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C
ântarea de mai sus, ce se aude la 
parastase și înmormântări, are un 
rost pedagogic pentru cei care o 

ascultă, dat fiind faptul că cei care se po-
menesc la respectivele slujbe nu mai au 
posibilitatea de a face ceva pentru propria 
lor mântuire. Îndemnul la a afla calea 
mântuirii și sugerarea modului în care 
aceasta se poate afla – prin pocăință – nu 
se adresează celor pomeniți la parastase 
și înmormântări, ci celor care participă la 
acestea, celor vii... Adică, mai precis, mie! 
Eu sunt oaia cea pierdută!

De măsura în care sunt conștient cât 
de pierdut sunt de la chemarea cu care am 
fost chemat (cf. Ef. 4, 1) de către Cel Care 
voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la 

cunoașterea adevărului să vină (1 Tim. 2, 
4) depinde râvna cu care voi căuta calea 
și voi dori după izvorul Vieții și ușa Raiului. 
Dar tocmai de aici vine și pericolul în care 
se află omul de azi, pentru că autosuficiența 
și „siguranța”, ce îl caracterizează, îi dau 
impresia de a fi împlinit. De aceea, ni se 
potrivește îndemnul Sfântului Apostol 
Pavel: Nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă 
preschimbaţi, prin înnoirea minţii, ca să 
deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este 
bun şi plăcut şi desăvârșit (Rom. 12, 2).

Înnoirea minții este, de fapt, pocăința, 
adică lepădarea principiilor de viață ale 
omului cel vechi (cf. Efes. 4, 22) și înlocuirea 
lor cu cele ale omului cel nou, cel după 
Dumnezeu (cf. Efes. 4, 24). În acest fel, se 

SĂ REGĂSIM  
CALEA POCĂINȚEI!

Ceata Sfinților a aflat izvorul Vieții 
și ușa Raiului; să aflu și eu calea, 
prin pocăință. Eu sunt oaia cea 

pierdută; cheamă-mă, 
Mântuitorule, și mă mântuiește.

CUVÂNTUL
EPISCOPULUI

SILUAN
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devine făptură nouă (cf. 2 Cor. 5, 17), care 
tinde mereu spre a se asemăna cu Cel 
Căruia îi urmează – Iisus Hristos.

A căuta să te asemeni cu „modelele” 
acestei lumi căzute și rătăcite înseamnă, 
mai devreme sau mai târziu, a te lăsa bi-
ruit și stăpânit de ea. Căci ceea ce te biruiește 
aceea te și stăpânește (2. Pt 2, 19). Iar lu-
mea întreagă întru cel viclean zace (1 In. 5, 
19). De aceea, vrednic de luat în seamă 
este îndemnul Apostolului (Ioan), ce zice: 
Nu iubiți lumea, nici cele ce sunt în lume – 
pofta trupului și pofta ochilor și trufia vieții. 
Căci și lumea trece și pofta ei, dar cel ce face 
voia lui Dumnezeu rămâne în veac (1 In. 2, 
15-17). Și tot el adaugă: Nu daţi crezare 
oricărui duh, ci cercaţi duhurile dacă sunt 
de la Dumnezeu, fiindcă mulţi proroci min-
cinoși au ieșit în lume (1 In. 4, 1).

Confuzia și dezorientarea, ce-i carac-
terizează pe fiii acestei lumi, constituie, 

așadar, un teren propice 
pentru rătăcire și pentru 
pierderea țelului, chiar și 
atunci când e vorba de cei 
aleși (cf. Mt. 24, 24)... Dar 
Dumnezeul nostru a pus, în-
tru mântuire, pocăința, adică 
posibilitatea de a se „schim-
ba macazul” pe calea vieții 
și de a nu se merge, în mod 
fatalist și automat (teleghi-
dat), pe „calea” deja trasată 
a „fericirii” propuse de „gân-
direa unică” a societății mul-
tilateral dezvoltate, pe care 
omul a plăsmuit-o după pro-

priu-i chip și asemănare...
Pocăința sau schimbarea propriei gân-

diri și a viziunii asupra propriei viețuiri și 
deveniri presupune înscrierea pe calea cea 
strâmtă, ce duce la viață (cf. Mt. 7, 14), cale 
ce nu este presărată cu flori, ci, mai degra-
bă, cu spinii încercărilor și ai suferințelor – 
Crucea. Dar finalitatea acestei binecuvân-
tate căi este bucuria a toată lumea , 
desăvâșire, tărie, putere și neclintire, așa 
cum ne-o făgăduiește și Apostolul, zicând: 
Dumnezeul a tot harul, Care v-a chemat la 
slava Sa cea veșnică, întru Hristos Iisus, El 
însuşi, după ce veţi suferi puţină vreme, vă 
va duce la desăvârșire, vă va întări, vă va îm-
puternici, vă va face neclintiţi. (1 Pt. 5, 10). 
Aceluia fie slava, cinstea și închinăciunea, 
acum și în veci nesfârșiți. Amin.

† Episcopul Siluan 
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
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A
ceste trei pilde, despre comoara ascunsă, despre mărgăritarul de mult preț și 
despre năvodul plin de pești nu sunt istorisite decât de Sfântul Matei și sunt 
concluzia unui întreg șir de alte pilde, pe care bibliștii le reunesc sub numele 

de „Cuvântul în pilde”1. Se pare că nu sunt citite în nicio duminică, în niciun rit, dar 
reprezintă lectura evanghelică la sărbătoarea Sfintei Margareta din Antiohia (20 iulie), 
datorită asemănării numelui ei cu denumirea mărgăritarului.2 În chip surprinzător, 
aceste trei scurte pilde sunt comentate de mulți Părinți ai Bisericii.

Să începem prin a repune aceste Evanghelii în contextul apostolatului lui Hristos. 
Domnul a ținut marele Său Cuvânt de început („Predica de pe munte” – Mt 5, 7), i-a 
chemat pe cei doisprezece apostoli ai Săi spre a le da îndrumări pentru misiune (Mt 9), 
săvârșind apoi o mulțime de minuni, care confirmă învățătura Sa și adeveresc faptul 
că El este Mesia. Foarte curând a devenit cel mai faimos rabbi din Galileea, pe care o 
străbate neîncetat, urmat de mulțimi mari. Așa se petrec lucrurile și aici: „ieșind Iisus 
din casa” din Capernaum, care este centrul misiunii Sale, „cartierul Său general”, unde 
trăiește în obște cu cei Doisprezece, a șezut „lângă marea” Galileei. Așa de mare era 
mulțimea care venise să-L asculte, încât a „intrat în corabie”, probabil corabia lui Petru 

1. De pildă în prețioasa și faimoasa „Synopse des Quatre Evangiles”, a Școlii biblice de la Ierusalim 
(Benoît și Boismard),  de la §125 la 139 (Le Cerf, 1981).

2. Sfânta Margareta este o fecioară mucenică a veacului al treilea și a trăit în Antiohia Pisidiei  (Asia 
Mică). E sărbătorită pe 17 iulie, în Răsărit, și pe 20 iulie, în Apus. Numele său, „Margarita”, este un 
nume persan, care a trecut în limba greacă în timpul cuceririlor lui Alexandru cel Mare, și înseamnă 
„perlă prețioasă”. Este foarte faimoasă în Franța pentru că a fost una dintre cele trei „glasuri” auzite 
de Jeanne d’Arc – împreună cu Sfântul Mihail și Sfânta Ecaterina din Alexandria –, glasuri care i-au 
vorbit în fiecare zi între 1425 și 1431 și au ajutat-o să salveze bunul regat creștinesc al Franței. Este 
numită Marina, în Răsărit (ceea ce va da Marine, în franceză).

MĂRGĂRITARUL DE MULT PREȚ
Trei pilde despre Împărăția cerurilor

(Mt 13, 44-53)

Spre mulțumire Sfintei Margareta din Antiohia, 
care a găzduit parohia noastră vreme de nouă ani 

în biserica sa din Paris
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și a lui Andrei și, așezat în ea ca într-un 
amvon, învăța pe poporul, care stătea pe 
țărm. Acest lucru se petrece cu puțin timp 
înaintea uciderii lui Ioan Botezătorul de 
către Irod Antipa și înaintea misiunii lui 
Hristos în Fenicia. Ne aflăm probabil la 
mijlocul sau la sfârșitul celui de-al doilea 
an al Său de misiune.

Domnul va vorbi îndelung, probabil 
o zi întreagă, și numai în pilde3, dintre 
care unele sunt faimoase (a Semănătoru-
lui, a neghinei, a grăuntelui de muștar) și 
sunt istorisite de cei trei sinoptici. Am vor-
bit deja pe larg despre motivul vorbirii în 
pilde (așa încât trimitem cititorul la arti-
colele respective4), însă este important să 
subliniem că Hristos Însuși le explică uce-
nicilor Săi de ce vorbește în pilde (ei înșiși 
I-au cerut asta: Mt 13, 10-15; Mc 4, 10-12; 
Lc 8, 9-10); în plus, adesea le va lămuri 
înțelesul acestor pilde, lucru atât de prețios 
pentru noi.5 De altfel,Sfântul Marcu pre-
cizează: „și ucenicilor le lămurea toate, de-
osebi” (Mc 4, 34).

După cum spun atât de bine Părinții 
Bisericii, Hristos le cerea ascultătorilor 
3. Pe când Cuvântul Său de început – care se adre-

sează tuturor ființelor omenești, de la Adm și 
Eva până la cel din urmă – nu era în pilde, ci în 
limbaj deslușit, căci este Legea cea Nouă, a ade-
vărului, a vieții și a iubirii.

4. A se vedea introducerea articolului despre 
„Pilda Ospățului ceresc (după Sfântul Luca)”, 
precum și nota 1 (Apostolia, nr. 80, din noiem-
brie 2014).

5. Era într-adevăr foarte important ca viitorii Săi 
întru apostolat să înțeleagă bine sensul duhov-
nicesc al pildelor, pentru a le putea dezvolta, 
la rândul lor, conținutul.

Lui să nu facă eforturi de înțelegere, ci să 
caute adevărul (lucru arătat limpede în 
pildele comorii ascunse și a mărgăritaru-
lui de mult preț). După cum remarcă Sfân-
tul Ioan Gură de Aur6, cărturarii și farise-
ii nu i-au cerut niciodată să le lămurească 
înțelesul acestor pilde, pe când ucenicii 
I-au cerut aceasta. Îndrăznim chiar să adă-
ugăm că Hristos aștepta și spera să I se 
ceară lămuriri, ceea ce nu s-a întâmplat 
prea des (i-a cerut deslușire, de pildă, Sfân-
tul Nicodim purtătorul de mir, membru 
al Sinedriului, care va veni la El noaptea, 
pentru a primi învățătură). Sfântul Grigo-
rie cel Mare7 întărește lucrul acesta: le vor-
bea în pilde „pentru ca sufletul să se înalțe 
de la cele pe care le cunoaște la cele pe 
care nu le cunoaște” (de la „cele pămân-
tești” la cele cerești).

Domnul a istorisit în total opt pilde. 
Cele trei pilde scurte prin care se încheie 
acest lung cuvânt încep toate la fel: „Ase-
menea8 este Împărăția cerurilor9…”. 
Or, tocmai spusese alte patru pilde, care 
începeau toate în același fel: sămânța care 

6. Comentariu la Evanghelia după Matei, Omilia 
47,  p. 294 (Artège).

7. Omilia 11, p. 30, Ed. Sainte Madeleine.
8. „Asemenea” traduce grecescul omoïa. Însă 

expresia cea mai bună se găsește la Sfântul 
Marcu, pentru grăuntele de muștar, și la Sfântul 
Luca, pentru aluat: „se aseamănă, este compa-
rabilă, închipuită în pildă” (în greacă parabolê).

9. Am păstrat „Împărăția cerurilor” pentru că este 
expresia grecească pe care o găsim în cele 3 pil-
de. Însă traducerea cea mai bună ar fi „Împărăția 
cerească”, opusă „împărățiilor pământești”. La 
Sfântul Marcu și la Sfântul Luca textul grec 
spune „Împărăția lui Dumnezeu”.
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crește de la sine, grâul și neghi-
na, grăuntele de muștar și alu-
atul în făină. Aceasta înseam-
nă că Hristos a spus de 7 ori 
la rând „asemenea este Împă-
răția cerurilor”. Șase este nu-
mărul simbolic al Omului, zi-
dit într-a șasea zi, și cel al 
căderii omului, al păcatului, 
când Omul a refuzat să treacă 
la a șaptea zi spre a se uni cu 
Dumnezeu (sâmbăta). Pentru 
asta ar fi trebuit să primească 
să se lepede de tot ce era cre-
at pentru a intra în părtășie cu 
Necreatul – Dumnezeiasca 
Treime. Dar, primind îndem-
nul viclean al șarpelui Satana, 
a preferat puterea dumnezeiască în locul 
lui Dumnezeu Însuși, adică a „deveni ca 
Dumnezeu” (a avea cunoașterea tainei 
creației), însă fără Dumnezeu, fără a se uni 
mai întâi cu El (și deci fără a renunța la tot 
ce nu este Dumnezeu, creaturile și 
creația).10  Hristos ne va arăta, în aceste 
șapte pilde, cum să trecem de la 6 la 7, de 
la pământ la Cer, cum să intrăm în Împă-

10. Pomul cunoașterii binelui și a răului reprezintă 
antinomiile lumii. Omul ar trebui mai întâi să 
accepte să asculte, fără a înțelege, din încredere 
în Dumnezeu, și să facă abstinență, adică să 
moară sieși, pentru a putea să se împărtășească 
din pomul vieții, adică din Dumnezeu. Astfel 
ancorat în Dumnezeu – Ființa – ar fi putut privi 
fără risc duhovnicesc creaturile, care sunt 
aproape de neființă. În loc să progreseze către 
Ființă, el a regresat către neființă: aceasta este 
moartea. Și nu s-a pocăit pentru asta…

răția cerească cea veșnică, în intimitatea 
Persoanelor dumnezeiești.

În aceste trei pilde, Învățătorul ia ele-
mentele naturii drept simboluri ale bogă-
țiilor duhovnicești. Însă aceste bogății, 
care au fost toate create de Dumnezeu, 
cer un efort pentru a fi descoperite și 
dobândite:

- „omul” a trebuit să caute comoara și 
să sape în pământ pentru a o descoperi, 
ceea ce presupune o anumită energie fizi-
că. Ascunsă e comoara, pentru ca desco-
perirea ei să necesite eforturi. Dumnezeu 
nu ne consideră niște cerșetori, ci niște 
„mici dumnezei” (microtheos), după chi-
pul Său: faceți ca și Mine, lucrați, căutați, 
luptați, sârguiți-vă;

- „neguțătorul de mărgăritare” a trebu-
it să caute cele mai frumoase mărgăritare 
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pentru a le descoperi, ceea ce presupune 
finețea psihică, simțul frumuseții;

- pescarii [care nu sunt numiți; vom 
reveni asupra acestui lucru] au trebuit să 
caute locurile cu pește, să arunce năvo-
dul, să-l ridice și să-l aducă pe uscat.

Nu s-a petrecut nicidecum vreun furt 
sau vreo înșelătorie, ci un negoț sau un 
lucru al mâinilor. Totul a fost dobândit 
fie cu un efort financiar considerabil, fie 
cu prețul unei munci epuizante:

- căutătorul de comori a ascuns din nou 
comoara, ca să nu i-o fure cineva. Și a tre-
buit să-și cheltuiască toate bunurile pen-
tru a cumpăra țarina și comoara din ea, pe 
când i-ar fi fost ușor să o fure. Dar harul nu 
poate fi furat: trebuie să dobândim ceea ce 
ne este dat în dar de către Dumnezeu. Sfân-
tul Ioan Gură de Aur spune foarte frumos: 
„nu poate fi cumpărat decât dacă vindem 
totul”. Trebuie deci să pierdem totul pen-
tru a dobândi această comoară (lucru pe 
care Adam și Eva nu l-au făcut);

- neguțătorul de mărgăritare a făcut și 
el la fel ; însă amândoi au trebuit să renunțe 
la tot pentru a dobândi aceste bogății;

- cel de-al treilea caz e diferit, pentru 
că este vorba despre ființe vii (peștii): vom 
mai vorbi însă despre aceasta.

Există o gradare și o progresie în cele 
trei pilde, o ierarhie a valorilor. 

- comoara este alcătuită din monede 
de aur, este ceva minunat, dar nu ceva rar. 
Și este vorba despre o bogăție folositoa-
re, pentru că are o valoare „de schimb”;

- mărgăritarul este unic. Bogăția sa stă 
în frumusețe, care nu este „folositoare”, 

ci gratuită, și a cărei valoare este de 
neprețuit (Grigorie cel Mare). Este dum-
nezeiesc; este un pas mai departe către 
cele negrăite;

- peștii sunt ființe vii, ceea ce repre-
zintă infinit mai mult decât obiectele. Ei 
sunt simbolul omului (cf. cele două pes-
cuiri minunate). Omul este capodopera 
lui Dumnezeu, pentru că este chipul lui 
Dumnezeu.

Pentru aceasta găsim diferențe impor-
tante față de celelelate două pilde. Aici se 
aruncă un năvod. De către cine? De fapt 
năvodul este cuvântul evanghelic, care 
îl scoate pe Om din mare, care simboli-
zează lumea căzută. Hristos este Cel care 
aruncă acest năvod asupra omenirii prin 
Evanghelia Sa, Apostolii urmând Lui. Iar 
peștii scoși din adâncuri reprezintă popo-
rul lui Dumnezeu, Biserica.

Însă după pescuire, care are un carac-
ter definitiv, este o judecată, judecata 
dumnezeiască de la sfârșitul timpurilor. 
Pescarii trag năvoadele la mal. Sfântul Gri-
gorie cel Mare spune că malul simbolizea-
ză sfârșitul vremurilor, când are loc jude-
cata cea de pe urmă, ultimă, a omenirii și 
a întregii creații.11

Pescarii scot peștii din năvoade, iar 
Hristos ne arată că este vorba despre în-
geri (lucru întărit de prorocia pe care o va 

11. În prorocia Sfârșitului Vremurilor și a Judecății 
celei de pe urmă, pe care a făcut-o Hristos (Mt 
25, 31-46), este vorba numai despre oameni 
(„neamurile”). Însă în Apocalipsă vedem că va 
fi și judecata îngerilor căzuți, a demonilor. A se 
vedea articolul nostru din martie 2012 (nr. 48).
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face mult mai târziu). Ei vor pune în 
„vase”12 peștii cei buni (cei care sunt „buni” 
și care au valoare), și îi vor arunca „afară” 
pe cei răi. Acest termen, „afară”, trebuie 
apropiat de „întunericul cel din afară”, des-
pre care vorbește Hristos în prorocia 
sfârșitului vremurilor și a Judecății celei de 
pe urmă. Afară înseamnă departe de Dum-
nezeu, în afara lui Dumnezeu, înseamnă 
Iadul.

Sfântul Efrem Sirul13, Sfântul Ioan 
Gură de Aur14 și Sfântul Grigorie cel 
Mare15 spun aproximativ același lucru: 
toți peștii prinși în năvod sunt oamenii 
care ajung la Credința întru Iisus Hris-
tos. Cei buni sunt „cei care s-au făcut 
desăvârșiți în Evanghelie”13,  iar cei răi 
sunt cei care „au o viață rea”14.

Iată concluzia duhovnicească: trebu-
ie să căutăm fără încetare bogățiile duhov-
nicești, care vin de al Tatăl ceresc, și să 
fim în stare să dăm tot (adică să pierdem 
tot) pentru ele. Mărgăritarul de mult preț 
este unic: este Hristos, care ne aduce 
revelația definitivă, ultimă, desăvârșită, și 
care ne mântuiește de moartea cea veșnică. 
Însă, odată fii ai Bisericii, trebuie să ne fa-

12. Termenul grec aggeion  nu se referă numai la 
„coșuri”. Sunt vase menite din fire să conțină 
și să apere ceea ce este prețios [„potirul” este 
un „vas” sfânt]. Amforele antice slujeau la a 
păstra hrana cea mai prețioasă (grâu, untde-
lemn, vin sau pește în saramură…). Peștii cei 
buni sunt păstrați cu grijă, puși de-o parte.

13. Comentariu la Diatessaron, Sources chrétiennes, 
nr. 121, p. 208. 

14. Ibid., p. 297.
15. Ibid., p. 132-133.

cem asemănători lui Dumnezeu, desăvâr-
șiți, prin Duhul Sfânt. Drumul nostru du-
hovnicesc este treimic.

Concluzia făcută de Hristos la sfârșitul 
acestor trei pilde finale, dar pe care bibliștii 
le consideră ca o concluzie la cele opt pil-
de, pare să se adreseze mai degrabă celor 
Doisprezece, după cum crede Sfântul Ila-
rie de Poitiers, deși nu se spune deslușit. 
„Înțeles-ați toate acestea? Zis-au lui: Da, 
Doamne.” Probabil pentru că le-a arătat 
înțelesul a cel puțin două dintre pilde (cea 
a Semănătorului și cea a neghinei). Dom-
nul adaugă atunci o frază importantă și oa-
recum tainică: „De aceea, orice cărturar 
[învățător al Legii, rabbi] cu învăţătură 
despre împărăţia cerurilor este aseme-
nea unui om gospodar, care scoate din 
vistieria sa noi și vechi.”. Sfântul Ilarie de 
Poitiers16 și Sfântul Ioan Gură de Aur văd 
aici Noul și Vechiul Testament, „Evanghe-
liile și Legea, care aparțin aceluiași Stăpân 
[Hristos, Capul Bisericii] și aceleiași co-
mori [cea dumnezeiască]”16.

Este un frumos răspuns al lui Hristos 
către cărturarii lui Israel, care nu au cău-
tat să afle Cine era El, nici să înțeleagă 
sensul pildelor, și care L-au urât pe ne-
drept. Noii cărturari, Apostolii, episco-
pii, preoții și mirenii creștini sunt chemați 
să se asemene Stăpânului casei, adică lui 
Dumnezeu.

P. Noël TANAZACQ, Paris

16. Despre Matei, II, p. 11, Sources chrétiennes, 
nr. 258.



A P O S T O L I A   •   N R .  1 4 8  -  1 4 9   •   I U L I E  -  A U G U S T  2 0 2 08

1. De ce să ne alegem un Sfânt ocro-
titor al casei?

În Biserica Ortodoxă, cinstirea Sfinților 
nu are loc doar la nivel declarativ, ci se con-
cretizează prin ținerea sărbătorilor, prin 
participarea la slujbele săvârșite în biserici, 
în zilele în care sunt prăznuiți, prin închi-
narea la sfintele lor moaște, toate acestea 
fiind gesturi firești de mulțumire pentru 
ajutorul pe care Sfinții ni-l oferă.

Un alt mod de a-i cinsti pe Sfinți este 
acela de a-i alege ca ocrotitori ai căminu-
lui familial, fapt care se întâmplă adesea, 
de exemplu la momentul Tainei Sfintei 
Cununii. Familia își va arăta cinstirea pen-
tru Sfinții ocrotitori ai casei prin partici-
parea la Dumnezeiasca Liturghie în zilele 
de prăznuire a acestora, considerând acea 
zi ca un hram al casei lor.

2. De ce suntem chemați să ne mân-
tuim și ce este, de fapt, mântuirea?

Mântuirea este eliberarea din robia pă-
catului și a morții și dobândirea vieții de 
veci, în Hristos. Ea ne-a fost făcută cu putință 

De ce...?
prin Întruparea, Jertfa, Învierea și Înălțarea 
Domnului nostru Iisus Hristos la cer și ne-o 
putem însuși prin harul dumnezeiesc, cu 
care trebuie să conlucrăm prin credință și 
fapte bune. Întru mântuire se poate împărtăși 
orice om, căci Dumnezeu „voiește ca toți 
oamenii să se mântuiască și să vină la cunoș-
tința adevărului” (I Tim. 2, 4).

 
3. De ce trebuie să luăm parte la 

Dumnezeiasca Liturghie?

Cine nu ia parte la Sfânta Liturghie, 
acela a încetat a mai fi creștin adevărat. 
Legătura lui cu Hristos e ruptă, unul ca 
acela devenind mădular uscat, bolnav sau 
mort al Bisericii sau al Trupului lui Hris-
tos (Ioan 15, 5-6). De aceea, vechile rân-
duieli ale Sfinților Părinți îi pedepseau pe 
cei ce lipseau de la biserică mai mult de 
trei duminici consecutive (Canonul 11 al 
Sinodului din Sardica și Canonul 80 al 
Sinodului VI Ecumenic). Dacă motive 
serioase te împiedică să fii de față la Sfânta 
Liturghie, trimite pe cineva din ai casei să 
dea o „liturghie” pentru toți sau măcar 
pomelnicul și o prescură, rugând pe preot 



9A P O S T O L I A   •   N R .  1 4 8  -  1 4 9   •   I U L I E  -  A U G U S T  2 0 2 0

D E  C E . . . ?

să te pomenească și să se roage 
pentru tine la timpul cuvenit.

Iată și câteva mărturii patris-
tice despre importanța partici-
pării la Dumnezeiasca Liturghie: 
„Ce întrebare fără rost! Dar crezi 
oare că creștinii ar putea trăi fără 
Jertfa Liturghiei sau că Sfânta 
Liturghie se săvârșește fără creș-
tini?”. De aceea ne îndeamnă 
Sfântul Maxim Mărturisitorul: 
„Tot creștinul trebuie să se afle 
des în Sfânta Biserică și să nu lip-
sească niciodată de la Sfânta Li-
turghie săvârșită în ea, pentru 
Sfinții Îngeri care sunt de față și 
îi scriu de fiecare dată pe cei ce 
intră și se înfățișează lui Dum-
nezeu și care fac rugăciuni pen-
tru ei; de asemenea și pentru ha-
rul Sfântului Duh, care e în chip 
nevăzut pururea prezent, dar în 
chip deosebit mai ales în timpul 
Sfintei Liturghii... Să nu lipsim, 
așadar, de la sfânta biserică a lui 
Dumnezeu, care cuprinde atâ-
tea taine ale mântuirii noastre 
în sfânta rânduială a dumne-
zeieștilor simboluri ce se săvâr-
șesc.”. Iar Sfântul Simeon al Te-
salonicului adaugă: „Să venim, 
dar, la Liturghie în fiecare zi, cu 
dragoste și cu cucernicie, de se 
va putea mai mult decât la altă 
rugăciune, căci din nimic altce-
va ca dintr-aceasta nu va avea fo-
los credinciosul.”.
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EXISTĂM ÎN MĂSURA ÎN CARE 
SUNTEM ÎN RELAȚIE CU CEILALȚI  

ȘI ÎNTR‑O RELAȚIE DE IUBIRE  
CU DUMNEZEU

Partea a II-a

BISERICA TREBUIE SĂ‑ȘI ÎNSUȘEASCĂ ASTĂZI LIMBAJUL 
ȘTIINȚEI ȘI AL PSIHOLOGIEI PENTRU A PUTEA  
SĂ SE FACĂ MAI BINE ÎNȚELEASĂ

Omul de astăzi nu se mai simte vinovat de nimic, e cen-
trat pe el însuși, se admiră în oglindă; pentru narcisist, ce-
lălalt devine interesant doar în măsura în care joacă rolul 
unei oglinzi care flatează. Dumnezeu îi este indiferent. 
Asistăm la un adevărat cult al trupului, iar liberalismul se-
xual capătă dimensiuni suprarealiste. Patologiile narcisis-
mului sunt niște patologii ale insuficienței; într-o lume în 
care numai reușita individuală contează, într-o lume fără 
reguli și fără repere morale sau spirituale, oboseala sufle-
tească și trupească vine să-i amintească omului de limite-
le condiţiei sale. Plictiseala, lipsa de sens a vieţii și o ima-
gine dezastruoasă de sine îl ameninţă în permanenţă; dar 
și vidul existențial, lipsa de sens a vieții. Citim în Frații 

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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Karamanzov că „fără o noțiune precisă a 
rostului său pe lume, în vecii vecilor omul 
nu ar accepta să trăiască”, de unde și epi-
demia de sinucideri din ziua de azi. [4]

Toate acestea arată că psihiatria ar 
trebui să țină cont de latura duhovniceas-
că, religioasă, a omului contemporan. 
Sunt prea puțini psihiatri și psihologi 
care o fac. Pe de o parte, puțini sunt 
credincioși, iar pe de altă parte antropo-
logia creștină nu se predă în facultățile 
de medicină, nici chiar în țările ortodo-
xe. Nu putem reduce persoana umană 
doar la trup și la psihism, la o concepție 
dualistă în care în cele din urmă totul se 
reduce la trupesc. Sfinţii Părinţi ne vor-
besc de suflet și au o concepţie despre 
om care subliniază unitatea trup-suflet. 
Sufletul are două dimensiuni. Prima este 
psihismul, cu puterile lui, pofta, iuţimea, 
senzaţiile, percepţiile, imaginaţia și raţi-
unea. A doua este duhul (după Sfântul 
Apostol Pavel) sau nous-ul (după Sfinţii 
Părinţi), tradus în română prin minte 
(părintele Dumitru Stăniloae) sau inte-
lect (părintele Ioan Ică jr.). Prin această 
a doua dimensiune primim harul dum-
nezeiesc. Sfântul Grigorie Palama ne ara-
tă că activităţile psihismului sunt coor-
donate de creier, iar ale duhului de inimă.
[5] E imposibil să înțelegem cu adevărat 
ce se întâmplă cu noi, cu bolnavii noștri, 
dar și ce se petrece în relația noastră cu 
ei, dacă nu ținem cont de antropologia 
creștină și de scrierile Sfinților Părinți.

Pe de altă parte, metodele psihotera-
peuților de a sonda și de a ajuta sufletul 

omenesc bolnav pot fi de ajutor părinților 
și teologilor, ne spune maica Siluana. 
Biserica trebuie să-și însușească astăzi 
limbajul științei și al psihologiei, pentru 
a putea să se facă mai bine înțeleasă, așa 
cum Părinții Bisericii din primele secole 
au utilizat un limbaj pe care toată lumea 
îl înțelegea la vremea aceea, cel al filozo-
fiei grecești.[6]

FRICA SE POATE 
TRANSMITE  
PE CALE EREDITARĂ

Ce rol joacă psihicul în terapeutica boli-
lor spirituale? Cum vede un psihiatru ideea 
de „boală spirituală”, care, în cele din urmă, 
nu e altceva decât păcatul? 

R.I.: Voi spune pe scurt, ca în disputa 
dintre Sfântul Grigorie Palama și Varlaam: 
Varlaam era uimit de importanţa pe care 
călugării isihaști o dădeau trupului, dar și 
emoţiilor și dorinţelor („partea pasivă a su-
fletului”, după ei, de fapt psihismul), în ca-
lea spre îndumnezeire. Varlaam era de pă-
rere că-l putem cunoaște pe Dumnezeu 
doar plecând de la ceea ce a creat, prin ra-
ţiune și demonstraţie, și că omul trebuie 
să-și mortifice trupul, emoţiile și dorinţe-
le. Sfântul Grigorie Palama credea că tre-
buie să crucificăm tot ceea ce ne vine de 
la trup și e orientat spre moarte, să trans-
formăm puterile firii noastre prin harul 
divin, reorientându-le spre Dumnezeu, 
ajungând astfel să-l cunoaștem într-o re-
laţie intimă și personală. [7]
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Psihicul vine deci cu materialul care 
trebuie spiritualizat. Bolile spirituale, pa-
timile, ar fi proasta orientare a puterilor 
firii noastre, cumva împotriva naturii lor, 
stricând astfel armonia ființei umane. 
Evagrie Ponticul, unul dintre primii care 
au descris bolile spirituale, considera că 
acestea sunt consecința primirii în suflet 
a unuia din cele opt gânduri demonice 
împotriva cărora fiecare creștin ar trebui 
să lupte: lăcomia pântecelui, desfrânarea, 
avariţia, întristarea, mânia, acedia, slava 
deșartă și mândria. Bineînțeles că pentru 
un psihiatru ateu ideea de boală spiritua-
lă e o aberație, o „erezie”, într-o lume se-
cularizată, materialistă. [8]

În contextul actual, principala amenin-
țare pentru persoana umană este frica, iar 
frica poate lăsa răni adânci, se poate „în-
chista”, revenind în perioadele dificile; în 
plus, o putem transmite copiilor noștri, 
în mod inconștient sau pe cale ereditară, 
epigenetică. Atunci trebuie să coborâm 
adânc în noi înșine, să recunoaștem aceas-
tă frică în noi și să o trăim cu adevărat, să 
nu fugim de ea, ci să alegem să-L întâlnim 
pe Hristos în această durere (prin rugă-
ciune, în spovedanie...). Maica Siluana 
spunea că, „dacă îmi țin mintea în iadul 
fricii mele, atunci dau frica mea lui Dum-
nezeu [...], iar frica mea poate deveni ener-
gia curajului meu” [9]; pentru că frica este 
transfigurată în rugăciune prin harul dum-
nezeiesc. 

Ce ar trebui să învățăm din această lec-
ţie de izolare? Această experiență a însingu-

rării, a îndepărtării, ne poate aduce mai 
aproape unul de celălalt, după ce ne vom re-
găsi (poate) față către față?

R.I.: Învățăm din lecția acestei izolări 
în primul rând remarcând lucrurile minu-
nate care s-au întâmplat. De pildă, în mul-
te familii relațiile conjugale și cele cu co-
piii s-au aprofundat, căci am avut timp ca 
niciodată pentru aceste relații, pentru o 
viață de familie „tihnită”. Avem multe măr-
turii că rugăciunea personală și în familie 
s-a întărit, perioada de izolare a coincis, 
în mare parte, cu cea a Postului Mare. 
Chiar și participarea la slujbe, în condiții 
dificile și cel mai adesea online, s-a făcut 
cu mult avânt. 

Am învățat să prețuim lucrurile impor-
tante ale vieţii, darurile lui Dumnezeu, pe 
care nu le băgăm totdeauna în seamă. Am 
văzut cât de importantă e pentru noi pa-
rohia, o comunitate de iubire, un organism 
viu, în care pulsează credința, dragostea 
de Dumnezeu și de aproapele. Cât de im-
portantă este împărtășirea cu Trupul și cu 
Sângele Mântuitorului și cât ne lipsește! 
Poate este și acesta unul din sensurile spi-
rituale ale acestei boli: să ne permită să 
înțelegem ce iubim cu adevărat, ce con-
tează cu adevărat în viața noastră atât de 
fărămițată. Poate e o lipsă care revelează, 
care leagă și întregește. Așa cum exilul a 
făcut să crească în unii dintre noi iubirea 
de țara unde ne-am născut.

Am văzut exemple de dăruire minu-
nate, modele pentru noi toţi, preoți și di-
aconi care au dăruit extraordinar de mult 
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timp și disponibilitate enoriașilor, perso-
nalul sanitar care a stat zi și noapte în spi-
tale, punându-și în pericol sănătatea și 
viața, personalul din unele case de bătrâni, 
care a decis să stea închis cu aceștia ca să 
nu riște să-i îmbolnăvească. Am văzut o 
natură mai frumoasă ca niciodată și că e 
posibilă redescoperirea creației și respec-
tarea ei, ieșirea din consumerism, actul 
alimentar putând deveni act euharistic, 
de mulțumire pentru bunătate și pentru 
bunătățile Domnului, asa cum ne îndeam-
nă maica Siluana.

Învățăm dintr-o experiență de viață 
atunci când suntem capabili să o accep-
tăm ca pe un prilej de întâlnire cu Hris-

tos, să o trăim pe de-a-ntregul, cu toată 
ființa, pentru a putea apoi să o privim și 
„din afară”, ca să să-i vedem și să-i înțe-
legem sensul. Dacă nu ne putem desprin-
de, rămânând în imanent, sub imperiul 
fricii, de exemplu, pierdem posibilitatea 
de a avea chiar și un minim de perspec-
tivă asupra unei situații. Vedem în psihi-
atrie bolnavi cu experiențe de viață ex-
traordinar de dureroase, și care totuși nu 
se lasă doborâți, merg mai departe. Iar 
alții care se prăbușesc la o mică adiere de 
vânt. Sigur, aici contează ceea ce moște-
nim de la generațiile de dinaintea noas-
tră, bagajul de iubire sau traumele cu care 
plecăm în viața de adult. Dar, poate, ceea 
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ce face cel mai mult diferența între cele 
două categorii de bolnavi de care vor-
beam este acceptarea și găsirea sensului 
suferinței.

Cred că această izolare forțată ne pune 
în primul rând față în față cu noi înșine. 
Cine suntem noi de fapt, fără toate „ale 
noastre”, fără bunurile noastre, fără relațiile 
noastre, fără știința noastră, care se clati-
nă puternic în fața unui fenomen cu mul-
tiple fațete, în continuă mișcare? Care sunt 
cu adevărat relațiile care contează pentru 
noi și care este calitatea prezenței noastre 
iubitoare în aceste relații? „Orice clipă poa-
te fi un timp și orice suspin poate fi o ru-
găciune”, ne spunea părintele Arsenie Pa-
pacioc, vorbind, de fapt, despre „prezența 
continuă a inimii”. [10] Cum „stăm” în rela-
ția cu Dumnezeu? Avem acea „prezență 
continuă a inimii”, de care vorbea părin-
tele Arsenie Papacioc? Ne închinăm cu 
adevărat lui Dumnezeu „în duh și în ade-
văr”, așa cum îi spune Mântuitorul feme-
ii samarinence (Ioan 4, 24)? Această izo-
lare îndelungată, cu implicita îndepărtare 
de viața ritualică a Bisericii, ne scoate la 
iveală neputințele și insuficiențele, lipsa 
prezenței, lipsa valorificării talanților. 
Goliți fiind, măcar în parte, de bogăția 
noastră materială, relațională și intelectu-
ală (în sensul avuţiei tânărului bogat din 
Evanghelie), ne vedem mai bine și mai pe 
îndelete. Bolile noastre fizice și psihice, 
dar și patimile noastre, ne dor mai tare, 
mai mult. E mai greu să privim în altă par-
te ca să nu le mai vedem... Ni se pune tot 
mai mult la încercare, pe măsură ce trece 

timpul, virtutea ascultării, de autoritățile 
publice în primul rând, așa cum ne în-
deamnă Sfântul Apostol Pavel: „Tot sufle-
tul să se supună înaltelor stăpâniri, căci 
nu este stăpânire decât de la Dumnezeu; 
iar cele ce sunt, de Dumnezeu sunt rân-
duite” (Romani 13, 1); dar și de ierarhii 
noștri, care au trebuit să ia hotărâri greu 
de luat.

În același timp, trebuie să ne păstrăm 
nealterate și curate rațiunea, spiritul cri-
tic, capacitatea de a alege și de a lua deci-
zii, care ne definesc ca oameni, creați fi-
ind după chipul lui Dumnezeu. Apărem 
uneori divizați, chiar și în Biserică; să nu 
mai vorbim de lumea medicală, unde mul-
te teorii și-au făcut apariția, bătându-se 
uneori cap în cap. Evident că e vorba aici 
de o punere la încercare a capacității noas-
tre de a rămâne uniți, a credinței noastre, 
a iubirii aproapelui, care trebuie să lase 
mult în urmă dorința de a avea dreptate. 
Trebuie, poate, să acceptăm că deocam-
dată nu știm sau că știm doar în parte, ceea 
ce e greu pentru noi, medicii, oamenii de 
știință și intelectualii, în general. Și să ne 
punem nădejdea în Hristos, Mântuitorul 
nostru, singurul care ne vindecă cu ade-
vărat.

Cred, deci, că această experiență a în-
singurării ne poate readuce mai aproape 
unul de celălalt, după ce ne vom regăsi, 
poate, față către față, dar numai în măsu-
ra în care putem renunța la bogăția noas-
tră materială, relațională și intelectuală, 
așa cum ar fi trebuit să facă tânărul bogat 
din Evanghelie. Atunci îi vom putea urma 



15A P O S T O L I A   •   N R .  1 4 8  -  1 4 9   •   I U L I E  -  A U G U S T  2 0 2 0

I N T E R V I U  C U  P S I H I A T R U L  R A R E |  I O N A | C U

lui Hristos și ne vom putea apropia de 
ceilalți în Hristos. Atunci vom putea să 
participăm cu adevărat, cu toată ființa 
noastră, la slujbele Bisericii, la viața litur-
gică. Sigur că am încercat să facem din ca-
sele noaste un fel de prelungiri ale biseri-
cii și să participăm de la distanță, chiar și 
trupește, la slujbe. Am văzut că tehnolo-
gia ne poate fi de mare folos în anumite 
condiții. Dar ne e dor de preoții noștri, de 
diaconii noștri, de frații noștri în credință, 
de întâlnirea „față către față”, cum spuneți, 
de participarea directă, nemediată, la Li-
turghie, de Sfânta Împărtășanie cu Tru-
pul și cu Sângele Mântuitorului.

Christos Yannaras ne amintește de o 
idee importantă a psihiatrului francez Ja-
cques Lacan, și anume că structurarea 
personalității are la bază dorința de viață 
a bebelușului, de viață ca relație, sânul 
mamei fiind prima concretizare a acestei 
dorințe. Dar personalitatea se construiește 
pentru că mama, de la bun început, e o 
prezență și o absență. Absența definitivă 
(abandonul copilului), dar și prezența 
continuă a mamei (relația fuzională), au 
consecințe catastrofice. Omul este o per-
soană, extrapolează Yannaras, „pentru că 
Dumnezeu este o prezență și o absență”. [11] 
Să dea Domnul să trăim această îndepăr-
tare temporară de ceilalți și de unele as-
pecte importante din viața Bisericii ca pe 
o îndepărtare care ne va permite să ne în-
toarcem „în duh și în adevăr”; o îndepăr-
tare care revelează, leagă și întregește.

Interviu realizat de Alexandru Ojică
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Dicţionar
LITURGIC
PROSCOMIDIA 
SAU PREGĂTIREA CINSTITELOR DARURI (3)

D
upă ce se sfârșesc pomenirile ce-
lor vii și ale celor adormiți, și 
după ce preotul se pomenește 

pe sine, în cadrul Proscomidiei au loc ul-
timele rituri, Tămâierea și Acoperirea Da-
rurilor.    

Preotul binecuvintează tămâia zicând: 
„Tămâie Îți aducem Ție, Hristoase Dumne-
zeul nostru, întru miros de bună mireasmă 
duhovnicească, pe care primind-o întru jert-
felnicul Tău cel mai presus de ceruri, trimi-
te-ne nouă harul Preasfântului Tău Duh.”. 
Înțelegem din aceasta că tămâia este un 
dar adus lui Dumnezeu (ba chiar o Jertfă, 
așa cum apare în Liturghia Darurilor), dar 
și un mod prin care sunt simbolizate (cu 
mireasma bineplăcută a tâmâii) energiile 
Duhului Sfânt, Care „pe toate le plinește” și 
le sfințește.  

Apoi preotul deschide steluța, o tămâ-
iază și o pune deasupra Sfântului Disc, zi-
când: „Şi venind steaua, a stat deasupra, 
unde era Pruncul.” (Mt. 2, 9). Acesta este 

momentul în care vedem că ceea ce s-a 
pregătit pe Sfântul Disc – așa cum am an-
ticipat deja în prima parte a acestui arti-
col – are un simbolism multiplu. Discul 
simboliza la început locul în care „Mielul 
lui Dumnezeu S-a junghiat”, iar acum peș-
tera în care Mesia S-a născut. Iar prin amân-
două înțelegem că pe Sfântul Disc ni se 
arată în chip simbolic cum Dumnezeu a 
unit cerul cu pământul.  

Preotul acoperă apoi sfintele vase cu 
acoperămintele proprii fiecăruia. Astfel, 
luând primul acoperământ, îl tămâiază și 
acoperă cu el Sfântul Disc, zicând: „Dom-
nul a împărățit, întru podoabă S-a îmbră-
cat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere și 
S-a încins, pentru că a întărit lumea, care nu 
se va clătina. Gata este Tronul Tău de atunci, 
din veac ești Tu. Ridicat-au râurile, Doam-
ne, ridicat-au râurile glasurile lor; ridica-vor 
râurile valurile lor cu glasuri de ape multe. 
Minunate sunt înălțările mării, minunat este 
întru cele înalte Domnul. Mărturiile Tale 



17A P O S T O L I A   •   N R .  1 4 8  -  1 4 9   •   I U L I E  -  A U G U S T  2 0 2 0

D I C # I O N A R  L I T U R G I C

s-au adeverit foarte. Casei Tale se cuvine 
sfințenie, Doamne, întru lungime de zile.” 
(Ps. 92). 

După aceea, preotul, apropiind al doi-
lea acoperământ de fumul tămâii, acoperă 
cu el Sfântul Potir, zicând: „Acoperit-a ce-
rurile bunătatea Ta, Hristoase, și de lauda Ta 
este plin tot pământul.” (Avacum 3, 3).  

Rugăciunile acestea și acoperirea 
Cinstitelor Daruri cu acoperămintele – 
după cum ne spune Sfântul Simeon al 
Tesalonicului – trimit cu gândul la În-
truparea Fiului lui Dumnezeu, la faptul 
că El „acoperă cerul cu virtuțile Sale și pă-
mântul cu inteligența sau cunoașterea Sa”1, 
descriind  în mod poetic slava și puterea 
lui Dumnezeu, care domnește peste în-
treaga creație.

Preotul ia apoi Sfântul Aer (acoperă-
mânul cel mai mare), îl apropie de fumul 
tămâii și acoperă cu el Sfântul Disc și Sfân-
tul Potir laolaltă, zicând: „Acoperă-ne pe 
noi cu acoperământul aripilor Tale; depăr-
tează la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul; 
împacă viața noastră, Doamne; miluiește-
ne pre noi și lumea Ta și mântuiește suflete-
le noastre, ca un bun și de oameni iubitor.”. 
Rugăciunea aceasta nu mai este una de la-
udă adusă lui Dumnezeu (ca celelalte), ci 
de cerere, prin ea cerând de la Dumnezeu 
ocrotire, pace și mântuire.     

După aceea, preotul, luând cădelnița, 
tămâiază de trei ori Darurile așezate la 
Proscomidiar, zicând de fiecare dată: „Bi-
necuvântat ești, Dumnezeul nostru, Cel ce 
1. După Jean-Claude LARCHET, Viața Liturgică, 

Editura Doxologia, Iași 2017, p. 311.

ai binevoit așa, slavă Ție”, apoi citește Ru-
găciunea punerii înainte: „Dumnezeule, 
Dumnezeul nostru, Cel ce pe Domnul și 
Dumnezeu nostru Iisus Hristos, pâinea cea 
cerească, hrana a toată lumea, L-ai trimis 
mântuitor și răcumpărător și binefăcător, 
Care ne binecuvintează și ne sfințește pe noi, 
Însuți binecuvintează2 această punere îna-

2. În ultima ediție a Liturghierului românesc se 
specifică faptul că preotul binecuvîntează cu 
mâna Cinstitele  Daruri, în pofida Canonul 12 
din Scrierile canonice (sec. X-XII), atribuite 
Sfântului Nichifor I, Patriarhul Constantinopo-
lului (806-815), care  oprește acest lucru (pen-
tru o istorie detaliată a acestei rugăciuni a se citi 
Rugăciune a Punerii-înainte din Proscomidia Bi-
zantină,  Mihail Qaramah, în Studii Teologice, 
seria  a III-a, anul XI (2015), nr. 2,  p. 229-270). 
În Liturghierul editat de Chilia Buna-Vestire, 
Schitul Sfântul Dimitrie – Lacu, din Sfântul 
Munte Athos, ni se indică faptul că nu se mai 
binecuvintează Darurile în acest loc, pentru că 
au fost binecuvântate o dată, fiecare în parte, 
mai înainte: pâinea prin cuvintele „Binecuvân-
tat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pu-
rurea și în veci vecilor. Amin.”, iar potirul, prin 
cuvintele „Binecuvântată este unirea sfintelor Tale, 
totdeauna,  acum și pururea și în vecii vecilor. 
Amin.”. Oricum, este de folos să înțelegem în 
mod limpede că prefacerea darurilor de Pâine 
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inte și o primește întru jertfelnicul Tău cel mai presus de ceruri. Pomenește, ca un bun și de 
oameni iubitor, pe cei care au adus-o și pe cei pentru care s-a adus, iar pe noi ne păzește 
neosândiți întru sfințita lucrare a dumnezeieștilor Tale Taine. Că s-a sfințit și s-a preaslăvit 
preacinstitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum 
și pururea și în vecii vecilor. Amin.”. 

Această rugăciune, ca și rugăciunile Anaforalei, este adresată lui Dumnezeu-Tatăl, 
Care L-a dat pe Fiul Său drept răscumpărare pentru noi și care este invocat pentru a 
binecuvânta și primi cele ce sunt puse înainte ca dar, pentru reactualizarea Jertfei uni-
ce a Mântuitorului și pentru mântuirea celor care le-au dăruit, dar și a celor pomeniți 
(vii sau adormiți).   

Rugăciunea trimite cu gândul la momentul tainic din cadrul Sfintei Liturghii, când 
preotul, după ce a împărtășit pe credincioși și a pus de pe Sfântul Disc în Sfântul Sân-
ge din Potir mirida închinată Maicii Domnului și miridele închinate cetelor de sfinți, 
varsă în potir miridele scose pentru episcopul locului, pentru autoritățile statului și 
pentru ctitori, dimpreună cu toate părticelele scoase pentru cei vii și pentru cei adormiți, 
făcându-i prin aceasta pe toți părtași harului lui Dumnezeu.

Preot Daniel Stîngă

și Vin (amestecat cu apă) în Trupul și în Sângele Domnului nu are loc acum, ci la Dumnezeiasca Litur-
ghie, în momentul Epiclezei (rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt).
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TEMNIŢELE NEO‑MARTIRULUI PREOT DR. ILARION V. FELEA

P
ărintele Ilarion Felea a fost permanent suspectat de o posibilă activitate legionară și 
a fost cercetat de către organele antonesciene și, „din motive de siguranţă de stat”, 
în noaptea de 7 spre 8 martie 1945 este arestat de Siguranţa din Arad. Desigur că 

gestul îl viza inclusiv pe Episcopul Andrei Magieru. La 30 martie, părintele Felea este in-
ternat în lagărul de la Caracal. El trimite un memoriu către Ministerul Afacerilor Interne, 
prin care arată că nu a fost legionar, desigur în sensul activismului. La 15 august 1945 este 
eliberat, dar filat permanent de Siguranţă. Este văzut ca un potenţial dușman al regimului. 
Cu toate acestea, Episcopul Andrei îl apreciază în continuare, când îl reîncadrează ca slu-

„Ortodoxia, este Biserica Mântuitorului Hristos pe pământul 
strămoșesc; e creatoarea culturii noastre naţionale, sinteza 
armonioasă și fericită  dintre suflet și trup, dintre religie și 

naţionalitate, dintre spirit și materie.”

PREOTUL DR. ILARION V. FELEA
Teologul lumini taborice din temniţele comuniste (1903-1961)

„Păcatul ne desparte de Dumnezeu şi 
ne spurcă; rugăciunea ne spală, ne 
sfinţeşte, ne deschide din nou calea 

spre lumina şi iubirea lui Dumnezeu. 
Cine înaintează în rugăciune, se 

apropie de Dumnezeu. În rugăciune 
ne apropiem de Dumnezeu şi 

Dumnezeu de noi.”

Pr. dr. Ilarion V. Felea
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jitor la catedrală sau când îl numește rector 
al Academiei Teologice (1 iulie 1947-1948).

În dimineaţa Bobotezei, 6 ianuarie 1949, 
după ce a terminat cu sfinţirea caselor, a fost 
ridicat și dus într-o pivniţă insalubră și în-
ghesuită, anchetat, deţinut o vreme singur 
într-o celulă de la capătul etajului II, rezer-
vată pe seama așa-numiţilor deţinuţi politici.

A fost transferat apoi la Penitenciarul 
din Timișoara, iar la 28 octombrie 1949 a 
fost judecat și condamnat la un an închisoa-
re corecţională pentru „omisiunea denun-
ţării”, trecând și prin celulele vechi ale 
Aiudului, de unde a fost eliberat la data de 
5 ianuarie 1950. După eliberare, a lucrat la 
Biblioteca Sfintei Episcopii, apoi, la data de 
1 iulie 1952, a fost reintegrat ca preot la pa-
rohia Arad-Centru (Catedrală) din Arad, 
unde activează până la data arestării.

La data de 25 septembrie 1958 a fost 
ridicat și dus la Ministerul de Interne 

(Uranus) din București și supus unei foar-
te severe și nedrepte anchete, transportat 
la Cluj, judecat în secret și, pe baza unor 
mărturii nejustificate, împreună cu alţi șase 
preoţi din Arad, a fost condamnat, la data 
de 14 martie 1959, de Tribunalul Militar 
Cluj la 20 de ani de muncă silnică şi 8 ani 
degradare civică, pentru infracţiunea de 
„uneltire contra ordinei sociale” și 20 de ani 
de temniţă grea, pentru „activitate intensă 
contra clasei muncitoare și mișcării revoluţi-
onare”. Detenţia a făcut-o la Penitenciarul 
din Gherla, apoi la cel din Aiud, unde a în-
cetat din viaţă la 18 septembrie 1961.

Înmormântat fără cruce și fără a i se cu-
noaște locul unde odihnesc rămășiţele pă-
mântești, preotul profesor dr. Ilarion V. 
Felea s-a încununat, prin moartea sa, cu au-
reola de martir pentru Biserică și Neam, 
așa cum odinioară au făcut-o strămoșii săi, 
moţii, de unde a provenit.
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A izbutit să lase în urma sa o seamă de 
cărţi și studii de mare valoare teologică și 
culturală, pe care le-a tipărit când era în 
viaţă, precum și o serie de studii, medita-
ţii, predici și conferinţe de o înaltă spiri-
tualitate creștină, cuprinse în șase volume 
în manuscris, salvate cu voia lui Dumne-
zeu de la distrugere și păstrate cu mare de-
voţiune și cu ferma convingere că și aces-
tea vor ajunge să vadă lumina tiparului, 
spre slava lui Dumnezeu și vrednica cin-
stire a celui ce le-a scris tocmai în vremea 
când i se pregăteau lanţurile care l-au po-
gorât prea devreme într-o groapă comu-
nă, unde trupul său chinuit își doarme 
somnul de veci în așteptarea Învierii. (vezi 
Pr. Tudor Demian în lucrare Din tem-
niţe spre sinaxare, Editura Egumeniţa, 
Galaţi, 2008)

Redăm în cele ce urmează o mărturie 
a unui împreună-întemniţat cu părintele 
Ilarion Felea: 

„Era prin anii 1960-1961, în celularul 
din Aiud. Într-o zi se anunţă prin toate for-
mele de mass-media din puşcărie, morse 
la perete şi calorifer: A murit Părintele 
Ilarion Felea. Cine nu-l cunoştea pe 
Părintele Felea din Aiud? Toţi ştiam, unul 
de la altul, că a fost profesor la Academia 
Teologică Ortodoxă din Arad, şi mie mi-a 
fost profesor şi mai ales pedagog. Îl cu-
noşteam noi bihorenii şi arădenii, îl cu-
noşteam sibienii şi bucureştenii, şi mai ales 
Academia Română, care i-a premiat cărţile. 
A fost un predicator de performanţă la 
Catedrala din Arad şi oriunde îl chemau 
rosturile Bisericii. La Catedrală, credin-

cioşii şi studenţii ar fi fost în stare să repro-
ducă predica lui din ziua aceea.

La Academia teologică catedra lui se 
transforma în amvon; avea şi o voce barito-
nală care te cucerea. Douăzeci de stilouri 
aşterneau pe caiet toată lecţia din ziua ace-
ea. Fizic, era o figură impunătoare de bărb-
at, faţa încadrată de barbă arăta ca un cap de 
efigie, era generos şi comunicativ, de aceea 
era simpatizat de toţi.

Era moţ la rădăcină, de pe valea Crişului 
Alb, poate că şi aceasta i-a dat destinul în-
alt pe care l-a avut. La manifestări şi diferi-
te ocazii, îl invitau unii şi alţii:

– Părinte, cântă-ne ceva din ale Iancului! 
Şi cânta tărăgănat şi duios şi te ducea pe 
meleagurile Iancului şi ale lui Horea, în vre-
mile de vrednicie ale moţilor…

Când moare cineva afară, vin toţi cei 
dragi şi-l petrec după toată rânduiala creştin-
ească. Pe părintele Felea l-am petrecut, cu 
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sufletele, noi „fraţii şi rudeniile lui de idea-
luri şi suferinţă”. N-a fost bătrân, dar a mu-
rit pentru că nu i s-a dat asistenţă medicală; 
aşa se „planifica” în puşcăriile comuniste.

Oamenii, respectiv noi, deţinuţii, am 
urmărit mersul bolnavului, până a închis 
ochii. Aflând vestea mutării sale la Domnul, 
am stat de veghe două seri, până l-au dus 
la groapă la Trei plopi, cimitirul deţinuţilor 
politici. A doua seară, au şi dat alarma cei 
de jos de lângă morgă, unde era mortul:

– Acum îl duce la groapă pe Părintele 
Felea!

Într-adevăr, se auzea o căruţă, o droşcă 
braşoveană, trasă de un cal, cu doi gardie-
ni pe capră, ducând sicriul. Erau trei porţi 
până la poarta principală şi în liniştea nopţii 
se auzea mersul carului.

Noi stăteam sub pătură, era după ora 10, 
ora stingerii, nu ne mişcam. Acum începea 
prohodul. Toţi cei 5.000 de prizonieri poli-
tici din Aiud, asistaţi de cei 400 de preoţi 
ortodocşi, se rugau după rânduială: Cu sfinţii 
odihneşte, Doamne, sufletul adormitului robu-
lui tău Ilarion preotul, unde nu este durere, nici 
întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit. 
Acestea le rosteau toţi, chiar dacă în celulă 
nu era preot: dacă era preot se făcea o rând-
uială mai dezvoltată, tot sub pătură.

Cei de jos ne comunicau că s-a ajuns la 
poarta principală, unde se petrecea scena 
cea mai sinistră: venea ofiţerul de serviciu 
cu o bară ascuţită de fier şi o înfigea în ini-
ma mortului, să se convingă „stăpânirea” de 
moartea omului. Ce scenă sinistră şi lugu-
bră, demnă de evul mediu, şi ea se petrecea 
în evul modern, în era comunistă.

Carul funebru se ducea la Trei plopi, la 
cap i se punea un stâlp de lemn, pe care se 
bătea o tinichea cu numărul matricol din 
dosarul deţinutului. După codurile comu-
niste, atâta mai rămânea din viaţa omului. 
Când se încheia prohodul cu cuvântul 
Amin, se mai auzeau morsele la perete şi 
la calorifer: Dumnezeu să-l ierte, în veci să 
fie pomenirea lui!”. (Pr. Ioan Bărdaş, Te-
legraful Român, nr. 31-34/1994)

Cum era văzut părintele Ilarion Felea 
în temniţă ne spune Pr. Ioan Tocănel, pro-
topop de Aiud, prin citirea unei mărturii 
din perioada când părintele Ilarion era la 
închisoarea Gherla, în ianuarie 1960, şi ace-
asta reprezintă un extras dintr-o notă in-
formativă! Protoiereul menţionează că in-
formatorul era greco-catolic. 

Mărturia sună astfel: „Este foarte bine 
văzut în cameră pentru cultura sa teologică, 
deşi de fapt este cam fanatic în ortodoxie şi nu-i 
prea simpatizează pe catolici, totuşi, se poar-
tă cu fineţe faţă de noi, pentru care şi-a câştigat 
simpatia noastră.

A ţinut câteva conferinţe apreciate despre 
primele sinoade ecumenice, religiile orientale, 
erezii, secte. Este socotit ca un bun mânuitor 
de condei. A scris o carte (Spre Tabor n.n.) care 
este socotită ca o preţioasă operă dogmatică în 
ortodoxie.

În cameră are o comportare frumoasă 
cu preoţii greco-catolici şi cu toţi, dar intră 
în discuţii destul de serioase cu sectarii şi în 
sectarism se dovedeşte a fi bine pregătit.” 
(va urma)

Protoiereu dr. Constantin Totolici
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REVOLUȚIA (MC)MINDFULNESS  
CÂTEVA CONSIDERAȚII DIN PERSPECTIVA 

SPIRITUALITĂȚII CREȘTINE (2)

N
umeroase studii promovează introducerea diverselor tipuri de mindfulness 
în management, în activități care presupun un stres considerabil, subliniind 
efectele benefice, reducerea stresului, reglarea emoțională, creșterea eficienței 

și a calității muncii, stimularea creativității. Unii experți, care au explorat pentru mai 
multă vreme efectele benefice ale mindfulness-ului, opinează că trăim într-o societate 
în care paradigma dezvoltării este strâns legată de o „economie a atenției” și propun – 
pentru o bună prestație în muncă și în viață – inserarea unor scurte reprize de mind-
fulness la birou sau în drum spre casă, urmărind finalmente creșterea capacității de a 
ne însoți cu atenție în toate orele și în activitățile zilnice.1 Sunt vehiculate și exerciții 
care necesită alocarea unor durate scurte, așa zisele micro-meditații, care pot spori 
eficiența activităților, vizând un fel de viață pe de-a-ntregul organizată în jurul unor 
exerciții de autocontrol.2 Prezente în toate sferele de activitate și având uneori întrebuințări 
strict mercantile, exercițiile mintale au ajuns să fie amendate ironic prin expresia „Mc-
Mindfulness”, aluzie la universalitatea orizontală a produselor McDonalds.3

În cele ce urmează voi aduce în discuție câteva argumente care să suțină o aborda-
re atentă a acestui fenomen de masă. Este importantă evaluarea cu multă atenție a aces-
tor practici mintale și a impactului pe care acestea îl pot avea în viața spirituală. În sen-
sul acesta voi aduce în discuție trei posibile argumente.

 
PRIORITATEA MUNCII EFICIENTE ÎN DEFAVOAREA 
CULTIVĂRII VIRTUȚILOR
Mai înainte de toate trebuie spus că în multe dintre situațiile curente, în care vor-

bim despre mindfulness sau exerciții mintale, nu avem de a face cu practici ale vieții 
spirituale, ci cu tehnici care urmăresc doar eficientizarea prestației profesionale și 

1. Rasmund Hougaard, Jacqueline Carter, „Cum să practici mindfulness de-a lungul zilei de lucru”, 
în Mindfulness, 2019, pp. 39-44.

2. Maria Gonzales, „Mindfulness pentru cei prea ocupați ca să mediteze”, în Mindfulness, pp. 87-91.
3. Charlotte Lieberman, „Se pierde vremea când folosim mindfulness-ul ca instrument pentru pro-

ductivitate?”, în Mindfulness, p. 99.
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creșterea productivității, chiar și în condiții 
de muncă nepotrivite.4 S-a ajuns chiar, în 
utilizarea practicilor mintale de sorginte 
spirituală, la o situație oarecum parado-
xală, la un fel de monetarizare a tehnicilor 
mintale, de echilibrare emoțională, de 
creștere a rezistenței la stres și de îmbu-
nătățire a atenției. Destinate odinioară 
ameliorării calității vieții interioare și ar-
monizării puterilor omenești, vechile prac-
tici meditative sunt folosite acum pentru 
sporirea capacităților de muncă. Fără ni-
ciun alt conținut spiritual, ele servesc drept 
„scurtătură spre concentrare și produc-
tivitate”.5 O autoare din Statele Unite ale 
Americii scrie în acest sens: „O tradiție de 
înțelepciune asociată cu dezvoltarea spi-
rituală și cu înțelegerea profundă este acum 
absorbită de cultura noastră ca un instru-

4. Este cazul acelor tehnici care pretind să învețe 
creșterea capacității de muncă în condiții de 
stres și multitasking, condiții care, așa cum s-a 
dovedit în repetate rânduri, sunt dăunătoare, 
supă cum se arată în D. M. Levy, „The effects 
of mindfulness meditation training on multi-
tasking in a high-stress information environ-
ment”, Proceedings - Graphics Interface, 2012, 
pp. 45-52, 38th Graphics Interface Conference, 
GI 2012, Toronto, ON, Canada, 5/28/12. 

5. Ch. Lieberman, „Se pierde ceva când folosim 
mindfulness-ul?”, în Mindfulness, p. 96. De fapt, 
eficiența muncii și creșterea productivității, ca 
ținte favorizate, sunt întâlnite pretutindeni. 
Lucrurile se petrec asemănător în agricultura 
intensivă sau în creșterea accelerată a păsări-
lor. Productivitatea în agricultură este crescu-
tă semnificativ prin monoculturi și prin chimi-
zarea solului (pesticide, îngrășăminte etc.), în 
vreme ce puii sunt hrăniți cu „nutrețuri com-
binate”, pentru o creștere accelerată.

ment pentru dezvoltarea carierei și a efici-
enței. Dar, oare, ar trebui folosit mindful-
ness-ul pentru a atinge acest scop speci-
fic? Putem folosi această practică, în care 
totul este despre «a fi», ca pe un alt in-
strument pentru «a face»?”6. De fapt, ni-
cio abordare neuroștiințifică nu depășește 
această întrebuințare utilitaristă a tehnici-
lor mintale, mai degrabă o consolidează. 
Cercetările urmăresc să scoată la iveală 
modul în care diverse tipuri de meditație 
antrenează modificări în structurile și în 
funcțiile cerebrale, evidențiind capacitățile 
de focusare a atenției și de autoreglare 
emoțională, ocolind aspectele existențiale 
și impactul acestor practici în înțelegerea 
de sine sau în privința interogațiilor care 
privesc sensul vieții.7 

O situație de acest fel poate fi pusă în 
legătură cu o observație formulată de 
Sfântul Maxim Mărturisitorul: legătura 
pătimașă (care prezintă valențe emoționale 
puternice) poate deforma percepția 
realității și întrebuințările ei ulterioare. 

6. Ch. Lieberman, „Se pierde ceva când folosim 
mindfulness-ul?”, în Mindfulness, p. 97. 
„Corporațiile”, scrie autoarea, ”par să gândeas-
că altfel […]. Google oferă cursuri de Seaech 
Inside Yourself, care predau concentrarea ac-
tivă pentru muncă […], iar Goldman Sachs, 
HBO, Deutsche Bank, Target și Bank of Ame-
rica promovează în rândul angajaților benefi-
ciile meditației asupra productivității.” Ch. Li-
eberman, „Se pierde ceva când folosim 
mindfulness-ul?”, în Mindfulness, p.97).

7. Observații de acest fel face o autoare recentă, 
Dusana Dorjee, în Neuroscience and Psychology 
of Meditation in Everyday Life. Searching for the 
Essence of Mind, Routledge, 2018, pp. 9-10.
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Utilizarea practicilor meditative pentru 
scopuri cu caracter mercantil, utilitarist, 
reprezintă în sine o problemă, un fel de 
apogeu în ră(tă)cirea spirituală a omului. 
Ceea ce e menit să ne desprindă de pla-
nul lumii sensibile (spiritualitatea), pen-
tru a ne ajuta să ne orientăm atenția spre 
adâncimile propriei persoane și către se-
meni, pentru a ne adapta sensibilitatea 
înțelesurilor mai înalte, situate mai presus 
de lumea aceasta, e folosit pentru a crește 
calitatea atenției și pentru a îmbunătăți 
prestația noastră în munca desfășurată cu 
scopuri concrete, în cuprinsul celor sen-
sibile. Virtuțile, echilibrul interior, sensu-
rile mai cuprinzătoare ale lumii și ale vieții, 
conținuturi care ar putea ieși la iveală prin 
meditație și prin exercițiile cu caracter spi-
ritual, rămân în umbră. În loc să amelio-
reze capacitatea ființei noastre de a încăr-
ca tot mai mult valoarea fiecărei clipe din 
prezent, tehnicile mintale ne orientează 
spre viitor, întipărind în spirit țintele eco-
nomiei materiale. „A privi mindfulness-
ul ca pe un instrument potrivit pentru a 
obține ceea ce avem de făcut ne ține cap-
tivi într-un cadru mintal orientat către vi-
itor, în loc să ne încurajeze să extindem 
momentul prezent.”8

DIVERSELE FORME  
DE REGLAJ INTERIOR NU 
CULTIVĂ VIAȚA VIRTUOASĂ
Un alt doilea aspect care ar putea fi 

subliniat aici în sprijinul unei receptări 
8. Ch. Lieberman, „Se pierde vremea când fo-

losim mindfulness-ul?”, în Mindfulness, p. 99.

atente a noilor preocupări de educație 
mintală ține chiar de miezul spiritualității 
creștine. Dobândirea autocontrolului 
printr-o tehnică anume sau deprinderea 
unei capacități sporite de atenție, chiar 
dacă au ca scop cultivarea unei stări de 
pace și de echilibru interior, încă nu re-
prezintă un progres spiritual autentic, 
chiar dacă aceste achiziții pot amplifica 
starea de bine a practicantului.9 O astfel 

9. Spiritualitatea, în general, urmărește transfor-
marea vieții în toate aspectele ei: felul în care 
muncim, maniera în care ne bucurăm, gândurile, 
acțiunile și emoțiile. Exercițiile minții luate în 
discuție aici își propun o arie mai restrânsă: să 
modifice sensibilitatea și raportarea la cele din 
jur, să crească rezistența la stres, să consolide-
ze dispozițiile bune. Printr-o tehnică anume aș 



A P O S T O L I A   •   N R .  1 4 8  -  1 4 9   •   I U L I E  -  A U G U S T  2 0 2 026

R E V O L U # I A  ( M C ) M I N D F U L N E S S

putea să fiu mai calm, dacă, de exemplu, sunt într-
o dispută. Pot utiliza o anumită tehnică respirato-
rie și, dacă o practic suficient de bine, e posibil să 
mă calmez. O practică susținută mă ajută să îmi stă-
pânesc furia, să fiu mai calm, chiar în situații cu 
adversitate, când interlocutorul mă jignește. Starea 
mea este realmente mai bună. Lucrul acesta se poate 
dovedi empiric, prin câteva măsurători simple, apli-
cate unor parametri fiziologici: ritmul cardiac, ten-
siunea arterială, nivelul de cortizol. Dar asta nu 
înseamnă că sunt antrenat pentru o viață spiritua-
lă mai înaltă. Pentru că exercițiile de respirație nu 
mă deschid către noi înțelesuri ale lumii și vieții, nu 
îmi oferă cuprinderi mai largi, care să îl includă și 
pe celălalt, ca să îl pot recepta într-o lumină nouă, 
a nevoii lui de atenție, de îngrijire, de iubire. Respi-
rând controlat, într-un ritm mai lent, nu ajung și la 
compătimirea celui din fața mea, și nici nu împli-
nesc nevoința de a renunța la judecarea lui, rămâ-
nând fără nicio creștere în virtute. Autoinducerea 

de observație este formulată chiar în 
calmului nu generează și puterea de a-l iubi 
pe celălalt, așa cum este el, și nici acea sen-
sibilitate care să îmi dea posibilitatea să-i 
simt neîmplinirea, care să mă facă să mă 
doară durerea lui, sau să fiu afectat 
sufletește de neputințele lui. Perspectiva 
spiritualității creștine depășește aceste 
abordări. Chiar și tehnicile de mindful-
ness care au în atenție compasiunea sunt 
încă departe de ceea ce este în esență viața 
eclezială, cu toate că se apropie de rapor-
tarea creștină la semeni. Eforturile de a 
iubi, în viața creștină, sunt legate de Însăși 
Persoana lui Hristos și de cele dăruite de 
El. În Viața Lui, în faptele și în cuvintele 
Lui, în Pătimirile Sale și în Crucea Lui, eu 
văd îmbrățișarea Lui pentru noi toți și mă 
văd și pe mine inclus în această îmbrățișare, 
dar îl văd în ea și pe cel ce pare să îmi fie 
dușman. Câtă vreme Hristos Domnul ne-a 
îmbrățișat pe toți în Persoana Lui și în Jert-
fa Lui ne-a (re)înfrățit și ne-a (re)împăcat, 
ontologic, pe unii cu alții și cu El, stingând 
focul relelor care ne-ar putea separa și 
învrăjbi; iar Jertfa Lui mă împinge și pe 
mine spre o dragoste mai mare. Înțelegând 
din Evanghelia Sa și din Sfânta Euharistie, 
unde mi Se oferă ca hrană, cât de mult mă 
iubește, eu nu-l mai pot urî pe acela care 
e de asemenea iubit de El, pentru că și pe 
acela îl iubește la fel de mult. Nu-i pot face 
rău aceluia, pentru că Hristos i-a făcut deja 
un imens bine, jertfindu-Se pentru el, și 
tot El mi-a făcut și mie cel mai mare bine, 
pentru care Îi sunt dator vândut. Nu-i pot 
dori celuilalt răul, câtă vreme Dumnezeu 
Însuși, prin Jertfa Lui, l-a chemat și pe ace-
la la viață veșnică. Cum pot eu – părtaș la 
Cina Lui – să-i fiu aceluia piedică, prilej 
de ceartă și de tulburare, dacă Dumnezeu 
L-a invitat și îl așteaptă și pe el la Cina Lui? 
Nu-i mai pot face rău aceluia din fața mea, 
nu-l mai pot răni, prin gânduri sau cuvin-
te rele, prin judecăți nedrepte, de vreme 
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arii de spiritualitate necreștină. O găsim 
formulată în diverse forme. În budismul 
tibetan, de exemplu, furniozorul celor 
mai multe din practicile care au pătruns 
astăzi în preocupările cercetărilor 
științifice și în metodele de elaborare a 
strategiilor de dezvoltare a activității lu-
crative, Dalai Lama afirmă că o spiritu-
alitate este autentică dacă este filantro-
pică. În psihologia experimentală, Mihaly 
Csikszentmihalyi subliniază și el ceva si-
milar.10 Multe tehnici pot furniza o stare 

ce Însuși Dumnezeu făcut om S-a lăsat ucis 
pentru el, pentru izbăvirea lui din rău. Însuși 
Fiul lui Dumnezeu Se așază în apărarea lui, Cel 
Răstignit fiind un scut menit să îl protejeze de 
răul pe care eu i l-aș putea pricinui. De aceea, 
făcându-i rău aceluia, ajung să-I fiu potrivnic 
lui Hristos, care îl iubește și îl apără pe acela. 
Eu nu pot să-l urăsc, pentru că El îl iubește și 
pentru că și eu mă străduiesc să Îl iubesc pe El. 
Înțeleasă ca atare, nesfârșita bunătate a lui Dum-
nezeu scoate din joc orice răutate a mea și lasă 
gândurile mele rele fără obiect. Altfel, împotri-
va aceluia fiind, ajung să fiu potrivnic Celui ce 
ne iubește și ne vrea înfrățiți. În înțelesuri de 
acest fel, și în viața Lui dăruită nouă prin Evan-
ghelia și prin Biserica Lui, suntem chemați să 
cultivăm o compasiune care să ne apropie con-
tinuu de semeni. Suntem chemați, așa cum ne 
aflăm acum, săraci sau bogați, sănătoși sau în 
suferință, educați sau cu mai puțină carte, să 
resimțim că suntem cu toții uniți între noi, tot 
mai mult, tot mai aproape, topind barierele eco-
nomice sau culturale care ne-ar putea separa, 
uniți în îmbrățișarea lui Hristos, care Și-a dat 
viața ca pildă de iubire pentru unitatea dintre 
noi, pentru frățietatea noastră, stingând toate 
relele care ne-ar putea despărți și unindu-ne 
între noi și cu El.

10. Făcând referire la viața petrecută în decorul 
mai larg al experiențelor culturale și de muncă, 

de bine, un control bun asupra atenției, 
senzația de putere interioară, însă asta nu 
înseamnă neapărat progres, creștere a 
calității vieții, pentru că lucrurile acestea 
pot alimenta și viața egoistă, suficiența.

PRACTICILE MINTALE  
AU PROPRIA SEMNĂTURĂ 
CEREBRALĂ

Un al treilea argument pentru o eva-
luare atentă a practicilor mintale și pen-
tru o receptare prudentă a practicilor de 
acest fel îl furnizează chiar cercetările me-
dicale. Multe rezultate arată că fiecare din 
tehnicile mintale antrenează efecte dife-
rite. De exemplu, mindfulness-ul amelio-
rează activitatea cortexului cingular ante-
rior (CCA), o zonă situată în profunzime, 
pe fața medială a emisferei cerebrale, dea-
supra corpului colos și inferior față de 
cortexul fronto-parietal medical, acesta 
fiind asociat cu abilitatea de a dirija atenția 
și comportamentul spre un anumit scop, 
și anume suprimarea reflexelor necontro-
late și flexibilitatea la schimbarea strate-
giilor.11 Afectarea acestei zone este asoci-

reputatul psiholog american afirmă: „O cultu-
ră care favorizează ajungerea la o stare de flux 
nu este neapărat «bună», în sens moral. [ …] 
Deși experiența optimală este un factor puter-
nic de motivație, ea nu garantează virtutea tu-
turor celor care o trăiesc. […] Comparativ cu 
oamenii de acum câteva generații, avem mai 
multe prilejuri de a ne distra, dar nu există sem-
ne că ne-am bucura de viață mai mult decât 
înaintașii noștri.” (Flux. Psihologia fericirii, Ed. 
Publica, București, 2015, pp. 131-134).

11. Michael I. Posner et alii, „The anterior cingu-
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ată cu un comportament impulsiv, de agresiune 
necontrolată, și cu performanțe scăzute la testele 

late gyrus and the mechanism of self-regulation”, în 
Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, VII(2007), 
4, pp. 391-395; Cf. Britta K. Hölzel et alii, „Differential 
engagement of anterior cingulate and adjacent medial 
frontal cortex in adept meditators and non-meditators”, 
în Neuroscience Letters, CCCCXXI (2007), 1, pp. 16-21, 
https://doi.org/ 10.1016/j.neulet.2007.04.074. Pentru 
un rezumat al acestor ultime mențiuni privind cortexul 
cingular anterior vezi Christina Congleton, Britta 
Holzel, Sara W. Lazar, „Mindfulness-ul îți poate schim-
ba creierul”, în Mindfulness, pp. 31-36.

de f lexibilitate mintală12, în 
opoziție cu situațiile în care se 
practică meditația, unde sunt 
evidențiate capacități de autore-
glare și de rezistență la stimuli care 
pot distrage atenția.13 La fel se în-
tâmplă și în cazul hipocampului, 
practica me-ditației având un rol 
benefic în îmbună-tățirea memo-
riei. Deosebiri majore se înregis-
trează între meditatorii experi-
mentați, pe de o parte, și cei aflați 
la începutul practicilor, primii fi-
ind capabili să mențină starea me-
ditativă pentru o lungă perioadă 
de timp, cu un efort considerabil 
mai mic.14 Este important de 
reținut și acest argument: faptul 
că diverse forme de antrenare a 
minții lasă amprente specifice la 
nivelul dispozițiilor, al emoțiilor 

12. Orrin Devinsky et alii, „Contribu-
tions of anterior cingulate cortex to 
behaviour”, în Brain: A Journal of Neu-
rology, CXVIII (1995), 1, pp. 279-
306.

13. Cf. Paul A. M. van den Hurk, et alii, 
„Greater efficiency in attentional pro-
cessing related to mindfulness medi-
tation”, în The Quarterly Journal of 
Experimental Psycholog y, LXIII 
(2010), 6, pp. 1168-1180, DOI: 
10.1080/ 17470210903249365.

14. Cf. Guaraci Ken Tanaka et alii, 
„Lower trait frontal theta activity in 
mindfulness meditators”, în Arquivos 
de Neuro-Psiquiatria, print version, 
ISSN 0004-282X, LXXII (2014), 9, 
http://dx.doi.org/10.1590/0004-
282X20140133.
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și al gândurilor. De fapt, cercetările în do-
meniu sugerează că fiecare exercițiu, re-
petat suficient de mult, își lasă propriile 
amprente cerebrale.15 

15. De pildă simpla concentrare a atenției asupra 
respirației o calmează, ceea ce indică faptul că 
acest tip de meditație ar putea fi un mijloc de 
relaxare. Pe de altă parte, monitorizarea gân-
durilor sau exercițiul numit bunătate prin iubi-
re nu par să intensifice starea de relaxare a cor-
pului. Deosebirea aceasta e intuitivă, dacă ne 
gândim că aceste două practici presupun un 
anumit control cognitiv, respectiv monitoriza-
rea gândurilor sau concentrarea cerută de cul-
tivarea bunătății. În același timp, după exercițiul 
bunătate prin iubire, participanții au înregistrat 
o stare pozitivă, în vreme ce atenția la respirație 
și monitorizarea non-judicativă a gândurilor 
nu produc ceva similar. (Cf. D. Goleman, R. 
Davidson, Însușiri modificate…, p. 90.). Tania 
Singer a evidențiat deosebirile dintre 4 tipuri 
de tehnici mintale: focusul pe respirație, sca-
narea corpului, observarea gândurilor și bună-
tatea prin iubire. Era cunoscut de mai multă 
vreme faptul că observarea gândurilor, în 
comparație cu scanarea corporală, de exemplu, 
poate reduce ruminarea (identificarea persis-
tentă cu ceea ce gândim, implicarea în gânduri), 
aceasta fiind asociată cu o varietate de efecte 
negative asupra sănătății mintale. Spre deose-
bire de celelalte practici, observarea gânduri-
lor a determinat cea mai mare creștere a 
conștientizării metacognitive. Focalizarea pe 
respirație stabilizează mai ales atenția și activi-
tatea gândirii. Scanarea corporală mărește în 
principal gradul de conștientizare a propriului 
corp și a senzațiilor lui, diminuând conținutul 
gândirii. În raport cu celelalte forme de 
meditație, exercițiul bunătate prin iubire a pro-
dus cea mai importantă intensificare a senti-
mentelor calde și a gândurilor pozitive privi-
toare la ceilalți oameni. (Cf. B. E. Kok, T. 
Singer, „Phenomenological Fingerprints of 
Four Meditations...”,  pp. 218–231, DOI:https://

MINDFULNESS ȘI 
SPIRITUALITATE CREȘTINĂ. 
CONSIDERAȚII FINALE

O lectură spirituală a acestor situații 
poate scoate la iveală cel puțin două idei 

doi.org/10.1007/s12671-016-0594-9). Se poa-
te întrevedea aici faptul că interioritatea fiecă-
ruia dintre noi e deosebit de sensibilă, vibrând 
într-un anumit fel cu fiecare experiență. Starea 
interioară prezintă o plasticitate fină remarca-
bilă, putând primi întipăriri cu infinite nuanțe, 
care decurg de pe urma fiecărei experiențe. În 
continuarea acestor constatări, să spunem că 
fiecare lucrare interioară, fiecare conținut al 
gândirii cu care ne îndeletnicim, fiecare sarci-
nă a atenției imprimă urme și dispoziții distinc-
te. Am putea așeza această constatare față în 
față cu tumultoasele experiențe oferite de so-
cietatea de consum: insistentele reclame publi-
citare, care ațâță dorințele, scenele terifiante și 
stările intense oferite de producțiile horror ama-
torilor de gen, senzațiile tari oferite de jocuri-
le computerizate cu scene violente, toate prin-
se în vârtejul amețitor al culturii de consum. 
Ce amprentă lasă conținuturi ca acestea în solul 
fin al interiorității omenești? Cum încasează 
sensibilitatea profundă a persoanei, capabilă 
de o receptivitate continuă, complexă și infinit 
nuanțată, experiențele tari, puternic condimen-
tate, provocatoare, bombardamentul publici-
tar, scenele violente sau lascive din filme și vi-
deoclipuri? Condiția aceasta dramatică stârnește 
înterogații și reflecții privitoare la intervalul 
libertăților de exprimare pe care le oferă pre-
zentul, la potențialul malefic sau benefic al 
producțiilor culturale, la strânsa legătură din-
tre experiențele culturale, procesele neurofizi-
ologice și achizițiile universului interior al per-
soanei. Pe de altă parte, acest context vădește 
actualitatea observațiilor filocalice, care ne în-
deamnă să ne păzim simțurile și mintea pentru 
o stare interioară adecvată vieții spirituale.
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importante. Prima dintre ele vizează pu-
terea transformatoare a (ne)voinței ome-
nești. Dacă acceptăm că anumite tipuri de 
meditație au profiluri neurologice distinc-
te16, atunci putem spune că, printr-o prac-
tică strictă, spiritul (sufletul) mișcă tru-
pul înspre dispoziții și puteri mai înalte, 
ultimul fiind imprimat de lucrarea interi-
oară a celui dintâi. În al doilea rând, se în-
trevede importanța păstrării practicilor 
de viață spirituală, în acord cu ale întregii 
Biserici și în consonanță cu scrierile și cu 
practica sfinților. Această ultimă chestiu-
ne e bine subliniată de Arhimandritului 
Sofronie: „[...] felul în care ne reprezen-
tăm mental Întâia Ființă, pe Dumnezeu 
cel Fără de Început, se răsfrânge în toate 
manifestările vieții noastre.”17

De aceea, din perspectiva spiritualității 
creștine, inflația de literatură care propu-
ne tehnici de calmare, de îmbunătățire a 
răspunsului la stres și un fond emoțional 
pozitiv, ca rezultat al unor practici indivi-
duale, trebuie receptată atent, pentru că 
poate semăna confuzie. Sunt necesare eva-
luări critice minuțioase, care să scoată la 
lumină deosebirile de fond dintre, pe de 
o parte, conținuturile acestor practici de 
mindfulness, tehnicile mentale inspirate 
de tradițiile vechi din Extremul Orient 
sau inspirate de rezultatele neuroștiințelor 
16. D. Goleman, R. Davidson, Însușiri modifica-

te…, p. 61. Date și interpretări asemănătoare gă-
sim și în Andrew Newberg, Mark Robert 
Waldman, Cum ne schimbă Dumnezeu creierul, 
Ed. Curtea Veche, București, 2009, pp. 101 – 175.

17. Arhimandritul Sofronie, Nașterea întru 
Împărăţia cea Neclătită, p. 19.

contemplative, și, pe de altă parte, viața 
creștin-ortodoxă.18 Evitarea practicilor de 

18. În bogata „piață de practici spirituale” există 
multe propuneri sincretiste, care colportează 
aspecte de filosofie și practici provenite din 
tradiții vechi fără vreo legătură între ele. Sunt 
introduse, adesea, și descoperiri recente, din 
diverse arii ale științei; cel mai adesea, în mod 
diletant, fizica cuantică și neuroștiințele sunt 
invocate și, desigur, în multe dintre ele nu lip-
sesc elemente din tradiția creștin-ortodoxă. 
Diverse rugăciuni și aspecte din învățătura de 
credință sunt puse împreună cu tehnici de 
respirație, cu unele explicații care folosesc ele-
mente din descrierile fizicii cuantice și cu al-
tele, care privesc activitatea cerebrală. Pe mă-
sură ce științele vor înainta în teritoriul realității 
sensibile, în adâncul viului, în depărtările Uni-
versului și în taina persoanei, vor apărea tot 
mai multe modele de acest fel. Desigur, utili-
zarea unor fragmente din învățătura spiri-
tualității creștin-ortodoxe, alăturate câtorva 
concepte filosofice și unor frânturi de explicații 
științifice, nu poate valida întreg conținutul 
acestor practici. În astfel de sisteme nu sunt 
autentice nici datele științifice, nici reflecția fi-
losofică, nici experiența spirituală. În privința 
creștinismului ortodox, invocat în astfel de 
constructe sincretiste, trebuie subliniat faptul 
că se trece cu vederea un lucru esențial, și anu-
me că orice parcurs duhovnicesc e validat prin-
tr-un raport de ascultare față de părintele spi-
ritual, acesta din urmă găsindu-se și el într-un 
raport de ascultare față de ierarh, în fine, cu 
toții fiind ascultători față de adunarea episco-
pilor acelei Biserici (Sfântul Sinod). Asculta-
rea validează autenticitatea spirituală a unei 
învățături sau a unei rânduieli. Situația este în-
tâlnită și în cazul altor practici spirituale. Ar-
tele marțiale, de exemplu, cer o supunere 
desăvârșită, până la suportarea durerilor fizi-
ce, în antrenamentele tradiționale. Respecta-
rea principiilor și a regulilor de viață reprezin-
tă un loc comun în Yoga, în islam, precum și 
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acest fel în viața creștin-ortodoxă și păs-
trarea unei spiritualități ancorate în Sfin-
tele Taine, în spațiul eclezial, în coordo-
natele Tradiției creștinismului ortodox, 
în lumina scrierilor filocalice, reprezintă 
reguli esențiale de conduită.19

în cultura mozaică. S-ar putea spune chiar că 
orice parcurs de edificare a omului este indi-
solubil legat de experiența ascultării. În mod 
excepțional, în viața creștin-ortodoxă asculta-
rea față de duhovnic și ascultarea preotului 
față de ierarh sunt întărite de ascultarea tutu-
ror față de rânduielile Bisericii, față de 
învățătura Sfinților Părinți, față de hotărârile 
Sinoadelor Ecumenice și ale Sinodului Bise-
ricii, toate fiind expresii ale ascultării față de 
Dumnezeu. Acestea sunt, în creștinismul or-
todox, coordonate esențiale. Astăzi există 
pseudo-spiritualități care încercă să se reven-
dice de la creștinismul ortodox sau care pre-
tind să îl cuprindă și să îl depășească, invocând 
în construcțiile lor de idei autori duhovnicești, 
însă promotorii nu sunt într-o relație de ascul-
tare față de Biserică. Criteriul acesta ne ajută 
să ne mișcăm riscând mai puțin, în lumea cos-
mopolită și multireligioasă, deci în contextul 
spiritual diversificat și derutant al zilelor 
noastre, recunoscând ceea ce este autentic și 
protejându-ne de riscul de a combina ortodoxia 
cu tot felul de practici recente de hipnoză, 
mindfulness sau terapii exotice.

19. Ideea e prezentă și în alte spații spirituale, de 
altă factură decât spiritualitatea creștină. 
Aspectul e demn de reținut, mai ales pentru 
că există multe persoane interesate să combi-
ne diversele tehnici din Extremul Orient cu 
cele întâlnite în spiritualitatea creștină. Dalai 
Lama, de exemplu, a afirmat, la o întâlnire cu 
creștinii catolici, că nu sfătuiește pe nimeni 
să-și schimbe religia și că se cuvine să redes-
coperim semnificația profundă și forța pro-
priei tradiții. (Cf. Dalai Lama, Despre bună-
tatea inimii. O perspectivă budistă asupra 

Putem astfel înțelege, chiar în unele 
considerații științifice, de ce anume ar fi 
necesar să păstrăm osteneala despătimirii, 
lucrarea poruncilor și cultivarea virtuților, 
în coordonatele tradiției creștin-ortodoxe. 
Prin intermediul acestora se poate înțelege 
mai ușor de ce se cuvine păstrarea învăță-
turii creștin-ortodoxe despre Dumnezeu 
și întreaga arhitectură a vieții de credință, 
cu practicile și ritualurile ei. Pe de o par-
te, ceea ce (nu) repetăm cu atenție (nu) 
ne schimbă. Pe de altă parte, tot ce este 
crezut cu putere, dar și manifestările con-
crete ale credinței, învățătura și practica 
vieții spirituale zilnice, structurează inte-
rioritatea persoanei și viața comunității. 
Experiențe religioase (personale și/sau 
comunitare), dar și diversele înțelegeri ale 
Ființei Supreme, ca energie sau inteligență 
superioară, ca solitudine absolută sau Tri-
nitate de Persoane având aceeași natură, 
vor asigura schița de bază pentru întreg 
câmpul semantic al vieții, pentru tabloul 
simbolic al lumii, astfel încât vom găsi am-
prente până în adâncul rețelelor cerebra-
le, marcaje biologic distincte. Așadar, dacă 
fiecare practică măruntă, suficient repeta-
tă, lasă în noi o amprentă distinctă, se cu-
vine să păstrăm maniera în care sfinții s-au 
rugat, și recomandările lor, pentru a rămâ-
ne în comuniune cu ei, pe același drum că-
tre comuniunea cu Cel care i-a unit cu El.

Arhid. Adrian Sorin Mihalache

învățăturilor lui Iisus Hristos, Ed. Lifestyle, 
București, 2015, p. 35.) 
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U
n aspect foarte important în pas-
torația tinerilor și a copiilor este 
și spovedania, poate cel mai de-

licat moment din viața creștinului și, mai 
ales, a copilului. Delicat pentru că un co-
pil nu analizează lucrurile prin prisma rațio-
nalității, ci prin cea a sensibilității, adică ei 
receptează mai ușor starea sufletească și 
duhovnicească și chiar gândurile preotu-
lui. Rugăciunea în timpul spovedaniei este 
cel mai important lucru, pentru că Îl che-
măm pe Dumnezeu să lucreze în inima tâ-
nărului, dar și în inima noastră. „Rugăciu-

Spovedania celor mai mici

nea tainică la Dumnezeu pentru cel care 
se căiește, făcută cu deosebită bunăvoință, 
este o formă de respect, o manifestare a 
dragostei. Se creează astfel o atmosferă de-
osebită la care copilul va răspunde cu cre-
dincioșie, cu dorința de deschidere a ini-
mii. Și în acest caz e nevoie de o delicatețe 
deosebită, de sensibilitate, de atenție, și nu 
de a tăia pe viu rana celui ce stă înainte”.1 

Copiii pot fi încurajați de mici să aibă 
discuții între patru ochi cu duhovnicul și 
să ceară sfatul și binecuvântarea în anu-
mite dileme personale. Preotul aici poate 
avea prilejul de a-și arăta dragostea și in-
teresul față de el ca persoană. „Simțindu-se 
liber să vorbească cu preotul despre orice 
(școală, jucării, pozne, visuri), copilul 
primește astfel prin gura preotului cuvân-
tul și binecuvântarea lui Dumnezeu pen-
tru fiecare aspect al vieții sale. Ei pot apre-
cia spovedania, dar există și obstacole, în 
special timiditatea, pe care trebuie să-i aju-
tăm să o depășească. Felul în care vorbim 
despre spovedanie, atunci când se ivește 
un prilej potrivit în conversație, îi poate 
încuraja mult pe copii. Important pentru 
copil este să vină la spovedanie așa cum 
este el, și să spună (ori să încerce să spună) 
1. Spovedania copiilor, sfaturi practice pentru pre-

oți, părinți și copii, traducere din limba rusă,  
Editura de suflet, București, 2014, pag. 72.
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acele fapte, cuvinte sau gânduri de care îi 
este rușine”. 2

Mai înainte de preot însă, mare înrâ-
urire duhovnicească asupra copilului o au 
părinții. Cel mai concret lucru ce se trans-
mite de la părinți la copii este starea de ru-
găciune. Mulți dintre sfinții Bisericii noas-
tre au avut o experință deosebită a 
rugăciunii încă de mici, deprinsă de la pă-
rinți. În Vechiul Testament avem ca exem-
plu pe prorocul Samuel, căruia îi vorbea 
Dumnezeu copil fiind, el fiind rod al ru-
găciunii îndelungate, dar și pe regele și 
prorocul David, care era ascultat de Dum-
nezeu din fragedă vârstă, de asemenea fiul 
unui om drept, cuvios și vrednic de po-
menire, Iesei. Cel mai mare exemplu este 
Maica Domnului, care se ruga deja Dom-
nului de la vârsta de trei ani, rod al rugă-
ciunii părinților ei, numită de noi creștinii 
„Împărăteasa rugăciunii și rugăciunea în-
trupată”. Ar mai exista și mulți sfinți con-
temporani, ca Sfântul Ioan Maximovici, 
Sfânta Matrona, Sfânta Filoteea, Sfântul 
Ioan Iacob Hozevitul, Sfântul Nectarie de 
Eghina, despre care avem mărturie că 
aveau o dispoziție duhovnicească deose-
bită încă de mici copii și Dumnezeu le as-
culta rugăciunea. Starea duhovnicească a 
părinților se imprimă și îi modelează pe 
propriii copii pentru tot restul vieții, iar 
cu astfel de suflete frumoase preotul nu 
poate avea mari dificultăți. Desigur că exis-
tă și cealaltă parte, mai puțin frumoasă, a 

2. Maica Magdalena, Sfaturi pentru o educație or-
todoxă a copiilor de azi, ediția a II-a, ed. Deisis, 
Sibiu 2006,pag. 84 - 85

copiilor crescuți în familii lipsite de vre-
un fel de viață duhovnicească, care au ne-
voie de multă smerenie, mult ajutor de la 
Dumnezeu pentru a-și găsi liniștea și de 
un duhovnic bun și răbdător. 

O datorie practică a părinților este și 
aceea de a-l pregăti pe copilul lor pentru 
împărtășirea din Sfintele Taine ale Bisericii. 
Aici așternem pe scurt câteva sfaturi con-
crete în privința spovedaniei ce pot fi de 
folos tuturor părinților. 

Ar fi bine să le vorbim copiilor, atunci 
când se ivește ocazia, despre spovedanie nu 
ca despre un examen sau un interogatoriu, 
ci ca despre un bun prilej de a fi sinceri cu 
noi înșine și cu Dumnezeu și un moment de-
osebit pentru a primi binecuvântarea lui 
Dumnezeu. 

Când vorbim despre preoți, trebuie să-i 
prezentăm ca pe niște oameni de nezdrun-
cinat oricât de șocant ar părea. Oricât de 
„prostești” ar fi cele ce sunt de spus sau ori-
cât de grave ar fi păcatele, nimic nu poate 
zdruncina pe un om al lui Dumnezeu.
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Trebuie să-l asigurăm pe copil că preotul nu-i 
va trăda niciodată încrederea, că nu va vorbi cu 
părinții ceea ce mărturisește, nici cu nimeni 
altcineva.

Părinții nu trebuie să se amestece în Sfânta 
Taină a Spovedaniei dacă nu vor să-și lipsească 
copiii de harul acestei Taine. Trebuie să arătăm 
încredere în duhovnici. Nu este potrivit să discu-
tăm și să dăm sfaturi preoților dinainte despre 
cele pe care urmează să le mărturisească copilul, 
acest lucru îl îngreuiază foarte mult pe preot să 
ceară ajutor prin rugăciune și să opereze în sufle-
tul copilului după voia Domnului. 

Spovedania nu trebuie prezentată copilului 
ca o obligație sau o datorie, ci ca un prilej de a 
primi iertarea lui Hristos.3 

Trebuie să recunoaștem că a-i apropia pe 
tineri de Hristos nu-i reușește oricui. Acest lu-
cru presupune o foarte mare atenție, delica-
tețe, grijă, chiar o harismă deosebită. Sufletele 
blânde, bune, calde, pline de liniște, de pace, 
de iubire, de bucurie în Hristos sunt cele care 
apropie copiii și tinerii cu multă ușurință. 
Tinerii sunt asemenea unor păsări rare, pe care 
am dori să le studiem cât mai îndeaproape 
atunci când se ivesc în fața ochilor noștri, să 
le prindem chiar, dar nu trebuie să fie așa și în 
cazul copiilor, ar fi nedrept. Copiii și tinerii, în 
funcție de vârstă, trec prin diferite bătălii in-
terioare pe care vor să le înfrunte singuri și, de 
multe ori, când vin la spovedanie de voie bună 
sau împinși cu forța de părinți, se deschid foar-
te greu. Se poate întâmpla în astfel de cazuri 
să simțim nesiguranță, frică, semi-tăcere, la 

3. Cf. Maica Magdalena, Sfaturi pentru o educație or-
todoxă a copiilor de azi, ediția a II-a, ed. Deisis, Sibiu 
2006, pag. 86 - 87
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care poate mai potrivit ar fi să răspundem 
cu dragoste și înțelegere, fără să forțăm cu 
întrebări această cetate momentan închi-
să. În astfel de momente e de ajuns ca tâ-
nărul să vadă bunăvoință și dragoste în pri-
virea preotului, iar după aceasta să se 
simtă liber, putem să-i lăsăm să înțeleagă 
că pot zbura liberi și fericiți și că se pot în-
toarce oricând vor dori să primească apa 
care să le dea viață, adică harul Sfintei Taine 
a Mărturisirii.

Astăzi, copiii cresc în familii cu multe 
griji și probleme materiale și sufletești, de 
aceea unii părinți sunt nevoiți să aplice co-
piilor lor metode de educație dure și stric-
te, pe de o parte, sau, pe de altă parte, în alte 
familii nu se mai ține cont de educația sau 
starea morală a copiilor. Aceste extreme pot 
schilodi sufletește orice copil, orice tânăr. 
Reflectând la acest aspect, în scaunul de spo-
vedanie tinerii și-ar dori să întâlnească un 
părinte echilibrat, nici aspru, cu alură de om 
extrem de serios sau extrem de autoritar, dar 
nici un părinte prea blând și prea îngădui-
tor. Starea sufletească a fiilor duhovnicești 
depinde foarte mult de capacitatea duhov-
nicilor de a fi părinți, un mare dar care se 
învață de la Mântuitorul Hristos și de la Mai-
ca Domnului cu multă rugăciune. 

Mântuitorul Hristos ne-a lăsat tuturor 
un cuvânt greu în privința copiilor, plin de 
responsabilitate sfântă, să nu-i smintim pe 
cei mai mici care cred în El, adică și pe co-
pii, pentru că mai bine ar fi să murim de 
moarte grea, aruncați în adâncul mării, de-
cât să vătămăm în vreun fel conștiința aces-
tora (Matei 18, 6). 

Prin Taina Spovedaniei duhovnicii au 
posibilitatea să-i ajute pe părinți să înțe-
leagă că este lucru binecuvântat să-i edu-
căm pe copii în dragostea față de Hristos 
și de Sfintele Taine ale Bisericii, iar pe co-
pii îi putem ajuta să se apropie de Hristos 
și de Biserica Sa îndemnându-i la o viață 
curată ce le poate aduce o bucurie incom-
parabil mai mare în viața aceasta, dar și în 
cea veșnică, față de bucuriile false ale vieții 
acesteia. 

BIBLIOGRAFIE:

Maica Magdalena, Sfaturi pentru o educație 
ortodoxă a copiilor de azi, ediția a II-a, 
ed. Deisis, Sibiu 2006

Spovedania copiilor, sfaturi practice pentru 
preoți, părinți și copii, traducere din lim-
ba rusă de Gheorghiță Ciocioi, Editu-
ra de Suflet, București, 2014

Pr. Mihail Damaşcan
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ESTE CASA MEA CASĂ A DOMNULUI?

De folos este să ne amintim că Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție ne edifică viața 
zilnică, adică ne oferă informații despre felul în care credinciosul are vocația să-și tră-
iască legătura cu Dumnezeu. De aceea, atât Primul, cât și al Doilea Testament ne vor-
besc despre felul în care Dumnezeu S-a făcut prezent (și) în locul unde omul își trăiește 
cea mai mare parte din viață, în casă. Credem că e de folos să actualizăm câteva argu-
mente legate de domus ecclesiae.

PREZENȚE ALE LUCRURILOR SFINTE ȘI ALE OAMENILOR 
VIRTUOȘI ÎN CASA OMULUI DIN ANTICHITATE

Așa cum la așezarea temeliei unei biserici se înalță rugăciuni prin care se invocă 
ajutorul lui Dumnezeu, tot astfel și acolo unde se construiește o casă este bine ca în-
tâi să se sfințească locul.1 Prin sfințirea unui perimetru acesta e scos din uzul comun, 
profan, și e așezat sub puterea unui sfânt care-l ocrotește; dar într-un final avem în ve-
dere tot puterea lui Dumnezeu, care „este minunat întru sfinții Săi”. Epicleza din sluj-
ba de binecuvântare a apei revarsă puterea divină peste viitoarea aghiasmă, care va 
alunga duhurile rele sau lucrările necurate ale acestora, dar și asupra locului unde aceas-
ta se săvârșește.

Însăși Slujba de Sfințire a casei ne vorbește despre aducerea chivotului în casa lui 
Abiadar2 și despre locuirea lui Iosif în casa lui Putifar3; mai putem aminti însă și bine-
1. Cartea de slujbă are o rânduială în acest sens: „Dumnezeule, atotțiitorule, care ai făcut cerul cu 

înțelepciune și ai întemeiat pământul pe tăria lui, Ziditorule și Făcătorule, caută spre robul Tău (se 
pronunță numele celui care începe a construi), care, cu puterea tăriei Tale, voiește să ridice casă pen-
tru locuit…”, Aghiasmatar, EIBMBOR, București, 2002, pp. 387-388.

2. „Și a stat chivotul Domnului în casa lui Abeddara din Geth trei luni; iar Domnul a binecuvântat întreaga 
casă a lui Abeddara și toate ale lui. Atunci i-au dat de știre regelui David, zicându-i: Domnul a bine-
cuvântat casa lui Abeddara și toate ale lui, datorită chivotului lui Dumnezeu.” (2 Reg. 6, 11-12).

3. „Și a fost așa: după ce l-a așezat în fruntea casei și peste toate câte avea, Domnul a binecuvântat casa 
egipteanului, datorită lui Iosif, iar binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el în casă și în 
câmp.” (Fac. 39, 5).

CASA MEA 
ȘI CASA LUI DUMNEZEU
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cuvântarea pe care Dumnezeu i-a dat-o 
lui Laban, datorită credinței lui Iacov4, 
despre darul de prunci pe care l-a căpă-
tat Sarra5, datorită ospitării celor Trei În-
geri, la Mamvri, despre văduva din Sarep-
ta Sidonului6, al cărui fiu a fost înviat de 
Sfântul Ilie, despre fiul șumanintencei, 
care a fost adus la viață prin rugăciunea 
Sfântului Elisei7 etc.

Din exemplele de mai sus reiese că 
sporul material și spiritual, înțelegerea și 
armonia dintre membrii unei familii au 
fost rodul prezenței chivotului sau a unor 
persoane cu o viață plăcută lui Dumne-
zeu, cum ar fi drepții Iacov și Iosif, sfinții 
Ilie și Elisei etc. În aceeași măsură este 
demn de amintit că la poporul iudaic al 
secolelor al VIII-lea și al VII-lea î.d.Hr. 
exista tradiția conform căreia dacă „un om 
al lui Dumnezeu” trecea pragul unei case, 
iar cei ce locuiau acolo nu erau într-o sta-
re de bună viețuire, atunci se putea ca Di-
vinitatea să-i mustre, deoarece sfântul po-
menea păcatele lor înaintea lui Dumnezeu. 
„După aceea s-a întâmplat că s-a îmbol-
năvit fiul femeii. (…) Și (femeia) a zis că-

4. „Laban i-a zis: Dacă aflam har înaintea ta, mi 
s-ar fi făcut semn. Căci Dumnezeu m-a bine-
cuvântat prin venirea ta”. (Fac. 30, 27).

5. „(Îngerul) i-a zis: Mă voi întoarce la tine la anul, 
pe vremea aceasta, iar Sarra, femeia ta, va avea 
un fiu.” (Fac. 18, 10).

6. „Și (Ilie) s-a sculat și a mers spre Sarepta până 
la poarta cetății; și, iată, acolo o văduvă aduna 
vreascuri.”

7. „Și a venit o zi când Elisei a trecut către Suman, 
și acolo se afla o femeie (de neam) mare și l-a 
poftit să mănânce (la ea).” (4 Reg. 4, 8-16).

tre Ilie: Ce ai cu mine, omul lui Dumne-
zeu? Ai venit la mine ca să-mi amintești 
nelegiuirile mele și să-mi omori fiul?” (3 
Reg. 17, 17-18). 

TRADIȚIA DE AZI  
A BISERICII

Sfânta Tradiție consemnează Vieți de 
sfinți care prin tăria virtuților lor au izgo-
nit puterea diavolilor. Între aceștia îi pu-
tem aminti pe sfinții Haralambie și Var-
vara.

Dar să ne amintim și de mărturiile 
părinților îmbunătățiți ai Bisericii con-
temporane, care prin rugăciunile lor fă-
ceau prezent harul lui Dumnezeu în dife-
rite locuri. Unul dintre ei este părintele 
Cleopa, care povestește:  

„(Cum au călătorit toți cei trei frați la 
Cernăuți, în vara anului 1930.) Întrucât 
Gheorghe a făcut armata acolo, au hotă-
rât să se ducă împreună pentru a ridica li-
vretul militar al acestuia.

Luând binecuvântare de la părintele 
Ioanichie, egumenul schitului, au plecat 
pe jos de la Neamț spre nordul Moldovei. 
Pe cale au rânduit să meargă la distantă 
de 10-15 pași unul de altul, pentru a re-
peta neîncetat rugăciunea inimii și a zice 
pe de rost Psaltirea lui David.

Primul popas l-au făcut la mănăstirea 
„Sfântul Ioan cel Nou” de la Suceava. Apoi, 
plecând spre Cernăuți, au ajuns într-un 
sat din județul Dorohoi și nu găseau loc 
să doarmă peste noapte. Dar o femeie cre-
dincioasă, văzându-i străini, i-a întrebat:
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- Ce doriți, fraților?
- Căutăm o casă să găzduim peste 

noapte și nu găsim!
- Avem noi o casă la marginea satului, 

în care nu locuiește nimeni. Dar nu știu 
de veți putea dormi în ea, căci este bântu-
ită de diavoli, din cauza unor vrăjitoare.

- Dacă ne primiți, noi dormim în ea!
- Bine, fraților, hai să vă duc acolo.
Ajungând în acea casă, frații au mân-

cat ceva și, fiind obosiți, s-au culcat. După 
puțină odihnă, duhurile rele i-au sculat 
din somn, făcând mult zgomot. Atunci 
frații au scos Psaltirea, au aprins lumânări 
și s-au rugat toți trei câteva ore. La înce-
put se auzeau zgomote, strigăte și țipete. 
Apoi, rugându-se frații stăruitor, diavolii 
au fugit rușinați de puterea psalmilor.

Către ziuă au ațipit iarăși puțin, dar de-
monii n-au mai îndrăznit să se apropie. 
Dimineața, venind stăpâna casei, i-a în-
trebat cum au dormit, și, aflând cele pe-
trecute, a cerut sfat cum ar putea să-și iz-
băvească casa de duhurile rele. Frații i-au 
spus să citească seara, la miezul nopții și 
dimineața Psaltirea, să facă preotul aghias-
mă în casă, să postească, să fie spovediți, 
și așa demonii vor fugi.

Ajungând frații la Cernăuți, și-au luat 
actele necesare de la regiment și s-au în-
tors iarăși prin același sat unde au popo-
sit peste noapte. Stăpâna casei i-a primit 
cu bucurie și le-a mărturisit că, de când 
s-au rugat ei, casa nu i-a mai fost bântui-
tă de diavoli. Atunci a înțeles femeia ce 
mare putere are Psaltirea împotriva duhu-
rilor necurate și a vrăjitoarelor.”

Un alt exemplu îl aflăm în viața părin-
telui Gheorghe Calciu, care a trăit în în-
chisoare unul dintre cele mai înălțătoare 
momente de har din viața lui: 

„Da, am mai avut o întâmplare foarte 
interesantă, care a întărit convingerea mea 
că harul lui Dumnezeu lucra acolo [în în-
chisoare]. Mă băgaseră la Aiud în celulă 
cu doi deținuți de drept comun. Unul avea 
vreo șaizeci de ani și își petrecuse aproa-
pe toată viața în închisoare: intra, ieșea, 
iarăși intra… Acum însă primise o pe-
deapsă foarte urâtă, mi se pare că pe viață, 
pentru că își omorâse mama… Celălalt 
deținut era un tânăr de prin Timișoara sau 
de prin Arad, care îl omorâse pe opozan-
tul lui la mâna unei fete de acolo…

Am crezut că, gata, fac planul să mă 
omoare! Mi-am dat seama că au fost 
chemați de Securitate și li s-au spus anu-
mite lucruri, poate li se făgăduise elibera-
rea...

– Și vă rugați atunci, sau ce făceați?
– Mă pregăteam de moarte. Îmi făceam 

spovedania.
– Vă pregăteați de moarte?!
– Da, pentru orice eventualitate. Nu 

eram sută la sută sigur, dar o spaimă tot 
aveam în mine. 

– Vă rugați și pentru ei?
– Sigur. Mă rugam să-i îmblânzească 

Dumnezeu. De altfel, pentru ei m-am ru-
gat tot timpul cât am stat împreună în ce-
lulă. Erau prezenți în rugăciunile mele mai 
mult decât cei pe care îi iubeam. După ce 
au vorbit puțin între ei, cel mai tânăr vine 
la mine și zice: «Gata! Acum poți să ieși, 
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părinte!» (dar nu-mi spusese nicioda-
tă, până atunci, «părinte») «Să știi că 
nu îți mai facem nimic! Nu te mai omo-
râm. Lasă s-o facă gardienii! Dacă au 
nevoie să te omoare, să te ucidă ei!».

Sigur că eu m-am înmuiat de tot, mi 
s-au înmuiat picioarele, m-au trecut la-
crimile…

Mă mir că nu am leșinat. Și a doua 
zi, cu permisiunea lor, am slujit Litur-
ghia. După prefacerea Darurilor și ru-
găciunile care urmează, m-am întors să 
spun «pace tuturor». M-am gândit că 
atunci când vor auzi cuvântul «pace» 
or să fie impresionați. Deci m-am întors 
spre ei și am zis: «Pace tuturor». Și 
atunci am văzut că cel bătrân era înge-
nuncheat, cel tânăr stătea în picioare – 
dar a îngenuncheat și el de cum m-am 
întors – și amândoi erau plini de lumi-
nă. Atunci am realizat că întreaga celu-
lă era inundată de lumină, de aceeași lu-
mină pe care o văzusem atunci, la Paști, 
când gardianul îmi răspunsese: «Ade-
vărat a înviat!». Asta a fost.”8

MÂNTUITORUL IISUS 
HRISTOS ȘI APOSTOLII  
AU VORBIT ȘI AU SLUJIT  
ÎN CASE

Hristos Domnul a lucrat cele sfinte 
atunci când S-a autoinvitat în casa lui 

8. Viața Părintelui Gheorghe Calciu, după măr-
turiile sale și ale altora, Ediție îngrijită de 
Mănăstirea Diaconești, Editura Basarabii 
Media, Snagov, 2016, pp. 106-111.

Zaheu.9 Dar gestul Mântuitorului a fost de-
terminat de căutarea și de zelul mai-mare-
lui vameșilor „de a vedea cine este Iisus” 
(Luc. 19, 3). Era normal ca Domnul să 
sf ințească atât  natura neînsuf leț ită 
(înmulțirea celor cinci pâini și a celor doi 
pești, a vinului în Cana etc.), cât și natura 
însuflețită, pe omul însuși10, după cum, lo-
cuind în casă, a sfințit și habitus-ul respec-
tiv, prin Însăși prezența Sa. Tot aici este po-
trivit să ne amintim de sutașul roman, care 
I-a spus lui Hristos: „Doamne, nu sunt vred-

9. Credem că orice faptă și vorbă a Domnului au 
avut ca finalitate ridicarea creației din cădere că-
tre locul înalt, la care vechiul Adam se cădea să 
o fi ridicat pe când era în Eden, ba chiar mai sus, 
de-a dreapta lui Dumnezeu-Tatăl.

10. „Căci (Iisus) îi zicea: Ieși duh necurat din omul 
acesta.” (Marc. 5, 8).
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nic să intri sub acoperișul meu…” (Mat. 
8, 7); deci păgânii care trăiau pe vremea 
Domnului se simțeau nepregătiți să-L pri-
mească pe Rabbi Ieșua în casele lor.

În primele secole creștine, deodată cu 
botezul neofiților, casele acestora deve-
neau și biserici, căci în ele se săvârșea Sfân-
ta Liturghie, fapt amintit de Noul Testa-
ment. Astfel, Foișorul în care a avut loc 
Coborârea Sfântului Duh și a devenit 
mama Bisericilor era proprietatea unui 
anume Marcu. Faptele Apostolilor ne po-
vestesc că „toți cei ce credeau (…) în fie-
care zi stăruiau, într-un cuget, în templu 
și, frângând pâinea în casă, luau împreună 
hrana întru bucurie și întru curăția inimii 
(2, 44, 46).11 În plus, sunt mărturii care 
spun că membrii unei familii își așezau la 
dispoziția mai multor creștini casa, și ast-
fel se năștea comunitatea dintr-o zonă al 
cărei nucleu îl formau chiar ei: „Îmbrățișați 

11. Este demn de subliniat că, la început, aposto-
lii se rugau și în templu, dar sfânta liturghie nu 
o săvârșeau niciodată acolo.

pe Priscila și Acvila (…) 
și Biserica din casa lor.” 
(Rom. 16, 3, 5).

„În aceste lăcașuri, pe 
care Sfântul Apostol Pavel 
le numește casa lui Dum-
nezeu (1 Tim. 3, 15)12 și bi-
serica lui Dumnezeu (1 Cor. 
11, 22)13, era și un jertfel-
nic sau un altar (1 Cor. 9, 
13)14, masa pe care se 
săvârșea prefacerea pâinii 
și a vinului în Trupul și în 

Sângele Domnului, spre împărtășirea 
credincioșilor (1 Cor. 11, 27). Astfel, 
lăcașurile creștine de cult se adăposteau 
în casele familiilor creștine credincioase.”15

CĂLĂTORIND PRIN 
ANTICHITATEA TÂRZIE

În secolele al II-lea și al III-lea d.Hr., 
la Roma, se nășteau primele domus eccle-
siae (în habitus-urile celor botezați), adi-
că locuințele unor creștini înstăriți care 
le-au lăsat moștenire Bisericii institu-
ționale. Astfel, la începutul secolului al 
12. „Ca să știi, dacă zăbovesc, cum trebuie să pe-

treci în casa lui Dumnezeu, care este Biserica 
Dumnezeului celui viu.”

13. „N-aveți, oare, case ca să mâncați și să beți? Sau 
disprețuiți Biserica lui Dumnezeu și rușinați 
pe cei ce nu au?”

14. „Au nu știți că cei ce săvârșesc cele sfinte mă-
nâncă de la templu și cei ce slujesc altarului au 
parte de la altar?”

15. Preotul profesor Dumitru Stăniloae, Spiritua-
litate și comuniune în Liturghia Ortodoxă, Ediția 
a II-a, EIBMBOR, București, 2004, pp. 52-53.
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IV-lea, în vechea cetate se găseau 25 de 
astfel de locuri de cult. Actuala biserică a 
sfântului Clemente al Laterano trimite la 
ctitorul ei. Aici sunt cuprinse și o parte 
din catacombe. Una dintre cele mai vechi 
biserici din lume este biserica ale cărei ru-
ini s-au descoperit nu departe de Poarta 
Palmira, din Siria, de pe a cărei inscripție 
( 232 d.Hr.) aflăm că avea în componență 
sala mare pentru desfășurarea cultului, 
baptisterul și camera unde se desfășura 
agapa.16

ÎNSUȘI DOMNUL 
SFINȚEȘTE CASA 
CREȘTINULUI, PRIN 
PERSOANA PREOTULUI

De aici se desprinde o învățătură cla-
ră, concretizată frumos în proverbul 
„omul sfințește locul”. După cum faptele 
și gândurile noastre pot murdări locul 
unde trăim, tot așa viața înduhovnicită a 
creștinilor atrage harul divin asupra lo-
cului unde este invocat. Mai mult ca ori-
când, astăzi, prin obiectele efective din 
casă, omul poate cădea în păcat sau se 
poate ajuta să crească în virtute. De exem-
plu, țigările și altele de acest fel pot fi pri-
cina pentru care omul își lasă la îndemâ-
nă tentația de a se ispiti singur pe sine.17 
16. Mănăstirile, în general, și cele athonite în spe-

cial, au așezat biserica principală și trapeza pe 
aceeași axă, cea din urmă fiind în continuarea 
celei dintâi, prin aceasta arătându-se că hranei 
sufletești îi urmează hrana trupului.

17. Amintim de sfatul sfântului Serafim către o 
creștină alcoolică: „Aceasta este porunca pe 

Tot aici se poate aminti și faptul că ceea 
ce noi și invitații noștri facem în casa 
noastră determină prezența lui Dumne-
zeu sau a diavolului.18

În aceeași măsură, a sfinți casa prin 
slujba rânduită de cartea bisericească, a 
așeza în ea icoane și o candelă aprinsă, a 
aprinde o lumânare la rugăciune și a stro-
pi cu aghiasmă la început de lună înseam-
nă a aduce peste locuitorii casei harul lui 
Dumnezeu. Intrarea preotului în curtea 
omului, adică în ograda împrejmuită cu 
gard și străjuită de poartă, iar de aici în 
casă, înseamnă venirea deodată cu el a 
sfinților îngeri și a puterii lui Dumnezeu.19

Pr. dr. Cristian Prilipceanu

care ți-o dau. Niciodată să nu mai ai în casă nu 
doar vin, dar nici măcar sticle de vin.”. Arhi-
mandritul Lazarus Moore, Sfântul Serafim de 
Sarov, O bibliografie spirituală, Editura Agapis, 
București, 2002, p. 231. 

18. Să exemplificăm prin două locuri diametral 
opuse: care este atmosfera dintr-o biserică, în 
timpul unei slujbe sau după încheierea ei, și 
care este atmosfera dintr-un loc unde oamenii 
fac ceea ce este imoral? (Fiecare dintre noi are 
libertatea de a defini „locul imoral” în funcție 
de viciile timpului sau după cum simte de 
cuviință.) Liniștea camerei, a așternutului alb, 
curat, bine aranjat, unde tot ne vine să stăm, 
sau cotețul de animale, unde nu ne place cum 
miroase, cum se trăiește?

19. „Precum casei lui Zaheu s-a făcut mântuire, 
Hristoase, cu intrarea Ta, așa și acum, cu intra-
rea sfinților Tăi slujitori și, cu aceștia, a sfinților 
Tăi îngeri, dă pacea Ta casei acesteia și cu mi-
lostivire o binecuvintează, mântuind și lumi-
nând pe toți cei ce vor locui în ea.” Aghiasmatar, 
EIBMBOR, București, 2002, p. 389. 
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D
ouă pietricele, cam de mărimea unei castane, zăceau în prundişul unui vesel pâ-
râu de munte. Se aflau laolaltă cu celelalte pietre de acolo, unele mai mici, alte-
le mai mari, dar erau diferite de toate, pentru că erau albastre. Când bunul soa-
re le dezmierda cu razele sale, ele străluceau de parcă ar fi fost două bucăţi de 

cer căzute pe pământ. Cele două pietricele ştiau că sunt cele mai frumoase dintre toate ce-
lelalte aflate în pârâu şi se lăudau de dimineaţa până seara: „Noi suntem copiii cerului!”, stri-
gau, când una, când cealaltă, pietrelor aflate în preajmă. „Păstraţi distanţa! Noi avem sân-
gele albastru! Nu avem de-a face cu voi!”

De fapt, erau două pietricele insuportabile şi arogante, care îşi petreceau zilele gândindu-se 
numai la ce se va fi întâmplat cu ele când cineva avea să le descopere. „Desigur – îşi spuneau –, 
vom fi puse într-un colier împreună cu alte pietre preţioase, aşa cum suntem şi noi.” Şi visau 
împreună: „Vom fi pe coroana reginei Olandei sau în inelul prinţului de Galia. Ne aşteaptă o 
viaţă frumoasă: case luxoase, baluri, petreceri. Vom ajunge până la capătul lumii.”

Într-o bună dimineaţă, pe când razele soarelui se jucau pe luciul apei cristaline, un om 
s-a aplecat şi a cules cele două pietricele albastre. Cele două pietricele erau nespus de fe-
ricite: „Ura!”, au strigat. „Am plecat! Ce timpuri bune ne aşteaptă!” S-au simţit cele mai no-
rocoase pietre din lume. Nu aşteptau decât ca visurile lor să se transforme în realitate. Au 
fost puse într-o cutie, împreună cu alte pietre colorate. „Rămânem aici pentru puţin timp”, 
şi-au spus, fiind sigure de frumuseţea şi valoarea lor neîndoielnică. Totuşi, lucurile au fost 

ISTORIA
CELOR  DOUĂ
PIETRICELE
ALBASTRE



altfel decât bănuiseră. Cele două pietricele 
au fost zdruncinate încoace şi încolo. Mereu 
au schimbat cutiile, au fost puse pe cântar 
şi pipăite insistent de mâini aspre. Au rămas 
în cele din urmă singure, parcă uitate, într-
o cutiuţă.

Mai târziu, însă, o mână le-a luat şi le-a 
aşezat cu necuviinţă pe un zid, în mijlocul 
altor pietre, pe o suprafaţă de ciment foar-
te lipicioasă. „Hei, fii mai delicat”, strigau 
cele două pietricele albastre, „suntem pie-
tre preţioase”. Drept răspuns, câte o lovitu-
ră de ciocan le-a fixat definitiv. Revoltate, 
au început să strige: „Neciopliţilor, neprice-
puţilor, bădăranilor, voi nu înţelegeţi cât sun-
tem de importante?” Cele două pietricele 
albastre ameninţau, plângeau, implorau. 
Dar n-a fost de nici un folos. Tot prizoniere 
în zid au rămas. Dezamăgirea şi amărăciu-
nea le-a întunecat cu reflexe viorii.

Timpul trecea încet, iar cele două pietrice-
le nutreau un singur gând: să fugă. Dar ci-
mentul era tare şi imposibil de convins să le 
elibereze. Au zărit însă un firicel de apă ce se 
prelingea pe acolo şi l-au rugat: „Strecoară-te 
sub noi, te rugăm, şi desprinde-ne de pe acest 
zid nenorocit!”

Apa nu s-a lăsat mult rugată. Nu era ne-
voie de insistenţă, căci era bucuria ei să se 
strecoare sub ziduri şi să distrugă cât mai 
mult. A trecut la lucru şi, uşor-uşor, a reu-
şit să se strecoare şi să fărâme câte puţin 
cimentul. După câteva luni de perseveren-
ţă, cele două pietricele au putut să se miş-
te. Într-o noapte umedă şi rece cele două 
pietricele au căzut pe pământ, eliberate în 
sfârşit din acea închisoare insuportabilă. 
„Suntem libere!”, au strigat amândouă în 
culmea fericirii.

 Însă, jos fiind, au putut vedea zidul în care 
fuseseră fixate, acea puşcărie înaltă în care 

şi-au petrecut atâta timp. Şi, privind spre 
acel zid, nu mică le-a fost mirarea: lumina 
lunii  străbătea printr-o fereastră lumina un 
mozaic superb. Mii de pietricele viu colora-
te şi aurite formau chipul Sfintei Fecioare 
Maria. Era cea mai frumoasă imagine pe care 
cele două pietre o văzuseră vreodată. Dar 
ceva îi lipsea… Faţa, chipul blând şi dulce al 
Mariei, avea ceva neobişnuit. Părea oarbă, 
căci îi lipseau ochii.

„Oh, nu!”, au exclamat amândouă, dân-
du-şi seama de grozăvie. Ele fuseseră toc-
mai ochii Mariei. Îşi imaginau acum cât de 
bine se potriveau acolo, cât de frumos tre-
buie să fi strălucit şi cât de mult trebuie să 
fi fost admirate de oameni. Regretau acum 
fapta lor nesăbuită, dându-şi seama ce ne-
chibzuite au fost.

Dis de dimineaţă a ajuns acolo omul care 
făcea curăţenie în biserică şi, din neatenţie, 
a călcat pe cele două pietricele aflate la pă-
mânt. Supărat, le-a dat deoparte cu piciorul. 
Apoi, fiind încă întuneric, nu le-a deosebit 
bine şi le-a strâns cu mătura, pentru a le arun-
ca la gunoi împreună cu praful şi alte pietre 
neînsemnate.

DRAGI COPII,
fiecare dintre noi are un loc al său în lume 
bine stabilit de Dumnezeu: unul poate fi 
ales pentru a fi un meşter bun, altul pen-
tru a fi preot, iar o fată pentru a fi mamă 
a multor copii. Să nu uităm că fiecare 
dintre noi este aşezat de Dumnezeu aco-
lo unde îi este locul şi că tocmai în acel 
loc, rânduit de Dumnezeu, este cel mai 
frumos şi mai potrivit să fie.
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S fântul Ierarh Hermagora (Ermagora) 
a fost primul Episcop de Aquilea, iar 
Sfântul Fortunat diaconul său. Sfânt-

ul Apostol Petru, aflându-se în cetatea mult 
slăvită a Romei, l-a trimis pe Sfântul Marcu 
mai întâi la Aquilea, pentru propovăduirea 
Cuvântului lui Dumnezeu, după aceea în 
Egipt. La poarta de vest a cetății Aquilea se 
afla un tânăr lepros, care, știind că Marcu 
este un creștin tămăduitor de felurite boli, 
l-a rugat să-l vindece. Evanghelistul l-a atins 
și i-a vindecat imediat brațul de boala crun-
tă a leprei. Tânărul, care se numea Ataulfo   
și era de neam nobil, a fugit acasă și i-a po-
vestit tatălui său Ulfila totul. Acesta din urmă 
s-a repezit la Sfântul Marcu și l-a rugat să-i 
vindece complet fiul. Marcu a răspuns ru-
găciunii și toți ai casei au îmbrățișat dreap-
ta credință, primind Taina Sfântului Botez. 

După câțiva ani de misiune, în care a for-
mat prima comunitate creștină din zonă, 
Sfântul Marcu se întoarce la Roma pentru 
a-l întâlni pe Sfântul Petru. În această 
călătorie l-a luat cu sine și pe Hermagora, 
creștin ferm și persoană corectă, pentru a fi hi-

SFÂNTUL SFINȚIT MUCENIC

HERMAGORA, 
EPISCOP DE AQUILEIA, ŞI SFÂNTUL MUCENIC 

FORTUNAT, DIACONUL
12 iulie

rotonit Episcop de Sfântul Petru. Întors în 
patria sa, Hermagora a continuat să predi-
ce cu râvnă, făcând minuni, botezând, hiro-
tonind preoți și diaconi și trimițând misio-
nari în orașele din regiunea aquileiană. Și 
fiind ighemon în vremea aceea Sevastie, pre-
oții păgâni i-au cerut să-l cerceteze pe Her-
magora, cel ce pustiise templele păgâne. Au-
zind ighemonul acestea, îndată a poruncit 
să fie arestat și cu vorbe ispititoare îl ademe-
nea la închinarea cea pierzătoare de suflete. 
Dar Hermagora, refuzând aceasta, cu bucu-
rie și-a făcut din celula închisorii loc de ru-
găciune și de întâlnire cu Domnul. Prin ru-
găciunile sale, temnița era învăluită de o 
mireasmă neasemănată, iar întunericul s-a 
prefăcut în lumină prea strălucită. Temni-
cerul său, Ponțian, a cerut Sfântul Botez, iar 
prin acesta mulți locuitori ai cetății au pu-
tut intra în închisoare pentru a asculta pre-
dicile Ierarhului Hermagora. 

Mâniindu-se preoții idolatrii de cele înt-
âmplate, i-au cerut ighemonului să îl con-
damne la pedeapsa capitală, așa cum s-a înt-
âmplat cu Sfântul Apostol Petru la Roma. 
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Ighemonul Sevastie a așteptat trei zile 
ca să ia o hotărâre prudentă pentru ce-
tate, însă în aceste zile iubitorul de Du-
mnezeu Hermagora nu a încetat a face 
rugăciuni pentru cei aflați în nevoi; în 
plus, l-a tămăduit pe fiul unui anume 
Grigorie, posedat de duh necurat, i-a 
redat vederea unei matroane, pe nume 
Alexandra și a botezat pe toți cei din 
casele lor. La cererea preoților săi l-a 
numit pe diaconul Fortunat succesor 
al său în scaunul episcopal, dar Dom-
nul i-a vrut pe amândoi în împărăția 
Sa cea cerească și astfel au primit mo-
arte mucenicească prin tăierea cape-
telor. Ighemonul a poruncit ca aceștia 
să fie uciși noaptea, pe ascuns, de tea-
ma revoltelor poporului. Ponțian, Gri-
gorie și Alexandra au luat trupurile 
Sfinților și le-au îngropat cu cinste înt-
r-un cimitir, nu departe de zidurile 
cetății, iar în locul acela se săvârșeau 
mulțime de minuni.

Mai târziu, pe mormântul lor s-a 
construit o biserică. Pe ruinele aceste-
ia, astăzi, se află bazilica construită în 
secolul al XI-lea. În cripta bazilicii din 
Aquilea sunt pictate scene din viețile 
Sfinților Hermagora și Fortunat, care 
datează din aceeași perioadă.

Sfintele lor Moaște au fost mutate 
în secolul al VI-lea la Grado, în bazilica 
Sfintei Eufemia, pentru ca mai apoi, în 
secolul al XV-lea, să fie redate comunității 
din Aquilea. Părticele din moaștele 
sfinților pot fi cinsitite în Domul din 
Udine și în Domul din Gorizia.

O parte din Sfintele Moaște ale Sfântului Ie-
rarh Hermagora se află în Paraclisul Episcopal de 
la sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, 
la Roma.

Sfinților Sfințiți Mucenici Hermagora și For-
tunat, rugați-vă pentru noi!

Preoteasa Andreea Tatiana Stîngă
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S fântul Mucenic Alexandru, de neam din ce-
tatea Teba, din părțile Egiptului, a fost cres-
cut în dreapta credință și înveșmântat în virtuți 

alese. Aceste virtuți l-au făcut să fie ales centurion 
în Legiunea Tebană, compusă mai ales din soldați 
creștini și avându-l ca general pe Sfântul Mavrichie 
(22 septembrie). Această legiune avea 6600 de soldați 
(6666, după alte surse), mare parte din ei suferind 
moarte mucenicească. Sfântul Ierarh Eucherie (16 
noiembrie), în Passio Acaunensium martyrum, no-
tează că împăratul Maximian a fost trimis în Galia, 
în zona Lyonului, spre a restabili ordinea, pentru 
aceasta având și legiunea tebană ca ajutor. O parte 
din armată a rămas să petreacă un timp de odihnă 
cu împăratul, în localitatea alpină Octodurum (azi 
Martigny, în Elveția). Cu această ocazie, Maximian 
a ridicat un altar păgân și le-a ordonat soldaților să 
aducă jertfă idolului. Creștini de credință și neam, 
Sfântul Alexandru le-a spus soldaților: 

„Chiar dacă sunteți soldați ai lui Maximian, sunteți 
și slujitori ai lui Iisus Hristos. Dacă însă serviciul mi-
litar alterează inocența sufletului, dacă de la primul 
vă ridicați și cădeți, de la Domnul așteptați darurile 
cerești și veșnice. Chiar dacă va fi împotriva noastră, 
nu va fi niciodată adevărat că ne vom opune lui, deși 
cu armele în mână, la judecata sa nedreaptă, ci  ne lip-

SFÂNTUL MUCENIC

ALEXANDRU
DIN LEGIUNEA TEBANĂ

† 26 august 303

sim de el în numele dreptei cre-
dințe. Eu, voi, cei care suntem aici, 
suntem cu toții dispuși mai bine 
să murim nevinovați decât să tră-
im vinovați.”.

Încurajați de discursul Sfân-
tului Alexandru și de verticali-
tatea căpeteniilor ostășești, 



47A P O S T O L I A   •   N R .  1 4 8  -  1 4 9   •   I U L I E  -  A U G U S T  2 0 2 0

S I N A X A R

Sfântul Mavrichie, generalul, Sfântul Exu-
perie, maestrul de câmp, Sfântul Candid, 
senatorul, Sfântul Mavrichie și cei din sub-
ordinea lui au refuzat să se supună și s-au 
oprit în Agaunum (azi, Maurice d´Agaune), 
unde o parte din ei a primit mucenicia, ar-
mata fiind decimată. Sfântul Alexandru, 
împreună cu câțiva soldați, Casie, Secund, 
Liciniu și Severin, au fugit în nordul Itali-
ei, trecând râul Adda pedestru, dar au fost 
repede prinși, arestați și închiși în închi-
soarea Zevedea, din Milano, pe situl aces-
tei închisori aflându-se azi o biserică de-
dicată Sfântului Alexandru (Chiesa di 
Sant’Alessandro in Zebedia). 

În scaunul episcopal milanez se afla la 
acea vreme Sfântul Maternian (18 iulie), 
milostiv slujitor al Domnului, care, văzând 
tirania cezarilor în privința creștinilor, pe 
mulți îi  vizita în închisori, întărindu-i în 
credință și răbdare. Așa a ajuns Sfântul și la 
Sfinții Martiri din închisoarea Zevedea, 
care, fiind legați cu lanțuri grele, cântau 
imne de laudă Domnului Ceresc, bucurân-
du-se de pătimirile lor, ca unii ce sunt ur-
mători ai lui Hristos. Văzând temnicerul 
Silan bucuria Sfinților, a adus cu sine doi 
prieteni, și anume pe Xant și Carpofor, care, 
ascultând învățăturile lui Alexandru, și-au 
deschis inimile spre credința cea adevăra-
tă și au mărturisit că și ei sunt creștini. 

 În acea perioadă, Maximian, terminând 
luptele cu triburile germane care ocupase-
ră Galia, s-a întors la Roma și, poposind un 
timp la Milano, i-a aflat pe atleții lui Hris-
tos, Alexandru și soldații săi; și cu multe 
lingușeli și promisiuni a încercat păgânul 

să îi atragă la credința idolească. Însă Ale-
xandru i-a răspuns cu multă îndrăzneală:

„Ştii tu, Cezare, că slăvindu-te cu sânge-
le nevinovat al camarazilor noștri, noi ne bu-
curăm să fim slujitori ai Înaltului Dumnezeu? 
Nu-ți minți zeii, ci mai degrabă vezi-l pe Dum-
nezeul cel Viu și Adevărat, căruia îi dăm sla-
vă. Niciodată nu voi crede într-un simulacru 
din bronz sau din marmură, surd și mut, că-
ruia voi îi aduceți tămâieri și jertfe omenești. 
În zadar te gândești că ne vei întoarce de la 
credința noastră. Noi Îl cinstim pe Dumne-
zeu, făcătorul și ziditorul lumii, în El ne pu-
nem nădejdea. Nu ne pare rău!  Nici chinuri-
le, nici agonia nu ne vor îndepărta de la voia 
noastră.”. 

Auzind aceste cuvinte, Maximian a 
renunțat la voia sa și a dat ordin să fie în-
chiși și cu multe chinuri să fie înspăimântați 
ei și creștinii din Milano și din împreju-
rimi, dar, auzind acestea, temnicericii i-au 
eliberat pe Alexandru și pe camarazii săi.

În drum spre Como, întâlnind un cor-
tegiu funerar, Alexandru, atins de harul Du-
hului Sfânt, le-a spus însoțitorilor săi: 

„Iată, fraților, o minunată ocazie trimisă 
de Domnul nostru pentru a confirma adevă-
rul credinței ortodoxe și pentru a slăvi nume-
le Lui! Să ne rugăm Domnului să redea viața 
acestui mort și să deschidă inimile și să dea 
sănătate acestui grup idolatru!”.

Și îngenunchind Alexandru și ridicân-
du-și mâinile către cer, s-a rugat: 

„Dumnezeule cel mare, Tu, care pe toate 
le poți și la care nimic nu este greu, care pe 
toate le cunoști înainte de a se întâmpla și care 
pe toate le împlinești cu înțelepciune, dreptate 
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și bunătate, în mâinile tale 
stau și moartea și viața tu-
turor oamenilor. Ascultă ru-
găciunile fierbinți ale slujito-
rilor Tăi și întoarce sufletul 
în trupul acestui nefericit, 
astfel încât recunoscându-și 
salvarea în Puterea Ta să Te 
laude, să te slăvească ca unul 
Dumnezeu și făcător al uni-
versului.”.

Și, înviind acela, adu-
cea slavă lui Dumnezeu și 
mulțumire Sfântului Ale-
xandru, iar tot acel grup a îmbrățișat cre-
dința cea adevărată. Pe locul unde a avut 
loc minunea s-a construit și o biserică în 
cinstea Sfântului Alexandru (Chiesa di S. 
Alessandro Lasnigo). Continuându-și călă-
toria, Sfântul a ajuns în cetatea Bergamum 
(Bergamo), și fiind în acele zile guvernator 
un anume Crotaciu, rudenia Sfintei Grata 
(1 mai), și aflându-se acela în fața idolului 
păgânesc cu alaiul său, a trecut pe acolo 
Sfântul Alexandru. Văzând el închinarea 
lor cea pierzătoare de suflete le-a vorbit des-
pre Preadulcele Iisus, și făcând cu ei multe 
minuni prin semnul Sfintei Cruci pe mulți 
i-a tămăduit, aducându-i la dreapta credință, 
fiind acolo și Domnon (5 ian.), Dominian 
(16 iul), Eusebia (29 oct.) și Grata (1 mai), 
care a primit de la Sfânt cuvânt de întărire; 
dar și alții, care au  mărturisit cu viețile lor. 
Însă nu multă le-a fost bucuria acestor vi-
teji ai lui Hristos, căci fiind căutat Alexan-
dru de ostașii împăratului Maximian a fost 
prins și dus în fața statuii zeului Platon, pen-

tru a se închina lui. Dar, refuzând, Alexan-
dru și-a primit mucenicescul sfârșit prin tă-
ierea capului. Sfânta Grata, îndurerată de 
moartea acestui curajos ostaș, a dărâmat 
statuia idolatră, făcându-o bucăți. Apoi, lu-
ând capul Sfântului Alexandru, l-a așezat 
în porfiră, și luând slugile ei corpul Sfântu-
lui l-au dus la locul de îngropare, într-o o 
grădină a Sfintei. Și obosind ei din cauza 
căldurii și a distanței lungi, căci trebuiau să 
străbată jumătate din cetate, s-au așezat; și 
unde a picurat sânge din trupul Mucenicu-
lui au răsărit crini albi. După aceea, mulți 
săraci a hrănit sfânta în cinstea Sfântului 
Alexandru, iar pe locul martiriului a con-
struit o biserică, San Alessandro in Collone, 
care se găsește și astăzi, iar în fața bisericii 
se află coloana pe care stătea idolul cel pă-
gânesc. 

Sfinte Mucenice Alexandru, roagă-te 
pentru noi!

Presbitera Andreea Tatiana Stîngă
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niversul, sistemul solar și planeta Pământ sunt structuri cosmice extrem de 
complexe și foarte bine organizate, care se manifestă individualizat la toate 
nivelurile de configurare. Însă această structurare nu există doar la nivelul 

cosmic și planetar al materiei, ci și la nivelurile inferioare de organizare a materiei, fi-
ind garantată de prezența continuă a anumitor constante fizice universale, care 
arată cu prisosință că materia este o realitate intrinsec structurată la nivel înalt 
și nu organizată întâmplător (fig. 201). De altfel, trebuie spus că sintagma „organi-
zare întâmplătoare” este o contradicție în termeni. Dacă ar fi fost posibilă o structura-

re incidentală a materiei, lucrurile nu s-ar prezenta astfel, ci am fi avut de-a face la toa-
te nivelurile de organizare a materiei cu o manifestare haotică, inconsecventă, 
instabilă2 și dezagregantă sau, și mai radical spus, Terra nu ar fi existat și nimeni care 

1. http://www.fizica.unibuc.ro/Fizica/Studenti/Cursuri/doc/Rusu_lab/Constante%20fizice%20ge-
nerale.pdf, 10.03.2017; vezi și: O. P. Spiridonov, Universal physical constants, trad. Yevgeni Strelchenko, 
Mir Publishers, Moscow, 1986, p. 9-11.

2. Instabilitatea din expunere nu are nimic de a face cu instabilitatea anumitor elemente chimice, ele-

ARMONIOASA STRUCTURARE 
FIZICĂ A MATERIEI
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să constate o astfel de manifestare a ma-
teriei.  

Natura consonantă, armonioasă, 
concordantă și stabilă a structurării de 
fond a materiei trebuie însă înțeleasă 
prin prismă științifică, neputând fi per-
cepută direct prin simțuri. Simțurile uma-
ne percep materia ca având o structură 
consistentă, dar realitatea la nivelul fun-
damental al materiei este alta. În structu-
ra unui solid, de exemplu într-o piatră, 
există o reţea moleculară în care atomii 
nu stau lipiţi unii de alţii, nu se ating 
efectiv între ei, așa cum se întâmplă cu 
granulele dintr-o grămadă de nisip. La 
fel, un fir de ață, perceput la nivelul 
simțurilor ca o singură bucată continuă, 
în urma unei analize științifice riguroase 
ar arăta ca o coloană groasă și lungă de 
molecule minuscule, fracționată în mi-
liarde de locuri. Moleculele firului nu 
sunt lipite unele de altele, nici atomii din 
molecule nu sunt în contact fizic unii cu 
alții, nici electronii nu sunt lipiți de nu-
cleu și nici protonii din nucleu nu sunt 
lipiți de neutroni, aceste entități neatin-
gându-se propriu-zis unele de altele. Însă 

mente care, având un număr mai mic de 
electroni la nivelul exterior, sunt instabile, 
tinzând să-și formeze configuraţia de ma-
ximă stabilitate prin interacţiunea cu alţi 
atomi, care realizează legături fizico-chimice. 
Deci, instabilitatea fizico-chimică reprezin-
tă o distribuire, o sistematizare matemati-
că în vederea realizării stabilității și struc-
turării fizico-chimice optime , și nu o 
destabilizare sau o destructurare fizico-chimi-
că, ca în cazul unei organizări întâmplătoare a 
materiei, dacă acest lucru ar fi posibil. 

între ele se exercită interacțiuni care le țin 
înlănțuite, dând percepția de consistență 
și de continuitate la nivelul simțurilor.3 

Așadar, între atomii oricărei reţele mo-
leculare sunt spaţii goale, fără ceva „ma-
terial”, atomii fiind suspendaţi într-o re-
ţea de legături cuantice. Nici atomii, care, 
de regulă, sunt reprezentați, pentru 
percepția noastră vizuală, sub forma unor 
sfere sau bi le minuscule,  nu sunt 
consistenți la nivel cuantic, fiind mai 
mult vid decât substanță. Este cunoscut 
faptul că aproape întreaga masa a atomu-
lui este concentrată în nucleul atomic. S-ar 
putea presupune atunci că aproape toată 
„materia” din atom este adunată în nucleu, 
însă, ca și în cazul atomului, lucrurile se 
repetă: nici protonii și nici neutronii 
din nucleu nu sunt sfere veritabile, „pli-
ne cu materie”. Dimpotrivă, ei sunt 
alcătuiți din alte particule, și mai mici, 
din cuarci, care nu se prezintă nici pe 
departe „material”, așa cum ne-am închi-
pui noi, neputând fi redați prin nicio ima-
gine cunoscută percepției umane. Nici par-
ticulele subnucleare, care intră în 
alcătuirea nucleului, și nici electronul 
nu se manifestă ca simple granule, ci ca 
unde, care nu se află într-un singur punct 
în spaţiu, ci sunt „răspândite” în mani-
era caracteristică a câmpului cuantic. 
3. Cf. Diac. Adrian Sorin Mihalache, Lumina Celui 

nevăzut. O privire teologică în raționalitatea 
Creației și teoriile științifice recente despre Univers, 
vol. I, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, Ed. 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
și Ed. Universității din București, București, 
2016, p. 121.
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Așadar, ceea ce omul percepe a fi sub-
stanţă consistentă, la nivel cuantic are 
caracteristicile unui câmp, iar câmpu-
rile, pe care omul le înțelege ca fiind 
realități lipsite de orice consistenţă, au 
o structură corpusculară. Deci, carac-
teristica intrinsecă a constituienților 
materiei este dualitatea undă-corpus-
cul.4 Sunetele sau vibrațiile emise, deși nu 
prezintă caracteristici fizice, precum vo-
lum spațial, masa ori temperatura, nu sunt 
nemateriale, întrucât depind direct de me-
diul de propagare, care este material, 
transmițându-se prin intermediul mole-
culelor din aer, sau dintr-un alt mediu ma-
terial, gazos, lichid sau solid, care se cioc-
nesc unele de altele. Avem de-a face prin 
urmare cu o anumită „materialitate” a su-
netelor sau a vibrațiilor, ținând cont și de 
faptul că în vid acestea nu se pot propaga. 

Însă în cazul luminii, care se propagă 
în vid, nu este vorba de ciocnirea atomi-
lor sau a moleculelor, pentru că transmi-
terea luminii nu depinde de vreun mediu 
material, radiația electromagnetică nea-
vând atomi sau rețele moleculare. Din 
radiația electromagnetică, omul nu poate 
percepe cu ochiul liber decât o foarte mică 

4. Fizicianul și matematicianul austriac Erwin 
Schrödinger (1887-1961) confirmă universa-
litatea acestei realități: „totul – absolut totul – 
este în acelaşi timp particulă şi câmp. (...) 
Proprietățile ondulatorii şi proprietățile cor-
pusculare neputând fi niciodată separate, sunt 
întotdeauna unite, constituind fețe diferite ale 
aceleiaşi realități.” (Erwin Schrödinger, Was 
ist ein Naturgesetz?, R. Oldenbourg Verlag, 
München/Wien, 1962, p. 107, 123).

parte, adică frecvența cuprinsă în spectrul 
vizibil al omului. Pe măsură ce frecvența 
unei radiații devine mai mică și lungimea 
de undă crește, ea se apropie de culoarea 
roșie, începând spectrul invizibil numit 
infraroșu, iar pe măsură ce frecvența 
radiației crește și lungimea de undă sca-
de, ea se apropie de culoarea violet, înce-
pând un alt spectru invizibil, numit ultra-
violet.5 

Spectrul electromagnetic reprezin-
tă totalitatea radiaţiilor electromagne-
tice existente în Univers (fig. 216). Unde-
le electromagnetice sunt produse în urma 
vibraţiilor particulelor încărcate electric, 
fiind caracterizate atât de proprietăţi elec-
trice, cât și magnetice. Dar, spre deosebi-
re de undele care se propagă la suprafaţa 
mărilor și a oceanelor, care au nevoie de 
apă ca mediu de propagare, undele elec-
tromagnetice călătoresc prin vidul cos-
mic cu o viteză constantă, viteza lumi-
nii. Undele electromagnetice au creste și 
adâncituri, maxime și minime, asemeni 
undelor de suprafaţă. Distanţa între două 
maxime reprezintă lungimea de undă. În 
cazul anumitor unde electromagnetice, 
lungimile de undă sunt foarte mari, fiind 
măsurate în metri, însă multe unde au va-
lori foarte mici, fiind măsurate în miliar-
dimi de metru (nanometri). Numărul de 
creste care trec printr-un anumit punct 

5. Cf. Diac. Adrian Sorin Mihalache, Lumina Celui 
nevăzut, vol. I, pp. 127 și 131.

6. https://i2.wp.com/tektrender.com/wp-con-
tent/uploads/2014/09/electromagnetic-spec-
trum.jpg.
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într-o secundă reprezintă frecvenţa un-
dei. O undă, ori ciclu, pe secundă, poar-
tă numele de Hertz. Aceste radiaţii au frec-
venţe cuprinse între aproximativ 1023 herți 
și 0 herți. Nu există o delimitare teoreti-
că exactă a acestui spectru, întrucât lun-
gimea de undă poate avea orice valoare, 
valoarea maximă fiind dimensiunea Uni-
versului. Nu există nici graniţe strict fixa-
te între aceste regiuni, dimensiunile zo-
nelor spectrului electromagnetic fiind 
aproximative, delimitarea lor având doar 
scop didactic și operațional. În ceea ce 
privește modul de propagare a undelor 
electromagnetice, se apreciază că cei 
doi vectori ai lor, electric și magnetic, 
sunt perpendiculari unul pe celălalt, 
iar ambii sunt perpendiculari pe direc-
ţia de deplasare a undelor (fig. 227). 
7. http://www.rasfoiesc.com/educatie/fizica/

Clasificarea-metodelor-optice-24.php.

Regiunile spectrului electromagne-
tic sunt: 

1. Undele radio: lungime de undă în-
tre 10 cm și 10 km; sunt folosite în trans-
misiile radio ori de către radarele civile și 
militare. 

2. Microundele: lungime de undă în-
tre 1 mm și 1 m; sunt folosite, de pildă, la 
cuptoarele cu microunde. 

3. Infraroșii: lungime de undă între 
0.7 și 300 µm; în această gamă intră radi-
aţia corpului uman, prin captarea acestei 
radiaţii de către dispozitive speciale fiind 
posibilă detectarea prezenţei organisme-
lor vii chiar și în condiţii de vizibilitate 
zero. 

4. Spectrul vizibil: lungime de undă 
între 400 nm (violet) și 700 nm (roșu) (1 
mm = 1.000.000 nm); culorile de bază se 
găsesc între următoarele valori de frecven-
ţă: roșu: 610-700 nm; portocaliu: 590-610 
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nm; galben: 570-590 nm; verde: 500-570 
nm; albastru: 450-500 nm; indigo: 430-
450 nm; violet: 400-430 nm. 

5. Ultraviolet: lungime de undă între 
3 și 400 nm, folosită, de pildă, ca germi-
cid ori pentru bronzarea artificială. 

6. Raze X: folosite pentru radiografii 
medicale și industriale. 

7. Raze gama: folosite, de exemplu, 
în tratarea cancerului. 

Graficul care înfăţișează aceste inter-
acţiuni de-a lungul unei regiuni a spectru-
lui electromagnetic poartă numele de sem-
nătură spectrală. În mod simplu se 
poate dovedi că lumina solară, care este 
albă, atunci când trece prin picăturile 
de ploaie sau printr-o prismă de cris-
tal, se descompune în culorile curcu-
beului sau, așa cum spune ambitusul 
educațional, în culorile ROGVAIV (roșu, 
oranj, galben, verde, albastru, indigo și vio-

let), fenomen numit dispersia luminii, 
diversele lungimi de undă ale radiației 
electromagnetice, așa cum s-a precizat, fi-
ind percepute de ochiul uman ca și culori. 
Cele șapte culori sunt de fapt culorile 
de bază ale spectrului, care pot fi redu-
se la trei culori fundamentale, adică 
anumite nuanțe de roșu, verde și albas-
tru-indigo (fig. 238 și fig. 249).

La nivelul de cunoaștere științifică exis-
tent se putea afirma că materia există sub 
două aspecte: substanța, partea corpus-
culară, alcătuită din molecule-atomi-
protoni-neutroni-electroni-cuarci, și 
câmpul, partea ondulatorie, care se 
manifestă prin intermediul undelor la 
nivel gravitațional, electromagnetic și 

8. https://it.pinterest.com/pin/212372938648 
590266/.

9. https://www.helloclass.com/blog/dispersi-
on-of-light/.
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subatomic, cele două, substanța și câmpul, aflându-
se într-o stare de interacțiune. Această interacțiune este 
evidentă la trecerea electronilor dintr-o stare staționară 
(stare în care electronii nu emit și nu absorb fotoni), într-o 
stare de tranziție, deci de pe un strat orbital electronic pe 
altul, la o distanță mai mică sau mai mare de nucleu. Acest 
lucru se face prin emisia sau absorția unei anumite cantități 
de energie, „mobilitatea” lor fiind posibilă doar în condițiile 
unor „impulsuri cuantificate”, deci bine determinate de 
energie. Tranziția electronului nu este o deplasare pro-
priu-zisă de pe un nivel orbital pe altul, ci un salt, care 
presupune o discontinuitate deopotrivă spațială și 
energetică, o dispariție a electronului de pe un nivel 
și o apariție pe un altul. Desigur, la nivelul simțurilor 
noastre această manifestare nu este perceptibilă, întrucât 
viteza unei astfel de tranziții poate dura o milionime din-
tr-o miliardime de secundă.10

10. Cf. Diac. Adrian Sorin Mihalache, Lumina Celui nevăzut, vol. I, 
p. 132-134 s.q.

Pornind de la dualita-
tea undă-corpuscul a lu-
minii, fizicianul și mate-
maticianul francez Louis 
de Broglie (1892-1987) 
lansează în 1924, cu oca-
zia susținerii tezei sale de 
doctorat, o ipoteză unifi-
catoare, extinzând aceas-
tă proprietate asupra tu-
turor microobiectelor. Ca 
și fotonii‚ și particulele 
materiale (electron, pro-
ton, atom, moleculă etc.) 
au proprietăți de undă.11 
Pentru teoria dualității un-
dă-corpuscul a materiei, 
care stă la baza mecanicii 
cuantice, savantul a primit 
premiului Nobel pentru 
Fizică, în 1929. Așadar, 
dualitatea undă-corpus-
cul este prezentă la toa-
te nivelurile de organi-
zare a materiei, aspectul 
corpuscular și cel ondu-
latoriu fiind, de fapt, for-
mele aceleiași realități. 
Caracterul dual al materi-
ei rămâne imperceptibil la 
nivelul simțurilor, iar pe 
măsură ce obiectele sunt 
mai mari, devine tot mai 

11. Ion Pălărie, Margareta Stan-
ciu, Fizica atomului și mole-
culei, Ed. Universitaria, Cra-
iova, 2011, p. 147.
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dificilă evidențierea caracterului lor on-
dulatoriu, pentru că lungimile de undă au 
dimensiuni din ce în ce mai mici. Într-o 
accepţiune mai largă, și relativitatea re-
strânsă arată că întreaga materie este, 
de fapt, energie. Relația dintre materie 
și energie este exprimată în formula lui 
Einstein, E = mc2, de echivalență a ma-
sei și energiei, unde c este viteza luminii 
în vid. 

Așadar, tot ce există în lume se pre-
zintă ca o ţesătură enormă de energie, lumea 
fiind, de fapt, energie. Semnificativ este fap-
tul că această structurare nu este ceea ce 
pare, în percepția comună, ci o realitate 
extrem de dinamică, corpusculară și 
ondulatorie, care nu poate fi pusă pe 
seama unei manifestări accidentale și 
evolutive a materiei în decursul a mili-
oane sau miliarde de ani, întrucât aceas-

tă viziune pur naturalistă nu concordă 
cu modul complex, constant și conso-
nant al structurării fizice a materiei, 
însă poate fi înțeleasă și explicată, dacă 
se acceptă adevărul teologic fundamen-
tal despre originea reală a materiei, care 
a fost adusă la existență de către Creator. 
Acesta fiind Lumină-Cuvânt dumneze-
iesc, absolut și necreat, a creat în mod 
nemijlocit lumina originară, primordi-
ală12, esența, fundamentul lumii sensi-
bile, prin care Dumnezeu a structurat 
armonios întreaga materie/energie din 
Univers.

Pr. dr. Ioan Trandafir Bobîrnea

12. În referatul biblic al creației se afirmă cu 
claritate: „Şi a zis Dumnezeu: Să fie lumină!. Și 
a fost lumină.” (Facerea 1, 3).
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A
sociația „Nepsis”, a Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale 
și Meridionale (MOREOM), organizează și în acest an, cu binecuvânta-
rea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Iosif, congresul 
„Nepsis” MOREOM. Evenimentul, care va reuni, la Berna (Elveția), tineri 

din eparhiile ortodoxe române din Europa și din România (MOREOM și Mitropolia 
Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord), va avea loc în perioa-
da 25-27 septembrie 2020.  

Amfitrionii congresului (filiala Nepsis Elveția), care se va desfășura sub tema 
„Creștinul în cetate. Provocările veacului”, îi vor avea ca invitați pe Preasfințitul Părinte 
Teofil de Iberia, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, 
și pe domnul conf. dr. Adrian Papahagi, de la Facultatea de Litere a Universității 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Pe lângă conferinţele amintite, pe parcursul celor trei 
zile tinerii vor putea vizita orașul Berna și vor avea prilejul să participe la o drumeţie 
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spre ghețarul Aletsch, ghețarul cu cea mai mare întindere din Alpi (81.7 km2, conform 
măsurătorilor din 2011), de unde vor putea vedea un peisaj impresionant și vor putea 
admira vârfuri de peste 4.000 de metri. Discuțiile pe tematici duhovnicești și partici-
parea la diferite slujbe (Te-deum și Sfânta Liturghie, slujită de un sobor de arhierei, 
preoți și diaconi) fac parte, de asemenea, din programul evenimentului. Înscrierile, 
programul congresului, detalii despre cazare și activități, Ghidul Nepticului în Elveția, 
precum și diferite materiale media sunt disponibile pe site-ul oficial http://ch.nepsis.
org/congres2020.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, filiala „Nepsis” Elveția a luat 
avânt la sfârșitul anului 2018 și a fost pusă sub purtarea de grijă a Sfântului Ioan Casian 
din Dobrogea, (360/365 – 435), prăznuit de Biserica Ortodoxă în data de 28 februa-
rie (29 februarie în anii bisecți). 

Alexandru Ojică
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C
u ajutorul Domnului, suntem în pragul celui de-al patrulea an de continuita-
te a Extensiei de la Roma a Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” din 
București. Preînscrierile au început deja, iar sesiunea propriu-zisă de admite-

re va avea loc în luna septembrie.
Date fiind condițiile speciale impuse de pandemie, este aproape sigur că Admiterea 

la Extensia FTOUB de la Roma se va desfășura on-line. Din acest motiv, toți cei do-
ritori sunt încurajați să se înscrie! Suntem convinși că există numeroși credincioși 
care, din diferite motive, nu au putut să își realizeze dorința de a studia teologia. Și 
poate tocmai grație acestor noi condiții în care ne aflăm, putem ajunge la toți frații și 
surorile „mai mici” care doresc din tot sufletul să învețe cuvântul Adevărului, iar 
necesitățile de tot felul nu le îngăduie.

Facultatea este deschisă tuturor, bărbați sau femei, „tineri de vârste diferite”, de la 
care ne dorim cu toții să își pună în slujba Domnului și a Bisericii Lui talanții pe care 
îi au.

Așadar, nădăjduim că veți da curs invitației noastre și urăm tuturor candidaților 
curaj și credință în Cel Care a biruit lumea!

Rugăm pe toți cei interesați să contacteze, pentru mai multe detalii  
și informații la zi, Secretariatul Extensiei, aflat în grija părintelui secretar  

Horia Grădinaru, la adresa de e-mail: ftoub.roma@unibuc.ro sau la numărul  
de telefon: 0039 339 665 30 92

PORȚILE FACULTĂȚII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ  
DE LA ROMA SUNT DESCHISE! ÎNSCRIE‑TE ȘI TU!
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S
âmbătă, 1 august, după slujba Vecerniei, în Parohia “Sfântul Mucenic Bonifatie” 
din San Bonifacio, a fost inaugurată expoziția ”Să cunoaștem sfinți din Italia și din 
România”, în care au fost implicați copii și adolescenți din parohiile San Bonifa-

cio (Italia) și Sintești (România). Aceasta a fost coordonată de doamnele preotese An-
dreea Stîngă și Mihaela Gangă și se desfășoară concomitent, în ambele parohii, cuprin-
zând prezentarea vieților a 16 sfinți care au trăit pe meleaguri italiene și a 16 sfinți care 
s-au nevoit pe pământ românesc, prin expunerea unor planșe cu viața, icoanele și une-
le cântări imnografice ale acestora - toate fiind înfrumusețate de mâna copiilor. 

Scopul expoziției este acela de a-i determina pe copii, pe părinți și pe toți credincioșii, 
în general, să cunoască mai îndeaproape viețile sfinților care s-au nevoit în pământul în 
care Dumnezeu a îngăduit să trăim, de a simți mai intens legătura cu sfinții și, în cele din 
urmă, de a da ocazia copiilor din cele două parohii să se cunoască și să lege prietenii.

Expoziția poate fi vizualizată și pe pagina de facebook a parohiei San Bonifacio
Minunat este Dumnezeu întru sfinții Săi!

SĂ CUNOAȘTEM SFINȚI DIN ITALIA  
ȘI DIN ROMÂNIA
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S
entimentul de a „primi” este un sentiment frumos, dar sentimentul de a „dărui” 
este un sentiment divin ,care nu se poate descrie și exprima în cuvinte, ci doar 
se trăiește. De aceea, cu ajutorul Domnului, cu susținerea și Binecuvântarea 

Preasfințitului Părinte Episcop Siluan și prin susținerea proiectului „Pâinea noastră 
cea de toate zilele” din cadrul parohiei din Crotone , am trăit sentimentul deosebit și 
unic de a DĂRUI un zâmbet, timp de 5 zile, unui număr de 20 de copilași care provin 
din familii cu posibilități financiare reduse ,care cu siguranță nu au mai avut parte de 
asemenea experiență. Au trăit momente de neuitat, de care își vor aduce aminte cu 
drag pe tot parcursul vieții.

De asemenea, aducem mulțumiri Părintelui Nilo de la Mănăstirea „Sf Ioan cel Nou” 
Stilo, pentru găzduire pe toată perioada taberei. De asemenea aducem mulțumiri  Părintelui 
Ieromonah Iustin de la mănăstirea „Sf Ioan Secerătorul” Bivongi, pentru frumoasele mo-
mente dăruite copilașilor, prin implicarea acestora în activitățile monastice.

Slavă Domnului pentru toate!

Pr. Ivan Dobrotchi, parohia Sf. Mc. Acachie, Crotone

TABĂRA „DĂRUIEȘTE UN ZÂMBET”
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Z
iua de 23 iulie 2020 pentru 
parohia „Sf. Ioan cel Milos-
tiv, Patriarhul Alexandriei” 

este una importantă, deoarece, cu 
ajutorul bunului Dumnezeu, cu bi-
necuvântarea Preasfințitului Părin-
te Siluan al Episcopiei Ortodoxe 
Române a Italiei și cu purtarea de 
grija a Preasfințitului Părinte Arhi-
ereu Vicar Atanasie de Bogdania, 
s-a semnat contractul de cumpă-
rare a unui imobil situat în localitatea Chi-
esanuova nr. 117, o fracțiune a Comunei 
de San Donà di Piave.

Imobilul a fost cumpărat la Licitație 
în data de 31/04/2020. Acesta este alcă-
tuit din două clădiri, dintre care una va fi 

CUMPĂRAREA UNUI IMOBIL PENTRU PAROHIA 
„SFÂNTUL IOAN CEL MILOSTIV, PATRIARHUL 

ALEXANDRIEI” DIN LOCALITATEA SAN DONÀ DI PIAVE

amenajată ca biserică, iar cea de-a doua 
va fi utilizată pentru diferite activități cu 
copiii și tinerii parohiei, pentru bibliote-
că și săli de cateheză. Imobilul este încon-
jurat de un parc de circa 5.600 m2.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
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Reţete
și sfaturi practice

TORT SANDWICH
(rețetă suedeză)

Ingrediente: o pâine rotundă (un ki-
logram), legume pentru decor.

Umplutura: somon afumat (150 g), 
cinci ridichi, trei ouă fierte, tari, un cas-
travete fără semințe.

Mod de preparare: pâinea se curăță 
de coajă și se taie în trei felii groase de 
1,5-2 cm. Se prepară glazura de brânză 
mixând ingredientele respective, apoi se 
montează tortul. Feliile de pâine se ung 
cu puțină glazură, peste care se așază felii 

subțiri de legume și somon. Se decorea-
ză și se ține la frigider până în momentul 
servirii (maxim 24 de ore).

SALATĂ DE SOMON 
(rețetă caraibiană) 

Ingrediente: filé de somon (450-500 
g), lapte de cocos (40 ml), usturoi (doi căței), 
un mango, orez fiert, rucola, mărar, piper, 
sare.

Mod de preparare: Somonul, sărat 
după gust, se prăjește câteva minute în 
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lapte de cocos (condimentat cu usturoi și 
piper) și se servește împreună cu restul 
ingredientelor.

PUI COPT  
ÎN PEPENE VERDE
(rețetă americană)

Ingrediente:  un pepene verde 
(6-7 kg), un pui (2 kg), o lămâie, curry, 
curcuma, chili (câte o linguriță), pudră de 
usturoi, zahăr brun (câte două lingurițe), 
unt (50 g), sare, piper.

Mod de preparare: se pregătește întâi 
pepenele: se taie pe lungime aproximativ 
o treime și se scoate cu o lingură aproape 
tot miezul; pentru stabilitate, se taie puțin 
din coajă și în partea de jos. Puiul se con-
dimentează și se umple cu lămâia tăiată în 
sferturi, apoi se așează în pepene, se aco-
peră cu capacul și se fixează totul cu 6 
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bețișoare pentru frigărui. Se 
pune totul într-o tavă înaltă și 
se coace două ore la 200 °C, 
apoi încă două ore și jumăta-
te la 150 °C. Sosul din tavă și 
din pepene se fierbe separat 
până se mai îngroașă, apoi se 
amestecă cu untul și se aduce 
la masă într-un bol. 

ANANAS CU ROM
(rețetă jamaicană)

Ingrediente: un ananas, 
suc de ananas (150 ml), mie-
re (o lingură), scorțișoară (o 
linguriță), rom (2 linguri), unt 
(25 g).

Mod de preparare: se cu-
răță ananasul și se taie în felii 
de doi-trei centimetri grosime. 
Sucul de ananas se aromează 
cu miere, scorțișoară și rom. 
În jumătate din suc se pune la 
marinat ananasul (cel puțin 15 
minute), iar cealaltă jumătate 
se fierbe la foc mic până scade 
la jumătate. Feliile de ananas 
se prăjesc în unt (sau pe gră-
tar) un minut, două pe fieca-
re parte și se servesc imediat 
cu sosul aromat și eventual cu 
înghețată.

Pagină realizată de preoteasa 
Ramona Andronache 


