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„Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric,
 ci va avea lumina vieții.” (Ioan 8, 12 – Evanghelia de la Praznicul Rusaliilor)

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,
iubiți credincioși.

Scrisoare Pastorală 
LA LUMINOSUL PRAZNIC

AL POGORÂRII

SFÂNTULUI DUH

A
stăzi sărbătorim Pogorârea Du‑
hului Sfânt și întemeierea Biseri‑
cii, la Ierusalim. Duhul Sfânt, „care 

de la Tatăl purcede” (Ioan 15, 26), Cel unul 
din Sfânta Treime, este trimis, după 
Înălțarea la cer a Mântuitorului Hristos, 
peste Sfinții Apostoli, dând naștere astfel 
adunării celor care au iubit arătarea lui 
Dumnezeu Întrupat, adică Bisericii.

Duhul Sfânt aduce mângâiere sufletelor 
rănite de păcat și de durere, de descurajare și 
de cădere, cercetează și vindecă neputințele noas‑
tre. El este Cel care, la începuturi, a dat viață 
lumii, a fost trimis în lume pentru a înnoi în 
fiecare persoană chipul Lui Hristos cel Învi‑
at, și pentru a stâmpăra sufletele însetate de 
iubire și de Viață. În Biserică se pune teme‑
lia acestei înnoiri prin Sfintele Taine ale Bote‑

zului, ale Mirungerii și ale Împărtășaniei. Ast‑
fel, prin lucrarea harului Duhului Sfânt, 
fiecare dintre cei botezați devine „templu” 
(lăcaș) al Preasfintei Treimi, purtător al haru‑
lui și al iubirii dumnezeiești. Peste el se revar‑
să darurile cele neprețuite ale Sfântului Duh: 
„iubirea, bucuria, pacea, îndelunga‑răbdare, 
bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea 
și înfrânarea poftelor.” (Gal. 5, 22‑23). 

Iubiți credincioși, 
perioada în care ne aflăm este una deose‑

bită. Liniștea de care a fost cuprinsă, pentru 
aproape trei luni, lumea în care trăim ne‑a re‑
deschis calea către firescul liniștii sufletești în 
care ar fi normal să petrecem în toate zilele. 
Ne‑a dat prilejul de a ne întâlni din nou cu 
Hristos, Cel pe care de multe ori Îl uităm, Îl 
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ignorăm, Îl punem între parantezele vieții și 
ale rutinei cotidiene; cu Hristos, Cel pe care 
doar atunci când vine criza – momentul ade‑
vărului – Îl căutăm, căci știe să vindece 
desăvârșit rănile noastre. Știe să vindece ini‑
mile rănite, sufletele robite și familiile dezbi‑
nate; știe să aducă pace; știe să aducă liniște; 
știe să rezidească tot ce a fost dărâmat; să‑l 
vindece pe cel bolnav, să‑l ridice pe cel căzut, 
să tămăduiască ce este de netămăduit; să ier‑
te ce este de neiertat, să îndrepte cele de ne‑
îndreptat și, mai ales, să rezidească chipul lui 
Dumnezeu în om, prin harul Duhului Sfânt, 
care se înnoiește în noi astăzi.

Cu ajutorul Domnului, biseri‑
cile noastre au început să se redes‑
chidă, putem din nou primi hrana 
cea Vie, Sfântul Trup și Scumpul 
Sânge ale Domnului, adevăratul 
leac al nemuririi, de care am fost 
văduviți mai bine de două luni de 
zile. 

Să luăm însă aminte, să nu în‑
chidem „bisericile” pe care mila 
lui Dumnezeu le‑a redeschis în 
inimile și în casele noastre, în 
această perioadă. Să nu uităm ce 
am învățat în ultimele luni: com‑
pătimirea, dăruirea de sine, iubi‑
rea, nădejdea, credința, înțelegerea 
și mai ales iertarea. Am învățat că 
mai există și o altă lume în spate‑
le ușilor caselor noastre. Când uși‑
le acestea s‑au închis, sufletele și 
inimile noastre s‑au deschis și au 
început să caute către cer.

Iubiți credincioși,
în vremea pandemiei Biserica nu a in‑

trat în carantină duhovnicească, ci a rămas 
mereu aproape de cei aflați în suferință, 
prin ajutoare concrete în alimente, medi‑
camente, produse de primă necesitate și 
bani. Mulți dintre frățiile voastre ați 
susținut și susțineți în continuare nume‑
roasele proiecte sociale în desfășurare, fapt 
pentru care vă suntem recunoscători și îl 
rugăm pe Mântuitorul Hristos să vă bine‑
cuvinteze.

După cum bine știți, în fiecare an, la 
praznicul Rusaliilor, se organizează o 
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colectă întru sprijinirea lucrării pastoral‑misionare și sociale pe care o desfășoară Cen‑
trul Mitropolitan de la Paris. 

Suntem conștienți că treceți cu toții prin momente de strâmtorare materială, în con‑
textul crizei actuale, dar suntem la fel de conștienți că nu neglijați grija pentru cei care au 
avut de suferit mai mult decât noi. De aceea apelăm la bunăvoința dumneavoastră și vă 
adresăm și acum rugămintea de a sprijini misiunea Bisericii noastre, fiecare după posibilitățile 
sale, știind că „cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său” (I Ioan 4, 21). 

Astfel putem contribui și noi la mângâierea și la ajutorarea celor mai lipsiți decât noi, 
a celor aflați în suferință, de multe ori la limita subzistenței, săvârșind un lucru bineplăcut 
lui Dumnezeu la slăvitul Praznic al Pogorârii Duhului Sfânt.

„Să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci și cu fapta și cu adevărul.” (I Ioan, 3, 18).
Să mulțumim lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, mai cu seamă astăzi, când se 

prăznuiește Pogorârea Sfântului Duh, pentru toate darurile Sale, revărsate în Biserică, ru‑
gându‑L să ne facă parte tuturor de înnoirea harului Său în inimile noastre. Lui fie slava în 
vecii vecilor. Amin!

Ai voștri ierarhi și păstori și de tot binele cel spre mântuire doritori,

† Mitropolitul IOSIF
al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale

† Episcopul SILUAN
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

† Episcopul TIMOTEI
al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei

† Episcopul Vicar MARC NEMŢEANUL
al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale

† Arhiereul Vicar ATANASIE DE BOGDANIA
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

† Arhiereul Vicar TEOFIL DE IBERIA
al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei

Dată la reședința noastră din Paris, la Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt,
în ziua de 7 iunie, anul mântuirii 2020.
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A
cest scurt pasaj (parte a unui amplu cuvânt, pe care bibliștii îl numesc „cuvânt 
misionar”), se situează cu mult după Cuvântul de început („Predica de pe mun‑
te”), care era Legea cea nouă și se adresa întregului Israel, pentru că avea drept țel 

ajungerea omului la asemănarea cu Dumnezeu, adică la sfințenie. Discursul de misiune nu 
se adresează însă decât celor 12 Apostoli, pe care Hristos îi va trimite la propovăduire, 
după o vreme de învățare și de cercare, lucru ce corespunde într‑adevăr numelui lor de 
„apostol”, care înseamnă „trimis”1.

Alungat din Nazaret, cetatea Sa natală, Iisus s‑a așezat în Capernaum, oraș din centrul 
Galileei, loc strategic pentru misiune, și i‑a chemat pe rând pe cei 12 apostoli ai Săi, pe care 
i‑a numit „apostoli, trimiși”1 (Lc 6, 13). De altfel, la începutul acestui discurs de misiune 
Sf. Matei pomenește numele celor Doisprezece: „Numele celor doisprezece apostoli sunt 
acestea: întâi Simon, cel numit Petru, și Andrei, fratele lui; Iacov al lui Zevedeu și Ioan fra‑
tele lui; Filip şi Vartolomeu, Toma şi Matei vameşul, Iacov al lui Alfeu şi Levi ce se zice Ta‑
deu; Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel care L‑a vândut.” (Mt 10, 2‑5). Numai Sf. 
Matei, care este martor ocular al întâmplării, relatează evenimentul în întregime. Se găsesc 
însă elemente din acest cuvânt și la Sf. Marcu (6, 7‑13: Hristos îi trimite doi câte doi) și la 
Sf. Luca (9, 2‑6 : „le‑a dat putere și stăpânire peste toţi demonii și să vindece bolile”), com‑
pletat în Lc 12, 2‑9. De altfel, Domnul le va repeta aceste recomandări și în alte împreju‑
rări. Trebuie să mai spunem și că propoziția principală care ne interesează aici (cea din ti‑
tlu) le‑a fost reamintită celor Unsprezece în al Său „de pe urmă Cuvânt” (In 15, 20)2, lucru 
deosebit de important și semnificativ, căci vor fi nevoiți să propovăduiască în prezența fi‑
zică a Stăpânului (cu 52 zile mai târziu).

1. Cuvântul grec apostolos înseamnă „trimis departe” şi poate fi aplicat unui om, unui grup sau unui lu‑
cru, de pildă unei flote. Apostolê înseamnă „trimitere, misiune”.

2. „Aduceţi‑vă aminte de cuvântul pe care vi l‑am spus [acum doi ani]: Nu este sluga mai mare decât 
stăpânul său.” Apostolii nu mai sunt decât 11, fiindcă Iuda a ieşit pentru a‑şi împlini trădarea.

„NU ESTE UCENICUL MAI PRESUS  
DE ÎNVĂŢĂTORUL SĂU…”

Hristos îi învață pe ucenicii Săi apostolatul  
și îi pregătește pentru mucenicie

(Mt 10, 24‑31; Mc, 6, 7‑13; Lc 9, 2‑6 și 12, 2‑9)
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Acest mare cuvânt misionar a fost, desi‑
gur, rostit în casa din Capernaum, care slu‑
jea de „cartier general” acestei obști divi‑
no‑umane și care avea ușile închise.3 

Dar să ne uităm mai întâi la felul de a 
acționa al Stăpânului și la pedagogia Sa. 
Hristos le‑ar fi putut face pe toate El Însuși, 
căci este Dumnezeu atotputernic, împreună 
cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Nu avea „nevoie” 
nici măcar de îngeri. Însă Tatăl Său ceresc a 
socotit altfel, iar Fiul, care Îl iubește pe Tatăl, 
ascultă de El cu desăvârșire: Fiu desăvârșit 
din Tată desăvârșit. A ales douăsprezece per‑
soane din Israel – doisprezece bărbați – pen‑
tru a‑L ajuta în misiunea Sa dumnezeiască, 
pentru a prelua ștafeta și a împreună‑lucra cu 
El. După cum spunea Episcopul Ioan de 
Saint‑Denis4, Dumnezeu binevoiește ca Omul 
să lucreze dimpreună cu Dânsul. Însă trebu‑
ie să amintim că, dacă Hristos a ales să aibă 
nevoie de ajutor, aceasta înseamnă că El 
făptuiește și lucrează ca om, în firea Sa ome‑
nească, asumându‑și limitele acestei condiţii 
legate de cădere; Hristos nu Și‑a manifestat 
firea dumnezeiască decât în momente și în 
împrejurări cu totul excepționale (mai cu sea‑
mă cu prilejul minunilor Sale).

Primul element al pedagogiei Sale a fost 
să aibă toţi un loc de viață comun, „casa”5 

3. Cu privire la cadrul general al acestui Cuvânt 
de misiune a se vedea articolul nostru din 
Apostolia, nr. 132, din martie 2019.

4. Episcopul Ioan de Saint‑Denis (Eugraph 
Kovalevsky, 1905‑1970), Technique de la prière 
(Tehnica rugăciunii), 1969, p.162: „Lui 
Dumnezeu îi place să lucrăm împreună cu El.” 
(Comentariu la Tatăl Nostru). 

5. Se spune adesea în Evanghelie că se întorc „acasă”. 
Nu ştim dacă această casă a fost închiriată sau 

pe care a închiriat‑o5 la Capernaum, unde 
trăiesc în comunitate, ca o familie, nu bio‑
logică, ci duhovnicească. Nu stau acolo în 
permanență, deoarece mai mulți sunt 
căsătoriți și au copii, fac o meserie, însă se 
întâlnesc adesea aici. Aici Îl văd pe Stăpânul 
lor trăind și pot să se impregneze de mode‑
lul Său viu, să‑L asculte și să dialogheze cu 
El. Este vorba mai mult de o inițiere decât 
de o învățătură.  

Cel de‑al doilea element este că Învăță-
torul îi ia adesea cu El în călătoriile sale 
misionare, chiar dacă ei nu sunt întotdeau‑
na cu toții prezenți. Îl văd cum interacțio‑
nează cu oamenii (societatea și persoane‑
le), Îl ascultă (sunt primii Săi ascultători) și 
Îl ajută, mai mult sau mai puțin, îndeosebi 
în problemele logistice. Cei doisprezece văd 
cum face, cum acționează, cum reacționează.

În sfârșit, Învățătorul îi formează, îi 
instruiește, îi pregătește, îi inițiază. Așa se în‑
tâmplă mai ales în cazul acestui mare cuvânt 
misionar, inițial închinat numai lor, însă care 
devine prețios pentru toți cei care vor fi ur‑
mători Apostolilor și pentru toți creștinii.

Acest cuvânt a fost, desigur, mai lung, 
cu numeroase întrebări puse de Apostolii 
strânși „în sobor”, care au cerut clarificări și 
precizări. Noi însă nu am arătat aici decât o 
sinteză făcută de un martor ocular, aposto‑
lul Matei.

Domnul a propovăduit mult, mai ales în 
Galileea, dar nu putea să meargă peste tot, 
nu putea ajunge la toți, fiindcă trebuia să 
propovăduiască Evanghelia și în Iudeea. 
Așadar îi va trimite pe ucenicii Săi, doi câte 

pusă la dispoziţia lor de cei prieteni cu ei.



A P O S T O L I A   •   N R .  1 4 7   •   I U N I E  2 0 2 06

T Â L C U L  E V A N G H E L I E I

doi, să mărturisească despre El și să pregă‑
tească venirea Sa. Va face așijderea și mai 
târziu, cu cei 70 de ucenici, lucru care‑I va 
îngădui să ajungă la mult mai mulți oameni. 
Dacă îi adunăm pe cei 12 cu cei 70 însumăm 
83 de ucenici ai lui Iisus, care împreună cu 
uceniţele fac aproape o sută de persoane. 
De fapt, Hristos era șeful unei mari și foar‑
te bine structurate echipe. Și vedem de mai 
multe ori în Evanghelie că Apostolii vin să‑I 
dea seamă de ceea ce au făcut. Misiunea a 
fost gândită cu maturitate, bine pregătită și 
împlinită conștiincios, nici vorbă de impro‑
vizaţie. Și se vede bine în Evanghelie că pen‑
tru a duce la bun sfârșit această Misiune, pe 
care i‑a încredințat‑o Tatăl Său, Hristos 
desfășoară o energie omenească admirablă, 
unită cu dumnezeirea Sa. 

El le arată mai întâi către cine și unde 
trebuie să meargă (sau să nu meargă), ce tre‑
buie să spună și să facă și chiar purtarea pe 
care trebuie să o aibă (Mt 10, 5‑15).

Apoi îi avertizează („Vă trimit ca pe 
niște oi în mijlocul lupilor, fiți deci înțelepți 
ca șerpii și nevinovați ca porumbeii… ”6). 
Și le vestește prigoana pe care o vor îndu‑
ra, fără să le ascundă nimic, prigoană pe care 
a îndurat‑o El Însuși și pe care o va îndura 
până la judecata, Patima și moartea Sa. Hris-
tos vorbește mereu limbajul adevărului 
cu toți, și nu ascunde nimic. Ce păcat că este 
atât de puțin urmat, uneori de către înseși 
„elitele” religioase, influențate de ideologi‑
ile lumii, care edulcorează adevărul și pute‑
rea Evangheliei, ascunzându‑și lașitatea în 
spatele unui pseudo‑respect pentru unele 
6. Această frază a fost comentată în Apostolia, nr. 

132, din martie 2019. 

persoane și al unei false păci sociale.  Însă ce 
putere le dă Duhul Sfânt celor care fac as‑
cultare lui Hristos!

Și după ce a prorocit aceste încercări (Mt 
10, 16‑23), Hristos abordează aspectul „pozi‑
tiv” al legăturii dintre Învățător și uce-
nici, care constituie o mare învățătură 
duhovnicească pentru toți cei pe care Dum‑
nezeu îi cheamă să conducă („șefi”, păstori), 
în fapt pentru toți creștinii, în fine, pentru 
întreaga omenire, căci toți trebuie să expe‑
rimentăm cele două aspecte – învățător și 
ucenic –, fie și numai în relațiile dinte părinţi 
și copii, în sânul familiei.

„Nu este ucenic mai presus de învăţă-
torul său, nici slugă mai presus de stăpâ-
nul său.” Ucenicul (în greacă mathêtês: elev, 
student, „învățăcel”)7 este un elev – un co‑
pil – care trebuie să asculte de învățător (în 
greacă didaskalos: „dascăl”, preceptor, cel ce 
transmite). Acest învățător nu este numai 
un „profesor” care transmite o știință, el 
transmite nu numai cunoștințe, ci și o înțe‑
lepciune, un fel de a fi, un duh: este un pă‑
rinte. În cea de‑a doua parte a frazei avem 
termenul de „rob” (în greacă: doulos), care 
este mai puternic decât cel de „servitor”. Iar 
termenul corespunzător „învățătorului” este 
cu adevărat „kyrios”, domn, adică Dumne‑
zeu. Avem aici o imagine foarte frumoasă a 
relației dintre Dumnezeu și făpturile Sale, 
căci suntem ai lui Dumnezeu, după cum ro‑
bul este al Stăpânului său. 

Această grăire, Logion dumnezeiesc, 
poate părea de ordinul evidenței. Însă dacă 
privim împreună întreaga istorie omenească, 
7. Din grecescul mathêsis, „faptă sau dorinţă de 

a învăţa, de a se instrui”.
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și mai ales viața duhovnicească a omenirii, 
inclusiv iudaismul și creștinismul, ne dăm 
seama de profunzimea și de pertinența aces‑
tui cuvânt, a acestei grăiri a lui Hristos. 
Într‑adevăr, vedem în urmarea Evangheliei 
că Domnul va fi uneori obligat să‑și cheme 
ucenicii înapoi, ca să nu se mândrească8 și 
să li se aducă aminte că Dumnezeu, proto‑
tipul nostru dumnezeiesc, este smerit. Punc‑
8. Un exemplu flagrant este vorba Fiilor lui 

Zebedeu: „Doamne, vrei să zicem să se coboare 
foc din cer şi să‑i mistuie, cum a făcut şi Ilie?” 
[cu privire la o aşezare a smaritenilor, în care 
fuseseră rău primiţi] (Lc 9, 54). „Iar El, în‑
torcându‑Se, i‑a certat şi le‑a zis: Nu ştiţi, oare, 
fiii cărui duh sunteţi?” Sf. Efrem zice: „Domnul 
le‑a dat Apostolilor Săi o mare putere, dar ca 
să nu se mândrească nu le‑a dat ce voiau ei.” 
(Commentaire de l’Evangile concordant, pp. 
162‑163, Sources Chrétiennes, nr. 121).

tul culminant se situează la Cina cea de 
Taină, unde Hristos va spăla picioarele uce‑
nicilor Săi (Stăpânul și Învățătorul va sluji 
slugilor Sale; Domnul îi va sluji pe robii Săi). 
Trebuie deci să raportăm această frază și 
această învățătură a lui Hristos la relația din‑
tre Dumnezeu și om.

Dumnezeu ne‑a făcut fără niciun interes, 
din pură iubire. Fără niciun interes a înscris 
chipul Său în „glodul” din care suntem 
plămădiți. Și ne‑a dat în același timp puterea 
de a ne asemăna Lui, adică să avem purtarea 
Lui, să ne facem asemenea Lui, să ne îndum‑
nezeim. Însă nu trebuie să uităm niciodată 
că Îi datorăm totul, și că lucrul acesta e deja 
un har neprețuit (Hristos spune „îndestu-
lător”) întru a ajunge la înălțimea desăvârșirii 
Sale: să rămânem smeriți, recunoscători și 
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iubitori. Să nu îl urmăm pe Satana: heruvi‑
mul Satanaël este probabil una dintre cele 
mai mari inteligențe pe care le‑a plămădit 
Dumnezeu, care însă a voit să Îl reducă la 
sine pe Dumnezeu – Învățătorul și Stăpâ‑
nul – și să‑I dea o lecție, altfel spus a vrut să‑și 
depășească Stăpânul, să‑I ia locul. 

Un alt aspect al pericolului care îi pândeș‑
te pe oameni, și mai ales pe cei duhovnicești, 
este de a se lua pe sine drept Dumnezeu, de 
a pretinde că vorbește în numele Domnului 
sau de a vrea să‑I ia locul în inima oameni‑
lor. Am îndrăzni să spunem că este o ispită 
pentru toți clericii. Acest lucru s‑a întâmplat 
chiar în vremea lui Hristos, El însuși i‑a că‑
zut victimă. Sinedriul, cea mai înaltă instanță 
religioasă din Israel, care îi întrunea pe ma‑
rii preoți, pe scribi și pe Farisei, adică teolo‑
gii și asceții, i‑a spus lui Iisus Hristos: religia 
suntem noi, este treaba și afacerea noastră, 
noi trebuie să judecăm, nu Tu (deși a dat fățiș 
și public nenumărate dovezi ale dumnezei‑
rii Sale); prin urmare au luat locul lui Dum‑
nezeu. Hristos a fost judecat și osândit la 
moarte de către cei pe care îi pusese preoți 
și judecători. Dacă ne uităm la cei 2000 de 
ani de istorie ai Bisericii ne dăm seama că 
nici Biserica nu este la adăpost de acest pă‑
cat. Aceste purtări imprecise, aceste hetero‑
praxii9, au dus probabil la apariția mai mul‑
tor atei decât lucrarea directă a Satanei. 

Hristos pune lucrurile la locul lor, pen‑
tru că știe că nu suntem smeriți din fire: 
Apostolii Săi aveau să facă minuni foarte 
mari, dar El trebuia să‑i înzestreze cu pute‑
rea de a respinge orice formă de pretenție.
9. Heterotaxia este o erezie de comportament 

(deci nu este dogmatică).

Însă chiar și după această magistrală 
învățătură Hristos continuă să îi avertizeze.

Dacă Mie, Stăpânul și Învățătorul, 
Mi‑au zis Beelzebul, adică Satana, așa vă 
vor numi și pe voi Satana și vă vor arăta cu 
degetul, cum vor face cu Mine, chemân‑
du‑mă „proroc mincinos” și blasfemator! 
Ceea ce Mi s‑a întâmplat (și mi se va în‑
tâmpla) vi se va întâmpla și vouă: se vor 
purta cu voi ca și cu Mine, adică veţi fi chi‑
nuiţi și vorbiţi de rău. Dacă Eu, Învăţăto‑
rul și Domnul vostru, sunt dispreţuit, ca‑
lomniat, umilit, lovit, omorât, și voi veţi 
păţi la fel. De Mă iubiţi, înduraţi toate din 
dragoste pentru Mine, așa cum și Eu îndur 
din iubire pentru Tatăl Meu. 

„Nu vă temeți”, nu vă fie frică, tot ce 
este ascuns, fiind necurat și nepotrivit cu 
Dumnezeu, Îl voi dezvălui ca fiind fals și 
necurat dinaintea oamenilor, în ziua alea‑
să de Tatăl Meu. Nu este taină în afara 
relației de iubire dintre Dumnezeu și ini‑
ma fiecărei persoane umane: nimic altce‑
va nu este tainic și toate se vor dezvălui. 
Toate falsele și necuratele taine ale tuturor 
oamenilor se vor dezvălui la Apocalipsă. 
Și veți fi îndreptățiți.

Ceea ce vă spun aici, între noi, strigați 
„pe acoperișuri”, urlați Adevărul pe care 
vi‑L arăt Eu. Vor ucide trupurile voastre, însă 
nu vor putea să vă ucidă sufletele, căci sunt 
ale Mele. Și vă voi învia în ziua cea de pe 
urmă. Nu vă temeți decât de Dumnezeu, Ta‑
tăl Meu ceresc, în Duhul Sfânt și cu Mine, 
pentru că numai El poate să îl arunce pe om, 
cu trup și suflet, în flăcările iadului, acest foc 
al iubirii Sale respinse. Satana nu poate ni‑
mic: este deja învins.
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Priviți păsările, vrăbiile: nu au nicio va‑
loare ca marfă10, se vând două pe un ban10; 
însă niciuna nu cade din cuibul său – lucru 
care se poate întâmpla – fără ca Tatăl Meu 
ceresc să știe aceasta și fără să îngăduie. Hris‑
tos folosește adesea un limbaj concret, care 
„grăiește” oamenilor.  Sf. Ioan Gură de Aur 
zice limpede: „[...] nu spune că Dumnezeu 
face păsările să cadă. Spune doar că aceasta 
nu se întâmplă fără știrea Sa.”.11 Însă Hristos 
nu a spus ce avea să vină! Cad pe pământ 
păsările, desigur, dar poate nu sunt moarte. 
Fiecare dintre noi, oameni căzuți, este o vra‑
bie căzută din cuibul său, adică din Cer. Însă 
Tatăl Și‑a trimis Fiul pentru a mântui și sal‑
va această vrabie fără nicio valoare „de 
schimb”, gata să moară și poate chiar moar‑
tă, și a trimis și Duhul Său pentru a o învia. 
Adică Tatăl Meu le știe pe toate și le vede pe 
toate. Nimic nu se întâmplă fără îngăduința 
Sa, El le îngăduie pe toate, pentru pricini pe 
care nu ne este dat să le cunoaștem. Hristos 
a vorbit de păsări înainte de a ajunge la omul 
însuși: aveți păr frumos și nimeni nu poate 
să numere perii capului vostru, însă Tatăl 
Meu ceresc știe numărul precis al perilor 
capului vostru; tot așa cum cunoaște nu‑
mărul precis al celulelor trupului vostru și 
numărul precis al atomilor care compun ce‑
lulele voastre.12 Apoi Domnul trage conclu‑

10. În vremea aceea se mâncau multe păsări, pro‑
babil mai multe decât azi, căci era uşor să le 
prinzi şi nu erau scumpe. Se vindeau cinci păsări 
pentru doi aşi (Lc 12, 6). „Asul” era o mone‑
dă romană de bronz, de mică valoare. Pentru 
o zi de muncă, de pildă, erai plătit cu 16 aşi.

11. Comentariu la Evanghelia după Matei, omilia 34.
12. Niciun medic, niciun biolog, chiar şi în zilele 

noastre, nu poate cunoaşte numărul exact al fi‑

zia: „nu vă fie frică: voi prețuiți mai mult de‑
cât o mulțime de vrăbii”. Iar Sf. Ambrozie 
comentează: „Dacă Dumnezeu nu și‑a uitat 
păsările, cum dar ar putea să uite pe oameni? 
Fără îngăduința lui Dumnezeu, diavolul nu 
poate face rău.”13. 

Tatăl Meu v‑a conceput și v‑a vrut, Eu 
v‑am plămădit, iar Duhul Sfânt v‑a insuflat 
Viață. Nu vă fie frică: omul, chip al lui Dum‑
nezeu, face mai mult decât o pasăre, care 
nu este decât un simbol și nu chipul. Tatăl, 
Duhul și cu Mine v‑am voit așa cum sunteți 
(căci sunteți chipul Meu), așa cum vi‑l arăt 
și vi‑l dezvălui. Noi, Dumnezeiasca Trei‑
me, am pus preț pe voi, iar acest preț este 
duhovnicesc: nu disprețuiți darul lui Dum‑
nezeu, nu aruncați acest mărgăritar de mare 
preț la porci! 

Astfel, atenți la tot și la toate, după ce 
L‑au privit pe Hristos Cel înviat, după ce au 
atins trupul Său de slavă și după ce au primit 
Duhul Sfânt la Cincizecime, Apostolii vor 
putea propovădui Evanghelia în Israel și în 
lumea întreagă. Ucenicii vor fi pe măsura 
Învățătorului, robii pe măsura Domnului lor.

Fie binecuvântat în veci Învățătorul și 
Stăpânul și Domnul nostru Iisus Hristos, 
Cel Desăvârșit în dumnezeirea Sa și în ome‑
nirea Sa!

Pr. Noël Tanazacq, Paris 

relor noastre de păr, fiindcă, aidoma celulelor, 
firele noastre de păr mor şi se reproduc. Numai 
Tatăl ceresc cunoaşte numărul lor exact, pentru 
că El l‑a stabilit, tot aşa cum a stabilit „vremile”, 
pe care „le‑a pus în stăpânirea Sa” (Faptele 1, 7).

13. Traité Sur l’Evangile de  St. Luc, II, p. 48, Sources 
Chrétiennes n° 52.
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Dicţionar
LITURGIC
PROSCOMIDIA 
SAU PREGĂTIREA CINSTITELOR DARURI (II)

D
upă pregătirea Agnețului din pri‑
ma prescură (între cele cinci fo‑
losite la Proscomidie), preotul, 

luând‑o pe cea de‑a doua, taie din ea o păr‑
ticică în formă de piramidă triunghiulară 
și zice: „Întru cinstea și pomenirea Preabi‑
necuvântatei, slăvitei Stăpânei noastre, de 
Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioa‑
ra Maria, pentru ale cărei rugăciuni primește, 
Doamne, jertfa aceasta întru jertfelnicul Tău 
cel mai presus de ceruri.”. Apoi o pune de‑a 
dreapta Sfântului Agneț, aproape de mij‑
loc, și zice: „De față a stat împărăteasa, de‑a 
dreapta Ta, în haină aurită îmbrăcată și 
preaînfrumusețată.” (Ps. 44, 11).  

Textele acestea ne trimit cu gândul la 
răspunsul dat de Mântuitorul Hristos fii‑
lor lui Zevedeu, și anume că a ședea de‑a 
dreapta și de‑a stânga Sa în Împărăția Ce‑
rurilor s‑a rânduit de către Tatăl pentru 
altcineva. De‑a dreapta avea să stea Năs‑
cătoarea de Dumnezeu, care este mai pre‑
sus decât toată făptura, iar de‑a stânga avea 

să fie Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul, 
numit de Hristos „cel mai mare bărbat năs‑
cut din femeie” (Mt. 11, 11; Lc. 7, 28). 
Acest lucru stă reprezentat și în icoana nu‑
mită Deisis, icoană prezentă în majorita‑
tea bisericilor ortodoxe.   

 Din cea de‑a treia prescură preotul 
scoate nouă miride mai mici (tot de for‑
mă piramidal‑triunghiulară), în cinstea 
unor sfinți sau a unor cete de sfinți, pe care 
le așează în stânga Agnețului. Numărul 
miridelor s‑a stabilit destul de târziu (în 
secolele XVII‑XVIII) și este o paralelă a 
ierarhiei îngerești despre care au vorbit 
Sfântul Dionisie Areopagitul și alți sfinți.1  
Miridele sunt închinate astfel: 1. Sfinților 
Îngeri;2 2. Proorocilor; 3. Sfinților 
1. Inițial, pomenirea acestor sfinți se făcea în ca‑

drul unei singure rugăciuni (foarte asemănă‑
toare rugăciunii de la Litie) și scoțându‑se o 
singură miridă. În ea apăreau pomenite și Sfânta 
Cruce și Sfinții Îngeri. 

2. Dacă „de‑a dreapta Împăratului stă Împărătea‑
sa”, ar fi firesc ca în partea stângă cel dintâi să fie 
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Apostoli; 4. Sfinților Ierarhi; 5. Sfinților 
Mucenici și Mucenițe; 6. Sfinților Cuvioși 
și Cuvioase; 7. Sfinților taumaturgi; 8. 
Sfinților și drepților dumnezeiești Părinți 
Ioachim și Ana și Sfinților zilei; 9. Sfântului 
a cărui Liturghie se săvârșește. La fiecare 
„ceată de sfinți” sunt pomeniți nominal și 
câțiva sfinți reprezentativi.  

Pomenirea sfinților nu se face pentru 
că sfinții nu ar fi ajuns la deplina comuni‑
une cu Hristos, ci pentru a cere mijloci‑
rea lor înaintea lui Dumnezeu, încredințați 
fiind că „sfinții sunt profund uniți cu Hristos, 
într‑o unire nedespărțită și sfântă, care nu 
este din lumea aceasta”.3 „Cu cât noi îi po‑
menim mai mult, cu atât ei ne împacă mai 
mult cu Hristos și ne unesc cu El.”4   

Din cea de‑a patra prescură preotul 
scoate trei miride mai mari decât cele nouă 
miride ale sfinților (dar nu mai mari de‑
cât mirida Maicii Domnului) și le așează 
pe Disc, sub Agneț, pomenind la cea din‑
tâi ierarhul locului și clerul, în general, la 
cea de‑a doua poporul binecredincios și 
autoritățile statului, iar la cea de‑a treia 

pomenit Sfântul Ioan Botezătorul. Însă, cum 
multe Liturghiere vechi cuprind și pomenirea 
Sfinților Îngeri la rugăciunea amintită, s‑a optat 
reintroducerea lor în ultima ediție a Liturghie‑
rului românesc și pomenirea lor la prima miri‑
dă. A se vedea lămuririle Ieromonahului Petru 
Pruteanu, în Liturghia Ortodoxă. Istorie și Actu‑
alitate, Editura Sophia, București, 2013, pp. 82‑87.

3. Sfântul Dionisie Areopagitul, Despre Ierarhia 
Bisericească, III, 3, 9, după Jean‑Claude Lar‑
chet, Viața Liturgică, Editura Doxologia, Iași, 
2017, p. 300.

4. Sfântul Simeon al Tesalonicului, Despre Sfânta 
Liturghie, 84, după Jean‑Claude Larchet, Viața 
Liturgică, Editura Doxologia, Iași, 2017, p. 301.

pomenind ctitorii și binefăcătorii sfântu‑
lui lăcaș.  

Apoi, din aceeași prescură (dar și din 
prescurile aduse ca jertfă de credincioși 
la Altar) se scot mici părticele pentru toți 
cei vii, gest însoțit în tradiția românească 
de o rugăciune cuprinzătoare5, la care se 
pot adăuga și diferite cereri speciale.6  
5. „Primește, Doamne, jertfa aceasta pentru iertarea 

păcatelor tuturor fraților întru Hristos și pentru tot 
sufletul  creștinesc cel necăjit și întristat, care are 
trebuință de mila și de ajutorul Tău; pentru apăra‑
rea țării noastre (sau a țărilor noastre, pentru cei ce 
sunt în Diaspora) și a celor ce viețuiesc în ea (în ele); 
pentru pacea și buna așezare a întregii lumi; pen‑
tru buna stare (statornicia) sfintelor lui Dumnezeu 
Biserici; pentru mântuirea și ajutorul celor care, cu 
osârdie și cu frică de Dumnezeu, se ostenesc și slu‑
jesc, părinți și frați ai noștri; pentru cei trimiși; pen‑
tru cei ce sunt în călătorie; pentru tămăduirea celor 
ce zac în boli; pentru izbăvirea celor robiți; pentru 
cei ce sunt în judecăți, în închisori, în prigoniri, în 
necazuri și în strâmtorări; pentru cei ce ne urăsc și 
pentru cei ce ne iubesc pe noi; pentru cei ce ne milu‑
iesc și ne ajută nouă; pentru cei ce ne‑au cerut nouă, 
nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânșii; pentru 
frații noștri care sunt în slujbe și pentru toți cei ce 
slujesc și au slujit în sfânt lăcașul acesta.” 

6. Pentru bolnavi, în caz de molimă, pentru izbă‑
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În cele din urmă, din cea de‑a cincea 
prescură folosită la Proscomidie preotul 
scoate mici părticele pentru cei adormiți, 
spunând înainte o rugăciune pentru „toți 
creștinii din veac, adormiți întru dreapta 
credință”, amintind și diferitele împreju‑
rări în care Domnul a îngăduit să plece din 
această lume. Această pomenire, strâns 
legată de rugăciunea „Spală, Doamne, păca‑
tele celor ce s‑au pomenit aici, cu Cinstitul 
Tău Sânge, pentru rugăciunile sfinților Tăi”, 
din miezul Sfintei Liturghii – mai mult 
decât oricare altă slujbă (panahidă, paras‑
tas, Trisaghion etc.) –, este de mare folos 
pentru cei adormiți și are putere (unită cu 
milostenia) să schimbe starea sufletelor 
dincolo de moarte, până la Judecata Uni‑
versală, pentru că Cel ce se jertfește și ne 
cuprinde în Jertfa Sa este „Mielul lui Dum‑

virea de vrăjmași, în cazul diferitelor calamități, 
pentru dobândirea a ceva ce‑i este de folos 
creștinului etc.

nezeu care a ridicat 
păcatele lumii”7.  

La sfârșitul pome‑
nirilor, reluând prescu‑
ra prin care i‑a pome‑
nit pe cei vii, preotul 
scoate o părticică și 
pentru sine, spunând: 
„Pomenește, Doamne, 
după mulțimea îndură‑
rilor Tale, și a mea ne‑
vrednicie; iartă‑mi toa‑
tă greșeala cea de voie și 
cea fără de voie.”. Ară‑
tând astfel că el însuși, 

care se roagă și mijlocește pentru vinde‑
carea sufletească și trupească și pentru 
mântuirea credincioșilor, are la rându‑i 
nevoie de iertare și de vindecare.

(va urma)  
 

Preot Daniel Stângă

7. Despre folosul pomenirii celor adormiți la Sfân‑
ta Liturghie vorbesc majoritatea Părinților Bi‑
sericii. Spre exemplu, Sfântul Grigorie Dialo‑
gul spune că după treizeci de Sfinte Liturghii 
sufletul unui condamnat la Iad poate fi scos de 
acolo prin mila lui Dumnezeu. (Din Sinaxar 
aflăm că Sfântul Grigorie prin rugăciune l‑a 
scos din iad pe Traian, cel mai strălucit împă‑
rat roman, dar persecutor al creștinilor și om 
crud, pentru că a condamnat‑o la moarte pe 
însăși fiica sa, Drosida, care îmbrățișase 
creștinismul.) De asemenea, Sfântul Ioan Gură 
de Aur, în „Comentariul” său „la Epistola către 
Corinteni” (XLI, 4‑5), ne îndeamnă să ne ru‑
găm pentru toți cei adormiți, spre a le aduce 
mângâiere, și să‑i pomenim la Sfânta Jertfă, che‑
mându‑i ca mijlocitori pe Sfinți.
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L
acrimile, plânsul, exprimă cele 
mai intense trăiri umane, atât în 
tristețe, cât și bucurie. Așadar, tră‑
indu‑ne viața la o intensitate ma‑

ximă ne întâlnim cu lacrimile și cu plân‑
sul. De asemenea, trăirile mistice, legate 
de viața spirituală, experiența puterii și a 
prezenței lui Dumnezeu sunt și ele însoțite 
de lacrimi. Perioadele grele ale vieții sunt 
însoțite de lacrimi de durere, de dispera‑
re și frică. Atât de multe lacrimi de frică, 
de panică, dar și pentru cei care nu mai 
sunt, s‑au vărsat în perioada lungă a pan‑
demiei, care în ultimele luni a luat capti‑
vă aproape întreaga umanitate!

Marile praznice creștine, în care sunt 
celebrate evenimetele mântuitoare din 
viața Mântuitorului, ne transpun în situații 
de tristețe, precum Sfintele Pătimiri ale 
Domnului Hristos, ori în stări de bucurie, 
precum Sfânta Înviere și perioada Cinci‑
zecimii. În Sfânta Scriptură întâlnim, de 
asemenea, lacrimi de durere, lacrimi ale 
pocăinței și lacrimi ale bucuriei. În texte‑

LACRIMILE OMULUI 
ȘI DUMNEZEUL CARE 

ȘTERGE LACRIMI

Gânduri teologice la timp de pandemie

le biblice întâlnim, de asemenea, multe 
situații în care omul varsă lacrimi. Para‑
doxul constă în faptul că lacrimile nu îi 
aparțin [doar] omului, ci chiar Domnu‑
lui. Episodul învierii din morți a lui Lazăr 
din Betania ni‑l arată pe Iisus lăcrimând 
la vestea morţii lui, când a văzut‑o pe 
Maria, apoi pe iudeii care veniseră acolo 
plângând (In 11, 32‑35). Dumnezeu însuși 
lăcrimează pentru omul aflat sub deter‑
minismul istoriei și al morții, vărsând 
lacrimi de iubire (In 11, 36). 

Într‑o omilie la moartea lui Lazăr, 
Andrè Scrima spunea: „Moartea este în 
același timp tot ce e mai antiomenesc și 
tot ce este mai omenesc; un filosof spu‑
nea chiar că orice moarte este un asasinat. 
Omul nu trebuie, nu ar trebui să moară; 
moartea este o crimă, nu este naturală, ci 
s‑a furișat ca un hoț, ca un asasin. Omul 
este făcut pentru slavă, așa cum spune 
Dumnezeu: «Boala aceasta (a lui Lazăr) 
nu este spre moarte, ea este pentru slava 
lui Dumnezeu.». Ea trebuie să‑l glorifice 
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pe Hristos. Moartea este tot ce e mai an‑
tiuman, deoarece e ca o năvală a neantu‑
lui, a tot ce este urât, rău, mincinos, a tot 
ce este nesfârșit de fals; ultima falsitate a 
lumii este moartea. Dar, în același timp, 
moartea e și ceea ce este mai uman, doa‑
rece mișcă în noi această emoție extraor‑
dinară, care ne face pe toți egali și milos‑
tivi. Toți mergem în pământ, acest covor 
de adevăr, cum spune un mistic musul‑
man, ultimul adăpost al omului.”.

Între lacrimile surorilor lui Lazăr și la‑
crimile lui Iisus există însă o diferență fun‑
damentală: primele sunt ale omului, și 
sunt neputincioase în fața morții; celelal‑
te sunt ale Dumnezeului, care prin Întru‑
pare, Cruce și Înviere a biruit moartea, 
purtându‑l și pe om peste prăpastia morții. 
De aceea, lacrimile iubirii Domnului nu 
sunt ca lacrimile neputinței omului, care 
nu poate ieși singur din universul morții, 
nu se poate automântui.

Pentru a ieși dintr‑un univers concen‑
traționar ca acela al morții există o sin‑
gură soluție, soluția mistică a credinței, 
spunea Alexander Soljenițân, citat și de 
Nicolae Steinhardt la începutul Jurnalu‑
lui Fericirii. Istoria zilelor ultime trăite de 
umanitate în timpul pandemiei de co‑
rona‑virus este marcată de această pecete 
a morții, care pare să fi transformat lumea 
într‑un astfel de „univers concentraționar” 
din care nu există scăpare. Omul istoric, 
marcat de determinismul lumii, inclusiv 
cel contemporan, poartă însă dorul de 
veșnicie, dorul de Dumnezeu, în adâncul 
ființei lui. 

Trăim într‑o lume care valorifică și 
prețuiește în toate aspectele modului nos‑
tru de viață cunoașterea pozitivă sau ceea 
ce numim obiectivitate, cunoașterea pal‑
pabilă și evidentă pentru toți. Această 
cunoaștere pozitivă răspunde însă la puţi‑
ne din întrebările omului, lăsând fără răs‑
puns experiențele noastre din domeniul 
artei, al dragostei și al tainelor existenței. 
După cum arăta filosoful și teologul grec 
Christos Yannaras, un accident sau o boa‑
lă necruțătoare îl aruncă pe om în haosul 
întrebărilor fără răspuns, întrebări care nu 
sunt simple îndoieli ale minții, ci înfrico‑
șătoare goluri în existența noastră. Aceste 
experiențe rezumă toate întrebările noas‑
tre la un singur cuvânt: Dumnezeu. El ră‑
mâne speranța noastră, singura nădejde, 
El, prin Învierea lui. Învierea lui Hristos 
este speranța omului credinței.  

Ce se întâmplă cu omul istoric, care 
se leapădă de Dumnezeu, aflăm dintr‑o 
altă poveste a lacrimilor. Apostolul Petru, 
care l‑a văzut pe Hristos în lumină pe Mun‑
tele Taborului și a petrecut alături de el 
trei ani de zile, s‑a lepădat de El în noap‑
tea Sfintelor Sale pătimiri. După cântarea 
cocoșului, ne spune Sfântul Evanghelist 
Luca, a ieșit afară și a plâns cu amar (Lc 
22, 62). Plânsul lui Petru, care după Învi‑
ere a fost reabilitat de Iisus la demnitatea 
de ucenic, este plânsul tuturor neputin‑
țelor, al fricilor și al lipsei de sens resimțite 
de omul care se îndepărtează și îl respin‑
ge pe Dumnezeu. Disperarea acestui 
„plâns cu amar” poate fi umplută doar prin 
pocăință și  smerenie, care v in din 
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conștiința și din experiența 
că în afara lui Dumnezeu ră‑
mânem departe de izvorul 
vieții veșnice. Petru mărtu‑
risește acest lucru atunci 
când, la întrebarea lui Iisus 
adresată ucenicilor în Ca‑
pernaum, dacă vor să plece 
și ei de lângă el, a răspuns: 
„Doamne, la cine ne vom 
duce? Tu ai cuvintele vieţii 
celei veșnice.” (In 6, 68).

Deși contextul istoric, 
cultural, religios și politic al 
lumii se schimbă, marile ne‑
voi ale omului, oricărei cul‑
turi sau religii i‑ar aparține, 
rămân mereu aceleași. Ne‑
voia de a iubi și de a fi iubit, 
căutarea adevărului, dorința 
de libertate, nevoia de a da 
sens și de a afla sens în pro‑
pria existență, dorul după 
veșnicie etc. sunt constante 
ale umanității. Omul se ca‑
racterizează, spre deosebire 
de toate celelalte viețuitoare, prin căuta‑
rea unor sensuri mai înalte ale vieții, din‑
colo de cele legate de supraviețuire. An‑
drei Pleșu vorbea într‑una din cărțile sale 
despre „marile întrebări rusești”: care este 
sensul vieții? Este sufletul nemuritor? Care 
este de unde‑ul și încotro‑ul existenței 
noastre? Ce este iubirea? Ce este viața?

Credința creștină în Învierea lui Hris‑
tos dă sens tuturor acestor întrebări, mai 
ales în lumea contemporană, sugrumată de 

consumerism, de alienare, de angoase și de 
individualism. Deschizându‑se iubirii lui 
Dumnezeu și trăind pentru aproapele său, 
omul este în sensul cel mai înalt om. 
Creștinismul are forța de a transforma ac‑
tuala cultură a dreptului într‑o cultură a da‑
rului, în care dialogul, reconcilierea, soli‑
daritatea, compasiunea și generozitatea sunt 
la ele acasă. În fața unei culturi neputin‑
cioase în fața morții, creștinismul propo‑
văduiește o cultură a vieții, a învierii și a 



A P O S T O L I A   •   N R .  1 4 7   •   I U N I E  2 0 2 016

LACRIMILE  OMULUI  | I  DUMNEZEUL CARE |TERGE LACRIMI

destinului veșnic al omului. Asta ne arată 
Mântuitorul Hristos în noaptea Paștelui. 
Un Dumnezeu care mai întâi a spălat, din 
iubire, picioarele umanității, care a suferit 
scuipatul, biciuirea și care s‑a lepădat de 
putere, pentru a pune apoi cruce răului și 
morții, prin Învierea Sa.

Creștinul primește de Înviere darul 
dumnezeiesc de a simți și de a trăi faptul 
că alături de Hristos moartea nu este de‑
cât ușa veșniciei. În noaptea de Înviere am 
fost vindecați de frica de moarte, pentru 
că moartea a fost biruită. Aceasta ne ara‑
tă că nimic trecător nu poate hrăni sufle‑
tul omenesc veșnic și nemuritor. Adâncul 
inimii omului poate fi umplut doar de Du‑
hul lui Dumnezeu, care, atunci când su‑
fletul omului este pregătit, îl „îmbrățișează 
cu o îmbrățișare fără de sfârșit”, ca pe fiul 
risipitor, iar de atunci încolo pentru acel 
suflet nu mai există decât pace și bucurie 
întru Domnul său. Nu îi mai este frică de 
moarte și de nimic altceva, pentru că se 
află în „brațele Dumnezeului veșnic”. 
Aceasta este de fapt condiția naturală a 
sufletului omenesc, însetat de veșnicie și 
creat pentru o relație veșnică de iubire.

Astfel, Învierea lui Hristos deschide 
istoria spre adevăratul său sens: cerul nou 
și pământul nou, împărăția veșnică a lui 
Dumnezeu, o împărăție a libertății în fața 
răului, a păcatului și a morții. Această îm‑
părăție este singura care nu mai cunoaște 
lacrimile și plânsul, așa cum a fost văzută 
de proorocul Isaia în Duh atunci când a 
proorocit venirea lui Mesia: „El va înlătu‑
ra moartea pe vecie! Și Domnul Dumne‑

zeu va șterge lacrimile de pe toate feţele 
și rușinea poporului Său o va îndepărta 
de pe pământ, căci Domnul a grăit!” (Isa‑
ia 25, 8). Sfântul Ioan Evanghelistul a vă‑
zut și el cerul și pământul nou, cetatea 
sfântă, Noul Ierusalim, pogorându‑se de 
la Dumnezeu, gătită ca o mireasă, și a au‑
zit din tron un glas puternic, care zicea: 
„Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oame‑
nii și El va sălășlui cu ei și ei vor fi popo‑
rul Lui și însuși Dumnezeu va fi cu ei. Și 
va șterge orice lacrimă din ochii lor și 
moarte nu va mai fi; nici plângere, nici 
strigăt, nici durere nu vor mai fi, căci cele 
dintâi au trecut.” (Apoc 21, 3‑4). 

Aceasta este una dintre cele mai fru‑
moase imagini ale lui Dumnezeu în Sfân‑
ta Scriptură, care ni‑L înfățișază ca pe 
Dumnezeul care șterge lacrimi. Omul, 
dintotdeauna, dar în special omul mo‑
dern, are nevoie de acest Dumnezeu al 
iubirii, de un Dumnezeu care varsă la‑
crimi pentru om atunci când îl vede în‑
văluit de suferință și de moarte, și care 
șterge lacrimile omului, mângâindu‑l pe 
pământ și în cele din urmă în Noul Ieru‑
salim, unde „moarte nu va mai fi”. În ma‑
rele lui sfat de dinainte ca toate să fie, 
Dumnezeu a început o istorie a iubirii 
cu lumea, posibilă doar în ecuația 
libertății absolute a oamenilor, chiar și 
aceea de a‑L nega, pe care o va desăvârși 
El însuși la masa Lui, în împărăția Lui, în 
ciuda tuturor lacrimilor și a suferințelor 
de pe acest pământ.

Pr. prof. dr. Daniel Benga
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Alexandru Ojică: Sunteţi psihiatru. 
Am trăit ultimele luni în izolare, într‑o sta‑
re de carantină pentru care nimeni nu a 
fost pregătit. Ce părere aveți despre even‑
tualele consecințe pe care le poate avea la 
nivel psihologic obligativitatea unei izo‑
lări la domiciliu pe o perioadă atât de în‑
delungată? În plus, în toată această perioa‑
dă am fost bombardați cu informații care 
mai de care mai terifiante pe tema vieţii 
aflate în pericol, a morţii, despre obediență, 
despre izolare, ca mijloc de salvare... 
Credeți că tipul acesta de știri poate schim‑
ba comportamentul individului? Dacă da, 
până la ce nivel? Pentru cât timp? Credeți 
că cei mai tineri pot rămâne cu angoase pe 
termen lung? 

EXISTĂM ÎN MĂSURA ÎN CARE 
SUNTEM ÎN RELAȚIE CU CEILALȚI  

ȘI ÎNTR‑O RELAȚIE DE IUBIRE  
CU DUMNEZEU

Partea 1

Rareș Ionașcu: O epidemie globală este 
un eveniment traumatic, adesea însoțit, ca în 
cazul de față, de o epidemie de frică. Frica 
este o reacție firească în fața unei primejdii, 
dar poate și să devină patologică, prin inten‑
sitate și prin inadecvare, prin lipsa de sens. 
Şi atunci devine semnul unei boli psihice 
sau spirituale (al unei patimi). 

Părintele Alexandre Schmemann ne 
spune în jurnalul lui că opusul iubirii nu e 
ura, ci frica, și că frica este înainte de toate 
lipsa iubirii.[1] Iar Sfântul Apostol și 
Evanghelist Ioan ne spune că „dragostea 
desăvârșită alungă frica” (1 Ioan 4, 18). Dar 
cum s‑a propagat această epidemie de fri‑
că? De la om la om, aș spune, ca în cazul 
coronavirusului, dar și de la mass‑media la 

Perioada de izolare pe care a trăit‑o lumea întreagă, într‑un mod neașteptat, 
a evidenţiat atât puterea de adaptare a omului la situaţia cu care ne‑am 
confruntat, cât și fragilitatea vieții. Poate am ieșit mai întăriți din această 
experiență, poate încă mai avem multe de învățat. Diagnosticul ni‑l putem 
pune fiecare în parte sau, de ce nu, putem apela la un specialist. Unul dintre 
acești specialiști este psihiatrul român Rareș Ionașcu, care trăiește la 

Angoulême, în Franța. 
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om, așa cum spuneţi, prin tot felul de me‑
saje terifiante despre viața aflată în pericol, 
despre boală și moarte. Probabil, pentru 
prima dată în ultimele decenii, întreaga so‑
cietate occidentală s‑a confruntat cu pro‑
blema morții în mod colectiv. Moartea, pe 
care o credeam învinsă prin progresele teh‑
nicii, ale mediciniei, moartea pe care încer‑
cam să o ținem ascunsă în spitale, în cămi‑
nele de  bătrâni,  moartea pe care o 
ascundeam de copiii noștri, ca să nu‑i tra‑
umatizăm, chipurile..., fiindcă experiența 
morții e trăită din ce în ce mai des la mo‑
dul individual, nu familial sau comunitar...

Pe de altă parte, oamenii au trebuit să 
se adapteze și să se readapteze la evoluția 
epidemiei, la condițiile de izolare și la dis‑
cursul oficialităților, care a suferit schim‑
bări uneori extrem de importante, ceea ce 
presupune un efort de adaptare permanen‑
tă, foarte costisitor în energie intrapsihică. 

Repercusiunile psihologice sunt numeroa‑
se: oboseala, insomnia, teama de ceilalți și 
deteriorarea relațiilor, tendința către ipo‑
hondrie, stres, tristețe, iritabilitate, pierde‑
rea sensului vieții, o senzație de permanen‑
tă insecuritate. Un studiu recent din Belgia 
(de la sfârșitul lunii aprilie) arată că aproa‑
pe jumătate (48%) din cei care în mod nor‑
mal lucrează spuneau că suferă de anxieta‑
te și de depresie la o lună după intrarea în 
vigoare a măsurilor de combatere a coro‑
navirusului. De asemenea, rezultatele ara‑
tă că persoanele care trăiesc singure, care 
nu lucrează, din cauza epidemiei, sau care 
fac parte din personalul medical sunt cele 
mai afectate de această criză. [2] Rezultate 
asemănătoare au fost obținute în Franța 
sau în alte țări occidentale.

Izolarea ne‑a fost impusă tuturor, dar 
condițiile de izolare au fost foarte diferite 
de la un caz la altul. Nu toată lumea are o 
casă mare, grădină, posibilitatea de a lucra, 
o familie unită, o personalitate calmă și 
liniștită. Pentru cei foarte sociabili, pentru 
adolescenți, poate fi mai greu. Și nu toată lu‑
mea are credință... Căci autoritățile ne‑au 
împins la o adevărată asceză, prin dimensi‑
unea aceasta a ascultării, apoi a izolării, cu 
toate renunțările pe care le implică. În acest 
context, cuvintele lui Blaise Pascal par atât 
de actuale... „Toată nefericirea oamenilor 
provine din aceea că nu sunt capabili să ră‑
mână liniștiți într‑o cameră.”[3] Pentru 
personalitățile extravertite izolarea a fost o 
încercare mai grea, dar ieșirea din izolare e 
mai ușoară. Celor introvertiți izolarea nu 
le‑a cerut un efort prea mare, pe unii chiar 
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i‑a pus în valoare, am putea spune. Ieșirea 
din izolare e însă mult mai grea. În general, 
din perspectivă psihiatrică, ni se pare că ni‑
velul de anxietate al celor care vin să ne vadă 
a crescut o dată cu începerea ieșirii treptate 
din izolare. Regulile izolării îi linișteau pe 
mulți. Renunțarea la ele presupune efort, 
asumarea riscului, asumarea unor decizii, 
greu de luat mai ales în privința copiilor: să 
iasă din casă, să meargă la școală, să se întâl‑
nească cu alți copii... Ce trebuie privilegiat, 
libertatea sau siguranța absolută? Cum să 
găsim un echilibru între ele?

Unii vor să‑și asume riscul de a se expu‑
ne mai mult, pentru a‑și recăpăta libertatea 
de acțiune și de alegere, îngrijorați de pier‑
derea drepturilor de bază. Dar, pentru mulți, 
teama de a se îmbolnăvi, ei sau familiile lor, e 
covârșitoare, ca și teama de fi izolați din nou, 
în cazul în care epidemia crește iarăși în in‑
tensitate. Un nou sindrom este descris, sin‑
dromul cabanei: după săptămâni de izolare, 
unii preferă să rămână în continuare izolați, 
fiindu‑le frică să mai iasă din casă ori neac‑
ceptând noile reguli sociale; anxietatea și o 
mare oboseală caracterizează acest sindrom. 
Gesturile‑barieră, regulile de „distanțare so‑
cială”, necesare, desigur, în context epidemic, 
implică o rigidificare a relației, o distanță 
relațională, de fapt. Pot să apară în viitor di‑
ferite fobii, plecând de la teama de a nu ne 
îmbolnăvi, de la teama de ceilalți, de la ne‑
respectarea de către aceștia a măsurilor de 
„distanțare socială” etc. Iar în cazul copiilor, 
mai ales a celor mici, aceste măsuri vor fi mai 
greu de aplicat și mai angoasante. Putem spu‑
ne același lucru şi despre purtarea măștilor, 

necesare, de altfel. Dialogul este dificil atunci 
când purtăm măști, ca să nu mai vorbim de 
consultațiile psihiatrice. O bună parte din 
ceea ce transmitem o facem prin expresia 
feței, prin mimică, prin surâs. Pacienții ne 
spun că le lipsește surâsul nostru.

Copiii noștri pot fi afectați de teama de 
boală, de temerile vehiculate în mass‑me‑
dia; o imagine văzută la televizor sau o fra‑
ză auzită pot să fie câteodată de ajuns pen‑
tru a‑i răni. Dar pot fi afectați și de temerile 
noastre, temeri pe care le transmitem de 
multe ori inconștient. Pot să se învinovățească 
pentru tristețea și pentru suferința noastră. 
Trebuie vorbit cu ei, suferința lor se vinde‑
că, dacă rămânem deschiși față de ei, dacă‑i 
privim cu dragoste. Să încercăm să‑i ținem 
departe de știrile sau de imaginile angoasan‑
te, mai ales pe cei mici. Să încercăm să le ex‑
plicăm ce se întâmplă, pe cât posibil și pe 
înțelesul lor, în funcție de vârstă. Să‑i învățăm 
să Îi dea frica lui Hristos, în rugăciune. Să 
ne rugăm pentru ei. Copiii și tinerii noștri 
pot să rămână cu angoase pe termen lung, 
mai ales dacă situația asta plină de necunos‑
cute durează; dar aceste angoase pot și să se 
transforme în bogăție a inimii, prin rugăciu‑
ne și prin participarea la Tainele Bisericii.

A.O.: În numele sănătății colective 
oamenii și‑au schimbat în mod forțat 
obiceiurile. Din punct de vedere psihiatric, 
care sunt urmele pe care le‑a lăsat această 
izolare? Putem vorbi de traume în cazul 
copiilor, a tinerilor, în familie? 

R. I.: Da, putem vorbi de traume. Prima 
pe care o voi evoca e legată de persoanele în 
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vârstă, pe care le vedem uneori la spital în 
mare suferință, confuze, cu tulburări deli‑
rante neobișnuite, legate în mod evident de 
condițiile de izolare, de lipsa contactului cu 
cei dragi. Am impresia că marea singurăta‑
te a bătrânilor noștri, în special în casele de 
bătrâni, moartea lor în singurătate, uneori 
unul după altul, plecarea lor fără slujbă reli‑
gioasă, uneori, va apăsa greu asupra noas‑
tră, ca un fel de traumă colectivă.

Ne așteptăm  la un val de internări în psi‑
hiatrie ca urmare a decompensării bolilor 
cronice ale pacienților noștri. Acești pacienți 

s‑au adaptat însă foarte bine la criză 
(ceea ce se observă și în perioadele de 
război) și nici nu au făcut forme seve‑
re de Covid 19 (se pare că unele trata‑
mente psihotrope au efecte antivirale). 
S‑au organizat, de asemenea, consultații 
telefonice în număr mare, uneori vizi‑
te la domiciliu. Acești bolnavi vin acum 
din ce în ce mai mult înspre noi, după 
câteva săptămâni de calm aparent, în 
condițiile ieșirii progresive din izolare.

REZILIENȚA, LECȚIE  
DE ÎNVĂȚAT PENTRU OM

Această impresionantă capacitate 
de adaptare (numita în psihiatrie 
reziliență), trebuie evaluată mai temei‑
nic; mai multe ipoteze au fost avansa‑
te, de pildă faptul că pacienții noștri tră‑
iau deja într‑un fel de izolare socială. 
Oricum ar fi, aceasta reziliență este o 
învățătură pentru noi toți. Starețul Serge 
Chévitch spunea că suntem toți bol‑

navi, numai că unii dintre noi ținem încă 
boala sub control. Poate că faptul de a fi 
conștienți de boala noastră, aceasta fiind de‑
clarată în cazul pacienților, permite o mai 
bună adaptare în perioade de criză.

Am văzut, în schimb, în psihiatrie, cu 
stări foarte grave, persoane pe care nu le 
cunoșteam, în special tineri între 15 şi 40 
de ani. Conflictele familiale și violența con‑
jugală sunt în mare creștere, consumul de 
alcool și de droguri de asemenea. Dar și tul‑
burările depresive, tulburările de anxieta‑
te importante, tentativele de sinucidere și, 
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surprinzător, stările maniacale și tulbură‑
rile delirante acute, spectaculoase și adesea 
tranzitorii, la persoane care nu ar trebui în 
mod normal să prezinte asemenea tablo‑
uri clinice grave. Este evident că tensiunea 
care urcă la nivel social și familial își spune 
cuvântul. Şi încă nu știm cum vor evolua 
aceste patologii pe termen lung. Bineînțeles 
că durata perioadei de criză va conta mult.

A.O.: Poate fi înțeleasă psihiatria ca un 
fel de oglindă a societății? Cum o vedeți în 
relație cu latura duhovnicească, religioasă, 
a omului contemporan?  

R.I.: Cred că din tot ce am spus până 
acum reiese că psihiatria este o oglindă a 
societății. Patologiile psihiatrice nu sunt 
imuabile, ci strâns legate de felul în care per‑
soana umană se raportează la celelalte per‑
soane cu care intră în relație și la Dumnezeu. 
Termenul de „persoană” provine din greces‑
cul prosopon, care înseamnă „sunt cu fața că‑
tre cineva”, deci presupune o existență 
relațională. Suntem persoane în măsura în 
care suntem în relație cu ceilalți și, am pu‑
tea spune, în măsura în care suntem într‑o 
relație de iubire cu Dumnezeu. 

Aceste relații, această raportare la celă‑
lalt, variază în timp, uneori chiar foarte ra‑
pid, așa cum e în cazul crizei actuale. Dar, 
dacă ne gândim la istoria psihiatriei, obser‑
văm că omul de astăzi nu seamănă deloc cu 
nevroticii lui Freud, care făceau parte din 
societatea burgheză a Vienei de început de 
secol XX, nevrotici care căutau să scape cu 
orice preţ de sentimentul de vinovăţie pe 
care‑l încercau în faţa unui Dumnezeu sco‑

lastic, rece şi pedepsitor. În acea lume în care 
ceea ce conta erau datoria și regulile, plăce‑
rea legată de sexualitate trebuia reprimată, 
iar trupul era ceva rușinos. La pacienţii is‑
terici trataţi de Freud dorinţele care dădeau 
naștere culpabilităţii, un timp ținute în in‑
conștient, refulate, se manifestau în cele din 
urmă în trup, scriind în acesta, în mod sim‑
bolic, dorinţa ascunsă.

(va urma)

Interviu realizat de Alexandru Ojică
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A nestezia regională a început să 
capete o pondere din ce în ce mai 
mare în cadrul tehnicilor anes‑

tezice deoarece are relativ puține 
contraindicații, reduce substanțial nece‑
sarul de analgezice opioide și asigură o re‑
venire mai rapidă din anestezia generală 
în cazul asocierii celor două. La începu‑
turile anesteziei moderne anestezia regi‑
onală era de preferat, întrucât anestezia 
generală nu putea fi administrată decât în 
anumite spitale mari, era riscantă și era li‑
mitată de incidente neplăcute, cum ar fi 
explozia, la propriu, a sălilor de operație 

SFÂNTUL LUCA AL CRIMEEI  
(profesorul Valentin Voino‑Iaseneski),  

UN PIONIER AL ANESTEZIEI REGIONALE

(în acele vremuri se folosea eterul, care 
este extrem de inflamabil); prin urmare, 
medicii chirurgi, mai ales cei care doreau 
să practice în provincie, erau obligați să 
deprindă cât mai multe tehnici de anes‑
tezie regională pentru a putea efectua cât 
mai multe intervenții chirurgicale. La în‑
ceputul secolului XX, în Rusia, Sfântul 
Luca al Crimeei (profesorul Voino‑Iase‑
neski) avea să fie unul din pionierii anes‑
teziei regionale și ai chirurgiei septice. 

Valentin Voino‑Iaseneski se naște la 9 
mai 1877 în orașul rusesc Kerci (ca o 
coincidență, în ziua în care România își 
declara independența), într‑o familie 
mixtă, atât etnic cât și confesional. Tatăl 
este polonez și catolic practicant, iar mama 
rusoaică ortodoxă (fig. 1). Pasionat în 
adolescență de pictură, urmează cursurile 
unei școli de artă din Kiev, apoi se reori‑
entează și urmează cursurile Facultății de 
Medicină din Kiev. În timpul facultății, ca 
orice iubitor de artă, este pasionat în pri‑
mul rând de anatomie, astfel încât va pro‑
mova examenele cu calificative foarte 
bune. Spre surprinderea tuturor colegi‑
lor, care îi întrevedeau un viitor strălucit 
în mediul academic, Valentin decide să se 
facă medic de țară, pentru a fi mai aproape Fig

. 1
.
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de pacientul nevoiaș. Astfel, după termi‑
narea facultății alege să plece ca medic în 
extremul orient rus, în orașul Cita, unde, 
în timpul războiului ruso‑japonez, va lu‑
cra într‑un spital militar (fig. 2). Acolo o 
va cunoaște și pe viitoarea lui soție, ală‑
turi de care va pleca în spitalele din Arda‑
tov și Verhnii Liubaj (unde i se vor naște 
și primii copii, Mișa și Elena). Experiența 
din aceste spitale i‑a demonstrat că anes‑
tezia generală este riscantă și necesită un 
personal specializat, bine instruit, astfel 
că în 1908 pleacă la Moscova pentru a stu‑
dia anestezia regională în cadrul studiilor 
doctorale, pe care și le va termina în 1915 
(fig. 3). Punctul de plecare în studiul an‑
esteziei regionale este cartea profesorului 
Heinrich Braun (1862‑1934), Anestezia 
locală, fundamentarea ei științifică și 

aplicațiile practice. În cadrul studiilor doc‑
torale va citi peste 500 de articole de spe‑
cialitate și va face sute de injectări cu ge‑
latină colorată în cadavre, pentru a găsi 
cele mai bune repere anatomice în abor‑
darea nervilor pe care dorea să îi aneste‑
zieze.  Iată pe scurt îmbunătățirile aduse 
tehnicilor anestezice ale nervilor femural 
și sciatic. 

În ce privește nervul femural, prima teh‑
nică anestezică este descrisă de Läwen, în 
1911. Aceasta presupunea injectarea a 5 ml 
de novocaină 2% și adrenalină direct sub liga‑
mentul lui Poupart, la 1‑1,5 cm lateral de 
artera femurală și la o adâncime de ½ ‑ 1 cm, 
intrând cu acul perpendicular pe suprafața 
pielii. Experimentele efectuate pe 11 cadavre, 
în care injectase gelatină colorată după repe‑
rele de mai sus, au evidențiat că gelatina a 

Fig
. 2

.

Fig
. 2

.
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lovit mușchiul psoas și intima vaselor femu‑
rale, dar niciodată nu a atins nervul femural. 
Profesorul recomandă ca acul să fie introdus 
mai aproape de artera femurală, iar direcția 
trebuie să fie oblică în raport cu pielea și în 
sus, sub ligamentul lui Poupart (pentru a fi 
sigur că va găsi nervul nedivizat). Elementul 
de noutate îl reprezintă verificarea localiză‑
rii corecte a nervului. Se recomandă așadar 
ca injectarea anestezicului să fie făcută doar 
după ce s‑au obținut parestezii pe traiectul 
nervului femural, în urma contactului cu acul 
seringii (pe vremea aceea stimulatoarele elec‑
trice nu se inventaseră).

În cazul anesteziei de nerv sciatic, 
Valentin Voino‑Iaseneski va verifica tehnica 
lui Braun pe 35 de cadavre (70 de nervi), 
observând că în urma injecțiilor cu gelatină 
colorată nervul este atins în 53 de cazuri (din 
70). Astfel încât propune ca injectarea să se 
facă cu acul orientat vertical, în jos, în locul 
unde linia orizontală care trece prin marele 
trohanter al femurului intersectează linia 
verticală ce trece prin protuberanță ischiati‑
că, la o adâncime de 7‑8 cm, controlul fiind 
reprezentat de apariția paresteziilor. Volumul 
de anestezic necesar este de 10 ml, novocai‑
na 2% + adrenalină, iar timpul de instala‑
re de 5‑15 minute.

Pe lângă contribuțiile la dezvoltarea 
anesteziei regionale, profesorul va face și 
câteva recomandări, revoluționare pentru 
acei ani, în ceea ce privește anestezia ge‑
nerală. De pildă recomandarea ca pacien‑
tul să fie adormit înainte de a intra în sala 
de operație, pentru a‑i reduce stresul psi‑
hologic indus de vederea „halatelor albe”, 

a aparaturii și a instrumentarului. De ase‑
menea, profesorul recomanda ca pacien‑
tul să fie încălzit în timpul operației, pen‑
tru a preveni hipotermia intraoperatorie.

După ce desfășoară o activitate de 13 
ani ca medic de țară va pleca la spitalul 
din Tașkent, unde, o dată cu deschiderea 
universității, în 1920, devine profesor de 
anatomie și chirurgie topografică. Tot aici 
va începe să redacteze și lucrarea sa de că‑
pătâi, Eseuri de chirurgie septică. În timpul 
celui de‑al doilea război mondial va lucra 
într‑unul din spitalele militare din 
Krasnoiarsk, cel mai estic punct de eva‑
cuare a răniților, unde va fi numit consul‑
tant al tuturor spitalelor din acea regiune 
(fig. 4). Munca asiduă pe care o desfășoară 
în spital, de dimineață până seara, la care 
se adaugă suferința profundă pentru pier‑
derea fiecărui pacient, va face ca din 1942 
profesorul să sufere de sindromul de epu‑
izare, burn‑out, cum am spune astăzi, dar 
pe atunci se chema nevroză astenică, fapt 
care îl va ţintui la pat săptămâni întregi. 
Între timp finalizează lucrul la Eseuri de 
chirurgie septică și Rezecții tardive în cazuri 
de răni infectate ale articulațiilor mari, pen‑
tru care, în 1946, va primi premiul Stalin 
clasa întâi pentru medicină. 

Valoarea sa ca medic și ca dascăl este 
cunoscută în toată Rusia, încă de la înce‑
puturile activității sale, iar cel mai eloc‑
vent exemplu este schimbul de scrisori cu 
profesorul Pavlov, din 1925 (cu ocazia ani‑
versării profesorului). Își începe scrisoa‑
rea astfel: „Iubite în Hristos frate și profund 
stimate coleg , Ivan Petrovici. Am aflat de 
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curând de despre sărbătorirea dumneavoas‑
tră, care a avut loc cu prilejul aniversării a 
75 de ani de viață acoperită de slavă… Vă 
rog să primiți și felicitarea mea întârzia‑
tă.”; iar Pavlov îi răspunde: „În vremuri 
grele, pline de necazuri, cu neputință de oco‑
lit pentru cei care gândesc și simt omenește… 
sunt alături cu tot sufletul de mucenicia dum‑
neavoastră. Al dumneavoastră sincer devo‑
tat, Ivan Pavlov.”.

Pot părea surprinzătoare cuvintele 
„mucenicia dumneavoastră”, dar Pavlov 
(absolvent de seminar și mărturisitor al 
credinței) știa ce spune. După moartea 
soției de TBC și instalarea comunismu‑
lui, Valentin alege să devină preot, iar din 
1923 devine episcop de Tașkent și Tur‑
kestan (primind numele de Luca – fig. 5). 
În 1942 este făcut arhiepiscop de Krasno‑
iarsk și Enisei, din 1944 arhiepiscop de 

Fig
. 4

.
Fig

. 5
.
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Tambov și Miciurinsk, iar mai apoi arhi‑
episcop de Simferopol, până în 1961. Ale‑
gerea unui asemenea drum în acea peri‑
oadă nu avea cum să nu ducă la prigoană, 
arestări și deportări. Iar în exilul de la 
Turuhansk și Arhangelsk va ajunge aproa‑
pe de suferinzii arestaţi care aveau nevo‑
ie de știința și de lumina lui. Însă cea mai 
grea perioadă o va avea de îndurat în tim‑
pul celui mai crud șef al poliției politice 
(NKVD), Nikolai Iejov. Oficial anchetat 
pentru spionaj (deși anchetatorii nu îi pot 
spune, nici ei, pentru cine a spionat), în 
realitate i se cere să renunțe la haina 
preoțească, ceea ce episcopul Luca va refu‑
za (fig. 6). Este supus de două ori unor 
interogatorii continue, vreme de 11 zile 
și nopți, timp în care, datorită epuizării, 
începe să aibă halucinații, care vor dispă‑

rea însă o dată cu încetarea anchetelor. Și 
în închisoare Luca este o lumină pentru 
cei din celulă, care îi cer binecuvântarea 
înainte de a pleca la interogatorii. Începe‑
rea celui de‑al doilea război mondial va 
însemna și sfârșitul prigoanei, deoarece 
va fi nevoie de el ca doctor. După termi‑
narea războiului starea de sănătate înce‑
pe să i se agraveze, astfel că în ultimii ani 
de viață își va pierde vederea. Exemplul 
vieții lui de medic desăvârșit și de ierarh 
ortodox (fig. 7), alături de alți medici măr‑
turisitori, de pildă Ivan Pavlov și Vladimir 
Filatov, va determina un grup de tineri 
francezi să treacă la ortodoxie. Moare pe 
11 iunie 1961, la Simferopol. Poliția și 
autoritățiile celui mai ateu regim din lume 
nu pot opri ieșirea în stradă a mii de Fig

. 6
.

Fig. 7.
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oameni, care vor să se alăture cortegiului funerar. Va fi canonizat ca Sfânt de Biserica 
Ortodoxă Rusă în ziua de  25 mai 1996, având data de prăznuire pe 11 iunie.  

Sfântul Luca este un model de savant, de doctor care s‑a jertfit până la epuizare 
pentru aproapele lui. A fost un apostol al Hristos și un exemplu al faptului că sfinții 
sunt și ei oameni, cu bucurii, cu tristeți, cu neputințe. Întreaga lui viață a stat sub sem‑
nul iubirii pentru familie, prieteni, suferinzi, călăi. Chiar și pătimirea a iubit‑o, consi‑
derând că îi „curățește în mod minunat sufletul”. Astfel iubind, Dumnezeu l‑a arătat 
biruitor.

Dr. Bogdan PAVEL1

Stud. Daria SKOLOZUBOVA2

Dr. Claudia TANASE1
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JURĂMÂNTUL SFÂNTULUI LUCA AL CRIMEEI,  
DOCTORUL FĂRĂ DE ARGINȚI

1. Apreciez viața umană ca pe o valoare supremă și o voi trata ca pe un dar divin, 
garanție a vieții veșnice.

2. Văd fericirea și sensul vieții în iubirea față de om.
3. Nu am nici un drept să mă opresc din lupta pentru viața pacientului în nici un 

fel de împrejurări.
4. Recunosc că pacientul este o persoană care trăiește, suferă, și nu un caz din prac‑

tica medicală; mă angajez deci să folosesc toate mijloacele disponibile pentru a‑l ușu‑
ra sau pentru a‑l scuti de suferință.

5. Mă angajez să tratez toate bolile periculoase, chiar și cu riscul vieții mele.
6. Iubirea pentru o persoană bolnavă ar trebui să fie mai presus de relațiile personale.
7. Mă angajez să resimt moartea unui pacient ca pe pierderea unei persoane iubite.

1. Fraternitatea Medicilor Ortodocși „Sfântul Luca al Crimeei”.
2. U.M.F. „Carol Davila”, Facultatea de Medicină.
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8. Nu am dreptul să fac ceea ce‑mi pla‑
ce, dar sunt obligat să fac ceea ce este util 
pentru oamenii care suferă.

9. Nu voi refuza niciodată să ajut un 
pacient care a venit la mine, indiferent de 
oră, de sănătatea mea sau de condiţiile 
meteorologice.

10. Promit să nu refuz niciodată să 
acord consultaţii, inclusiv cu deplasare la 
pacient.

11. Întotdeauna voi fi sensibil la 
suferința altora.

12. Promit să operez chiar și pacienții 
aparent fără speranță.

13. Promit să fac amputări 
numai în cazuri extreme sau de 
urgență, și să deschid focarele 
purulente.

14. Promit să nu injectez ni‑
ciodată un pacient în poziția 
șezând.

15. Voi face totul pentru feri 
pacientul de traume mentale se‑
vere înainte de operație.

16.  Mă angajez  să  îmi 
îmbunătățesc cunoștințele me‑
dicale și abilitățile practice.

17. Mă angajez să întocmesc 
un istoric al cazului cu sentimen‑
tul compasiunii, ca și cum mi‑aș 
descrie propriile boli.

18. Studiez și voi studia me‑
dicina cu singurul scop de a fi 
doctor pentru toţi și de a‑i aju‑
ta pe oamenii care suferă.

19. Voi avea grijă de educația 
suf letului  „chir urgical”  al 

studenților. 
20. Îmi voi învăța elevii ce înseamnă 

chirurgia umană.
21. Consider că este inacceptabil să‑mi 

insult colegul, asistenta sau personalul me‑
dical. 

22. Sunt obligat să denunţ comporta‑
mentul lipsit de etică al colegilor mei.

23. Promit să îmi desfășor activitatea 
științifică doar în scopul de a alina suferința 
unei persoane bolnave.

24. Voi urma vocea conștiinței mele, 
a datoriei mele profesionale și a acestui 
jurământ în orice împrejurare.
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O 
parte din eventimentele care 
întemeiază istoria creștinis‑
mului au loc într‑o cameră. 
Conform tradiției noastre, 

într‑o cameră din imediata proximitate a 
mormântului Mântuitorului. Tradiția iu‑
daică spune că mormântul regelui David 
se află la temelia aceleași clădiri  în  care 
se găsește această cameră. Așadar, clădi‑
rea are la bază mormântul regelui David, 
iar la etaj camera Cinei celei dătătoare de 
viață. Care este și camera de unde au ple‑
cat femeile mironisțe la mormântul gol, 
dar și camera unde s‑au întors, ca să le ves‑
tească apostolilor Învierea, camera pe care 
au părăsit‑o apoi, plecând spre același mor‑
mânt gol, Petru și Ioan (Mt 28, 1; Mc 16, 
7; In 20, 2 și In 20, 10). Iar la început apos‑
tolii nu au crezut (Mc 16, 11; Lc 24, 11; 
Lc 24, 37; vezi și Mt 28, 17). 

Este aceeși cameră în care Hristos ale‑
ge să li se arate pentru prima oară aposto‑
lilor. Iar în aceeași seară va fi a doua oară, 
în însăși ziua Învierii, când Hristos îi va 
surprinde în neîncredințarea lor, după 
drumul spre Emaus (Mc 16, 14; Lc 24, 25 
și Lc 24, 38).  

Este și camera în care Hristos li se ara‑
tă pentru a doua oară (In 20, 26). Prima 
dată Hristos alege să li se arate pe când 

CAMERA DE SUS

erau împreună doar zece dintre ei (Lc 24, 
39‑40; In 20, 19 și In 1, 1), cărora de două 
ori le‑a întins spre pipăire coastele, mâini‑
le și picioarele, iar lui Toma o singură dată. 
Îndrăzneala lui Toma de a cere a doua ară‑
tare – o arătare pentru el, nu doar femei‑
lor și lui Petru – nu ţine de vreo invidie, 
dar este aproape o obrăznicie, care poate 
sminti. Însă este obrăznicia pe care o are 
și Iacov, cel cu două soții, în lupta sa (Fc 
32, 21‑31). De fapt, este o căutare since‑
ră, din străfunduri, este îndrăzneala care 
se naște la capătul puterilor, după repeta‑
te strădanii ale ridicărilor. Toma, în fond, 
îi cere lui Hristos precum Iacov mai îna‑
inte: „nu Te voi lăsa până nu mă vei bine‑
cuvânta și pe mine”; apoi adăugând: „cu 
arătarea rănilor Tale”. Spunându‑i „nu fi 
necredincios, ci credincios” (In 20, 27), 
Hristos nu îl arată așa cum e, ci îl îmbăr‑
bătează în cercetarea lui. Cu Domnul, ne‑o 
arată și Iacob, legi o legătură cu degetul 
tău, cu mâna ta (In 20, 25). „Domnul meu 
și Dumnezeul meu!” (In 20, 28).

Este și camera unde s‑au întors apos‑
tolii după Înălțarea Domnului și unde 
„stăruiau cu un cuget în rugăciune și în 
cereri împreună cu femeile, și cu Maria, 
mama lui Iisus, și cu frații Lui” (Fapte 
1, 13‑14).
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Este și camera unde, în ceasul al treilea (Fapte 2, 15), a venit Duhul Adevărului, „ca 
vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei”, și s‑a așezat ca „niște 
limbi de foc”, cu rânduială: „câte una pe fiecare” dintre apostoli (Fapte 2, 2‑3). 

Este și camera de unde aceștia au ieșit spre lume, plini de Duhul Sfânt, după ce au stat 
mai tot timpul închiși în ea, din Vinerea Mare până la Cincizecime, de frica iudeilor.  
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Iar când au ieșit au început să vorbească 
„după cum le da Duhul” (Fapte 2, 4). Și 
„oamenii cucernici” din toate neamurile îi 
auzeau fiecare în limba lui, iar în urma cu‑
vântului lui Petru „au rămas străpunși în 
inimă”. Și s‑au botezat atunci aproape trei 
mii dintre acești oameni cucernici, adică 
oameni căutători de Domnul, dar care nu‑L 
auziseră și nu‑L văzuseră, pentru că locu‑
iseră în alte țări. Și au rămas în Ierusalim 
ca să sporească harul, stăruind „în învățătura 
apostolilor, în legătura frățească, în frânge‑
rea pâinii și în rugăciuni”. Fiecare din aceștia 
era plin de cutremurul tainic al trăirii în 
Duh (Fapte 2, 41‑43). 

Dintr‑un anumit simț exacerbat al 
istoricității te‑ai putea îndoi de veridicita‑
tea acestor tradiții, poate chiar le‑ai ironi‑
za, considerând că în logica turismului este 
mai profitabil să fie și aceeași clădire și 
aceeași cameră. Dar aceste vorbe nu au nici 
o valoare, pentru că înțelesul evenimente‑
lor întemeietoare nu constă în confirma‑
rea arheologică a acelei camere, ci în faptul 
că fiecare Liturghie, din orice parte a lu‑
mii, se săvârșește ca și cum ar fi în camera 
Euharistiei, împlinind astfel porunca Mân‑
tuitorului (Lc 22, 19; I Cor 1, 24‑25). Slu‑
jitorul Sfântului Altar se roagă în momen‑
tul central al Liturghiei să fie trimis Duhul 
Sfânt „peste noi toți și peste aceste Daruri”, 
întocmai cum a fost trimis peste apostoli 
în ceasul al treilea. În mod absolut, Litur‑
ghia este camera aceea. Acolo unde se săvâr‑
șește Liturghia, acolo este camera Euharis‑
tiei, camera încredințării în Învierea lui 
Hristos, camera pogorârii Duhului Sfânt. 

Așadar, acea cameră este într‑o catedrală, 
într‑o biserică de lemn, în paraclisul im‑
provizat într‑un apartament dintr‑un bloc 
comunist, sau în aer liber, ca acum, când 
Liturghia se săvârșește afară.

Dar nu trăim fiecare în camerele noas‑
tre de mai multe săptămâni, deja, ca și cum 
am trăi într‑una și aceeași cameră? Dincolo 
de tot ce este aleatoriu (de la decorațiile 
de interior până la culorile pereților), de 
mai multe săptămâni, deja, avem cu toții 
aceleași trăiri, aceleași zvâcniri, aceleași 
căderi și ridicări, aceleași căutări și con‑
fruntări cu sine, aceleași descoperiri și 
înțelegeri ale aproapelui. În fond, partici‑
păm sute, uneori mii, la aceleași Liturghii 
online, ca și cum am fi toți în aceeași ca‑
meră. În care stăm închiși de frică; unii de 
frica autorităților (țintuiți de statistici, de 
discursuri pompos înfricoșătoare – „sun‑
tem în război” – sau de amenzi usturătoa‑
re), alții de frica virusului. 

Vom ieși oare din camerele noastre, ase‑
meni apostolilor, plini de Duh Sfânt? Când 
ochii nu mai au puterea să vadă limita din‑
tre sfințitor și smintitor, atenția se mută de 
la cum venim noi la Hristos la cum vine 
Hristos la noi (în Sfânta Euharistie). Cân‑
tarea aceasta, chiar dacă a trecut vremea 
psalmodierii ei, poate continua să ne înso‑
țească și poate deveni roditoare: „Cămara 
Ta, Mântuitorule, o văd împodobită, și îm‑
brăcăminte nu am ca să intru într‑însa. Lu‑
minează‑mi haina sufletului, Dătătorule de 
lumină, și mă mântuiește!”.

Dragoș Gheorghe Calma
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‑ Dar ce ai de te‑ai pocăit? Ce te‑a apucat să ții post și să faci atâtea rugăciuni? 
‑ Mamă, speram ca tu să mă înveți aceste lucruri, i‑a răspuns cu îndrăzneală Andreea.
‑ Nerușinato, așa nepoliticoasă te‑am crescut? a strigat Manda la fiica ei.
‑ Îmi pare rău. Te rog să mă ierți, a mai zis Andreea și s‑a retras în camera ei.
Manda nu înțelegea entuziasmul Andreei pentru credinţă, entuziasm care a cu‑

prins‑o fără de veste. Andreea L‑a aflat nu de multă vreme pe Dumnezeu și a desco‑
perit taina propriei vieți. Bucuria pe care a trăit‑o la Sfânta Liturghie i‑a schimbat ra‑
dical viziunea asupra vieții. În sfârșit, simțea că tot ce face are sens.  

‑  Viața are altă calitate când înțelegi că exiști pentru că te iubește Dumnezeu, îi 
spunea Andreea logodnicului ei, care îi împărtășea bucuria.

Laurean s‑a născut într‑o familie oarecum credincioasă, căreia însă îi era teama să 
nu devină... habotnică, fără să știe ce înseamnă habotnic... Laurean iubea frumosul. O 
minunată icoană a Mântuitorului, agățată într‑un șopron de străbunicii lui, plecați de 
multă vreme în cealaltă lume, l‑a impresionat foarte mult. În ochii Hristosului din icoa‑
nă a regăsit pacea de care avea nevoie și pentru care se retrăgea adesea, pe ascuns, în 
șopron. Mai târziu a descoperit biserica, în care a intrat ca într‑o lume nouă. Acest nou 
univers începea încet‑încet să îl fascineze, mai ales prin tainele lui, care îl atrăgeau ca 
un magnet, însetat cum era de căutarea adevărului.

Andreea provenea dintr‑un mediu mai degrabă ateu. 
‑ Ce ai în buzunar și în stomac, asta înseamnă Dumnezeu, spunea râzând tatăl ei. 

Dacă crezi în Dumnezeu, dar nu ai ce mânca și cu ce să‑ți cumperi cele de trebuinţă, 
degeaba crezi.

Andreea era prea mică să înțeleagă aceste cuvinte. Ce‑i drept, atitudinea asta i‑a în‑
frânat avântul de a căuta adevărul dincolo de vorbele părinților. Mama se mulțumea 
să își spună credincioasă, însă nu avea timp nici de rugăciune, nici de biserică, nici de 
celelalte ale credinței. Nu se spovedise niciodată la un preot.

Eu nu o mai ascultpe mama
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‑ Uite, aici, în casă, la floarea asta mă spovedesc eu și îmi e de ajuns, spunea când 
se apropia Săptămâna Mare.

Prin Laurean, Andreea reușise să reaprindă în inima ei un dor de Dumnezeul des‑
pre care doar bunica îi vorbea frumos. Avea mare încredere în bunica. Bunica nu era 
doar credincioasă, era și foarte bună. Așa a înțeles Andreea că o credință care nu te 
face bun nu este o credință adevărată.  Laurean a dus‑o pe Andreea în multe locuri 
sfinte și i‑a mijlocit întâlnirea cu mulți oameni care atinseseră înălțimile credinței.

‑ Nu ajungi la credința lucrătoare doar cu două vorbe. Trebuie să cauți cu avânt, cu 
multă oboseală, o încuraja Laurean.

Laurean și Andreea erau doi tineri frumoși și curați, și la suflet și la trup. Fără a avea 
o educație religoasă temeinică, cei doi au găsit în perioada studenției răspunsuri la în‑
trebări adânci. Au hotărât să trăiască din iubire și pentru iubire, nedespărțiți de 
Dumnezeul iubirii. Pe această hotărâre și‑au clădit relația și au învățat să se iubească 
în duhul credinței celei drepte. 

Într‑o zi Laurean a venit să ceară mâna Andreei. Părinții ei îl apreciau mult pe 
Laurean pentru calitățile sale, dar și pentru promovarea lui într‑o funcție importantă 
la firma la care tocmai începuse să lucreze. Așa că au acceptat bucuroși decizia tineri‑
lor de a se căsători. 
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‑ Mamă, noi vrem să ne căsătorim anul 
acesta, în septembrie, i‑a zis Andreea.

‑ Ați înnebunit? Cum să vă căsătoriți 
așa repede? s‑a răstit la ea, ca de obicei, 
Manda.

‑ E o nebunie să te căsătorești așa re‑
pede, când ai deja 25 de ani? a întrebat 
precaut Laurean.

‑ Voi nu știți ce vorbiți. Când să chem 
eu rudele și prietenii la nunta voastră? 
Credeți că banii se fac peste noapte? De 
unde să scoată oamenii bani să vă dea 
vouă? a zis Manda, înroșindu‑se la față.

‑ Mamă, nouă nu trebuie banii rude‑
lor sau ai prietenilor. Noi vrem să trăim 
cu binecuvântarea lui Dumnezeu și să nu 
cădem în păcatul desfrânării. Atâta tot, a 
încercat Andreea să îi explice.

‑ Ce păcat mai e și ăsta? Nu vezi că toa‑
tă lumea face asta? Mă, voi ați luat‑o razna 
cu credința asta a voastră. Mă scoateți din 
sărite. Nu sunt de acord. Eu am fost la atâ‑
tea nunți și oamenii îmi sunt datori. Trebuie 
să vină la nunta voastră și să‑și facă datoria, 
a mai zis Manda cu hotărâre.

Manda nu pricepea. În tinerețea ei nu 
ținuse cont de curățenia trupească de di‑
nainte de căsătorie. A mustrat‑o conștiin‑
ța până în ziua în care a renunțat să mai 
creadă că desfrânarea e un păcat și s‑a li‑
niștit.

‑Lasă, trăiți și voi ca toți tinerii. Nu vă 
mai luați după popi. Popii să‑și vadă de 
treaba lor...

‑ Treaba lor este să ne facă nouă cu‑
noscută voia lui Dumnezeu. Iar voia Lui 
este ca noi să trăim în curăție. Trupurile 

nu ne sunt date pentru desfrânare. Nunta 
se va face în septembrie. Toate sunt deja 
aranjate. Ne bucurăm dacă ne sunteți ală‑
turi, a spus hotărâtă Andreea și a plecat. 
Laurean a urmat‑o tăcut.

Manda pendula între mânie și resem‑
nare. Știa, în adâncul ei, că Andreea are 
dreptate. Se simțea rușinată că nu a putut 
să ia aceeași hotărâre ca Andreea când a 
fost tânără. Dar acum avea șansa de a‑și 
încuraja fiica să nu repete greșelile ei.

‑ Eu nu o mai ascult pe mama, i‑a zis 
Andreea lui Laurean. Gata. S‑a terminat. 
Nu cred că Dumnezeu se va supăra că nu 
ascult o mamă care mă rupe de El, care 
mă învață să păcătuiesc.

La scurt timp telefonul Andreei a su‑
nat. Era Manda.

‑ Andreea, i‑a zis mama ei, m‑am gân‑
dit. Aveți binecuvântarea mea să faceți 
cum e mai bine pentru voi. Vă sunt ală‑
turi, pentru că vă iubesc. Cel mai impor‑
tant pentru mine este să fiți voi mulțumiți 
și fericiți. 

Andreea nu mai putea de fericire.
‑ Doamne, îți mulțumesc! a strigat în 

gura mare și l‑a îmbrățișat cu bucurie pe 
Laurean. 

‑ Ai zis că nu o mai asculți pe mama, a 
zâmbit Laurean.

Andreea i‑a pus degetele pe buze și a 
izbucnit în râs, de bucurie că mama ei a 
înțeles în sfârșit că nu se cuvine să îți îm‑
piedici copiii să trăiască după voia lui 
Dumnezeu.

Pr. Iosif Cristian Rădulescu
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F
rica de Dumnezeu este începutul 
înțelepciunii, zice înțeleptul Solo‑
mon, iar cu el sunt de acord și Pă‑

rinţii. Alături de ei spun și eu: fericit, de 
trei ori fericit este bărbatul care se teme 
de Domnul! 

Din această frică dumnezeiască se naș‑
te credinţa în Dumnezeu. Ea îl face [pe 
om] să creadă din tot sufletul că dacă s‑a 
dedicat întru totul lui Dumnezeu atunci 
și Dumnezeu va avea grijă de el întru toa‑
te. Și în afară de hrană și acoperiș, întru 
care iarăși Acesta îl așează, altă grijă nu 
are. Ci se supune în toată simplitatea voii 
Domnului, căruia îi urmează.

Când se va înrădăcina această credin‑
ţă în suflet se va desfiinţa pe deplin cu‑
noașterea care dă naștere la îndoială și face 
să se micșoreze credinţa, iar uneori o face 

GHERON IOSIF
Fără voia lui Dumnezeu  

nici nu ne îmbolnăvim, nici nu murim

CUVÂNT

FILOCALIC
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chiar să dispară, întrucât are puterea firii din care se hrănește. Dacă însă va învinge 
credința, în urma multor încercări, atunci se naște, mai bine zis i se dăruiește [omului] 
cunoașterea duhovnicească, aceea care nu stă împotriva credinței, ci cu aripile ei zboa‑
ră și cercetează adâncurile tainelor. Și vor fi acestea două, credința și cunoașterea, su‑
rori nedespărţite.

Să cercetăm noi, cei care ne‑am dedicat lui Dumnezeu, dacă este credință ceea ce 
ne stăpânește sau este cunoaștere. Dacă lași totul în seama lui Dumnezeu ai înțeles ce 
anume este credinţa și vei afla fără îndoială ajutor la El. Atunci, de mii de ori dacă vei 
fi încercat și ispitit de Satana pentru a‑ți lua credința, tu să preferi de mii de ori să mori 
decât să dai ascultare cunoașterii. Astfel ți se va deschide poarta tainelor. Și te vei mi‑
nuna înţelegând că mai înainte erai legat cu lanțurile cunoașterii, iar acum zbori cu 
aripi dumnezeiești deasupra pământului. Și respiri alt aer, al libertății, de care ceilalți 
sunt lipsiţi.

Iar dacă vezi cunoașterea că te stăpânește și te pierzi la cel mai mic pericol și dez‑
nădăjduiești, atunci să știi că nu ai încă credinţă, că nu ai încă nădejde deplină în 
Dumnezeu, care poate să te scape de orice rău. Îngrijește‑te să te îndrepți, ca să nu fii 
lipsit de un astfel de lucru bun.
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Ia aminte acum la ceea ce îți voi spune. 
A venit odată la noi un călugăr care fu‑

sese în Elveția pentru că suferea de trei 
boli groaznice, nevindecabile. Cheltuise 
mulți bani și luase multe medicamente. 
Era bogat. Cineva i‑a spus să vină la mine 
și să‑mi spună gândurile lui. Mi‑a fost milă 
de el. I‑am spus că o să se facă de îndată 
bine, numai să creadă că Dumnezeu poa‑
te să‑l vindece. Dacă ar fi să vă spun toată 
povestea și cât m‑am chinuit să‑l conving 
ar trebui vă scriu patru coli, cel puțin. Nici 
nu voia să plece, nici nu se lăsa convins. 
Până când Dumnezeu a lucrat; și a auzit 
acela o voce în chip omenesc: ,,De ce nu 
asculți, ca să te faci bine?”. Și așa s‑a vin‑
decat. Eu îi ceream să mănânce ceea ce 
medicii îi spuneau că dacă mănâncă va 
muri; și să‑și pună toată nădejdea în 
Dumnezeu. În felul acesta îi ceream să lase 
cunoașterea și să urmeze credinței. În loc 
să mănânce de zece ori pe zi, cum i se spu‑
nea, i‑am spus să mănânce o singură dată 
și să‑și pună nădejdea în Dumnezeu. 
Numai trei zile l‑a încercat Dumnezeu și 
a fost de ajuns. Iar eu mă rugam pentru el 
cât puteam. Noaptea am văzut în somn 
doi șerpi înfricoșători care îl cuprinsese‑
ră să‑l omoare. Unul i se încolăcise în ju‑
rul gâtului, iar el striga cu țipete sălbatice 
să‑l scap. M‑am luptat cu sălbăticiunile și 
le‑am omorât, apoi m‑am trezit. Atunci a 
venit la mine și mi‑a zis: „M‑am făcut bine. 
Sunt ca un nou‑născut!”. Și într‑adevăr, 
trupul lui se refăcuse ca trupul unui prunc. 
Medicamentele, pastilele și injecțiile le‑a 
aruncat într‑o prăpastie. Și a trăit pe de‑

plin sănătos, mâncând numai o singură 
dată pe zi.

Vedeți, dar, câte lucrează credinţa? Să 
nu credeţi că eu am făcut ceva. Nu. Nu am 
o astfel de putere. Credința este aceea care 
are putere să săvârșească astfel de minuni.

Ascultați iarăși.
O călugăriţă mi‑a scris că este suferin‑

dă și că dacă nu va face operație va muri. 
Eu îi scriu și îi spun contrariul. Aceea iarăși 
îmi scrie că doctorul i‑a spus că dacă nu se 
va opera în nu știu câte zile va muri. Eu iar 
îi scriu: „Ai credinţă! Lasă totul în grija lui 
Dumnezeu! Preferă mai curând moartea.”. 
Mi‑a răspuns după un timp că s‑a făcut bine.

Vedeți? De nenumărate ori am încer‑
cat acest lucru. Când pui moartea în fața 
ta și o aștepţi, cu fiecare clipă moartea fuge 
de tine. Când îți este frică de moarte moar‑
tea te urmărește în continuu. Am înmor‑
mântat trei tuberculoși, nădăjduind că se 
va lua boala și la mine. M‑am îmbrăcat cu 
haina unui muribund, dar moartea fugea 
la cei care se temeau de ea. Sunt bolnav de 
o viață întreagă. Nu am luat niciun medi‑
cament. Am mâncat ceea ce‑mi era în mod 
insistent contraindicat. Și unde‑i moartea?

Vă scriu toate acestea pentru că iubiți 
desăvârșirea. Cei din lume nu păcătuiesc 
săvârșind cele ce țin de cunoaștere, pen‑
tru că nu caută altă cale. Vreau să vă spun, 
după toate acestea, că fără voia Domnului 
nici nu ne îmbolnăvim, nici nu murim. Să 
fugă de la noi puțina credinţă.

Cuvinte culese de pr. Lucian Podar
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Dragi copii,
în fiecare an, a doua zi după Rusalii, creștinii 

ortodocși prăznuiesc Sfânta Treime. Cea mai fru-
moasă reprezentare a Sfintei Treimi îi aparține 
pictorului și sfântului Andrei Rubliov. 

Vă aduceți aminte de versetele din Biblie în 
care Dumnezeu i se arată lui Avraam la stejarul 
Mamvri? 

„Apoi Domnul S‑a arătat iarăşi lui Avraam la 
stejarul Mamvri. [...] Atunci ridicându‑şi ochii săi, 

Icoana Sfintei Treimi,  
a cuviosului Andrei Rubliov

a privit şi iată trei Oameni stăteau 
înaintea lui; şi cum l‑a văzut, a aler-
gat din pragul cortului său în întâm-
pinarea Lor şi s‑a închinat până la 
pământ.” (Facerea 18, 1 ‑2).

După cum obsevați, primul ver-
set ne spune că „Domnul S‑a ară-
tat lui Avraam”, pentru ca în cel 
de‑al doilea verset să aflăm că „trei 
Oameni stăteau înaintea lui”. Înțe‑
legeți cine sunt cei trei Oameni? 
Aceștia sunt Domnul. 

În versetul următor, Avraam li 
se adreseaza celor trei bărbați cu 
„Doamne”: „Doamne, de am aflat 
har înaintea Ta, nu ocoli pe robul 
Tău!” (Facerea 18, 3). Deși bărbații 
erau trei la număr, Avraam li se 
adresează ca unei singure persoane. 
Acest lucru explică faptul că Dum-
nezeu este Unul întreit în Persoane: 
Dumnezeu‑Tatăl, Dumnezeu‑Fiul și 
Dumnezeu‑Sfântul Duh. 

Având ca reper această întâlni-
re a lui Avraam cu Dumnezeu, An-
drei Rubliov a reprezentat în icoa-
na sa Sfânta Treime sau Troița1.

1. 1. Treime. 2. Cruce mare de lemn sau 
de piatră (împodobită cu picturi, sculp‑
turi, inscripții și uneori încadrată de o 
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Priviți cu atenție icoana. 
Cine din icoană credeți că Îl re-
prezintă pe Tatăl? Cine pe Fiul 
și cine pe Sfântul Duh?

Persoana din mijloc Îl repre-
zintă pe Mântuitorul Hristos. Dacă 
vă amintiți de icoana din biserică, 
Hristos este îmbrăcat în culorile 
acelorași veșminte: roșu‑purpuriu, 
care simbolizează firea ome-
nească, și albastru, care simboli-
zează firea dumnezeiască. Un alt 
detaliu interesant este copacul 
din spatele Său, care simbolizează 
lemnul Sfintei Cruci. Dacă priviți 
cu atenție, veți observa că Mân-
tuitorul Hristos se află în Potirul 
format din conturul Tatălui și de 
Sfântul Duh (liniile galbene din 
imaginea alăturată), așa cum la 
fiecare Liturghie Sfântă Trupul și 
Sângele Lui se dăruielte credin‑
cioșilor spre a se împărtăși.

Persoana aflată în stânga icoanei este 
Dumnezeu‑Tatăl, Cel în care se naște din 
veci Fiul și din care purcede Duhul Sfânt. Un 
indiciu care ne ajută să înțelegem acest lu-
cru este că celelalte două Persoane (Fiul și 
Duhul Sfânt) Îl privesc împreună pe Tatăl. 
Acest lucru este sugerat și de faptul că în 
spatele Lui se înalță o „casă”, căci „în casa 
Tatălui Meu multe locaşuri sunt”. Pe Tatăl îl 
reprezintă și hlamida2 în roz purpuriu aurit. 

Persoana din dreapta icoanei este 
Duhul Sfânt. Acesta este îmbrăcat în cu-

mică construcție), așezată la răspântii, pe lângă 
fântâni sau în locuri legate de un anumit eveni‑
ment. 3. Icoană formată din trei părți, dintre 
care cele laterale sunt prinse cu balamale de 
cea din mijloc.

2. Mantie împărătească sau arhierească la bizantini.

loarea verde, pentru că verdele simboli-
zează Viața, de aceea și preoții, la sărbă-
toarea Pogorârii Duhului Sfânt (Rusaliile), 
se îmbracă în veșmânt de culoare verde. 
Observați și stânca din spatele persoanei 
Duhului Sfânt, care simbolizează piatra din 
care Moise a izvorât apă, ceea ce ne duce 
cu gândul la Apa Vieții, care este harul 
Duhului Sfânt. 

Imaginea „de viață‑făcătoarei Treimi” 
apare nu numai pe iconostase, ci și în ce-
lelelalte icoane, pe veșmintele liturgice, 
pe cruci, pe vasele liturgice, pe candela-
bre, ceea ce mărturisește adorarea tainei 
Treimii.

Pagină realizată de preoteasa  
Roxana Anamaria Damașcan
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Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile) este, alături de Paști, cea mai veche sărbătoa‑
re creștină, fiind prăznuită încă din perioada Sfinților Apostoli. Învățătura hristică este 
propovăduită de aproape 2000 de ani sub insuflarea Duhului Sfânt, cea de‑a treia 
Persoană a Sfintei Treimi. Despre semnificațiile acestei sărbători și despre mesajul pe 
care ea îl transmite și astăzi am stat de vorbă cu domnul Petre Guran, cercetător științific 
în cadrul Institutului de Studii Sud‑Est Europene al Academiei Române.

Alexandru Ojică: Biserica, instituţie văzută, a luat naștere în ziua Cincizecimii, când 
„toți [apostolii] erau împreună în același loc” (Fapte 2, 1). Unitatea și comuniunea, roade ale 
prezenței Duhului Sfânt, sunt așadar elemente indispensabile primei comunități creștine. Cât 
de mult au contat aceste roade în misiunea pe care Biserica a desfășurat‑o la „toate neamuri‑
le care sunt sub cer” (Fapte 2, 5)?

Petre Guran: Începutul misiunii este grevat de neînțelegerea amplorii ei. În jurul nu‑
cleului iudaic, cu centrul la Ierusalim, trăiau diferite neamuri înrudite cu iudeii, descendenți 
ai altor triburi ale lui Israel, cum erau samaritenii, alături de alte neamuri semite, cu care 
iudeii au trăit în simbioză, de pildă elenizații și romanizaţii. Acesta era micul univers 
internațional al iudaismului, căruia Iisus i se adresase deja (samarineni, canaaneni, gada‑
reni, fenicieni din Tir și Sidon). O dată cu Cincizecimea acest cerc se lărgește către abso‑
lut toate neamurile. A fost nevoie ca Petru să aibă o vedenie, și anume că toate neamuri‑
le sunt curate, apoi să vină Pavel, format în școala fariseilor, să‑și pledeze cauza 
extinderii Evangheliei la toate neamurile, pentru ca mesajul Pogorârii Duhului Sfânt să 
fie înțeles. Abia cu plecarea apostolilor spre noi orizonturi s‑a descătușat cu adevărat 
această energie universalistă. Cu toate acestea, punctele de sprijin ale misiunilor aposto‑
lice au fost comunitățile iudaice dispersate în întreaga lume. Israel s‑a extins în întreaga 
lume, înglobând‑o în cunoașterea adevăratului Dumnezeu.

Universalitatea este foarte greu de trăit, nu numai din cauza barierei lingvistice (în 
antichitate aceasta era depășită prin cele două limbi de circulație internațională, greaca 
și latina, iar azi prin engleză), ci și din cauza faptului că este contraintuitiv și împotriva 
experienței de viață primară. Universalismul la care cheamă Hristos este o provocare pe 
măsura îndemnului de a‑ți iubi dușmanul. Ne naștem într‑o familie și învățăm de mici să 

„LA CINCIZECIME OMUL TACE  
ȘI VORBEȘTE SFÂNTUL DUH ÎN EL”
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fim solidari cu familia și casa părintească, 
fiindcă acesta e primul univers cunoscut și 
familiar. Ceea ce se situează în afară este 
necunoscutul, în mod potențial periculos. 
Cercurile spațiului familiar se lărgesc pe 
măsură ce creștem, dar nu devin niciodată 
coextensive universului, fiindcă ființa uma‑
nă este limitată în timp și spațiu. Numai 
dezvoltarea ființei spirituale în noi ne per‑
mite să depășim aceste limite materiale. 
Unitatea și comuniunea primilor creștini 
erau în mod natural trăite prin punctul con‑
vergent care era Iisus Hristos. Unitatea era 
de credință.

A.O.: Lista neamurilor enumerate de 
Sfântul Luca (Fapte 2, 9‑11) a dus la nenu‑
mărate interpretări din partea bibliștilor, cea 
mai răspândită fiind ideea că, prin aceste nea‑
muri, evanghelistul Luca a avut în vedere în‑
treaga lume. Cât de reprezentative sunt aces‑
te neamuri pentru Imperiul Roman din timpul 
Apostolilor? Ce mesaj vrea să transmită 
Sfântul Evanghelist Luca?

P.G.: Această unitate, în pofida diver‑
sității limbilor, trimite direct la diferența 
dintre divinitățile poliade, idolii neamuri‑
lor, care întăresc un neam și‑l închid în sine, 
și Hristos, care este identic în toate limbi‑
le. În mod limpede, neamurile enumerate 
depășesc diversitatea din Imperiul Roman. 
Universalitatea creștinismului nu se limi‑
tează la cea a Imperiului Roman. Enume‑
rarea neamurilor indică la modul cât mai 
autentic posibil universul cunoscut la acea 
vreme. Mezii și parții reprezintă celălalt im‑
periu cu pretenții universale în epocă, al 

treilea Imperiu Persan din platoul iranian. 
Imperiul Part este principalul competitor 
al Imperiului Roman, de aceea trebuie re‑
marcat faptul că enumerarea începe cu 
aceștia. Mesajul s‑a întruchipat în răspân‑
direa creștinismului pe întreg globul. 

A.O.: Condacul din Duminica Rusaliilor 
(„Când Cel Preaînalt, pogorându‑Se, a ames‑
tecat limbile, a despărțit neamurile; iar când 
a împărțit limbile cele de foc, la o unire pe toți 
a chemat; și cu un glas slăvim pe Duhul cel 
Preasfânt”) pune în antiteză evenimentul ha‑
rismatic de la Cincizecime cu cel din Vechiul 
Testament, când au fost amestecate limbile 
(Geneză 11). Care este, de fapt, mesajul pe 
care creștinul trebuie să‑l deprindă permanent 
în Biserică?

P.G. :  A m e s te c a rea  l i m b i l o r  l a 
construcția turnului din Babilon reprezin‑
tă o ipostază repetitivă a umanității, aceea 
a rebelului, a omului care vrea să devină 
Dumnezeu prin propriile forțe, care vrea 
să‑i smulgă lui Dumnezeu cerul. Așa a pro‑
cedat și Adam în rai, căci s‑a lăsat ispitit de 
ideea de a deveni ca Dumnezeu, așa au pro‑
cedat generațiile de dinainte de potop, în 
care s‑a petrecut amestecul dintre fiii lui 
Dumnezeu și fiicele oamenilor (Facere 6), 
așa au făcut și constructorii Babilonului, și 
de fapt toți creatorii de utopii de‑a lungul 
istoriei. Este dorința de înveșnicire aici, pe 
pământul izgonirii. Este ispita răzbunării 
pe Dumnezeu, replicând primul rai pe pă‑
mânt; dar rezultatul este chiar iadul. 
Unitatea de înțelegere de la Cincizecime 
este antiteza orgoliului uman. Fiecare își 
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suspendă divinitatea poliadă care îi dă identitea 
ontologică de descendent dintr‑un zeu fondator al 
cetății. La Cincizecime omul tace și vorbește Sfântul 
Duh în el. Mă refer acum la tăcerea ascultătorilor 
de la Cincizecime. Ei aud cu urechea minții ceea 
ce Duhul comunică identic în orice limbă. 

Despre unitatea Bisericii trebuie să ne amintim 
că este în „Duh și în Adevăr” (In 4, 23). Sfântul 
Siluan aduce mărturie asupra faptului că omul care 
s‑a unit cu Hristos s‑a unit cu toată umanitatea și 
cu fiecare om în parte. Această unitate ontologică 
și spirituală are ca expresie taumaturgică „străve‑
derea”, capacitatea omului îndumnezeit de a 
cunoaște tainele inimii aproapelui său, căci prin 
Hristos s‑a unit cu acesta. La fel va fi și unitatea es‑
hatologică a Bisericii: câți vor fi întru Hristos vor 
fi într‑un gând și între ei, iar câți vor fi îmbracăt un 
idol în aparențele creștinismului vor alege să se des‑
partă, de dragul „zeciuielii din izmă, din mărar și 
din chimen” (Mt 23, 23).

A.O.: Biserica, instituție văzută, a cunoscut în is‑
toria ei diverse relații cu autoritatea statală, de la „sim‑
fonia” bizantină la procesul de secularizare, ale cărui 
consecințe le trăim. Ce însemnătate are pentru un is‑
toric sărbătoarea Rusaliilor, în anul 2020?

P.G.: Până să ajungă la „simfo‑
nie”, relația comunităților creștine 
a  î n c e p u t  p r i n  p e r s e c u ț i e , 
indiferență și toleranță. La trei se‑
cole după Răstignirea lui Iisus din 
Nazaret s‑a petrecut un lucru puțin 
probabil în lumea romană de 
atunci: schimbarea radicală de ati‑
tutine a unor împărați romani față 
adepții lui Iisus Hristos. Este vorba 
despre edictul de toleranță care le 
restituie creștinilor proprietățile și 
le îngăduie să aibă un cult public, 
în condițiile unei multiplicități de 
religii și de forme cultuale, dintre 
care majoritatea private. Timp de 
un secol, cultul creștinilor a tot 
crescut în importanță politică, până 
ce împăratul Theodosie l‑a decla‑
rat drept cult dominant; iar după 
încă un secol și jumătate Iustinian 
l‑a declarat cult unic și exclusiv. 
Termenul de „simfonie” este o ex‑
trapolare modernă a unui cuvânt 
împrumutat fără precizie ideolo‑
gică dintr‑o Novelă a lui Iustinian, 
și de aceea nu este o bună descri‑
ere a raportului dintre stat și Bise‑
rică, în antichitatea târzie. Altfel 
spus, nu a existat simfonie în pri‑
mul mileniu, ci mai degrabă o fu‑
ziune totală între stat și Biserică, 
în care împăratul exercita de facto 
rolul de conducător al unității 
imperial‑bisericești. Această apa‑
rentă „simfonie” dintre Biserică și 
Imperiul Roman se poate să se fi 
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transformat într‑un handicap pentru răs‑
pândirea creștinismu‑lui. Observăm că 
imperiile antagoniste Imperiului Roman 
s‑au străduit să consolideze și să dezvolte 
mai multe alternative religioase la crești‑
nism: de pildă zoroastrismul, în Imperiul 
Sassanid, arianismul, în regatele germa‑
nice, islamul, în Imperiul Arab, iar khaza‑
rii au optat pentru iudaism, spre a ieși din 
logica competiției dintre creștinism și is‑
lam. Prin acest fenomen al confesionali‑
zării puterilor politice spațiul interna‑
țional s‑a reîntors la logica divinităților 
poliade, protectoare ale unui clan politic. 
Lucrez la o carte care încearcă să explice 
mai în adâncime complexitatea relațiilor 
dintre Biserică și societate, carte care se 
va intitula Ideea ortodoxă. Nostalgia 
despărțirii religiei de societate. Biserica nu 
a fost fericită nici în perioada zisă simfo‑
nică. De remarcat este faptul că biserici 
creștine de tot felul au înflorit și în struc‑
turile politice necreștine. Cel mai la înde‑
mână exemplu este cel al Bisericii orto‑
doxe din Imperiul Otoman. Sfârșitul 
societăților creștine din Imperiul Otoman 
a fost produs de amalgamul dintre națiune 
și religie. Același mecanism de respingere 
a creștinismul a fost produs și de coloni‑
alismul occidental. Creștinismul a fost ex‑
pulzat din China din această cauză, în se‑
colul al XVIII‑lea, unde făcuse mari 
progrese. Pe scurt, „simfonia” a fost o mare 
iluzie. Secularizarea este, în parte, o reacție 
la „simfoniile” dintre principi și biserici, 
responsabile de sângeroasele războaie re‑
ligioase din secolele XVI‑XVII; pe de altă 

parte, prin secularizare societățile au 
înțeles că nu pot funcționa fără o divini‑
tate poliadă, adică fără un liant ideologic. 
Astfel s‑au născut idolii lumii moderne: 
naționalismul, comunismul, fascismul. Cu 
cât mai „mut și surd” este idolul, cu atât 
mai sângeroși sunt adoratorii săi. Aparenta 
criză a creștinismului în Europa ține toc‑
mai de reflexele „simfonice” ale slujitori‑
lor altarului. Abia când vom înțelege că a 
fost o greșeală punerea lui Hristos pe stea‑
gurile de luptă vom culege roadele bene‑
fice ale secularizării. Altfel, „taina fărăde‑
legii [...] lucrează” deja în lume, după cum 
spune Apostolul Pavel, și totuși suntem 
chemați de Domnul să fim secerători în 
holdă, căci roada este multă. Cincizeci‑
mea ne amintește de aceste lucruri prin 
detalierea neamurile care se simt unite în 
Iisus Hristos.

A.O.: Ce ar trebui să‑i amintească săr‑
bătoarea Pogorârii Duhului Sfânt unui pre‑
ot? Dar unui credincios?

P.G.: Că trebuie să fie ca Iona, uneal‑
tă sinergică a lui Dumnezeu. Lumea cos‑
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mopolită, aproape post‑umanistă, este 
Ninive, este lumea nu te aștepți să te audă 
cineva, darmite să te mai și asculte. Că‑
tre această lume surdă și mută este trimis 
preotul universal al creștinismului. Re‑
fuzul lui Iona de a‑și împlini misiunea 
ţine de mizantropie, pe care o pune în 
cele din urmă pe seama lui Dumnezeu. 
Nu‑i vine să creadă că Dumnezeu se poa‑
te milostivi de creația Sa, astfel încât să 
difere sau chiar să anuleze o distrugere 
anunțată. 

Dar să nu uităm că preotul, în crești‑
nism, este expresia condensată într‑o sin‑
gură persoană, delegată de grup, a preoției 
universale, a întregului grup euharistic. 
Credincios înseamnă inițiat. Credincio‑
sul este sfântul din epistolele pauline. Cel 
care se cuminecă periodic îl are pe Dum‑
nezeu în el. Presbiterul creștin este dele‑
gat pentru gestul ritual al consacrării, dar 
chemarea lui Iona o are orice creștin bo‑
tezat. Creștinul vorbește lumii despre 
Dumnezeu în primul rând prin viața pe 
care o duce, prin felul în care își rânduiește 
familia, dar și prin atâtea alte harisme ale 
credinței. Medicii homeopați, osteopați, 
medicina naturistă, acupunctura sau pre‑
sopunctura sunt tot atâtea căi prin care i 
se poate vorbi despre Dumnezeu omului 
contemporan. Revenirea la materialele 
naturale, în arhitectură, neglijate și uita‑
te din cauza predominanței ideologice a 
progresismului, este de asemenea o che‑
mare la recunoașterea faptului că Dum‑
nezeu a așezat tot ce îi e de folos omului 
în creația Sa. În agricultură, revenirea la 

ceea ce este natural și ecologic este o măr‑
turie despre bunătatea lui Dumnezeu. 
Aici ne întâlnim cel mai des cu necesita‑
tea de a‑I mulțumi Domnului pentru toa‑
te, și pentru roade și pentru lipsa de roa‑
de. Dacă forțăm pământul să dea roade, 
prin industrializare, ridicăm un turn ba‑
bilonian.  

Binefacerea creștină încă suferă de o 
perspectivă burgheză: un om avut își 
rupe un fragment de timp sau un frag‑
ment, oricum imperceptibil, din avere 
pentru un scop altruist, gestionat de 
specialiști în filantropie. Or, binefacerea 
trebuie înțeleasă ca o dedicare a întregii 
vieți binelui. Trebuie depășită dihoto‑
mia dintre viața noastră, cu obiectivele 
ei profesionale și sociale, cu egoismele 
ei naturale, cu dușmăniile și competițiile 
ei implicite, și actul singular, dar specta‑
culos, al binefacerii. Cine își dedică fie‑
care clipă iubirii aproapelui, fără rațiuni 
propagandistice și fără minciună, este un 
filantrop. Dar aici trebuie distins între 
binele comun al politicii și iubirea aproa‑
pelui. Binele comun poate să însemne 
ceva rău pentru un individ. Din punct 
de vedere creștin este inacceptabil. De 
fapt, cu cât mai mărunt e binele pe ca‑
re‑l faci, cu atât e mai creștinesc. Imen‑
sul mesaj al Cincizecimii este că nu tre‑
buie să demonstrezi lumii nimic, că nu 
trebuie să te afirmi, nu trebuie să te im‑
pui, ci doar să‑L lași pe Dumnezeu să‑ţi 
transfigureze munca, viața, nevinovăția, 
blândețea, răbdarea într‑un cuvânt pe 
înțelesul tuturor limbilor.
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VĂ DAU
PACEA MEA

(Ioan. 14, 27)

Nimeni nu are inteligență dacă nu are smere‑
nie. Cel care nu are smerenie nu înțelege nimic. 
Și nimeni nu este smerit dacă nu are pace. [...] 

Oricare ar fi căile pe care merg oamenii în lume, 
oamenii nu vor afla pacea atâta timp cât nu s‑au 
apropiat de nădejdea în Dumnezeu. Inima nu are 
pace, departe de necazuri și piedici, atâta timp cât 
nu a dobândit nădejdea. Dar, după ce a găsit‑o, 
pacea îl liniștește și îl umple pe om de bucurie. Așa 
a grăit gura cea preaiubită, gura plină de sfințenie: 
Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu 
vă voi da odihnă, după cum zice Matei (11, 28). 
Aproprie‑te, spune El, nădăjduiește în mine și te vei 
odihni de toată lucrarea și de toată teama.

Sf. Isaac Sirul   
Cuvântări ascetice
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S fântul Isaac Sirul ne poartă să înțe‑
legem că smerenia, pacea și nădej‑
dea formează o unitate insepara‑

bilă, care constituie adevărata cunoaștere. 
Într‑adevăr, nu putem cunoaște nimic 
dacă nu avem smerenie, căci omul mân‑
dru nu se vede decât pe sine însuși și nu 
poate cunoaște decât iluziile pe care și le 
face asupra valorii sale personale. Această 
credință amăgitoare în propria sa impor‑
tanță se va spulbera mai devreme sau mai 
târziu, dezvăluindu‑i slăbiciunea, neștiința 
și neputința. „De mândrie bolește cine se 
ține departe de Dumnezeu și își atribuie iz‑
bânzile puterii proprii. Așa cum cine urcă 
pe o pânză de păianjen cade și ajunge jos, 
tot așa cade și cel ce se încrede în puterea 
proprie.” (Sf. Evagrie Ponticul, În luptă cu 
gândurile).

Omul trufaș nu‑și află niciodată pa‑
cea, căci trebuie să‑și protejeze fără în‑

cetare falsa imagine de 
sine, care‑l împiedică să‑și 
cunoască adevărata na‑
tură. Mândria este un ob‑
stacol în cunoașterea lui 
Dumnezeu, dat fiind că 
omul își atribuie puterea 
și calitățile unei ființe di‑
vine. Omul mândru, care 
crede în el însuși și nu în 
Dumnezeu, care nu as‑
cultă decât de propria sa 
voință, nu mai are nicio 
nădejde de a‑și afla mân‑
tuirea, pentru că mândria 
duce în cele din urmă la 

deznădejde. Numai smerenia, care își 
pune credința în Dumnezeu și nu în pro‑
pria noastră persoană, poate să ne aducă 
pacea și nădejdea, așa cum ne face să 
înțelegem cuvântul lui Hristos: „Luați ju‑
gul meu asupra voastră și învățați de la 
mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, 
și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.” 
(Matei 11, 29).

Adevărata credință înseamnă a supu‑
ne voinței lui Dumnezeu toate grijile, ne‑
cazurile și durerile noastre, cu o smere‑
nie totală și o nădejde infinită: „Nicio altă 
virtute nu poate înțelege voința divină mai 
mult decât smerenia, renunțarea la orice 
gând și la orice voință proprie. […] Nă‑
dejdea însăși  se  naște  din credința 
desăvârșită: nu ne mai  facem grijă de pro‑
pria noastră viață și nici de moarte, Îi 
încredințăm lui Dumnezeu orice grijă.” (Sf. 
Petru Damaschin, Filocalia).
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Cu cât ne îndepărtăm mai mult de 
Dumnezeu, cu atât sufletul nostru se tul‑
bură și îngrijorarea sporește, căci pacea 
lăuntrică nu poate veni din lume – plină 
de agitație, de griji,  de obstacole, de 
complicații –, nici de la omul de carne – 
făptură slabă, firavă, amenințată de pri‑
mejdii nenumărate și fără apărare în fața 
morții. Astfel încât orice ființă umană, 
cunoscându‑și natura pieritoare și 
neputința – iar prin asta smerenia este un 
mod de cunoaștere –, ar trebui să‑I adre‑
seze lui Dumnezeu această rugăciune:

„Privește‑mă și ai milă de mine,
căci sunt părăsit și nenorocit. 
Neliniștea inimii mele crește,
scoate‑mă din necazul meu !
Vezi obida și chinul meu 
și iartă‑mi toate păcatele mele.”  
(Ps. 25, 16‑18)

Căci păcatul este cauza tuturor neno‑
rocirilor omului și a morții înseși, căci 
păcatul îl îndepărtează pe om de viața 
veșnică ce vine de la Dumnezeu și‑l lea‑
gă de viața muritoare, care vine din aceas‑
tă lume. De aceea cuviosul Paisie Aghio‑
ritul consideră că „cel mai mare dușman 
al sufletului nostru, mai mare chiar decât 
diavolul, este duhul lumesc”. Cu cât oame‑
nii „se îndepărtează mai mult de Dumne‑
zeu, este firesc să nu afle nicăieri odihna. 
De aceea umblă neliniștiți chiar și împre‑
jurul lunii [...], pentru că în toată plantea 
noastră nu încape multa lor neliniște.” (Pai‑
sie Aghioritul, Cuvinte, 1).

În vremurile din urmă neliniștea a 
atins proporțiile unei terori planetare, 
cauzată de virulența și de propagarea 
rapidă a unei epidemii mondiale, care 
îi  amintește omului trufaș al erei 
științifice și tehnice că propriile‑i forțe 
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sunt și vor fi întodeaună insuficiente 
pentru a se apăra de  nenorociri și de 
moarte; cu sau fără epidemie, mai de‑
vreme sau mai târziu moartea se va aba‑
te asupra fiecăruia dintre noi și asupra 
întregii omeniri. Nicio mască, niciun 
dezinfectant, niciun vaccin, niciun leac 
omenesc nu ne pot feri de boala mor‑
tală a desprinderii de izvorul de viață 
ce vine de la Dumnezeu, căci „duhul lu‑
mesc este boală”. „Oamenii și‑au băgat în‑
lăuntrul lor lumea și L‑au alungat de aco‑
lo pe Hristos”, iar o dată cu Hristos au 
alungat pacea, pe care numai Dumne‑
zeu ne‑o poate da. „Când vedem un om 
cu o neliniște mare, cu mâhnire și supăra‑
re, deși le are pe toate și nu‑i lipsește ni‑
mic, trebuie să știm că îi lipsește Dumne‑
zeu.” (Paisie Aghioritul, op. cit.).

Tulburarea, îngrijorarea, teama nu 
vin niciodată de la Dumnezeu, ci de la 
vrăjmașul omului, care, atunci când ne 
slăbește credința, ne aruncă în iadul lă‑
untric al depresiei nervoase și al deznă‑
dejdii. „Depresia este o cumplită cameră 
de tortură a sufletelor, o durere nespusă și 
o pedeapsă mai amară decât orice pedeap‑
să. Pentru că ea imită un vierme veninos 
care atacă nu numai trupul, ci însuși sufle‑
tul, o molie care roade nu numai oasele, ci 
și gândirea, un călău perpetuu care nu sfâșie 
doar coastele, ci vatămă și puterea sufletu‑
lui, o noapte necontenită și un întuneric ne‑
luminos, o furtună și o vijelie, un incendiu 
nevăzut, care arde mai năpraznic decât ori‑
ce flacără, un război fără armistițiu, o boa‑
lă care umbrește pentru mulți cele văzute; 

fiindcă pentru cei aflați într‑o asemena 
dispoziție soarele și natura transparentă a 
aerului par a se tulbura și imită în miezul 
zilei o noapte adâncă.” (Sf. Ioan Gură de 
Aur, Scrisori din exil).

Depresia și frământările lăuntrice sunt 
semnul că ne‑am îndepărtat de Dumne‑
zeu și că ne aflăm sub influența celui care 
„poate să piardă și sufletul și trupul în ghe‑
ena” (Matei 11, 28). De aceea părintele 
Paisie Aghioritul ne avertizează: „Pentru 
nimic în lume să nu aveți neliniște. Neliniștea 
este a diavolului.” (op. cit.).

Credința în Dumnezeu înseamnă a ne 
păstra pacea lăuntrică în orice împrejura‑
re, așteptând cu răbdare și încredere ab‑
solută nu ajutorul oamenilor, ci ajutorul 
lui Dumnezeu:

„Domnul este lumina și mântuirea mea:
de cine să mă tem?
Domnul este sprijinul vieții mele:
de cine să‑mi fie frică?” 
(Ps. 27, 1)

Încrederea, pacea și nădejdea pe care 
ni le dă Hristos nu le vom afla nicăieri în 
lume. Oricare ar fi poverile care ne apa‑
să și încercările dureroase prin care tre‑
cem, Mântuitorul nostru ne spune: „să 
nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăi‑
mânte” (Ioan 14, 27); „în lume veți avea 
necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lu‑
mea” (Ioan 16, 33). Și mai ales „nu te 
teme, crede numai” (Marcu 5, 36).

Viorel Ștefăneanu, Paris
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„Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român 
al Europei Occidentale și Meridionale, as‑
tăzi lansăm seria șezătorilor „Nepsis online”. 
Nepsis Ireland invită tinerii din Irlanda la în‑
tâlniri online pe diferite teme. În această sea‑
ră, Storytime. Vom citi, vom povesti și vom 
împărtăși o mulţime de lucruri unii cu alții. 
Aveți nevoie doar de aplicația Zoom, de mul‑
tă voie bună și de un pic de răbdare atunci 
când tehnologia se opune comunicării. Vă 
așteptăm cu drag începând cu ora 18:00.”

Așa a sunat prima invitație „de caran‑
tină” pentru tinerii noștri voluntari. Ne 
era dor de ei, să‑i vedem și să știm cum se 
simt. Imediat după aceea, echipa de coor‑
donatori Nepsis Ireland a propus organi‑
zarea unor șezători online (așa le‑am nu‑
mit) care să aibă drept scop trecerea 
peste această perioadă prin susținere, în‑
curajare, prin împărtășirea ideilor și prin 
participarea împreună la frumoasele 
activități stabilite.   

Iată câteva din aceste șezători, însoțite 
de gândurile fiecărui coordonator de ac‑
tivitate.

Ș E Z ĂT O R I 

NEPSIS online

NEPSIS COORDONATORI – 
BOOK CLUB
Au fost întâlniri pline de comunicare, 

de descoperire lăuntrică și de aprofunda‑
re a relațiilor interpersonale. Printre cărțile 
parcurse putem enumera Cele 5 limbaje 
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ale iubirii, de Garry Chapman, și Taina iubi‑
rii, de Antonie Bloom.

Cristian Pasere,  
președinte Nepsis Ireland 

STORYTELLING
Cui nu‑i plac poveștile? Poveștile sunt iu‑

bite și de cei mici și de cei mari. Cartea 
Doamna Păresimilor le‑a explicat copiilor din 
poveste, dar și nouă, cu multă delicatețe și bu‑
curie, semnificația Postului Mare, dar și a fie‑
cărei duminici din acest post. Așadar, aflân‑
du‑ne în Sfântul și Marele Post, Doamna 
Păresimilor a fost foarte așteptată de noi toți, 
ca să ne susțină  în acesta călătorie a postului 
și să ne pregătească întru a primi bucuria 
Învierii Domnului.  

Coordonator: Iurie Guțu



51A P O S T O L I A   •   N R .  1 4 7   •   I U N I E  2 0 2 0

P A G I N A  N E P S I S

NEPSIS  
COOKING TOGETHER 
În cadrul atelierului Nepsis Cooking 

Together ne‑am îndulcit cu o prăjitură („ne‑
gresă”) de post pe care am gătit‑o împre‑
ună prin intermediul platformei Zoom. 
Activitatea a fost precedată de activitatea 
Nepsis Tea Time, unde ne‑am cunoscut mai 
bine unii cu alții și am legat prietenii noi 
cu tinerii din Nepsis Roma, care s‑au ală‑
turat activității noastre. În cadrul acestei 
activități tinerii au împărtășit amintiri și 
fotografii din copilărie, au discutat despre 
activitățile lor din carantină, dar și despre 
dificultățile întâmpinate în această perioa‑
dă. După multă  voie bună și discuții am 
savurat împreună delicioasa prăjitură, um‑
plându‑ne inimile de bucurie. 

Coordonator: Bianca Mascan

NEPSIS BOOK CLUB  
(NEPSIS IRELAND)
Încurajaţi de succesul activității 

desfășurate în grup restrâns, ne‑am por‑
nit la un drum mai lung: Book Club pen‑
tru toată lumea. Purtați de valul since‑
rității, am depănat cu toții amintiri și 
ne‑am descoperit rădăcinile persona‑
lității. Am aflat că ne place să fim iubiți 
într‑un anumit fel și că ne manifestăm 
iubirea în anumite moduri. Întâlnirea 
s‑a încheiat cum nu se putea mai bine: 
doi copilași de aproximativ 4 ani și‑au 
manifestat dorul de timpul petrecut îm‑
preună, sub privirile emoționate ale 
celorlalți participanți.

 
Coordonatori:  

Rebecca Pasere și Mihaela Cârdu
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DE CE ȘI CUM CÂNTĂM  
ÎN BISERICĂ?
Această întâlnire a încercat să vină în 

întâmpinarea celor care aveau nelămuriri 
asupra rugăciunii exprimate în biserică sub 
forma cântului. În prima parte a întâlnirii 
am dezbătut câteva indicii ale Sfinților 
Părinți despre cântare, după care a urmat 
o sesiune de întrebări și răspunsuri.  

Coordonator: Cristian Pasere

POETRY CLUB
Deși la prima încercare, Poetry Club a 

reprezentat o întâlnire plină de trăiri fru‑
moase și de aduceri aminte. A fost un pri‑
lej de rememorare a poeziilor dragi, a ani‑
lor de liceu, dar și un prilej de duel în a 
citi împreună poezii, un fel de exercițiu 

de oratorie ad‑hoc. Gazdele atelierului au 
propus poezii pe diferite teme de discuție: 
iubirea (Nichita Stănescu), credința 
(Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, Seamus 
Heaney), natura (Mihai Eminescu), aces‑
tora adăugându‑li‑se poeţii propuși de ti‑
nerii participanți: Radu Gyr, Gustavo 
Adolfo Becque, Grigorie Vieru și alții.

Deși poate părea o invitație la analiză, 
la deslușirea misterelor, a metaforelor și a 
înțelesurilor, fapt ce ar putea să îi sperie 
pe unii participanți mai puțin vorbăreți, 
mai timizi, această întâlnire s‑a dovedit a 
fi o adevărată sărbătoare închinată poe‑
mului. În afara micilor intervenții legate 
de autori, poezia a stat la baza întâlnirii. 
Ascultând versurile, de multe ori singu‑
rul răspuns potrivit a fost tăcerea, zâmbe‑
tul plin de înțelesuri, oftatul, uimirea, 
într‑un cuvânt bucuria.

Coordonatori:  
pr. Cristian Nistor și Mihaela Cârdu
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PAINTING ONLINE
La atelierul de pictură tinerii au ieșit 

puțin din monotonia izolării dându‑și frâu 
liber creativității și imaginației. Tema ate‑
lierului a fost Locul meu preferat din întrea‑
ga lume. Prin intermediul schițelor și al 
imaginilor pictate am descoperit locuri, 
trăiri și amintiri dragi nouă. Am călătorit 
în acest mod prin lume, de la siguranța 
casei bunicilor din România până la impre‑
sionantele monumente ale Romei, popo‑
sind, desigur, în familiaritatea consolatoa‑
re a cafenelei locale.

Coordonator: Claudia Florea

GÂNDURI  
DINSPRE PARTICIPANŢI
Cred că întâlnirile „Nepsis online” sunt 

geniale! Cel mai mult mi‑a plăcut întâlni‑
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rea Book club, unde am discutat despre iu‑
bire (cartea Cele cinci limbaje ale iubirii). 
Faptul că am auzit păreri diferite despre 
viață și lume m‑a ajutat să mă conectez cu 
ceilalți, să mă simt înțeleasă, să simt că fac 
parte dintr‑un grup înțelegător, iubitor și, 
într‑un final să înțeleg că, de fapt, toți sun‑

tem unul și că nu există nimic care să nu 
poată fi discutat atunci când avem astfel 
de oameni minunați lângă noi. Pentru 
mine a fost și o sesiune de terapie, în aces‑
te vremuri dificile. 

Întâlnirea Nepsis despre COVID‑19 
(Myth Buster) m‑a ajutat să clarific ce e 

adevărat și ce e fals în le‑
gătură cu acest virus, și ast‑
fel să mă pot proteja pe 
mine și pe cei dragi mie. A 
fost o întâlnire informati‑
vă, de pe urma căreia cu 
toții am beneficiat.

Ramona, Dublin

Hristos a înviat, fraților! 
Sunt foarte bucuros că am 
participat la întâlnirile on‑
line Nepsis Ireland. Am 
avut ocazia să întâlnesc și 
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și lucruri noi: am învăţat cum să gătesc o 
negresă de post și multe lucruri despre 
acest nou virus. De asemenea, am parti‑
cipat la un club de carte și la unul de po‑
ezie, unde mi‑am amintit de perioada când 
am fost la liceu. Îmi este dor de prietenii 
mei din Nepsis Ireland și mă bucur foar‑
te mult că am reușit să‑i văd și să vorbesc 
cu ei prin intermediul acestor întâlniri.

Florica, Dublin 

Atelierele Nepsis sunt super! Sunt un 
loc unde toți putem să interacționam și să 
facem diferite activități. Am învățat mul‑
te lucruri împreună, de exemplu să  facem 
brownies, am aflat multe lucruri utile des‑
pre virus și am citit împreună. Este un loc 
unde ne putem exprima opiniile și unde 
putem discuta împreună. Mulțumim mult 
echipei.

Maria, Dublin

să cunosc mulți tineri frumoși, interesanți, 
și să discut pe diferite teme ziditoare, cum 
ar fi poveștile ortodoxe pentru copii și po‑
eziile preferate. Am gătit împreună prăji‑
turi și ne‑am bucurat de câteva activităţi bi‑
nevenite. Am mai avut ocazia să mă cunosc 
mai bine pe mine însumi, să îmi cunosc 
propriile frici, printre care și timiditatea de 
a vorbi într‑un grup, tămăduite prin grija 
lui Dumnezeu și prin întâlnirea cu ceilalţi 
tineri. Abia aștept următoarele întâlniri on‑
line cu cât mai mulți tineri din Dublin, din 
Irlanda și din alte țări. 

Eugeniu, Dublin

Întâlnirile cu prietenii din Nepsis 
Ireland au fost ca o gură de aer curat în 
această perioadă grea pentru noi toți. Am 
participat la câteva întâlniri și am fost foar‑
te bucuroasă că am reușit să‑mi reîntâl‑
nesc prietenii. De asemenea, am învățat 
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În ultimele luni un cuvânt rostit des de locuitorii întregii planete este cuvântul 
„corona”, de la virusul numit Corona. Sunt puțini însă cei care știu că a existat 
cu adevărat o Sfântă Corona, invocată chiar în cazuri de epidemie și pomenită 
în calendarul ortodox pe data de 11 noiembrie, când mai prăznuim doi sfinți, 
pe Sf. Mina și pe Sf. Teodor Studitul. În Biserica Catolică Sfânta Corona este 

pomenită în ziua de 14 mai, iar la armeni pe data de 10 noiembrie. 

SFÂNTA CORONA  
MIJLOCITOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

P
uţine sunt informațiile despre viața 
acestei sfinte, pe care occidentalii 
o consideră mai degrabă o legendă. 

Însă ceea ce putem afirma dintru început 

este faptul că Sfânta Corona nu are nimic 
de a face cu virusul care a cauzat această 
pandemie cu mii de morți și sute de mii 
de îmbolnăviri. Dimpotrivă, Sfânta Co‑
rona a fost și este invocată în caz de mo‑
limă sau, în limbaj modern, de pandemie.

Deși studiile hagiografice referitoare 
la Sfinții Corona și Victor sunt bine do‑
cumentate, nu se cunosc foarte multe lu‑
cruri despre Sfânta Corona. Tradiția spu‑
ne că a fost soția martirului Victor 
(cunoscut ca Sf. Victor din Damasc sau 
Sf. Victor de Siena) și că a murit la vârsta 
de doar 16 ani, tot de moarte martirică, 
legată fiind de doi palmieri aplecați care, 
lăsați să revină în poziția lor firească, au 
provocat moartea sfintei prin sfâșiere. 

Numele sfintei vine de la cuvântul la‑
tinesc „corona” și înseamnă cunună, fă‑
când referire la cununa muceniciei, la fel 
ca numele grecesc de Stephana, care în‑
seamnă același lucru. De aceea, în unele 
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martirologii se face pomenirea Sfinţilor 
Victor și Ștefania.

ORIGINEA ȘI TIMPUL 
PĂTIMIRII SFINTEI 
CORONA
Legat de viața Sfintei Corona, în afară 

de faptul că a murit ca o mucenică la vârsta 
de 16 ani nu știm prea multe lucruri. Incer‑
titudinea este legată atât de locul martiriu‑
lui (fiind vehiculate mai multe localități), 
cât și de timpul în care acesta a avut loc. 
După tradiția greacă, Sfânta Corona a păti‑
mit în Damasc. O sursă coptă vorbește de 
localitatea Hatay, din Antiohia, aflată în Tur‑
cia, iar sursele latine (între care și Martiro‑
logiul roman) indică Sicilia sau Marsilia. 
Varianta etiopiană pledează pentru locali‑
tatea Alexandria, din Egipt. 

Corona ar fi suferit moartea martirică 
în timpul persecuției lui Dioclețian (312), 
iar după alte surse, mai sigure, în timpul 
împăratului Antonin Pius (161). Conform 
manuscrisului Illustre Certamen, a unui di‑
acon din Antiohia (secolul al IV‑lea), Vic‑
tor a fost un soldat creștin originar din Ci‑
licia. Denunțat în timpul persecuției lui 
Marcus Aurelius de către prefectul Sebas‑
tian, a fost torturat înainte de a muri. În 
timpul torturii, soția unui coleg de arme, 
pe nume Corona, a declarat că este creștină 
și l‑a încurajat pe Victor. Unii susțin că Vic‑
tor era soțul ei, iar alții că ar fi fost tatăl ei. 
Pentru faptul că l‑a încurajat pe Victor în 
timpul supliciului și a mărturisit credința 
în Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, 
Corona a fost arestată și supusă la tot fe‑

lul de chinuri, murind în cele din urmă 
prin sfâșiere. 

VENERATĂ MAI ÎNTÂI  
ÎN NORDUL ITALIEI,  
APOI ÎN IMPERIUL 
ROMANO‑GERMAN
Cinstirea sfintei este confirmată în nor‑

dul și în centrul Italiei începând cu secolul 
al VI‑lea. Moaște ale sfintei au ajuns în nor‑
dul Italiei, probabil din Egipt, prin Cipru și 
Sicilia. În localitatea Castelfidardo, de lân‑
gă Osimo (provincia Ascona), exista de 
timpuriu o biserică închinată Sfinţilor Co‑
rona și Victor, ridicată pe locul unui fost 
edificiu păgân. În anul 1191, episcopul Gen‑
tile de Osimo a trecut‑o oficial în rândul 
sfinților, aducând relicve de la Castelfidar‑
do la Osimo. Totuși, cu mult înainte de acest 
an, moaște ale sfintei au ajuns și pe terito‑
riul Imperiului Romano‑German.

În ziua de 27 octombrie 997 împăra‑
tul Otto al III‑lea își anunța intenția de a 
ridica o mănăstire bendectină la Lous‑
berg, în apropiere de Aachen, care să fie 
închinată „Mântuitorului Iisus Hristos“ și 
„Sfintei Corona”. Drept urmare aduce din 
Italia moaștele mai multor sfinți, pe care 
le așează într‑un relincvariu, în catedrala 
din Aachen, până la finalizarea construcției 
mănăstirii. În anul 1002 Otto al III‑lea 
moare; mănăstirea care trebuia să primeas‑
că moaștele Sfintei Corona nefiind gata, 
acestea rămân în catedrala din Aachen, 
unde în cinstea sfintei este ridicat un al‑
tar. În anul 1691 episcopul locului 
hotărăște renovarea altarului, iar moaștele 
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sunt mutate în cripta catedralei, unde se 
găsesc și astăzi. 

În spațiul german, moaște ale Sfintei 
Corona mai sunt atestate la Magdeburg și 
la Bremen. Cercetătorii au ajuns la conclu‑
zia că, deși nu s‑a bucurat de un cult prea 
vizibil, cinstirea sfintei a fost destul de in‑
tensă în câteva din principalele centre ecle‑
ziastice germane, la începutul celui de‑al 
doilea mileniu creștin. Din aceste centre, 
prin coloniștii germani, cultul Sfintei Corona 
a ajuns, se pare, și în Țara Bârsei.

SFÂNTA CORONA,  
CEL DINTÂI OCROTITOR 
SPIRITUAL AL ORAȘULUI 
MEDIEVAL BRAȘOV?
Coloniștii germani și‑au luat cu ei 

moaște de sfinți din locurile de unde au ple‑
cat. Acești sfinți au devenit, mai apoi, ocro‑
titorii spirituali ai noilor biserici pe care 

le‑au ridicat în Transilvania, între secolele 
al XII‑lea și al XIV‑lea, unde s‑au așezat ca 
urmare a facilităților oferite de regatul ma‑
ghiar. Se pare că acest cult al Sfintei Corona 
a ajuns în Transilvania, la Sibiu și la Brașov, 
prin coloniștii germani veniți din zona 
orașului Aachen.   

Orașul Brașov este atestat pentru prima 
dată într‑un document din anul 1235, sub 
numele de Corona, de unde și denumirea 
germană a orașului, Kronstadt. Această 
menționare apare în lista mănăstirilor pre‑
monstratense vizitate de abatele Friedrich 
de Hamborn. Lista conține comunități mo‑
nastice de pe teritoriul Ungariei medievale 
și al Transilvaniei. Lista originală nu s‑a păs‑
trat, în schimb o copie făcută de Marcus 
Annaert, în 1498, cunoscută sub numele de 
Catalogus Ninivensis, ni s‑a transmis. Ur‑
mând enumerarea mănăstirilor de maici din 
Episcopiile germane de Kärnten, Würzburg, 
Mainz și Münster, textul continuă astfel: 
„In hungaria assigurata est paternitas dyo‑
cesis cumaniae Corono diocesis ultra silva‑
ne Villa hermanni.”. Conform acestei liste, 
mănăstiri premonstratense de  maici exis‑
tau la Sibiu și la Corona (Brașov). Cert este 
însă că mănăstirea din Corona (Brașov) nu 
a rezistat prea mult timp, fiind distrusă în 
timpul invaziei tătare din anul 1241. Exis‑
tă și alte argumente legate de cultul Sfintei 
Corona în ţinutul Brașovului, pe care însă 
nu le mai amintim în acest articol. 

Prin urmare, deși nu există prea multe 
documente legate de lucrul acesta, se poa‑
te totuși spune că acest cult al Sfintei Coro‑
na a fost adus în Transilvania de coloniștii 
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germani, veniți probabil din Aachen 
sau din centrul premonstratens de 
la Magdeburg, și că Sfânta Corona 
a fost ocrotitoarea bisericii mănăs‑
tirii premonstratense până la dez‑
voltarea orașului Brașov. După se‑
colul al XIV‑lea, fiind schimbat 
hramul bisericii, cultul Sfintei Co‑
rona s‑a diminuat. Totuși, două ele‑
mente indirecte o indică pe Sfânta 
Corona ca prim ocrotitor spiritual 
al Brașovului în secolele XIII și XIV: 
în primul rând atributul sfintei, co‑
roana, care apare în cea mai veche 
stemă heraldică a orașului (1378), 
și în al doilea rând denumirea germană a 
orașului Brașov, Kronstadt, derivată din de‑
numirea preurbană a localității, Corona, de 
unde faptul că Brașovul era cunoscut și ca 
„oraș al coroanei”. 

PROCESIUNI  
ÎN CINSTEA SFINTEI 
CORONA, OCROTITOARE 
SPIRITUALĂ ÎN 
MAI MULTE ȚĂRI 
OCCIDENTALE
În mai multe localități din Bavaria, dar 

și din Austria de Jos, se organizează anual 
pelerinaje în cinstea Sfintei Corona. Și în 
capitala Austriei cultul sfintei este destul de 
răspândit. Nu trebuie uitat nici faptul că 
moneda austriacă a fost până în anul 1924 
coroana, denumire pe care au mai avut‑o și 
alte unități monetare. 

Reprezentată cu următoarele atribute, 
doi palmieri și o coroană, Sfânta Corona 

este astăzi ocrotitoarea localități lor 
Castelfidarda și Osimo (Italia), dar și a mă‑
celarilor. Ea este invocată în caz de molimă 
(epidemie) și de vreme rea, dar și pentru 
întărirea în credință sau drept mijlocitoare 
în recuperarea banilor pierduți pe nedrept, 
reprezentând astfel corespondentul femi‑
nin al Sfântului Mina, alături de care este 
pomenită, pe data de 11 noiembrie, în 
Biserica noastră.

 Așa cum a relatat ziarul Lumina din 2 
aprilie 2020, comunitatea din Aachen plă‑
nuise să expună în această vară racla cu 
moaștele Sfintei Corona, motiv pentru care 
a fost începută restaurarea și curățarea ei. 
Până la expunerea publică a raclei cu 
moaștele sfintei, mai ales în această perioa‑
dă marcată de pandemie, să ne rugăm însă 
sfintei și să‑i zicem: Sfântă Corona, roagă‑te 
lui Hristos Dumnezeu pentru noi, păcătoșii. 

Pr. Alexandru Nan



A P O S T O L I A   •   N R .  1 4 7   •   I U N I E  2 0 2 060

DIFERITELE PRACTICI 
MENTALE ȘI EFECTELE LOR  
PSIHO‑EMOȚIONAL 
MEDICALE

Un număr impresionant de cercetări 
neuroștiințifice, de studii calitative, de 
explorări longitudinale și de investigații 
de ordin comportamental evidențiază 
multiplele beneficii cognitive, emoționale 
sau medicale obținute în urma diverselor 
practici meditative.1 Ca urmare a cercetă‑
1. Despre numeroasele înțelesuri ale meditației 

și despre formele ei în diversele tradiții religi‑
oase vezi Brendan D. Kelly, „Contemplative 
Traditions and Meditation”, în The Oxford 
Handbook of Psychology and Spirituality (Lisa 
J. Millar ed.), 2012, pp. 307‑325. Tot aici gă‑
sim date despre câteva dintre cele mai impor‑
tante cercetări care privesc efectele benefice 
ale meditației așa cum este ea practicată în di‑
verse tradiții  religioase sau spirituale. 
Remarcăm, în acest text de sinteză, absența 
mențiunilor și a referințelor privind meditația 
în spiritualitatea creștinismului ortodox. Textele 
Filocaliei ar fi fost o sursă excelentă de docu‑
mentare, iar autori precum Sfântul Isaac Sirul 
nu ar trebui să lipsească dintr‑o astfel de sinte‑
ză. Este de remarcat, de asemenea, puținătatea 
studiilor care explorează efectele benefice ale 
meditației sau ale rugăciunii în tradiția 
creștinismului ortodox. Pe de o parte, putem 
întrevedea în această absență a studiilor care 
privesc efectele benefice ale vieții spirituale 

REVOLUȚIA (MC)MINDFULNESS  
CÂTEVA CONSIDERAȚII DIN PERSPECTIVA 

SPIRITUALITĂȚII CREȘTINE

rilor de acest fel, în ultima vreme s‑au 
strâns multe dovezi privind eficiența 
intervențiilor bazate pe meditație în cazuri 
precum depresia, durerea cronică, anxie‑
tatea sau abuzul de substanțe. În același 
timp, există numeroase inițiative care ur‑
măresc structurarea unor intervenții pri‑
vind diverse tipuri de meditație având 
drept scop ameliorarea hipertensiunii 
arteriale, reglarea răspunsului imunitar 
sau a nivelului de cortizol2, dar și îmbună‑
tățirea tonusului nervului vag sau creșterea 
variabilității ritmului cardiac. În fine, nu 
lipsesc nici preocupările pentru aplicarea 
tehnicilor de meditație în îmbunătățirea 
atenției, în dobândirea unui autocontrol 

creștin‑ortodoxe semnul unei înțelegeri adec‑
vate a credinței creștine, care, în forma ei au‑
tentică, nu caută dovezi empirice. Pe de altă 
parte, însă, abundența studiilor care privesc 
efectele medicale și psihoterapeutice ale diver‑
selor tehnici de meditație propuse de alte 
tradiții spirituale sau religioase ar putea crea 
impresia că viața spirituală din tradiția 
creștin‑ortodoxă este irelevantă în plan medi‑
cal sau psiho‑emoțional. 

2. Britta K. Holzel, Sara Lazar, Mohammed R. 
Mi lad ,  „Could Meditat ion Modulate 
Neurobiology of Learning not to fear”, în 
Positive Neuroscience, Joshua D. Greene, India 
Morrison, Martin E. P. Seligman (eds.), Oxford, 
2016, p. 176.
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general mai bun, în diminuarea stresului 
și în cultivarea emoțiilor pozitive, dar și 
pentru cultivarea unor virtuți precum al‑
truismul, generozitatea, compasiunea sau 
disponibilitatea pentru cooperare.3 O 

3. Ellen Langer, profesor de psihologie la 
Universitatea Harvard, fondator al The Langer 
Mindfulness Institute, care a studiat timp de 
aproape 40 de ani, în diverse forme, efectele psi‑
ho‑cognitive benefice ale meditației, intervie‑
vată fiind de Harvard Business Review face o lis‑
tă de avantaje ale mindfulness‑ului (ale 
meditației) în activitățile economice: „Este mai 
ușor să fii atent. Îți amintești mai mult din ce ai 
făcut. Ești mai creativ. Ești capabil să profiți de 
oportunități, atunci când acestea apar. Ocolești 
pericolele care încă nu s‑au ivit. Îți plac mai mult 
oamenii, iar ei te plac mai mult, pentru că nu 
mai faci atât de multe evaluări. Ești mai haris‑
matic. Tergiversările și regretele pot dispărea, 
pentru că, dacă știi de ce faci un anumit lucru, 

meta‑analiză făcută pe baza mai multor 
studii publicate anterior prezintă ariile 
corticale și subcorticale activate în prac‑
ticile meditative.4

nu te mai învinuiești că nu ai făcut altceva [ …]”. 
(„Mindfulness în era complexității”, interviu cu 
Ellen J. Langer, de Alison Beard, în Mindfulness, 
Ed. Litera București, 2019, p. 12).

4. Meta‑analiza, care a avut în atenție un număr 
de 21 de studii și analize, a inventariat zonele 
din creier influențate de practicile mentale, 
zone care joacă un rol important în câteva pro‑
cese cheie: formarea meta‑cognițiilor (cortexul 
frontopolar), conștientizarea exteroceptivă și 
intero‑ceptivă (cortexul senzorial și cortexul in‑
sular), (re)consolidarea memoriei (hipocam‑
pul), autoreglarea și reglarea emoțională (cor‑
texul orbitofrontal anterior  și mijlociu), 
comunicarea intra și inter‑emisferică (fascicu‑
lul longitudinal superior și corpul calos). (Cf. Ki‑
eran, C. R. Fox et alii, „Is meditation associ‑
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Semnificative în această privință sunt 
rezultatele care arată că modificările indu‑
se de practicile spirituale se resimt încă și 
mai adânc în straturile biologice ale ființei. 
A fost pus astfel în valoare faptul că unele 
practici de ordin spiritual modifică anu‑
mite expresii genetice care modulează răs‑
punsul imunitar. Cercetătorii au explorat 
impactul unei zile de practică intensivă a 
meditației de tip mindfulness asupra ex‑
presiei unor gene și modificările care apar 
după o astfel de practică în privința răs‑
punsului la stres. În cazul subiecților care 
au practicat meditația timp de opt ore s‑a 
evidențiat scăderea producției de citoki‑
ne pro‑inflamatorii, ceea ce indică o mo‑
dificare (reglare) a expresiei genelor care 
comandă producția acestora. Concluziile 
articolului sugerează că practica meditației 
prezintă potențial terapeutic, putând fi 
imaginate diverse strategii de meditație fa‑
vorabile tratamentului în cazul unor 
pacienți care prezintă răspunsuri inflama‑
torii cronice.5 O altă cercetare, publicată 
în 2010, a evidențiat modificări în lungi‑
mea telomerilor ca urmare a unor practici 
cu caracter spiritual. Era cunoscut, la acel 

ated w ith a l tered brain  str ucture?  A 
systematic review and meta‑analysis of mor‑
phometric neuroimaging in meditation prac‑
titioners”, Neuroscience and Biobehavioral Re‑
views, XL(2014), pp. 48‑73, DOI: 10.1016/j.
neubiorev.2014.03.016). 

5. Perla Kaliman et alii, „Rapid changes in histo‑
ne deacetylases and inflammatory gene expre‑
ssion in expert meditators”, Psychoneuroendo‑
crinology, XL(2014), pp. 96‑107, https://doi.
org/10.1016/j.psyneuen.2013.11.004.

moment, faptul că activitatea telomerazei 
reprezintă un predictor al viabilității celu‑
lare.6 Se cunoștea și faptul că telomerii se 
scurtează pe măsură ce îmbătrânim, dar și 
în condițiile unei suferinței cronice, fapt 
care se traduce în mecanisme de copiere 
celulară mai puțin precise. Cercetarea a 
urmărit efectele unei retrageri pe o peri‑
oadă de trei luni, timp în care participanții 
au practicat diverse exerciții de meditație 
menite să faciliteze reflecția la sensul vieții. 
Măsurătorile au arătat că această experiență 
a modificat nivelul telomerazei și lungi‑
mea telomerilor din celulele imune, mo‑
dificând totodată și calitatea răspunsului 
imunitar.7 S‑ar putea spune deci că o 
creștere a gradului de conștientizare a sen‑
sului vieții are un impact profund asupra 

6. Telomerii sunt atașați la capetele cromozomi‑
lor și asistă calitatea copierii informației în mul‑
tiplicarea celulară. Copierea fără erori asigură 
preluarea de către noua celulă a pachetului in‑
tegral de funcții. Telomerii, reprezentând mai 
puțin de a zecea mia parte din ADN‑ul celule‑
lor noastre, se află la extremitățile ADN‑ul fi‑
ecărui cromozom sub forma unor teci de pro‑
teine cu rol protector. Atâta vreme cât 
telomerii rămân funcționali, este posibilă di‑
vizarea repetată a celulelor, în vreme ce, o dată 
cu slăbirea funcției telomerilor, se instalează 
senescența (îmbătrânirea) celulară. (Cf. 
Elizabeth Blackburn, Elissa Epel, Miracolul 
telomerilor, noua știință a păstrării tinereții, Ed. 
Lifestyle, București, 2017, pp. 22‑25).

7. Cf. Tonya L. Jacobs et alii, „Intensive medita‑
tion training, immune cell telomerase activity, 
and psychological mediators”, în Psychoneuro‑
endocrinology, XXXVI(2011), 5, pp. 664‑681, 
https://doi .org/10.1016/j.psy neuen. 
2010.09.010.
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vieții chiar și la nivelul delicatelor proce‑
se intracelulare.8

8. Avem de a face aici cu un fapt semnificativ legat 
de condiția omului în această lume plină de cerințe 
operatorii, de obligații sociale și de oferte de di‑
vertisment. Viața, trăită astfel în decorul acestei 
lumi, în hățișul cerințelor ei, nu își dezvăluie sen‑
sul. Educația, experiența cunoașterii sau diverse‑
le forme de performanță nu soluționează decât 
parțial și temporar problema sensului vieții. Din 
perspectivă spirituală, rezultate de acest fel ne ara‑
tă că, apropiindu‑ne mai des de acele sensuri ale 
vieții care se dovedesc mai cuprinzătoare, ne pre‑
lungim viața. Ca și cum sensul vieții ar fi cel care 
o alimentează! Astăzi mai ales, când viața este de‑
falcată pe obiective mărunte, risipită în mize tre‑
cătoare, captivă carierei, regăsirea unui sens mai 
înalt, pentru care merită să trăim, reprezintă o 
provocare și o necesitate stringentă. În fiecare mo‑
ment trăit în lume fără un scop înalt (pentru care 
să ostenim la organizarea întregii mișcări a ființei 
noastre) Profesia și divertismentul, mass‑media 
și propriile plăceri cer de la noi viață, se cer trăi‑
te, vor să trăim cu ele și pentru ele. Sensul vieții 
pare o redută străină, îndepărtată, față de care, 
prin dispozițiile interiorității noastre, suntem 
situați într‑un mod nefiresc. Trebuie să luptăm, 
să ne poziționăm diferit față de curgerea oferte‑
lor și a evenimentelor lumii pentru a ne apropia 
de sensul vieții. Este vorba de o confruntare per‑
manentă cu atracțiile lumii de consum, cu teme‑
rile și cu slăbiciunile noastre. Pentru împlinirea 
sensului ei, viața cere luciditate și multă nevoință. 
Dacă nu e și luptă pentru sens, viața nu e viață și 
nici sensul ei nu are sens. Rezultatele acestea su‑
gerează că sensul pentru care trăim este un ingre‑
dient esențial al vieții, astfel încât, nesocotind pro‑
blema sensului vieții și ignorându‑i căutările, 
murim puțin câte puțin. Viața fără sens e sortită 
pieirii. Suntem, cu aceste înțelesuri simbolice, în 
apropierea a ceea ce este îndeobște firesc în cu‑
prinsul spiritualității creștine și al vieții de credință. 
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu este Calea, 
Adevărul și Viața omului. Viața Lui, împărtășită 
nouă, și comuniunea cu El, ca finalitate a vieții 
noastre, reprezintă însăși viața noastră. Hristos, 
ca sens al vieții, e și viața omului și a lumii.

PE SCURT DESPRE 
VARIETATEA EXERCIȚIILOR 
MENTALE. DIFICULTĂȚI 
DE SISTEMATIZARE ȘI 
EXTINDEREA PRACTICILOR

În același timp, este important de sem‑
nalat că numeroasele practici de meditație 
și de exersare mintală, unele foarte vechi, al‑
tele noi, provenind fiecare din arii cultura‑
le diferite, anunță dificultăți serioase de sis‑
tematizare. Diverse încercări de încadrare a 
acestor tehnici meditative propun varii cri‑
terii. Unii autori opinează că practicile me‑
ditative ar putea fi împărțite ținând seama 
de maniera în care este utilizată atenția. În 
acest sens, o categorie de practici ar fi ace‑
lea care au în centrul lor atenția concentra‑
tă (CM – concentrative mindfulness), iar o 
alta ar avea în centru deschiderea atenției 
de monitorizare (OM – open monitoring 
mindfulness). Alți autori propun o împărțire 
a acestor practici după scopul lor. În aceas‑
tă taxonomie distinctă, o primă categorie 
este formată din acele practici care sunt ori‑
entate către autoreglarea atenției, către 
experiența imediată. O a doua categorie ar 
viza practicile cu un pronunțat efect terape‑
utic, care urmăresc deschiderea persoanei 
și sporirea capacității de a asimila construc‑
tiv experiențele vieții (cultivând bunătatea, 
compasiunea, iertarea sau reziliența).9 

Dintr‑o perspectivă care ar ține seama 
de conținutul spiritual al acestor practici (în 
accepțiunea cea mai largă a acestui termen) 
9. B. K. Holzel, S. Lazar, M. R. Milad, „Could 

Meditation...”, în Positive Neuroscience, p. 175.
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ar putea fi întrevăzute alte două categorii. 
Una cuprinde tehnicile mentale care nu au 
un astfel de conținut spiritual. Este vorba 
despre tehnicile de concentrare pe respi‑
rație10, sau cele care vizează scanarea cor‑
pului11, concentrarea atenției asupra unui 
obiect sau simpla observare (monitoriza‑
re) a gândurilor, fără intervenția vreunei 
judecăți de valoare.12 În aceste practici lip‑

10. Practicanții învață să‑și îndrepte atenția spre pro‑
pria respirație, să‑și monitorizeze atenția împo‑
triva risipirii, pentru a se fixa numai pe evenimen‑
tul respirației (Cf. Bethany E. Kok, Tania Singer, 
„Phenomenological Fingerprints of Four 
Meditations: Differential State Changes in Affect, 
Mind‑Wandering ,  Meta‑Cognition,  and 
Interoception Before and After Daily Practice 
Across 9 Months of Trening”, în Mindfulness, VIII 
(2017), 1, pp. 218–231, DOI:https://doi.
org/10.1007/s12671‑016‑0594‑9). Herbert 
Benson este unul dintre primii specialiști care au 
cercetat efectele meditației asupra sănătății și le‑
gătura dintre minte și corp (Herbert Benson, 
Miriam Z. Klipper, Relaxation Response, Harper 
Collins, 2000).

11. Este vorba despre exersarea atenției îndrepta‑
te spre corp, spre datele interoceptive și pro‑
prioceptive. Meditatorul monitorizează con‑
stant fiecare parte din corp și readuce atenția 
asupra unei anumite părți a corpului atunci 
când mintea rătăcește (Cf. B. E. Kok, T. Sin‑
ger, „Phenomenological Fingerprints of Four 
Meditations…”, pp. 218–231, DOI:https://
doi.org/10.1007/s12671‑016‑0594‑9).

12. Aceasta este cea mai cunoscută dintre formele 
de mindfulness (meditația centrată pe observa‑
rea gândurilor), descrierea de aici vizând și 
înțelesul cel mai des utilizat pentru mindfulness. 
Practicantul se antrenează să‑și monitorizeze pro‑
priile gânduri fără să se identifice cu conținutul 
lor, fără să fie absorbit de ele, fără să se lase prins 
de emoțiile stârnite de ele. (Cf. B. E. Kok, T. Sin‑
ger, „Phenomenological Fingerprints of Four 
Meditations…”, pp. 218–231, DOI:https://doi.
org/10.1007/s12671‑016‑0594‑9). Tehnicile de 

sesc însă conținuturile de ordin spiritual, 
cum ar fi frumusețea virtuților (compasiu‑
nea, bunătatea) sau contemplarea raționa‑
lității lumii sensibile și a celei inteligibile. 
O a doua familie, potrivit acestei categori‑
zări pe care o propunem, ar putea cuprin‑
de exercițiile meditative care utilizează 
conținuturi cu caracter spiritual. Între prac‑
ticile care s‑ar putea încadra în această ca‑
tegorie se află și meditația (asupra) com‑
pasiunii (compassion meditation)13.

mindfulness sunt cele mai explorate și mai utili‑
zate practici în domeniul terapeutic și în aria cer‑
cetărilor științifice. MBSR (Mindfulness Based 
Stress Reduction), de exemplu, reprezintă o teh‑
nică mintală de monitorizare non‑judicativă a 
propriilor gânduri, care a fost promovată de Jon 
Kabat Zinn. Tehnica este introdusă deja în prac‑
tica medicilor și a pacienților din unele spitale 
din Statele Unite ale Americii.

13. Este important de amintit că starea de compasi‑
une nu vizează doar empatia, ci și o motivație pu‑
ternică în orientarea prosocială sau în compor‑
tamentul de întrajutorare. Meditația asupra com‑
pasiunii vizează acele tehnici menite să cultive 
sentimente de căldură, iubire și disponibilitate 
în îngrijirea semenilor. Una dintre cele mai cu‑
noscute practici mintale de cultivare a iubirii – 
în cercetările recente – este exercițiul bunătate 
prin iubire, derivat din alte tehnici meditative mai 
vechi. Procedeul urmărește să cultive bunătatea 
iubitoare („Metta” din Pali) față de toți semenii. 
Emoționalitatea pozitivă, bunăvoința și priete‑
nia resimțite în raport cu persoanele apropiate 
(cum ar fi mama sau copii) sunt folosite ca ram‑
pă de lansare pentru o deschidere tot mai mare 
către semeni, pentru extensia treptată a emoțiilor 
și a gândurilor pozitive îndreptate către tot mai 
multe persoane. Prin antrenamentul autodirijat 
al imaginației însoțite de emoții pozitive, 
practicanții ajung să includă în preocuparea sau 
în intențiile lor de ajutorare și persoane necunos‑
cute și persoane ostile. (Cf. Olga M. Klimecki 
et alii, „Functional Neural Plasticity and Associ‑
ated Changes in Positive Affect After Compassi‑
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Un reputat profesor de psihiatrie, 
Richard Davidson, propune o altă compar‑
timentare a practicilor de tip mindfulness, 
de data aceasta după un criteriu cronolo‑
gic.14 Etapele ne trimit cu gândul la felul în 
care vechile practici din Extremul Orient 
și‑au pierdut treptat conținutul tradițional 
și elementele de ordin religios sau spiritual. 
Analiza lui Davidson prevede cinci etape 
majore, evidențiind de fapt adaptarea secu‑
larizantă a  practicilor mindfulness. Sunt 
păstrate din vechile forme versiuni slabe, cu 
funcții precis definite în soluționarea unor 
probleme specifice și a dezechilibrelor 
cognitiv‑emoționale apărute în contextul 
actual. Prima dintre etapele propuse de 
Davidson vizează receptarea profundă, ori‑
ginară, a practicii mindfulness. A doua eta‑
pă cuprinde intervalul ultimelor decenii, în 
care tradițiile budiste au fost transferate în 
Occident, păstrând unele elemente de spi‑
ritualitate, dar pierzând conținuturile care 
necesitau un contact cu spațiul cultural de 
origine. În cel de‑al treilea stadiu, consumat 
în trecutul recent, distanța față de stilurile 
tradiționale crește. Este cazul MBSR, teh‑
nica mintală de monitorizare non‑judicati‑
vă a propriilor gânduri (identificată adesea 

on Training”, în Cerebral Cortex, XXIII (2013), 
7, pp. 1552–1561, https://doi.org/10.1093/cer‑
cor/bhs142). Există cercetări cu privire și la alte 
exerciții spirituale distincte, înrudite cu cele în‑
tâlnite în preocupările cu caracter spiritual (cum 
sunt cultivarea unor stări de conștiință lipsite de 
prejudecăți sau exercițiul bunătate prin iubire, care 
face parte din meditația asupra compasiunii).

14. Daniel Goleman, Richard Davidson, Însușiri 
modificate. Știința și arta meditației, Ed. Curtea 
Veche, București, 2018, pp. 9‑10.

cu mindfulness). Un al patrulea stadiu ar fi 
acela al simplelor exerciții mentale de scur‑
tă durată, practicate la birou și facilitate de 
diverse aplicații instalate pe smartfon, eta‑
pă pe care o traversăm în prezent. În fine, 
ultimul dintre stadiile preconizate de David‑
son, care vizează viitorul, ar fi acela în care 
vor fi imaginate și construite diverse strate‑
gii de intervenție bazate pe diverse tipuri de 
meditație în psihoterapie, în actul medical, 
în educație sau în creșterea calității muncii. 
Multe practici spirituale și tehnici medita‑
tive din Extremul Orient au traversat, de‑a 
lungul timpului, aceste etape, pătrunzând 
în Occident și extinzându‑și treptat prezența, 
sub o formă tot mai secularizată, în din ce 
în ce mai multe compartimente ale vieții 
moderne.  

Într‑adevăr, traversăm în prezent un am‑
plu proces de secularizare a acestor prac‑
tici. Față de vechile forme de meditație, 
care îi furnizau practicantului un decor spi‑
ritual de viață, cu o simbolistică integratoa‑
re, dar și coordonatele pentru a se raporta 
spiritual la lume, la viață și la semeni, mul‑
te dintre noile exerciții sunt tehnici neutre, 
capabile să producă doar efecte benefice 
asupra corpului. Chiar dacă reglează con‑
duita socială, aceste tehnici nu oferă sen‑
suri cuprinzătoare pentru viață, pentru se‑
meni și pentru lumea din jur. În abordările 
recente, interesate de tratament și de soluții 
cât mai simple privind problemele și pro‑
vocările zilnice, noile practici pot regla ni‑
velul de cortizol și activitatea sistemului 
imunitar, ba chiar sunt în măsură să deter‑
mine o schimbare a stării psihologice, însă 
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nu se mobilizează în efortul de cultivare a 
virtuților, nu contribuie la asimilarea lăun‑
trică a înțelesurilor mai înalte asupra lumii 
și a vieții.15

În fine, cele mai secularizate exercițiile 
meditative iau aparenţa unor instrumente, 
a unor tehnici mintale sau respiratorii care 
necesită câteva minute pe zi, oferind bene‑
ficii concrete imediate. Simplificarea și fa‑
cilitarea acestor practici înlesnesc pătrun‑
derea lor în programele de dezvoltare 
personală, în ghidurile de lucru privind 
abordarea sarcinilor zilnice la locul de mun‑
că, în pregătirea personalului care lucrează 
în condiții de stres, în actul medical, în școli, 
la clasele mici, ori ca temă de cercetare în 
laboratoare. Extinderea practicilor de 
meditație și a tehnicilor mentale în diverse 
arii de activitate este formidabilă și are ac‑
cente ideologice, nelipsind din îngrijirea 
medicală, din abordările psihoterapiilor, 
din educație și din management, din stra‑
tegiile de luptă împotriva stresului.

Faptul acesta nu este cu totul surprin‑
zător. Preocupările pentru restabilirea 
atenției și a capacității de a trăi în prezent și 
de a fi prezent, întru recăpătarea unui con‑
trol minimal asupra propriei vieți, nu repre‑
zintă decât un răspuns așteptat, o reacție de 
apărare în fața provocărilor multiple ale pre‑
zentului. Diversele presiuni ale vieții urbane, 
cerințele profesionale tot mai presante, inse‑

15. Randye J. Semple, Sean P. Hatt, „Translation 
of Eastern Meditative Disciplines into Western 
Psychotherapy”, în The Oxford Handbook of 
Psychology and Spirituality (Lisa J. Millar ed.), 
2012, p. 334.

curitatea economică, inflația de conținut 
media, de informații, de imagini și alte pre‑
siuni de ordin social sau cultural își accen‑
tuează prezența, mai ales dacă ținem seama 
de faptul că preocupările pentru valențele 
spirituale ale vieții au slăbit considerabil. 
Marcați de ritmul susținut al activităților 
profesionale, de dinamica accelerată a 
societății economizate, trăind sub amenin‑
țarea stresului cronic, a depresiei sau a 
anxietății, putem fi adesea în situația de a 
căuta soluții rapide, eficiente. Contextul 
stresant și derutant de astăzi, dar și efectele 
medicale și de control psiho‑emoțional pe 
care le oferă noile practici, oferă deci o bună 
explicație pentru interesul tot mai mare față 
de exercițiile mentale. Avem de a face cu 
expresia unor nevoi stringente (firești și legi‑
time, până la urmă) resimțite de omul recent, 
de reechilibrare, de întărire, de pregătire 
pentru situațiile presante sau stresante ale 
vieții. Trăind departe de experiența auten‑
tică a vieții spirituale, în decorul acestei lumi 
de consum, viața omului e afectată de neo‑
dihna dorințelor și de neliniștea plăcerii, dar 
și de amenințarea suferințelor și a morții. 
Sub povara muncii, în zgomotul marilor 
aglomerări urbane, sub auspiciile inflației 
de informații, în fața rafalelor publicitare, 
dispoziția omului e încă și mai afectată. De 
aceea, practicile meditative, cu efectele lor 
benefice, promit să ofere o ameliorare a 
situației. Fiind mereu în criză de timp, orice 
rețetă simplă e, desigur, mai atractivă, mai 
ales dacă necesită un efort mic.  

Arhid. dr. Adrian Sorin Mihalache
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Reţete
și sfaturi practice

FOCACCIA GARDEN

Ingrediente: făină tip 0 (250 g), făi‑
nă de grâu dur (250 g), ulei extravirgin de 
măsline (30 ml), apă (310 ml), drojdie 
proaspătă (7 g), miere sau zahăr (20 g), 
sare (5 g), legume pentru decor.

Mod de preparare: se frământă alua‑
tul din făină, apă, drojdie, miere, ulei și 
sare, apoi se lasă la dospit într‑un vas uns 
bine cu ulei de măsline și acoperit cu o 
folie de plastic. După două‑trei ore alua‑
tul se întinde cu grijă într‑o tavă de apro‑
ximativ 35x45 cm și se decorează. Se coa‑
ce în partea de jos a cuptorului, la 220°C 
(ventilat). După 20 de minute se scoate 
tava, se micșorează temperatura la 180°C 
(static), se unge focaccia cu ulei de măs‑
line și se mai coace 5‑10 minute.

TORTELLINI  
CU PESTO DE ALUNE 

Ingrediente: tortellini cu brânză (500 
g), alune de pădure (o cană), pătrunjel, doi 
căței de usturoi, ulei de măsline (125 ml), 
unt (20 g), parmezan ras (60‑100 g), sare, 
piper proaspăt măcinat

Mod de preparare: alunele se pasea‑
ză împreună cu pătrunjelul, usturoiul, trei 
linguri de parmezan ras, o jumătate de 
linguriță de sare și puțin piper. Pastele se 
fierb în apă sărată timp de patru minute, 
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apoi se sotează cu sosul de alune, unt și 
câteva linguri din apa în care au fiert. Se 
servesc cu parmezan, după gust

FRIGĂRUI CU ANANAS

Ingrediente: piept de pui (un kilo‑
gram), un ananas, un ardei verde, un ardei 
roșu, ulei de măsline (50 ml), suc de ananas 
(50 ml), doi căței de usturoi, sos de soia 
(o lingură), sare, piper.

Mod de preparare: carnea, tăiată în 
bucățele cât mai egale, se marinează cel 
puțin o jumătate de oră (sau peste noap‑
te, la frigider) în ulei de măsline, suc de 

ananas, usturoi, sos de soia, sare și piper. 
Se pregătesc frigăruile din carne, ananas 
și ardei și se așează pe grătarul uns cu ulei. 
În 15‑20 de minute sunt gata (se întorc la 
fiecare cinci minute). Se pot servi cu sos 
de iaurt (125 ml de iaurt gras, două lin‑
guri de ulei de măsline, sucul de la o jumă‑
tate de lămâie, puțină sare). 

ÎNGHEȚATĂ ASORTATĂ

Ingrediente: patru ouă, zahăr (100 g), 
smântână (min. 35% grăsime – 300 ml)

Mod de preparare: albușurile se bat 
în spumă tare, întâi simple, apoi cu zahăr. 
Separat se bate și frișca, apoi se amestecă 
cu gălbenușurile (eventual câteva linguri 
de cacao) și cu spuma de albuș, iar pentru 
aromă se adaugă vanilie, piuré de căpșuni 
sau afine (150 g). Se lasă în congelator cel 
puțin două ore înainte de servire.

Pagină realizată de preoteasa 
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