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P
rima zi a lunii septembrie deschide 
calea noului an bisericesc. Acesta 
începe cu praznicul Nașterii Maicii 
Domnului (8 septembrie), Cea prin 

care se împlinește lucrarea mântuitoare a ve-
nirii în trup a Domnului Hristos, și este ur-
mat de un alt mare praznic, Înălțarea Sfintei 
Cruci (14 septembrie), care ascunde taina 
mântuirii omului, taina învierii și a vieții.

Începutul anului nou bisericesc constitu-
ie pentru noi creștinii un moment de popas, 
prielnic pentru a cugeta mai bine la cele în-

tâmplate și trăite în anul ce a trecut. Dar, mai 
ales, este un moment de cumpănă, în aceste 
vremuri atât de apăsătoare, moment în care 
ne putem reașeza și reorienta prioritățile vieții 
pentru perioada care urmează.

Împărțirea timpului vieții noastre între 
praznice mari sau mici și pomenirea zilnică 
a unuia sau a mai multor sfinți constituie tot 
atâtea prilejuri de a da un sens binecuvântat 
și sfințitor timpului, pe care Dumnezeu ni-l 
dăruiește spre a-l trăi și folosi cu rost mântu-
itor. Am tras oare deplinul folos? Am dat oare 
importanța și locul cuvenit în viața noastră 
duminicilor și praznicelor din anul care a tre-
cut? L-am cinstit cum se cuvine pe sfântul 
(sau pe sfânta) al cărui nume îl purtăm? Am 
petrecut oare cu folos vremea posturilor și 

CALEA VIEȚII CELEI NOI.
DREPTATEA ȘI BINELE 
CARE DESCHID UȘILE 
ÎMPĂRĂȚIEI CERULUI

CUVÂNTUL
EPISCOPULUI

ATANASIE

„Învăţaţi să faceţi binele, căutaţi drept-
atea, ajutaţi pe cel apăsat, faceţi drep-
tate orfanului, apăraţi pe văduvă!
Veniţi să ne judecăm, zice Domnul. De 
vor fi păcatele voastre cum e cârmâ-
zul, ca zăpada le voi albi, și de vor fi 
ca purpura, ca lâna albă le voi face.” 

(Isaia 1, 17-18)
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am dat, măcar atunci, mai multă importanță 
celor lăuntrice și duhovnicești? Ne-am folo-
sit cu adevărat duhovnicește de perioada în 
care ușile caselor au fost închise din pricina 
pandemiei?

Ar fi bine ca fiecare din noi să caute a răs-
punde sincer acestor întrebări pentru a con-
stata în mod realist importanța pe care Dum-
nezeu o are în viața noastră, precum și locul 
pe care Acesta îl ocupă în scara priorităților 
zilnice sau măcar anuale. 

Fiecare moment al vieții noastre consti-
tuie un prilej de a ne îndrepta gândul la 
Dumnezeu și de a transfigura timpul pe care 
îl avem de trăit, de a face dintr-un timp iro-
sit un timp al veșniciei. Este un prilej de a pre-
face tot ce lucrăm și împlinim într-o rugă-

ciune, într-o adevărată 
liturghie. Să luăm, așadar, 
aminte la îndemnul Sfân-
tului Apostol Pavel, care 
zice: „Deci luați seama cu 
grijă cum umblați, nu ca 
niște neînțelepți, ci ca cei 
înțelepți, răscumpărând 
vremea, căci zilele viclene 
sunt.” (Efeseni 5, 15-16). 

Așadar, din timpul pe 
care îl petrecem zi de zi, 
cronometrat în secunde, 
minute, ore, zile, săptă-
mâni, luni și ani (timp 
care, pentru noi, murito-
rii, este ca o numărătoa-
re inversă spre moarte), 
avem posibilitatea să fa-
cem fie un timp sfințit, fie 

un timp pierdut. Când îl împletim cu Dum-
nezeu, în tot ce facem, gândim sau plănuim, 
atunci fiecare moment al vieții noastre se 
preface din timp al morții în timp binecu-
vântat și sfințit, timp care se întâlnește cu 
veșnicia, „timpul” lui Dumnezeu. Tot ce gân-
dim, plănuim sau lucrăm împreună cu Dum-
nezeu se preface: din gând, plan sau lucrare 
„omenească” în împreună-gândire și împreu-
nă-lucrare cu Dumnezeu. Ele primesc pece-
tea sfințeniei și a veșniciei, proprii lui Dum-
nezeu.

Dar cum putem împlini cu adevărat toa-
te acestea? Cum ne putem sfinți viața? Cum 
putem sfinți timpul fără a-l irosi? Răspunsul 
ni-l dau sfinții: vremea vieții este vremea 
pocăinței, vremea lucrării noastre, căci 
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pocăința, ca avânt și întoarcere ne-
contenită către Dumnezeu, nu are 
sfârșit în această lume. 

Dacă ne vom aținti zilnic pri-
virile minții și tânjirea inimii noas-
tre către Dumnezeu și către cele 
veșnice, încet-încet vom vedea că 
ceea ce este al morții în sufletele 
și în trupurile noastre va fi înghițit 
de Viață (II Corinteni 5, 4). 

În prima zi a Anului Bisericesc, 
alături de Sfântul Simeon Stâlpni-
cul, mare nevoitor din părțile Siri-
ei († 459), se face și pomenirea 
unui sfânt părinte al Bisericii ori-
ginar din părțile Dobrogei de as-
tăzi (odinioară Scythia Minor), 
care s-a născut în jurul anului 470 
și a adormit întru Domnul în ju-
rul anului 544, la Roma. Este vor-
ba de Sfântul Dionisie Exiguul (de la exiguus, 
neînsemnat, smerit, mic, așa cum se consi-
dera pe sine), călugăr în sudul Italiei, la Viva-
rium (astăzi Squillace), unde s-a format ca 
traducător. Dionisie a ajuns la Roma în jurul 
anului 500 și a compilat prima culegere de 
canoane, începând cu cele Apostolice și ter-
minând cu cele de la primele patru Sinoade 
Ecumenice (a toată lumea), devenind astfel 
părintele Dreptului Canonic în Apus. El s-a mai 
făcut cunoscut și pentru faptul că a calculat 
anii de la nașterea Domnului Hristos, deve-
nind astfel întemeietorul erei creștine, fapt care 
face că și astăzi calculăm anii după principiul 
stabilit inițial de el.

Sfântul Dionisie Exiguul, care este unul 
dintre cei trei ocrotitori ai Episcopiei noas-

tre, alături de Sfinții Apostoli Petru și An-
drei, ni se face pildă vrednică de urmat, la 
început de an bisericesc, prin felul în care 
și-a închinat întreaga viață slujirii Bisericii 
lui Hristos, punându-și în folosul obștii 
creștinești toate darurile prin care Dumne-
zeu l-a înzestrat.

De aceea, îl rugăm pe Sfântul Dionisie 
Exiguul să binecuvânteze acest nou început 
și să ne călăuzească pe calea plină de încer-
cări a vieții, pentru a petrece vremea ce ne-a 
mai rămas, multă sau puțină, întru curățirea 
sufletului, spre sfințire și mântuire.

† Atanasie de Bogdania
Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe 

Române a Italiei
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D e câte ori n-am dorit să au-
zim din gura profesorilor 
noștri un sfat bun pentru 
viață. Am așteptat asta și în 

școala generală și în liceu și, mai apoi, în 
facultate. Maximul pe care puteai sa-l auzi 
era cam acesta: învață bine, ia note mari, 
fii un tânăr model în familie și societate și 
ai să ajungi bine. Dar n-am auzit de la nici 
unul: pregătește-te ca să ai viață veșnică. 
Pentru că, odată rostite aceste cuvinte, ar 
fi venit, logic, și întrebarea: Ce să fac, ca 
să o am? De acolo înainte cred că ar fi fost, 
pentru formatorii noștri materialist-dia-
lectici, o mare problemă în a da un răs-
puns pertinent. Am avut însă și profesori 
(puțini, evident) care au știut să ne dea 
aripi și lor le port recunoștință; la urma 
urmei, a simți că zbori când ești tânăr nu 
e altceva decât sentimentul libertății, iar 
aceasta este deja o atingere a Duhului.

De aceea, discuția dintre tânărul bo-
gat și Iisus (Mt 19:16-26) are darul de a 
obloji sufletul care caută, chiar dacă apa-
rent răspunsul, în prima fază, întristea-
ză. Tânărul nostru nu e doar bogat, ci e 
și bine catehizat; și-a studiat atent lecția 
despre viața veșnică. Se vede însă că, mo-
dul în care fusese instruit la ora de reli-
gie îl nemulțumea; profesorii îi sădiseră 

TRISTEȚEA CEA BUNĂ

destulă confuzie în suflet. El simte că 
Adevărul se află acum în fața sa. De ace-
ea se adresează lui Iisus cu „didaskale” 
(învățătorule), ca un elev care își consul-
tă profesorul cu emoție și așteptare în-
frigurată. Sau, cu alte cuvinte, ca absol-
ventul care își încearcă șansa vieții într-un 
interviu pentru angajare la cea mai mare 
firmă din domeniul său.

Hristos știe prea bine cu cine are de-a 
face. Putea să-i spună de la început că încă 
nu e pregătit pentru ceea ce cere, că va fi 
greu să împlinească cerințele angajării, 
dacă nu imposibil. Așa arată, cel puțin, 
răspunsul pe care îl va da ucenicilor, după 
plecarea tânărului. Și vor rămâne și ei foar-
te dezamăgiți, apropo de mântuire. Deși 
îi va contraria apoi, asigurându-i că la 
Dumnezeu toate sunt cu putință. Curată 
pedagogie divină!

Dar când tânărul îl abordează, între-
bându-l ce bine să facă, spre a avea viața 
veșnică, Domnul îi clarifică prima dată 
conceptul. De ce mă întrebi despre bine? 
Unul singur este Binele – adică, în fapt, 
nu avem de-a face cu un concept, cum 
crezi tu, ci cu o Persoană. Interesant este 
că verbul pe care îl folosește tânărul este 
echo, a avea, a ține, a poseda; adică el voia 
să pună viața veșnică precum o achiziție, 
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în rând cu celelalte proprietăți ale sale. Iisus îi spune: „Dar, dacă dorești să intri în 
viață, păzește poruncile.” (Verbul folosit aici este εἰσέρχομαι, eiserhomai - a intra, a 
veni în.) Nu poți să cumperi viața veșnică ca pe o proprietate. În Împărăție intri dacă 
ai calitățile (virtuțile) necesare. 

Care (porunci)? întreabă tânărul. De aici se vede că se afla într-o confuzie în ceea 
ce privește poruncile. Domnul putea să îi răspundă ironic: cele lăsate de Moise de la 
Dumnezeu. Dar îl lămurește precis și simplu, așa cum orice tânăr așteaptă răspunsul: 
să nu ucizi, să nu comiți adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl 
tău și pe mama ta și iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Îi dă un set personalizat 
pe vârsta și ocupațiile lui. (Asta in limbaj teologic, se cheamă iconomie: nu judeci juri-
dic omul, prin prisma unui canon de legi, ci aplici pogorământul, înțelegerea, iubirea, 
astfel încât să-l ridici de la pământ, nu să-l disperi mai tare). Cu alte cuvinte, învață să 
trăiești curat într-o societate care nu de puține ori îți va cere să faci cele mai grosolane 
compromisuri, neuitând niciodată să folosești iubirea față de cei apropiați ca pe un iz-
vor de refacere a sinelui rănit.
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Tânărul, bucuros că este aproape de angajare (i. e. 
viața veșnică), simte gustul victoriei și, satisfăcut, 
rostește: Toate acesta le-am păzit. Ce îmi mai lipsește? 

Domnul i-a dat aripi și l-a dus la înălțime. Iar acum 
vrea să-l ducă și mai sus. Ai împlinit atât de multe și 
dificile lucruri. În engleză, cuvintele lui Iisus ni-l de-
scriu pe tânăr drept un perfecționist: „If you wish to 
be perfect” – „dacă îți dorești să fii desăvârșit, mergi, 
vinde-ți toate averile, dă-le săracilor și vei avea comoa-
ră în ceruri; și vino, urmează-mi Mie.”

„Averile” – τὰ ὑπάρχοντα (ta yparhonta). De la 
yparho – a începe, a fi, a exista, a fi în posesie. Trebuie 
să rupi din tine bucățica de materie la care ții cel mai 
mult, pentru care ai impresia că ai muncit până la epu-
izare și pe care ai transformat-o în idol. Nu poți să ceri 
veșnicia când ești strâns cu cercul vremelniciei, pe care 
o mai și idolatrizezi. Ba chiar ajungi să te identifici cu 
ea, cu bucățica. Vrei să trăiești veșnic? Rupe bariere-
le. Sună ca un slogan pentru tineri, dar așa îi vorbește 
Hristos: mergi, vinde, dă, vei avea (nu uită să-i reamin-
tească că nimic nu se va pierde, ci contul va fi mult mai 
plin decât acum!); vino, urmează-Mi. Tânărul nu va fi 
de față la deznodământul discuției, pe care Iisus îl dez-
văluie doar ucenicilor: cu adevărat vă spun vouă, cu 
greu va intra un om bogat în Împărăția lui Dumnezeu. 

Mai ușor îi va fi unei cămile 
să treacă prin urechile acului. 
Comparația pare surprinză-
toare pentru că, evident, că-
mila nu are cum să treacă vre-
odată prin urechile acului. E 
ca în geometria euclidiană: 
două drepte paralele nu se vor 
întâlni niciodată (sau se vor 
întâlni la infinit). Dar când in-
finitul (Hristos) e în fața ta, te 
poți aștepta la orice. Ucenicii 
întreabă deconcertați: la urma 
urmei, cine poate să se mân-
tuiască? Fiecare are în el un 
idol interior, mai mare sau mai 
mic. Cum să-l rupi din tine? 
La oameni aceasta este impo-
sibil, dar la Dumnezeu toate 
sunt cu putință, vine răspun-
sul și mai enigmatic. 

Tânărul plecase întristat, 
dar era tristețea care dezvrăjea 
lumea. Idolul lui începea să se 
crape și în curând avea să cadă 
cu zgomot. Unde intră lumina 
lui Hristos, e doar chestiune de 
timp până tristețea se transfor-
mă în cea mai mare bucurie. 
Lecția acționează în timp, pre-
cum un medicament cu elibe-
rare prelungită: inițial pare că 
nu va schimba nimic, apoi duce 
la vindecare. Aceasta este ca-
lea sfințeniei.

Pr. Octavian Schintee
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CUVÂNT

FILOCALIC
GHERONDA IOSIF VATOPEDINUL. 

MĂRTURIE ATHONITĂ

FĂ METANIE DE ÎNDATĂ CE GREŞEŞTI, 
NU PIERDE TIMPUL!

A m primit, fiul meu, scrisoarea ta și am văzut în ea neliniștea ta. Nu te în-
trista, fiule. Nu te neliniști atâta. Dacă ai căzut iarăși, iarăși ridică-te! Ai 
fost chemat pe drumul ce duce la cer. Nu este bine să se împiedice cei care 
aleargă, dar, dacă se împiedică, să se ridice și să continue alergarea. Este 

nevoie de multă răbdare și pocăință, în fiecare clipă.
Așadar, fă metanie de îndată ce greșești, nu pierde timpul! Deoarece cu cât întâr-

zii să ceri iertare, cu atât mai mult îi dai timp celui rău să-și întindă rădăcinile în lăun-
trul tău. Nu-l lăsa să prindă rădăcini!

Nu deznădăjdui, dacă ai căzut, ci ridicându-te degrabă, fă metanie și spune „iar-
tă-mă, Doamne Hristoase, sunt om și sunt slab”. Faptul că ai căzut nu înseamnă că te-a 
părăsit Dumnezeu. Pentru că ai multă mândrie lumească, multă slavă deșartă, te lasă 
Mântuitorul Hristos să greșești și să cazi. Ca să înveți din toate slăbiciunile tale, să le 
simți pe propria-ți piele și să ai apoi îngăduință și răbdare cu cei care cad. Să nu-i mai 
judeci pe frați atunci când cad, ci să le sari în ajutor. Deci, ori de câte ori cazi, ridică-te 
și cere îndată iertare!

Nu ascunde întristarea în inima ta, deoarece bucuria celui rău este întristarea, dez-
nădejdea, din care se nasc multe și de care se umple de amărăciune sufletul. Cel ce are 
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puterea căinței spune imediat: „Am păcătuit, Părinte, 
iartă-mă!” – și astfel alungă întristarea. „Sunt om slab 
ce să fac?” Într-adevăr, așa este, fiul meu. Curaj!

Numai atunci când vine harul lui Dumnezeu 
poate omul să stea pe picioarele sale. Altfel, fără har, 
mereu se clatină și cade. Curaj și nu te teme deloc! 
Ai văzut cât a răbdat în ispită fratele despre care îmi 
scrii? La fel să faci și tu. Ridică cuget curajos în fața 
ispitelor ce vin spre tine. Ele oricum vin. Ai nevo-
ie de ele. Altfel nu te poți curăți. Lasă deoparte sfa-
turile purtării de grijă și ale lenevirii. Nu te teme 
de ele. Cum au trecut cele de până acum, cu ajuto-
rul harului lui Dumnezeu, așa vor trece și acestea, 
după ce își împlinesc misiunea. Ispitele sunt medi-
camente și plante tămăduitoare, care vindecă pati-

mile cele văzute și rănile 
noastre cele nevăzute.

Rabdă pentru a putea 
câștiga cu fiecare dintre ispi-
te, ca să dobândești plată, 
odihnă și bucurie în Împărăția 
cea cerească. Vine noaptea, 
noaptea morții, când nimeni 
nu mai poate lucra. De ace-
ea, grăbește-te! Timpul este 
puțin. 

Și să mai știi aceasta: mai 
bine o zi în care viața a ieșit 
biruitoare și încununată cu 
premii decât ani mulți trăiți 
în nepurtare de grijă. Lupta 
unei singure zile, în deplina 
cunoștință și în simțirea su-
fletului, valorează mai mult 
decât cincizeci de ani fără 
cunoștință și în nepurtare 
de grijă. Fără luptă și fără 
vărsare de sânge nu aștepta 
să ajungi la eliberarea de pa-
timi. Pământul sufletului 
nostru face să crească mără-
cini și buruieni, după căde-
re. Avem nevoie de curățare. 
Acestea nu se smulg decât 
cu durere multă, cu mâini 
bătătorite si sângerânde și 
cu mult oftat. Plângi deci, 
varsă râuri de lacrimi, ca să 
se înmoaie pământul inimii 
tale. Și când pământul se va 
înmuia, mărăcinii se vor 
smulge mai ușor.
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Dicţionar
LITURGIC

M ajoritatea rugăciunilor din cul-
tul Bisericii noastre au fost al-
cătuite de Sfinții Părinți având 

ca model desăvârșit rugăciunea Tatăl nos-
tru, numită și Rugăciunea Domnească, 
pentru că Însuși Domnul Hristos este Cel 
care a descoperit-o apostolilor Săi, zicân-
du-le: „voi așa să vă rugați…” (Mt. 6, 9).  

Aceasta, la rândul ei, urmează mode-
lele iudaice de compunere a rugăciunilor, 
care cuprindeau o invocare adresată lui 
Dumnezeu, una sau mai multe cereri și o 
doxologie (laudă adusă lui Dumnezeu), 
în încheiere.

Rugăciunea Tatăl nostru o găsim în 
Noul Testament într-o formă scurtă, în 
Evanghelia după Luca (cap. 11, 2-4), și în 
forma sa extinsă în Evanghelia după Ma-
tei (cap. 6, 9-13). Diferența dintre cele 
două este că cea din urmă cuprinde și în-
cheierea doxologică „...a Ta este Împărăția 
și puterea și slava în veci. Amin.”.

La Dumnezeiasca Liturghie această în-
cheiere a fost lungită și a devenit o doxo-

CE SUNT ECFONISELE?

logie închinată Preasfintei Treimi, conti-
nuând cu „...și slava, a Tatălui și a Fiului și 
a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii 
vecilor. Amin.”. Părinții Bisericii, care au tâl-
cuit rugăciunea (a se vedea Explicarea pe 
scurt a Rugăciunii Tatăl nostru, a Sfântului 
Simeon Tesalonicul1), pun această parte 
în strânsă legătură cu cea de a șaptea cere-
re, „ci ne izbăvește de cel viclean”, prin ur-
mare cu Însuși Dumnezeu, care este atot-
puternic și are puterea („împărăția…, 
puterea… slava”) să ne scape din cursele 
și din urzelile celui viclean, ale diavolului. 

Urmând modelul Rugăciunii Domnești, 
majoritatea rugăciunilor noastre se înche-
ie cu o doxologie, care de cele mai multe ori 
este treimică și se află în strânsă legătură cu 
conținutul rugăciunii, atunci când rugăciu-
nea are o temă unitară. Această doxo- 
logie mai poartă și numele de ecfonis  

1. Tratat asupra tuturor dogmelor credinței noastre 
ortodoxe, după principii puse de Domnul nostru Ii-
sus Hristos și urmașii Săi, vol. II, Editura Arhie-
piscopiei Sucevei și Rădăuților, cap. 320, p. 60.



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

A P O S T O L I A   •   N R .  1 5 0   •   S E P T E M B R I E  2 0 2 010

(de la grecescul Εκφωνησις, „exclamare”), întrucât în 
cadrul sfintelor slujbe finalurile rugăciunilor (ecfonise-
le) sunt rostite de către preot, melodic (ecfonetic sau 
puternic recitativ)2, indiferent dacă rugăciunile s-au spus 

2. Există însă și ecfonise pe care preotul le spune în taină. De pildă 
la rugăciunile Vecerniei (care se citesc în fața Ușilor Împărătești, 
în timp ce la strană se citește Psalmul 103) și ale Utreniei, sau la 
rugăciunea Imnului Heruvic. De asemenea, există și situații în 
care rugăciunea este rostită de preot sau de citeț împreună cu fi-
nalul, fără ca finalul să se rostească ecfonetic (melodic).

în auzul poporului sau în 
taină. Scopul este acela 
de a ajuta poporul să pri-
mescă mai ușor cuvântul 
prin intermediul melodi-
ei, să mediteze la el și să 
înțeleagă faptul că preo-
tul pune înaintea lui 
Dumnezeu toate cereri-
le comunității. În același 
timp, preotul amintește 
poporului, în cuvântul 
doxologiei, atotputerni-
cia și toate celelalte atri-
bute ale lui Dumnezeu, 
dar și faptul că numai El 
poate răspunde la o cere-
re bună, pentru că El este 
pricina tuturor bunătă-
ților. De asemenea, ros-
tirea melodică a sfârșitu-
lui rugăciunii, făcută de 
preot, adică a ecfonisu-
lui, este și o chemare, o 
invitație adresată popo-
rului de a răspunde cu 
„amin” la acest final3, deci 
are și un scop practic.

3. Pe de altă parte, ecfonisul 
melodic poate fi pus în pa-
ralel cu finalul pe care îl 
face psaltul (cântărețul bi-
sericesc sau dascălul) la 
sfârșitul troparelor, pentru 
a atrage atenția preotului 
sau diaconului că trebuie 
să intervină printr-o ecte-
nie sau rugăciune.
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Revenind la legătura dintre conținutul 
rugăciunilor și ecfonise, ea poate fi obser-
vată lesne în cazul celor mai multe dintre 
ele. De pildă rugăciunea Antifonului al 
II-lea, de la Sfânta Liturghie, cere păzirea 
poporului lui Dumnezeu („…mântu-
iește… păzește…să nu părăsești”), iar ecfo-
nisul ei este asemănător cu ecfonisul Ru-
găciunii Domnești, din aceleași motive 
(„...că a Ta este Stăpânirea și a Ta este 
Împărăția, și puterea, și slava…”). Rugă-
ciunea Trisaghionului („Dumnezeule cel 
sfânt…”) este o cerere adresată lui Dum-
nezeu cel sfânt să primească întreit-sfânta 
cântare, iar ecfonisul ei o recapitulează: 
„...că sfânt ești Dumnezeul nostru și Ție slavă 
înălțăm…”. Rugăciunea de dinaintea 
Evangheliei cere luminarea celor care as-
cultă citirea sfântă și se încheie astfel: „...
că Tu ești luminarea sufletelor și a trupuri-
lor noastre, Hristoase Dumnezeule, și Ție 
slavă înălțăm, împreună și Celui fără de în-
ceput al Tău Părinte și Preasfântului și bu-
nului și de viață făcătorului Tău Duh, acum 
și pururea și în vecii vecilor. Amin.”. Rugă-
ciunile pentru vindecarea celor bolnavi, 
cum sunt cele de la Maslu și Aghiasmă, 
au finaluri asemănătoare: „...că Dumne-
zeul milei și al îndurărilor ești…”, „...că al 
Tău este a ne milui și a ne mântui pre noi…” 
, „...că Tu ești izvorul tămăduirilor…”. Dar 
și cele ale morților: „...că Tu ești Învierea 
și Viața…” etc.

Cu privire la ecfonise în general, Sfân-
tul Marcu Eugenicul, în lucrarea sa Expli-
carea slujbei bisericești, dă o foarte frumoa-
să interpretare în legătură cu „ecfonisele 

preotului”, spunând: „…în Biserică s-a 
obișnuit ca cererile să se săvârșească fie în 
comun, împreună cu ceilalți, fie numai pen-
tru ceilalți, cei care cântă; iar de sfârșitul ru-
găciunilor numai el (preotul) să se atingă 
cu glas mare, pe de o parte adresându-și cu-
vântul lui Dumnezeu, către care negreșit se 
și face rugăciunea, și pe de alta învățându-ne 
pe noi pricinile pentru care urmăm să fim 
auziți de El, spre pricinuirea cugetării sme-
rite, dar și spre nădejde sigură. Deci, dacă 
pe de o parte am zice că am fost auziți de 
Dumnezeu pentru vrednicia noastră, atunci 
grabnic ne-am îndoi de cele zise, câtă vreme 
noi și binele îl lucrăm, dar suntem și schim-
bători și niciodată rămânând asupra aces-
tuia (a binelui). Acum însă, pe de altă par-
te, se cuvine să ne îndulcim de darurile cele 
venite de la Dumnezeu în urma cererilor 
noastre, daruri care sunt veșnice și netrecă-
toare, ca să nu fie drept să punem acestea la 
îndoială. Prin urmare, glasul preotului 
înfățișează un anume răspuns dumnezeiesc 
la cele cerute de noi și pune în sufletele celor 
ce cugetă la acestea o încredințare; în același 
timp, preotul participă și el la cântările noas-
tre, pentru care rostește cu glas tare ecfoni-
sele; iar noi, în tăcere, la rugăciunile lui, în-
dată ce ne lăsăm urechile sub glasul celui ce 
rostește cu glas tare ecfonisele și îi răspun-
dem prin Amin.”4. 

Preot Daniel Stîngă

4. După Ioannis Foundoulis, Dialoguri liturgice, 
vol. V, Editura Bizantină, București, 2011, în-
trebările 554-556, pp. 194-202.
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O 
comunitate creștină este 
atestată la Aquino încă 
de la sfârșitul secolului 

al IV-lea, după cum o dovedesc 
scrierile Sfântului Ierarh Paulin de 

SFÂNTUL IERARH 

CONSTANT, 
EPISCOP DE AQUINO, ÎN CAMPANIA

† 1 septembrie (sec. VI)

Nola (21 ian.), care vorbește despre pelerinajul 
comunității din Aquino la mormântul Sfântului 
Sfințit Mucenic Felix (14 ian.), loc de de tămă-
duire pentru creștinii din secolul al IV-lea. Epi-
scopia din Aquino este atestată documentar pen-
tru prima dată în a doua jumătate a secolului al 
V-lea, când primul episcop, Constantin, a parti-
cipat la Sinodul Roman din 19 noiembrie 465 și 
la Sinodul Lateran din 13 martie 487. Lui i-a ur-
mat Asterie și apoi Constant, sfântul ocrotitor al 
acestei episcopii. 

Sfântul Ierarh Constant era deja înscăunat 
episcop de Aquino în ultima parte a vieții Sfân-
tului Benedict de Nursia, care trece la Domnul 
în 14 martie 547. Se știe din viața sa că, având 
un cleric cu duh necurat în eparhie, și purtân-
du-l pe la mai multe sfinte moaște, l-a dus mai 
apoi la Cuviosul Benedict, care, făcând rugăciu-
ne, l-a tămăduit, avertizându-l ca pe viitor să 
renunțe la  mâncărurile de carne și la urcarea în 
treptele clericale. 

Sfântul Ierarh Constant a fost un om cu o 
viețuire vrednică, cunoscut fiind a avea darul 
profeției. În lucrarea sa Dialoguri, Sfântul Grigo-
rie cel Mare (12 martie) ne face cunoscut sfârșitul 
pământesc al acestui slăvit ierarh. Fiind ierarhul 



S I N A X A R

13A P O S T O L I A   •   N R .  1 5 0   •   S E P T E M B R I E  2 0 2 0

în ultimele ceasuri ale sale a fost întrebat de 
credincioși: „Pe cine, după dumneavoastră, 
părinte, vom avea ca păstor?” „După Con-
stantius, un vizitiu; după vizitiu, un vopsitor. 
Vai ție, Aquino, ai și asta!”, a zis. 

După aceste cuvinte, Constant și-a dat 
sufletul în mâinile Domnului. După moar-
tea sa, episcop al cetății Aquino a fost ales 
diaconul său, Andrei, care mai înainte su-
praveghea caii în staule, iar după Andrei, Io-
vin, care mai înainte fusese vopsitor în ce-
tate. După aceștia doi, cetatea Aquino nu a 
mai avut episcop până în secolul al X-lea, în 
perioada ultimilor doi episcopi cetatea fiind 
distrusă de invaziile barbare și de molime 
de tot felul. Nu se cunoaște anul exact al 
morții sale, dar se știe că a trecut la Domnul 
în perioada episcopatului lui Ioan al III-lea, 
episcop al Romei în perioada martie 561 – 
iulie 574.  

Pentru rugăciunile Sfântului Ierarh 
Constant, Doamne Iisuse Hristoase, 
fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! 



PASTORA#IA | I  EDUCA#IA TINERILOR

A P O S T O L I A   •   N R .  1 5 0   •   S E P T E M B R I E  2 0 2 014

Logic, nu? Să fim raționali, totuși! Sunt fra-
ze pe care le auzim aproape zilnic, dar pe care 
niciodată nu le-am confruntat cu opiniile 
Sfinților Părinți. Adesea citim prin ziare sau 
auzim la televizor cum noile cercetări au de-
monstrat că pentru sănătatea emoțională e 
bine să facem cutare sau cutare lucru, dar, 
din nefericire, demersul acesta e adesea 
poziționat împotriva învățăturii Sfintei noas-
tre Biserici. Puțini sunt cei care s-au apucat 

LOGIC, NU? 
SĂ FIM RAȚIONALI, TOTUȘI!...

să facă experimente sau, mai bine zis, să-i cer-
ceteze pe sfinți, să vadă de ce au fost mereu 
atât de împăcați, pașnici și mulțumitori, chiar 
și când erau dați fiarelor spre sfâșiere... 

Omul contemporan, în secularizarea lui, 
trăiește oricum nemulțumit de confortul 
pe care i-l oferă noile tehnologii, preferând 
în locul harului vindecător al Spovedaniei 
să se predea științelor sau tipurilor de vin-
decare lumești, care de cele mai multe ori 
îl afundă tot mai adânc într-un întuneric 
existențial. Cu toate acestea, omul nostru 
vrea să fie la curent cu toate cercetările, cu 
toate descoperirile științifice, numai și nu-
mai să poată pleda în societate de pe pos-
tura unui om rațional.

Ce este, de fapt, omul rațional? Cum 
poate ajunge omul să fie rațional? Cred că 
ne-am obișnuit să fim raționali sub o cheie 
mai mult aristotelică. Să ne amintim doar 
care le-a fost reacția celor care l-au ascultat 
pe Mântuitorul spunând: „Cine nu va mân-
ca Trupul Meu și nu va bea Sângele Meu, 
nu va avea viață veșnică.” (Ioan 6, 53-54). 
„Greu este cuvântul acesta! Cine poate să-l 
asculte? Și de atunci mulți dintre ucenicii 
Săi s-au dus înapoi și nu mai umblau cu El.” 
(Ioan 6, 60, 66). A fost reacția aceasta mai 
diferită de a celor care l-au ascultat pe 
Apostolul Pavel în Areopag? (F.A. 17, 32). 
Oare n-au fost și acei oameni raționali!?
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„Omenii se socotesc raționali”, spunea 
marele Antonie, „însă pe nedrept, căci nu sunt 
raționali. Unii au învățat cuvintele și cărțile 
vechilor înțelepți, dar raționali sunt numai 
acei care au sufletul rațional, pot să deose-
bească ce este binele și ce este răul, se feresc 
de cele vătămătoare sufletului și toată grija o 
au spre cele bune și folositoare sufletului. 
Omul cu adevărat rațional are o singură 
grijă, să asculte de Dumnezeul tuturor și 
să-I placă, și numai la aceasta își deprinde 
sufletul său: cum să-I placă lui Dumnezeu, 
mulțumindu-I pentru o așa de mare pur-
tare de grijă și pentru cârmuirea tuturor, 
orice soartă ar avea ei în viață.”1

Din cuvântul filocalic de mai sus putem 
înțelege că, oricât de mult am căuta o con-
firmare a identității noastre în filozofiile, 
1. Filocalia I, Sibiu, 1947, p. 3.

concepțiile, bucuriile, științele, tiparele lu-
mii în care trăim (lucruri de care este ispitit 
orice tânăr care are poftă de cunoaștere și ne-
voie de realizare proprie), nu vom putea găsi 
liniște până când nu ne vom calibra busola 
vieții către Dumnezeu, spre a-I plăcea doar 
Lui. A-i plăcea lui Dumnezeu nu este atât 
de greu, dar uneori este nevoie de silință 
pentru a ne putea învinge și convinge orgo-
liul că, oricât ne-am ascunde, fericirea rezi-
dă în căutarea adevăratei fericiri, Dumnezeu. 

Tânărul are nevoie de sinceritate, de în-
credere, de principii și de valori autentice, pe 
care să le primească, dar să le și dăruiască. 
Din păcate, tulburarea interioară a omului 
contemporan pervertesc foarte repede ini-
mile și mințile tinerilor entuziaști, dar necopți 
și dezorientați. Dacă vom căuta să fim 
raționali după cum spune marele Antonie, 



PASTORA#IA | I  EDUCA#IA TINERILOR

A P O S T O L I A   •   N R .  1 5 0   •   S E P T E M B R I E  2 0 2 016

desigur că ne vom preocupa de sinceritatea 
relației noastre cu Dumnezeu. Toți ne dorim 
să avem în preajmă oameni sinceri, să avem 
parte de relații sincere, de sentimente since-
re. Nu pot crede că ne-ar putea mulțumi o 
relație în care tatăl ar avea o atitudine strict 
social-filantropică față de familia lui, căci nu 
ar fi mulțumită nici mama copiilor, nici co-
piii. De asemenea, nici părinții nu s-ar 
mulțumi cu un copil care aduce note bune 
și așteaptă recompensă, și nimeni nu poate 
vedea sinceritatea într-o prietenie în care se 
întrezărește nesiguranța sau trădarea. 
Sinceritatea aceasta o dorește și Dumnezeu. 
Relația cu Dumnezeu nu o putem limita doar 
la cuvintele „Doamne ajută-mă!” sau 
„Doamne, îți mulțumesc”, trebuie să o trans-
formăm într-o relaţie adevărată, în care să-i 
vorbim și despre bucuriile noastre și despre 
problemele noastre, în care să-L îmbrățișăm, 
să-L trăim în inimile noastre, să-i dăruim timp 
din timpul nostru, să-L iubim ca pe cineva 
fără de care nu ne putem concepe viața. 

Iubirea pentru Hristos cea curată, cea 
care izvorăște din inima nevinovată, fra-
gedă, pură (pe care noi nu o simțim, dar o 
întâlnim adesea la tineri) o putem învăța 
de la Sfântul Apostol Toma, care, atunci 
când a murit Lazăr și după ce ucenicii L-au 
atenționat pe Hristos să nu meargă în 
Iudeea, pentru că iudeii voiau să-L omoa-
re, el, Toma, a mărturisit că este gata să 
moară împreună cu Hristos (Ioan 11, 16)2. 
Acest chip de mărturisire a dragostei am 
putea să-L avem și noi pentru Domnul, 
pe care ar trebui să-L iubim mai mult de-
cât orice și să fim pregătiți chiar să sufe-
rim pentru El. 

Având acest simțămând am putea spu-
ne și noi că putem deveni oameni raționali.

Pr. Mihail Damascan

2. „Deci a zis Toma, care se numește Geamănul, 
celorlalți ucenici: să mergem și noi să murim 
împreună cu El.” (Ioan 11, 16).
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P ărintele Ilarion Felea a avut colaborări la foarte multe reviste și ziare: Revis-
ta Teologică și Telegraful Român, din Sibiu, Biserica și Şcoala, Apărarea Naţi-
onală, Aradul, Graniţa, din Arad, Renașterea, din Cluj, Viaţa ilustrată, din Si-
biu-Cluj, Zărandul, din Brad, Lumina satelor, Oastea Domnului, din Sibiu etc.

A scos de sub tipar studii teologice și lucrări de popularizare între care amintim Convertirea 
creștină, tipărită în Seria Teologică (Sibiu, 1935); Critica ereziei baptiste, tot în Seria 
Teologică (Sibiu, 1937); Dumnezeu și sufletul în poezia română contemporană, în colecţia 
„Cărţile vieţii”, (Cluj, 1937); Beţia din punct de vedere religios, știinţific și social, în „Biblioteca 
creștinului ortodox” (Arad, 1931); Icoane alese din viaţa Ortodoxiei, tot în „Biblioteca 
creștinului ortodox” (Arad, 1935) și Drumul crucii (în colaborare, Arad, 1937). 

MONUMENTALA OPERĂ  
A PREOTULUI PROFESOR ILARION V. FELEA 

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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În  perioada arădeană au văzut lu-
mina tiparului mai multe lucrări ale 
părintelui Ilarion: „Teologie și preo-
ţie”, în Anuarul Academiei Teologice din 
Arad, 1938/1939; Paisie și paisianis-

mul, în colecţia „Cărţile vieţii” (Cluj, 1940); 
Sfintele Taine, în Biblioteca „Veniţi la Hristos” 
(Sibiu, 1946); Mântuirea, în colecţia „Calea 
Mântuirii” (Arad, 1947); Catehism creștin or-
todox (Arad, 1955), tipărit în patru ediţii. A 
redactat Calendarul eparhial (Îndrumătorul 
tipiconal) pe anii 1948, 1952, 1956 și a tipă-
rit un Antologhion pentru preoţi, cântăreţi și 
pentru folosul altor credincioși, ca îndreptar 
de cântare bisericească.

„Îndumnezeirea încununează nemurirea 
omului. Prin Sf. Împărtășanie se împlinește fă-
găduinţa de a ne învrednici să ne facem părtași 
ai firii dumnezeiești, de care amintește Sf. Petru 
(2, 1-4). Îndumnezeirea este cel din urmă 
și cel mai mare har pe care îl poate primi 
omul. Sfânta Cuminecătură e hrana nemuri-
rii și a vieţii divine, puterea sfântă care face din 
creștini o adunare de dumnezei în jurul lui 
Dumnezeu.” 

(Preot Ilarion V. Felea)

LUCRĂRI PUBLICATE ÎN TIMPUL VIEŢII

Icoane alese din viaţa ortodoxiei, Arad, 1933, 114 p.
Convertirea creștină, Sibiu, 1935, 104 p.
Critica ereziei baptiste, Sibiu, 1937, 94 p.
Dumnezeu și sufletul în poezia română contemporană, Cluj, 1937, 111 p.
Pocăinţa. Studiu de documentare teologică și psihologică, Sibiu, 1939 (teză de docto-

rat). Ediţie nouă, Reîntregirea, 2018, 442 p.
Teologie și preoţie, Arad, 1939 (extras din Anuarul Academiei Teologice din Arad, 

1938-1939).
Paisie și paisianismul, Cluj, 1940, 51 p.
Catehism creștin ortodox, Arad, 1940, 111 p. (alte ediţii: 1946, 1957 și 1958).
Duhul adevărului. Predici, Arad, ed. I, 1942, ed. a II-a, 1943, 565 p. (premiată de 

Academia Română).
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Religia iubirii (predici apologetice), Arad, 1946, 568 p. (ediţie nouă, Alba Iulia, 2009).
Sfintele Taine, Sibiu, 1947, 189 p.
Biserica – Împărăţia lui Dumnezeu, Arad, 1947.
Mântuirea, Arad, 1947, 61 p.

LUCRĂRI PUBLICATE POSTUM

Religia culturii, Arad, 1994, 367 p.
Spre Tabor, I – Pregătirea, Piatra Neamţ, 2007, 497 p.; II – Curăţirea, Piatra Neamţ, 
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Era odată un împărat căruia nu-i era 
bine deloc. Aşa că a trimis crainici la mai 
mulţi înţelepţi, ca să-i întrebe de ce nu-i 
merge bine.

Un înţelept a spus:
- Pentru că nu ştie care ceas este cel 

mai prielnic.
Altul  a spus:
- Pentru că nu ştie care este omul cel 

mai trebuincios.
Al treilea a spus:
- Din cauză că nu ştie ce faptă este mai 

importantă decât altele.

Și a mai trimis împăratul să fie întrebaţi 
înţelepţii şi care ceas este cel mai priel-
nic dintre toate, care om este mai nece-
sar decât toţi şi ce faptă este mai impor-
tantă decât toate.

Nimeni nu a putut să ghicească. 
Împăratul se tot gândea la acestea şi îi în-
treba pe toţi. 

Însă o fecioară a ştiut răspunsul. Ea a 
spus că cel mai important ceas este cel 
de acum, pentru că niciunul nu este ca 
el. Iar omul cel mai trebuincios este ace-
la alături de care ai treabă acum, pentru 
că pe acela îl cunoşti. Iar fapta cea mai 
preţioasă este să faci binele, pentru că 
fapta aceasta îţi va fi de folos. 

(Pilde şi istorisiri pentru copiii creştini.
Editura Areopag. Bucureşti, 2016)

FECIOARA 

înțeleaptă
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Rezolvă rebusul  
de mai jos și  

descoperă numele 
Sfintei Împărătese 

a Rusiei  
reprezentată  

în icoană:

Această sfântă, numită și fericită, făcea 
parte dintr-un neam vestit. Era strănepoa-
ta lui Gostomislu, bărbat slăvit, care a fost 
stăpânitor în marele Novgorod mai înainte 
de cnejii Rusiei. S-a născut în satul Vibuțca, 
în apropiere de orașul Pscov de astăzi. Deși 
a fost crescută în păgânătatea închinării la 
idoli, aceasta a fost deprinsă întru bună 
învățătură de părinții cinstiți. A devenit soția 
prințului rus Igor, iar după trecerea lui la 
cele veșnice a devenit împărăteasa Rusiei, 
deoarece fiul său, Sviatoslav, era minor. A 
fost prima principesă care a primit botezul, 
împreună cu mulți dintre dregătorii săi, în 
anul 957, în timpul unei călătorii  la 
Constantinopol. După întoarcerea sa la Kiev, 
sfânta a ridicat numeroase biserici, a adus 
numeroși oameni la credința în Hristos și a 
distrus templele idolilor. În data de 11 iulie 
969, sfânta a trecut cu pace la Domnul.

1. Sfânt mare făcător de minuni, 
Arhiepiscop de Mira Lichiei.

2. Proroc, văzător de Dumnezeu, numit 
și Tesviteanul. Când s-a născut pruncul, ta-
tăl lui, Sovac, a văzut îngerii lui Dumnezeu 
cum șed în jurul copilului, cum îl înfășoară 
în foc și îl hrănesc cu pară de foc. Aceasta a 
preînchipuit caracterul de foc al Sfântului și 
puterea lui de Dumnezeu dăruită.

3. Sfânt mare mucenic, purtător de 
biruință.  Este reprezentat în icoană călare, 
doborând cu sulița un balaur.

4. Apostol care mai înainte se numea Saul 
și făcea mult rău credincioșilor. Domnul i-a 
vorbit, zicându-i: “Saule, Saule, pentru ce 
mă prigonești?”. 
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TREI TEME DE DIALOG LA CONFLUENȚA NEUROȘTIINȚELOR 
CU EXPERIENȚA VIEȚII SPIRITUALE
 

O 
lectură sumară a datelor și a cercetărilor din sfera neuroștiințelor poate 
identifica ușor cel puțin trei arii semnificative în dialogul cu teologia. 
Prima dintre teme vizează explorările dificile, dar provocatoare, privind 
natura conștiinței. Este vorba despre un câmp uneori arid, alteori fertil, 

de explorări și dezbateri interdisciplinare ce pot aduce în dialog modelele descriptive 
și explicative cu care operează filosofia minții și psihologia cognitivă, dar și unele 
înțelesuri ale vieții spirituale, așa cum sunt ele prezente în literatura filocalică și sapiențială 
a tradiției creștine. Este vorba, în principal, de cele care se referă la concepte precum 
conștiința, mintea sau sinele. Teme de acest fel aduc în discuție numeroase dificultăți și 
provocări, de la precizările de ordin semantic până la cerințele, adesea imposibil de în-
deplinit, pe care le solicită componenta empirică. Totuși, temele acestea au pătruns în 
agenda unor cercetări experimentale, astfel încât zona de interacțiune dintre neuroștiințe 
și preocupările cu privire la condiția omului s-a extins și mai mult.1 

1. O lucrare care abordează tema conștiinței, la granița dintre neuroștiințe și filosofia minții este The 
Conscius Mind: in search of a fundamental theory, David J. Chalmers, Oxford University Press, New 
York, 1997. Noile condiții de explorare științifică oferite de tehnologia de vârf a imagisticii medica-
le nu reușesc să elucideze misterul conștiinței umane, și toate celelalte aspecte care ar putea intra în 
discuție sunt departe de a fi elucidate (Cf. Ray Tallis, „Consciousness, not yet explained”, în: New 
Scientist, 205 (6 ian. 2010), nr. 2742, pp. 28-29). Antonio Damasio formulează tranșant una dintre 
ele: „Mi-e greu să văd în rezultatele științifice, mai ales din domeniul neurobiologiei, altceva decât 
aproximații provizorii care ne satisfac pe moment și pe care le înlăturăm de îndată ce apar descrieri 
mai bune. Complexitatea minții umane este, poate, de așa natură încât să nu aflăm niciodată soluția 
problemei din cauza limitărilor noastre inerente. Poate că nici nu ar trebui să vorbim despre o pro-
blemă, ci despre un mister, făcând distincție între întrebările pe care știința le poate aborda și cele 
care e probabil să rămână pe veci fără răspuns.” (Antonio Damasio, Eroarea lui Descartes, Ed. Humanitas, 
București, 2004, p. 15). 

NEUROȘTRIINȚELE 
ȘI EXPERIENȚA VIEȚII 

SPIRITUALE CREȘTINE (I)
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A doua temă vizează inteligența 
spirituală .  În ultimii ani, prin 
contribuția lui Howard Gardner, s-a 
rafinat semnificativ conceptul de 
inteligență. Este vorba despre intro-
ducerea modelului inteligențelor 
multiple, care propune, alături de 
inteligența de calcul, alte tipuri de 
inteligență: inteligența emoțională, 
inteligența socială, inteligența na-
turalistă, inteligența spațială, inteli-
gența muzicală sau inteligența in-
tra-personală.2 Pe lângă acestea, în 
ultimii ani a intrat în discuție și con-
ceptul de inteligență spirituală.3 

2. Howard Gardner, Inteligențe multiple. 
Noi  or izont ur i ,  Editura  Sigma , 
București, 2006. Vom detalia unele as-
pecte privind inteligența spirituală în 
cele ce urmează.

3. Într-o altă abordare găsim formulate 
câteva caracteristici care ar putea con-
stitui elementele def initorii  ale 
inteligenței spirituale. Este vorba des-
pre o evaluare obiectivă, în accepțiune 
științifică, fără a se lua în calcul exis-
tența lui Dumnezeu, care urmărește 
poziția de neutralitate față de oricare 
dintre tradițiile religioase. În acest fel 
sunt identificate cinci aspectele cog-
nitiv-comportamentale ale omului spi-
ritual, aspecte care deosebesc expe-
riența lui spirituală și religioasă de 
toate celelalte activități și experiențe. 
Prima dintre ele este obișnuința unei 
abordări transcendente a lumii și 
lucrurilor, o privire și o înțelegere 
cuprinzătoare, care nu pierd din vede-
re temeiurile și finalitățile lumii, per-
spectiva de ansamblu, natura lucruri-
l o r  ș i  a  f e n o m e n e l o r  s a u  a l t e 
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Potrivit cercetătorilor care au în atenție 
inteligența spirituală, practica meditației, 
stările contemplative sau ritualul religi-
os pot modifica semnificativ nu doar 
dispozițiile interioare, ci și obișnuințele 
minții, operând o resemnificare a amin-
tirilor și determinând apariția unor tipa-
re cognitive noi. Prin practica vieții spi-

conținuturi de acest fel. Cea de a doua vizea-
ză stările modificate de conștiință, aici putând 
fi incluse aspectele cognitive noi, stările, 
dispozițiile noi ale interiorității omenești, 
întâlnite în experiența vieții spirituale. Avem 
în minte nu doar experiențele mistice, ci și 
cele obișnuite în plan religios, cum ar fi rugă-
ciunea, contemplația, compasiunea, așa cum 
sunt ele trăite de persoana care practică în 
mod obișnuit viața spirituală. O a treia carac-
ter ist ică  af lată  în strânsă legătură cu 
experiențele spirituale vizează obișnuința de 
a sacraliza, de a conferi o semnificație spiri-
tuală situațiilor de viață și experiențelor coti-
diene. Un alt aspect care este pus în legătură 
cu inteligența spirituală vizează capacitatea și 
obișnuința de a încadra și de a soluționa pro-
bleme concrete ale vieții folosind resursele 
spiritualității, texte cu valoare spirituală, prin-
cipii, sfaturi sau pilde. În fine, o ultimă carac-
teristică este capacitatea de a cultiva virtuțile, 
putința de a folosi variatele contexte ale vieții 
ca pe un prilej pentru cultivarea virtuților (cf. 
Robert Emmons, „Is Spirituality an Inteligen-
ce? Motivation, Cognition and the Psycho-
logy of ultimate Concern”, în The Internatio-
nal Journal for The Psychology of Religion, nr. 
10, 2000, pp. 3-26; Maryam Hosseini et al, 
„A Review Study on Spiritual Intelligence, 
Adolescence and Spiritual Intelligence, Fac-
tors that may Contribute to Individual Diffe-
rences in Spiritual Intelligence and the Rela-
ted Theories”, în Journal of Social Sciences, vol. 
6, nr. 3, 2010, pp, 429-438).

rituale avem posibilitatea de a schimba 
maniera de a vedea lumea, lucrurile și 
chiar o revalorizare a propriilor amintiri 
(cognitive reappraisal).4 

O direcție importantă în aceste cerce-
tări este explorarea neuroștiințifică a prac-
ticilor spirituale, identificarea posibilelor 
influențe determinate de acestea asupra 
cortexului și asupra mecanismelor fizio-
logice. Aici pot fi incluse și investigațiile 
care urmăresc amprentele cerebrale cores-
punzătoare diverselor experiențe spiritu-
ale.5 Dar se iau în calcul și efectele unor 
activități specifice vieții religioase (cum 
ar fi meditația, rugăciunea, diverse stări 
contemplative, participarea la ritualul reli-

4. Cf. Eric Garland, Susan Gaylord, and Jongbae 
Park, „The Role of Mindfulness in Positive 
Reappraisal”, în Explore (NY), vol. 5, nr. 1, pp. 
37–44.

5. Un scurt istoric ar trebui să menționeze aici 
cercetările dezvoltate, în anii ’70, de Richard 
Davidson cu privire la efectele meditației și a 
stărilor spirituale asupra emoțiilor, dar și cele 
ale lui James Austin privind efectele meditației 
Zen asupra funcției cerebrale. În anii ’80, aces-
te contribuții s-au înmulțit semnificativ prin 
activitatea lui David McClelland privind efec-
tele compasiunii asupra stării de sănătate, dar 
și ale medicului Harold Koenig în privința be-
neficiilor asupra sănătății, beneficii pe care le 
antrenează viața religioasă într-o familie și într-o 
comunitate de credință, dar și promovarea 
meditației ca practică medicală, în spitalele din 
Statele Unite ale Americii, promovată de John 
Kabat Zinn. În fine, anii ’90 au sporit și mai 
mult numărul celor care activează în cerceta-
rea neuroștiințelor vieții spirituale: Andrew 
Newberg, Sara Lazar, Anne Harrington și 
Anthony Lutz.
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gios sau compasiunea) asupra funcționării 
creierului. Cercetătorii au identificat anu-
mite tipare cerebrale, anumite amprente 
imagistice specifice activităților mentale 
cu caracter spiritual, dar și efectele pe care 
aceste practici le au în configurarea și 
funcționarea anumitor arii corticale și sub-
corticale. În cadrul acestor cercetări, care 
fac parte din aria neuroteologiei6, s-a con-
stat, de exemplu, o creștere în volum a 
insulei (zonă din cortex, activă de regulă 
în reflecție), o intensificare a activității 

6. Fondatorul domeniului neuroteologiei este 
medicul Andrew Newberg: Andrew Newberg, 
Mark Robert Waldman, Cum ne schimbă 
Dumnezeu creierul, Curtea Veche, 2009.

cerebrale în cingulatul anterior, dar și o 
diminuare în volum a nucleilor amigdalieni 
(arii din sistemul limbic, profund respon-
sabile cu frica și agresivitatea).7

În aceeași direcție trebuie spus că unii 
autori au propus evidențierea unor am-

7. Două titluri reprezentative în această direcție 
de cercetare: Richard J. Davidson, Anne 
Harrington, Compassion: Western Scientists 
and Tibetan Buddhists Examine Human Nature, 
Davidson, R. J., Harrington, A. (ed.), Visions 
of compassion: Western scientists and tibetan 
buddhists examine human nature, New York, 
2002 și Eugene G. D’Aquili, Andrew B. 
Newberg, The Mystical Mind: Probing the 
Biology of Religious Experience, Fortress Press, 
1999.
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prente specifice în funcția cerebrală pen-
tru fiecare experiență religioasă în parte, 
propunând distincții ale acestor ampren-
te cerebrale care corespund deosebirilor 
doctrinare și experiențiale din cultul di-
verselor practici religioase tradiționale. 
Drept exemplu ar putea fi invocate acele 
intenții care urmăresc identificarea 
particularităților imprimate în funcția ce-
rebrală de maniera înțelegerii și experie-
rii lui Dumnezeu.8

În fine, poate cel mai relevant dintre 
punctele aflate în lucru, în cadrul dialo-
gului, îl reprezintă explorările vizând con-
dițiile din primii ani de viață, activitățile 
curente și obișnuințele comportamentale, 
dar și stimulii și oferta experiențială a me-
diului informațional, așadar modalitățile 
prin care acești factori ar putea influența 
dispozițiile emoționale și abilitățile cog-
nitive ale persoanei, dar și disponibilita-
8. Nu punem discuta aici despre cât de temeini-

ce sunt toate aceste aserțiuni și rezultate. 
Explorările neuroștiințifice sunt totuși la înce-
put. Unele evaluări recente avertizează asupra 
posibilelor erori care ar putea apărea. Abordarea 
aceasta încă nu oferă o explicație suficient de 
lămuritoare cu privire la cauzele efective care 
face ca anumite procese cerebrale să dea naștere 
anumitor experiențe și stări de sine și nu alto-
ra. În general, imagistica funcțională prin re-
zonanța magnetică nucleară și corespondențele 
care se inferează între anumite stări și activități 
psihice care dau creșterea fluxului sanguin în 
anumite zone ale creierului necesită încă mul-
tă atenție (vezi Edward Vul et al., „Puzzlingly 
High Correlations in fMRI Studies of Emotion, 
Personality,  and Social Cognition”, în 
Perspectives on Psychological Science, vol. 4, nr. 
3, 2009, p. 285). 

tea pentru experiențele și înțelesurile spe-
cifice vieții spirituale.9

CERCETĂRI MEDICALE 
PRIVIND EFECTELE 
STĂRILOR SUFLETEȘTI 
ASUPRA SĂNĂTĂȚII

În ultimele decenii, tot mai multe arii 
de cercetare științifică și din reflecția filo-
sofică au avut și au în atenție felul în care 
tehnica, entertainementul, tehnologiile 
digitale, cultura de consum, mediatizarea 
globală a informației, consumismul și toa-
te celelalte afectează viața interioară.

Pe de o parte, medicina inte gra  tivă sau 
comportamentală, ne uroștiințele, psiho-
terapia cog   nitiv-comportamentală arată 
că felul în care ne pe tre  cem viața, atașa-
mentul de ca  re ne bucurăm în copilărie, 
dar și cel pe care îl oferim se me  nilor noș-
tri, calitatea experi en țelor a cu  mulate în 
mijlocul na turii în con jurătoare, felul în 
care în țe le gem să ne angajăm în raportu-
ri le cu semenii influ en  țează în mod direct 
dis po zi ți i le și capa ci tă țile prin care ne fo-
lo sim re sur se le interioare. Mai mult, pe 
ter men lung a ces te aspecte in flu  ențează 
sem ni  ficativ starea sănătății. Pe de altă 

9. Numeroase titluri pot fi menționate aici, une-
le vechi, altele noi. Iată câteva dintre ele: D. 
Funkenstein et al., Mastery of Stress, Cambridge 
MA: Harvard University Press, 1957, V. L. G. 
Russek și G. E. Schwartz, „Perceptions of pa-
rental caring predict health status in midlife: a 
35-zear follow-up of the Hravard Mastery of 
Stress Study“, în Psychosomatic Medicine, 1997, 
vol. 59, nr. 2, pp. 144-149.



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

27A P O S T O L I A   •   N R .  1 5 0   •   S E P T E M B R I E  2 0 2 0

parte, însă, credința și viața spirituală pot 
deschide omul către un nivel mai a dânc 
al interiorității lui lu mi nate de har, care 
pune în dis cu ție și organizează toate aceste 
as  pec te concrete ale vieții într-o le gătură 
strânsă cu Dum ne zeu. În felul acesta este 
ușor de con statat o întâlnire surprin ză-
toa re între arii de cercetare psi ho  logice și 
medicale care au în cen trul preocupărilor 
lor asigurarea unei vieți să nătoase, pe de 
o parte, și viața creștină, de partea cealaltă.

Ample stu dii lon gitudinale au scos la 
ivea lă, în ultimele de ce nii, faptul că a ta-
șamentul și căl dura ex pri ma te în relațiile 
de fa milie ne in flu ențează pe termen lung 
să nătatea, dispozițiile și ma   ni e ra de recep-
tare a experie n   țelor de viață. Studiul 
Harvard, de exemplu, este edificator. Este 
vorba de o cer cetare care ține seama de 
da te acumulate într-o perioadă de 35 de 
ani și care a avut în a tenție 126 de bărbați 
sănătoși din clasele de studenți din tre anii 
1952 și 1954. Acestor ti neri li s-au distri-
buit la vremea aceea chestionare de eva-
lu  are a sentimentelor care a ni mă relațiile 
lor cu părinții. Du pă 35 de ani, acelorași 
persoane li s-a întocmit un istoric medi-
cal și psihologic detaliat, pe ba za fișelor 
medicale realizate de-a lun gul anilor. 
Datele au arătat că 91% dintre participanții 
care au caracterizat relația lor cu pă rinții 
ca fiind rece, la data ches tionarului, fuse-
seră diagnosticați la vâr sta mijlocie cu boli 
grave (boli coronariene, hi per tensiune ar-
terială, ulcer du o denal și alcoolism). 
Compa ra tiv cu aceștia, doar 45% dintre 
cei care evaluaseră relația cu pă rinții ca fi-

ind caldă, cu ma ma în special, aveau acest 
gen de afecțiuni. Și mai convingător încă, 
100% din participanți, a di că toți cei care 
au evaluat re la țiile cu ambii părinți, mama 
și tata, ca fiind reci, au înregistrat la vârs-
ta mijlocie boli sem ni ficative, com parativ 
cu doar 47% dintre cei care au avut o re-
lație a pro piată cu tatăl și cu ma ma.10 „Per-
cepția dragostei în si ne, scriau cercetăto-
rii, reduce im pactul nega tiv al factorilor 
de stres și al agenților patogeni și susține 
func ția imună și vin de carea.”11

Autorii studiului Harvard a fir mă că 
relațiile pe care le dez  vol  tăm în copilărie 
sunt predicto ri pentru sănătate pe ter men 
lung, tocmai pentru că ele de ter  mină în 
mare parte o a nu mi  tă organizare a vieții: 
nu tri ția, comportamentele să nă toa se sau 
nesănătoase, de prin se în co pilărie, 
modalită ți le alese pen tru a face față si tu-
a țiilor gre le, de exemplu anxie t a tea, furia, 
ostilitatea, depresia, op timismul sau va-
lorile și practicile spi ri  tuale.12

(Va urma)
Diac. Sorin Mihalache

10. V. L. G. Russek și G. E. Schwar tz, „Perceptions 
of pa   rental caring predict health status in midli-
fe: a 35-zear follow-up of the Hra   vard Mastery 
of Stress Stu dy“, în rev. Psy cho  so ma tic Medicine, 
1997, 59 (2): 144-149 și D. Fun ken stein, S. 
King și M. Dro l le te,Mastery of Stress, Cam-
bridge MA: Har vard Uni ver sity Press, 1957. 
Mai mul te des pre multe alte re zul ta te de acest 
fel, în Dean Or  nish, Dragoste și su  pra  viețuire, 
Curtea Ve che, București, 2008.

11. Dean Ornish, op. cit., p. 59.
12. Ibidem, p. 64.
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C
onform teoriei atomo-molecula-
re, materia este ierarhizată de la 
macro la micro în substanță1 – 

molecule – atomi – particule subato-
mice fundamentale (electroni, protoni, 
neutroni) și particule subatomice deri-
vate (cuarci, leptoni, bosoni, etc.). Ato-
mii se deosebesc între ei prin valoarea sar-
cinii nucleare și a masei nucleare. Pentru 
a identif ica un atom este necesară 
cunoașterea numărului de protoni și a nu-
mărului de neutroni din nucleu. Numă-
rul de masă, notat cu A, reprezintă suma 
dintre numărul atomic sau numărul pro-
tonilor, notat cu Z, și numărul neutro-
nilor, notat cu N, din nucleu (A = Z + N). 
Masele absolute ale atomilor și dimensi-
unile lor sunt evaluate cu ajutorul numă-

1. Printre proprietăţile fizice caracteristice 
substanţelor, un loc important îl ocupă starea 
de agregare, substanţele găsindu-se în patru 
stări de agregare: starea solidă, caracterizată 
prin volum şi formă proprie, starea lichidă, 
caracterizată prin volum propriu şi formă 
nedeterminată, starea gazoasă, caracterizată 
prin volum și formă nedeterminate, expansibil-
itate şi compresibilitate și starea de plasmă, care 
există la temperaturi foarte înalte, reprezentând 
forma sub care se găsește cea mai mare parte a 
materiei din Univers, materia stelară, de pildă, 
fiind în totalitate în stare de plasmă.

ORGANIZAREA CHIMICĂ  
FASCINANTĂ A MATERIEI

rului lui Avogadro (numărul de molecu-
le dintr-un mol de orice substanță este 
numit numărul lui Avagadro - NA = 6,022 
x 1023 molecule/mol; molul este canti-
tatea dintr-o substanță exprimată în gra-
me, egală numeric cu masa atomică sau 
moleculară relativă a acestei substanțe) 
care constituie elementul de legătură din-
tre scara macroscopică și cea atomică.2 
Exceptând atomul de hidrogen, care are 
un singur proton, ceilalți atomi au mai 
mulți protoni și neutroni guvernați de 
forțele nucleare. Elementul chimic re-
prezintă totalitatea atomilor de același tip, 
caracterizat de un anumit număr de pro-
toni în nucleul atomic. Fiecare atom luat 
individual este un element chimic, având 
aceleași proprietăți chimice indiferent de 
componența moleculelor în care intră. 
Atomii care au același număr de protoni 
dar un număr diferit de neutroni, ceea ce 
înseamnă masă atomică diferită, se nu-
mesc izotopi, aceștia având aceleași 
proprietăți chimice, dar proprietăți fizice 
diferite. Moleculele au o structură mai 

2. Ion Pălărie, Margareta Stanciu, Fizica atomu-
lui și moleculei, Ed. Universitaria, Craiova, 2011,  
p. 11. De exemplu, dacă masa unui mol de oxi-
gen este 16 g, atunci masa unui atom de oxi-
gen este: m0 = 16/NAg ≈ 2,6 x 10-23 g.
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complexă decât a atomilor, putând 
fi formate din mai mulți atomi ai 
unui element chimic sau ai mai mul-
tor elemente chimice.

Î n c ă  d i n  A n t i c h i t a t e  s e 
cunoșteau anumite elementele chi-
mice, precum carbon, sulf, fier, cu-
pru, argint, aur și mercur. Lucrarea 
lui A. L. Lavoisier, Tratat elementar 
de Chimie din 1789, considerată a 
fi primul manual modern de chi-
mie, conținea o listă de elemente, 
sau substanțe care nu pot fi descom-
puse în altele mai simple, printre 
care oxigenul, azotul, hidrogenul, mer-
curul, zincul și sulful. 

În anul 1808 fizicianul și chimis-
tul englez John Dalton a întocmit o 
listă a elementelor și a simbolurilor 
chimice (Fig. 13). El a propus ca uni-
tate de măsură a masei atomice, masa hidro-
genului atomic. Mai târziu aceasta a fost 
înlocuită de a șaisprezecea parte din masa 
oxigenului atomic.4 În anul 1829 chimis-
tul german Johann Wolfgang Döberei-
ner (1780-1849), profesor de chimie și far-
macie la Universitatea din Jena, propune 
o sistematizare a elementelor chimice 
cunoscute în vremea sa sub formă de tria-
de, în care masa elementului din mijlocul 
triadei era foarte apropiată de media arit-
metică a celorlalte două. Utilizându-se acest 
criteriu, în jurul anului 1850 erau cunos-
cute circa 20 de triade. În 1865 chimistul 

3. h t t p : / / w w w. m e t a - s y n t h e s i s . c o m /
webbook/35_pt/pt_database.php?PT_id=5.

4. Ibidem, p. 11.

englez John A. R. Newlands (1837-1898) 
a publicat pentru prima dată un tabel peri-
odic al elementelor chimice, ordonate în 
funcție de masa lor atomică relativă, numit 
Legea octavelor (Fig. 25), întrucât se baza 
pe faptul că, după o înșiruire a elemente-
lor în ordinea crescătoare a maselor ato-
mice, fiecare al 8-lea element prezenta ase-
mănări cu primul.6 Chimistul rus Dimitri 
Ivanovici Mendeleev (1834-1907),  profe-
sor de chimie la Institutul Tehnologic și la 
Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, 

5. h t t p : / / w w w. m e t a - s y n t h e s i s . c o m /
webbook/35_pt/pt_database.php?PT_id=8.

6. Cf. Eric R. Scerri, The periodic table: its story 
and its significance, University Press, Oxford, 
2007, p. 35-43; 73-78 s.q.
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după un studiu îndelungat, a aranjat într-un tabel pentru prima dată într-un mod mai 
elaborat elementele chimice cunoscute pe atunci în ordinea crescătoare a maselor lor 
atomice, de la stânga la dreapta, prezicând și existența altor elemente. Acest tabel, care 
cuprindea un număr de 63 de elemente chimice, dispuse pe 8 coloane verticale, numi-
te grupe, și 12 șiruri orizontale, numite perioade, este cunoscut în întreaga lume sub 
numele de Tabelul periodic al elementelor chimice sau Sistemul periodic al lui Mendeleev și 
a fost publicat mai întâi în anul 1869, apoi în 1871. (Fig. 37) 

Tabelul periodic a fost corectat și dezvoltat continuu, fiind descoperite sau sinteti-
zate noi elemente chimice, tabelul cuprinzând în prezent 118 elemente. Ultimele des-
coperiri au fost confirmate de către IUPAC (Uniunea Internațională de Chimie Pură și 

Aplicată) pe 30 decembrie 2015, fiind adăugate în tabel elementele cu numerele ato-
mice 113 (Nihoniul), 115 (Moscoviul), 117 (Tennessinul) și 118 (Oganessonul). Primele 

7. http://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php?PT_id=621.

Fig. 2. Tabelul periodic al elementelor chimice – Legea octavelor

Fig. 3. Tabelul periodic al elementelor chimice – Mendeleev (1871)
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94 de elemente există în natură, iar ele-
mentele cu numerele atomice cuprinse în-
tre 95 și 118 au fost sintetizate în labora-
tor sau în reactoarele nucleare. (Fig. 48)

Peter W. Atkins, fost profesor de chimie 
fizică la Oxford, cunoscut pentru poziția sa 
ateistă intransigentă, scoate în evidență într-
una dintre scrierile sale, încă de la începu-
tul acesteia, structurarea fascinantă a ta-
belului periodic al elementelor chimice, 
într-un limbaj în care abundă analogiile și 
umorul englezesc: „Bun venit în Regatul 
Periodic! ... Este regatul elementelor chimice, 
substanțe din care e făcut orice e palpabil. Din 
cele vreo sută de elemente, care constituie cen-
trul povestirii noastre, sînt făcute toate plane-
tele, rocile, vegetația și animalele. Aceste ele-
mente stau la temelia aerului, a oceanelor și a 
Pământului însuși. Stăm pe elemente, mîncăm 
elemente, sîntem elemente. ... Regatul nu este 
un talmeș-balmeș de regiuni, ci un stat 
minuțios organizat în care trăsăturile unei 
regiuni sînt apropiate de cele ale vecinilor săi. 
Există puține granițe distincte. ... Esențial este 
a nu se uita nu numai că lumea materială este 
construită din vreo sută de elemente, ci și fap-
tul că aceste elemente – la rândul lor – for-
mează o structură.”9 

Este greu de înțeles cum de nu a reușit 
distinsul om de știință, care este și autor a 
numeroase scrieri științifice popularizate în 
întreaga lume, să explice sau să identifice 

8. https://sciencenotes.org/2016-2017-color-
ful-periodic-table-118-element-names/.

9. P. W. Atkins, Regatul periodic. O călătorie pe 
tărâmul elementelor chimice, trad. Elena I. Burlacu, 
Ed. Humanitas, București, 1998, p. 11-12.

sursa care stă la baza organizării minuțioase 
a acestei realități, ce face ca lumea să fie, așa 
după cum afirmă autorul la finalul scrierii 
sale, „o harababură de o copleșitoare com-
plexitate și de un farmec incomensurabil.”10 
În afară de faptul că apare această contradicție 
supărătoare între prezentarea introductivă 
și cea finală (regatul nu este un talmeș-balmeș – 
lumea este o harababură), poate datorită mo-
dului bombastic de exprimare, mai există la 
final și o contradicție în termeni explicită 
(harababură – complexitate copleșitoare, far-
mec incomensurabil). Atkins continuă descri-
erea concluzivă: „Chiar lumea neînsu-flețită, 
anorganică, a stîncilor și pietrelor, a rîurilor și 
oceanelor, a vîntului și aerului, este o minune 
nețărmurită. Adăugați la aceasta și ingredien-
tul vieții, iar minunea este multiplicată dinco-
lo de imaginație”. Omul de știință încearcă 

10. Ibidem, p. 171. 
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Fig. 4. Tabelul Periodic actual al elementelor chimice
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să găsească o explicație logică a acestei 
structurări, însă confuzia este evidentă: 
„toată această minunăție izvorăște din vreo 
sută de componente care se leagă unele de al-
tele, amestecate, înghesuite și înlănțuite, așa 
cum se leagă literele pentru a alcătui o operă 
literară”11. Comparația pe care o face Atkins, 
cu literele alfabetului care alcătuiesc opera 
literară, este lipsită de sens, căci în lipsa 
unui autor sau a mai multor autori per-
sonali, care au pus bazele și au dezvoltat 
alfabetul precum și opera, nu se poate 
vorbi de alfabet și cu atât mai puțin de 
operă literară.  Această idee neîntemeiată 
a alfabetului este pusă în umbră de modul 
naturist în care s-au structurat, de la sine, 
elementele chimice: „Elementele regatului 
au aceeași capacitate nelimitată de a uimi și 
de a încânta ca și literele alfabetului. Spre de-
osebire de alfabet, care abia dacă are o infra-
structură, regatul are o structură suficien-
tă pentru a face din el o agregare de entități, 
satisfăcând rațiunea noastră. Şi, deoarece aces-
te entități sînt în cele din urmă personalități 
vii, fin echilibrate, cu capricii de compor-
tament și cu înclinații nu întotdeauna evi-
dente, regatul va constitui întotdeauna un tă-
rîm de infinită delectare.”12 În ciuda acestor 
exprimări artificiale, este totuși îmbucură-
tor faptul că în cele din urmă se ajunge la 
recunoașterea organizării fascinante a 
lumii.

Așadar, profesorul Atkins, poate nein-
tenționat și fără a lua în calcul implicațiile 
afirmațiilor sale extravagante, dovedește o 
11. P. W. Atkins, op. cit., p. 171.
12. Ibidem, p. 173.

religiozitate primitivă, naturistă, animistă 
ori poate chiar panteistă, care nu face cinste 
marilor oameni de știință și, mai cu seamă, 
marilor universități ale lumii în care aceștia 
au activat, la a căror înființare și funcționare 
au contribuit episcopi, teologi, clerici și 
monahi. Fără a se cunoaște nimic din isto-
ria universităților celebre, importanța demer-
sului teologic în activitatea acestora este evi-
dentă, numai dacă este privită, de pildă, 
stema Universității Oxford, ce conține expre-
sia: „Dominus Illuminatio Mea” (Domnul este 
lumina/luminarea mea), care, fiind începu-
tul Psalmului 26 al lui David, este grăitoare 
de la sine.

Deși nu este ceva neobișnuit prezenta-
rea a numeroase date științifice în această 
lucrare, nu este cazul a intra în detaliile pro-
ceselor și rezultatelor legate de combinarea 
elementelor și a substanțelor chimice, reac-
ţiile chimice reprezentând o problemă fun-
damentală a chimiei deoarece prin ele se re-
alizează interconversia milioanelor de 
compuși chimici, care conduc la forma-
rea de noi substanţe, însă este necesar a 
scoate în relief două aspecte importante pen-
tru tema lucrării.

Primul aspect este legat de constituirea 
chimică armonioasă a unei diversități 
enorme de realități materiale naturale, 
mai simple sau mai complexe, precum și a 
unei varietății semnificative de lucruri pro-
duse de om din aceste materii naturale sau 
prime prin intermediul tehnologiilor. La pri-
ma vedere pare cu neputință ca din elemen-
tele chimice care prezintă caracteristici pe-
riculoase pentru lume, viață și om să 
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rezulte ceva pozitiv. Însă lucrurile nu stau 
așa, în acest sens fiind elocvente cele mai 
simple exemple, cunoscute pretutindeni. 
De pildă, oxigenul și hidrogenul molecu-
lar (H2) au o combustie extrem de puterni-
că, fiind folosite pentru propulsia navetelor 
spațiale. Totuși combinația moleculelor de 
hidrogen și oxigen formează apa, indispen-
sabilă majorității formelor de viață și 
activităților umane. Sau, clorul este un gaz 
extrem de toxic, folosit și ca armă chimică 
în primul război mondial. Sodiul este un 
metal coroziv, cu reactivitate ridicată, care 
în stare liberă arde în contact cu apa și fu-
megă în contact cu aerul. Însă, cele două, în 
combinația potrivită formează sarea de bu-
cătarie (clorura de sodiu - NaCl), necesară 
alimentației zilnice, dar și indispensabilă 
funcționării celulelor organismelor anima-
le și umane. 13 

La această manifestare armonioasă, în 
afară de stările și procesele chimice impli-
cate, contribuie și faptul că moleculele po-
sedă structural elemente de simetrie mo-
leculară, entități geometrice: axe de 
simetrie, plane de simetrie, centru de in-
versie, fiecare element de simetrie permițând 
să se definească operația de simetrie care îi 
este asociată, precum și spectre molecula-
re de absorbție și de emisie. 14

13. 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. 113.

14.  Cf. Ion Pălărie, Margareta Stanciu, op. cit., p. 
476, 520.

Al doilea aspect important este stabili-
tatea elementelor chimice, care reiese clar 
din caracteristicile fizice ale atomilor. Dacă 
nucleele atomice nu ar avea stabilitate, ato-
mii nu ar putea să-și păstreze configurația, 
iar moleculele formate de atomi s-ar rupe 
spontan. Stabilitatea particulelor ce com-
pun nucleul este fundamentală pentru 
întreaga chimie a lumii. Calculele științifice 
arată că nucleele au o „durată de viață” es-
timată între 1017 și 1031 ani, adică un timp 
în care actuala istorie a Universului, apreci-
ată de cosmologia modernă, s-ar putea re-
peta de mai mult de 6 milioane de ori. 

Este cunoscut faptul că, indiferent prin 
ce procese și reacții chimice trece o substanță, 
nucleele atomilor rămân neschimbate. Fie 
că devin transparente sau se solidifică, se 
lichefiază sau își schimbă culoarea, devin 
fierbinți sau îngheață, explodează sau se 
evaporă, cresc în vâscozitate, se granu-
lează, își modifică proprietățile electrice 
sau magnetice, substanțele suferă modi-
ficări doar la nivelul alcătuirii norilor de 
electroni ai atomilor. Niciuna dintre 
reacțiile chimice la care participă atomii 
nu produce modificări la nivelul nuclee-
lor lor, acolo unde se concentrează de fapt 
peste 99,99 % din masa substanței. În tim-
pul unei reacții chimice, se poate schimba 
radical starea de agregare a materiei, culoa-
rea, aspectul, însă aceste modificări nu se 
reflectă în niciun fel la nivelul nucleului.15 

Dealtfel, legea conservării atomilor, 
care se folosește la calculele chimice, este 
15. Cf. Diac. Adrian Sorin Mihalache, Lumina Celui 

nevăzut, vol. I, ... , p. 117-118.
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dedusă din legea conservării masei sub-
stanţelor. Din observarea diferitelor proce-
se chimice, s-a constatat că în timpul reac-
ţii lor chimice, atomii reactanţilor se 
asociază într-un nou mod, formând produ-
șii de reacţie, iar trecerea de la structura 
reactanţilor la noua structură a produși-
lor de reacţie are loc cu conservarea ma-
sei și a numărului de atomi. În procesele 
chimice nu se crează și nu se distruge ma-
terie, ci doar se transformă. Este o lege 
universală pentru toate formele, propri-
etăţile și manifestările materiei și face 
parte din principiul general de echivalență 
între masă și energie (E = mc2), aceasta în-
semnând că energia nu poate fi creată și 
nici distrusă, dar poate fi transformată în 
condiții specifice dintr-o formă în alta. 
Astăzi se cunoaște faptul că și în procesele 
nucleare, materia poate fi transformată în 
energie și energia în materie. 16

16. De pildă, o cantitate de apa, dacă este păstrată în-
tr-un pahar, fiartă sau vărsată pe un burete, apa 
rămâne, cantitativ vorbind, aceeași. Masa ei nu 
crește și nici nu scade, indiferent dacă este în 
stare lichidă în pahar, evaporată complet în aer, 
sau ascunsă în porii suprafeței permeabile. Prin 
niciun procedeu chimic nu este posibilă spori-
rea sau diminuarea numărului inițial de mole-
cule. Masa de substanță este și rămâne aceeași, 
invariabilă. Legătura dintre masă și energie, 
prezentă în teoria relativității restrânse, trebuie 
înțeleasă, în cazul paharului cu apă, în sensul că, 
dacă acesta ar fi deplasat cu o viteză comparabilă 
cu cea a luminii și, printr-un procedeu oarecare, 
paharul ar fi oprit brusc, energia de mișcare a mol-
eculelor de apă s-ar „converti” în masă. Potrivit 
relativității restrânse, este de așteptat ca în timpul 
mișcării masa apei să „crească”, iar în momentul 
opririi ei este de așteptat ca aceasta să fie mai mare 

Așadar, pretutindeni în lumea materia-
lă se observă structurarea armonioasă in-
trinsecă a elementelor chimice și stabili-
tatea extraordinară a lor, acestea dovedind 
nivelul înalt și complex de organizare fas-
cinantă chimică a materiei.

Având în vedere nivelul fascinant al 
structurării chimice a materiei, precum 
și modul precis și complex în care se pre-
zintă alcătuirea fizică propriu-zisă a aces-
teia, se poate afirma că materia este orga-
nizată după o dinamică excepțională, 
copleșitor de complexă, care nu poate fi 
atribuită unei auto-structurări inciden-
tale, hazardate a ei în timp și spațiu, în-
trucât materia deține o imuabilitate, o 
conservare a elementelor structurale fun-
damentale, ce depășesc, conform estimări-
lor, de milioane de ori cele circa 14 miliar-
de de ani ai Universului, vârsta apreciată în 
termeni speculativi de cosmologia moder-
nă, ceea ce indică că materia, la toate ni-
velele ei de organizare, este opera nemij-
locită a Creatorului atotputernic.

 
Pr. Ioan Trandafir Bobîrnea

decât în situația în care paharul este în stare de re-
paus sau în mișcare. În acest caz avem de-a face cu 
un defect de masă. Faptul că masa unei particule 
crește prin contribuția energiei de mișcare nu 
înseamnă că apare substanță în plus. Obiectul 
care se deplasează relativist nu are mai mulți atomi. 
Masa lui crește pentru că îi crește energia de 
mișcare, însă masa de repaus rămâne aceeași. 
Este ca și cum am spune că acești atomi „cântăresc” 
mai mult pentru că au mai multă energie cinetică. 
(Diac. Adrian Sorin Mihalache, Lumina Celui 
nevăzut, vol. I, ... , p. 189, 191.)
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C
u ajutorul Domnului și cu binecu-
vântarea Preasfințitului Părinte 
Episcop Siluan, al Episcopiei Orto-

doxe Române a Italiei, sâmbătă, 5 septem-
brie 2020, comunitatea românească din 
zona Roma-Trullo a trăit un moment isto-
ric, inaugurarea de către Preasfințitul Părin-
te Arhiereu-Vicar Atanasie de Bogdania a 
unei noi parohii în această zonă, pusă sub 
ocrotirea Sfântului Ierarh Martin Mărturi-
sitorul, episcopul Romei. Preasfinția Sa a 
săvârșit Dumnezeiasca Liturghie alături de 
un sobor de preoți și diaconi.

Înființarea noii parohii, situată în sud-
vestul Romei, a fost încredințată Preacu-
cernicului Părinte Andrei Aslan, cel care a 
identificat un spațiu de slujire în Via di Mon-
te Cucco 127, Roma.

În cuvântul de învățătură rostit, 
Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogda-

INAUGURAREA PAROHIEI „SF. IERARH MARTIN 
MĂRTURISITORUL, EPISCOPUL ROMEI”  

DIN ROMA-TRULLO

nia le-a vorbit celor prezenți despre această 
bucurie a deschiderii unei noi porți către 
cer, care să fie mai aproape de cei care nu 
reușesc, datorită exigențelor din diaspora, 
să participe la Dumnezeiasca Liturghie. 
O nouă parohie este o nouă comunitate 
a aceleiași corăbii, care este Biserica, și 
prin care toți credincioșii ei caută mântu-
irea. De asemenea, Preasfinția Sa l-a în-
demnat pe părintele paroh să lucreze cu 
timp și fără timp în această nouă misiune 
încredințată, în folosul credincioșilor din 
această parte a Romei și toate spre slava 
lui Dumnezeu.

La final, Preacucernicul Părinte Andrei 
Aslan a mulțumit Preasfințitului Părinte 
Atanasie pentru această mare bucurie și 
binecuvântare, ce pune temelie trainică la 
noua lucrare pastoral-misionară pentru 
creștinii ortodocși din zona Roma-Trullo.
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L
a început de An Nou Bisericesc au reînceput lucrările de construcție, restructurare 
și amenajare a complexului bisericesc al parohiei ,,Sfânta Mare Muceniță Anastasia 
Romana” din Prato.

Dumnezeu a purtat pașii comunității ortodoxe române spre achiziționarea unei vechi Fabrici 
de textile (Filatură) în apropiere de centrul orașului, pentru care a fost obținută aprobarea 
autorităților comunale de restructurare și amenajare a imobilului în biserică (200 m.p.) și 

AMENAJAREA COMPLEXULUI BISERICESC AL 
PAROHIEI ,,SFÂNTA MARE MUCENIȚĂ ANASTASIA 

ROMANA” DIN PRATO
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centru social-catehetic (115 m.p.), compus 
din sală de mese, sală de catehism, bibliote-
că și loc de întâmpinare a celor nevoiași.

Construcția locașului de cult și a cen-
trului social-catehetic sunt maximă necesi-
tate comunității parohiale, care de mai mult 

de opt ani duce povara plății unei chirii pen-
tru spațiul de slujire.

Costul achiziției și al renovării a fost 
susținut cu multă jertfă până în momentul 
prezent de către creștinii parohiei, la care 
s-au adăugat după putere alte parohii din 
Episcopia Italiei și alți oameni cu inimă bună.

În vremuri de încercare lucrăm cu nă-
dejde că lucrările vor ajunge la bun sfârșit 
indiferent de neajunsuri.

Cei ce voiesc a contribui la ctitorirea bi-
sericii românești și a centrului social-cate-
hetic ce se ridică spre ocrotirea creștinilor 
dreptslăvitori de prin aceste meleaguri o pot 
face atât prin donație directă, cât și prin vi-
rament bancar în contul curent al parohiei:

IBAN: IT46 O030 6921 0000 0005 092
Banca Intesa San Paolo

Parrocchia Ortodossa Romena „Santa 
Anastasia Megalomartire” Prato

Cu bucurie în inimă mulțumim lui 
Dumnezeu pentru mila Sa și pomenim după 
putere pe cei ce sunt ,,ctitori, ostenitori, mi-
luitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș”.
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C
u binecuvântarea Preasfințitului 
Părinte Episcop Siluan, al Episco-
piei Ortodoxe Române a Italiei, 

la început de nou an bisericesc, marți, 1 
septembrie 2020, Preasfințitul Părinte Ar-
hiereu-Vicar Atanasie de Bogdania a po-
posit în mijlocul credincioșilor din Paro-
hia „Sfânta Muceniță Agata” din Catania 
(Sicilia), săvârșind Dumnezeiasca Litur-
ghie într-un sobor de preoți și diaconi din 
Protopopiatul Sicilia.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția 
Sa a vorbit despre viața și activitatea 
Sfântului Dionisie Exiguul, ocrotitorul 

ÎNCEPUT DE NOU AN BISERICESC.  
PREASFINȚITUL ATANASIE DE BOGDANIA A SLUJIT  

ÎN PAROHIA „SFÂNTA MUCENIȚĂ AGATA” DIN CATANIA

Episcopiei noastre, cel care a pus bazele 
sistemului de numărare a anilor începând 
cu nașterea Domnului nostru Iisus Hristos 
și a inițiat fundamentele disciplinei drep-
tului canonic. De asemenea, la început 
de nou an bisericesc, Preasfințitul Părinte 
Atanasie a urat tuturor alese împliniri 
duhovnicești.

La final, Preacucernicul părinte paroh 
Mihai Ichim a adresat un cuvânt de 
mulțumire Preasfințitului Părinte Atana-
sie de Bogdania, împărtășind întregii 
comunități și tuturor celor prezenți un 
gând de recunoștință pentru lucrarea pas-
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toral-misionară și administrativă întreprinsă în 
cadrul parohiei.

După evenimentul liturgic, Preasfințitul 
Părinte Atanasie a prezidat lucrările ședinței 
protopopiale a preoților din Sicilia, îndemnân-
du-i pe aceștia să răspundă cu multă responsa-
bilitate tuturor nevoilor comunității românești 
din această zonă, în special în ceea ce privește 
activitatea social-filantropică, atât de necesară 
în această perioadă dificilă pe care o traversăm.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
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C
u ajutorul Domnului și cu binecu-
vântarea Preasfințitului Părinte Epi-
scop Siluan, al Episcopiei Ortodo-

xe Române a Italiei, duminică, 30 august 
2020, comunitatea ortodoxă românească 
ocrotită de către Sfânta Cuvioasă Melania 
Romana, din Ragusa (Sicilia) a primit vizi-
ta Preasfințitului Părinte Arhiereu-Vicar Ata-
nasie de Bogdania, care a săvârșit Dumne-
zeiasca Liturghie și a binecuvântat noul 
complex parohial, achiziționat în localitatea 
Vittoria. Evenimentul marchează și împli-
nirea a zece ani de la înființarea parohiei.

Noul complex parohial va deservi atât 
ca spațiu de slujire, însă va acoperi și cele-

BINECUVÂNTAREA NOULUI COMPLEX PAROHIAL 
AL COMUNITĂȚII „SFÂNTA CUVIOASĂ MELANIA 

ROMANA” DIN RAGUSA | 10 ANI DE LA ÎNFIINȚAREA 
PAROHIEI

lalte necesități din viața parohiei, fiind or-
ganizate atât spații pentru activitățile cate-
hetice, cât și un așezământ social ce va 
răspunde nevoilor comunității românești 
greu încercate în această regiune a Italiei.

La momentul potrivit din timpul 
Dumnezeieștii Liturghii, Preasfințitul Pă-
rinte Atanasie a hirotonit întru preot pe Cu-
cernicul părinte diacon Ciprian Gavrilescu, 
pe seama parohiei „Sfântul Ierarh Leon al 
Cataniei” din Alcamo.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest 
prilej, Preasfințitul Părinte Atanasie de Bog-
dania le-a vorbit celor prezenți despre ne-
voia de a depăși dependența noastră de cele 
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ale lumii și a-L urma, prin faptele noastre, 
prin purtarea noastră, pe Hristos. Tânărul 
bogat din Evanghelie păzea toate poruncile 
și își dorea să se mântuiască, însă legătura 
prea strânsă față de bogăția sa a devenit pie-
dică în calea mântuirii. De asemenea, 
Preasfinția Sa i-a încurajat pe credincioși să 
depășească cu multă credință în Domnul 
această perioadă dificilă și a apreciat lucra-
rea pastoral-misionară întreprinsă de către 
comunitate în aceste vremuri de restriște.

La final, Preacucernicul părinte paroh Ni-
colae Chilcoș a mulțumit atât Preasfințitului 
Părinte Atanasie de Bogdania pentru aceas-
tă zi de mare binecuvântare și revărsare de 
Har dăruită comunității din vestul Siciliei, cât 
și tuturor celor prezenți la acest eveniment 
istoric din viața parohiei.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
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Reţete
și sfaturi practice

MĂSLINE MARINATE

Ingrediente: măsline verzi (1 kg), 
cenușă de lemn (1 kg), apă, sare (200 g), 
dafin, semințe de fenicul și coriandru, coa-
jă de portocală.

Mod de preparare: măslinele se lasă 
24 de ore într-un amestec de cenușă și apă, 
amestecând de mai multe ori. Când sâm-
burele se poate îndepărta ușor, cu unghia, 
măslinele se scot și se clătesc cu multă apă, 
astfel încât să nu mai aibă deloc gust de 
cenușă. Apoi se pun 8-10 zile într-un bor-
can cu apă curată, pe care o vom schimba 
în fiecare zi. În sfârșit, se pregătește sara-

mura: doi litri de apă se fierb timp de cinci 
minute, împreună cu cu sarea și condi-
mentele, și se lasă să se răcească. Măslinele 
se mai țin cinci-șase zile în saramură, la 
marinat, apoi se pot consuma.

PASTE CU RICOTTA 
ȘI SPANAC

Ingrediente: tagliatelle (300 g), ricot-
ta (250 g), lapte (120 ml), spanac crud 
(300 g), unt (300 g), parmezan (50 g), 
usturoi, sare, piper.
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Mod de preparare: cât timp fierb pas-
tele, se încălzește untul, se călește usturo-
iul, un minut, apoi și spanacul. După încă 
cinci-șapte minute se adaugă laptele și ri-
cotta, se amestecă bine și se mai lasă la 
fiert încă cinci minute. Sosul se condimen-
tează, după gust, cu sare, piper și parme-
zan și se servește imediat cu pastele fier-
te al dente.

COTLET CU BACON  
ȘI CAȘCAVAL

Ingrediente: cotlet (1 kg), bacon 
(șapte-opt felii), cașcaval (șapte-opt fe-
lii), vin alb (100 ml), supă de carne (300 
g), ulei, sare, piper.

Mod de preparare: cotletul se taie în 
șapte-opt felii de aproximativ doi centi-
metri, dar nu până jos (baza trebuie să ră-
mână întreagă). Între feliile de carne se 
intercalează bacon și cașcaval și se condi-
mentează totul cu sare și piper. Cotletul 
astfel pregătit se leagă cu o sfoară, ca să nu 

se desfacă, și se rumenește în ulei (mai 
puțin partea superioară). În oală se adau-
gă apoi vinul și supa de carne, se acoperă 
și se coace timp de 40 de minute la 180oC, 
stropind din când în când friptura cu so-
sul format. Se mai coace 20 de minute fără 
capac, apoi se poate tăia și servi cu garni-
tură de legume.

RULOURI CU CREMĂ  
DE CIOCOLATĂ

Ingrediente: pâine pentru sandwich/
pancaré (un pachet), cremă de ciocolată 
(un borcan mic), două ouă, lapte (150 
ml), unt, zahăr pudră.

Mod de preparare: ufeliile de pâine 
se întind cât mai subțire cu ajutorul unui 
sucitor, apoi se ung cu crema de ciocola-
tă (se pot presăra cu alune ori nuci măci-
nate) și se rulează strâns. Bastonașele 
obținute se trec prin amestecul de lapte și 
ouă și se rumenesc în puțin unt, apoi se 
pudrează cu zahăr.


