
1A P O S T O L I A   •   N R .  1 4 2  -  1 4 3   •   I A N U A R I E  -  F E B R U A R I E  2 0 2 0

C U V Â N T U L  E P I S C O P U L U I  S I L U A N

PR. PROTOPOP 

LUCIAN ROȘU
5 IANUARIE 2020

U
n zâmbet cald, un gând curat și lu‑
minos, un suflet ferm, un cuvânt 
mângâietor și bine ales, o inimă 

plină de dragoste... Sunt câteva trăsături 
care îl caracterizează pe părintele Lucian 
Roșu, care, de curând, a plecat la Cel pe 
care L‑a slujit toată viața.

Uitându‑ne în urmă ar fi multe de spus. 
Timpul nu cred că ne‑ar ajunge, însă în câ‑
teva cuvinte, cu ochii cei duhovnicești, ne 
vom întoarce spre începuturi, spre o zi în 
care se părea că viața este fără de moarte 
și tinerețea fără de bătrânețe, când Dum‑
nezeu a binecuvântat ca Viorica și Gheor‑
ghe să‑l aducă pe lume, în ziua de 20 oc‑
tombrie 1968, la Făgăraș, pe primul lor fiu, 
Lucian. Vibrația acelei zile, în care zâmbe‑
tul, lumina și căldura și‑au dat mâna, se 

simte parcă și astăzi, deși acum are mireas‑
mă de veșnicie.

Odată clepsidra întoarsă, timpul a în‑
ceput să se scurgă și să se îngemăneze cu 
veșnicia, îngemănare ce se făcea ori de câte 
ori cel care va deveni slujitor al altarului 
chema numele Domnului Hristos, așa cum 
îl învățau părinții. Părintele Lucian a urmat 
cursurile Școlii Generale din Făgăraș 
(1975‑1983), apoi, între 1983 și 1987, cur‑
surile Liceului Teoretic „Radu Negru” și 
pe cele ale Liceului de Chimie Industrială 
din aceeași localitate.

Mergând mai departe pe calea vieții, în 
perioada 1988‑1992 a urmat cursurile 
Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu. 
În 1992 a ajuns pe tărâm italian, cu prilejul 
unei excursii organizate de Liga Tineretului 

„Când omul este în suferință, Hristos  
se află în el și suferă împreună cu el.”

CUVÂNTUL
EPISCOPULUI
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Ortodox Român. Întâmplarea, cu îngăduință 
de la Domnul, a rânduit ca părintele Lucian 
să rămână în Italia, sau, după cum spunea 
părintele, „nimic în viață nu este întâmplător, 
totul este proniator”.

În anul 1993 s‑a căsătorit cu Amalia 
Nemeș, care i‑a fost alături până în ultima 
clipă. Împreună au 4 copii: Iulia, Alexandru, 
devenit diacon, Paul și Nicolae.

Pentru a‑și întreține familia, printele a 
exercitat diferite meserii: a lucrat pe șantier, 
apoi ca ajutor de bucătar, ca fierar, a spălat 
mașini, a lucrat la o firmă petrolieră, iar din 
anul 1996 până în anul 2008 și‑a a împlinit 
,,slujirea” de operator social la Asociația 
„Gruppo Abele” din Torino. Acolo a consi‑
liat alcoolici, bolnavi de SIDA, toxicomani, 
oameni ai străzii etc. Într‑un cuvânt al său, 
părintele spunea: „Acolo am cunoscut 
suferința până la ultimele ei detalii. Acolo am 
învățat ce înseamnă persoana și că‑n fiecare 
om trebuie să găsești chipul lui Hristos.”.

În anul 1997 a fost hirotonit diacon de 
către Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mi‑
tropolitul Germaniei, al Europei Centrale 
și de Nord, iar în anul 2000 a fost hiroto‑
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nit preot de către Înaltpreasfințitul Părin‑
te Mitropolit Iosif, pe seama parohiei ,,Sfân‑
tul Mare Mucenic Dimitrie” din Genova. 
După un an, în 2001, s‑a înfiinţat parohia 
„Înălțarea Sfintei Cruci” – Torino 2, mo‑
ment în care părintele Lucian a fost numit 
paroh al noii comunității. În perioada 
2008‑2016 a urmat cursurile Școlii Doc‑
torale din cadrul Facultății de Teologie Or‑
todoxă „Andrei Șaguna”, din Sibiu.

Din anul 2008 până în anul 2012 a în‑
deplinit funcția de consilier economic al 
nou înființatei Episcopii Ortodoxe Române 
a Italiei, iar din anul 2012 a fost numit de 
către Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan 
protoiereu al Protopopiatului Piemonte I. 
De‑a lungul timpului a fost încredințat cu 
organizarea și deschiderea unor noi paro‑
hii ortodoxe române în regiunea Piemonte: 
Asti, Ciriè, Chieri, Collegno, Moncalieri, 
Orbassano, Pinerolo, Rivarolo, Settimo 
Torinese, Torino 3 și Vercelli.

Părintele Lucian i‑a avut mereu aproa‑
pe pe tineri, fiind fondatorul Frăției Nepsis 
Torino și cel care a pus o cărămidă solidă la 
fondarea Frăției Nepsis Italia, în decembrie 
2008. De‑a lungul anilor, Frăția Nepsis s‑a 
nuanțat în Nepsis Junior și Nepsis Senior; 
părintele Lucian a fost mereu alături de cei 
mici și de adolescenți, activitățile desfășurate 
la Parohia Torino 2 fiind un adevărat mo‑
del pentru ceilalți.

Având o experiență foarte bogată în do‑
meniul social, părintele Lucian a înființat 
două asociații și o casă de găzduire pentru 
cei aflați în dificultate, „Casa Sfântului 
Nectarie”. În anul 2008 a luat naștere Centrul 

de Ajutor „Sfânta Filofteia”, dedicat Vieții, 
care în anul 2018 a venit în sprijinul a 52 de 
mame și a peste 118 copii de cinci naționalități 
diferite. În anul 2011 a fost înființată Asociația 
„Sfântul Laurențiu”, filiala din Torino, care, 
pe lângă Banca de Alimente și Centrul de 
Consiliere, a desfășurat numeroase activități 
social‑filantropice.

Unul din cele mai importante proiecte 
coordonate de părintele Lucian Roșu a fost 
înființarea primului cimitir ortodox român 
din Italia, cimitir pe terenul căruia, în luna iu‑
lie 2019, a fost pusă piatra de temelie a Capelei 
Funerare, al cărui prim nivel (cripta) a și fost 
construit, urmând ca, în următoarele trei luni, 
capela să fie terminată în totalitate. 

Ultimul proiect pe care l‑a purtat în su‑
flet printele Lucian Roșu a fost achizi‑
ționarea, pe seama parohiei Torino II, a 
unei structuri de 400 de mp. pentru 
activitățile sociale ale parohiei. Grija pen‑
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tru cei săraci a fost mereu o prioritate, să‑
racii și cei aflați în necaz fiind o adevărată 
bogăție pentru părintele Lucian Roșu. 

De‑a lungul timpului, părintele Lucian 
a ajutat nenumărate persoane, a iubit foar‑
te mult viața monahală, susținând în acest 
sens mai multe mănăstiri și schituri din 
Italia, Franța și România. A fost mereu ală‑
turi de preoții nou hirotoniți și de parohii‑
le cu dificultăți financiare, pe care le‑a 
susținut în mod constant. A ajutat, de ase‑
menea, atât Centrul Mitropolitan de la Paris, 
cât și Centrul Eparhial de la Roma. Astfel, 
milostenia și dragostea pentru cei în lipsuri 
și nevoi au constituit un adevărat laitmotiv 
în viața părintelui Lucian, înscriindu‑se în‑
tru totul în lumina poruncilor evanghelice.

Ultimii aproape zece ani au constituit 
pentru Părintele Lucian o crescândă suferință, 
încercare după încercare, pe care, împreună 
cu iubita lui soție, preoteasa Amalia, le‑a dus 
cu bărbăție, cu speranță, cu discreție și cu ru‑
găciune, nepierzând nicio ocazie să se impli‑
ce, chiar și cu ultime puteri, în rezolvarea nu‑

meroaselor probleme din parohie sau în 
asociațiile pe care le coordona.

Viața părintelui Lucian a fost un urcuș 
pe crucea suferinței, urcuș care a atins cote 
maxime începând din vara trecută, pentru 
a ajunge, în cele din urmă, la propriul ,,paști”, 
cu nădejde în ÎNVIERE. 

În ultimele sale cuvinte, părintele Luci‑
an spunea: „Eu trăiesc doar pentru Biserică. 
Noi toți ar trebui să trăim DOAR pentru BI‑
SERICĂ.”. Aceste cuvinte sunt întărite de 
faptele sale, care vor rămâne pururi în inimi‑
le și în memoria celor ce l‑au cunoscut.

Pentru noi, ierarhii, clericii, monahii și 
monahiile, credincioșii și credincioasele din 
Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, chipul 
și modelul trăirii părintelui Lucian vor rămâ‑
ne mereu pilde vii, care ne vor păstra mereu 
în gând și în rugăciune personalitatea sa.

Veșnică odihnă robului lui Dumnezeu 
Lucian preotul, fratele nostru, și pomeni‑
rea lui din neam în neam!

† Episcopul Siluan 
al Episcopiei Ortodoxe Romane a Italiei
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D
e‑a lungul celor trei ani ai mi‑
siunii Sale, Hristos a săvârșit 
nenumărate vindecări, care nu 
sunt toate pomenite în Evan‑

ghelie. Acestea priveau mai ales bolile gra‑
ve și incurabile, pentru că medicina din vre‑
mea respectivă (evreiască și greco‑romană) 
avea mijloace limitate. Putea fi vorba de boli 
și de infirmități din naștere sau dobândite 
în timpul vieții, de accidente etc. Toate erau 
legate de trup, dar și de suflet: în afară de 
bolile sau de infirmitățile fizice, mai erau și 
cele sufletești, îndeosebi cazurile de îndrăciți 
și cele asemănătoare (epilepsia sau nebu‑
nia). Hristos a vindecat bolnavi din toate 
păturile societății și de toate vârstele, fără a 
exclude pe nimeni, dar a avut o predilecție 
pentru cei săraci, modești, părăsiți și pen‑
tru copii. Circumstanţele au fost extrem de 
diverse și se poate spune că a săvârșit vin‑
decări în orice fel de împrejurare. 

Felul său de a „opera” nu a fost întot‑
deauna același: probabil că depindea de 
indivizi și de împrejurări. În general a vin‑

VINDECAREA  
UNUI LEPROS

Hristos doctor și taumaturg
(Mt. 8, 1‑4 ; Mc. 1, 40‑44 ; Lc. 5, 12‑14)

decat bolnavii care se găseau în fața Lui, 
dar și pe cei aflaţi la distanță [ca de pildă 
pe sluga Sutașului1]. Cel mai adesea vin‑
decările au fost imediate și complete, une‑
ori însă le‑a cerut bolnavilor să facă un 
efort (ca de pildă celor zece leproși2 
[„duceți‑vă și vă arătați preoților”] sau or‑
bului din naștere3 [„mergi și te curăță la 
scăldătoarea Siloamului”], în scop peda‑
gogic. E limpede că adesea a vrut să dea o 
învățătură precisă: fie martorilor vindecă‑
rii (ca de pildă în cazul bolnavului de idro‑
pică4, într‑o zi de sabat, pentru a‑i certa pe 
Fariseii care Îl invitaseră la masa lor, sau 
în cazul omului cu mâna uscată5, într‑o zi 
de sabat, în sinagogă), fie bolnavului (ca 
de pildă slăbănogului de la Vitezda6: „să 

1. Cf. Apostolia, nr. 4‑5 (iulie‑august 2008).
2. Cf. Apostolia, nr. 67 (octombrie 2013).
3. Cf. Apostolia, nr. 38 (mai 2011).
4. Cf. Apostolia, nr. 126 (septembrie 2018).
5. Cf. Apostolia, nr. 130‑131 (ianuarie‑februarie 

2019).
6. Cf. Apostolia, nr. 26 (mai 2010).
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nu mai păcătuiești”), dar nu mereu (există însă 
întotdeauna o învățătură de facto pentru persoa‑
na vindecată). 

Un lucru se arată însă clar în Evanghelie și 
se întâmplă aproape de fiecare dată: Hristos nu 
a început prin a vindeca, a început prin cuvânt, 
prin învățătură, fiindcă pentru asta a venit El, 
Cuvântul Tatălui: a venit să arate cugetele Tatălui 
Său ceresc și să‑L arate pe Dumnezeu așa cum 
este. Căci a vrut și a nădăjduit întotdeauna să 
fie crezut pe cuvânt, ceea ce Adam și Eva nu 
au făcut (neascultând de cuvântul lui Dumnezeu, 
porunca Lui, nu s‑au încrezut în El, nu L‑au iu‑
bit). Acest lucru îl așteaptă Hristos de la noi. 
De altfel, în Evanghelia sa, care ne slujește de 

referință cronologică, după ce a is‑
torisit viața lui Hristos până la 
Teofanie Sf. Matei spune că „Iisus 
a început să propovăduiască” 
[pocăința] (Mt. 4, 17) și că „stră‑
bătea toată Galileea, învățând în si‑
nagogi (…) și vindecând toată boa‑
la și toată neputința din popor” (Mt. 
4, 23). Apoi Matei redă Cuvântul 
de început în întregimea lui7 și abia 
pe urmă istorisirea primei vinde‑
cări, vindecarea unui lepros, des‑
pre care vom vorbi aici.

Vindecările vor veni după Cuvin‑
tele Sale de învățătură, pentru a‑I 
întări cuvântul și pentru a arăta că 
este cu adevărat Mesia, Fiul lui 
Dumnezeu. La fel va fi și cu celelal‑
te minuni, de pildă înmulțirea pâi‑
nilor și a peștilor: Hristos a hrănit 
mai întâi sufletul celor ce‑L ascultau 
și abia după aceea le‑a dat pâine, hra‑
nă materială. Domnul voia să‑i învețe 
pe oameni adevărata ierarhie a 
valorilor și să‑i lase fiecăruia liber‑
tatea de a crede în El, fără constrân‑
gere, nu ţinea să condiționeze oame‑
nii, să‑i oblige să creadă în El (ar fi 
fost posibil lucrul acesta dacă ar fi 
început prin a face minuni). De atl‑
fel, este interesant de remarcat că 
foarte mulți oameni nu au văzut aces‑
te minuni, iar cea mai mare parte din‑
tre ei vor striga „La moarte cu el!” în 
Vinerea Paștilor: Hristos nu le‑a 
încălcat libertatea. 
7. Numit îndeobște „Predica de pe munte”.
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Toate vindecările pe care le va săvârși, 
fie în public, fie în privat, sunt acte tauma‑
turgice8, adică minuni. Numai Dumnezeu 
putea face ceea ce a făcut El. După cum 
va spune Hristos: „n‑au cuvânt de dezvi‑
novăţire pentru păcatul lor” (In. 15, 22) 
și „M‑au urât pe nedrept” (In. 15, 25).  

Iisus era extrem de faimos în Israel pen‑
tru vindecările Sale: nu putea merge ni‑
căieri fără să I se aducă bolnavi, infirmi și 
neputincioși. Acest fapt este confirmat de 
„clarvăzători”, care sunt mereu uimiți de 
numărul de bolnavi aduși dinaintea lui 
Rabbi din Nazaret. Textele liturgice Îl vor 
numi „Doctorul sufletelor și al trupuri‑
lor”. Vindecarea leprosului, despre care 
vom vorbi, este un bun exemplu. 

Această Evanghelie este relatată de cei 
trei Sinoptici aproape în aceiași termeni, 
lucru destul de rar. Dar Sf. Matei este cel 
care ne indică momentul exact în 
desfășurarea misiunii lui Hristos. Faptele 
se petrec imediat după Cuvântul de înce‑
put („Predica de pe munte”)9. Domnul 
Și‑a început apostolatul printr‑un cuvânt 
foarte lung , care a durat o zi întreagă, dacă 
nu chiar mai multe, în vârful unui munte, 
8. Taumaturg vine din greacă și înseamnă „care 

face lucruri de mirare, minunate, admirabile”. 
De fapt, „care săvârșește minuni ce depășesc 
înțelegerea și capacitățile omenești”.

9. Momentul este aproximativ același la Sf. Marcu. 
Acesta nu istorisește Cuvântul de început, dar 
situează evenimentul după vindecarea soacrei 
lui Petru. Cât despre Sf. Luca, și el îl situează 
după această v indecare,  deci  înaintea 
Cuvântului de început (pe care nu‑l relatează 
în întregime). Însă cronologia lui Luca este 
greu de urmărit

simbol al Cerului, dinaintea unei mulțimi 
numeroase, pentru că era deja cunoscut 
în Galileea. Acest cuvânt este „Legea cea 
nouă”, Legea Adevărului, a Vieții și a Iu‑
birii, care le va îngădui oamenilor să de‑
vină desăvârșiți, asemănându‑se lui Dum‑
nezeu, și să intre în Împărăția Sa. Primul 
lucru pe care îl va face după ce a coboa‑
rât din nou „pe pământ” va fi să vindece 
un lepros, apoi pe sluga sutașului din Ca‑
pernaum și în fine pe soacra lui Petru 
(Hristos nu‑Și uită prietenii și ucenicii). 
Iar seara, după cină, i se aduc îndrăciți și 
bolnavi: pe unii îi va dezlega și pe alții îi 
va vindeca. Astfel Își arată puterea dum‑
nezeiască, ceea ce întărește cuvintele Sale 
(marele Său Cuvânt de început) și le ara‑
tă tuturor că S‑a pogorât din Ceruri pen‑
tru a avea grijă de oameni, pentru a‑i în‑
griji, pentru a‑i vindeca (și, in fine, pentru 
a‑i izbăvi de moarte). Aceasta este peda‑
gogia minunată și mântuitoare a lui Hris‑
tos.

Să ne întoarcem la lepros. Iisus co‑
boară de pe munte cu „o mulțime mare 
care‑L urma”, atât de entuziastă încât nu 
se putea despărți de El. Dar deodată un 
lepros se apropie de El, lucru ciudat, 
care  contrav ine  L eg i i  lu i  Mo i se. 
Într‑adevăr, leproșii trebuiau să trăiască 
„în afara taberei”, adică a zonelor locui‑
te, să poarte straie rupte și să strige 
„Necurat! Necurat!”; în plus, trebuiau să 
vorbească de la distanță, să nu atingă pe 
nimeni și să nu fie atinși de nimeni. Lepra 
este într‑adevăr foarte contagioasă, iar 
poruncile Legii erau foarte riguroase în 
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priviţa leproșilor10, care erau excluși din 
societatea evreiască. Avem un bun exem‑
plu de aplicare a Legii în cei „10 leproși”11 
pe care Hristos îi va vindeca mai târziu, 
cu prilejul „urcării Sale către Ierusalim”: 
ei nu intră în sat, stau la distanță de 
Hristos și strigă spre El. 

Pentru a înțelege situația, trebuie să 
recurgem la surse exterioare Evangheliei: 
acest lepros era lăsat de proprietarul lo‑
curilor, cărturarul Ioan, să trăiască pe pă‑
mântul lui, putea deci să se simtă „acasă”. 
Totuși, leprosul a dat dovadă de o îndrăz‑
neală nebunească. De altfel, tradiția ne 
spune că reacția mulțimii a fost foarte pu‑
ternică, respingându‑l cu violență, pentru 
că era acoperit de plăgi purulente, care 
miroseau foarte urât, iar Hristos a trebu‑
it să intervină și să‑i certe. Toate bolile pe 
care Hristos le va vindeca sunt, bineînțeles, 
reale (și încă există), dar ele au și un înțeles 
simbolic, legat de păcat. Lepra, care roa‑
de măruntaiele, îl desfigurează pe om [chip 
al lui Dumnezeu] și îl izolează de frații săi, 
este probabil simbolul cel mai expresiv al 
păcatului și al căderii. Iisus însă rămâne 
senin și‑l lasă să se apropie, pentru că Îi 
este milă de oameni. 

10. Există două capitole întregi în Levitic (13 și 
14) despre lepră și leproși, considerați ca fiind 
„necurați” din punct de vedere ritualic. Ritualul 
de purificare era complex (cu jertfe de sânge). 
Sf. Efrem observă că „în Lege oricine se apro‑
pie de un lepros devine necurat” („Comentariu 
la Diatessaron”, în Sources Chrétiennes, nr. 121, 
pp. 227‑229). 

11. Lc. 17, 11‑19.  Cf. Apostolia, nr. 67, octombrie 
2013.

Acest lepros îndrăzneț are o purtare 
duhovnicească remarcabilă: se închină 
dinaintea lui Rabbi din Nazaret, apoi 
spune o frază extraordinară: „Doamne12 
de voiești, poți să mă curățești13”. Câtă 
credință în Iisus! Probabil că ascultase 
cuvântul de început, discret, la o parte de 
mulțime, și înțelesese: era convins că 
Rabbi Iisus este Mesia. Dinaintea unei 
asemenea credințe, Hristos reacționează 
pe loc. Sf. Marcu precizează că „lui Iisus 
I s‑a făcut milă”, cum se întâmplă adesea 
în Evanghelie. Mila sau compasiunea 
constă în a „suferi împreună”, adică a purta 
împreună cu celălalt suferința. Dumnezeu 
suferă văzându‑ne nefericiți (deși noi 
suntem responsabili de această nefericire, 
dar păcatul nostru este o copilărie). Și 
atunci pe loc „Își întinde mâna și Se atinge 
de el”, fapt incredibil din punct de vedere 
al Legii14 și  al  reacții lor omenești 

12. Acest nume vine din ebraicul Âdôn (stăpân), 
care va da apelativul Adonai (Domnul meu) şi 
va sluji în Vechiul Testament la transpunerea 
tetragramei sacre, cu neputință de rostit. Este 
deci unul din numele lui Dumnezeu și va fi tra‑
dus în greacă prin Kyrios, iar în latină prin 
Dominus, care înseamnă „Stăpân, Domn, 
Dumnezeu”.

13. „A curăța” și nu „a vindeca”, pentru că lepra era 
o necurăție ritualică (cf. nota 10).

14. Însă Hristos este stăpânul Legii, pentru că El este 
Cel care i‑a dat‑o lui Moise pe muntele Sinai, prin 
Duhul Sfânt. Sf. Efrem exprimă bine acest lucru: 
„…legea nu se pune în calea Celui care dă Legea” 
(ibid p. 227). Această atingere a leprosului con‑
stituie pentru Sf. Ilarie din Poitiers „depășirea 
Legii” (Despre Sf. Matei, I, pp. 179‑181, Sources 
Chrétiennes nr. 254), iar pentru Sf. Ambrozie din 
Milano desăvârșirea ei, pentru că este un gest 
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obișnuite15. Lui Hristos nu‑I este frică: 
Dumnezeu nu Se dă înapoi dinaintea 
„duhorii păcatelor noastre”. Acest lucru 
trebuie să ne liniștească și să ne dea 
năd e j d e.  Și  ma i  z i ce :  „ vo i e s c 1 6: 
curățește‑te”. Omul este vindecat pe loc 
(„și îndată s‑a îndepărtat lepra de la el”). 
Leprosul plânge de bucurie, iar mulțimea 
este uluită. Ce om pe lume ar fi putut face 
asta? Niciunul! Și totuși, după trei ani, 
Sinedriul Îl va osândi pe Iisus la moarte, 
iar mulțimea, nerecunoscătoare, va urla: 
„La moarte cu el!”. 

Apoi Domnul îi va spune un cuvânt 
care poate părea ciudat: „vezi, nimănui 
să nu spui nimic”17, după cum va spu‑
ne de multe ori cu prilejul vindecărilor 
Lui minunate. Motivul probabil este că 
nu voia să fie luat drept un om care are 
„puteri”, un fel de guru, mediatic și po‑
pular; voia să fie crezut pe cuvânt, să fie 
primit pentru ceea ce era cu adevărat, 
Mesia, Fiul lui Dumnezeu, și pentru ca 
oamenii, văzând sfințenia purtării și a 
vieții Sale, să‑I urmeze. Apoi zice: „mergi 
de te arată preotului”, lucru conform 

dumnezeiesc de vindecare (Tratat despre 
Evanghelia Sf. Luca, I, pp. 183‑186, S.C. nr. 45bis).

15. Însă în Biserică unii sfinți vor face asemenea 
lui Hristos, mai ales Sf. Martin din Tours, în 
secolul al IV‑lea, care va săruta un lepros la una 
din porțile Parisului și îl va vindeca.

16. Sf. Ioan Gură de Aur arată că, spunând „Voiesc”, 
Hristos manifestă dumnezeirea și atotputerni‑
cia Sa (Comentariu la Evanghelia după Sf. Matei, 
Omilia 25, pp. 183‑187, Ed. Artège.

17. Cu toate acestea mulțimea prezentă a văzut mi‑
nunea! Dar trebuie să citim urmarea ca să 
înțelegem.

Legii (un preot trebuia să verifice că fos‑
tul lepros era cu adevărat vindecat, abia 
atunci îl reintegra în societatea evreias‑
că), „și adu, pentru curăţirea ta, cele 
ce a rânduit Moise [adică Legea], spre 
mărturie lor”. Adică, înainte de orice, 
mulțumește‑I lui Dumnezeu și fă acest 
lucru dinaintea tuturor („spre mărturie 
lor”, întru faptul că Dumnezeu te‑a vin‑
decat). Ce desăvârșire dumnezeiască în 
umanitatea Sa! Ce smerenie! Nici o cli‑
pă nu a spus „Eu sunt Mesia”; și nu a ce‑
rut nicio mulțumire pentru El însuși.  
Cuvântul Său a fost „mulțumește Tată‑
lui Meu ceresc, care este și Tatăl vostru”. 
Hristos raportează întotdeauna la Dum‑
nezeu, Tatăl Său ceresc, Izvorul a toate, 
ceea ce face și spune. Este mereu întors 
către18 Tatăl Său, ca Dumnezeu‑Fiul și 
ca om. Iar ce i‑a spus leprosului vinde‑
cat este valabil pentru toți oamenii. Ce 
lecție duhovnicească pentru noi! Dacă 
Hristos a făcut asta cu leprosul din Ga‑
lileea, înseamnă că va face la fel și cu noi, 
cu o condiție însă: aceea de a crede în El 
pe deplin.  

Hristos să ne vindece de lepra păca‑
telor noastre și să fie binecuvântat în 
veci! 

Pr. Noël TANAZACQ, Paris

18. După cum spune Sf. Ioan în sublimul său înce‑
put la Evanghelia sa: „…și Cuvântul era către 
Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu…” (In 
1, 1). [„către” : în greacă: pros]. (În română s‑a 
tradus cu la [N. Tr].)
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File de Pateric

A vva Antonie, șezând odată în deșert, 
a fost cuprins de acedie și de o mare 

întunecare de gânduri. Și zicea către Dum‑
nezeu: „Doamne, vreau sa mă mântuiesc 
și nu mă lasă gândurile. Ce voi face în ne‑
cazul meu? Cum mă voi mântui?”. Și ridi‑
cându‑se, a ieșit afară și a văzut pe cineva 
ca pe sine șezând și lucrând, apoi sculân‑
du‑se de la lucru și rugându‑se, apoi iarăși 
șezând și împletind funia, apoi iarăși scu‑
lându‑se la rugăciune. Acesta era un înger 
al Domnului, trimis spre îndreptarea și 
încredințarea lui Antonie. Și l‑a auzit pe 
înger zicându‑i: „Fă așa și te vei mântui.”. 
Iar el, auzind aceasta, s‑a umplut de mul‑
tă bucurie și îndrăzneală; și făcând așa, se 
mântuia.

Z is‑a avva Antonie: „Părinții cei de de‑
mult, când mergeau în pustie, întâi se 

vindecau pe ei înșiși și după aia, făcându‑se 
doctori aleși, vindecau și pe alții. Iar noi, 
ieșind din lume, mai înainte de a ne vinde‑
ca pe noi înșine începem a vindeca pe alții. 
Și întorcându‑se boala asupra noastră se fac 
nouă cele de pe urmă mai amare decât cele 
dintâi; și auzim de la Domnul: „Doctore, 
vindecă‑te mai întâi pe tine însuți.”.

A cest avva Antonie, căutând la adâncul 
judecăților lui Dumnezeu, a cerut zi‑

când: „Doamne, cum se face că unii mor de 
tineri, iar alții prea îmbătrânesc? Și pentru 
ce unii sunt săraci, iar alții bogați? Și cum cei 
nedrepți sunt bogați, iar cei drepți săraci?”. 
Și a venit la el un glas zicând: „Antonie, ia 
aminte la tine că acestea sunt judecăți ale lui 
Dumnezeu și nu‑ți este de folos a le ști.”. 

A întrebat cineva pe avva Antonie zicând: 
„Ce trebuie să păzesc eu ca să plac lui 

Dumnezeu?”. Și răspunzând bătrânul i‑a zis 
lui: „Cele ce‑ţi poruncesc ție păzește‑le. Ori‑
unde vei merge, pe Dumnezeu să‑L ai îna‑
intea ta întotdeauna; orice vei face, să ai măr‑
turie din Sfintele Scripturi; și oriunde vei 
ședea, să nu te miști degrabă. Pe acestea trei 
păzește‑le și te vei mântui.”.

Z is‑a iarăși: „De la aproapele este viața și 
moartea. Că de vom dobândi pe frate‑

le, pe Hristos dobândim. Iar de vom smin‑
ti pe fratele, lui Hristos greșim.”.

Z is‑a avva Grigorie că aceste trei lucruri 
le cere Dumnezeu de la tot omul care 

are sfântul botez: credința dreaptă din su‑
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flet, adevărul de pe limbă și înfrânarea patimilor, 
adică curățenia trupească.

F iindcă avva Macarie se purta cu nerăutate faţă 
de toți frații, i‑au zis lui unii: „Pentru ce te faci 

pe tine așa?”. Iar el a răspuns: „Doisprezece ani am 
slujit Domnului meu ca să‑mi dăruiască darul aces‑
ta. Și voi toți mă sfătuiți să‑l lepăd?”.

T recând odată de la luncă la chilia sa cu smice‑
le de finic în spate, pe avva Macarie l‑a întâm‑

pinat în cale diavolul, cu secera. Și vrând să‑l lo‑
vească, n‑a putut. Și i‑a zis: „Multă silă am de tine, 
Macarie, căci nu pot nimic asupra ta. Iată, orice 
faci, și eu fac. Tu postești, dar eu nicidecum nu mă‑
nânc. Priveghezi, dar eu nicidecum nu dorm. Că 
un singur lucru este cu care mă biruiești.”. Și i‑a zis 
avva Macarie: „Care este?”. Iar el a zis: „Smerenia 
ta, pentru aceasta nu pot face nimic asupra ta.”.

Z is‑a același avva Macarie: „Dacă dojenind pe 
cineva te vei porni spre mânie, îţi împlinești pa‑

tima; așa că nu cumva pe alții să‑i mântuiești și pe 
tine să te prăpădești.”

Î ntrebat‑au unii pe avva Macarie: „Cum suntem 
datori să ne rugăm?”. Le‑a zis lor bătrânul: „Nu 

e de trebuință a vorbi multe, ci a întinde adeseori 
mâinile și a zice „Doamne, precum vrei și precum 
știi, miluiește”. Iar dacă ai război asupra ta zi „Doam‑
ne, ajută‑mi”. Și El știe ce e de folos și se va milos‑
tivi spre noi.”.

U n frate s‑a dus la avva Macarie egipteanul și 
i‑a zis: „Avvo, spune‑mi cuvânt să mă mân‑

tuiesc.”. Și i‑a zis bătrânul: „Du‑te la mormânt și 
ocărăște morții.”. Deci, ducându‑se fratele, a ocă‑

rât și a azvârlit cu pietre și venind a 
vestit bătrânului. Și i‑a zis lui bătrâ‑
nul: „Nimic nu ţi‑au grăit?”. Iar el a 
răspuns: „Nu.”. I‑a zis lui bătrânul: 
„Du‑te și mâine și îi slăvește.”. Deci, 
mergând fratele, i‑a slăvit zicând 
„apostolilor, sfinților și drepților”. A 
venit la bătrânul și i‑a zis: „I‑am slă‑
vit.”. Și i‑a zis bătrânul: „Nimic nu 
ţi‑au răspuns?”. A zis fratele: „Nu.”. 
I‑a zis lui bătrânul: „Știi cu câte i‑ai 
necinstit și nimic nu ţi‑au răspuns? 
Și cu câte i‑ai slăvit și nimic nu ţi‑au 
grăit? Așa și tu, dacă vrei să te 
mântuiești, fă‑te mort. Nici nedrep‑
tatea oamenilor, nici lauda lor să nu 
o socotești; precum cei morți să fii, 
și așa poți să te mântuiești.”.
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OBIECTELE DE CULT. SIMBOLISMUL  
ȘI ÎNTREBUINȚAREA LOR (III)

Dicţionar
LITURGIC

c) În afara celor amintite, în Sfântul Al‑
tar se mai găsesc și alte odoare sfinte: 

1) Cădelnița (sau cățuia) – obiect din 
metal prețios, compus dintr‑un mic reci‑
pient, atârnat de patru lănțișoare subțiri, 
pe care se găsesc 12 clopoței. Se folosește 
la sfintele slujbe pentru tămâierea Biseri‑
cii. Înainte de a cădi, preotul binecuvin‑
tează tămâia spunând: „Tămâie aducem 
Ție, Hristoase Dumnezeule, întru miros de 
bună mireasmă, pe care primind‑o întru Jert‑
felnicul Tău cel mai presus de ceruri, trimi‑
te‑ne nouă harul Preasfântului Tău Duh.„; 
sau „Binecuvântată este tămâia sfinților Tăi, 
Doamne, totdeauna, acum și pururea și în 
vecii vecilor. Amin.”. Mireasma tămâiei sim‑
bolizează mireasma Duhului Sfânt, pre‑
zentă în tot ce este bineplăcut Domnului 
și închinat Lui.   

În biserică se tămâiază atât lăcașul de 
cult (în special  altarul și  proscomidirarul), 

cât și icoanele, dar și credincioșii, care sunt 
„chip al lui Dumnezeu”.  

La vecernie, tămâierea are un rol cen‑
tral, pentru că atunci cântăm „Să se îndrep‑
teze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta…” 
, aducându‑i lui Dumnezeu jertfă de laudă.  

Unii teologi, pornind de la anumite 
imne în care Maica Domnului este numi‑
tă „cădelniță sfințită care a încăput pe Dum‑
nezeu”, consideră că acest obiect de cult o 
simbolizează pe Maica Domnului, iar cei 
12 clopoței pe sfinții apostoli. 

2) Sfântul Epitaf (numit uneori și Sfân‑
tul Aer), care este o bucată de pânză lungă de 
aproximativ 1,5 m, pe care stă pictată sau bro‑
dată „Punerea Domnului în mormânt”. Aces‑
ta se folosește la slujba Prohodului Domnu‑
lui din Vinerea Sfintelor Patimi. Este scos și 
așezat spre închinare în mijlocul bisericii, la 
Vecernia Sâmbetei din Săptămâna Patimilor 
(care se săvârșește de obicei vineri dimineața), 
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iar la slujba Prohodului (vineri seara) se face 
procesiune cu el în jurul bisericii, apoi se 
așează pe Sfânta Masă, unde va rămâne până 
la Vecernia Înălțării Domnului, când se ridi‑
că și se pune la loc de cinste în altar, unde se 
păstrează pe tot timpul anului. Sfântul Epitaf 
poartă multiple simboluri: când e pus în mij‑
locul bisericii simbolizează Mormântul Dom‑
nului și chiar trupul Domnului, iar când stă 
pe Sfânta Masă arată rămânerea lui Hristos 
pe pământ timp de 40 de zile, între Înviere și 
Înălțare, și de asemenea continua Sa arătare 
apostolilor.   

3) Cununiile. Sunt două obiecte de me‑
tal, în formă de cununi sau de coroane 
împărătești, cu care sunt încununați mirii 
la săvârșirea Tainei Cununiei. Simbolizea‑
ză curăția mirilor, biruința asupra patimi‑
lor și cinstea ce li se dă în Hristos.1   

4) Căldărușa pentru aghiasmă – un vas 
mic de aramă sau de inox, în care se pune apă 
sfințită pentru binecuvântarea caselor 
credincioșilor, a mijloacelor de transport, a 
hainelor dăruite celor adormiți, a monumen‑
telor funerare etc., dar și pentru stropirea 
credincioșilor, ca binecuvântare ori spre să‑
nătate. Lângă căldărușă stă întotdeauna bu‑
chetul de busuioc folosit pentru stropire.2  

5) Anafornița (tava sau vasul pentru 
anaforă) – un vas din metal în care se pune 
anafură, pâine binecuvântată, care se dă ca 
1. De aceea, când se face dansul ritual și se încon‑

joară masa pe care se află Evanghelia se cântă: 
„Sfinților Mucenici care bine v‑ați nevoit și v‑ați 
încununat, rugați‑vă să se mântuiască sufletele 
noastre.”.

2. Căldărușa poate sta și lângă aghiasmatarul din 
naos sau pronaos.

mângâiere celor ce nu se împărtășesc, la 
sfârșitul Liturghiei.   

6) În proscomidiar trebuie să fie de re‑
gulă și cele necesare pentru spălarea mâi‑
nilor slujitorilor Sfântului Altar: o cană, un 
lighean și un prosop. În unele parohii aces‑
tea sunt înlocuite de chiuvetă și de un loc 
special pentru scurgerea apei, întrucât e po‑
sibil ca după împărtășirea cu Trupul și Sân‑
gele Domnului să rămână pe mâinile preo‑
tului fărâme din Sfintele Taine.   

Obiectele amintite mai sus pot fi așezate 
și în diaconicon (sau veșmântar), unde se 
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găsesc veșmintele bisericești, 
cărțile de cult, lumânările, unt‑
delemnul pentru candele etc. 

  
III. OBIECTELE  
DE CULT CARE 
STAU DE REGULĂ  
ÎN NAOS 
a) Litierul – o tavă de metal 

pe care se pun pâinea, vinul, grâ‑
ul și untdelemnul atunci când se 
oficiază Litia (rânduială care face 
parte din slujba Vecerniei).    

b) Vasul cu apă sfințită 
(agheasmatarul), vas din me‑
tal inoxidabil, e folosit pentru 
păstrarea apei sfințite, necesară 

la diferite slujbe și pe care credincioșii o consumă zil‑
nic, după ce iau anaforă. 

c) Miruitorul – un obiect de mici dimensiuni, din 
metal, având partea superioară în formă de cruce. Cu 
acesta  preotul unge fruntea credincioșilor cu untde‑
lemn sfințit (de la Sfântul Maslu, de la  Litie sau de la 
candela sfântului ocrotitor). Miruitorul stă de obicei 
la iconostas, unde vin credincioșii pentru a săruta icoa‑
na Învierii Domnului ori icoana hramului bisericii.

IV. OBIECTELE CARE SE AFLĂ  
ÎN PRONAOS 
a) Cristelnița, vasul în care sunt botezați prun‑

cii, care înlocuiește baptisteriul primelor veacuri. Cris‑
telniţa trebuie să fie suficient de încăpătoare, pentru 
a permite botezarea copiilor prin întreită afundare.    

b) Crucea de procesiune și steagurile (sau pra‑
purii) cu chipuri de sfinți (ocrotitorii bisericii), se 
poartă în procesiune la înmormântări, în Vinerea Mare 
(la Prohodul Domnului) și la Bobotează. Crucea și 
steagurile amintesc de biruința lui Hristos asupra 
morții și asupra vrăjmașului cel nevăzut. Este posibil 
să se fi introdus în cult încă din timpul Sfântului Con‑
stantin cel Mare, care a poruncit ca semnul crucii să 
fie pus pe steagurile de luptă și pe scuturile soldaților. 

c) Toaca de lemnn sau de fier, precum și clopo‑
tele, sunt mijloacele prin care se anunță începerea 
slujbelor sau anumite momente importante în desfă‑
șurarea lor. Toaca și clopotele simbolizează cuvântul 
lui Dumnezeu, care se aude în tot pământul locuit.3

Pr. Daniel Stîngă

3.  Clopotele se pare că există din timpul Sfântului Paulin de 
Nola  (sec. IV‑V), care le‑ar fi inventat și le‑ar fi introdus în 
uzul bisericesc. În italiană clopotului i se spune campana, 
de la numele provinciei în care a fost inventat (Campania), 
iar clopotnița se numește campanile.
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L
a templu, Pruncul Mântuitor Iisus Hris‑
tos a fost întâmpinat de dreptul Sime‑
on. Deci El, Fiul lui Dumnezeu, Fiul 

Omului, a fost primit în brațe de un om – și 
ţinându‑L în braţe slujitorul serviciului divin 
a primit dezlegarea de a‑și încheia viața pă‑
mântească. Aici este o taină: de fapt, cine pe 
cine întâmpină și binecuvântează? Pe de o 
parte, dreptul Simeon Îl primește pe Domnul 
nu altundeva decât în Casa Lui; pe de altă par‑
te, Hristos Pruncul îl miluiește pe bătrân cu 
odihna veșnică. Ambii se binecuvântează: bă‑
trânul în cuvânt, Domnul prin prezența Sa în 
brațele dreptului. Vom vorbi, deci, în cuvân‑
tul de faţă,  despre întâmpinare.  

MELCHISEDEC  
ÎL ÎNTÂMPINĂ  
PE DREPTUL AVRAAM,  
IAR CORNELIU PE 
SFÂNTUL APOSTOL PETRU

„Întâmpinările” biblice împletesc ambe‑
le sensuri ale găzduirii, pe cel firesc, dar și 
pe cel duhovnicesc, căci ospitalitatea este o 
faptă de mare valoare. Exemplul clasic se 
găsește în Epistola către Evrei, unde ni se spu‑
ne că „Melchisedec, rege al Salemului, pre‑
ot al lui Dumnezeu cel Preaînalt, l‑a întâm‑
pinat pe Avraam, pe când se întorcea de la 

ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI,  
A PRUNCILOR, A OMULUI

nimicirea regilor, și l‑a binecuvântat” (7, 1). 
Textul citat este din Facerea (14, 18‑20)1; 
autorul, inspirat, spune că Melchisedec i‑a 
adus lui Avraam pâine și vin și l‑a binecu‑
vântat. 

Un alt text care are drept temă întâmpi‑
narea se află în Faptele Apostolilor, unde, atunci 
„când a fost să intre Petru, Corneliu, întâm‑
pinându‑l, i s‑a închinat, căzând la picioarele 
lui” (10, 25). 

Remarcăm în cele două citate de mai sus 
că cel ce întâmpină este gazda, care se va 
ocupa și de hrana oaspeților. În cazul lui 
Melchisedec, gazda îl ospătează pe Avraam, 
dar îl și binecuvântează. Astfel, regele Sale‑
mului devine prototipul sau icoana Mântu‑
itorului Iisus Hristos, care își dăruiește în fi‑
ecare Liturghie viața pentru credincioșii Săi.

În mod firesc, deci, atunci când ni se 
ivește prilejul de a primi sau de a ieși în în‑
tâmpinarea unui om avem șansa de a ne 
arăta bunătatea și mărinimia inimii. Mai 
ales astăzi: pentru că mulți oameni sunt 
fără adăpost sau nu au hrana zilnică, primi‑
rea lor în biserică sau într‑un loc special 

1. În Facerea (14, 17) se folosește chiar verbul „a 
întâmpina”: „Regele Sodomei i‑a ieșit în întâm‑
pinare – după ce Avraam s‑a întors de la tăie‑
rea lui Chodollpgomor și a regilor care erau 
cu acesta.”.
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amenajat înseamnă a‑l hrăni pe cel flămând2 
și a‑i da un pat călătorului, pentru ca, într‑un 
final, din rugăciunea lor de mulțumire că‑
tre Dumnezeu noi să fim cei ce primim bi‑
necuvântare. Mare este virtutea dragostei 
care se întruchipează în astfel de fapte bune 
pentru străinii lumii. De altfel, ar putea spu‑
ne cineva că este veșnic? Sau că nu suntem 
pelerini spre Ierusalimul cel ceresc?

DREPTUL SIMEON  
ÎL ÎNTÂMPINĂ  
PE DOMNUL

Evanghelistul Luca spune că Simeon 
„L‑a primit (pe Iisus) în brațele sale și a bi‑
necuvântat pe Dumnezeu” (2, 28). În acest 
caz, primirea copiilor înseamnă primirea 
lui Dumnezeu: „Și cine va primi un prunc 
ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă 
primește.” (Mat. 18, 5). În același timp, ges‑
turile necugetate, vorbele și orice atitudi‑
ne care zdruncină credința celor încă 
nemurdăriți de păcate și de viclenii atrag 
după sine una din cele mai mari pedepse: 
„Iar cine va sminti pe unul dintr‑aceștia 
mici care cred în Mine, mai bine i‑ar fi lui 
să i se atârne de gât o piatră de moară și să 
fie afundat în adâncul mării.” (Mat. 18, 6).

De la Întâmpinarea Domnului a rămas 
tradiția ca fiecare prunc de 40 de zile să fie 
adus la biserică de părinții săi sufletești și 
trupești pentru a i se face începutul intrării 
în Casa lui Dumnezeu și închinarea la sfin‑

2. Unul din criteriile Judecății Particulare și 
Universale este tocmai acesta: „străin am fost 
și M‑ați primit” (Mt. 25).

tele icoane. Cu alte cuvinte, copilul se 
înbisericește. Dacă e băiat, este introdus în 
Sfântul altar și e atins de cele patru colțuri 
ale sfintei mese; iar dacă e fată, este închina‑
tă doar la icoanele catapetesmei. Acum are 
loc prima înfățișare a noii ființe în biserică. 
Este ceva înălțător ca părinții să‑și vadă co‑
pilul închinat sau afierosit lui Dumnezeu, 
care, de altfel, i l‑au dăruit. După atingerea 
de sfintele icoane, gest de cinstire pe care 
noul creștin I‑o dă lui Dumnezeu și sfinților 
Săi, preotul așează pruncul înaintea ușilor 
împărătești. Băieții sunt lăsați dinaintea icoa‑
nei Mântuitorului, iar fetele dinaintea icoa‑
nei Maicii Domnului, iar cei care‑i ridică, 
nașii sau părinții, fac închinăciuni și metanii 
și își iau odrasla ca din mâinile lui Dumnezeu, 
căci Domnul este dătătorul vieții.3

Există pe lume un alt cult sau o altă „adu‑
nare”, în afară de Biserica Răsăriteană, care să 
fi dezvoltat o tradiție mai frumoasă și mai pli‑
nă de semnificații în legătură cu înbisericirea? 

CÂND INTRĂM  
ÎN BISERICĂ  
SUNTEM ÎNTÂMPINAȚI  
DE DOMNUL

Pe măsură ce crește, cu fiecare Liturghie, 
omul dobândește conștiinţa și trăirea legă‑

3. Bineînțeles că preotul poate să îl dea direct 
nașilor sau părinților. Gestul liturgic și 
explicațiile se cer făcute în așa fel încât părinții 
să înțeleagă faptul că, după înbisericire, copi‑
lul lor este purtător de Dumnezeu, lucru care 
cere de la sine o atenție mărită faţă de daruri‑
le Cincizecimii, care în mod virtual se găsesc 
în noul membru al Bisericii.
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turii lui cu Dumnezeu. De aceea, în momen‑
tele de meditație duhovnicească, uneori după 
ce a căzut în păcat4, creștinul, venindu‑și în 
fire, bagă de seamă ce mare lucru este fap‑
tul că, intrând în biserică, Îl găsește pe același 
Domn și Dumnezeu la fel de bun și milos‑
tiv ca în zorii existenței lui, când era doar un 
prunc ce gângurea în brațele părintelui său. 
Același Tată iubitor și aceleași brațe larg des‑
chise ale Crucii Fiului sunt gata să ne odih‑

4. Este locul potrivit să amintim felul în care so‑
cietatea de astăzi ne „întâmpină” și ne oferă 
spre consum bunurile ei, care, într‑o gamă din‑
tre cele mai variate, ne împrăștie puterile su‑
fletului: muzică de neînțeles, atât ca text, cât și 
ca melodie, filme cu teme și clișee bulversan‑
te pentru minte și suflet, mâncăruri modifica‑
te genetic și condimente care alterează gustul 
natural al consumatorului etc. Acestea sunt 
doar o parte din produsele care se găsesc în 
marile mall‑uri și care au menirea de a‑l scoa‑
te pe om din sine, împingându‑l să consume și 
astfel să se consume biologic. Este vorba, în ca‑
zul de faţă, de o altă întâmpinare, a altcuiva, 
care se situează în antiteză cu Domnul.

nească sufletește pe fiecare dintre noi, cei 
sleiți de puterile duhovnicești.

În partea de început a Triodului dăm 
peste o frumoasă pildă în care ni se 
povestește despre fiul cel mai tânăr al unui 
părinte (fiul risipitor), fiu care, după ce 
mult a rătăcit, se întoarce acasă, iar tatăl îl 
întâmpină plin de milă (Luca 15).

O a doua etapă a vieții duhovnicești, 
după perioada copilăriei harului, este ace‑
ea a separării pedagogice de Dumnezeu. E 
ca și cum un părinte i‑ar spune copilului 
său: ca să înveţi să mergi, te‑am sprijinit, a 
venit însă timpul să exersezi singur; dar eu 
voi fi cu un pas în urma ta. Iată un comen‑
tariu la slujba slujbelor, Liturghia: „Atunci 
când Îi aducem și Îi oferim lui Dumnezeu, 
la Sfânta Liturghie, tot ce avem noi mai bun, 
îndeosebi credincioșia noastră în perioada 
retragerii harului Său, primim viață, propria 
Lui Viață. Numai Viața Lui ne poate spri‑
jini de‑a lungul acestei perioade de părăsi‑
re și de pustiire duhovnicească pe care o 
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resimțim ca pe un vid ontologic. Numai 
Dumnezeu ne ajută să supraviețuim și să 
rămânem neclintiți atunci când moartea ne 
amenință din toate părțile.”5.

SĂ‑I PRIMIM PE CEI 
STRĂINI, CĂCI ȘI NOI  
AM FOST PRIMIȚI DE ALȚII

Dar noi Îl întâmpinăm vreodată pe Dom‑
nul? Îi ieșim vreodată înainte? Nouă, celor 
de azi, ne rămân la îndemână săracii și călă‑
torii, în care Hristos este prezent. Scriptura 
notează o mulţime de astfel de fapte, iată: 
„(...) inima lui (Tit) este și mai mult la voi, 
aducându‑și aminte de ascultarea voastră a 
tuturor, cum l‑ați primit cu frică și cu cutre‑
mur.” (2 Cor. 7, 15); „Am de toate și am și 
de prisos; m‑am îndestulat primind de la 
Epafrodit cele ce mi‑ați trimis, miros cu bună 
mireasmă, jertfă primită, bineplăcută lui 
Dumnezeu.” (Flp. 4, 18). Calendarul Bise‑
ricii consemnează sfinți care au lucrat înde‑
osebi această virtute, de pildă Sfântul Sam‑
son, care se prăznuiește pe 27 iunie și care 
a trecut la odihnă în anul 530.

De dorit ar fi să fim înțelepți și să înţe‑
legem că dacă nu îl primim pe străin pier‑
dem ocazia de a‑L primi pe Domnul, care, 
atunci când I s‑a refuzat prezența, cum s‑a 
întâmplat în ținutul Gadarei (Mat. 8, 34), 
nu a avut reacția răzbunării văzând cum ga‑
darenii Îi preferă Lui Dumnezeu bunurile 

5. Arhimandritul Zaharia Zaharou, Adu‑ți aminte 
de dragostea cea dintâi. Cele trei perioade ale vieții 
duhovnicești în teologia Părintelui Sofronie, 
Doxologia, Iași, 2015, p. 237.

lumii. „Și dacă într‑un loc nu vă vor primi 
pe voi, nici nu vă vor asculta, ieșind de aco‑
lo, scuturați praful de sub picioarele voas‑
tre, spre mărturie lor.” (Marcu 6, 11).

Ajutorul dat celor nevoiași este una din 
căile autentice de plinire a celor două mari 
porunci în care se cuprind Legea și Proorocii. 
Însoțirea săracilor în necazul lor rămâne fap‑
ta de căpetenie a dragostei, de aceea cine lu‑
crează la fapta aceasta imită viețile primilor 
creștini.

Din toate cele de mai sus se vede limpe‑
de că întâmpinarea ţine de ieșirea unui om 
înaintea altui om. De obicei, persoana cea 
mai în vârstă sau cea care întruchipează 
Tradiția iese înainte, face primul pas și des‑
chide dialogul; totul se petrece după un mo‑
ment de nevedere față către față, iar momen‑
tul este unul încărcat de emoție. După 
nașterea în cristelniță, creștinul ar fi bine 
să‑și înţeleagă vocația de a păstra și dezvol‑
ta în tot adâncul lui comuniunea cu Domnul, 
să‑și ducă viața întreagă în credință, dragos‑
te și nădejde până în clipa întâlnirii „life” 
(paradoxală exprimare!) cu Cel ce a făcut 
legământ atunci când s‑a lepădat de rău și 
s‑a unit cu Hristos. Să stăm și să ne gândim 
îndelung, tineri și maturi, la rolul nostru în 
familie, pentru că noi suntem cei ce întâm‑
pinăm (după cum Hristos le‑a întâmpinat 
pe mironosițe în ziua Învierii), deci să ne 
gândim la ce anume transmitem, prin ce fel 
de gesturi și așa mai departe. Dar mai ales 
cum va fi la întâmpinarea cea mare, din urmă, 
când vom da ochii cu lumea de dincolo...

Pr. Cristian Prilipceanu
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S fântul Antonie cel Mare (pome‑
nit pe 17 ianuarie) s‑a născut în 
Egiptul secolului al III‑lea și a ales 
viața sihăstrească la doar 18 ani. 

A început să trăiască mai întâi sub povă‑
ţuirea unui bătrân, apoi de unul singur, 
într‑un mormânt părăsit, vreme de aproa‑
pe 15 ani. S‑a retras după aceea în pustie, 
la Pispir, într‑un fort nelocuit, iar mai apoi 
în muntele Qolzum, la 50 de kilometri de 
Marea Roșie, munte cunoscut până astăzi 
drept muntele Sfântului Antonie. A mu‑
rit în anul 356, la 105 ani, poruncind uce‑
nilor să‑i îngroape trupul într‑un loc ne‑
știut și lăsând în urma sa o moștenire 
spirituală unică în istoria monahismului 
de pretutindeni. Viaţa lui a fost scrisă, la 
puţin timp după mutarea sa la cer, de Sfân‑
tul Atanasie cel Mare. 

De la Sfântul Antonie cel Mare s‑au 
păstrat, în afara apoftegmelor cuprinse în 
Pateric, Învăţături despre viaţa morală a oa‑
menilor și despre buna purtare, în 170 de 

„CU ADEVĂRAT A AFLAT CALEA, 
CĂCI A ZIS: NU ŞTIU”

SFÂNTUL
ANTONIE CEL MARE

capete, cuprinse în Filocalie, 7 Scrisori, pre‑
cum și alte scrieri.

Monah desăvârșit, Sfântul Antonie a 
creat în jurul său o școală a nevoinţei pen‑
tru ucenicii care veneau către el, iar mode‑
lul său rămâne până astăzi neîntrecut. În 
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învățătura sa, condiţia curăţirii sufletului 
de patimi este îndepărtarea de răul din lume 
și îndreptarea tuturor energiilor spirituale 
către Dumnezeu. Viaţa duhovnicească este 
călăuzită de smerenie și discernământ, două 
virtuţi puse mereu în valoare mai ales de 
povăţuirile din Pateric. Într‑una dintre ele, 
Avva Antonie își sfătuiește ucenicii zicând: 
„Cu adevărat avva Iosif a aflat calea, căci a 
zis: nu știu.”; în alta îi îndeamnă să încor‑
deze arcul nevoinței cu măsură, pentru a 
nu fi covârșiți de exces. Prin aceste virtuți 
și prin împotrivirea la ispitele duhurilor 
necurate, monahul poate dobândi curăţia 
sufletului și cunoștinţa.

Înţelepciunea monahului nu este după 
măsurile lumii, ci este aceea care condu‑
ce sufletul la Dumnezeu. Sfântul Antonie 
definește rațiunea ca fiind o cale a desăvâr‑
șirii. Monahul râvnitor este un om pe de‑
plin raţional, în înţelesul profund al cu‑
vântului, care Îl cunoaște pe Dumnezeu 
și care se cunoaște pe sine. Căci „omul cu 
adevărat raţional are o singură grijă: să as‑
culte de Dumnezeul tuturor și să‑I placă Lui”. 
Și iarăși: „omul cel raţional se cunoaște pe 
sine până în adâncurile minţii sale; pentru 
că cel ce se cunoaște pe sine cunoaște mila 
Creatorului și toate pe care Acesta le lucrea‑
ză în făpturile Sale.”.

În efortul său sufletesc, monahul nu este 
singur, căci este mereu sprijinit de lucrarea 
Duhului lui Dumnezeu. În omul izbăvit de 
patimi, „Duhul convieţuiește iubitor cu min‑
tea, ca una care împlinește poruncile pe care 
Duhul i le‑a încredinţat”. Prin acestea sufle‑
tul este condus la desăvârșire. 

Ce nume purtăm?
„Despre numele voastre cele trupești nu 

este nimic de spus: ele vor dispărea. Dar dacă 
cineva ajunge să cunoască numele său cel 
adevărat, acela va ajunge să întrezărească 
și numele Adevărului. Atât timp cât s‑a lup‑
tat cu îngerul în noapte, Iacov s‑a numit Ia‑
cov. Dar când s‑a luminat de ziuă, el a fost 
numit Israel, adică mintea care vede pe Dum‑
nezeu.”

Lucrarea virtuților
„Cel care bate fierul mai întâi se gândeș‑

te ce va face: seceră, sabie, secure. Așa și noi 
trebuie să ne gândim ce virtute vrem să do‑
bândim, ca să nu ne ostenim în zadar.”

Cuvânt și tăcere
„Trei dintre părinţi aveau obiceiul să vină 

în fiecare an la avva Antonie. Şi doi îl între‑
bau despre gânduri și despre mântuirea su‑
fletului, însă unul tăcea mâlc, fără să întrebe 
nimic. Într‑un târziu, îi spuse avva Antonie: 

– Iată că vii de atâta amar de vreme aici 
și nu mă întrebi nimic. Iar acela îi răspunse:

– Îmi este de ajuns să te văd, părinte.”

Rugăciune
„I‑a spus un frate avvei Antonie: – Roa‑

gă‑te pentru mine. Iar el: – Nici mie nu‑mi 
va fi milă de tine, nici lui Dumnezeu, dacă 
singur nu te străduiești și nu te rogi Lui.

Frica și iubirea de Dumnezeu
„Zis‑a avva Antonie: – Eu nu mă mai 

tem de Dumnezeu, ci Îl iubesc pe El. Căci 
dragostea scoate afară frica.”
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Rău pentru rău
„Au venit odată niște fraţi la avva Antonie zicând: – Spune‑ne un cuvânt prin care să ne 

mântuim. – Aţi auzit Scriptura, vă ajunge. Iar ei: – Şi de la tine vrem să auzim, părinte. – 
Spune Evanghelia: dacă te lovește cineva peste obrazul drept, întinde‑i‑l și pe celălalt. Zis‑au 
frații: – Nu putem face așa. – Dacă nu‑l puteţi întinde și pe celălalt, atunci răbdaţi măcar 
unul. – Nici asta nu putem. – Dacă nu puteţi nici asta, atunci măcar nu răspundeţi cu rău 
la rău. – Nici asta nu putem. Atunci, lăsându‑i, bătrânul îi spuse ucenicului său: – Fă‑le pu‑
ţină fiertură, că sunt neputincioși. Iar lor le zise: – Dacă asta nu puteţi și aia nu vreţi, ce să 
vă fac? Este nevoie de rugăciune.”
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Sfântul Părinte Ioan cel Bun s‑a născut 
într‑o familie nobilă, în orașul Camogli, oraș 
din zona metropolitană a Genovei. Încă din 
copilărie, Ioan a plecat la Milano pentru a 
urma învățăturii bisericești. Apreciat pentru 
inteligența și smerenia sa, Ioan a fost ales epi‑
scop de Milano în anul 641, fiind al 36‑lea 
episcop al orașului. După mai bine de 
șaptezeci de ani în care scaunul episcopal mi‑
lanez a fost mutat la Genova din cauza inva‑
ziei longobarzilor (în anul 569), Sfântul Ioan 
a readus scaunul episcopal la Milano, întă‑
rind episcopia greu încercată, atât material, 
dar mai ales spiritual. 

La jumătatea secolului al VII‑lea episco‑
pia milaneză se confrunta cu mai multe pro‑
bleme: reîntoarcerea clerului și a credincioșil‑
or din exil, clerul și credincioșii schismatici 
rămași pe loc, longobarzii convertiți și misio‑
narii creștini de origine orientală. Dar, prin 

SFÂNTUL IERARH 

IOAN CEL BUN, 
EPISCOP DE MILANO

† 10 ianuarie 659

abilitățile sale duhovnicești, Ioan a reușit să 
stabilizeze situația episcopiei. Tot datorită lui 
s‑a pus pe picioare o bună colaborare între 
episcopul Romei și curtea lombardă de la Mi‑
lano. El a fost cel care a adus o parte din mo‑
aștele Sfântului Ierarh Sir, episcop de Geno‑
va (†29 iunie), și ale unor Sfinți Apostoli în 
biserica pe care a construit‑o la Desio, în pro‑
vincia Monza și Brianza. În octombrie 649, 
Ioan a participat la Sinodul de la Lateran, or‑
ganizat de Sf. Ierarh Martin Mărturisitorul, 
episcop al Romei, unde s‑a combătut erezia 
monotelistă; la acest sinod, printre alți ierarhi 
ai vremii, a participat și Sfântul Maxim Măr‑
turisitorul.  

Datorită generozității lui, Ioan a fost nu‑
mit în popor ”cel Bun”, căci pe cei săraci îi 
mângâia, pe cei goi îi îmbrăca, pe flămânzi și 
însetați îi hrănea, pe cei bolnavi și prizonieri 
îi vizita, iar pe străini îi ospăta, asemănându‑
se Mirelui Ceresc, pe care întreaga sa viață l‑a 
mărturisit. Toate bunurile sale au fost închin‑
ate Episcopiei milaneze. 

A trecut la Domnul în anul 659, trupul fi‑
indu‑i înmormântat în biserica „San Michelle 
in Duomo”. Sfintele sale moaște au fost găs‑
ite în secolul al XI‑lea, iar astăzi le putem cin‑
sti în Catedrala din Milano, într‑un altar se‑
cundar. Trupul Sfântului măsoară 1,90 m. 
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APA 
ȘI VIAȚA LUMII

APA – PRINCIPIUL VIEŢII BIOLOGICE

A
pa, în stare lichidă, este foarte probabil o substanţă mai rară și mai preţioasă, în 
sistemului nostru solar și chiar în întreg universul observabil, decât orice alt me‑
tal preţios pe pământ. Terra este singura planetă din sistemul solar care are apă 

în toate cele trei stări de agregare a materiei. „Nicio altă planetă, nici măcar una singu‑
ră, nu este scăldată de apă în stare lichidă și cu atât mai mult care să‑i acopere trei sfer‑
turi din suprafaţă.”1

Nu este lipsit de semnificaţie faptul că, geofizic vorbind, întreaga viaţă terestră este 
întreţinută de rezerve imense de apă care traversează întregul mediu ca o respiraţie 
continuă. Apele se evaporă sau se scurg în pământ, se acumulează în nori, sub forma 
vaporilor, sau pătrund în mantaua terestră, îmbogăţindu‑se cu minerale, la tempera‑
turi de sute de grade Celsius, revenind înapoi în ocean prin furnalele vulcanilor ma‑
rini din adânc. După acest drum lung, care străbate și o porţiune din mantaua teres‑
tră, apele, îmbogăţite acum cu resurse minerale preluate din adâncul fierbinte al 
pământului, reintră în ocean, oferind hrană vieţuitoarelor marine.2

Pe de altă parte, în mediul terestru vegetaţia planetei este adusă la viaţă prin surse‑
le de apă curgătoare ce izvorăsc, ţâșnesc sub formă de gheizere din pământ sau curg, 
sub forma miliardelor de picături de ploaie, din nori.

În întreaga lume înconjurătoare se poate vedea cu ușurinţă că tot ce este viu este le‑
gat de apă. Nu doar că apa asigură ambientul terestru favorabil vieţii. Mai mult, apa este 

1. Harry Y. McSween Jr., Partitură pentru Terra. Originile planetei și ale vieţii, Editura All, București, 2001, p. 157. 
2. Se estimează că aproximativ 25 % din apa planetei se găsește depozitată în scoarţa terestră. Din aceas‑

ta o mare parte poate fi reciclată. Ibidem, p. 170.
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vitală pentru că supravieţuirea vieţuitoa‑
relor depinde de consumul de apă. În fine, 
este deja o evidenţă faptul că fiinţele vii nu 
sunt doar consumatoare de apă, ele chiar 
sunt, în constituţia lor biologică, într‑o pro‑
porţie semnificativă, apă. 

Așadar, trăim într‑un spaţiu fizic inun‑
dat de apă, ne mișcăm într‑o lume plină 
de vietăţi a căror viaţă este întreţinută de 
mișcarea amplă a apelor care străbat pă‑
mântul, văzduhul și întreaga lume vie. 
Lumea vie se hrănește cu apă și este în‑
lănţuită într‑o horă a vieţii întreţinută de 
apă; ne alimentăm cu apă, ne curăţim cu 
apă și suntem, prin biologia corpului, al‑
cătuiţi în bună măsură din apă...

DUHUL SFÂNT, APA 
PRIMORDIALĂ  
ŞI VIAŢA CREATURILOR

Ca în multe situaţii din viaţa de zi cu 
zi, o minte instruită, familiarizată cu da‑
tele știinţifice, ar putea repede să spună 
că în toate aceste descoperiri, remarcabi‑
le desigur, nu sunt urme de rădăcini care 
să lege în vreun fel toată această lume a 
apelor de viaţa noastră spirituală.

Nu este așa. Apa este menţionată foar‑
te devreme în povestea Facerii: „Întuneric 
era deasupra adâncului și Duhul lui 
Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor.”. 
Este adevărat că, în textul Sfintei Scripturi, 
cuvintele nu sunt denotative. Apa nu este 
în mod univoc H2O. 

Sf. Vasile cel Mare interpretează pur‑
tarea Duhului pe deasupra apelor în sen‑

sul că puterile de întreţinere a vieţii, care 
sunt adăpostite în ape, sunt pregătite de 
Duhul Sfânt. „Se purta” este interpretat 
de Sfântul Vasile cel Mare prin aceea că 
Duhul încălzea și dădea viaţă apelor, 
după chipul găinii, care clocește și dă 
putere de viaţă ouălor. Acesta este înţe‑
lesul (...) pe care îl au cuvintele „Duhul 
Se purta”, adică pregătea apele pentru 
nașterea vieţii”3. 

Vedem astfel că apele menţionate în 
textul Facerii se leagă strâns de viaţă, iar 
Sf. Ioan Gură de Aur, accentuând o anu‑
mită progresivitate a creaţiei, sublinia‑
ză că apele menţionate aici poartă în ele 
viaţa ca potenţial: „În ape era o energie 
plină de viaţă; nu erau nici ape stătătoa‑
re și nemișcătoare, ci mișcătoare, care 
aveau putere de viaţă în ele. Că ceea ce‑i 
nemișcător este negreșit nefolositor, pe 
când ceea ce se mișcă este capabil să 
facă multe. Deci apa multă și nespus de 
î ntinsă, avea o putere plină de viaţă, [...] 
pentru că [...] prin porunca Creatorului 
universului au fost și animalele aduse la 
fiinţă din ea. De aceea ne învaţă chiar 
de pe acum că apa aceasta nu era o sim‑
plă apă, ci una care era în mișcare, care 
se frământa și cuprindea totul.”4. În acest 
fel se poate vedea și mai deslușit faptul 
că apa asupra căreia lucrează Duhul lui 
Dumnezeu este cea prin care se vor face 
toate. „Duhul, care se purta deasupra 

3. Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Hexaemeron, 
Omilia a II‑a, VI, în PSB, vol. 17, p. 92.

4. Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, Omilia 
a III‑a, I‑II, în PSB, vol. 21, pp. 47‑48.
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apei, [...] l‑ a dat Dumnezeu spre 
a da viaţă creaţiei, precum este 
pentru om sufletul; a amestecat 
ceea ce e fin cu ceea ce e fin – 
că Duhul este fin și apa este 
fină –, pentru ca Duhul să hră‑
nească apa, iar apa împreună cu 
Duhul, pătrunzând pretutin‑
deni, să hrănească creaţia.”5 În 
baza unor astfel de interpretări, 
părintele Stăniloae scrie că apa 
menţionată în textul Facerii nu 
era cu totul pasivă, ci „o ener‑
gie indefinită, neluminată de ni‑
cio determinare, dar într ‑o miș‑
care Universală, [...] având în 
ea, prin creaţie, raţiunile tutu‑
ror formelor de existenţă, crea‑
te și susţinute după chipul raţi‑
unilor Logosului creator și 
conservator”6.

DUHUL SFÂNT – 
PRINCIPIUL VIEŢII 
SPIRITUALE

Însă din ceea ce știinţa a dez‑
văluit până acum, întrucât apa 
este principiul vieţii biologice, 
se poate înţelege și altceva. 
Părintele Stăniloae observă că 
5. Teofil al Antiohiei, Trei cărţi către 

Autolic, Cartea a doua, XIII, în PSB, 
vol. 2, p. 404.

6. Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia 
Dogmatică Ortodoxă, ediţia a doua, 
vol. 3, Editura IMBOR, București, 
1996, p. 25.

apa primordială ar putea avea un chip în apa te‑
restră. Apa primordială este o energie care închi‑
dea în ea potenţialul dăruit de Dumnezeu, întru 
făptuirea lucrării Lui. Dumnezeu a făcut toate 
cele zidite folosind această energie, tot așa cum 
apa terestră, care este chipul aceleia, întreţine toa‑
te vieţuitoarele. La fel cum, după crearea acestei 
ape, săvârșită de Dumnezeu la început, nimic alt‑
ceva „nu se mai naște din nimic și nu rămâne în 
viaţă, sau într ‑o anumită mobilitate, fără apa miș‑
cată de Duhul Sfânt”, tot astfel și organismele 
care nu mai pot folosi apa „devin total rigide și 
se sfărâmă în moarte”7. Mergând până la capăt în 

7. Ibidem, p. 26.
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demersul acesta comparativ, părintele Stăniloae spune că, precum viaţa biologică 
fără apă nu există, nici viaţa spirituală fără Duh Sfânt nu este posibilă.

ÎNTRUPAREA ŞI BOTEZUL DOMNULUI – SCUFUNDAREA 
OMULUI ÎN VIAŢA LUI DUMNEZEU

Toate aceste înţelesuri se luminează și mai mult dacă sunt privite împreună cu 
Botezul Mântuitorului. Creaţia întreagă se înnoiește. La fel ca în zilele de început 
ale lumii, Duhul se poartă deasupra apelor. „Prin Botezul lui Hristos, Duhul Sfânt 
s‑a unit cu apa Iordanului (ca susţinătoare a vieţii), pentru că Duhul Sfânt este Cel 
ce le‑a făcut pe cele existente spre viaţă; dar nu spre o viaţă biologică, întreţinută 
autonom de apă, ci una veșnic plină de El.” Mai mult, Botezul lui Hristos în Iordan 
inaugurează o nouă viaţă și începutul înnoirii întregii lumi create, prin înnoirea 
omului inaugurată la Botez. Părintele Stăniloae afirmă că în Taina Botezului omul 
se înnoiește, renaște la o nouă viaţă, din Duh și din materia cosmică, „întrucât apa 
reprezintă această materie în stare lichidă, ca rezervă, ca sân al oricărei forme de 
existenţă organizată. [...] Materia însăși, readusă la mobilitatea ei duhovniocească, 
devine mediu al Duhului creator, liber, mereu nou în acetele Sale. Apa botezului e 
în chip ascuns materia veacului viitor, care va purta în ea pe Fiul ca ipostas străve‑
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ziu și pe Duhul cu energiile Lui de via‑
ţă făcătoare și pentru noi.”8.

În același timp, trebuie spus că toată 
lucrarea Duhului în apele lumii create și 
prin ele în tot ce este viu, întreaga lucrare 
restauratoare a lui Dumnezeu în om, prin 
Taina Sfântului Botez, și prin om în în‑
treaga lume creată, nu ar fi fost posibile în 
afara Întrupării lui Hristos. Premergător 
botezului nostru, și Botezului lui Hristos 
în apa Iordanului, pentru restaurarea omu‑
lui și a Creaţiei, stă Botezul Lui în firea 
omenească: „A trebuit să se scufunde Fiul 
în natura omenească și prin ea în apă, pen‑
tru ca noi, scufundându‑ne în apă, să ne 
scufundăm în viaţa Lui dumnezeiască sau 
în Duhul Lui cel Sfânt.”9.

LACRIMILE POCĂINŢEI – 
APELE CURĂŢITOARE  
ALE SUFLETULUI

La săvârșirea Sfintei Taine a Botezului 
omul primește nume, fiind chemat pen‑
tru prima dată de Dumnezeu, ca subiect 
responsabil10 pentru alegerile și pentru 
faptele sale. Taina Botezului restaureaza 
fiinţa umană, dându‑i curajul să recu‑
noască faptele rele și puterea de a plân‑
ge pentru săvârșirea lor. Însă plânsul po‑
căinţei și al nevoinţelor spală ochii de 
privirile pătimașe, spală inima de pofte‑
le străine, dezvăluind înţelesurile spiri‑
tuale ale celor văzute, astfel încât omul 

8. Ibidem, p. 27.
9. P. Nellas, apud Ibidem, p. 28.
10. Pr. Dumitru Stăniloae, op.cit., p. 36.

ajunge să‑l vadă pe Dumnezeu. „Când 
te‑ai ridicat prin multe osteneli și sudori 
deasupra micimii trupului și te‑ai dez‑
brăcat de trebuinţele lui îl vei purta ușor 
și duhovnicește, ca pe unul ce nu va sim‑
ţi nici foame, nici sete. Atunci vei privi 
mai bine, ca prin oglindă (I Cor.13, 12), 
pe Cel mai presus de minte și cu ochii tăi 
spălaţi de lacrimi vei vedea pe Cel pe care 
nimeni nu L‑a văzut vreodată (Ioan 1, 
18).”11 În acest fel, apa lacrimilor izvorâ‑
tă din pocăinţă curăţă mai adânc mintea 
și inima omului, scoţând la iveală firea 
lui curată, tot așa cum apa din afară cu‑
răţă lucrurile și le dezvăluie în chipul lor 
adevărat, originar.

 Prin urmare, chiar dacă viaţa omului 
în lume și călătoria lui prin istorie îi pot 
întuneca chipul divin, starea de pocăinţă 
este cea prin care va putea să reînnoiască 
responsabilitatea primită la Botez. Astfel 
încât apa Botezului, chip al izvorului vie‑
ţii spirituale, și lacrimile pocăinţei curăţă 
și restaurează frumuseţea spirituală a omu‑
lui, chipul lui originar, prin lucrarea lui 
Dumnezeu, Vistierul bunătăţilor și Dătă‑
torul vieţii spirituale.

Arhidiacon Adrian Sorin Mihalache

11. Sf. Simeon Noul Teolog, Cele 225 de capete te‑
ologice si practice Ale celui între sfinți părintelui 
nostru Simeon Noul Teolog egumenul Mănăstirii 
Sfântul Mamas de Xirokerkos, una sută capete 
făptuitoare și de Dumnezeu cuvântătoare (prac‑
tice și teologice), cap. 101, în Filocalia româneas‑
că, vol. VI, p.  46.
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Simeon, 
primitorul 

de 
Dumnezeu

D
ragi copii, pe 2 februarie, prăz-
nuim Întâmpinarea Domnului, 
o sărbătoare care îl are în 

prim-plan pe Dreptul Simeon. Potrivit 
Tradiţiei, el a făcut parte dintre cei 72 
de traducători (câte 6 din fiecare neam 
al lui Israel) ai Scripturii.

În secolul III înaine de Hristos, 
Ptolemeu al II-lea Filadelful (284-247) 
îi convoacă la Alexandria pe cei 72 de 
înţelepţi pentru a traduce Vechiul 
Testament în greceşte, traducere care, 
după numărul autorilor, avea să fie 
numită Septuaginta („şaptezeci” în la-
tină). Faraonul îşi dorea mult această 
scriere în monumentala Bibliotecă din 
Alexandria, una dintre cele Şapte 
Minuni ale Lumii.

Când Simeon ajunge la pasajul 
„Iată, Fecioara va lua în pântece şi va 
naşte fiu” (Isaia 7, 14), el traduce 
„Fecioară” prin „Femeie”, pentru că i 

A P O S T O L I A   •   N R .  1 4 2  -  1 4 3   •   I A N U A R I E  -  F E B R U A R I E  2 0 2 028



29A P O S T O L I A   •   N R .  1 4 2  -  1 4 3   •   I A N U A R I E  -  F E B R U A R I E  2 0 2 0

L U M E A  D E  D I N L { U N T R U

se pare imposibil ca o fecioară să nas-
că. Pentru îndoiala sa (izvorâtă din 
prudenţă, nu din reavoinţă), Dumnezeu 
îi dă o „pedeapsă blândă”: să nu moa-
ră până nu-L va vedea cu ochii lui pe 
Cel născut din Fecioară.

Când Iisus împlineşte 40 de zile, 
este dus de Iosif şi Maria la templu, 
pentru a fi închinat lui Dumnezeu, con-
form tradiţiei iudaice pentru primul 
născut. Simeon, care era preot şi avea 
aproape de 300 de ani, este cel care îl 
primeşte în braţele sale pe Prunc.

Pe loc, de pe ochii minţii i se ia 
ceaţa: îl ţinea în braţe pe Mântuitorul 
lumii! Atunci rosteşte zguduitoarea fra-
ză: „Acum slobozeşte pe robul Tău, 
Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, 
că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe 
care ai gătit-o înaintea feţei tuturor po-
poarelor; lumină spre descoperirea nea-
murilor şi slava poporului Tău Israel”.
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MAICA TEODOSIA LAȚCU 

  
LA ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

N-ai înţeles slăvita proorocie:
O sabie îţi va străpunge sânul.

 
Priveşti zâmbind spre Simeon bătrânul.

Te-ntrebi în gând: Ce sabie să fie?
În fericirea Ta nevinovată,

Tu Maică azi în templu L-ai adus
Pe Cel ce Templul l-a sfinţit nespus,

Din veci cu dreapta Lui cea minunată.
Şi poate-asculţi cu frică şi uimire,

Cuvintele bătrânului prooroc,
Mirându-se de atâta dor şi foc,

Ce-ntâmpini tu în templu la venire.
Copilul L-ai lăsat doar o clipită,

În braţele slăbite de bătrân.
Iar dreptul Simeon a strâns la sân,
Cu foc aprins, comoara negrăită.
El ochii şi-i ridică-n rugăciune,

De viaţă vrea să fie izbăvit,
Căci iată azi în braţe a primit

Un Soare, care veşnic nu apune.
 

Tu Prea curată, Doamna noastră dulce,
Pe Pruncul tău cel Sfânt, adu-ni-L iar.

Să vii din nou cu El către altar,
Şi-n braţe să ni-L pui ca să se culce;

Fă să-L primim în inimi Prea Curată,
Şi-ntr-Însul izbăvire să aflăm,

Ca dreptul Simeon, noi să strigăm:
„Văzut-am mântuirea întrupată”
Şi ca bătrânului prooroc, şi nouă

Să ni-L aduci pe Pruncul mic şi sfânt,
Şi uită Doamnă, tainicul cuvânt,
Că sufletul ţi se va rupe-n două.
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I
ncomodă pentru autorităţile comuniste, mişcarea „Rugul Aprins” este scoasă în afa‑
ra legii, conferințele sunt întrerupte, iar membrii‑clerici împrăştiați pe la diferitele 
mănăstiri din țară. Sandu Tudor „a fost arestat la 12.06.1948 şi depus în Penitencia‑

rul Jilava, conform mandatului de arestare 2961/948, fiind ținut la dispoziția Curții Bucu‑
reşti, Cabinetul Criminali de război (nu este cunoscut dacă a fost condamnat)”. Dar în arest 
nu a stat decât câteva zile (Dosarul I 211015, vol. 2, partea 1, Arhivele CNSAS, f. 31v).

ARESTAREA, PROCESUL ȘI AZVÂRLIREA  
ÎN TEMNIŢĂ A PARTICIPANŢILOR  

LA ÎNTÂLNIRILE DE LA MĂNĂSTIREA ANTIM

SCOATEREA MIŞCĂRII 
„RUGUL APRINS” ÎN AFARA LEGII

SFÂRŞITUL RUGULUI 
APRINS!?

În timp ce se afla în vizită la profeso‑
rului Alexandru Mironescu, în noaptea 
de 13 spre 14 iunie 1958, părintele Daniil 
a fost arestat, împreună cu profesorul şi 
cu fiul acestuia, Şerban. În aceeaşi noap‑
te au fost operate mai multe arestări în 
Bucureşti, atât ale membrilor din mişcar‑
ea „Rugul Aprins”, cât şi a celor bănuiţi că 
erau ascultătorii predicilor şi ai conferinţel‑
or părintelui Daniil. 

Dosarul Penal 202 A.C.N.S.A.S., aflat 
în Arhivele Ministerului de Justiţie, secţia 
Instanţe Militare, conţine anchetele, re‑
cursul, actele de penitenciar şi cuprinde 
10 volume.
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Sentinţa nr. 125 din 8 noiembrie 1958, 
conform DP/202, vol. 4, A.C.N.S.A.S., 
fila nr. 216, învinuieşte lotul de „crimă de 
uneltire contra ordinii sociale şi crimă de 
activitate intensă contra clasei muncitoa‑
re şi a mişcării revoluţionare”.

S‑au dat sentințe grele, de la 5 la 25 
de ani de temniță grea, și cel puțin 10 ani 
de degradare socială. Considerat liderul 
grupului, Sandu Tudor (Alexandru Te‑
odorescu) este condamnat la „25 de ani 
de temniţă grea şi 10 ani de degradare ci‑
vică”, pentru infracţiunea de „crimă de 
uneltire contra ordinii sociale”, şi la „15 ani 
de detenţiune riguroasă pentru crima de 
activitate intensă contra clasei muncitoa‑
re”. A fost încarcerat la Jilava şi a murit în 
1962, pe 17 noiembrie, la Aiud; mai bine 
zis A FOST UCIS ÎN INCHISOAREA 
DE LA AIUD! 

A trecut la Hristos în temniţă, în no‑
aptea de 16 spre 17 noiembrie 1962. Pe 
documentul de deces scrie „hemoragie 
cerebrală”; alţii, însă, care au stat cu el în 
celulă, au spus că, de fapt, a fost torturat, 
bătut în cap. În felul acesta a avut parte de 
o moarte martirică şi şi‑a încununat viaţa 
de mărturisitor prin această ultimă pur‑
tare a crucii suferinţei şi a înjosirii. 

Mihai Rădulescu mărturiseşte: „Așa s‑a 
încheiat destinul unui om care a început ca un 
Cavaler al eleganţei și al condeiului și s‑a să‑
vârșit ca un martir, la fel ca mulţi alţii din ace‑
eași epocă și din aceeași generaţie cu dânsul.”

Mărturisirea Părintelui Daniil în tem‑
niţă nu a fost numai una tainică, prin ru‑
găciunea neîncetată și detașată de toate 
preocupările lumești. În temniţă a suferit 
cum nu au suferit alţii. Părintele Roman 
Braga spune că, pe toată durata detenţiei – 
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alţii zic că doi ani de zile din patru –, a avut lanţuri la 
picioare. Ba mai mult, a suferit nenumărate bătăi, tor‑
turi, înjurături, calomnii, însă el îi certa pe gardieni şi 
pe anchetatori zicându‑le: „Voi spuneţi că Dumnezeu 
nu există, dar luptaţi împotriva Lui! Păi, nu vedeţi că sun‑
teţi fără logică? Cum lupţi împotriva a ceva ce nu există? 
Or, voi tocmai prin această luptă arătaţi că există 
Dumnezeu şi că voi sunteţi duşmanii Lui!”. Şi mai mare 
ură stârnea în rândul miliţienilor sau al gardienilor.

MĂRTURII

Părintele Adrian ne‑a povestit cum l‑a întâlnit pe 
părintele Daniil la Aiud, cu doar câteva zile înaintea 
morţii acestuia, când s‑au petrecut în faţa spălătorului. 
Deţinuţii dintr‑un dormitor erau duși toţi o dată la spă‑
lător, adică 50‑60 de oameni, fiecare grup având alocat 
un timp de cincisprezece minute pentru a se spăla; dar 
nu era permisă intersectarea grupurilor. O dată, prin 
octombrie 1962, gardienii nu s‑au sincronizat cu tim‑
pul și grupurile de deţinuţi s‑au intersectat. Astfel, pe 
când intra în baie, părintele Adrian s‑a întâlnit cu pă‑

rintele Daniil, care tocmai ie‑
șea; nu se văzuseră deloc în 
temniţă, fiind izolaţi unii de 
ceilalţi, în corpuri separate, 
de ani de zile. Părintele 
Daniil l‑a îmbrăţișat și i‑a zis 
cu bucurie: „Părinte Adrian, 
nu ne lăsăm! Dumnezeu e cu 
noi!”. După câteva săptămâni, 
părintele Adrian a aflat că pă‑
rintele Daniil și‑a dat sufle‑
tul în mâinile lui Dumnezeu.

„Eu am fost arestat mult 
mai târziu și dus la închisoa‑
rea Zarca, din Aiud. Acolo am 
auzit de la alţii povestindu‑se 
despre părintele Daniil. Deţi‑
nuţii îi spuneau Sfântul. Își 
împărţea puţina hrană cu cei 
bolnavi. În ascuns îi împărtă‑
șea cu Sfintele Taine pe cei bol‑
navi și pe cei care doreau să 
fie împărtășiţi. Ducea o viaţă 
demnă și de mare sfinţenie. 
Acolo, la Zarca, s‑a îmbolnă‑
vit și a adormit în Domnul. 
Ducerea la cimitir se făcea în 
același sicriu în care‑i duceau 
pe toţi care mureau. La ieși‑
rea pe poartă i s‑a înfipt o su‑
liţă de fier în inimă, ca să vadă 
dacă e mort sau nu. Apoi l‑au 
dus la cimitirul deţinuţilor, zis 
«Trei Plopi». În prezent, pes‑
te acel cimitir se află coteţele 
de porci ale celor din orașul 
Aiud, iar foștii deţinuţi din 
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părţile locului, care mai trăiesc, luptă ca ci‑
mitirul să fie eliberat de coteţe. Mai târziu, 
când am trecut și eu pe la Zarca, se păstra 
printre tineri amintirea deţinutului Daniil, 
numit Sfântul. Şi când s‑a săpat în curtea 
închisorii pentru a fi instalat nu știu ce mo‑
tor electric, tinerii care săpau au găsit un 
schelet cu lanţuri la picioare. Şi credeau că 
acela este deţinutul Daniil Sfântul. Ei nu cre‑
deau că a fost dus la cimitir.” 

Mitropolitul Antonie Plămădeală, în 
cartea sa Rugul Aprins, redă o mărturie a 
lui Teofil Dumbrăveanu: „Sandu Tudor a 
trecut prin puşcării ca un meteor. Aprindea 
inimile şi le lăsa lumină. În dezbateri cu 
sectele sau cu catolicii era ca un dulău în 
luptă cu nişte căţei. Repede îi rupea, îi 
trântea repede la pământ. Era o spaimă 
pentru neortodocşi, îi sfărâma repede. 
(…) Am auzit apoi că acest mare călugăr 
a murit ca un martir. După ce a scris mult 
i s‑ar fi cerut: «Acum declară că nu există 
Dumnezeu, că voi călugării sunteţi nişte ipo‑
criţi care înşelaţi lumea.» S‑a opus cu vehe‑
menţă. Atunci l‑ar fi băgat în nişte con‑
strângeri grele, drept pentru care ar fi avut 
un atac apoplectic şi a murit.” 

ÎNCHEIERE,  
SAU POATE NU...

O dată cu Sandu Tudor se stingea, 
zdrobită cu violenţă și sălbăticie în forma 
ei materială, corporală, lumea spiritului şi 
a credinţei.

„Rugul Aprins” a fost întâlnirea unică 
dintre intelectualitate și clerul Bisericii, 

întâlnire care a avut loc la mănăstirea 
Antim, în anii ’50. Grupul de la Antim a 
fost ultimul episod de sobornicitate reală 
a Bisericii noastre în anii dictaturii comu‑
niste. Mari intelectuali și mari monahi au 
comunicat și s‑au cuminecat acolo până 
când autorităţile au decis să definească 
spiritul întâlnirilor în termeni de vină. 
Grupul de la Antim devine, din anul 1958, 
„Procesul Rugului Aprins”. De la Vasile 
Voiculescu la Sandu Tudor şi Benedict 
Ghiuș, toţi cei care au reuşit, pentru un 
timp, să pună împreună inteligenţa şi viaţa 
spirituală în perimetrul aceluiaşi mister şi 
al aceleiași căutări au trebuit să‑și asume 
experienţa martiriului. 

AŞTEPTÂND 
CANONIZAREA.
ÎN LOC DE ÎNCHEIERE.

Ieroschimonahului Daniil Sandu 
Tudor i‑ar sta bine să deschidă şirul mu‑
cenicilor români din temniţele comuni‑
ste recunoscuţi şi cinstiţi ca atare într‑o lume 
ce duce lipsă, înainte de toate, de mode‑
le de dăruire jertfelnică. 

Este trist faptul că până astăzi niciu‑
nul dintre sfinţii închisorilor din România 
(de la Valeriu Gafencu sau Mircea Vulcă‑
nescu până la Daniil Sandu Tudor sau 
Marietta Iordache) n‑a ajuns în calendar, 
când prin alte părţi au fost canonizaţi cu 
sutele...

Veșnica lui pomenire!

Protoiereu Constantin Totolici
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S
ubiectul formării și al structurării 
sistemului nostru solar, al planetei 
pe care trăim și al realităților ei a 
fost abordat cu mult curaj de‑a lun‑

gul istoriei, pe de o parte datorită faptului 
că omul a simțit necesitatea de a da mai mul‑
te explicații în legătură cu spațiul cosmic în 
care își desfășoară existența, iar pe de altă 
parte datorită faptului că aria de cercetare 
s‑a restrâns foarte mult, ceea ce constituie 
un principiu sine qua non în abordarea 
științifică, în acest fel existând posibilități 
mai generoase de a cunoaște adevărul în le‑
gătură cu acest subiect. O dată cu debutul 
cunoașterii științifice experimentale au apă‑
rut explicații noi, care au contribuit semni‑
ficativ la descoperirea, deși parțială, a ade‑
vărului științific. 

Astronomul, matematicianul și preotul 
catolic polonez Nicolaus Copernic (1473‑
1543) a clarificat mișcarea pământului și 
poziţia centrală a soarelui, subliniind astfel 
imensitatea universului. Giordano Bruno 
(1548‑1600) a mers și mai departe decât 
Copernic afirmând că soarele nu este decât 
una din nenumăratele stele din cosmos și 
că există planete nu numai în jurul lui, ci și 
în jurul altor stele.1Johannes Kepler (1571‑
1. Cf. I. G. Perel, Dezvoltarea concepţiilor despre 

univers, Ed. Științifică, București, 1964, p. 83.

FORMAREA SISTEMULUI NOSTRU 
SOLAR ÎN TEORIILE ȘTIINȚIFICE 

1630) și Galileo Galilei (1564‑1642) au con‑
tinuat cercetările astronomice ale înainta‑
șilor lor. Marea descoperire a lui Kepler a 
constat în descoperirea celor trei legi de 
mișcare planetară, două dintre ele fiind pu‑
blicate în 1609, iar a treia în 1619.2 

René Descartes (1596‑1650), în afară de 
descoperirile importante din  domeniul ma‑
tematicii și al fizicii, a elaborat o cosmogo‑
nie proprie plecând de la ideea haosului 
primitiv, în care mișcarea particulelor 
materiale a căpătat treptat caracterul unei 
mișcări centrifuge, formându‑se astfel  
corpurile cosmice: soarele, stelele, pla‑
netele și cometele. Descartes considera că 
materia și mișcarea sunt rezultatul acţi‑
unii forţelor divine.3 Issac Newton (1643‑
1727) a descoperit faptul că gravitaţia este 
o proprietate generală a tuturor corpu‑
rilor din natură, explicând astfel mișcă‑
rile corpurilor cosmice; mișcarea acesto‑
ra era însă înțeleasă nu ca o proprietate a 
materiei, ci ca o realitate transmisă ei din 
exterior, prin actul creaţiei, numit și „pri‑
mul impuls”4.

2. Cf. Bertrand Russell, Istoria filozofiei occiden‑
tale, vol. 2, trad. D. Stoianovici, Ed. Humanitas, 
București, 2005, p. 45.

3. Cf. I. G. Perel, op. cit., pp. 105‑106.
4.  Ibidem, pp. 120‑121.
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Matematicianul și cosmologul francez 
Georges‑Louis Leclerc de Buffon (1707‑1788) 
a emis în 1747 ipoteza conform căreia 
pământul și planetele s‑ar fi format din 
resturi de materie solară desprinse din soare 
în urma unei ciocniri catastrofale a acestuia 
cu o cometă de dimensiuni foarte mari. Aces‑
tei ipoteze i se opune în principal faptul că 
apropierea cometei de soare, datorită tem‑
peraturii mari a acestuia, ar fi dus la volati‑
zarea cometei, deci nu poate fi vorba de 
nicio ciocnire.5

Filosoful german Immanuel Kant (1724‑
1804) a formulat o teorie în 1754 plecând 
de la premiza existenţei unui haos primitiv, 
o nebuloasă cu materie pulverulentă și gaze 
distribuite haotic, un fel de nor meteoric, ale 
cărui particule materiale, de diferite mărimi 
și densităţi, se mișcau în toate direcţiile prin 
spațiu. Datorită forţei de gravitaţie, parti‑
culele ușoare au fost atrase de cele mai gre‑
le, care la rândul lor au fost atrase de parti‑
5. Cf. http://www.unibuc.ro/prof/sandulache_ 

m_i/Geografie_fizica_generala_‑_curs_5.php.

culele  ș i  mai  grele,  în  felul  acesta 
formându‑se masa centrală, în jurul căreia 
se mișcă toate celelalte particule. Așadar, 
prin ciocniri repetate s‑a format soarele și 
apoi planetele. Kant susţinea că soarele nu 
se găsește în centrul Căii Lactee, ci la o 
mare depărtare de acest centru și că uni‑
versul este alcătuit dintr‑o mulţime infi‑
nită de sisteme cosmice finite. Acest pro‑
ces al apariției sistemului nostru solar a 
început în urmă cu circa 5‑6 miliarde de 
ani.6 Se poate spune că o dată cu Kant în‑
cepe elaborarea unei cosmogonii știinţifi‑
ce. Spre deosebire de Newton, în concep‑
ţia lui Kant nu mai rămânea loc pentru 
„primul impuls”, însă în sistemul său filoso‑
fic Kant s‑a îndepărtat mult de baza mate‑
rialistă a cercetării, afirmând incognoscibi‑
litatea lumii în fiinţa ei.

Matematicianul, fizicianul și astrono‑
mul francez Pierre‑Simon Laplace (1749‑
1827) a formulat în 1796 o teorie în care 
susținea că soarele și planetele s‑au format 
dintr‑o nebuloasă primitivă formată din par‑
ticule solide și din gaze, un fel de minge de gaz 
care se rotea încet și uniform. În timp, nebu‑
loasa s‑a răcit și s‑a contractat, viteza un‑
ghiulară de rotaţie a crescut, ceea ce a dus 
la creșterea forţei centrifuge, mai ales în 
zona ecuatorială a nebuloasei, și la contrac‑
ţia materiei în planul ecuatorului. Viteza de 
rotaţie a nebuloasei a continuat să crească, 
astfel încât forţa centrifugă a depășit forţa 

6. Rainer Koltermann S. J., Naturphilosophie, Arco‑
Druck, Frankfurt am Main, 1985, p. 59; vezi 
și Karl Heim, Weltschöpfung und Weltende, 
Aussaat‑Verlag, Wuppertal, 1976, p. 38.
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de gravitaţie, de nebuloasă des‑
părţindu‑se o anumită cantitate 
de materie sub forma unui inel. 
Inelul a continuat să se rotească 
în jurul nebuloasei, din care s‑a 
desprins un al doilea inel, care s‑a 
așezat în interiorul primului inel, 
treptat formându‑se și alte inele 
de materie. Cu timpul, pe fiecare 
inel s‑a strâns o masă compactă, 

de formă sferoidală, din care s‑au format planetele, 
masă care a căpătat o rotaţie axială, în plus de rota‑
ţia în jurul masei centrale, care a alcătuit viitorul soa‑
re. Această teorie a fost considerată verosimilă pe tot 
parcursul secolului al XIX‑lea.7

Datorită noilor descoperiri astronomice, teo‑
ria lui Laplace a fost abandonată, locul ei fiind luat 
de teoria geologului american Thomas Ch. 
Chamberlin (1843‑1928) și a astronomului și ma‑
tematicianului american Forest Ray Moulton (1872‑
1952), formulată în 1905. Conform acestei teorii, 
sistemul solar s‑ar fi format la apropierea între ele a 
două stele, ca rezultat al ruperii din interiorul unei ste‑
le a unor porţiuni de materie, datorită atracţiei aces‑
tora, formându‑se astfel în jurul soarelui nebuloase 
spirale, care prin răcire au dat naștere ulterior pla‑
netelor. Această ipoteză s‑a dovedit a fi lipsită de 
consistenţă. 

O altă teorie cosmogonică a fost teoria fizicianu‑
lui, astronomului și matematicianului englez James 
H. Jeans (1877‑1946), formulată în anul 1919, care 
considera că sistemul nostru solar a apărut în urmă 
cu mai multe miliarde de ani, o dată cu trecerea prin 
spațiul cosmic a unei stele gigantice, la mică distanţă de 
soare, fapt care a determinat formarea unor proeminen‑
ţe care s‑au rupt ulterior din soare dând naștere, prin 
răcire, viitoarelor planete.8 Această teorie nu a fost 
confirmată empiric, savantul rus N. N. Pariiski de‑
monstrând că conglomeratele de materie rupte din 
soare ar fi trebuit să se rotească în jurul acestuia la 
distanţe incomparabil mai mici decât distanţele din‑
tre soare și alte planete.9 Probabilitatea unei astfel de 
apropieri este redusă, iar calculele dovedesc că ma‑

7. Cf. I. G. Perel, op. cit., p. 166‑168; vezi și Rainer Koltermann 
S. J., op. cit., p. 58; vezi și Karl Heim, op. cit., pp. 39‑40.

8. Cf. Rainer Koltermann S. J., op. cit., p. 58.
9. Cf. I. G. Perel, op. cit., pp. 272‑275.
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teria expulzată s‑ar fi rarefiat și nu s‑ar fi 
ajuns la concentrări planetare.10

Teoria apreciatului fizician și filosof ger‑
man Carl Friedrich von Weizsäcker (1912‑
2007), formulată în 1943, numită și teoria 
turbulenţelor, presupune că în spaţiul viito‑
rului sistem solar existau praf și gaze de pro‑
venienţă primară cosmică sau rezultate din 
expulzările solare, care erau angajate în miș‑
cări de rotaţie în jurul soarelui, în mai multe 
celule numite vârtejuri de materie, de mărimi 
și poziţii diferite, care, treptat, în multe mi‑
lioane de ani, prin concentrarea materiei 
din cele mai importante vârtejuri, au dat 
naștere planetelor cunoscute astăzi.11

Matematicianul, astronomul și geofizi‑
cianul rus Otto Y. Schmidt (1891‑1956) a 
emis în anul 1944, în colaborare cu un co‑
lectiv de oameni de știinţă, o altă ipoteză 
asupra formării sistemului nostru solar. 
Astfel, soarele, într‑o perioadă îndepărtată, 
în mișcarea sa prin galaxie, ar fi trecut prin‑
tr‑un nor de materie meteorică și ar fi captat 
o parte a acestui nor, astfel formându‑se trep‑
tat planetele: la distanțe mici, planetele mici, 
cu densitate mare, rotire lentă și fără sau cu 
puțini sateliți; iar la distanțe mari, planete‑
10. Cf. http://www.unibuc.ro/prof/sandu‑

lache_m_i/Geografie_fizica_generala_‑_
curs_5.php.

11. Cf. Thomas Görnitz, Carl Friedrich v. Weizsäcker, 
Physiker, Philosoph, Visionär, Verlag der Carl 
Friedrich von Weizsäcker Stiftung UG, Enger, 
2012, pp. 70‑71; vezi și Karl Heim, op. cit., p. 37‑
48; vezi și V. A. Ambarzumjan (Hrsg.), Probleme 
der modernen Kosmogonie, trad. Dr. Frank Baier, 
Dr. Peter Notni, Dr. Heinz Tiersch, Dipl. Astr. 
Wolfgang Thänert, Springer Basel AG, Basel, 
1976, p. 219.

le mari, cu densitate mică, rotire rapidă și 
cu mulți sateliți. Posibilitatea unei astfel de 
captări este demonstrată, dar posibilitatea 
unui fenomen de acest gen s‑a dovedit a fi 
extrem de mică. 

Originea sistemului nostru solar este pri‑
vită ca o problemă particulară a cosmologi‑
ei, a cărei latură esenţială constă, în general, 
în clarificarea originii și dezvoltării stelelor 
și a sistemelor solare. O teorie definitivă a 
formării și dezvoltării galaxiilor încă nu exis‑
tă, însă se apreciază că prezenţa roiurilor 
de galaxii constituie o dovadă în favoarea 
presupunerii că galaxiile s‑au format nu 
una câte una, ci în grupuri.12

Literatura de specialitate a ultimelor de‑
cenii abundă în explicații științifice comple‑
xe, care sunt prezentate cu lux de amănunte. 
Fără a intra în detalii, este necesar de 
menționat că teoriile apărute după anul 1970 
(formulate de astrofizicieni sau geofizicieni 
precum David N. Schramm și Robert N. 
Clayton, 1978; Alfred E. Ringwood, 1979; 
Reinhard Breuer, 1981; Alan P. Boss, 1985 
etc.) prezintă diverse modele de formare și 
de evoluţie a sistemului nostru solar, care, în 
sinteză, au la bază teoria exploziei (super)no‑
vei, teorie care presupune mai multe etape 
distincte: 

1. Exploziile novelor și a supernovelor au 
dus la dezvoltarea undelor de șoc sau a 
radiațiilor cosmice, care au acționat asupra 
materiei din spaţiul cosmic impunând con‑
centrarea ei sub formă de nori de gaze și praf, 
adică de nebuloase.

12. Cf. I. G. Perel, op. cit., pp. 284‑288.
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2. Prin concentrare repetată, din 
acești nori se ajunge la o nebuloasă 
sferică, iar prin rotire aceasta se tur‑
tește; forţa centrifugă a favorizat 
astfel dezvoltarea unui disc de acre‑
ţie13, stadiu al sistemului nostru so‑
lar în urmă cu 4,6 miliarde de ani, 

13. Profesorul Nicu Goga explică ce anu‑
me înseamnă acreția: „În impondera‑
bilitate firicelele de praf, prin frecare, 
s‑au unit electrostatic, astfel că bulgărele 
de particule şi‑a mărit masa până la o 
valoare critică ce a declanşat acţiunea 
forţelor gravitaţionale. Acest proces este 
cunoscut sub numele de acreţie. Prin 
efectul bulgărelui de zăpadă, în circa 
un milion de ani, aglomerările au deve‑
nit tot mai mari, continuând să crească 
până când au devenit, din protoplane‑
te, planete.” (Nicu Goga, Carte de astro‑
nomie (format electronic), Ed. Revers, 
Craiova, 2010, p. 89.)

în care predominau elementele ușoare, cu precăde‑
re H și He, și praful stelar. Din unirea atomilor s‑au 
format molecule care s‑au unit, prin ciocnire, cu pul‑
berile, rezultând particule cu un diametru mai mic 
de 1 cm. Din ciocnirea acestora au rezultat elemen‑
te mai mari, care nu au mai putut fi antrenate în miș‑
carea gazelor, căzând astfel spre planul central al dis‑
cului, unde s‑a format protosteaua care s‑a încălzit 
treptat. Din restul de materie al discului de acreţie, 
prin ciocniri repetate, au rezultat blocuri care au cres‑
cut treptat, ajungând la diametre de zeci de km. 
Ciocnirile dintre acestea au fost violente, elemente‑
le mici au fost sfărâmate, materialele rezultate au fost 
captate de blocurile mari, care au crescut și au do‑
bândit o forţă de gravitaţie ridicată, ceea ce a inten‑
sificat procesul de atragere a materiei din discul de acre‑
ţie, ducând la transformarea ei în planetoizi, care s‑au 
înscris pe diferite orbite în jurul stelei.

3. În timp ce în centrul nebuloasei s‑a format pro‑
tosoarele și apoi, după declanșarea „focului nuclear”, 
steaua numită soare, în discul de acreţie au rezultat 
aproape concomitent, prin concentrarea materiei din 
restul nebuloasei, planetoizii, iar din aceștia planetele, 
care vor alcătui sistemul planetar.

4. Trecerea soarelui de la faza de protostea la cea de 
stea, o dată cu începutul reacţiilor termonucleare, a pro‑
dus modificări, datorită căldurii degajate, pe planetele 
din apropiere (Mercur, Venus, Pământ, Marte); ghea‑
ţa de amoniac și metan s‑a topit, rezultând vapori care 
au fost eliberaţi în spaţiu. La planetele îndepărtate, acest 
efect a fost nul, fapt reflectat în alcătuirea lor cu precă‑
dere din aceste gaze care au rămas solidificate.

5. În planete a început structurarea materiei, într‑o 
fază de evoluţie în care materia era doar o magmă. 
Aceasta s‑a datorat unor temperaturi mari, impuse 
de comprimarea gravitaţională, de bombardamen‑
tul meteoritic și de dezintegrarea radioactivă. În ma‑
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teria topită elementele grele au coborât lent 
spre centrul planetelor, iar cele ușoare s‑au 
ridicat, la exterior fiind expulzate cantitţi 
însemnate de gaze. Ca urmare a acestor 
transformări a rezultat o atmosferă, diferită 
faţă de cea iniţială, care nu mai conţinea 
amoniac și metan, ci azot și oxigen. Evoluţia 
planetelor a continuat prin crearea scoarţei; 
apoi, în cadrul acesteia, a marilor denive‑
lări. Pe Pământ și pe Marte, în depresiuni, 
s‑a acumulat apa, creând bazinele oceanice. 
Circuitul apei și radiaţiile solare au favori‑
zat procesul de modelare, dezvoltarea rocilor 
sedimentare, într‑o fază ulterioară pe pă‑
mânt apărând viaţa, care a determinat acu‑
mularea bogată a oxigenului în atmosferă.14

Sintetizând, am putea spune că „dacă 
nu ar fi stelele, universul ar poseda în proporții 
copleșitoare doar hidrogen și heliu. Materia 
ce alcătuiește planetele sistemului solar a fost 
«fabricată» anterior de o stea care a sinteti‑
zat nucleele grele. (...) Explozia de la sfârșitul 
perioadei de ardere a unei stele împrăștie toa‑
te elementele grele din miez în spațiu. Dacă 
«norul» de elemente grele și gaz rezultat din 
explozie ar fi colectat de gravitație, s‑ar putea 
crea premizele formării unui sistem asemănă‑
tor celui solar.”15.  

14. Cf. http://www.unibuc.ro/prof/sandula‑
che_m_i/Geografie_fizica_generala_‑_
curs_5.php; vezi și Rainer Koltermann S. J., 
op. cit., p. 59‑60; vezi și Günther Michler 
(Hrsg.), Noch mehr Wissen über Natur. Unsere 
Erde, Lingen Verlag, Köln, 1987, p. 15.

15. Diac. Adrian Sorin Mihalache, Lumina Celui ne‑
văzut, vol. II, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, 
Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
și Ed. Universității din București, 2016, p. 30.

Așadar, în comparație cu ceea ce pre‑
zintă tratatele de specialitate, remarcăm, în 
linii mari, formularea a numeroase teorii 
cosmogonice, mai puţin știinţifice, care au 
încercat să explice formarea sistemului nos‑
tru solar. Plecând de la teoria lui Kant, 
chiar dacă există argumente filosofice me‑
nite să arunce o lumină metafizică asupra 
problemei, toate teoriile care i‑au urmat, 
indiferent de explicațiile oferite, au un 
fundament naturalist, mai bine zis mate‑
rialist‑evoluționist, postulând preexistența 
anumitor tipuri de materie mai mult sau 
mai puțin organizate și a unor forțe (soa‑
re, stele, comete, nove, supernove, par‑
ticule solide, gaze, praf cosmic, nebuloa‑
se, materie meteorică, materie solară, 
forță de gravitație, forță centrifugă, cioc‑
niri, explozii, reacții termonucleare etc.), 
precum și necesitatea unei perioade de 
timp de mai multe miliarde de ani de 
evoluție cosmică pentru a se ajunge la 
ceea ce se cunoaște astăzi ca fiind siste‑
mul nostru solar. 

Trebuie remarcat faptul că aceste teorii 
cosmogonice acreditează o poziție neutră 
față de conceptele teologice și chiar faţă de 
cele filosofice, care par să nu aibă nimic în 
comun cu domeniul empiric. Această 
percepție, larg răspândită, ar putea fi accep‑
tată până la un punct, dacă lucrurile sunt 
gândite prin prisma hiperdisciplinarității 
actuale; însă ceea ce nu poate fi cu ușurin‑
ţă înțeles este faptul că știința modernă igno‑
ră adevărurile de fond mărturisite vreme de 
milenii până la Kant, dar și după aceea, cer‑
cetătorii întrecându‑se în scenarii cos‑
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mogonice pseudoștiințifice, imposibil 
de dovedit științific, care sunt prezenta‑
te de cele mai multe ori într‑o notă de 
certitudine dezarmantă, ca și cum am fi 
asistat la derularea evenimentelor galac‑
tice și nu ar mai încăpea nicio îndoială 
asupra celor expuse. 

Cercetătorii se avântă temerar în oceanul 
nemărginit al cunoașterii cu speranța că vor 
desluși adevărul, uneori, însă, în momente 
de modestie luminată, au curajul mărturi‑
sirii, așa cum este cazul matematicianului 
și astronomului austriaco‑britanic Hermann 
Bondi (1919‑2005), coautor al teoriei uni‑
versului staționar, care spunea: „Ca vechi 
cosmolog , vorbesc cu emoție despre faptul că 
teoriile asupra originii universului au fost in‑
firmate de dovezile empirice actuale, cum s‑a 
întâmplat și cu diversele teorii asupra originii 
sistemului solar.”16. 
16. Herman Bondi, Letters Section: Reference to 

Quote by Karl Popper, New Scientist (Nov. 

După cum s‑a putut observa, teoriile 
științifice cosmogonice naturaliste care au 
încercat să elucideze modul în care s‑a for‑
mat sistemul nostru solar, deși sunt mult 
mai numeroase decât cele referitoare la ori‑
ginea universului, care, în ultimă instanță, 
se bazează pe teoria Big Bang‑ului, nu se ri‑
dică la nivelul de persuasivitate și (în anu‑
mite aspecte) de obiectivitate științifică al 
teoriei Big Bang‑ului. În comparație cu 
această teorie, toate par niște pure speculații 
științifice, care, deși s‑au înlocuit unele 
pe altele de‑a lungul timpului, în speranța 
descoperirii adevărului științific, nu au 
reușit să explice empiric modul în care 
s‑a format sistemul nostru solar.

Pr. Ioan Trandafir Bobîrnea

21, 1980): 611, apud Henry M. Morris, Bazele 
biblice ale științei moderne, trad. Liviu Cotrău, 
Ed. Societatea Misionară Română, Wheaton, 
Illinois, 1993, p. 162.
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D oina este un gen de muzică 
populară românească, un 
cântec elegiac (lat. elegia/
ae), melancolic, de plângere 

și tânguire, tipic pentru lirica noastră po‑
pulară. În doină românii și‑au spus doru‑
rile: dorul de țară, dorul de trecutul glo‑
rios al istoriei noastre, dorul de cei plecați 
de pe meleagurile mioritice, dorul de ființa 
iubită și dorul după lucrurile spirituale 
pierdute. În continuare voi încerca să arăt 
în câteva cuvinte de ce doina este strâns le‑
gată de dor. Dorul este dorința puternică 
de a vedea sau de a revedea pe cineva sau 
ceva drag, de a reveni la o îndeletnicire 
preferată, este o nostalgie, o stare sufle‑
tească a celui care aspiră la ceva, dar și ex‑
presia unei suferințe pricinuite de dragos‑
tea pentru cineva de departe. 

Părintele Stăniloae, vorbind despre on‑
tologia spiritualităţii omenești, consideră 
că dăinuirea poporului român în spațiul 
carpato‑danubiano‑pontic corespunde 
unui anumit fel de a trăi și de a fi, spaţiul 
în sine imprimându‑se în sufletul româ‑
nului, care, dacă l‑ar părăsi, și‑ar altera 
ființa. Doinele românești exprimă senti‑
mente de dor, de jale, de duioșie, de mân‑

CÂNTECUL DE DOINĂ ȘI MANIFESTĂRILE 
DORULUI PE PLAIUL ROMÂNESC (II)

De la doină la dor
gâiere, unicitatea distinctă a persoanei, va‑
loarea și misterul ei infinit, revelat prin 
iubire. În dorul celor care plecă de acasă 
se reflectă chipul persoanei iubite, distan‑
ţa care separă, cuvintele și mișcările care 
dezvăluie iubirea. Părintele Stăniloae spu‑
ne că dorul transfigurează persoana iubi‑
tă.1 Prin dor se produce un efect asupra 
naturii și a spaţiului, iar lipsa persoanei do‑
rite îi dă celui ce o dorește sentimentul că 
e străin în lume, de aceea dorul cheamă la 
întoarcerea către spațiul originar.2 Dorul 
și jalea sunt două cuvinte intraductibile în 
alte limbi. Dorul poate fi astfel interpretat 
și ca stare de căutare a paradisului pierdut, 
dorința omului de întoarcere la originile 
stării primordiale. 

Satul românesc autentic, cât a mai ră‑
mas din el, este modelul comuniunii de‑
pline între oameni, legătura tainică dintre 
cei vii și cei adormiți, întrucât prin dorul 
celor vii față de cei adormiți se menține 
legătura dintre ceea ce este sus și ceea ce 
este jos. Dorul este o așteptare și un ”mo‑

1. Dumitru Stăniloae, Reflecţii despre spiritualita‑
tea poporului român, Editura Elion, București, 
2001, pp. 162‑163.

2. Ibidem, p. 164.
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del al Împărăției Cerurilor”3. Românii au 
exteriorizat acest sentiment profund prin 
acte liturgice precum parastasele, pome‑
nile, troiţele, milosteniile, cântecele și șe‑
zătorile. 

Dorul este sentimentul cel mai intens 
pentru tinerii care se iubesc, dar există și 
un dor de părinţi, de fraţi, de sat sau de 
ţară. Românii trăiesc în dor prin evocarea 
dureroasă a absenței celor dragi. Părintele 
Stăniloae exprima acest sentiment pro‑
fund, inegalabil și inexprimabil, într‑o fra‑
ză memorabilă: „În dor omul e singur sau 
fără cel dorit, dar în același timp nu e sin‑
gur: e cu cel dorit. Dar cel dorit nu e de 
faţă în carne și oase, ci e reprezentat prin 

3. Ibidem, p. 175.

dor. Dorul aduce și ţine în cel stăpâ‑
nit de el chipul celui dorit, dar și o 
durere, deoarece chipul nu ţine cu 
adevărat locul celui absent și dorit.”4

În trecut, în satul românesc au‑
tentic, tradițional, înstrăinarea nu în‑
semna a pleca în Europa sau în 
America, începea chiar de la margi‑
nea satului, începea cu satul vecin, 
aceea era străinătatea, iar orașul de‑
părtat devenea și mai străin. Dorul se 
referă la oameni, însă este și dorul 
după locul natal, după satul în care ai 
crescut, de aceea românul emigrant 
trăiește cu acest dor. Dorul îl cheamă 
să se întoarcă, fie și doar imaginar, la 
spațiul său de origine. Dorul te chea‑
mă la origini și se imprimă în ființa 
persoanei, așa cum plaiul face parte 

din tine, pentru că nu poți să‑ți închipui 
mănăstirile din Moldova fără unduirea 
dealurilor și fără pajiștile proaspete; cum 
să poți uita farmecul verdelui de la 
Mănăstirea Sucevița, care se armonizea‑
ză cu verdele natural al pădurilor, al ierbii 
și al munților? Un maramureșean nu‑și 
poate imagina locul natal fără vârfurile 
țuguiate ale bisericuțelor și ale mănăstiri‑
lor din lemn, care se armonizează și se în‑
trec cu brazii de pe crestele munților. 
Locurile natale se imprimă în chip, în ca‑
racterul uman, în comportament, în cos‑
tume și în tradiții, de aceea peisajul locu‑
lui definește caracterul persoanei care 
poartă haină românească. 

4. Ibidem, p. 102. 
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Am întâlnit numeroase persoane care trăiesc în diaspora și care, din varii motive, 
financiare sau de alt natură, au plecat din satul lor în lume. Chiar dacă au familie, co‑
pii care merg la școală, o casă, un servici bun și o biserică pe care o frecventează aproa‑
pe duminical, oamenii aceștia se simt străini în țara de adopție și mărturisesc că, ori‑
cât de bine ar fi primiți, au acel sentiment de dor melancolic după locurile natale. În 
afara unui climat bisericesc care te face să te simți acasă, despărțirea de locul de baștină, 
înstrăinarea și răceala celor din jur le amplifică acest sentiment de dor după biserica 
din sat, după școala și câmpurile natale, unde munceau sau se jucau.

Așa cum spun mulți specialiști în neuroștiințe și psihologie, persoana dezrădă‑
cinată, ruptă de credința sa, de neamul și de limba sa, nu mai păstrează acea capaci‑
tate de a fi original, fiindcă împrumută gestica, limba, modul de a se comporta și 
obiceiurile seculare ale țării în care trăiește. Biserica Ortodoxă din diaspora, cu aju‑
torul lui Hristos, trebuie să se îngrijească, religios și spiritual, de milioane de creștini, 
însă are și rolul esențial de a păstra vii limba, doina, hora, costumul popular, legătu‑
ra cu tradițiile românești, pentru că numai așa putem spune că vom rezista ca neam 
în pământ străin. 

Pr. Pompiliu Nacu
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S
ăptămâna dedicată misiunii Bisericii 
noastre în diaspora din Italia, 4‑10 
noiembrie 2019, aflată la a doua 

ediție, s‑a desfășurat cu binecuvântarea Înalt 
Preasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul 
Europei Occidentale si Meridionale și a 
Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul 
Italiei, și cu purtarea de grija a Preasfințitului 
Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereu‑Vi‑
car, și a Departamentului pentru Misiune 
al Episcopiei Italiei, condus de Pr. dr. Cris‑
tian Prelipceanu. „Sorții” misiunii mele au 
căzut pentru nordul Italiei, mai exact în 
ținutul Piemonte, în parohiile din orașul 
Torino și împrejurimi, care slujesc un nu‑
măr considerabil de credincioși ortodocși 
români. Am fost primit aici cu dragoste, 
toate cele necesare acestei călătorii misio‑
nare fiind rânduite prin grija Pr. Protopop 
Marius Floricu, a preoților și credincioșilor 
din parohiile vizitate.

         
PARCURSUL 
CRONOLOGIC AL 
SĂPTĂMÂNII MISIONARE 
DIN PIEMONTE 

În seara zilei de marți, 5 noiembrie, am 
slujit taina Sfântului Maslu cu mai mulți 

APOSTOLAT MISIONAR  
ÎN DIASPORA ROMÂNEASCĂ.

SĂPTĂMÂNA MISIUNII ÎN PIEMONTE, ITALIA

PARTEA I

preoți în parohia Sf. Mc. Iustina din Carig‑
nano. După slujba, fiind o ora înaintată, am 
susținut o conferință mai scurtă, adresân‑
du‑mă credincioșilor prezenți în număr 
mare. În frumoasa biserică, ce are o fereas‑
tră și un balcon în interior, care îmi amin‑
tea de o anume piesă de teatru de‑a lui Sha‑
kespeare, mulți dintre cei care prezenți erau 
de loc din zona Botoșanilor, strânși în ju‑
rul părintelui Ioan Sfîrnaciuc, unii dintre 
ei fiind chiar consăteni de‑ai părintelui, 
care acum sunt păstoriți de către cineva bi‑
ne‑cunoscut lor, însă nu în satul lor din Ro‑
mania, ci tocmai aici, în nordul Italiei! Co‑
piii părintelui, mărișori acum, unii de 
peste 20 de ani, erau in biserica, cântau ală‑
turi de ceilalți credincioși și ajutau în sfân‑
tul altar, iar doamna preoteasa își îndepli‑
nea cu pricepere datoriile gospodărești și 
organizatorice alături de voluntarii paro‑
hiei. M‑a impresionat aici căldura sufle‑
teasca și legătura dintre credincioși, dintre 
ei înșiși, și părintele lor, și nu în ultimul 
rând descoperirea moaștelor Sf. Mc. Iusti‑
na sub masa altarului acestei biserici, aco‑
lo unde sfânta aștepta de mulți ani să fie 
cinstită, caci biserica a fost închisă de mai 
multa vreme înainte ca părintele Ioan sa o 
redeschidă.
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În parohia închinată Înălțării Sfintei 
Cruci, din centrul orașului Torino, păstorită 
cu sârguință de către părintele Lucian Roșu 
și părinții co‑slujitori de acolo, am avut o 
discuție interesantă cu copiii mai mari și 
tinerii parohiei, care fac parte din Frăția 
Nepsis Italia, fiind secondați, la sesiunea de 
întrebări și răspunsuri, de către părintele 
Iustin Androne și câțiva credincioși.  

În cuvântul adresat tinerilor, am vor‑
bit despre formarea caracterului acestora 
și despre provocările societății contempo‑
rane. Am fost plăcut surprins de prospe‑
țimea și adâncimea gândirii copiilor și ti‑
nerilor care au pus întrebări provocatoare 
la sfârșitul conferinței. Printre altele, am 
vorbit despre actul divin al creației și 
evoluționism, Big Bang, recoltarea si trans‑
plantul de organe umane. Am discutat și 
despre libertate și responsabilitate chiar 
întru‑un registru dostoievskian. Unul din‑
tre tineri se întreba: oare de ce i‑a făcut 
Dumnezeu pe oameni știind ca ei vor pă‑
cătui? De ce trebuie sa purtăm această po‑
vara a libertății noastre, care pe mine mă 
sperie? Nicolae Roșu, mezinul familiei pă‑
rintelui Lucian, ne‑a fost, de asemenea, o 
companie plăcută și reconfortantă pe par‑
cursul serii.   

In seara zilei de joi, 7 noiembrie, am 
poposit în frumosul oraș Pinerolo, in pa‑
rohia închinata Sf. Voievod Stefan cel Mare, 
păstorită de părintele Ciprian Ghizilă, unde 
m‑am întâlnit cu preoții din zona Piemon‑
te și am discutat despre dimensiunea în‑
treită a pastorației în diaspora. M‑am bu‑
curat de prezența preoților și dragostea 

credincioșilor față de aceștia, care reieșa 
din cuvintele lor.

Vineri 8 noiembrie, de sărbătoarea 
Sfinților Arhangheli, am slujit în preafru‑
moasa biserică maramureșeană de lemn din 
Moncalieri cu hramul celor 40 de M

ucenici din Sevastia. Complexul paro‑
hial de aici, care include biserica, foișorul 
de vară, sala de conferințe, casa parohială și 
reședința eparhială, este un exemplu al hăr‑
niciei și priceperii părintelui paroh și pro‑
topop Marius Floricu și a credincioșilor care 
au reușit să le ridice într‑o perioadă de timp 
relativ scurtă. 

În seara aceleiași zile am poposit în mij‑
locul credincioșilor din parohia Sf. Ap. și 
Ev. Matei din orașul Cirie. Am fost impre‑
sionat aici de faptul că cei mici se adresau 
unii altora  cu apelativul de „frate” sau „soră”. 
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Am notat activitatea frumoasă a părintelui 
paroh Ioan Haba, care este și responsabil 
mass‑media în zona respectivă, a doamnei 
preotese și a comunității, cu tinerii și copi‑
ii, diplomele primite de aceștia fiind o măr‑
turie a atenției care li se acordă în aceasta 
parohie.

Sâmbătă, 9 noiembrie, am participat la 
hramul bisericii din Novara, închinată Sf. 
Ier. Nectarie din Eghina, unde alături de pă‑
rintele paroh Vasile David și un sobor de 
preoți din zonă, m‑am aflat într‑o comuni‑
tate strâns unită în jurul preotului lor. 
Conferința și întrebările au fost animate de 
dorința credincioșilor de a afla cât mai mul‑
te, inclusiv ce atitudine să aibă față de sec‑
tele care le solicita atenția, Martorii lui Ie‑
hova, în special. Din spusele lor a reieșit ca 
unii dintre noi au un complex de inferiori‑
tate vis‑a‑vis de cunoștințele biblice pe care 
membrii sectei par să le aibă. Credincioșii 
din Novara, dimpreună cu cei din alte pa‑

rohii, care au fost prezenți la hram și confe‑
rința, au fost încurajați să cunoască cât mai 
bine învățătura credință ortodoxă, să citeas‑
că zilnic Noului Testament și scrieri 
duhovnicești pentru a nu se simți inferiori 
în discuțiile cu creștinii de alte confesiuni. 
Creștinii ortodocși au de partea lor argu‑
mente biblice și istorice temeinice care do‑
vedesc adevărul credinței drept‑măritoare.   

În seara zilei de sâmbătă, 9 noiembrie, 
am fost primit cu dragoste de către părin‑
tele Gheorghe Vasilescu în parohia Sf. Cuv. 
Parascheva din Torino. Conferința a fost 
împletită cu completări îmbrăcate în haris‑
ma vorbirii sfinției sale. Seara a fost încu‑
nunată și de prezenta părintelui Nicolae Va‑
silescu, fratele părintelui Gheorghe și 
ctitorul noii bisericii impunătoare, de zid, 
din Chivasso, închinate Sf. Cuv. Gheorghe 
de la Cernica.

Ziua de duminică, 10 noiembrie, a fost 
întru totul specială. Am avut bucuria de a 
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sluji alături de părintele Sorin Petre în frumoasa bisericuță de la Pino Torinese, aflată 
sub ocrotitoarea Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului. Am fost colegi de faculta‑
te și ne‑am format duhovnicește sub îndrumarea părintelui Gheorghe Sima, fost asis‑
tent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxa din București și paroh al bisericii 
Dobroteasa, pe care îl avem ca model viu de pastorație, despre care am și vorbit în cur‑
sul conferințelor susținute. 

Părintele Sorin și‑a pus amprenta asupra modului în care se slujește în biserică, în 
liniște deplină, și a felului în care li se acordă atenție credincioșilor pe care îi cunoaște 
personal destul de bine. Mărturia șoferiței care m‑a adus la biserică, care nu demult era 
„pierdută” prin lume, iar acum se află pe „calea vieții”, cu nădejde de mântuire, este doar 
una dintre mărturiile celor prezenți, duminică de duminică, în parohia de la Pino Tori‑
nese, și dovada atașamentului lor față de părintele Sorin. Credincioșii m‑au primit în stra‑
ie de sărbătoare, iar după slujbă, ne‑am desfătat întru‑un dialog mângâietor și liniștitor.  

La sfârșitul acestei săptămâni misionare, am fost impresionat de jertfa preoților și 
a credincioșilor de a clădi biserici sau de a adapta biserici existente, și de a ține aprin‑
să credința în viața credincioșilor și a copiilor acestora. Astfel prindem rădăcini în pă‑
mânt străin și lăsăm ceva în urma noastră, copiilor noștri, care își vor aduce aminte cu 
duioșie de biserica și credința în care au crescut. Ne rugam ca Domnul să binecuvân‑
teze aceasta misiune sfântă, iar cuvântul pe care noi am încercat să‑l sădim să aducă rod 
duhovnicesc!1

1. Majoritatea conferințelor susținute în această săptămână misionară, în regiunea Piemonte din nor‑
dul Italiei, pot fi audiate aici: www.bornea.co.uk
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DIMENSIUNEA ÎNTREITĂ 
A MISIUNII PASTORALE 
ÎN DIASPORA
În conferința preoțească am vorbit des‑

pre dimensiunea întreită a slujirii preoțești 
în diaspora. Avem o datorie sfântă de a‑i 
pastori și sluji pe cei de o credință și un 
neam cu noi, pe cei prezenți în Biserica și, 
de asemenea, pe cei care încă nu sunt, pe 
care va trebui să‑i „îmbisericim”, să‑i 
câștigam pentru Hristos. 

În ciuda dramei României și a români‑
lor de acasă, răspândirea noastră în toată lu‑
mea, scăderea natalității din țară, îmbătrâ‑
nirea populației, depopularea satelor, lipsa 
forței de munca, exportul de talent, etc., 
emigrația românilor este și un prilej bine‑
cuvântat de misiune apostolică în toată lu‑
mea. Fiecare creștin bine format poate fi un 
apostol în mijlocul celor care trăiește și 
muncește. Prezenta noastră în mijlocul po‑
poarelor europene este așadar și o prezență 
profetică și misionară. Prin noi, Dumnezeu 
le arătă creștinilor de aici ce au fost și ei oda‑
tă, ce au pierdut și ce pot fi din nou. Mulți 
dintre aceștia caută un izvor de apa vie la 
care să se adape cu Cuvântul lui Dumnezeu 
nealterat, cu învățătura și trăirea autentică 
a Bisericii vii, și, de asemenea, să cunoască 
tovărășia sfinților lui Dumnezeu. Misiunea 
noastră așadar ne face să depășim granițe și 
tradiții naționale și astfel să devenim ecu‑
menici, universali, însă fără a ne pierde iden‑
titatea distinctă a neamului nostru creștin 
ortodox român. 

Acestor credincioși din afara staulului 
Bisericii, pe care Hristos îi cheamă la El prin 

noi (Ioan 10:16), trebuie să le dăm mărtu‑
rie prin viața noastră despre dragostea lui 
Dumnezeu care îi cuprinde pe toți oame‑
nii. Dragostea față de om este premisa mi‑
siunii autentice, așa cum vedem în viețile 
sfinților, de la Hristos până în zilele noas‑
tre. Față de creștinii din alte tradiții, avem 
datoria de a le arăta prin cuvânt, și mai ales 
prin trăire, ce este ortodoxia. Așa cum spu‑
nea părintele Rafael Noica, ortodoxia este 
firea omului. De aceea, mulți dintre cei care 
se convertesc la ortodoxie se simt acasă și 
devin ei înșiși când apucă sa guste și să tră‑
iască în duhul credinței ortodoxe. 

Misiunea de astăzi presupune și adap‑
tarea la condiții noi, diferite de cele din tre‑
cut. Nu ne mai putem baza pe o populație 
majoritar ortodoxă bine‑credincioasă, nici 
măcar acasă, în Romania. După cum afir‑
ma Inaltpreasfințitul Serafim al Germani‑
ei, Europei Centrale și de Nord, „pastorația 
noastră nu mai este una de mase de 
credincioși care ascultă cu evlavie cuvân‑
tul preotului, caci aceste mase nu mai exis‑
ta [doar în marile orașe, în aglomerările ur‑
bane], ci [pastorația este sau trebuie să fie 
acum] una personală, îndreptată spre fie‑
care credincios în parte.”2 De aceea, este 
nevoie de o apropiere sufletească față de 
păstoriții noștri mai mult ca oricând: „Omul 
de astăzi, săturat de informații și de 
cunoștințe abstracte, are nevoie de un cu‑
vânt viu si iubitor, care sa‑i atingă inima. 
Are nevoie de exemple care întrupează cu 
adevărat dragostea lui Dumnezeu și de 
2. „Cuvântul Mitropolitului Serafim”, Apostolia, 

nr. 139, oct. 2019, p. 3.
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comunități euharistice primitoare, care sa‑l 
susțină în căutarea sa spirituala.”3 

Într‑un mod asemănător, IPS Iosif ne 
atrage atenția privitor la grija pe care trebu‑
ie să o avem față de credincioșii din Biseri‑
ca: „Să ajungem la toți cei botezați e greu, 
însă măcar celor pe care prin harul lui Dum‑
nezeu îi întâlnim în Biserica, trimiși de Însuși 
Domnul, trebuie să le acordam atenția cuve‑
nită, să îi cunoaștem, să le arătam cine sun‑
tem și mai cu seama sa‑L arătam pe Hristos. 
Avem această responsabilitate, care preotu‑
lui îi este chiar obligație pastorală prin care 
se angajează cu toata ființa sa înaintea Celui 
pe Care Îl slujește, Domnul nostru Hristos.”4 
Este important așadar „mai cu seama sa‑L 
arătam pe Hristos . . .”, așa cum El ni se 
înfățișează în sfintele evanghelii, în învățătura 
Bisericii și în viața sfinților, și astfel să nu ne 
punem pe noi înaintea Domnului, să nu pro‑
povăduim „vestea ce buna” după mintea noas‑
tră, să‑i învățam pe oameni nu ideile noas‑
tre, care pot fi influențate de către patimile 
noastre nevindecate, ci cuvântul Scripturii și 
învățătura de credință a Bisericii, care este iz‑
vor de apă vie mântuitor. Dacă nu le putem 
fi cu adevărat părinți duhovnicești credin‑
cioșilor noștri, așa cum au fost marii părinți 
ai Bisericii, să le fim acestora măcar prieteni 
însoțitori pe drumul mântuirii, învățându‑i 
ceea ce cei cu o viață mai bună ca a noastră 

3. „Cuvântul Mitropolitului . . . ”, p. 3.
4. „Cuvânt înainte – Cuvintele care urca dintr‑o 

inima curată pot însămânța o altă inima”, în 
Cum transmitem credința? Propovăduiți vestea 
cea buna, însămânțați inimile!, Memento 5, Paris, 
Ed. Apostolia, 2018, p. 8.

mărturisesc. În același timp este important 
să nu ne lăsăm influențați de obiceiuri și 
tradiții omenești, așa cum se mai întâmpla 
câteodată în parohiile noastre. 

Lăsându‑L pe Dumnezeu să lucreze prin 
noi cultivăm lucrarea pastorală autentică a 
Duhului în mijlocul poporului lui Dumne‑
zeu și astfel vom spori duhovnicește atât 
noi, slujitorii altarului, cât și cei pe care îi 
îndrumăm și păstorim: „Având grijă de oa‑
meni, după cuvântul Evangheliei, cu bună‑
tate și dăruire, vom vedea bisericile umplân‑
du‑se de cei cărora le purtăm de grija, 
pentru că Dumnezeu Însuși, pe care Îl slu‑
jim, îi primește și le poartă de grijă. În felul 
acesta vom trăi cu adevărat harul prezentei 
lui Dumnezeu în viața lor de zi cu zi.”5

Dragostea lui Dumnezeu este „canali‑
zată”, „personalizată” și transmisă credin‑
cioșilor prin slujirea noastră. Noi, păstorii 
Bisericii, suntem oglinda în care credincioșii 
Îl deslușesc pe Dumnezeu și Îi simt dragos‑
tea și purtarea de grijă față de ei. Purtându‑
ne astfel cu multă atenție și chibzuială rea‑
lizăm că „atunci când un om vine în 
biserica, dinaintea lui Hristos vine. Si‑n ori‑
ce fel ne‑am purta față de el, va socoti că 
Însuși Dumnezeu Se poarta așa.”6 Lucrarea 
personală și iubitoare a preotului cu fieca‑
re credincios în parte este cheia pastorației 
rodnice: „Cel mai bun lucru e să ne apropi‑
em omenește de semenul nostru, să îi vor‑
bim și să îi arătam că îl iubim, pentru că și 

5. IPS Iosif,  „Cuvânt înainte – Cuvintele care 
urca . . .”, p. 10.

6. IPS Iosif, „Cuvânt înainte – Cuvintele care 
urca. . .”, pp. 10‑11.
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el este ca noi toți: oricine am fi, dacă sun‑
tem iubiți ne deschidem asemeni unei flori 
și intrăm în comuniune cu celălalt, ne dă‑
ruim la rându‑ne dragostea și ne întâlnim 
cu adevărat unii cu alții.”7 

Conștienți fiind de însuși lipsurile noas‑
tre, ne întrebam ce ar fi de făcut ca să‑L lă‑
săm pe Domnul să lucreze mai mult prin noi 
pentru binele aproapelui nostru. Hristos și 
Duhul Sfânt vor lucra prin noi dacă vom fi 
sinceri cu noi înșine și cu oamenii, și smeriți 
în ceea ce privește persoana noastră. În 
conferința online, care a precedat săptămâ‑
na misionară, am încercat, de asemenea, să 
evidențiez absoluta nevoie de autenticitate 
a păstorilor Bisericii. Imaginea pe care ne‑o 
construim în mediul virtual și în parohie tre‑
buie să fie în acord cu realitatea trăirii noas‑
tre duhovnicești. Credincioșii „filtrează” ceea 
ce noi le transmitem prin prisma exemplu‑
lui concret al vieții noastre. Noi, ca și preoți, 
devenim și oglindim ceea ce rostim și facem.

În procesul creșterii noastre duhov‑
nicești, trezvia este absolut necesară. Starea 
de trezvie ne înlesnește lucrarea cu aproa‑
pele și ne ajuta să sădim în sufletul acestuia 
exact ceea ce îi este de folos. După cuvântul 
Înaltpreasfințitului Iosif, „a fi treaz, atunci 
când ai de împărtășit cuvântul Adevărului, 
înseamnă să știi să vezi momentul prielnic 
fiecăruia pentru a «arunca» în viața lui 
sămânța Vieții veșnice, cuvântul lui Hristos 
Cel înviat.”8 

7. IPS Iosif, „Cuvânt înainte – Cuvintele care 
urca . . . ”, p. 12.

8. IPS Iosif, „Cuvânt înainte – Cuvintele care 
urca . . . ”, p. 12.

Inima smerită și blândă, iubitoare de 
bine, nu judeca, nu osândește, nu se 
scârbește sau canarisește excesiv. Adesea, 
duritatea pastorala este un paravan al 
neputințelor și patimilor noastre și inter‑
vine acolo unde nu se cunoaște personal 
iubirea covârșitoare a Domnului. Din nou, 
așa cum spunea și IPS Iosif, „nu ne va ju‑
deca Dumnezeu după ce am dăruit sau nu 
am dăruit celorlalți, ci după cum ne‑am în‑
tâmpinat aproapele în adâncul sufletului 
nostru. A judeca pe aproapele înseamnă a 
nu‑i face loc in casa inimii mele.” Aproape‑
le este cheia prin care descuiem ușa ceru‑
lui: „Putem să postim oricât de mult, pu‑
tem să ne dăm unor nevoințe oricât de 
aspre; să nu uitam însă că nu mâncarea este 
ceea ce mă apropie sau mă îndepărtează de 
Dumnezeu ... ci aproapele nostru! Iată che‑
ia Împărăției! Domnul, aproapele tău și tu 
însuti. Nu ne putem sustrage acestui cerc 
care ne unește unii cu alții și care face din 
viața noastră sau rai sau iad.”9

Iubirea de aproapele este și bucurie și 
jertfa în același timp sau mai bine zis jertfă 
aducătoare de bucurie: „Iubirea de aproa‑
pele, care adesea pare atât de greu să o do‑
bândim, este secretul oricărei bucurii lăun‑
trice și este purtătoare de viată veșnică. A 
avea curajul de a‑l iubi pe semenul tău în 
orice împrejurare, după cum Hristos ne 
iubește pe toți în orice împrejurare, iată ade‑
vărata mucenicie a oricărui creștin din zile‑
le noastre și dintotdeauna.”      

9. IPS Iosif, „Cuvânt înainte”, Taina aproapelui: 
„Iubirea este împărăția”, Memento 7, Paris, Ed. 
Apostolia, pp. 7‑8.
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Iubirea arzătoare față de Domnul este temeiul slujirii pastorale așa cum vedem în con‑
vorbirea lui Iisus cu Petru după Înviere, atunci când Hristos l‑a restaurat pe acesta în dem‑
nitatea de ucenic și l‑a pregătit pentru aceea de apostol. Întrebarea întreita, „Petre, mă 
iubești tu pe Mine?”, și răspunsul afirmativ al acestuia, este însoțit de îndemnul Domnu‑
lui de a‑I păstori mielușeii și oile Sale (Ioan 21:15‑17). Așadar, din iubirea noastră față de 
Domnul izvorăște dragostea și credincioșia față de El și turma Sa. Cu cât vom avea grijă 
mai bine de credincioșii Săi, cu atât ne vom apropia și‑L vom iubi mai mult pe Domnul. 
De aceea, dragostea față de Domnul este măsurată și trece prin dragostea noastră față de 
cei încredințați nouă de El (Marcu 12:30‑31; 1 Ioan 4:20‑21).                 

În concluzie, pentru a fi buni pastori duhovnicești, trebuie mai întâi să ne angajam 
într‑o luptă cu noi înșine pentru a deveni oameni duhovnicești, asemenea Domnului, 
după chipul Său și nu cel al lumii. Dacă vom lepăda grijile lumii vom putea să fim liman 
liniștitor credincioșilor noștri și să‑i primim cu pacea și seninătatea Domnului, care alină 
grijile și oferă soluții la problemele vieții, oricare ar fi acestea. 

(va urma)
Pr. dr. Liviu Barbu

Parohia Sf. Mc. Filoteea și Cuv. Beda Venerabilul Norwich & East Anglia,   
Marea Britanie    
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C
u ajutorul Domnului, duminică, 19 ianuarie 2020, când se prăznuiește Botezul 
Domnului conform calendarului iulian neîndreptat, comunitatea ortodoxă româ‑
nească din Palestrina s‑a bucurat de prezența în mijlocul ei a Preasfințitului Părin‑

te Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Preasfinția Sa a săvârșit Dum‑
nezeiasca Liturghie alături de Preacucernicul părinte paroh Iurie Hîncu, de Preacucernicul 
părinte Pavel Hîncu de la Parohia din Orvieto și de Părintele arhidiacon Efrem.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan le‑a vorbit credincioșilor 
prezenți despre acest mare Praznic al Bisericii noastre, la care ni se arată Sfânta Treime, 
iar glasul Tatălui din ceruri ni‑L prezintă pe Domnul Hristos ca „Fiu cel iubit”, întru Care 
Dumnezeu a binevoit a lucra mântuirea noastră, a tuturor. În continuare, ierarhul a expli‑
cat semnificația slujbei Sfințirii Aghiasmei celei Mari, în care ni se atrage atenția că existența 
noastră în Biserică se trăiește la nivelul unui „astăzi” veșnic, fiecare dintre noi fiind che‑

PRAZNICUL BOTEZULUI DOMNULUI DUPĂ 
CALENDARUL IULIAN NEÎNDREPTAT. PS PĂRINTE 

EPISCOP SILUAN A SLUJIT ÎN PAROHIA ORTODOXĂ 
„SF. MARE MUCENIC MINA” DIN PALESTRINA
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mat să‑și trăiască pocăința „astăzi”, 
adică în fiecare zi.

La final, Preacucernicul pă‑
rinte Iurie Hîncu a adresat un cu‑
vânt de mulțumire Preasfințitului 
Părinte Episcop Siluan pentru 
această binecuvântare pricinuită 
de prezența Preasfinției Sale în 
mijlocul comuni‑tății românești 
din Palestrina. De asemenea, Pă‑
rintele Paroh a mulțu‑mit și so‑
borului slujitor și tuturor celor 
care s‑au alăturat acestei zile de 
mare bucurie.

După rânduială, toți credin‑
cioșii au purtat la casele lor Aghias‑
mă Mare.
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C
u ajutorul Domnului, luni, 20 ia‑
nuarie 2020, la ceas de seară, cu 
binecuvântarea Preasfințitului Pă‑

rinte Episcop Siluan, al Episcopiei Orto‑
doxe Române a Italiei, Preasfințitul Părin‑
te Arhiereu‑Vicar Atanasie de Bogdania a 
săvârșit, la Basilica San Paolo Fuori le 
Mura din Roma, slujba vecerniei ortodo‑
xe în limba italiană, alături de un sobor de 
preoți din zona Lazio.

Evenimentul liturgic, desfășurat la 
invitația comunității monastice benedic‑
tine de pe lângă Basilica San Paolo Fuori 

VECERNIE ORTODOXĂ LA BASILICA SAN PAOLO 
FUORI LE MURA DIN ROMA

le Mura, a fost binecuvântat de bucuria ca 
toți creștinii prezenți să se poată închina 
la mormântul Sfântului Apostol Pavel. O 
noutate pentru acest an a fost faptul că în 
Basilica din cetatea Romei au fost aduse, 
pe toată durata lunii ianuarie, și moaștele 
Sfântului Apostol Timotei, ucenicul mult 
iubit al Apostolului neamurilor.

Din partea gazdelor, la vecernie a asis‑
tat Eminența Sa Cardinalul James Michael 
Harvey și superiorul Abației San Paolo, 
Părintele Roberto Dotta, însoțit de călu‑
gării comunității.
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În semn de prețuire din partea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, a fost dăru‑
ită comunității monastice o icoană pictată cu Sfinții Apostoli Petru și Andrei.

Sfântul Apostol Pavel, cunoscut pentru activitatea sa pastoral‑misionară ca „Apostolul 
neamurilor”, este, alături de Sfântul Apostol Petru, ocrotitorul vechii cetăți a Romei, 
cetatea eternă fiind și locul unde Sfântul Pavel a suferit moarte martirică în anul 67, 
sub stăpânirea împăratului Nero.

Sfântul Apostol Timotei a fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel, însoțindu‑l în mul‑
te din călătoriile acestuia. Sfântul Timotei a fost hirotonit de către Sfântul Pavel ca epi‑
scop al Efesului, în anul 65 d.Hr. Trece la Domnul în anul 80 d.Hr., pomenirea aces‑
tuia fiind la 22 ianuarie.
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C
u ajutorul Domnului și cu binecu‑
vântarea Preasfințitului Părinte Epi‑
scop Siluan, al Episcopiei Ortodo‑

xe Române a Italiei, duminică, 19 ianuarie 
2020, Preasfințitul Părinte Arhiereu‑Vicar 
Atanasie de Bogdania s‑a aflat în mijlocul 
comunității ortodoxe românești „Sf. Ierarh 
Dosoftei, Mitropolitul Moldovei” din Lec‑
co, acolo unde a săvârșit Dumnezeiasca Li‑
turghie și a binecuvântat noul iconostas al 
bisericii parohiale. De asemenea, Preasfinția 
Sa a hirotesit un ipodiacon pe seama Paro‑
hiei „Sf. Ierarh Grigorie Palama” din Como.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul 
Părinte Atanasie de Bogdania le‑a vorbit ce‑
lor prezenți despre mulțumire, euharistie, 
punând accent pe taina mulțumirii ca mij‑
loc de vindecare în ziua de azi. Preasfinția 
sa a vorbit și despre suferință, în suferință 

PS ATANASIE DE BOGDANIA A SFINȚIT NOUL 
ICONOSTAS AL PAROHIEI „SF. IERARH DOSOFTEI, 

MITROPOLITUL MOLDOVEI” DIN LECCO

Dumnezeu se întâlnește cu omul, iar dacă 
adaugi mulțumirea, apare vindecarea: 
„Această minune a vindecării leproșilor este 
relatată doar de Sfântul Luca. Începutul ca‑
pitolului vorbește despre recunoștință și des‑
pre atitudinea care trebuie să o avem față de 
Domnul. În drumul care urca spre Ierusalim, 
Mântuitorul merge de‑a lungul graniței în‑
tre Samaria și Galileea, unde este întâmpi‑
nat de cei zece leproși. Leprosul samarinean 
nu avea voie să meargă la preot evreu, fiind 
considerat necurat. Boala însă îi unește pe 
oameni, evrei și samarineni, iar lepra se face 
pricină de mântuire și răbdare. Mulțumirea 
devine pricină de mântuire pentru samari‑
nean, căci lasă casa, lasă frați, surori, mamă 
și tată, pentru numele Domnului (Mt. 19, 
29). Samarineanul se întoarce la Cel care îl 
iubește cu adevărat și primește mai mult de‑
cât sănătate, primește mântuire”.

În timpul Dumnezeieștii Liturghii, 
Preasfințitul Părinte Atanasie a sfințit noul 
iconostas al bisericii parohiale, iar în semn 
de apreciere pentru activitatea pastoral‑mi‑
sionară desfășurată în cuprinsul comunității, 
ierarhul l‑a hirotesit întru iconom pe Prea‑
cucernicul părinte paroh Nicu Cartoafă. De 
asemenea, o Gramată episcopală de mulțu‑
mire a fost acordată Consiliului și Comite‑
tului parohial, pentru frumoasa conlucrare 
în slujirea bisericii.
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La final, Preacucernicul părinte Nicu Cartoafă a adresat atât Preasfințitului Atanasie un 
gând de mulțumire pentru acest moment binecuvântat, cât și tuturor celor care au partici‑
pat la această zi de sărbătoare a parohiei.
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C
u ajutorul Domnului, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, 
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, la invitația Excelenței Sale Gianfran‑
co de Luca, Episcopul de Termoli, miercuri, 22 ianuarie 2020, chiar în ziua de 

prăznuire a Sfântului Apostol Timotei, Preasfințitul Părinte Arhiereu‑Vicar Atanasie de 
Bogdania a săvârșit slujba Acatistului Sfântului Apostol în Basilica San Paolo Fuori le 
Mura din Roma, împreună cu un sobor de preoți și diaconi din zona Lazio.

Acest moment liturgic deosebit a fost posibil prin venirea la Roma a moaștelor 
Sfântului Apostol Timotei, de la Termoli, ele fiind așezate spre cinstire pe toată durata 
lunii ianuarie.

Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania a adresat un cuvânt de mulțumire celor 
care au contribuit la înfăptuirea acestui moment de rugăciune și i‑a binecuvântat pe toți 
credincioșii prezenți, îndemnându‑i să fie râvnitori în cele sfinte, căutând alinare prin 
rugăciunea adresată Sfinților, Sfântul Apostol Timotei devenind el însuși pelerin pen‑
tru cei din Roma, aducând această bucurie, de a ne putea închina la moaștele sale chiar 
în Basilica celui care i‑a fost povățuitor.

PS ATANASIE DE BOGDANIA A SĂVÂRȘIT ACATISTUL 
SFÂNTULUI APOSTOL TIMOTEI ÎN BASILICA SAN 

PAOLO FUORI LE MURA DIN ROMA
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Troparul Sfântului Apostol Timotei

Bunătatea învăţându‑te și întru toate cumpătat fiind, îmbrăcându‑te cu buna conștiinţă, 
precum i se cuvine unui sfânt, ai scos din vasul alegerii lucrurile tainice; și credinţa păzind, 
aceeași cale ai săvârșit, Sfinte Apostole Timotei, roagă‑te lui Hristos Dumnezeu, să mântu‑
iască sufletele noastre.
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C
u ajutorul Domnului, în Duminica 
a XXXII‑a după Rusalii – a lui 
Zaheu vameșul, 26 ianuarie 2020, 

Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, al Epi‑
scopiei Ortodoxe Române a Italiei, a săvârșit 
Dumnezeiasca Liturghie la Paraclisul „Ador‑
mirea Maicii Domnului” din incinta Cen‑
trului Eparhial de la Roma. Cu acest prilej, 
la Dumnezeiasca Liturghie au participat și 
studenți de la Extensia de la Roma a 
Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian 
Patriarhul” din București, iar după slujbă 
aceștia au avut o întâlnire duhovnicească 
cu Preasfințitul Părinte Episcop Siluan.

În cuvântul de învățătură dăruit credin‑
cioșilor prezenți după citirea Evangheliei 
zilei, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan 
a scos în evidență faptul că, după ce am în‑
cheiat de curând o perioadă încărcată de 
sărbătorile Nașterii și Botezului Domnu‑

PREASFINȚITUL PĂRINTE EPISCOP SILUAN A SĂVÂRȘIT 
DUMNEZEIASCA LITURGHIE LA CENTRUL EPARHIAL 
ȘI S‑A ÎNTÂLNIT CU STUDENȚI AI EXTENSIEI DE LA 
ROMA A FACULTĂȚII DE TEOLOGIE DIN BUCUREȘTI

lui, ne pregătin deja pentru perioada Tri‑
odului, care prefațează marele Praznic al 
Învierii Domnului nostru Iisus Hristos: 
„După ce am încheiat sărbătorile Prazni‑
celor Nașterii și Botezului Domnului, ne 
pregătim deja să intrăm, peste puțină vre‑
me, în perioada Triodului, perioadă ce 
prefațează Praznicul Învierii Domnului 
nostru Iisus Hristos. Evanghelia de astăzi, 
a chemării vameșului Zaheu, încearcă să 
ne stimuleze atenția și concentrarea către 
adâncurile inimii, acolo unde trebuie să 
pregătim sălășluirea Hristosului Celui viu. 
Acest mai mare al vameșilor vremii, Zaheu, 
este schimbat radical de dragostea dum‑
nezeiască, care îi descoperă o nouă per‑
spectivă, care îi oferă adevărata siguranță, 
pe care omul contemporan o caută cu atâ‑
ta învârtoșare în lucrurile lumii”.

Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a 
adresat și un cuvânt studenților de la Exten‑
sia de la Roma a Facultății de Teologie din 
București: „Căutați să‑L cunoașteți pe Hris‑
tos nu din licențe sau din doctorate, ci din 
propria voastră trăire. Sunt foarte bune 
cunoștințele la nivel de teorie, însă este fun‑
damentală trăirea interioară a acestora, că‑
lăuzindu‑ne mereu după principiul evan‑
ghelic că și pe acestea să le facem, iar pe 
acelea (mai importante) să nu le lăsăm”.
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După Dumnezeiasca Liturghie, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a avut o întâlnire 
duhovnicească cu studenții prezenți, îndemnându‑i să‑și asume cu multă responsabilitate 
această lucrare pe care o împlinesc acum, conștienți fiind de faptul că temelia unei bune 
slujiri a lui Hristos stă atât pe învățătura pe care o dobândim la cursuri, cât și pe practica 
virtuților și a vieții liturgice pe care ne‑o însușim teoretic.
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Reţete
și sfaturi practice

PLĂCINTĂ CU DORADĂ 
ŞI SOMON

Ingrediente: o felie de somon (300 
g), filé de doradă sau cod (300 g), trei do‑
vlecei tăiaţi fin, în lungime, ulei de măsli‑
ne extravirgin, sare, piper, două ouă, smân‑
tână (100 ml).

Mod de preparare: se tapetează cu 
felii de dovlecel o tavă unsă în prealabil 
cu ulei. Se pasează darada cu puţin ulei, 

se adaugă ouăle și smântâna, se amestecă 
bine și se potrivește gustul cu sare și pi‑
per. Crema de pește se întinde cu grijă 
peste dovlecei, se pune în mijloc felia de 
somon, puţin ulei și sare, apoi se acoperă 
cu restul de cremă și cu felii de dovlecei 
pentru a închide plăcinta. Se acoperă cu 
hârtie de copt și se coace la 180o, la ba‑
in‑marie, 35‑40 de minute. Apoi se scur‑
ge lichidul rezultat și se așează deasupra 
o greutate potrivită. Plăcinta se servește 
caldă, tăiată felii. 
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FRIPTURĂ DE PORC 
CU PERE 

Ingrediente: patru felii de carne de 
porc (700 g), două pere mari, tăiate în 
sferturi, două cepe roșii, brânză gorgon‑
zola (50 g), rozmarin tăiat fin, ulei de măs‑
line.

Mod de preparare: într‑o cratiţă se 
încălzește o lingură de ulei, se adaugă cea‑
pa tăiată în opt, perele, rozmarin, sare și 
piper după gust și se prăjesc până când 
ceapa și perele încep să se caramelizeze 
puţin (aproximativ cinci minute). Feliile 
de carne, condimentate cu sare și piper, 
se așează în aceeași cratiţă, fără să se su‑
prapună. Friptura se coace în cuptorul în‑

cins la maxim, la zece centimetri sub grill. 
Carnea se întoarce după cinci minute, lă‑
sând‑o apoi să se pătrundă bine. Se pre‑
sară cu rozmarin și gorgonzola și se mai 
dă puţin la cuptor, până când se topește 
brânza.

PRĂJITURĂ CU BEZEA 
DE NUCI

Ingrediente: un pachet de unt, o 
cană cu zahăr, cinci ouă, un pliculeţ de 
praf de copt, două pliculeţe de zahăr va‑
nilat, făină (o jumătate de kilogram), 
nuci (350 g).

Mod de preparare: gălbenușurile se 
amestecă bine cu untul, se pune jumăta‑
te din cantitatea de zahăr, zahărul vanilat 
și puţină sare. Se cerne treptat făina și se 
omogenizează totul. Aluatul obţinut se 
coace la foc mediu, 20 de minute, într‑o 
tavă tapetată cu hârtie de copt. Între timp 
albușurile se bat spumă cu restul de zahăr, 
apoi se adaugă nucile măcinate. Se toar‑
nă amestecul peste primul blat și se mai 
coace 12 minute. 
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SFATURI PRACTICE 
Tigaie/tavă/oală arsă
Uneori se întâmplă. Nu disperaţi. Se presară bicarbonat de sodiu, se adaugă 4 lin‑

guri de sare și se umple cu apă. Lăsați‑o să stea peste noapte. A doua zi arsura se va cu‑
răţa ușor (ajutați‑vă de o spatulă din silicon).

Curățarea cuptorului
Aveţi nevoie de o ceașcă de bicarbonat, de o ceașcă de apă și de o jumătate de ceaș‑

că de oțet de vin alb.
Amestecați totul într‑un castron și cu un burete umeziţi pereții interni ai cuptoru‑

lui, grătarele și ușa. Așezați în interior vasul cu lichidul rămas și încălziți cuptorul la 
100 °C timp de 45 de minute, apoi ștergeţi‑l cu o lavetă umedă. 

Dezinfectarea tocătorului
Menținerea curată a plăcilor de tăiat este o regulă de igienă fundamentală în bucă‑

tărie, mai ales dacă le‑ați folosit pentru a tăia carne. Nu este nevoie de produse speci‑
ale cu aromă de înălbitor. Se presară doar puțină sare, apoi se freacă puternic cu jumă‑
tate de lămâie, după care se spală cu apă. 


