cruce și va aduce aromate. Trebuie deci 
nuanțată expresia Sfântului Marcu („cu toții au 
hotărât că era vinovat de moarte”).
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tru că iudeii căutau să-L omoare” (In 7, 
1). Și, dacă ar fi  vrut să știe mai multe des-
pre El și învățătura Lui, le-ar fi  fost ușor să-L 
întâlnească pe Iisus, între rabbi, la Templu, 
cu atât mai mult cu cât acolo se întrunea 
de obicei Sinedriul. Însă trebuie să adău-
găm că dincolo de reproșul ofi cial pe care 
I-l vor face (că S-a declarat Mesia, Fiul lui 
Dumnezeu), mai există un alt motiv care 
e omniprezent în Evanghelie, și anume in-
vidia. Rabbi Ieshouah este cel mai faimos 
rabbi din Israel: mulțimile aleargă după El 
și admiră faptele și minunile pe care le 
săvârșește. Toate aceste personaje impor-
tante, care dețin puterea religioasă, sunt ge-
loase și furioase pe El: rabbi din Nazareth 
îi deranjează, cu atât mai mult cu cât îi cear-
tă. Lucrul acesta era atât de evident încât 
și Pilat credea astfel22.

Procesul începe: fi indcă nu au de fapt 
nimic să-I reproșeze, vor căuta mărturii 
mincinoase împotriva lui Iisus. Este un 
lucru pervers: nu caută nici dreptatea, nici 
adevărul, ci vor numai să ucidă pe cineva 
care îi umbrește și care nu a făcut nimic 
rău (Pilat va recunoaște acest lucru!).

Se găsesc martori mincinoși, dar care 
se încurcă și se contrazic. Iisus rămâne tă-
cut dinaintea acestei mascarade judiciare. 
În sfârșit, vine unul care aduce o învinuire 
mai serioasă: acest om a zis: „Voi dărâma 
acest templu făcut de mână, și în trei zile 
altul, nefăcut de mână, voi clădi” (Mc 14, 
58). Hristos spusese aceasta atunci când îi 
alungase pe neguțători din Templu prima 
22. Sfântul Marcu spune: „Pilat știa că arhiereii Îl 

dăduseră în mâna lui din invidie” (15, 10).

dată, la începutul vieții Sale publice, însă 
cuvintele Sale au fost răstălmăcite, căci 
El spusese: „Dărâmați Templul acesta și în 
trei zile îl voi ridica”. Iar Sfântul Ioan adau-
gă: „Iar El vorbea despre Templul trupului 
Său” (In 2, 18-21): de fapt, fraza Lui însem-
na: omorâți-Mă și voi învia după trei zile; 
era o prorocie a morții și învierii Sale. Învi-
nuitorii săi își freacă mâinile: l-am prins! 
„Însă Iisus tăcea”. Caiafa, excedat, pune 
atunci întrebarea crucială: „Ești Tu Hris-
tosul, Fiul lui Dumnezeu?” Iisus răspun-
de, pentru că e adevărata și singura întreba-
re: „Da, sunt”. Și prorocește Înălțarea și 
întoarcerea Sa în slavă, sigur că Tatăl Său 
ceresc Îl va învia după moartea Sa trupeas-
că. Marele preot își sfâșie atunci veșmintele23 
și spune: „A hulit24... Ce vi se pare vouă?”. 
Și toți Îl osândesc la moarte. Lucrul nu 
este spus ca atare în Evanghelie, pentru că 
evreii nu aveau dreptul să omoare pe cine-
va25: acest lucru era rezervat puterii romane. 
23. În obiceiul evreiesc, a-și sfâșia veșmintele (adi-

că, teoretic, a se dezgoli sau a-și dezgoli piep-
tul) era un fel de a-și exprima durerea (în caz 
de doliu) sau indignarea. Dar în acea vreme lu-
crul acesta era numai formal și nu făcea ca 
veșmântul să nu mai poată fi  folosit.

24. Hula sau blasfemia vine din grecescul blasphêmia: 
insultă, ocară. Este un cuvânt care-L insultă pe 
Dumnezeu, un cuvânt sacrilegiu, o ocară sau hulă 
împotriva lui Dumnezeu. Acest lucru era pedep-
sit prin omorârea cu pietre (Lev. 24, 16).

25. Romanii retrăseseră Sinedriului dreptul de a 
omorî (care este omniprezent în Legea lui 
Moise), pentru că voiau să păstreze astfel or-
dinea și controlul asupra poporului. De altfel, 
evreii înșiși îi vor spune lui Pilat, când i-l vor 
aduce pe Iisus: „Nouă nu ne este îngăduit să 
omorâm pe nimeni” (In 18, 31).
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Iată de ce Evangheliștii menţionează deci-
zia Sinedriului astfel: „iar ei toți au judecat 
că El este vinovat de moarte” (Mc 14, 64 și 
Mt 26, 66). De fapt, e într-adevăr vorba de 
o osândire la moarte, fără nici o circumstanță 
atenuantă, dar pe care nu au dreptul să o 
execute. Trebuie să facă apel la guvernato-
rul roman, să-l facă să confi rme legal pe-
deapsa și să o execute. Sunt atât de mulțumiți 
că au reușit să-L doboare pe micul rabin din 
Galileea, că se vor dezlănțui împotriva 
osânditului: Îl scuipă în față, semn de mare 
dispreţ, Îl ocărăsc, Îl lovesc cu pumnii și 
palmele. Și, pentru a se „distra” și a-L ridi-
culiza și mai mult, îi pun un văl pe față, Îl 
lovesc și Îi spun: „Prorocește, Hristoase! 
Spune-ne cine Te-a lovit”. Omul își bate joc 
și râde de Dumnezeu. Satana se distrează 
și crede că e biruitor, dar ar fi  trebuit să fi e 
atent la conținutul psalmilor. Când ne gân-
dim că membrii acestui „sfat” erau renumiți 
ca bătrâni, înțelepți, oameni cu frica lui 
Dumnezeu, ne întrebăm dacă nu cumva 
visăm: ne apucă amețeala. Omul fără Dum-
nezeu poate deveni asemenea unei fiare 
sălbatice.

Apoi Îl dau pe mâna guvernatoru-
lui roman Ponțiu Pilat: el singur are pu-
terea de a rosti (sau nu) sentința legală 
de condamnare la moarte și de a o exe-
cuta, căci deține această putere politică 
de la împărat, Tiberiu. Iată de ce Dom-
nul va spune dinaintea soldaților romani 
care Îl răstignesc: „Părinte, iartă-i, căci 
nu știu ce fac” (Luca 23, 34). Într-ade-
văr, soldații păgâni nu puteau ști ce în-
semna termenul „Hristos”: ei ascultau de 

ordine. Dar Domnul nu a spus asta dina-
intea Sinedriului, pentru că ei știau ce 
fac: Îl respingeau pe Mesia și-L omorau 
pe Fiul Omului. Tot ce se va petrece cu 
Pilat ține de Patima trupească a lui Hris-
tos, pentru că va fi  torturat (biciuire, cu-
nuna de spini…) înaintea răstignirii Sale. 
De aceea vom relata aceste evenimente 
tragice într-un alt articol consacrat Pati-
mii și morții Domnului.

Ca epilog, ne putem pune întrebarea: 
ce putea Hristos să facă în afară de a spu-
ne adevărul? A spus adevărul, pentru că 
El  este  Adevăr ul și  Cuvântul  lui 
Dumnezeu, gura Tatălui ceresc. Straniu 
tribunal: cel care este nevinovat și care a 
spus adevărul este osândit. Cei care L-au 
judecat sunt nedrepți, nelegiuiți și răi. 
Suntem în fața dreptății omenești, care 
este după fi rea cea căzută.

Iisus Hristos, Domnul și Dumnezeul și 
Mântuitorul nostru, singurul om drept, cu-
rat și desăvârșit, dreptul Judecător, a fost 
judecat chiar de cei pe care îi pusese jude-
cători (ei își aveau puterea de la Moise, care 
o avea de la Dumnezeu Însuși). El, singu-
rul Preot, marele nostru preot veșnic, a fost 
respins de propriii Săi preoți, de clerul Său, 
care fusese hirotonit de El (prin mijlocirea 
lui Moise). Mesia a fost respins, judecat, 
osândit și torturat, nu de niște golani, ci de 
elita religioasă din Israel: „preoții, cărtura-
rii și fariseii”, adică de cler, de teologi, de 
asceți. Este o lecție la care Biserica – și oa-
menii Bisericii – ar face bine să cugete.

Pr. Noël TANAZACQ, Paris
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1. De ce postim 
șapte săptămâni 

înainte de 
Învierea Domnului?

Perioada de postire de dinainte de 
Paști este structurată în două părţi 
distincte, după cum urmează: A) 
Po s t u l  P ă r e s i m i l o r  s a u  a l 
Patruzecimii, ce durează șase săp-
tămâni și care în Biserica primară 
era legat de botezul catehumenilor 
(Alexandria, sec. IV), motiv pen-
tru care în Sâmbăta lui Lazăr (a 41-a 
zi din post) se cântă „Câţi în Hristos 
v-aţi botezat”, dar și ca perioadă de 
asceză, după modelul Mântuitorului, 
în vederea prăznuirii Paștelui (cf. 
Sfântul Atanasie cel Mare – Epistole 
Festale); B) Săptămâna Patimilor, 
care constituia la sfârșitul secolului 
al III-lea postul propriu-zis al 
Paștelui, păzit în diferite moduri în 
întreaga Biserică.
Râvna creștinilor a dus la alipirea pos-
tului Păresimilor la postul din 
Săptămâna Patimilor, formându-se 
astfel Postul cel Mare, care durează 
șapte săptămâni.

De ce…?
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2. De ce slujim 
Liturghia Darurilor 
mai înainte sfi nţite?

Împărtășirea cu Darurile mai îna-
inte sfi nţite a apărut ca o necesita-
te pentru zilele de ajunare în care creș-
tinii se cuminecă după slujba de seară. 
Astfel că, încă din secolul al V-lea, 
Liturghia Darurilor mai înainte sfi n-
ţite era legată de Vecernie, pentru 
a nu întrerupe postul decât la apu-
sul soarelui. Această rânduială se 
poate săvârși de luni până vineri în 
Postul Mare, cu precădere în zilele 
de miercuri și vineri, cu excepţia 
praznicului Bunei Vestiri și a zile-
lor aliturgice. Împărtășirea se face 
cu Darurile sfi nţite la Liturghia din 
duminica anterioară. Începând cu 

secolul al VII-lea i-a fost atribuit ti-
tlul de „Liturghia Sfântului Grigorie 
Dialogul”, însă nu pentru că a fost 
alcătuită de el, ci pentru că rându-
iala aceasta a fost adusă de el de la 
Constantinopol la Roma.

3. De ce cinstim 
Sfânta Cruce în Duminica 
a III-a din Postul Paștelui?

Cinstim Sfânta Cruce în Duminica 
de la jumătatea Postului Paștelui 
pentr u că ea rezumă în sine 
Iconomia Patimii și a Învierii lui 
Hristos; este astfel o prevestire a 
ceea ce are să se întâmple în 
Săptămâna Patimilor. Patimile, 
Răstignirea și Învierea se întâlnesc 
în Sfânta Cruce. „Bucură-te, Cruce 
purtătoare de viaţă, raiule cel fru-
mos al Bisericii, pomul nestricăciu-
nii, care ne-ai înfl orit desfătarea sla-
vei celei veșnice... dă-ne și nouă 
acum să ajungem la Patimile lui 
Hristos și la Înviere!” (una din idio-
melele din Duminica a III-a din 
Postul Mare, care se repetă literal 
ca imn în Vinerea Mare).

Pr. Mihai Anton
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FILOCALIC

P
uterea de a distinge prezența 
ispititoare a diavolului și a 
identifi ca șiretlicurile acestu-
ia în tumultul viețuirii pătimașe 

este cu siguranță caracteristică oameni-
lor înduhovniciți, care au căutat cu ade-
vărat să înțeleagă ce e rău și ce e bine, în 
opoziție cu ce îmi place și ce nu îmi place, 
cu ce vreau și ce nu vreau. Mântuitorul 
Însuși ne-a purtat spre această claritate a 
distingerii printr-o Evanghelie pe cât de 
profundă, pe atât de limpede.

Noblețea acestei simplități duhovnicești 
se regăsește, printre atâtea și atâtea alte 
exemple, și în atitudinea avvei Sisoe cel 
Mare față de un ucenic lovit de patima răz-
bunării. Patericul egiptean ne spune că la 
acest mare trăitor al pustiei, nevoitor la 
cumpăna secolelor IV și V, a venit la un 
moment dat un frate din cale afară de mâh-
nit. Era cuprins de o frământare ce nu îi 
dădea pace de ceva vreme și se destăinui 
bătrânului, spunându-i tulburarea aceasta. 

Un alt frate ce își căuta, asemenea lui, 
liniștea în jurul părintelui i-a făcut o oa-
recare nedreptate. Și nu numai că era su-
părat pentru aceasta, dar îl cucerise gân-
dul răzbunării, pe care era hotărât să o 
săvârșească. Bătrânul l-a sfătuit cumin-
te să renunțe la gândul răzbunării și să îl 
ierte pe celălalt frate, uitând nedrepta-
tea, dar în zadar. Fratele jignit era cu to-
tul hotărât să își facă dreptate cu propri-
ile-i puteri. Văzând o îndârjire atât de 
mare, Avva Sisoe nu se mai ostenește în 
lupta cu gândul pătimaș al fratelui, ci îi 
propune la despărțire să se roage împre-
ună. „Dumnezeule”, spune în rugăciune 
avva, „noi nu mai avem nevoie de purta-
rea Ta de grijă, că ne facem singuri izbân-
dă”. Și, auzind cuvintele acestea, tânărul 
s-a smerit, și-a înmuiat sufletul în 
înțelepciunea rugăciunii părintelui său 
duhovnicesc și a căzut la picioarele aces-
tuia  zicând: „Nu mă mai judec cu fr atele 
meu, iartă-mă, avvo”.
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DIN CUVINTELE AVVEI SISOE
Cuvântul 1:

Pentru că îi făcuse strâmbătate,
supărat pe aproapele său, un frate

voia singur izbândă să își facă.
Avva Sisoe l-a-ndemnat atunci să tacă

și să uite.
„– Nu, părinte...

...vreau să răzbun această-nșelăciune.”
Iar avva l-a-ndemnat la rugăciune.

Și când vorbeau cu Domnul cel de sus
a spus

temut și-ncet părintele Sisoe:
„– Doamne, să ne-ngrijești n-avem nevoie,

nici să-ţi reverși pronia peste noi,
căci ne izbăvim singuri din nevoi.”

Și, văzând fratele așa o-nţelepciune,
s-a dus cerând iertare și făcând plecăciune.

Pr. Trandafi r Vid
(din volumul „De Dragul Păcătoșilor. Încercări de versifi care a Patericului”)
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SFÂNTUL MUCENIC

IANUARIE 

EPISCOP DE BENEVENTO

21 APRILIE

A
tunci când împărații păgâni Di-
ocleţian și Maximian, mâniindu-
se asupra creștinilor, au început 

prigoana împotriva lor, Ianuarie episco-
pul a fost prins și dus înaintea ighemonu-
lui Campaniei, Timotei. Acesta, silindu-l 
în multe feluri spre închinarea la idoli, în-
cercând să-l amăgească cu diferite vorbe 
iar apoi încercând să-l înfricoșeze, după 
ce l-a văzut neclintit în credinţa creștină, 
a poruncit să fi e aruncat spre ardere într-
un cuptor încins. Și a fost păzit sfântul ne-
vătămat, ca altădată cei trei tineri în cup-
torul Babilonului. Căci îngerul lui 
Dumnezeu pogorându-se la dânsul, pu-
terea focului în răcoreală a prefăcut-o, iar 
sfântul dănţuind și cântând în mijlocul fo-
cului, slăvea pe Dumnezeu. Și ieșind din 
cuptor, au văzut toţi că de hainele lui fo-
cul nu s-a atins și se mirau foarte tare.

Iar ighemonul crezând că episcopul 
creștinilor s-a păzit întreg cu puterea vră-
jilor, s-a mâniat mai tare și a poruncit ca 

atât de mult să-l întindă pe mucenic, în-
cât să se dezlege încheieturile din alcătu-
irile lor – și așa întins să-l bată fără milă. 
Aceasta făcând, atât de mult l-au bătut, 
până ce tot trupul lui s-a sfărâmat, încât 
se vedeau oasele goale și pământul s-a um-
plut de sânge. La această înfricoșătoare 
priveliște au asistat și doi creștini, Faust 
diaconul și Desiderie citeţul, stând în mul-
ţime și privind la pătimirea sfântului epi-
scop.

Și păgânii i-au cunoscut că sunt creș-
tini, deoarece pe de o parte se bucurau cu 
duhul de vitejeasca lui răbdare, dar și plân-
geau pentru chinurile cele cumplite ce i 
se dădeau. Astfel că păgânii i-au prins pe 
amândoi, pe Faust și pe Desiderie și, le-
gându-i împreună cu Sfântul Mucenic 
Ianuarie episcopul, i-au dus la ighemon 
în cetatea Putioli, aruncându-i acolo în 
temniţă. Și erau închiși pentru Hristos în 
temniţa aceea Proclu și Sosie, diaconii ce-
tăţii Putioli, precum și doi oameni simpli, 
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Eutihie și Acution, osândiţi spre mânca-
rea fi arelor.

Apoi, în ziua următoare au fost scoși 
toţi, împreună cu episcopul, și au fost daţi 
la fi are. Iar Dumnezeu, Care se preamă-
rește în sfi nţii Săi, a astupat gurile fi arelor, 
ca altădată în groapa în care a fost arun-
cat Daniil, încât nici una dintre ele nu s-a 
atins de vreun mucenic, ci toate, schim-
bându-și cruzimea cea fi rească în blânde-
ţe de oaie, au mers și au căzut la picioare-
le sfântului episcop. O minune ca aceea 
mai presus de fi re, i-a adus pe toţi cei ce 
priveau în mirare și spaimă.

Însă ighemonul, socotind și această 
dumnezeiască putere ca pe o vrajă creș-
tină, se gândea cum să dea pierzări pe arhi-
ereul lui Dumnezeu și pe cei dimpreună 

cu el. Astfel, tulburându-se cu mintea, 
deodată a orbit și cu ochii cei trupești, orb 
fi ind de demult cu ochii cei sufl etești, și 
căuta un povăţuitor, pipăind pereţii. Iar 
după ce arhiereul și mucenicul lui Hris-
tos, Ianuarie, fi ind fără răutate, s-a rugat 
pentru acel vrăjmaș al său, pentru ighe-
monul Timotei, îndată i-a revenit vederea 
trupească, dar nu și cea sufletească. Iar 
oamenii ce priveau spre toate acele minuni, 
au crezut în Hristos, fi ind la număr cam 
cinci mii. Însă nemulţumitorul și împie-
tritul la inimă ighemon, care din orbire se 
luminase cu rugăciunile mucenicului, nu 
numai că n-a cunoscut adevărul, ci mai 
mult a înnebunit. Și în loc să aducă laudă 
adevăratului Dumnezeu, lui Hristos, el Îl 
hulea; iar pentru întoarcerea către El a 
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poporului, îndrăcindu-se de mânie, a porun-
cit ca să taie cu sabia pe sfi nţii mucenici.

Și astfel, arhiereul lui Dumnezeu 
Ianuarie, sfi nţitul mucenic, cu ai săi îm-
preună pătimitori: Faust, Proclu și Sosie 
diaconii, Desiderie citeţul, Eutihie și 
Acution, au luat cunună mucenicească, fi -
ind uciși cu sabia, afară din cetatea Putioli. 
Iar trupurile lor le-au adunat cetăţile cele 
dimprejur, străduindu-se fi ecare cetate să 
aibă pe mijlocitorul său către Dumnezeu. 
Trupul Sfi nţitului Mucenic Ianuarie l-au 
luat cei din Napoli și, ducându-l cu cinste 
în cetate, l-au pus în biserica lor.

În acea vreme, când au luat trupul sfân-
tului din cetatea Putioli, sângele lui care 
se închegase acolo, adunându-l de pe pă-
mânt, l-au pus într-un vas de sticlă și-l 
aveau în pază. Iar dacă îl puneau lângă ca-
pul mucenicului, îndată acel sânge înche-
gat se topea și fi erbea ca din nou vărsat. 
Încă se făceau și minuni de multe feluri în 
cetatea Napoli, cu rugăciunile Sfântului 
Mucenic Ianuarie. Iar mai ales acolo se 
slăvea această minune care s-a făcut, când 
muntele ce se numea Vezuviu a dat din-
lăuntrul său, din sânul pământului, o vă-
paie mare de foc, încât nu numai cetăţilor 
celor de aproape, ci și celor de departe, 
mare frică și cutremur le-a adus. În acea 
înfricoșată vreme, alergând popoarele la 
mormântul Sfântului Mucenic Ianuarie și 
cu lacrimi strigând către el și cerând aju-
tor, îndată, cu rugăciunile lui, s-a ascuns 
acea văpaie de foc și a încetat frica. Astfel 
nu s-a făcut vătămare nici cetăţilor de de-
parte, nici celor de aproape.

Și altă preaslăvită minune s-a făcut asu-
pra unui prunc mort. O femeie văduvă, 
cu numele Maximila, având un fi u abia 
născut și acela murind, ea plângea fără 
mângâiere. Iar după ce și-a venit puţin în 
sine din tânguire, a privit spre biserică și 
a văzut deasupra ușii bisericii o scânduri-
că, ce avea pe sine închipuirea Sfântului 
Episcop Ianuarie. Și și-a adus aminte de 
minunea care s-a făcut odată în Legea 
Veche, cum Sfântul prooroc Elisei a învi-
at pe fi ul șunamitencei.

Deci, pornindu-se cu mare nădejde 
femeia aceea spre Dumnezeu și spre plă-
cutul Lui, a făcut după asemănarea ace-
ea. A luat icoana Sfântului Mucenic Ia-
nuarie și a pus-o deasupra pruncului său 
mort, cu ochii spre ochi, gura către gură 
și pe cealaltă asemănare a trupului celui 
închipuit, către trupul celui mort. Apoi, 
cu suspine și cu lacrimi fi erbinţi s-a ru-
gat, zicând: „Robule al lui Dumnezeu, 
miluiește-mă și-mi potolește mâhnirea 
mea, înviind pe fi ul meu, că unul născut 
îmi este”. Astfel rugându-se ea, îndată a 
înviat pruncul și s-a sculat sănătos. Și toţi 
cei ce se adunaseră la îngropare, văzând 
o minune preaslăvită ca aceea, s-au mi-
nunat, au preamărit și au mulţumit lui 
Dumnezeu, Care face lucruri minunate 
prin sfi nţii Săi. Iar pe Sfântul Mucenic 
Ianuarie, ca pe un grabnic ajutător, cu la-
ude l-au mărit. Cu ale cărui sfi nte rugă-
ciuni, să arate și spre noi Domnul mila 
Sa în veci. Amin.

Preot Porumb Gelu-Valentin
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T
riodul este una dintre cele trei pe-
rioade ale anului liturgic, care mai 
este numită și perioada prepasca-

lă, fi ind și numele unei cărți liturgice or-
todoxe folosită pentru cele unsprezece 
săptămâni care preced Sfi ntele Paști. 

Numele de Triod vine din termenul 
grecesc triodion (τριώδιον), compus din 
cuvintele tria (τρια), „trei”, și odi (ώδή), 
„cântare”, și însemnând „cântare în trei 
ode sau strofe”, ceea ce înseamnă trei cân-
tări poetice ale „canonului” de la Utrenie, 
în loc de nouă cât se cântă peste an în tim-
pul Octoihului. Dar, dacă strofele cântă-
rilor sunt mai puține, aceasta nu înseam-
nă că slujbele sunt mai scurte, dimpotrivă, 
uneori sunt mult mai lungi. Poeţii 
Triodului sunt teologi care vorbesc des-
pre misterul Învierii, meditând zilnic și 
având ca sursă de inspiraţie textele bibli-
ce, de aceea în fi ecare zi este citită câte o 
compoziţie poetică care are o anume pe-

dagogie spirituală și o direcţie teologică.
Triodul începe cu Duminica Vameșului 

și a Fariseului și se termină cu Vecernia 
din Sfânta și Marea Sâmbătă. Din punct 
de vedere istoric, se cunoaște o evoluție a 
acestei perioade liturgice, care începe cu 
secolul al IV-lea, continuă cu secolul al 
VI-lea, timp în care se lecturau psalmi și 
se cântau tropare în zi de duminică1, iar 
după această perioadă Sfântul Roman 
Melodul și ucenicii săi au adăugat imnu-
rile numite condace. Începând cu secolul 
al VII-lea, Sfântul Andrei Criteanul (†740) 
își aduce o contribuţie importantă în com-
poziţia canonului poetic, care cunoaște 
un mare avânt în timpul Sfântului Ioan 
Damaschinul (†753) și se va defi nitiva în 
secolul al XIV-lea2. Fiecare generaţie și-a 
pus astfel amprenta la compunerea și dez-
voltarea acestei cărţi liturgice.

Cel ce a alcătuit cele mai multe canoa-
ne din această perioadă liturgică este Sfân-
tul Teodor Studitul (759-826), un strălu-
cit imnograf și teolog ortodox, starețul 
mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” de 
la Studion (Constantinopol). 

Cele trei săptămâni dinaintea Postului 
Mare reprezintă săptămânile pregătitoa-
re pentru Postul cel Mare. Fiecare dintre 

1. Macarie Simonopetritul, Triodul explicat – mis-
tagogia timpului liturgic, Editura Deisis, Sibiu, 
2008, pp. 20-21.

2. Rosso Stefano, La celebrazione della storia del-
la salvezza nel rito bizantino, Libreria Editrice 
Vaticana – Citt à del Vaticano, Roma, 2010, pp. 
748-750. 

CUVÂNT

CATEHETIC

despr e

TRIOD
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aceste săptămâni are o temă proprie, care se refl ectă în lecturile Evangheliilor, așa cum 
au fost ele rânduite de Biserică. Timpul Triodului are patru duminici prepascale, care 
sunt: Duminica Vameșului și Fariseului, care, fi ind prima duminică a Triodului, mar-
chează o săptămână de dezlegare la toate, când miercurea și vinerea nu se postește. 
După aceasta urmează Duminica Fiului Risipitor, apoi Duminica Înfricoșatei Judecăţi, 
numită și Duminica Lăsatului sec de carne, și Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, 
numită și Duminica iertării sau Duminica Lăsatului sec de brânză. 

Patriarhul Calist, în sinaxarul său, afi rmă că Triodul începe cu Duminica Vameșului 
și a Fariseului pentru că smerenia este cea dintâi dintre virtuţi, este remediul celei din-
tâi patimi, mândria3, prin care a căzut Lucifer din slava sa, iar Adam a călcat porunca 
lui Dumnezeu (Fac. 3, 17). 

Cântările Triodului au fost compuse după dispariţia catehumenatului, perioada de 
pregătire catehetică și pedagogică a celor ce voiau să primească Taina Botezului, și 
pune accentul asupra pocăinţei. Triodul este considerat o pedagogie a mântuirii, fi ind-
că vorbim de o gradualitate de înțelegere și de trăire a Postului Mare. De asemenea, o 
temă centrală a Triodului este pocăinţa (metanoia), și în nici o carte liturgică nu găsim 
atât de mult accentuată tema pocăinţei așa cum o găsim aici. De ce? Pentru că pocăin-
ţa este considerată indispensabilă mântuirii, ea naște toate celelalte virtuţi. Dacă por-
ţile Raiului ne-au fost închise de Adam prin neascultare, pocăinţa este virtutea care ne 
deschide „ușile milostivirii către mântuire”4. Sfântul Simeon, vorbind despre pocăință, 
spune: „Este posibil tuturor, nu numai monahilor, ci și laicilor: femeilor, copiilor, ser-
vitorilor, să implore mila lui Dumnezeu și să plângă pentru păcate ca să dobândească 
harul Duhului Sfânt și să devină prietenii lui Dumnezeu”5. 

Este o perioadă specială de pregătire sufl etească și trupească, cu cântări speciale și 
rugăciuni de o mare frumusețe, care se axează mai ales asupra Botezului și Pocăinței. 
Cântările din această perioadă ne ajută să înțelegem adevăratul sens al Postului Mare. 
Datorită neînțelegerii sensului s-a ajuns la un formalism și o obligație a postului. Temele 
din prima duminică a Triodului, mândria și lauda de sine a fariseului și smerenia 
vameșului, sunt preluate permanent în cântările acestei perioade.

Sfântul Apostol Pavel ne spune că este un singur botez, iar perioada Triodului era 
timpul în care catehumenii se pregăteau să moară omului celui vechi, prin Taina Sfântului 
3. M. Simonopetritul, Triodul…, ed.cit., p. 55.
4. Syméon le Nouveau Th éologien (Simeon Noul Teolog), Catéchèses, V, 1, Tome I, Sources Chrétiennes, in-

troduction, texte critique et notes par Mgr Basile Krivochéine, trad. Joseph Paramelle, s.j., Les Éditions du 
Cerf, Paris, 1963, p. 387. 

5. Ibidem, p. 387-388.
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Botez, pentru a se naște în Hristos. Botezul în masă al adulților a încetat, totuși Biserica 
ne arată anual în acest timp al Triodului că trebuie să ne pregătim pentru înţelegerea 
mai profundă a Botezului, acesta fi ind o experienţă continuă de transfi gurare și ase-
mănare cu Hristos Cel înviat, în vederea restaurării chipului lui Dumnezeu în om. 

După trecerea perioadei de catehumenat, botezurile adulţilor au devenit din ce în 
ce mai rare, de aceea era necesară rememorarea faptului că adevăratul creștin este cel 
ce realizează în mod conștient înnoirea Botezului. Actuala Liturghie din noaptea 
Sfi ntelor Paști păstrează multe elemente specifi ce Tainei Sfântului Botez, cum ar fi : 
anumite lecturi biblice, iar în locul Trisaghionului (Sfi nte Dumnezeule, Sfi nte Tare, 
Sfinte fără de moarte) se cântă „Câţi în Hristos v-aţi botezat în Hristos v-aţi și 
îmbrăcat”(Gal. 3, 27). Așa cum ne spune Sfântul Grigorie de Nisa, din cauza invidiei 
și a geloziei, diavolul ne întinde curse6 (diabolus nobis vehementius insidiatur) și înce-
pe o adevărată luptă a omului împotriva uneltirilor vrăjmașului. Am amintit că odată 
cu trecerea timpului catehumenatul a dispărut, însă această perioadă a lăsat locul unor 
aspecte liturgice și teologice foarte dense, care prin pocăinţă îi introduc pe credincioși 
în atmosfera duhovnicească a morţii și Învierii Mântuitorului Hristos.

Viaţa creștinului poate fi  defi nită ca un exerciţiu, un spaţiu de lucru, un „Paște 
continuu”7, o trecere permanentă de la moarte la viaţă, în care credinciosul se strădu-
iește să lucreze cu Dumnezeu în folosul propriei mântuiri. Cele patruzeci de zile de 
post înseamnă o perioadă de luptă duhovnicească împotriva ispitelor, împotriva pati-
milor, pentru a ne întări duhovnicește. 

Slujbele Triodului pot fi  numite o cateheză liturgică, fi indcă cei care urmăresc tex-
tele liturgice pot observa o adevărată comoară de învăţături prin care suntem pregă-
tiţi pentru cele ale lui Dumnezeu, o asceză personală, o curăţire interioară prin care creș-
tinii ce respectă regulile postului, regimul alimentar, dar și cel al cuvântului, chiar dacă 
trăiesc în viaţă de familie, pot să experimenteze viaţa în Hristos. Triodul este o mărtu-
rie istorică de mare valoare, o expresie a tradiţiei liturgice, un tezaur imnografi c, dar și 
expresia spiritualităţii liturgice ortodoxe. 

Pr. Pompiliu Nacu

6. S. Gregorii Nysseni, In Baptismum Christi, P.G., t. 46, col. 597 B. 
7. Alexander Schmemann, Postul cel Mare, traducere de Andreea Stroe și Laurenţiu Constantin, Editura 

Univers Enciclopedic, București, 1995, p. 43-47
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D
e ceva timp sunt pasionat, 
dincolo de formarea și dez-
voltarea personală, de fel de 
fel de terapii care au dat re-

zultate pozitive pe întreg mapamondul. 
În toate psihoterapiile studiate, precum și 
în școala de psihologie, am învăţat că pas-
tila magică nu există. Atitudinea faţă de 
problemele și presiunile din exterior aju-
tă să întrevedem și alte soluţii. Modul în 
care mă poziționez și văd, modul în care 
amplifi c sau nu fi rul de praf, modul în care 
rămân blocat în trecut sunt obstacolele 
dintre minte și inimă. O legătură vie, pu-
ternică și constantă cu Domnul ne ajută 
să găsim Sensul, Oxigenul și Viaţa. Din 
când în când avem nevoie ca gândurile să 
se detoxifi ce. Așa cum avem o igienă cor-
porală, se cuvine să avem și o igienă psi-
hică și o igienă sufl etească. Mintea e cau-
za tuturor bolilor, în timp ce sufletul e 
sursa vindecărilor. Sfatul sufl etului vine 
atunci când mintea tace. Baia spovedani-
ei, acest botez al lacrimilor, al pocăinţei, 
are rolul ei, însă acum vreau să însemn câ-
teva rânduri despre râsul terapeutic. Râ-
sul este mai bun decât orice medicament! 

Râsul 

CEL MAI BUN MEDICAMENT

Râsul ne ajută să ne reconectăm oricând 
cu copilul din noi.

Există mai multe căi de a urca munte-
le, fi nalitatea este aceeași. Curăţenie în și-
fonierul emoţiilor: frică, tristeţe, dezamă-
gire, mânie, stres etc. Voluptatea suferinţei 
domină societatea occidentală. Logică a 
ieșirii din patima trupului. Scenariile su-
ferinţei pe care minţile sclipitoare le cris-
talizează în tristeţe, un doliu lăuntric per-
manent, fac să trăim într-o fabrică a 
morţii. Ideea bucuriei unde este?! Trecutul 
nu mă apasă. Trecutul este doar un ma-
nual de istorie și atât! De acolo iau lecţii-
le pentru prezent și viitor. Nimic mai mult. 
Fără spasme și obsesii compulsive. Înţeleg 
și accept că așa gândeam, acţionam atunci. 
Cel de astăzi nu mai este cel de ieri. Am 
crescut și mă accept, mă iert. Dacă Hristos 
mă iartă, am nevoie să mă iert și eu! Chipul 
meu nu este un bâlci. Pot părea bufon în 
ochii unora, însă învăţ și înţeleg că sun-
tem diferiţi.

Nervii consumă mai multă energie de-
cât un zâmbet. Studiile psihoterapeuţilor 
spun că un copil în vârstă de până la 6 ani 
râde și de 200-300 de ori pe zi, pe când 
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un adult râde de 10-15 ori pe zi. Râs cris-
talin și unic specifi c copiilor. Orice adult 
vibrează la clinchetul râsului de copil. 
Copiii au o energie pozitivă în râs. Doctrină 
a râsului care nu are nevoie de religie. Toți 
râdem și plângem la fel, indiferent de cu-
loarea pielii, de credință, de statut sau de 
alte etichete alte lumii acesteia. Registrul 
râsului este o stare internă, o stare de bine. 
Nu am nevoie de stimuli externi ca să râd. 
Motivaţia râsului adeseori ne cenzurează 
și punem măscuța pe față ori zâmbim 

englezește sau ca la foto. Copiii nu râd cu 
motiv, copiii râd fără motiv. Adevăratul 
râs e fără motiv!

Realism și încredere. Sunt vesel, dar mă 
tratez. Râd cu poftă, autentic. Vitalitate. 
Energie. Oamenilor nu le mai place să râdă: 
suntem prea săraci ca să mai zâmbim, aud 
adeseori. Ce motive avem să râdem, nu ve-
deţi cât este de greu?!, ar spune alții. Suntem 
deranjaţi când cineva râde lângă noi. Teama 
de penibil, timiditate, frică, invidie. Ne încur-
căm în momente în care suntem stânjeniţi. 

Fo
to:

 H
or

ea
 P

re
ja
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Ne este jenă să râdem. Așadar, veselia alto-
ra ne încurcă teribil. Să nu uităm să zâm-
bim! Și pentru noi, și cu cei din jurul nos-
tru. Greutăţi, necazuri, probleme au fost și 
vor mai fi. Așa e viaţa, așa e lumea. 
Îndrăznesc zilnic să zâmbesc, să-mi ofer o 
porție de bine. Poporul român nu e un po-
por trist. Relaxare. Dinamism. Interactivitate. 
Istorie și actualitate. Simbol al bucuriei. 
Manifestarea lui Dumnezeu este starea de 
bucurie, de iubire.

Când râdem, suntem în prezent. 
Benefi ciile râsului sunt foarte multe. Râsul 
e bun și pentru psihic, ne oferă o străluci-
re interioară. Ne relaxează și ne eliberează 
de stresul cotidian. Nu avem nevoie să su-
năm la 112 ca să râdem sau să luăm anu-
mite „pastile ajutătoare”. Să ne prescriem 
singuri pe reţeta vieții și o doză zilnică de 
râs. Un zâmbet este o poartă deschisă că-
tre sufl et. Producem singuri endorfi ne pe 
care le eliberăm în sânge. Ne îmbunătăţim 
musculatura facială, respiraţia, circulaţia 
sanguină. Dinamizăm, revitalizăm organis-
mul. Zâmbetul este un buton care ne dă 
puterea să râdem. Râsul este cel mai bun 
remediu pentru orice problemă sau boală. 
Sistemul imunitar se întărește de la un sim-
plu râs. Virtuţile curative ale râsului sunt 
mari și multe dintre ele neștiute. Nu înce-
tăm să râdem pentru că îmbătrânim, ci, 
dimpotrivă, îmbătrânim pentru că am ui-
tat să râdem. Terapia prin râs este cea mai 
puternică! Râsul ne face mai frumoși, mai 
sănătoși, mai sociabili. Râdeţi de fi ecare 
dată când aveţi ocazia. Haz de necaz din 
înţelepciune. Decât să înjuraţi, mai bine 

scoateţi limba. Apoi priviţi în oglindă cum 
vă strâmbaţi. Aţi trezit copilul din voi. 
Momente vesele care detensionează. Nu 
am nevoie de stimuli externi ca să fi u feri-
cit, ca să râd. Atitudinea este cheia către 
bine. Corect, corespunzător cu interiorul, 
se poate să fi i vesel fără să ai mare lucru. O 
lume frumoasă, fascinantă, percepută prin 
experienţa proprie și personală. Elasticitate 
și plasticitate. Vulnerabilitate și armură. 
Manipulare și eliberare.

Peisajul vieţii fi ecăruia dintre noi ade-
seori ne taie respiraţia. Excursie între min-
te și inimă. Ateliere de râs. Dacă noi trans-
mitem un zâmbet și persoana din faţa 
noastră va duce mai departe un zâmbet. 
Râsul e contagios, se transmite, se prelun-
gește. Omul râde mult mai bine în grup, 
în mediul social, decât singur. Oamenii 
care râd bine împreună lucrează bine îm-
preună. Autentic, liber, împăcat cu sine, 
cu încredere în interiorul lui, omul poate 
exersa zilnic, măcar câteva secunde, zâm-
betul. Tristeţea nu este antinomică faţă de 
fericire, ci este o altă cale de a ajunge la 
bucurie, la lumină, la adevăr. Relaxarea 
totală și completă a creierului se face prin 
râs. Așadar, zâmbetele lungi și dese – che-
ia marilor succese! Armonie și integrare.

Ortodoxia este o stare a bucuriei, nu 
doar a crucii și a suferinţei. Ne bucurăm 
de fi ecare secundă în care Dumnezeu se 
afl ă cu noi și nu are rost să fi m depresivi, 
anxioși, triști, nefericiţi, cu sufl etele și min-
ţile constipate. Ludic. Dansăm cu fi ecare 
clipă, cu fi ecare provocare. În zâmbet stă 
tainic dragostea. Iubirea este puterea de a 
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rămâne împreună, de a trece prin toate, indiferent de valurile vieţii. În povestea de iu-
bire încape totul, așa cum cerul acoperă întreg pământul, chiar și acolo unde este de-
șert sau gheaţă…  O iubire care nu riscă nimic, care nu rabdă nimic, care nu suferă ni-
mic nu valorează nimic. Cine vrea să aibă dreptate întotdeauna caută să aibă ultimul 
cuvânt. Cine are dreptate cu adevărat a încetat de mult să vorbească! Cel ce nu mai are 
nicio opţiune are brusc toate opţiunile din lume. Dorinţa omului de a cuceri lumea 
exterioară nu are limite și, cu cât plecăm spre exterior, dorinţa e tot mai mare. Dar lu-
mea interioară cui o lăsăm?! Vocea sufl etului cântă balade și modelează lăuntricul. 
Emoţiile produc lacrimi. Ego-ul suferă, nu sufl etul. Exorcizăm tensiuni psihice. Râdem 
și plângem ca să nu ne stricăm mecanismele, tiparele. Pendulăm între tragedie și co-
medie. E mai ușor să acuzi, e mai ușor să dai cu piatra, e mai ușor să ridici tonul, e mai 
ușor să înțepi cu cuvinte și priviri decât să recunoști meritele cuiva. Cine ne răpește 
bucuria?! Bucuria ta nu depinde de mine și invers. Frumuseţea constă în drum, nu în 
punctul fi nal. Fiecare sfârșit are veleităţile unui nou început.

Râsul nu blamează tristeţea și nici zâmbetul nu acuză plânsul, ci ambele sunt în-
tr-un dans complementar. Să ne șlefuim viaţa cu un zâmbet sănătos și curat. Capacitatea 
de a empatiza nu ţine de societate, care este o „mamă vitregă”, ci de fi ecare dintre noi. 
Avem nevoie să râdem, dar ţine de puterea fi ecăruia să aleagă. Nu trebuie, ci ar fi  de 
dorit să înţelegem că lucrurile mici, la îndemână, care nu costă, sunt adevărate și au-
tentice surse de bucurie. Fără ecuaţii, fără formule speciale, fără taxe și impozite. Râd 
și dansez în ploaia vieţii. Bucuria și tristeţea sunt molipsitoare. Caut din toată inima 
bucuria de a fi , nu bucuria de a avea! Cine a cunoscut măcar o dată pe Dumnezeu nu 
mai poate fi  trist! În Porunca Iubirii, mântuirea are la temelie cele 9 Fericiri, garanţia 
de a merge mai departe:

„Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor.
Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.

Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul.
Fericiţi cei ce fl ămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.

Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.
Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.

Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fi ii lui Dumnezeu se vor chema.
Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este Împărăţia cerurilor.

Fericiţi veţi fi  voi când vă vor ocărî și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva 
voastră, minţind din pricina Mea.

Bucuraţi-vă și vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri”! (Mt 5, 3-12).

Ieromonahul Hrisostom Filipescu



A P O S T O L I A   •   N R .  9 7   •   A P R I L I E   2 0 1 630

A # I  } N T R E B A T

Sărut  mâna măicuță, 

Am zece ani și mă fr ământă două întrebări:
Aș vrea să știu cum să-mi fac prieteni.

Aș vrea să știu cum să nu mă mai ia copiii peste picior.

Vă mulțumesc!

Copila mea dragă, 

Multumesc pentru mesaj!
Mi-ai adus multă bucurie văzând ce copii are Domnul în lume!

Maica
Siluana

ne răspunde
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Mă bucur și-ți mulțumesc pentru că poți să cauți sfat la cei mari pentru frământă-
rile tale. Iată ce-ți propun eu să faci:

1
Ca să-ți faci prieteni, Copila mea, te rog să arăți prietenie tuturor copiilor, mai 
ales celor care sunt izolați și ironizați de colegi. Acolo, în inimile acelor copii, 
sunt comori foarte, foarte mari, chiar dacă în afară nu se vede mereu sau se as-

cund în spatele unor comportamente mai neplăcute. Un zâmbet, un cuvânt bun, răb-
darea de a asculta ce spun, pot fi  daruri de mare preț și se vor întoarce la tine pe căi nu-
mai de Domnul știute.

Când nu poți, să te rogi: Doamne, eu aș vrea să arăt prietenie acestui copil dar nu 
pot! Ajută-mă Tu!

În plus, în fi ecare seară să mulțumești Domnului pentru orice gest prietenesc pe 
care l-ai primit și pe care l-ai dăruit în timpul zilei.

Apoi, e important să nu-ți faci prieteni apropiați din oricine: ai răbdare și caută să 
fi e copii cu aceleași valori și dorințe ca ale tale. Să fugi de cei care vor să-ți impună voia 
lor sau să conducă. Apoi, să le dai voie celorlalți să fi e diferiți de tine, și să ții la faptul 
că și tu ești diferită că așa te cunoaște Domnul. Fiecare om e unic și special, și e vai de 
cei care renunță la ei ca să imite pe altcineva. Nu? 

2
Ca să nu te mai ia copiii peste picior, dar mai ales să nu te mai doară când o fac, 
i nevoie: 
– Să-i binecuvântezi în gând pe toți care fac asta: „Doamne, binecuvântează pe X 

că nu știe că doare ce spune sau face! Iartă-l și binecuvântează-l și mie dă-mi ințelepciune 
să nu mă supăr”. Dar mai des să spui scurt: „Doamne, binecuvântează pe X!”

– Să înțelegi că oamenii au voie să nu le placă de noi. Nu înseamnă că noi nu sun-
tem valoroși, ci că aceia care nu ne plac au alte valori și alte gusturi. Și sunt liberi. Iar 
noi le respectăm libertatea chiar dacă nu ne place sau ne doare.

– Să fi i atentă că unele „luări peste picior” sunt forme stângace de dragoste, de 
admirație. Sunt uneori și semne de invidie, dar aici nu avem ce face în afară de rugă-
ciune.

Eu, când eram mică și râdeau copiii de mine (că eram altfel) am învățat să râd și eu 
de acele aspecte ale mele. Chiar erau comice sau caraghioase acele trăsături ale mele 
și așa am și acum puterea să râd de mine când e cazul. Și Domnul iubește asta!

Te îmbrățișez cu drag și rugăciune și te binecuvântez din toată inima,

Maica Siluana
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P
rivind în liniște peste umărul 
fi icei sale aplecate peste pic-
tură, părintele Ioan o întrebă:

– Ce desenezi acolo?
– Doamna profesoară mi-a cerut să 

pictez un îngeraș... Ce mi-aș dori și eu să 
fi u ca unul dintre ei!

– Draga mea, nu ș  u dacă îți aduci 
aminte, întrucât nu aveai nici patru ani-
șori, când văzându-ne pe noi, cei mari, ai 
vrut și tu să te spovedeș  . Atunci, după 
câteva minute, ai ieșit alături de părintele 
duhovnic și arătai ca un îngeraș. 

– Da, pentru că eram mică.
– Poate și de asta, dar trebuie să ș  i 

că fi ecare om care se spovedește sincer 
și de bunăvoie, mărturisindu-și toate gre-
șelile și dorind să se îndrepte, se asea-
mănă îngerilor, după cum ci  m în Noul 

Testament. Sfântul Apostol Pavel spune 
în Epistola către Evrei că Dumnezeu l-a 
micșorat pe om cu puțin față de îngeri și 
cu mărire și cu cinste l-a încununat și l-a 
pus peste lucrurile mâinilor Sale. Doar ș  i 
și icoana aceea cu Sfântul Ioan Botezăto-
rul pe care o avem în casă, în care Sfântul 
este pictat cu aripi de înger. Și acest „chip 
îngeresc” sporește atunci când credin-
ciosul se și împărtășește, adică primește 
Sfântul Trup și Sfântul Sânge al Mântuito-
rului Hristos. 

– Și așa rămâne omul toată viața?
– Din nefericire, oamenii, fi e ei copii 

sau vârstnici, mai fac greșeli, păcate, și 
atunci nu mai sunt așa cum se cuvine. De 
aceea este bine să ne spovedim cât mai 
des, pentru că așa este frumos, să fi m cât 
mai aproape de Dumnezeu, cum sunt și 
îngerașii.

– Deci este sufi cient să spunem la spo-
vedanie ce rele am făcut?

– Ei, nu doar atât! Ș  i bine că la spove-
danie cel puțin la fel de importante sunt 
părerea de rău pentru păcatele făcute și 
dorința de a te îndrepta, de a nu le mai 
repeta. Și de multe ori părintele duhov-
nic ne poate da un canon de rugăciune, 
să facem fapte bune sau ce consideră el a 
fi  potrivit pentru fi ecare în parte.

– Adică o pedeapsă pentru că am făcut 
lucruri rele?

– Nicidecum! Sigur îți mai aduci amin-
te cum, astă-toamnă, deși era foarte frig, 
tu nu ai ascultat de bunica și ți-ai cumpă-
rat înghețată. De aceea ai răcit foarte tare 
și doamna doctor ți-a dat să faci câteva 

ÎNGERAȘUL
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injecții. A făcut dumneaei aceasta ca să 
te pedepsească?

– Nu, doamna doctor e bună, ea vin-
decă oameni!

– Întocmai, tratamentul, deși dureros, 
era ca să te facă sănătoasă. Tot așa și du-
hovnicii ne dau acel canon – medicament 
sufl etesc – ca să ne vindecăm sufl etește.

– Iar Sfânta Împărtășanie este ca un 
premiu, ca o răsplată pentru faptele 
noastre bune?

– Cred că ar trebui să privim mai pu-
țin în felul acesta Sfânta Împărtășanie, 
pentru că nimeni nu poate face sufi ciente 
fapte bune încât să merite să primească 
Sfântul Trup și Sfântul Sânge al Mântui-
torului Hristos. Sfânta Împărtășanie este 
dovada iubirii lui Hristos, este modul în 
care oamenii se unesc cu Acesta, este chi-
pul în care El Își revarsă cu cea mai mare 
putere harul Său în sufl etele celor ce s-au 
pregă  t să-L primească.

– Și cum ne-am putea pregă   pentru 
un dar așa de mare?

– Aș putea spune că primul pas este 
acela de a-ți dori cu adevărat acest lucru, 
adică să vrei să faci din inima ta cel mai 
curat și frumos palat pentru Hristos. Ast-
fel ai să fi i capabilă ca, prin sfaturile părin-
telui duhovnic, ale părinților și ale altora 
care te îndeamnă spre bine, să înfrunți 
tot ceea ce este rău, să faci doar binele, 
as  el încât Mântuitorul Hristos să rămâ-
nă în inima și în viața ta, păstrând mereu 
această mare bucurie.

– Sărut-mâna, tată!

Pr. Cosmin Cîrlioru

Care Apostol fu chemat,
de Mântuitorul îndemnat

Rănile să I le-a  ngă,
de Înviere să se convingă? (Toma)

Cine s-a născut
Și n-a murit? (Ilie și Enoh)

Cine s-a născut o dată
Și-a murit de două ori? (Lazăr)

Cine spre Emaus, oare,
Se-ndrepta în grabă mare,

Iar Iisus, fără să-L ș  e,
Le-a ținut tovărășie? (Luca și Cleopa) 

GHICI GHICITOAREA MEA!
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„EU ÎMI PUN SUFLETUL… 

NIMENI NU-L IA DE LA MINE, 

CI EU ÎNSUMI ÎL PUN…” 

(IN. 10, 17-18)

Î
n multe dintre cântările Bisericii se 
evidențiază dragostea nemărginită 
a lui Dumnezeu față de om, expri-
mată prin Jertfa de bunăvoie a Mân-

tuitorului Hristos. Dintre acestea amintim 
doar câteva: cel de-al doilea Tropar (din-
tre cele intitulate Troparele Crucii) din 
partea introductivă  a Utreniei – „Cel Ce 
Te-ai înălțat pe Cruce de bunăvoie, popo-
rului Tău celui nou, numit cu numele Tău, 
îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dum-
nezeule…”; prima stihiră de la Stihovna 
Vecerniei de Sâmbătă Seara (gl. al VIII-
lea) – „Suitu-Te-ai pe Cruce, Iisuse, Cel ce 
Te-ai pogorât din Cer; venit-ai la moarte, 
Viața cea fără de moarte…”. Aceste cântări 
vin în perfectă consonanță cu textul evan-
ghelic după Ioan, unde se relatează cuvin-
tele Mântuitorului: „Pentru aceasta mă 
iubește Tatăl, pentru că eu Însumi îmi pun 
sufl etul, ca să-l iau. Nimeni nu-L ia de la 
Mine, ci Eu de la Mine Însumi îl pun. Pu-
tere am Eu ca să-l pun și putere am iarăși 
să-l iau. Această poruncă am primit-o de 
la Tatăl Meu” (10, 17-18).    

Prin aceste cuvinte ni se descoperă li-
bertatea absolută din sânul Sfi ntei Treimi, 
iubirea veșnică dintre Persoane, dar și iu-
birea lui Dumnezeu revărsată peste om și 
întreaga creație în timp, prin Jertfa de bu-
năvoie a Fiului, Care a ridicat fi rea ome-
nească  la libertatea cea mai înaltă, prin 
ascultarea față de Tatăl.

„Eu Însumi Îmi pun sufl etul… Nimeni 
nu-l ia de la Mine, ci eu de la Mine Însumi 
Îl pun…”, iar ca mărturie despre aceasta 
stau nu doar imnele compuse de Sfi nții 
Părinți, ci și iconografi a bisericească, care 
exprimă în culori idei teologice de o pro-
funzime asemănătoare cu cea a cuvântu-
lui (fapt ce i-a făcut pe unii teologi să o 
numească „evanghelie în culori”). 

Cu privire la Jertfa Mântuitorului, gă-
sim în iconografi a ortodoxă, cât și în cea 
apuseană, câteva reprezentări rare, care 
merită toată atenția. Este vorba despre 
scena  Urcării de bunăvoie pe cruce, din 
biserica Sfântului Mucenic Gheorghe a 
Mănăstirii Staro Nagorcino din Macedonia 
(în apropiere de Skopje), realizată apro-
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ximativ prin anii 1317-1318 de că-
tre o echipă de meșteri din Tesalonic, 
condusă de către Mihail Astrapa și 
Eutihios1. 

Această reprezentare, chiar dacă 
nu apare în Erminia Picturii 
Bizantine a lui Dionisie de Furna 
(întocmită între anii 1701-1703)2 
și nu corespunde  modului real în 
care Mântuitorul Hristos a fost răs-
tignit, totuși ea exprimă ideea  Jertfei 
voluntare a Mântuitorului. Hristos 
nu este întins cu forța, ci El Însuși 
se înalță pe Cruce cu ajutorul unei 
scări. Evreii par a fi  cei care Îl răs-
tignesc și nu romanii, cu toate că și solda-
tul roman din spatele Mântuitorului Îl 
batjocorește, trăgându-L de păr. Gestul 
unuia dintre evreii din dreapta scenei, care 
arată cu degetul spre cruce sau spre per-
sonajul care avea să-L imobilizeze pe 

1  Această  reprezentare a fost remarcată de către  
liturgistul Petru Pruteanu , pe pagina web htt p://
www.teologie.net/2014/09/29/icoana-jertfei-
de-bunavoie-a-domnului/#more-4428, de unde 
am preluat și unele informații. Scene asemănă-
toare se găsesc și în România): la Biserica Sfântul 
Nicolae din Bălinești (Hristos este ridicat pe 
cruce)  și la Mănăstirea Pătrăuți ( Mântuitorul 
este pironit pe crucea deja ridicată).

2  În această lucrare, Pironirea lui Hristos pe 
Cruce este descrisă astfel: „Deal și pe el iudei 
și ostași, și în mijlocul lor o cruce zăcând pe 
pământ, și Hristos întins pe Pământ deasupra 
ei; și trei ostași împrejuru-I întinzându-i cu fu-
nii unul mâinile, altul picioarele, și iarăși alți 
ostași, ținând piroanele, le înfi g în mâinile și 
picioarele Lut, bătându-le cu ciocane… ” 
(Dionisie din Fruna, Erminia Picturii Bizantine,  
Editura Sofi a, București, 2000, p. 115.)

Mântuitorul Hristos, se  regăsește  în er-
minia bizantină, după momentul pironi-
rii pe cruce a Mântuitorului, și face trimi-
tere la cuvintele calomnioase  adresate 
Mântuitorului și redate în Evanghelie: „Pe 
alții i-a mântuit iar pe sine nu se poate 
mântui?” (Mt. 27, 42). Maica Domnului 
și Sfântul Ioan Evanghelistul nu sunt în 
apropierea crucii, ci sunt reprezentați în 
plan secund. 

Aceeași scenă, dar într-o manieră des-
tul de diferită, poate fi  văzută în Mănăstirea 
catolică San Nicolo in Polesine, din orașul 
Ferrara. Conform istoricului mănăstirii, 
fresca a fost realizată în secolul al XIV-
lea, de către ucenici direcți de-ai lui Giott o 
(1267-1337)3. Astfel, din punct de vedere 
3  Acesta este considerat de către istoricii de artă, 

drept „ părintele picturii europene, deoarece 
a renunțat la stilizările impersonale specifi ce 
artei bizantine și a introdus noi concepții de 
naturalism și umanism, precum și spațiul și for-
ma tridimensionale” (Enciclopedia Britanică, 
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cronologic, aceasta frescă  ar putea fi  mai veche decât fresca amintită anterior. 
Mântuitorul Hristos este pictat urcând de bunăvoie pe cruce, dar de această dată un 
soldat îl străpunge cu sulița în spate și un alt personaj (după vestimentație, cel mai 
probabil evreu) ridică sabia și vrea să-l lovească  și el pe Hristos, însă este oprit de un 
bătrân care i se pune în cale. Pe brațele crucii  sunt reprezentate două personaje (ceea 
ce în realitate ar fi  fost imposibil), un soldat roman și un evreu, care sunt pregătiți să-l 
imobilizeze pe Hristos și să-L pironească, aceasta arătând că atât evreii, cât și roma-
nii au contribuit la răstignirea lui Hristos, chiar dacă din scenă ar părea că doar evreii 
Îl răstignesc iar soldații romani doar asistă. În partea dreaptă a scenei sunt reprezentați 
niște evrei care aruncă sorți pentru mantia și cămașa lui Hristos (cu toate că în 
Evanghelie se afi rmă clar că soldații romani au împărțit hainele între ei prin tragere 
la sorți (In. 19, 23-24). 

Privind aceste scene, suntem invitați cu toții să ne gândim la modul în care răspun-
dem, prin viața noastră, dragostei lui Dumnezeu, arătată prin Fiul Său Care S-a răstig-
nit pentru noi și a murit „îmbrățișând” întreaga lume.

Pr. Daniel Stîngă

Editura Litera,  București, 2010, Vol. VI, p 312-313.) Cu toate acestea,  din perspectivă ortodoxă, 
inovațiile aduse de Giott o, au constituit punctul de plecare pentru o dezaxare a  iconografi ei bisericești. 
Acest lucru se va concretiza defi nitiv în Occident, în perioada Renașterii, când accentul  și atenția se 
vor muta  de pe viața duhovnicească,  care Îl are ca reper pe Dumnezeu, pe omul însuși.
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G
heorghe Leu s-a născut în ziua 
de 2 mai 1881 în localitatea Tuţ-
cani din judeţul Vaslui. Neamul 

său coboară adânc în istorie, până în vre-
mea domnitorului Alexandru cel Bun, 
când un hrisov de secol XIV amintește de 
„Costea Leu”. De atunci și până în vremea 

GRIGORIE LEU 

AL HUŞILOR

UN EPISCOP MARTIR!

domnitorului Alexandru Ioan Cuza, nea-
mul său este consemnat de mai multe do-
cumente și acte domnești emise de Ște-
fan cel Mare, Alexandru Lăpușneanu, 
Grigore Ghica, Constantin Mihai Raco-
viţă și se încheie cu documentele lăsate 
de Alexandru Ioan Cuza, în 1849-1850.

Tatăl său, un bărbat credincios și sim-
plu, se trăgea dintr-o familie de preoţi. 
Crescând, tânărul Gheorghe își va îndrep-
ta și el pașii spre Seminarul din Roman, 
iar mai apoi spre Seminarul din Iași, ale 
cărui cursuri le va urma cu multă râvnă 
între anii 1897 și 1901. În perioada 
1904-1910, tânărul teolog a fost rânduit 
preot în localitatea Oancea din judeţul 
Galaţi. După hirotonie se va înscrie și la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
București, ale cărei cursuri le va urma cu 
multă seriozitate între anii 1906 și 1910.

Terminând studiile de licenţă, părin-
tele Grigorie Leu va fi  rânduit preot du-
hovnic la Seminarul Teologic Ortodox 
din București, slujire pe care o va îndepli-
ni între anii 1910 și 1916. Mai apoi, între 
anii 1916 și 1919, părintele va fi  rânduit 
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tru, măcar până la drumul arzător al apos-
tolatului zilnic, cu resemnare la auzirea vor-
belor de ocară și chiar la primirea de lovituri 
și scuipări pentru învăţătura Evangheliei?... 
Căci de o încoronare cu spini și de întinsul 
mâinilor pe cruce... e prea greu să mai vor-
bim noi, muritorii de astăzi!...”. 

Atunci, episcopul Grigorie Leu nici 
nu-și putea imagina că timpurile prigoa-
nei păgâne, ale catacombelor de acum 
2000 de ani, se vor mai întoarce cu și mai 
multă vigoare. Dar așa s-a întâmplat. După 
numai un sfert de veac de la enunţarea 
crezului său arhieresc, misionar, vredni-
cul de pomenire episcop Grigorie Leu a 
ales calea martirajului.

Ca episcop, Preasfi nțitul Grigorie s-a 
îngrijit mult de îndrumarea vieţii biseri-
cești. De asemenea, a publicat și o serie 
de lucrări, mai cu seamă cu caracter anti-
sectar, precum: Cuvântări ocazionale 
(Chișinău, 1928), Confesiuni și secte. Studiu 
istoric misionar (București, 1929), Sectele 
din România (Chișinău, 1931), Crezul în 
chipuri și icoane (București, 1932), Vedeţi 
cum să umblaţi cu pază (Cernica, 1932), 
Să stăm bine, să stăm cu fr ică, să luăm amin-
te... (Chișinău) și Comorile Argeșului 
(Craiova, 1937). În calitatea sa de ierarh, 
episcopul Grigorie Leu s-a împotrivit din 
toată fi inţa sa politicii de distrugere a nea-
mului românesc și a credinţei pusă la cale 
de sovietici și de aliaţii lor.

 Episcopul Grigorie Leu a rămas în is-
toria Bisericii mai ales pentru evenimen-
tul nefericit de care a avut parte la înce-
putul anului 1949. Odată cu adoptarea 

preot militar, pentru ca în cele din urmă 
să fi e ales director la Seminarul din Ismail, 
până în anul 1924. Cu ajutorul Patriarhu-
lui Miron Cristea și al Mitropolitului Pi-
men Georgescu, părintele Grigorie Leu 
transformă un spital militar în Școală de 
Teologie, pregătind astfel mai multe pro-
moţii de preoți.

În anul 1918, preotul consilier eco-
nom stavrofor Grigorie Leu, împreună cu 
arhimandritul Iuliu Scriban, au fost tri-
miși în Basarabia în urma prevederilor 
Cărţii pastorale a Sfântului Sinod al Bi-
sericii Autocefale Ortodoxe Române 
dreptslăvitoare de Răsărit. În calitate de 
împuterniciţi guvernamentali, cele două 
personalităţi au sprijinit Arhiepiscopia din 
Chișinău să înfi inţeze Facultatea de Teo-
logie, în vederea populării parohiilor ba-
sarabene cu tineri ce știau a sluji în limba 
română.

În anul 1924, pentru osteneala sa du-
hovnicească și culturală, părintele Grigo-
rie Leu este ales arhiereu-vicar în Arhie-
piscopia Iași lor,  primind titlul  de 
„Botoșăneanul”. În această slujire va rămâ-
ne până la 30 aprilie 1936, când este nu-
mit episcop al Argeșului. Mai apoi, în data 
de 11 iunie 1940, episcopul Grigorie Leu 
este mutat la Huși, unde va sluji până în 
luna februarie a anului 1949.

În discursul de recepţie din 4 februa-
rie 1925, ţinut cu ocazia primirii sale în 
Sfântul Sinod al Bisericii Autocefale 
Ortodoxe Române, distinsul ierarh se în-
treba retoric: „Putea-voi duce austeritatea 
persoanei mele dupã pilda Prototipului nos-
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noului Statut de organizare și funcţio-
nare al Bisericii Ortodoxe Române, prin 
care atât instituţia arhiereului-vicar, cât 
și unele eparhii istorice erau desfi inţate, 
evident la cererea puterii comuniste, la 
23 februarie 1949 Episcopia Hușilor dis-
părea, prin comasare cu Eparhia Roma-
nului. La nici o zi după aceea, Ministe-
rul Cultelor trimitea o adresă către 
episcopul Grigorie Leu prin care îl anun-
ţa că eparhia îi fusese desfi inţată și, prin 
urmare, era rânduit la Mănăstirea „Sfi nţii 
Apostoli Petru și Pavel”, care urma să se 
organizeze în jurul fostei catedrale hușe-
ne. La prima vedere, părea că unul dintre 
responsabilii acestui act ar fi  fost însuși 
Patriarhul Justinian. În realitate, lucrurile 
nu stăteau tocmai așa! 

Totul plecase de la dorinţa statului de 
a controla Biserica. În septembrie 1948, 
autorităţile comuniste adoptaseră o lege 
prin care se prevedea că eparhiile nu pu-
teau avea unităţi administrativ-canonice 
sub 750.000 de credincioși. Așadar, sta-
tul se înarmase cu norme legale pe care să 
le aplice la adoptarea noilor statute ale 
cultelor. Episcopul Grigorie Leu a știut 
de aceste mașinaţiuni ale statului, și-a pre-
gătit credincioșii încă de la Crăciun, dar 
a sperat în păstrarea eparhiei sale. Probabil 
că adresa de la Ministerul Cultelor care 
anunţa desfi inţarea i-a provocat o mare 
durere în sufl et. 

Astfel, în data de 25 februarie 1949, 
episcopul Grigorie merge la Guvern, în 
urma unei invitaţii, spre a da seama des-
pre unele din demersurile sale care incri-

minau noua conducere politică a statului. 
Întâlnindu-se cu Petru Groza, episcopul 
și-a arătat făţiș toată nemulţumirea faţă de 
„noul” Statut de Organizare al Bisericii 
Ortodoxe Române, manifestându-și do-
rinţa de a renunţa la scaunul eparhial în 
schimbul păstrării eparhiei. Propunerea 
lui nu a fost acceptată, fi ind chiar certat 
de Petru Groza pe motiv că fi ul său, Victor 
Leu, vorbește la Radio Londra împotriva 
regimului. 

Imediat ce a plecat spre casă, pe drum, 
episcopul a început să se simtă rău, drept 
pentru care a înţeles imediat că fusese otră-
vit. Înaltul prelat român era conștient că 
în scurt timp va muri, și aceasta chiar din 
momentul coborârii sale din tren la Crasna, 
când a cerut șefului gării să telefoneze la 
Medgidia pentru a chema imediat un me-
dic al familiei. Sosind, cumnata sa, dr. 
Valentina Leu, a constatat că „din sputa 
recoltată rezultă, la observaţie, urme de 
arsenic”, după cum apare consemnat în-
tr-o scrisoare trimisă dr. Găitulescu, di-
rectorul spitalului din Huși.

În scurtul timp care i-a mai rămas de 
trăit, Vlădica, cu răbdare și luciditate, în 
pofi da suferinţelor groaznice provocate 
de arsenic, și-a adus la zi testamentul spi-

Să fi m vrednici 
de înaintaşii noştri!
Vai de cei ce nu sunt 

vrednici de înaintaşii lor!
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ritual și pe cel material, iar fi ului său i-a lă-
sat insemnele ierarhice și odăjdiile scum-
pe pentru a-i continua lupta împotriva 
antihristului în ofensivă.

De îndată ce s-a răspândit vestea ne-
fastă, medicul hușean care se îngrijea de 
sănătatea episcopului Grigorie Leu s-a fă-
cut nevăzut, laboratorul unde se executau 
analizele criminalistice a fost închis și, din 
această cauză, probele recoltate pentru in-
vestigaţia ofi cială nu au fost analizate. Iar 
procurorul Parchetului de pe lângă Tri-
bunalul Huși, care urma să primească o 
sesizare făcută de familie în legătură cu 
crima comisă, era de negăsit.

Stranii coincidenţe!
În mai puţin de treizeci și șase de ore de 

la ingurgitarea otrăvii la masa protocolară 
prezidată de Petru Groza, în zorii zilei de 1 
martie 1949, episcopul martir Grigorie Leu 
a adormit în Domnul „în mijlocul rudelor 
și al tuturor slujitorilor episcopiei, vorbin-
du-le și îmbărbătându-i el pe dânșii, subli-
niindu-le mereu speranţa că omenirea creș-
tină nu se va lăsa prea multă vreme pe mâna 
antihristului și că sacrifi ciul său nu trebuie 
plâns, ci doar urmat”, rememora un mem-
bru al familiei ce se afl a de faţă.

Fostul episcop al Hușilor, Ioachim 
Mareș, spune că „episcopul Grigorie Leu 
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ar fi  înghiţit otrava de la guvernatorul Petru 
Groza, când s-a dus într-o audienţă. Cel 
puţin, așa credem între noi, ierarhii 
Bisericii Ortodoxe Române. După ucide-
rea sa, românii din străinătate îl pomeneau 
în bisericile emigraţiei ca martir”.

 Referindu-se la moartea muceniceas-
că a episcopului Grigorie Leu, Patriarhul 
Nicodim va spune: „Episcopia din Țara 
de Jos a Moldovei a fost păstorită până în 
anul 1949, când vlădica Grigorie a fost 
martirizat pentru că s-a împotrivit comu-
nismului”. 

După 350 de ani de existenţă, prin 
Decretul privind aprobarea statutului 
pentru organizarea și funcţionarea 
Bisericii Ortodoxe Române promulgat 
de Prezidiul Marii Adunări Naţionale, nr. 
233, din 23 februarie 1949, a fost desfi in-
ţată Episcopia Hușilor, întrerupându-se 
astfel șirul celor patruzeci de episcopi, în-
tre care s-au numărat mari personalităţi 
ale culturii române: Dosoft ei, Veniamin 
Costache, Iorest sfântul, Melchisedec și 
Grigorie Leu, ce au condus această insti-
tuţie importantă și au marcat prin ea cul-
tura naţională. 

Ca și în cazul lui Maxim Gorki, că-
ruia, după otrăvire, i s-au făcut funeralii 
naţionale, guvernul lui Petru Groza și 
Ministerul Cultelor au trimis câte un de-
legat care să exprime părerea de rău pen-
tru pierderea suferită de familie și ţară. 
La puţin timp după încheierea funerali-
ilor ofi ciale, însă, a început arestarea, în-
carcerarea, torturarea și condamnarea la 
ani grei de pușcărie a membrilor familiei 

Leu și a susţinătorilor ei, avându-i în ve-
dere, mai ales, pe aceia care au semnat 
plângerea către procuratură. Că a fost o 
crimă politică ce l-a martirizat pe episco-
pul Grigorie o confi rmă nu numai mate-
rialul difuzat de BBC sau unele anunţuri 
făcute în presa occidentală, ci și urmă-
toarele mărturii ale Părintelui Galeriu, 
un bun cunoscător al situaţiei socio-po-
litice din acel moment de răscruce al 
României și al ortodoxiei mondiale: „În 
urma acestei vizite făcute la invitaţia lui 
Petru Groza, deoarece, în sarcina și cali-
tatea pe care o avea în Sfântul Sinod, de 
a conduce secţia misionară cuprinzând 
și parohiile Ortodoxe ale românilor din 
emigraţia ce sporea mereu, i s-a cerut, 
atunci, de guvernul comunist aservit 
Uniunii Sovietice să consimtă la intrarea 
acestor parohii sub jurisdicţia canonică 
a Patriarhiei Moscovite, pentru a se tri-
mite de acolo «misionari». Episcopul 
Grigorie a apărat, deopotrivă, o dreaptă 
cauză, și bisericească, și naţională, și n-a 
acceptat să semneze un asemenea act. 
Această hotărâre, pe lângă întreaga lui ţi-
nută jertfelnică, i-a oferit cununa marti-
riului.

În numai câteva zile se mistuia sub asa-
sine acţiuni «tainice», trecând pe celălalt 
tărâm al existenţei, din întuneric la lumi-
nă, în împărăţia Domnului vieţii” (Părintele 
Galeriu, „Pagini de martirologie: Episcopul 
Grigorie Leu”, în România liberă, 31 iulie 
1993, p. 2).

Pr. Constantin Totolici
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HRAMURI ÎN LUNA MAI 2016

1 mai Parohia Învierea Domnului (Trieste) păstorită de Pr. Eusebiu 
Negrea

 al 12-lea hram

1 mai Parohia Sfântul Proroc Ieremia (Guidonia) păstorită de Pr. 
Sebastian Cosma

al 7-lea hram

2 mai  Schitul Sfântul Atanasie cel Mare (Trieste) - egumenă monahia 
Atanasia

 al 7-lea hram

3 mai Parohia Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici (Lecce) păstorită de 
Pr. Florin Cârlig

 al 3-lea hram

4 mai  Parohia Sfânta Muceniță Pelaghia (Montecatini Terme) păstorită 
de Pr. Matei Tulan

 al 4-lea hram

5 mai Parohia Sfânta Muceniță Irina (Oderzo) păstorită de Pr.Ionel 
Sârbu

 al 5-lea hram

6 mai Parohia Izvorul Tămăduirii (Milano Vest- Rho) păstorită de 
Pr. Anatolie Cazacu

 al 8-lea hram

6 mai Parohia Izvorul Tămăduirii (Bolzano) păstorită de Pr. Lucian 
Milășan

 al 8-lea hram

7 mai Parohia Sfântul Mucenic Acachie (Catanzaro-Crotone) păstorită 
de Pr. Ivan Dobroțchi

 al 6-lea hram

9 mai Parohia Sfântul Proroc Isaia (Viareggio) păstorită de Pr. Andrei 
Vizitiu

 al 2-lea hram

9 mai  Parohia Aducerea la Bari a moaștelor Sfântului Ierarh 
Nicolae (Torino III) păstorită de Pr. Pavel Goreanu

 al 5-lea hram

11 mai Parohia Sfântul Ierarh Metodie și Sfântul Cuvios Chiril, luminătorii 
slavilor (Sanremo) păstorită de Pr. Claudiu Mihai

 al 8-lea hram

12 mai  Parohia Sfântul Ioan Valahul (Casale Monferrato) păstorită de 
Pr. Mihai Mogoșescu

 al 8-lea hram

15 mai Parohia Sfi ntele Femei Mironosițe (Modena) păstorită de Pr. 
Protopop Costică Totolici

 al 10-lea hram

21 mai  Parohia Sfi nții Împărați Constantin și Elena (Brescia I) păstorită 
de Pr. Gheorghe Timiș

al 15-lea hram

21 mai Sfi nții Împărați Constantin și Elena (Venezia II) păstorită de 
Pr. Mihail Damașcan

 al 3-lea hram

9 mai/
22 mai

Parohia Aducerea la Bari a moaștelor Sfântului Ierarh 
Nicolae (Orvieto) păstorită de Pr. Pavel Hîncu

 al 12-lea hram

25 mai Parohia Sfântul Ioan Botezătorul-a treia afl are a cinstitului 
cap (Olbia) păstorită de Pr. Vasile Păvălașc

 al 6-lea hram

25 mai Parohia Sfântul Ioan Botezătorul-a treia afl are a cinstitului 
cap (Savona) păstorită de Pr. Gheorghe Andronic

 al 3-lea hram

27 mai Parohia Sfântul Ioan Rusul (Faenza) păstorită de Pr. Alexandru 
Stavrică

 al 6-lea hram
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În această zi, când Biserica Ortodoxă 
prăznuiește Duminica Iertării, a lăsatului 
de sec pentru Postul Mare, Preasfi nțitul 
Părinte Episcop Siluan a slujit Sfânta și 
Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de 
un sobor de preoți și diaconi, la Paraclisul 
Adormirea Maicii Domnului de la Centrul 
Eparhial de la Roma.

În cadrul Sfi ntei Liturghii a fost hiro-
tonit întru preot misionar diaconul Horia 
Grădinaru, pe seama Paraclisului Episcopal 
„Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan 
Teologul”, de la Centrul Eparhial.

În cuvântul de învățătură, Preasfi nția 
Sa a insistat asupra importanței postului 
și a nevoinței adevărate, „acum când mân-
tuirea este mai aproape de noi, decât atunci 
când am crezut” (Rm. 13, 11), dar și des-

DUMINICA IERTĂRII LA SEDIUL EPISCOPIEI 

ORTODOXE ROMÂNE A ITALIEI

pre iertarea aproapelui, precum ne învață 
evanghelia de astăzi: „Dacă veţi ierta oa-
menilor greșelile lor, și vouă Tatăl vostru 
cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Iar 
dacă nu veţi ierta oamenilor greșelile lor, 
nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile 
voastre” (Mt.6, 14).

La sfârșitul Dumnezeieștii Liturghii, 
PS Siluan împreună cu clerici slujitori au 
cerut iertare tuturor celor prezenți, după 
care fi ecare credincios în parte a primit 
iertare și binecuvântare de la Preasfi nția 
Sa, urmând străbunul obicei al iertării în 
Duminica lăsatului de sec pentru Postul 
cel Mare.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate bi-
necuvântările revărsate peste noi în aceas-
tă zi de Praznic!
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Prin mila lui Dumnezeu și prin binecuvântarea Preasfi nțitului Părinte Episcop 
Siluan, se apropie de fi nalizare lucrările de restructurare și înfrumusețare ale noului 
loc de slujire din orașul Riesi, Provincia Caltanissett a.

După un an în care s-a plătit chirie pentru locul de slujire și după multă osteneală, 
am primit din partea Curiei Catolice din Piazza Armerina prin persoana Excelenței 
Sale, Monsignorul Rosario Gisana, două săli, una pentru biserică, iar cealaltă pentru 
a face cateheză cu copiii și adulții din acest oraș. Cele două săli primite se afl au într-o 
stare destul de degradată, nefi ind folosite de peste 15 ani.

Împreună cu credincioșii din Riesi am început curățirea pereților, apoi s-a trecut 
la chituit, iar mai apoi la zugrăvit, ținând cont și de îndrumările Curiei Catolice, care 
a cerut să fi e respectată o paletă de culori pentru pereți. De asemenea, s-au înlocuit 
geamurile sparte, s-au reparat uși, s-a întreprins prinderea candelabrelor, vopsirea ușilor 
și porților exterioare și curățarea curții. 

După aceasta, s-a așezat o mică catapeteasmă si s-au fixat Sfintele Icoane pe 
pereți.

Rămâne ca în viitorul apropiat să terminăm sala de catehizare și încăperile sanita-
re care au nevoie de reparații mai îndelungate.

Dăm slavă Sfi ntei Treimi și Sfi nților noștri ocrotitori, Drepții și Dumnezeieștii 
Părinți Ioachim si Ana, pentru toate darurile primite.

LUCRĂRI LA NOUL LOC DE SLUJIRE ÎN RIESI
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Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Preasfi nțitului Părinte Episcop 
Siluan, duminică, 13 martie, s-a slujit prima dumnezeiască Sfântă Liturghie în Parohia 
cu hramul ”Sf. M. Mc. Policarp al Smirnei” din localitatea Cisterna di Latina. Slujba a 
avut loc în noua locație, în Capela care aparține bisericii ”Santa Maria Assunta in Cielo”, 
afl ată în centrul orașului Cisterna. 

Credincioșii au primit cu bucurie această mare binecuvântare. 
Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate!

PRIMA SLUJIRE ÎN NOUA CAPELĂ 

DIN LOCALITATEA CISTERNA DI LATINA
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În seara zilei de 10 martie 2016, la 
Centrul Pastoral din Bari, după slujba 
obișnuită a Acatistului de joi seara, a fost 
prezentată Conferința cu titlul: „Sfântul 
și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe”, 
susținută de tânărul loan Petcu, absolvent 
al facultăţilor de teologie și istorie, iar în 
prezent doctorand la Institutul Ecumenic 
„San Nicola” din Bari. Acesta a făcut un 
scurt istoric al Conferințelor Panortodoxe 
și al temelor formulate de participanții la 
acestea, subliniind importanța Convocării 
Sfântului Sinod pentru diaspora ortodo-

SEARĂ DE MEDITAȚIE 

LA CENTRUL PASTORAL DIN BARI

xă. Au urmat apoi mai multe discuții, mo-
derate de Părintele Mihai Drigă.

Alături de preoţii din Protopopiatul 
Puglia și Basilicata a fost prezent Don 
Angelo Romita, reprezentantul regional 
pentru ecumenism al Bisericii Romano-
Catolice din Puglia, însoțit de membrii 
Grupului de Rugăciune pentru Unitatea 
Creștinilor din Bari.

Seara s-a încheiat cu o agapă oferită 
de gazdele noastre,  inv itații  f i ind 
impresionați de „mucenicii” pregătiţi de 
una dintre doamnele preotese.
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Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Preasfi nțitului Părinte Episcop 
Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, joi,10 martie 2016, la Parohia „Înălțarea 
Sfântei Cruci” - TO II din Torino, a avut loc ședința semestrială a Protopopiatului 
Piemonte I – Valle d’Aosta, Centru-Nord.

Ședința, organizată în cadrul Anului omagial al Educaţiei religioase a tineretului 
creștin ortodox și Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al 
tipografi lor bisericești, a fost precedată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ofi ciată 
de PC Părinte Protopop Lucian ROȘU împreună cu Pr. Dumitru BABULA, Pr. Ilie 
MUNTEAN, Pr. Gabriel BURCESCU, Pr. Pavel GOREANU. Răspunsurile la strană 
au fost date de Pr. Iustin ANDRONE și de membri ai grupului psaltic Dynamis.

La începutul ședinței, părintele protopop Lucian ROȘU a adresat cuvântul de sa-
lut, a subliniat importanţa ședințelor protopopiale și cât de necesară este, pentru 
Biserică, pastoraţia tinerilor. După cuvântul părintelui protopop, a avut loc conferința 

ȘEDINȚA SEMESTRIALĂ DE PRIMĂVARĂ ÎN 

PROTOPOPIATULUI PIEMONTE I – VALLE 

D’AOSTA, CENTRU-NORD
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semestrială de primăvară cu tema: „Pastorația tinerilor și implicarea lor în misiunea 
pastoral misionară a parohiei”, susținută de părinte Dumitru BABULA, paroh al Parohiei 
„Sfântul Leontie de la Rădăuți” din IVREIA. În expunerea sa, părintele Dumitru a 
evidențiat că tinerii sunt ai lui Dumnezeu „…Mie Mi-aţi făcut… sau …Mie nu Mi-aţi 
făcut… (Matei 25, 40 și 45), primul benefi ciar în aceste cazuri fi ind Domnul, iar tine-
rii sunt ai Lui. Tinerilor trebuie să le dăm speranță și încredere”. Conferința a fost bo-
gată în citate din Biblie, din Sfi nții Părinți, dar și în exemple din experiența personală. 
Pe marginea acestei teme au avut loc discuții între preoți, fi ecare împărtășind din 
experiența sa.

În cea de-a doua parte a ședinței, s-au discutat probleme administrative și organi-
zatorice din cadrul Protopopiatului. S-au stabilit taberele pentru copii, pe categorii de 
vârstă, a fost ales un nou reprezentant responsabil pentru pelerinaje și s-au stabilit te-
mele pentru conferințele lunare. Au fost trasate și alte obiective principale, importan-
te pentru activitatea parohiei.

La fi nal, Părintele Lucian ROȘU a mulțumit părintelui Dumitru pentru frumoasa 
și bogata sa expunere, iar preoților - pentru prezență. Lucrările ședinței au fost înche-
iate cu agapa frățească, oferită de parohia „Înălțarea Sfântei Cruci”-TO II. 
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Reţete
și sfaturi practice

SUPĂ DE USTUROI

Ingrediente: 20-25 căței de usturoi tocați 
mărunt; 1 ceapă tocată mărunt; 2 linguri 
ulei de măsline; un sfert de rădăcină de 
țelină; 2-3 cartofi ; 2 morcovi; pătrunjel; 
sare și piper după gust; puțină smântână 
(de soia, în timpul postului). 

Mod de preparare: Se pune uleiul pe foc 
într-o cratiţă, apoi ceapa și se lasă să se în-
moaie pentru vreo 30 de secunde, meste-
când cu o lingură de lemn. Se adaugă apa, 
morcovii, țelina și cartofi i, lăsându-le să 
fi arbă bine, după care se pune usturoiul 
mărunțit, lăsând supa să fi arbă încă vreo 

5 minute. Se ia de pe foc și se frulează fo-
losind un blender, obținându-se o consis-
tenţă cremoasă. Se mai adaugă la sfârșit 
sare și piper după gust, smântâna și pă-
trunjelul.
Știați că supa de usturoi reduce nivelul 
colesterolului rău și trigliceridelor; scade 
tensiunea arterială; previne rigidizarea ar-
terelor (ateroscleroza); îmbunătățește 
circulația și previne formarea cheagurilor 
de sânge; scade febra, ameliorează tusea, 
durerile de cap și de stomac? Anumite stu-
dii susțin că poate preveni cancerul de co-
lon, rectal și de stomac.

(după doctorulzilei.ro)

PIZZA CU NĂUT 

ȘI AVOCADO

Un blat crocant la exterior și moale și pufos 
în interior, sos de avocado fi n și cremos, năut 
crocant și picant, iaurt diafan, o combinatie 
de milioane, un rezultat de excepţie!
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Ingrediente: Blat: 250 ml apă călduță, 50 
ml ulei de măsline, 1 linguriță zahăr, 1 
linguriță sare, 7 g drojdie uscată, 500 g fă-
ină; sos avocado - 3 avocado, 100 ml iaurt 
grecesc (sau de soia), 2 linguri zeamă lă-
mâie, câteva fi re de pătrunjel verde, sare de 
mare; năut picant - 1 conservă năut, 1 
linguriță curry verde, 1/2 linguriță chili, 2 
linguri ulei de măsline, 2 căței de usturoi, 
sare de mare; dressing - 2-3 linguri iaurt 
grecesc (sau de soia), chili după gust.

Mod de preparare: Se pun într-un vas fă-
ina, drojdia și sarea. Se adaugă apa călduță 
în care s-a turnat uleiul și s-a dizolvat za-
hărul. Frământăm și lăsăm la dospit. 
Aluatul obținut îl împărțim în 4 și întin-
dem 4 foi de pizza pe care le înțepăm cu 
furculița și le coacem 15 minute la 200 de 
grade. Punem într-o tigaie uleiul de măs-
line și usturoiul, apoi adăugăm năutul, chi-
li, curry și sarea. Usturoiul se lasă doar atât 
cât să-și lase aroma, după care se scoate. 
Se fi erbe la foc mic, amestecând mereu 
până ce năutul devine un pic crocant. 
Într-un blender se mixează miezul de avo-
cado, iaurtul, sucul de lămâie, sarea și pă-

trunjelul. Sosul obținut se întinde pe 
blaturile de pizza. Se presară deasupra nă-
utul și pătrunjel verde. Asezonăm cu dres-
singul de iaurt!

HUMMUS CU ARDEI COPȚI

Hummus-ul cu ardei copți este un aperitiv 
savuros și sănătos, potrivit atât la micul de-
jun, cât și în orice alt moment al zilei.

Ingrediente: 1 conservă năut, 5-6 ardei 
capia roșii, 1 lingură tahini (pastă de su-
san), 5 căței de usturoi, 4 linguri ulei de 
măsline, 1 lingură semințe de pin, sare 
după gust.

Mod de preparare: Ardeii se coc și se 
curăță. Năutul scurs, uleiul de măsline, 
ardeii (fără cotor și sâmburi) și semințele 
de pin, pasta de susan (dacă nu aveți sau 
nu vă place gustul, merge un pic de zea-
mă de lămâie) și usturoiul se mixează 
până se obține o pastă fi nă care se ase-
zonează după gust. Se servește cu un fi r 
de ulei de măsline pe deasupra și, even-
tual, câteva semințe de pin întregi.
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În continuare, o rețetă rapidă, ieftină și 
ușor de făcut. În plus, sănătoasă și deli-
cioasă!

BUDINCĂ DE CĂPȘUNI 

ȘI SEMINȚE DE CHIA

Adăugăm semințele de chia și ameste-
căm energic. Se toarnă compoziția în 
pahare și se lasă vreo 15 minute până 
când totul se gelifi ază datorită semințelor 
de chia, care nu au un gust propriu, ci 
împrumută gustul alimentului cu care 
sunt combinate. Dacă doriți o budincă 
mai groasă, puneţi mai multe semințe.

BUDINCĂ DE CHIA, LAPTE 

DE COCOS ȘI AFINE

O veste bună pentru micul dejun: o adevăra-
tă bombă de energie și vitamine la borcan.

Ingrediente: 400 ml lapte de cocos, 4 
lingurițe semințe de chia, 2 lingurițe fulgi 

Ingrediente: 500 g căpșuni spălate și 
curățate de codiță, 3-4 linguri de miere, 
2 linguri semințe de chia.

Mod de preparare: Se frulează căpșunile 
cu mierea. Opțional, se poate pune niște 
frișcă lichidă și/sau frunze de mentă. 
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de cocos, 2 lingurițe miere de albine, 
150g afi ne.

Mod de preparare: Se pune într-un bol 
laptele în care se adaugă fulgii de cocos, 
semințele de chia și mierea. Se ameste-

că energic, pentru omogenizare, și se 
lasă la frigider peste noapte. A doua zi 
se poate turna în borcane, după ce am 
amestecat în ea o parte din afi ne, iar re-
stul am pus deasupra, pentru decor... și 
nu numai!

ȘTIAȚI CĂ...?

• Semințele de chia sunt o sursă complexă de proteine, au de trei ori mai mult fi er de-
cât spanacul, de trei ori mai mulți antioxidanţi decât afi nele, de cinci ori mai mult calciu 
decât laptele. Așadar, sunt mai mult decât bine-venite acum, în perioada postului.

• Seminţele de chia, pe lângă aportul important de vitamine și minerale, diminu-
ează senzaţia de foame, reglează nivelul glicemiei, scad colesterolul rău și împiedică 
absorbţia grăsimilor.

• Afi nele sunt o sursă importantă de antioxidanți și vitamine, stimulând sistemul 
imunitar și prevenind apariția infecțiilor.

• Năutul este o sursă excelentă de fi bre, vitaminele B6 și B9, acid folic, mangan, 
proteine și minerale precum fi er, fosfor, potasiu, calciu, magneziu, cupru și zinc. Extrem 
de gustos și cu un conţinut bogat de proteine, năutul poate înlocui cu succes carnea.

Preoteasa Daniela PORUMB


