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CUVÂNTUL

EPISCOPULUI

SILUAN

S
ă lepădăm orice povară și păcatul ce grabnic ne împresoară și să alergăm cu 
stăruință în lupta ce ne stă înainte, cu ochii ațintiți asupra lui Iisus, începăto-
rul și plinitorul credinței (Evr. 12, 1-2). Căci lupta noastră nu este împotriva 
trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împo-

triva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor vicleniei, din văzdu-
huri (Ef. 6, 12).

Vremurile tulburi și confuze, în care trăim, necesită repere care să permită 
creștinului doritor de mântuire să străbată prin pâcla ce îi stă înainte și să nu-și piar-
dă țelul – Împărăția Cerurilor. Deci luați seama, cu grijă, cum umblați, nu ca niște 
neînțelepți, ci ca cei înțelepți, răscumpărând vremea, căci zilele viclene sunt. Drept ace-
ea, nu fi ți fără de minte, ci înțelegeți care este voia Domnului (Ef. 5, 15-17).

Este esențial să păstrăm țelul vieții noastre și perspectiva ei cea mântuitoare, de 
la care veștile alarmante și opiniile contradictorii – cu care suntem bombardați – au 
tendința să ne deturneze. Lupta noastră nu se dă, așadar, pe plan omenesc și pe co-
ordonatele vieții și ale lumii acesteia... Ea nu își propune să rezolve nici problemele 
epidemiologice și nici pe cele economice ale omenirii – de care se ocupă persoane 
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competente în respectivele domenii –, ci urmărește rămânerea cu ochii ațintiți asu-
pra lui Iisus, începătorul și plinitorul credinței. Căci doar dacă nu-L pierdem pe Domnul 
din perspectiva vieții noastre rămânem neclintiți pe calea ce duce în Împărăția Sa și 
nu riscăm să ne afundăm în valurile învolburate ce se ridică pe marea acestei vieți, 
precum s-a întâmplat, odinioară, cu Sfântul Apostol Petru (cf. Mt. 14, 30).

Bine e să reconsiderăm și să valorifi căm mai efi cient „chingile” cu care ne putem 
atașa cât mai temeinic de Domnul Hristos. Cele mai „solide” și mai la îndemână 
chingi sunt: cuvântul Scripturii (îndeosebi Evanghelia și Psalmii), chemarea Numelui 
Domnului (în orice circumstanță a vieții), tot gândul de pocăință și de smerită cu-
getare, spovedania și împărtășirea (continuă) cu Sfi ntele Taine și toată facerea de 
bine față de aproapele nostru afl at în nevoie și strâmtorare. Să nu uităm nici de stră-
vechile „remedii” duhovnicești: Agheasma, Untdelemnul de la Sfântul Maslu și în-
semnarea cu semnul Crucii. De bunăvoirea noastră depinde folosul duhovnicesc 
pe care-l tragem de pe urma lor, căci doar de bunăvoire este nevoie pentru a găsi dis-
ponibilitatea și timpul necesare menținerii legăturii noastre personale cu Domnul. 
Astfel făcând, nu-L vom mai pierde din vedere și vom atrage bunăvoirea Lui spre 
noi. Pentru siguranță, este de folos să urmăm îndemnul Cuviosului Marcu Mohanul,  
care spune: Când îți aduci aminte de Dumnezeu, înmulțește rugăciunea ta, ca, atunci 
când Îl vei uita, să-Și aducă El aminte de tine.

Să nu uităm că, pe calea cea anevoioasă a mântuirii, nu suntem singuri, ci îi avem 
pururea-rugători și păzitori pe Preasfânta Născătoare-de-Dumnezeu, pe Sfântul nos-
tru ocrotitor dimpreună cu toți Sfi nții, precum și pe Sfântul Înger Păzitor dat fi ecăru-
ia dintre noi la Sfântul Botez, împreună cu toate Cetele Îngerești. Să nu ezităm să-i „de-
ranjăm” și să le cerem ajutorul și călăuzirea, pentru a recunoaște și împlini, în toate, 
voia lui Dumnezeu. Căci cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac (1 In. 2, 17).

Să nu ne lăsăm, așadar, descurajați și dezorientați de „curenții” și „vârtejurile” ce 
bântuie pe marea vieții, ci să ne urmăm cu perseverență și curaj țelul vieții – mân-
tuirea ce, cu adevărat, e „mai bună decât toate” (fi e ele bunuri materiale, poziție so-
cială sau chiar sănătate).

Cu neclintită nădejde în purtarea de grijă a lui Dumnezeu Care, prin adâncul 
înțelepciunii, cu iubire de oameni, toate le chivernisește și ceea ce este de folos tuturor 
dăruiește,

†Episcopul Siluan 
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
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A
ceastă scenetă religioasă ne poate face să zâmbim, atât de abisală este diferența 
dintre învățătura dumnezeiască a lui Hristos și prescripțiile trupești ale evre-
ilor. Cu toate acestea, nici măcar Apostolii nu au înțeles imediat [învăţătura 

Domnului], iar Domnul a fost nevoit să le dea o lecție particulară. Merită deci să ne 
oprim asupra ei.

Scena se petrece după prima înmulțire a pâinilor și după mergerea lui Iisus pe apă. Ne 
afl ăm deci către mijlocul sau spre sfârșitul celui de-al doilea an de misiune a Domnului, 
în Galileea. Scena este relatată de Sf. Matei și de Sf. Marcu, în calitate de martori oculari 
(Evanghelia scrisă de Marcu este cea pe care Petru a propovăduit-o la Roma). Lucrurile 
se petrec probabil la Ghenizaret, pentru că Hristos tocmai vindecase acolo o mulțime de 
bolnavi din întregul ținut (Mt 14, 34-36; Mc 6, 53-56). 

 (Probabil obosit) Iisus și ucenicii Lui stau la masă, așezați poate pe malul mării Galileei.1 
Sf. Marcu dă informațiile cele mai precise: niște Farisei2 și „unii dintre cărturari3, care ve-
niseră de la Ierusalim”, se uită la ei și bagă de seamnă că ucenicii nu s-au spălat pe mâini îna-
inte de a mânca, așa că vin să Îi reproșeze faptul acesta lui Iisus. Am putea crede că e un 
lucru fără însemnătate. Însă trebuie să amintim că Legea lui Moise – Tora – orânduia toa-
te aspectele vieții de zi cu zi până în cele mai mici detalii, și că exista în această Lege religi-
oasă o anumită obsesie a purității rituale, care se poate traduce prin precepte duhovnicești 

1. Care mai este numită și lacul Ghenizaretului.
2. Fariseii erau o „sectă” evreiască adeptă a unui iudaism pur, aspru, aplicau strict formal Legea lui Moise 

și practicau nevoințe dure (mai cu seamă postul). Fariseii erau foarte infl uenți în Sinedriu. 
3. Cărturarii, specialiști în Sfi ntele Scripturi (Biblia), erau autorizați în interpretarea Legii, de aceea mai 

erau numiți și „legiști”, „dascăli” (învățau) sau „învățători” (pe evreiește „rabbi”). Erau adesea și Farisei 
printre ei, dar nu întotdeauna. 

SPĂLAREA MÂINILOR 

ÎNAINTE DE MASĂ 

CUM SĂ DEOSEBIM PORUNCILE DUMNEZEIEȘTI 

DE PRECEPTELE OMENEȘTI

(Mt 15, 1-20; Mc 7, 1-23)
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sau trupești, acestea din urmă 
având un caracter simbolic, iar 
pentru Dumnezeu, care este 
Făcătorul Legii, un scop pedago-
gic. Dar, în afară de cele 613 po-
runci4 scrise în Lege, mai existau 
și altele, transmise de tradiția ora-
lă, porunci pe care Fariseii le nu-
mesc „datini”. Una dintre aceste 
datini era de a te spăla pe mâini 
înainte să mănânci. Sf. Marcu 
precizează că trebuia spălată și ve-
sela (chiar dacă era curată) și pa-
turile! Iar orice evreu care nu respecta aces-
te obiceiuri era considerat ca fi ind „necurat” 
din punct de vedere ritual.

Să facem mai întâi câteva observații de 
ordin general. Când parcurgem cele patru 
Evanghelii constatăm că Hristos a fost me-
reu spionat, supravegheat, criticat, pus la 
încercare de Farisei, adepții unei religii stric-
te, asceți de felul lor, și de cărturari, dască-
lii Legi, care o cunoșteau pe dinafară; adi-
că de cei care își făceau din religie o profesie 
și care aveau mijloacele intelectuale de a 
recunoaște că Iisus este Mesia. Hristos a 
fost supus aproape constant unei teribile 
presiuni, epuizantă din punct de vedere psi-
hologic și dureroasă pentru El, fi indcă nu 
numai că nu era primit ca Mesia, cel vestit 
de proroci în urmă cu opt veacuri, dar mai 
era și hărțuit și prigonit (deocamdată din 
punct de vedere moral). Fariseii și cărtura-

4. După rabbi Simlai, secolul al III-lea d.Hr., ar 
exista 613 de porunci în Biblie: 248 pozitive 
(ce trebuie făcut) și 365 negative (ce nu trebu-
ie făcut).

rii străbătuseră așadar 200 de km.5 pentru 
a veni să-L spioneze pe Iisus și spre a-L pune 
la încercare! Acest lucru arată celebritatea 
lui rabbi din Nazaret – Iisus Hristos – și 
înverșunarea plină de ură a personalităților 
religioase evreiești [Sinedriul].

Pe de altă parte, din punctul de vedere 
care ne interesează aici, știm că Hristos toc-
mai vindecase o mulțime de bolnavi, din-
tre care mulți erau infi rmi sau incurabili. 
După cum arată Sf. Ioan Gură de Aur6, 
Fariseii au văzut toate minunile pe care le 
făcuse („[…] a vindecat pe toți bolnavii 
prin simpla atingere de poala hainei Lui”) 
și în loc să se bucure de aceste minuni, care 
depășeau înțelegerea și puterea omeneas-
că, vin să-i reproșeze că mănâncă fără să se 
spele pe mâini! Nu știm dacă trebuie să râ-
dem sau să plângem. Ce tristețe! O religio-

5. Erau aproape 200 de km. între Ierusalim și 
Capernaum, adică 8 zile de mers pe jos sau 6 
călare pe măgar.

6. Comentariul la Evanghelia după Sf. Matei, Omilia 
51, p. 314, Ed. Artège.
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zitate excesivă, obsesională și formalistă, 
poate distruge sufl etul și adevărata duhov-
nicie, fi indcă are un efect invers celui cău-
tat, căci sfârșim prin a prefera actul religios 
(sau presupus religios) lui Dumnezeu Însuși. 
Este valabil pentru toate demersurile reli-
gioase, inclusiv cel creștinesc.

Iisus era probabil vizat de această critică, 
dar aceia nu îndrăznesc să-l atace direct, pen-
tru că era un rabbi faimos; și atunci îi atacă 
pe ucenicii Săi. Hristos nu fuge de înfrun-
tare și le va da o lecție chiar pe propriul lor 
teren. După cum spune Gură de Aur, „Iisus 
răspunde învinuirii lor printr-o învinuire”7. 
Învinuirea Lui este aceea de a „călca [lăsa, la 
Sf. Marcu] porunca lui Dumnezeu” prin 
tradiția lor; și citează un exemplu evident și 
grav: bunurile voastre, voi le declaraţi 
„corban”8 [adică dar către Dumnezeu], pen-
tru a nu veni în ajutor părinților voștri, aju-
tor care este o poruncă dumnezeiască 
(„cinstește pe tatăl tău și pe mama ta” – Ieș. 
20, 12; Dt 5, 16). „Aţi desfi inţat cuvântul 
lui Dumnezeu pentru datina voastră [ome-
nească]. Și faceți multe asemănătoare cu 
acestea.” Iisus se sprijină, aproape ca întot-
deauna, pe autoritatea Scripturii, „pentru a 
arăta că în tot lucrul urmează pe Dumnezeu” 
(Sf. Ioan Gură de Aur).

Și le strigă: „Fățarnicilor!”, citându-l pe 
prorocul Isaia9: „Acest popor Mă cinstește 
7. Ibidem, p. 315.
8. „Corban”, din evreiescul qorbân: dar adus la 

Vistieria Templului și formulă consecratoare 
prin care lucrul oferit nu putea fi  folosit într-un 
scop profan (Lev 1, 2; Num 7, 11).

9. Isaia 29, 13. Tot acest proroc vestise limpede 
și venirea Sa, cu opt veacuri mai înainte.

cu buzele, dar inima lui este departe de 
Mine. Dar în zadar Mă cinstesc, învăţând 
învăţături care sunt porunci omenești.”. Cei 
care îl înfruntau îl cunosc pe Isaia pe dina-
fară, dar fără să-l fi  înțeles.

Astfel le închide gura Fariseilor și căr-
turarilor, care mai târziu Îl vor ataca din nou, 
fără a înțelege nimic, pentru că nu voiau să 
înțeleagă. Însă Hristos nu se mulțumește 
doar cu atât, pentru că scena s-a petrecut 
dinaintea poporului. Așa că va învăța popo-
rul, într-un fel simplu și cuprinzător, sub 
formă de pildă. Veniți, apropiați-vă, 
„ascultați-Mă toți și înțelegeți” [ascultați-L 
pe Dumnezeu și străduiți-vă să înțelegeți 
sensul celor ce vi le spun, lucru valabil pen-
tru toți oamenii, din toate timpurile].

„Nu ceea ce intră în gură spurcă pe 
om [...].” Apoi va explica vorbele acestea 
ucenicilor Săi: hrana intră în pântece, iar 
ceea ce nu e asimilat iese afară pe calea sa. 
Lucrul acesta ține de biologia omenească 
și nu este de ordin duhovnicesc. Iar Sf. 
Marcu precizează: „Nu este nimic din afa-
ră de om care, intrând în el, să poată să-l 
spurce.”. Și în continuare: „[…] ceea ce iese 
din gură, aceea spurcă pe om.”. Apoi ia-
răși le va explica ucenicilor că cele ce ies 
din gură pornesc din inimă, iar din inima 
omului, adică din lăuntrul lui, ies păcatele 
(gânduri rele, răutate, ucideri, adultere, des-
frânări, furtișaguri, mărturii mincinoase, 
hule). Acestea îl spurcă pe om și sunt de or-
din duhovnicesc.

Știm de la Apostoli că Fariseii au fost 
„scandalizați de acest cuvânt” (care seamănă 
cu o apoft egmă, dar este, de fapt, un logion 
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dumnezeiesc). Hristos le face atunci 
o judecată aspră („o osândă cumplită”, 
spune Gură de Aur): gândurile Lor 
nu vin de la Tatăl ceresc, iar aceste 
răsaduri vor fi smulse din rădăcină 
[nimicite], fi indcă sunt călăuze oarbe 
pentru orbi și toţi vor cădea în groapă. 
Este important să reținem că spune 
lucrul acesta despre intelighenția evre-
iască – Sinedriul –, despre capii și călă-
uzele poporului. Să ia aminte succe-
sorii lor creștini...

Lucru de mirare, înșiși Apostolii nu au 
înțeles și Îi zic: „Lămurește-ne nouă pilda 
aceasta.”. Din fericire pentru noi, Învățătorul 
le-o lămurește, iar ei ne-au transmis aceas-
tă învățătură dumnezeiască. Hristos înche-
ie zicând: „[…] dar a mânca cu mâini ne-
spălate nu spurcă pe om”.

Să nu ne fi e teamă, nu este nicio ambi-
guitate de conținut. Hristos și ucenicii Săi 
aveau, bineînţeles, o igienă trupească 
desăvârșită, din moment ce El învăța să ne 
respectăm trupul pe care-l zidise, ca Dum-
nezeu; cu atât mai mult cu cât locuitorii de 
pe malul lacului aveau un rezervor de apă 
de mare calitate, inepuizabil. Cât despre 
ucenici, dintre care mulți erau pescari de 
meserie, aceștia trăiau aproape mereu în 
contact cu apa. Ceea ce a osândit Hristos 
este confuzia dintre simbol (spălarea mâi-
nilor) și realitatea duhovnicească, aceea de 
a-ţi spăla sufl etul, de a te purifi ca. Și i-a cer-
tat cu asprime pe Farisei și pe cărturari, care 
erau fățarnici, înșelând poporul, pentru că 
ei își spălau scrupulos mâinile înainte de a 
mânca, însă Îl respingeau pe El, pe Mesia, 

hrana noastră dumnezeiască veșnică, 
deschizându- ș i  in imi le  necurăț ie i 
duhovnicești, lui Satana. 

Pornind de la un lucru care poate părea 
neînsemnat, Hristos ne învață ierarhia va-
lorilor și ne dă o învățătură duhonivească 
foarte înaltă, împotriva formalismului reli-
gios și a fățărniciei. Și ne mai învață să de-
sosebim adevărata Tradiție, care vine de 
la Duhul Sfânt, de tradițiile care vin de 
la oameni, și care adesea nu sunt decât obi-
ceiuri, cutume. Clerul ar face bine să Îl as-
culte pe Hristos, Marele nostru preot veșnic!

Evreii nu au înțeles. Să fi m însă modești: 
mulți dintre profesioniștii religiei în Biserică 
nu au înțeles nici ei, deși Hristos ne-a dat 
cheia înțelegerii. De fapt, până la sfârșitul 
vremurilor, fi ecare dintre noi trebuie să facă 
efortul personal de a înțelege sensul adevă-
rat al cuvintelor lui Hristos, adică ale lui 
Dumnezeu, pentru a le pune în practică. 
Dacă nu vom putea atinge acest ţel, să în-
cercăm măcar să nu fi m fățarnici, ca să nu 
adăugăm păcat peste păcat.

Pr. Noël TANAZACQ, Paris
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CUVÂNT

FILOCALIC
ARHIMANDRITUL EFREM 

FILOTEITUL

DESPRE TREZVIE. POVEȚE PĂRINTEȘTI

S
ă privegheați neîncetat și să vă păziți 
mintea, căci de purtarea de grijă 
sau nu depinde viața sau moartea 
nemuritorului vostru sufl et.

Toate pornesc de la imaginaţie. Nu există 
păcat sau virtute care să nu aibă ca început 
închipuirea minții. Prin urmare, păzirea cu 
sârguinţă a curăţiei ei înlesnește scopul sfânt 
al mântuirii.

Trezvia duhovnicească, în înțelesul ei 
principal, este aceasta: a păstra mintea cura-
tă de închipuirile pătimașe și a ne împotrivi 
fi ecărui atac al vrăjmașului cu Sfântul Nume 
al lui Iisus și cu cuvântul împotrivitor.

Fără trezvie nu se dobândește curățirea 
sufl etului și a trupului și prin urmare nici 
Dumnezeu nu Se arată întru simțirea min-
ţii și a inimii.

Dacă Domnul nu cercetează sufl etul omu-
lui, atunci omul rămâne în întunericul păca-
tului. Însă noi, ca unii ce suntem monahi și 
afierosiți acestui scop mântuitor, pentru a 
ajunge la curățirea lăuntrică de patimi sun-
tem datori să ne exersăm foarte bine întru 
nevoința trezviei, prin care ne vom apropia 
de Dumnezeu întru simțirea inimii. Această 
lecție mântuitoare, trezvia, zic, care îl sfi nțește 
pe om, diavolul o războiește foarte tare și 
folosește toate mijloacele ca să o împiedice, 
atacând cu tot felul de gânduri și sminteli.

Dar și noi trebuie cu orice preț să ne îm-
potrivim acestuia, pentru a primi răsplata cu-
răţirii lăuntrice și spre a fi  încununați de către 
Puitorul de nevoinţe Hristos. Nu vă înfricoșați 
în fața atacurilor satanice ale vrăjmașului nos-
tru de obște, ci nevoiţi-vă cu curaj și nădejde 



C U V Â N T  F I L O C A L I C

9A P O S T O L I A   •   N R .  1 5 1   •   O C T O M B R I E  2 0 2 0

în Domnul nostru, care nu ne-a lăsat să fi m 
ispiți mai presus de puterile noastre.

Îndrăzniți, așadar, fi ii mei, să pășiţi cu nă-
dejdea cea dulce în acoperământul cel tare al 
Maicii Domnului, și cred cu tărie că ne vom 
învrednici de viața cea veșnic ă, împreună cu 
toți cei ce bine s-au nevoit și s-au încununat 
în Biserica cea biruitoare din Cer. Amin.

Un om sfânt scotea demoni. Ieșeau de-
grabă, pentru că se temeau de el. Un ucenic 
de-al său l-a întrebat:

- Gheronda, de ce se tem demonii de 
Sfi nția Voastră?

- Fiul meu, când aveam război trupesc 
ce venea prin gânduri, niciodată nu mi-am 
îngăduit să cedez în fața gândurilor. Întot-
deauna am așezat astfel războiul, încât fron-
tul să fi e în zona provocării. Niciodată nu 
am îngăduit diavolului să înainteze dincolo 
de provocare. Și fi indcă aveam neîncetat răz-
boi, Dumnezeu mi-a dat această binecuvân-
tare, acest har, în ciuda nevredniciei mele, 
încât demonii se tem și pleacă.

Gândiți-vă: el tăia ispita încă de afară, 
de îndată ce bătea la ușă; nu îi deschidea de-
loc. De ce nu-i deschidea? Ce avea înlăun-
trul său, care îl impiedica pe diavol? Avea 
cugetările cele sfi nte; acelea îi ocupau min-
tea. Acela lovea de afară ca să intre, dar nu i 
se dădea loc să-și pună el ale sale înăuntru. 
Îl oprea cu pomenirea lui Dumnezeu. Aceas-
tă neîncetată biruință i-a dat acestui Sfânt 
harul de a se teme demonii de el și de a ple-
ca din oameni.

Mare laudă se cuvine acelui om care a iz-
butit, cu ajutorul lui Dumnezeu, să-l țină pe 
diavol în tărâmul provocării.

Nu este niciun muritor, niciun om du-
hovnicesc, nevoitor, care să nu fie supus 
atacurilor vrăjmașului. Dacă însă are porțile 
și ferestrele deschise, așa cum întâmplă de 
obicei la mireni, care nu au cunoașterea lui 
Dumnezeu, atunci vrăjmașul înaintează și-l 
biruiește. 

Oamenii duhovnicești se nevoiesc să nu-i 
deschidă vrăjmașului nicio portiță, nicio fe-
reastră, nicio gaură.

Păcatul cu fapta, cu gura, care nu se 
săvârșește cu inima, de multe ori este greu 
de săvârșit, căci trebuie să concureze o 
mulțime de lucruri ca să poată fi  săvârșit. 
Însă păcatul cu mintea este foarte lesnicios. 
Adică omul poate la orice ceas și loc să să-
vârșească păcatul cu mintea, fără ca cineva 
să cunoască aceasta. De multe ori săvârșirea 
exterioară cu fapta este împiedicată, pe de 
o parte fi indcă trebuie să concureze mulți 
factori, pe de altă parte din pricina rușinii. 
Dimpotrivă, păcatul lăuntric, cel cu mintea, 
poate să-l convingă pe om să ucidă lăuntric, 
fără să se facă cunoscut.

Acest păcat lăuntric nu se vede. Oamenii 
nu-l văd, dar îl vede Dumnezeu. Și dacă nu 
ne temem de oameni și nu ne rușinăm, pen-
tru că nu se face cunoscut acestora, trebuie 
să ne temem de Dumnezeu, fi indcă acest pă-
cat cu mintea, această fărădelege se săvârșeș-
te înaintea Lui. 

Mulți oameni se înșeală pentru că intră 
egoismul la mijloc, care poartă cea mai mare 
vină. Mai întâi se face trădarea cea lăuntri-
că și apoi se face vădită în mădularele cele 
din afară, ale trupului. Prin urmare este ne-
voie de multă luare-aminte și de neîncetată 
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trezvie. Să existe înger păzitor și strajă 
în lăuntrul nostru, care să urmărească 
gândurile ce intră și ies. Să le cercete-
ze identitatea, ca să nu intre spioni si 
să stârnească în statul sufl etului război 
civil. Este nevoie ca vederea sufl etului 
să fi e foarte curată și puternică, să-l vadă 
de departe pe vrăjmaș și să ia măsurile 
necesare.

Câte gânduri nu ne atacă neîncetat! 
Nenumărate, fi ecare patimă având gân-
durile ei specifi ce. Și dacă sufl etul vede 
curat împiedică gândurile de departe. 
Chiar și din „mirosul” lor își dă seama 
că este vorba să se răscoale cutare pati-
mă. Atunci se pregătește îndată și pune 
străjeri și ridică metereze și este gata să 
înfrunte atacul acelei patimi.

Oamenii sunt robiți. Patima este 
precum șarpele care are înăuntru otra-
vă. Sunt niște șerpi cu sufl are otrăvitoa-

re ce otrăvește orice fi inţă vie care există în acel 
loc, după care o devorează. Tot astfel și șarpele 
păcatului răspândește de departe otrava – plă-
cerea – și paralizează mintea, paralizează puteri-
le, iar omul este luat în robie și se îndreaptă fără 
voie spre rău.

Iar atunci când se afl ă în această stare a ro-
biei oamenii protestează și spun: „Dar nu pot 
să mă împotrivesc, nu pot să fac nimic în acel 
ceas.”. Răspunsul este că trebuie să se ia măsu-
rile necesare, ca să nu ajungă mintea și inima să 
fi e luate în robie, să fi e dezarmate. Din experiența 
lucrului, de îndată ce șarpele cel gândit își va 
răspândi de departe otrava, chiar mai înainte ca 
aceasta să ajungă la noi și să ne otrăvească min-
tea și sufl etul, să ne luăm măsurile necesare pen-
tru a scăpa de primejdie. Căci atunci când sun-
tem otrăviți nu mai putem face nimic.

Când omul va fi  biruit în lupta cu gându-
rile, cedând în fața provocărilor imaginaţiei, 
să știm că de acolo, de la imaginație, se trage 
tot răul. Iar când va suferi multe naufragii 
duhovnicești și va fi  rănit în repetate rânduri 
de închipuirile desfrânate, atunci, de îndată ce 
satana va reveni cu aceleași închipuiri, de în-
dată ce le va închipui în minte, omul va fi  luat 
în robie. Pentru aceasta este nevoie ca omul 
să nu cedeze, ca să nu se întărească în el pati-
mile și închipuirile. Să ai ochii sufl etului tău 
neadormiți și pază a simțurilor trupului, mai 
ales a ochilor, dar și a sufl etului, îndeosebi a 
răspândirii minții. Pentru că prin simțurile 
acestea intră toți microbii otrăviți ai bolilor 
duhovnicești, iar o dată cu trecerea timpului 
creștinul, lipsit de luarea-aminte, dobândește 
multe boli și își pierde neprețuita sănătate a 
sufl etului său nemuritor.
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PÂINEA ȘI LUTUL, 

DOUĂ ELEMENTE ALE 

ÎNCEPUTULUI UMANITĂȚII

Î
n ultimul timp auzim în Mass Media 
că dacă vrem să regăsim drumul spre 
sănătate trebuie să eliminăm pâinea. 

Este adevărat că astăzi nu mai consumăm 
grâul și pâinea pe care le-au consumat bu-
nicii noștri, ci un grâu diferit, care a sufe-
rit modifi cări genetice și conține nume-
roase reziduuri de pesticide, periculoase 
pentru sănătate, un grâu pentru o pâine 
cu emulgatori, acidifi anți, agenți de înăl-
bire, conservanți etc. O statistică afi rmă 
că românii sunt cei mai mari consumatori 
de pâine din Europa. Cu toată campania 
care se face împotriva pâinii, amintesc de 
această statistică pentru că este un subiect 
care din punct de vedere teologic și fol-
cloric nu este prea bine cunoscut. 

Pâinea și lutul sunt două teme semni-
fi cative pe care le întâlnim deseori în et-
nografi e, în cult, în ritualul creștin, în da-
tini și la sărbători. Din lut este făcut omul, 
iar pământul pe care țăranul se trudește 
să-l lucreze este prezent în diferite obice-
iuri românești. La rândul său, grâul din 
care se face pâinea sau colacii este un le-
itmotiv în colindele de Crăciun, de Anul 

Nou, la Sfi nții 40 de mucenici, la Moșii de 
Vară, la Paștele Blajinilor și în diferite mo-
mente legate de naștere, de nuntă1, de în-
mormântare și în alte împrejurări ale vieții. 

În ceea ce privește grâul, subiectul apa-
re o dată cu împământenirea cultivării ce-
realelor și cu tehnica pregătirii lor, fi ind 
pentru multe popoare alimentul de bază 
în viaţa de toate zilele. În vechiul Egipt se 
cunoșteau peste 40 de feluri de frământă-
turi și aluaturi pentru pregătirea pâinii, 
care se foloseau cu ocazia sacrifi ciilor fu-
nerare pentru cei ce plecau în lumea de 
dincolo. În vechiul Orient pâinea nu era 
tăiată, era frântă, pentru că frângerea ex-
prima sensul fi gurat de a „ mânca împre-
ună”, de a consuma pâinea cu cei apropiați.

Cultura pâinii constituie un reper iden-
titar important în Europa și în Asia. În an-
tica simbologie greacă bobul de grâu in-
dica renașterea și era un semn al speranței, 
iar spicul de grâu era un semn al venirii 
primăverii, al renașterii naturii, care învin-
ge întunericul, asprimea iernii și moartea. 
Traducerea cuvântului grec bios are sen-
1. Grâul din care se face pâinea este prezent în 

dansul Nuneasca, din Muntenia, care are rolul 
de a asigura belșugul casei, pentru a avea par-
te de pâine. Un ritual are loc în cadrul nunții, 
când, pentru belșugul casei, este aruncată pâi-
nea, sau colacul, peste capul mirilor.

TEOLOGIE ȘI DATINI
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sul de „viață, calea vieții, felul de viață, sur-
să a vieții sau cele necesare vieții”. Plecând 
de la acest ultim înțeles, „cele necesare 
vieții”, printr-o extensie de interpretare 
cuvântul grec se poate referi și la grâu, ca 
„viaţă sau sursă de a supraviețui”, în sen-
sul că aluatul din care se face pâinea este 
sursa vieții, pâinea noastră cea de toate zi-
lele, adică bios. Folosirea termenului ates-
tă că alimentul în sine stă la baza metafo-
rei „viaţă-moarte-înviere”.

În ceea ce privește elementele folclori-
ce legate de grâu și de lut, evocate în cadrul 
sărbătorilor de iarnă, la botez, la naștere și 
la înmormântare, acestea nu sunt autono-
me, ci trebuie puse în acord cu bogatele 
adevăruri biblice, pe care le voi menționa 
îndată, altminteri nu vor putea fi  înțelese 
în diversitatea și în complexitatea lor.

Cartea Facerii ne spune că Dumnezeu 
l-a plăsmuit pe om din pământ și a sufl at în 
fața lui sufl are de viaţă și s-a făcut omul cu 
sufl et viu. Traducerea cuvântului Adam în-
seamnă „lut”, de aceea nu poate fi  nici o în-
doială că Sfi nţii Părinţi au înțeles prin „lut” 
pământul, iar când se vorbește despre „mâi-
nile” lui Dumnezeu, care au luat țărâna, 

Părinții vor să arate participarea Sa directă 
la lucrarea creaţiei, din iubirea Sa față de 
om. După cartea siriană Peștera Comorilor, 
Adam a fost creat în centrul pământului, 
chiar în locul unde avea să se ridice mai târ-
ziu Crucea lui Iisus, tradiţie ce s-a păstrat și 
în iudaism. Midrașul iudaic precizează că 
Adam a fost plămădit în Ierusalim, apoi a 
fost înmormântat în același loc în care a fost 
creat, adică în Centrul Lumii, pe Golgota, 
iar sângele Domnului avea să-l răscumpe-
re și pe Adam din robia păcatului.2 

Căderea în păcat a fost o ruptură între 
om și Dumnezeu, ruptură prin care omul 
s-a întors de la lumină, de la iubirea și de 
la comuniunea cu Creatorul. Urmarea pă-
catului a fost, așadar, moartea. Totuși, că-
derea în păcat nu a fost una totală, a fost 
parțială, în om rămânând dorul și suspi-
nul după starea primordială. După călca-
rea poruncii, potrivit hotărârii Domnului, 
au răsărit din pământ spinii și pălămida, 
iar pâinea a fost obținută de Adam cu su-
doarea frunții.

Există o legătură importantă între că-
derea în păcat, agricultor și roadele pămân-
tului cultivat, fi indcă din efortul muncii și 
din sudoarea sa apare grâul. Adam este bles-
temat să se hrănească din truda lui, să-și 
câștige pâinea cu multă greutate, căci „hra-
na se naște din durerea bărbatului așa cum 
copilul se naște din durerea femeii”.3 Din 

2. Mircea Eliade, Imagini și simboluri, Editura 
Humanitas, București, 1994, pp. 53-54.

3. Șerban Angelescu, Cosmin Manolache și Lilia 
Passima, Cartea de grâu, Editura Martor, 
București, 2014, p. 4. 
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punct de vedere ritualic, pâinii, ca aliment, 
i-a fost dat în Vechiul Testament sensul 
unei acțiuni ceremoniale sacre, așa cum 
erau cele 12 pâini din templu, care vor de-
veni simbol al hranei spirituale. Mana mi-
raculoasă care i-a hrănit pe evrei în pustie, 
după ieșirea din robia egipteană, a fost un 
model al pâinii euharistice. Pâinea este 
menționată de peste 400 de ori în textele 
Bibliei, iar psalmistul folosește o expresie 
memorabilă în sensul acesta: „ca să vese-
lească fața cu untdelemn, și pâinea inima 
omului o întărește” (Psalmul 103, 17). 

Noul Testament amintește un episod 
unde se vorbește despre minunea pe care 
a făcut-o Iisus când a înmulțit cele cinci 
pâini și cei doi pești, cu care a săturat cinci 
mii de bărbați, fără a mai socoti femeile și 
copiii, iar la sfârșitul minunii au fost adu-
nate 12 coșuri de fărâmituri.4  

Întreaga procedură de treierare, vân-
turare, depozitare și măcinare a grâului, 
continuând cu frământatul, dospitul și 
coptul aluatului, care se transformă în pâi-
ne, a fost asemănată din punct de vedere 
simbolic cu truda omului din această viață 
pentru a obține bunătățile vieții viitoare.5 

Despre Sfântul Policarp al Smirnei se 
spune că, atunci când a fost dus în arenă 

4. Cele 12 coșuri au un înțeles simbolic și 
semnifi că cele 12 semiții ale lui Israel, care sunt 
legate de spița neamului lui Iisus; dar mai indică 
și bogăția darurilor pe care Dumnezeu ni le 
trimite, bogăția hranei pe care ne-o dă în lumea 
aceasta și cât de puţin suntem recunoscători 
faţă de ceea ce primim.

5. Hans Biedermann, Enciclopedia dei simboli, 
Garzanti Editore, Milano, 1999, pp. 365-368. 

ca să fi e omorât, călăii au aprins focul ca 
să-l ardă pe rug, iar credincioșii au văzut 
cum focul ce ardea a luat forma trupului 
sfântului, asemeni unei cămăși și unui cerc. 
„Iar el stătea în mijloc, nu ca un trup care 
arde, ci ca o pâine care se coace, sau ca au-
rul și ca argintul care se încearcă în cuptor.“6

În Biblie avem numeroase mărturii re-
feritoare la pâinea obținută din grâu, care 
se transformă în trupul lui Hristos, ca și 
despre vinul ce devine sângele Său. Ast-
fel, în cadrul Sfi ntei Liturghii, se aduc lui 
Dumnezeu ca daruri pâinea și vinul, care 
reprezintă pârga vieții noastre, prin care 
se întreține viața trupească. 

În unele rugăciuni străvechi, scrise de 
cei mai iscusiți alcătuitori de texte, Biserica 
se roagă în fi ecare zi „pentru pacea de sus 
și pentru întreaga lume, pentru păstrarea 
unității de credință a bisericilor, pentru 
îmbelșugarea roadelor pământului și pen-
tru mântuirea sufl etelor noastre”. 

Tema grâului, evocată în diferite da-

6. Martiriul Sfântului Policarp Episcopul Smirnei, 
în „Actele martirice”, traducere, introducere și 
note de pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, XVII, 2, 
PSB, Ed. I.B.M.B.O.R., București, 1983, p. 32.
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tini, sărbători și ritualuri, este o temă ce 
apare în zorii nașterii omenirii, așa cum 
am văzut din cele de mai sus. Temele bi-
blice și liturgice ale bisericii au avut o 
influență covârșitoare asupra datinilor, 
aceste bijuterii folclorice care nu apar 
spontan, ci sunt o împreună frământătu-
ră între sacru și profan. 

PÂINEA ȘI LUTUL, DOUĂ 

ARHETIPURI ALE GENEZEI. 

ALUATUL, UN DAR CERESC

Am văzut că lutul sau țărâna din care 
apare omul, precum și grâul (aluatul) din 
care se face pâinea sunt două teme strâns 
legate de civilizația agrară, două  arheti-
puri ale genezei. Aluatul este o materie cu 
un puternic simbolism religios, din care 
femeia prepară pâinea cea de toate zilele 
și colacul pe care îl oferă ca ofrandă în di-
ferite momente ceremoniale. Între tehni-
ca confecționării oalei din lut și prepara-
rea pâinii din aluat sunt unele asemănări 
tehnologice și spirituale vizibile: astfel, 

eliberarea spiritului grâului din 
sămânță și a spiritului lutului din 
trupul pământului se face prin tăie-
re, zdrobire, pisare, râșnire și măci-
nare. Și la aluatul din făină și la lut 
se adăugă apă, pentru a putea fi  lu-
crate, apoi are loc frământarea ma-
teriei, pentru a se putea preface. 
Există un ciclu vegetal al grâului, 
deschis de bobul semănat, apoi în-
chis de sămânța recoltată, prin se-
cerare, proces care a fost asemănat 

cu nașterea, căsătoria și moartea omului.7 
În gândirea populară, spiritul grâului 
locuiește în corpul plantei-mamă până 
când se naște (face altă sămânță), apoi se 
usucă și moare, iar prin renașterea în di-
ferite generații devine nemuritor.8 Pentru 
a deveni aluat, grâul trebuie să parcurgă 
un proces de transformare, de aceea fol-
clorul românesc a proiectat asupra grâu-
lui suferința, moartea și renașterea.

În procesul de schimbare spiritul grâ-
ului trebuie eliberat prin spargerea casei 
locuite (sămânţa), prin înlăturarea tegu-
mentului și prin zdrobirea bobului în par-
ticule minuscule, în piuă, la râșniță sau la 
moară. Pentru a deveni pâine sau colac are 
loc un proces de modelare a aluatului care 
poartă numele unor reprezentări mitice, 
precum Crăciunei, Mucenici, Bradoși, iar 
animarea chipurilor modelate se împlinește 
prin ardere sau coacere. În imaginarul fol-

7. Ion Ghinoiu, Dicţionar de mitologie romană, 
Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 
2013, p. 17.

8. Ibidem, p. 18. 
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cloric moara este un loc cu puternic im-
pact emoțional, fi ind considerată alta-
rul de piatră pe care este jertfi t grâul. 
Morile pe apă, unde se măcinau 
semințele, pe lângă utilitatea sătească 
aveau și un înțeles nefast, fi ind oprite 
în unele sate când apărea pe cer Luna 
Nouă și în ziua de Blagoveștenie, ziua 
zămislirii lui Iisus în pântecele Fecioarei 
Maria. Moara are și un înțeles funerar, 
fiind amintită în zicala „la rând ca la 
moară”, adică fi ecărui om îi vine vre-
mea sfârșitului așa cum „vine rândul mă-
cinatului la moară”. În satul vechi românesc 
grâul era destinat preponderent cerului 
(coliva, copturile rituale), considerat ca un 
element nobil, ceresc, în timp ce țăranul 
de rând mânca mălai.9 Meiul a fost mate-
ria de bază a terciului dacic, strămoșul mă-
măligii românești de mai târziu.

Semnifi cația verticală a funiei răsucite, 
care se mai numește și torsadă, este un 
simbol pe care îl regăsim în structura brâ-
ului exterior ce înconjoară unele biserici 
din lemn sau din piatră și ne duce cu gân-
dul la Dumnezeu în Treime, unul în fi ință 
și întreit în persoane. Meșterii populari 
care lucrează lemnul în Maramureș afi r-
mă că există și o altă explicație, și anume 
că „brâul înconjoară biserica pentru a-i 
ţine pe credincioși împreună în rugăciu-
ne, așa cum o funie leagă snopul cu spice 
de grâu”10. Interpretat în cheie metafori-

9. Ioana Popescu, Jertfa Materiei, în „Cartea de 
Grâu”, op. cit., p. 24.

10. Octavian Metea, Patriotul Badea Cârțan, în 
„Cartea de Grâu”, op. cit., p. 65. 

co-teologică, pâinea euharistică este ceea 
ce ține Biserica în unitate. 

LUTUL UN DAR 

PĂMÂNTESC. SIMILITUDINI 

ÎNTRE ALUAT ȘI LUT

Așa cum ne spune Maxim Mărturisi-
torul, pământul (lutul) este inima lui 
Adam, care a fost blestemat pentru încăl-
carea poruncii cu pierderea bunurilor 
cerești. Acest pământ (inima) și-l strică 
omul prin necazuri multe, curățându-l de 
blestemul conștiinței pentru faptele de 
necinste.11 În grecește, pământul, trupul 
și inima (γη, σάρξ, καρδία) sunt de gen fe-
minin, deci se poate spune despre pământ 
că e și trup și inimă. În vremurile biblice 
Dumnezeu a modelat din lut chipul omu-
lui, așa cum în neolitic omul a șlefuit din 
lut și din aluat chipurile divine. În cartea 

11. Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, 
în Filocalia, vol. III, traducere, introducere și 
note de pr. prof. Dumitru Stăniloae, Editura 
Harisma, București, 1994, p. 52.
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Facerii Dumnezeu l-a însufl ețit pe om su-
fl ând viaţă asupra sa, iar prin această su-
fl are i-a dăruit celui făcut din pământ pu-
tere de viață, așa cum femeia neolitică își 
anima divinitatea din lut (fi gurinele, va-
sele) și din aluat (pâinea, colacii) arzân-
du-le în cuptor.

Cel mai uluitor înlocuitor simbolic al 
omului, atestat din neolitic până astăzi, 
este oala din lut. În vorbirea populară oala 
sau strachina de pământ sunt termeni co-
muni, asemănători trupului și sufl etului 
omenești. Oala are gură, buză, gât, burtă, 
toartă-mână și picior. Când este arsă bine 
are glas frumos, iar când e ciobită sună 
răgușit. În tradiția populară fecioara ne-
prihănită a fost asemănată cu oala nouă, 
rumenă, scoasă din cuptor, pe când „fata 
greșită” (păcătoasă) este comparată cu 
oala dogită, iar femeia bătrână cu hârbul 
și cu oala hodorogită. De oală sunt legate 
și unele superstiții. Când este aruncată în 
fântână sau în râu, în zilele de caniculă, 
devine mesagerul oamenilor pe lângă pu-
terile cerești, care dezleagă ploile; prin 
spargerea ei la primul scăldat al copilului, 
moașa împlinește transferul magic al 
sănătății și al glasului frumos de la lutul 
ars la noul născut. Spargerea oalei neîn-
cepute, de nănașă, repară căsătoria „fetei 
greșite”. În satele românești, în nopțile și 
în zilele cât stă mortul în casă, ca să fie 
alungate spiritele malefi ce oalele erau în-
toarse cu gura în jos, iar după scoaterea 
mortului din casă și astăzi este obiceiul de 
a se sparge o oală sau un vas, în pragul ca-
sei sau la mormânt, pentru a fi  alungate 

spiritele malefice. Vechimea obiceiului 
este susținut de zicala „i s-a spart oala”, si-
nonimă cu verbul a muri. Lutul este, după 
lemn, cea mai importantă materie prefe-
rată de țăran pentru a fi  prelucrată artis-
tic, iar ceramica smălțuită este produsă în 
centre renumite, precum localitatea 
argeșeană Hurez. 

Aluatul din care se face pâinea nu poa-
te fi  înțeles ca un aliment închis în sine 
însuși, ci trebuie pus într-un context mult 
mai larg, fiindcă este un mijloc pentru 
întreținerea vieții biologice, dar și o ofran-
dă, care, unită cu rugăciunea, are ca scop 
viața „de mâine” (sau „de mâne”), adică 
viața viitoare.

Părintele Stăniloae surprinde acest as-
pect arătând că termenul românesc de 
mântuire s-ar fi  putut naște din fuziunea 
între manes, care înseamnă „sufletele 
morților”, și tueri, „a păstra sau a conser-
va”. De la panis, din limba latină, a apărut 
cuvântul pâine, iar manes a devenit, în vor-
birea curentă populară, „mâne”, care, com-
binat cu tueri, a dat „man(e)tuire”12. Pentru 
această derivare ar pleda faptul că popo-
rul nostru leagă mântuirea de sufl et și vor-
bește de mântuirea sufl etului, gândindu-
se la ea mai ales cu ocazia morții unui 
apropiat. Mântuirea s-ar acorda cu deo-
sebita grijă pe care poporul nostru le-o 
poartă morților, din vechime până în zi-
lele noastre.

Pr. Pompiliu Nacu

12. Pr. Dumitru Stăniloae, Națiune și creștinism, 
Editura Elion, București, 2004, p. 140. 
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P
ășesc într-un salon de spital în care 
șade un bătrân de peste 90 de ani. 
Îl vizitez la invitația unei rude, sin-

gura pe care o mai are, pierdută și ea prin-
tre străini.

- Bine ați venit, domnule. Cine sunteți? 
mă întreabă bătrânul respectuos.

Mă prezint zâmbind, încântat de chi-
pul luminos și de ochii lui simpatici, care, 
cu siguranță, au văzut multe în atâția ani 
de viață.

- Mă bucur că ați venit. Luați loc. Am 
așa de multe lucruri să vă povestesc. Nu 
am avut o viață ușoară.

Și începe să-mi povestească. Dar nu 
oricum, ci plin de un har deosebit, cu un 
adevărat talent al vorbirii. Din când în 
când își cere iertare că nu vrea să îmi în-
carce sufl etul cu atâtea amintiri.

- Simt că, dacă nu le voi spune cuiva, 
toate aceste amintiri se vor pierde și nu 
se va folosi nimeni de ele. Așa că, vă rog, 
dați-le mai departe cui credeți că îi sunt 
de folos. 

Regăsesc elemente comune multor 
vieți. Printre amintiri se revarsă cu tristețe 
și durerile pe care le-a suferit în România, 
cu mai bine de 60 de ani în urmă. Ele l-au 
determinat să plece cât mai repede. Înțeleg 
din vorbele lui că foarte mulți oameni de 
valoare au avut de suferit în acea vreme, 

O întrebare chinuitoare

că România ar fi  putut ajunge departe dacă 
nu s-ar fi  îmbolnăvit de ”ciuma roșie”.

A făcut carieră în medicină. A cunos-
cut  și a ajutat foarte mulți oameni, însă 
acum nu îl mai cunoaște nimeni și prea 
puțini îl mai pot ajuta. Lumea lui se redu-
ce la un scaun cu rotile și la câteva îngri-
jitoare, care îl prețuiesc, dar nu au timp să 
stea de povești cu el.

- Am avut o viață bună aici. Mi-a plă-
cut să fac lucru de calitate. Am învățat foar-
te mult de la colegii mei. Am câștigat foar-
te mult, dar nu mi-au trebuit averi. Am 
făcut mult bine. Am făcut și rele, îmi spu-
ne zâmbind.

Mă cuceresc naturalețea, simplitatea 
și finețea acestui om. Îl ascult cu multă 
plăcere. E un om foarte așezat. Am impre-
sia că vine dintr-o altă lume și că s-a rătă-
cit prin secolul nostru atât de tulburat.

-Știți, cel mai greu în toți acești ani a 
fost dorul de casă. Eu nu am plecat de bu-
năvoie. M-aș duce să mor acasă, părinte, 
îmi șoptește, de parcă nici el nu ar vrea să 
audă ceea ce îmi spune. Dar această 
dorință nu mi-o mai pot împlini. Nu mai 
am pe nimeni acolo. Am rămas ultimul 
dintre toți. Ruda care v-a sunat e în Ame-
rica. E o verișoară care are și ea peste 85 
de ani. Cum să mă ajute? E mult că mă 
mai poate suna.
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Privesc cu admirație la acest om, 
pe chipul căruia se arată roadele unei 
vieți îndelungate. Pesemne că a fost un 
om bun și dăruit. Îl trădează ochii, zâm-
betul, liniștea și mai ales recunoștința 
pe care o manifestă în cuvânt și în gest 
față de Dumnezeu și față de oamenii 
pe care îi mai are în jur.

Are o pace în el tulburată doar de 
o singură întrebare, pe care mi-o adre-
sează la fi nal.

- Oare a meritat să suport 60 de ani 
de dor de casă?

Îl încurajez să ia în continuare par-
tea bună din tot ce a trăit și trăiește. Îi 
strâng mâna cu prețuire și nădăjduiesc 
să nu fi e pentru ultima oară. Mă ridic 
și ne despărțim. Faptul că l-am întâlnit 
mi-a lăsat în inimă o mare bucurie. Eu 
îi las împlinirea că și-a împărtășit expe-
riențele de viață cu cineva care să le dea 
mai departe.

Ies din spital. Afară mă așeaptă în-
tunericul și frigul unei seri de iarnă. 
Alerg zgribulit, mânat de fi orii de gheață 
din ploaia măruntă, care se pornește 
dintr-o dată. „Oare a meritat să suport 
60 de ani de dor de casă?” Iată întreba-
rea care mă urmărește obsesiv și pe care 
încerc să o alung grăbind pasul spre par-
care. Pe drumul lung spre casă însă 
această întrebare mă chinuie cu aceeași 
intensitate cu care îl înspăimântă și pe 
doctor. Mă împotrivesc, zicând: „Eu nu 
sunt Dumnezeu să știu. El știe.”

Pr. Iosif Cristian Rădulescu
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Dicţionar
LITURGIC
DESPRE CUVINTELE „ÎNDREPTATU-TE-AI, 

LUMINATU-TE-AI, SFINȚITU-TE-AI, 

SPĂLATU-TE-AI…” ȘI STROPIREA CU APĂ 

LA TAINA SFÂNTULUI BOTEZ

Î
ntreita stropire cu apă a feței prun-
cului nou botezat, prin interme-
diul fașei (material textil, tip ban-
dă), la cuvintele „Îndreptatu-te-ai, 
luminatu-te-ai, sfi nţitu-te-ai, spăla-

tu-te-ai, în numele Tatălui și al Fiului și al 
Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii 
vecilor. Amin.”, este o reminiscență din sluj-
ba „de după baie” sau de „după spălare”, 
care se făcea în mod obișnuit în a opta zi 
de la botez. Atunci îl aduceau în biserică, 
la baptisteriu sau la schevofi lachion, pe 
cel nou botezat, care în tot acest timp nu 
își schimba hainele și nu se spăla, și îi spă-
lau întreg trupul și hainele de la Botez (ha-
inele luminoase, după cuvintele „dă-mi 
mie haină luminoasă, Cel ce te îmbraci cu 
lumina ca și cu o haină”). Acest lucru se fă-
cea pentru cinstirea materiilor Tainelor 
Sfântului Botez și ale Mirungerii, care, în 
timpul acestor șapte zile, rămâneau pe cor-
pul celui botezat. Manuscrisele liturgice 

subliniau în mod vădit sfi nțenia acestor 
elemente și atrăgeau atenția celui nou-bo-
tezat (dacă era adult), părinților și nașilor, 
dacă era prunc, să nu le spurce, și interzi-
ceau orice spălare a trupului sau a feței.   

În a opta zi, preotul citea câteva rugă-
ciuni speciale, dezlega veșmintele luminoase 
de pe prunc și începea el însuși spălarea, 
spunând: „Botezatu-te-ai, luminatu-te-ai, 
miruitu-te-ai, sfi nţitu-te-ai, spălatu-te-ai…”, 
cuvinte care apar în manuscrise într-o diver-
sitate mare de variante. Diversitatea constă 
și în ceea ce privește practica propriu-zisă 
a spălării. După unele manuscrise, preotul 
stropea simplu, cu apă, fețele celor nou 
botezați, după altele le spăla numai fața, 
mâna dreaptă și piciorul drept1 sau le spăla 
fruntea, pieptul, mâinile și picioarele. După 
alte prevederi, preotul lua un burete nou 

1. Nu este exclus ca această practică să aibă legă-
tură cu îndemnul Sfântului Vasile de a folosi 
mâna dreaptă la toate lucrările sfi nte.
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sau o pânză nouă, din bumbac, sau o parte din învelitoa-
rea capului, o stropea cu apă și cu ea îi ștergea în chipul 
crucii fruntea, urechile, ochii și celelalte mădulare, pe 
care le unsese cu Sfântul Mir, sau „capul împreună cu fr un-
tea, nasul, pieptul, pântecele și spatele”, sau „simțurile în care 
mirul a fost uns”. În alte manuscrise ni se dă mărturie că 
cel nou botezat este dezbrăcat complet, iar preotul ia apă 
cu mâinile și varsă pe capul lui de trei ori. După altele, 
preotul îl dezbracă, îl așează în colimvitră, ia apă cu mâi-
nile și îl pecetluiește de trei ori pe cap, zicând: „Bote-
zatu-te-ai...”, apoi îi spală tot trupul, dimpreună cu nașii.2 3  

2. Mai mult decât atât, unele manuscrise atestă că spălarea se fă-
cea cu apa pe care preotul o binecuvântase în prealabil sufl ând 
asupra ei de trei ori, în semnul crucii, ori citind o rugăciune de 
sfi nțire; altele atestă că spălarea neofi tului și a hainelor lui se 
făcea cu vin. 

3. Este interesant că în anumite zone din România s-a păstrat 
„băița” de după Botez, pe care nașii i-o fac noului botezat în 
ziua următoare botezului, la casa părinților. Pe alocuri, acest 
obicei poartă numele de „scoaterea din mir” și cu siguranță că 
are legătură cu vechea spălare ce se săvârșea la opt zile după 

Practica actuală constră 
într-o unire a două astfel de 
tradiții. Astfel, avem întâi 
stropirea feței pruncului cu 
apă curată, cu cele două ca-
pete ale fașei, la cuvintele 
„Îndreptatu-te-ai, lumina-
tu-te-ai, sfi nţitu-te-ai, spăla-
tu-te-ai, în numele Tatălui și 
al Fiului și al Sfântului Duh, 
acum și pururea și în vecii ve-
cilor. Amin.”. Avem apoi 
ștergerea tututor locurilor 
unde s-a miruit, cu un bure-
te nou, îmbibat în apă, la cu-
vintele „Botezatu-te-ai, lumi-
natu-te-ai, miruitu-te-ai, 
sfi nţitu-te-ai, spălatu-te-ai, în 
numele Tatălui și al Fiului și 
al Sfântului Duh, acum și pu-
rurea și în vecii vecilor. Amin.”. 
În practică, în unele Biserici 
surori (la greci), cuvintele 
din urmă se spun pentru am-
bele gesturi, atât la stropire, 
cât și la ștergere (sau spăla-
re), ele fi ind foarte asemă-
nătoare.

O descriere mai detali-
ată a spălării și un scurt co-
mentariu îl găsim la Sfântul 

Botez. Ținând cont însă că 
această „băiță” este însoțită de 
unele obiceiuri păgâne (stin-
gerea lumânării de tocul ușii și 
altele), ar fi  de dorit fi e să se 
renunțe la ele, fi e să se aban-
doneze această practică.
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Simeon al Tesalonicului: „Până în ziua a 
șaptea cel botezat este dator a se îmbrăca 
pentru ungerea cea sfântă și a nu se spăla ni-
cidecum, și cu aceste veșminte să-și șteargă 
mâinile, ca cel ce este sfi nțit. Iar după a șaptea 
zi, care arată sfârșitul acestei înșeptite vieți, 
să vină la biserică și la preot și să fi e spălat 
de preot, care, prin sfi ntele rugăciuni, să-l 
spele cu buretele și cu apă pe unde s-a uns cu 
preasfântul Mir, la cap și la mâini, afară de 
alte părți ale trupului, căci la aceste locuri 
însuși cel botezat se spală la loc osebit, ca nu 
cumva căzând ceva din apa botezului sau 
din Mir să fi e călcate, acestea fi ind sfi nțite. 
De aceea, și despre aceasta cel ce este în vâr-
stă să ia sfătuire de la preot cum să se pă-
zească... Iar de va fi  prunc (cel botezat), pen-
tru acestea mama lui trebuie să se îngrijească. 
Și să aibă sfătuire ca după șapte zile să aducă 
pe prunc spre a fi  spălat de către preot, iar 

ea să-l spele peste tot trupul și acea apă să o 
verse la loc curat și osebit. Dar și scutecele în 
care a înfășat pruncul în acele șapte zile da-
toare este să le spele iarăși osebit (aparte, 
într-un vas curat).”4.  

Vedem din acest text că în timpul sfân-
tului (veacurile XIV-XV) încă se mai prac-
tica spălarea, după șapte zile, de către pre-
ot. Însă, cu timpul, această practică s-a 
limitat doar la cele săvârșite azi, grija ul-
terioară pentru a nu necinsti cele sfi nte 
căzând și mai mult în seama mamei, care 
nu putea să țină pruncul nespălat timp de 
opt zile.

Pr. Daniel Stîngă

4. A se vedea Întrebarea 418 din vol. IV, Colecția 
Dialoguri Liturgice, a lui Ioannis Foundoulis, 
Editura Bizantină, București, 2008, pp. 62-65.
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PREZENȚA UNTDELEMNULUI LA BOTEZ, LA MASLU 

ȘI LA SFÂNTA LITURGHIE

D
e la momentul Jertfei sângeroase a Mântuitorului pe Sfânta Cruce toate sa-
crifi ciile animale de până atunci au încetat, fi ind un simbol care trimitea la 
Hristos: prin moartea Celui nevinovat aceste sacrifi cii nu-și mai găseau ros-

tul și, paradoxal pentru unii, au sfârșit chiar și acolo unde erau practicate, în cultul iu-
daic. Uleiul era folosit în cadrul cultului, singur sau împreună cu alte miresme, încă de 
la primele slujiri; un astfel de amestec era prescris pentru ungerea cortului mărturiei, 
a chivotului, a sfeșnicului, cu toate ale lui, erau de asemenea unse altarul tămâierii, al-
tarul arderii de tot, masa și baița. Aaron și fi ii lui, la momentul hirotoniei, au fost unși 
cu o compoziție asemănătoare, interzisă iudeului de rând (Ieș. 30, 22-33).1

Aplecându-ne asupra Sfi ntelor Taine, să ne oprim mai întâi asupra Botezului, în 
cadrul căruia, după Ectenia Mare, se sfi n-țește untdelemnul, rostindu-se: „Stăpâne, 
Doamne, Dumnezeul părinților noștri, Care celor ce erau cu Noe în corabie le-ai trimis po-
rumbelul având în gură ramura de măslin, semnul împăcării și al mântuirii din potop, și ai 
închipuit prin acelea taina harului; și ai dăruit rodul măslinului spre plinirea Sfi ntelor Tale 
Taine; care pe cei de sub lege prin el i-ai umplut de Duhul Sfânt, iar pe cei de sub har îi faci 
desăvârșiți; însuți binecuvintează și untdelemnul acesta…”2.

La Sfântul Maslu materia principală este chiar untdelemnul, prin care Sfântul Duh 
lucrează sfi nțirea vieții credincioșilor unși cu el: „Însuți, Stăpâne, sfi nțește untdelemnul 
acesta, ca să fi e celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima 
și întinăciunea trupului și a sufl etului și de toată răutatea.”. La Sfânta Liturghie untde-
lemnul nu este folosit ca materie de sfi nțit (cu excepția utilizării lui în candele), dar îl 
1. Pe lângă aceste întrebuințări, uleiul mai era folosit și în consumul alimentar, la prepararea produse-

lor cosmetice, singur și împreună cu alte mirodenii (Eccles. 9, 7-8), apoi drept combustibil pentru 
lampă (Ieș. 25, 6) sau ca medicament (Is. 1, 6), ca principal produs de schimb în exporturi (3 Reg. 
5) etc. Mayer Irwin Gruber, Oils, în Encyclopaedia Judaica, second edition, vol. 15, p. 394.

2. „[…] cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Tău Duh, ca să fi e acesta: ungere de nestricăciune, 
armă dreptății, înnoire sufl etului și trupului, izgonire a toată lucrarea diavolească, spre scăpare de 
toate răutățile celor ce se ung cu credință sau vor și gusta din el, spre slava Ta și a Unuia-Născut Fiului 
Tău, și a Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh.”

SFINȚIREA CASEI ȘI PRIN UNGEREA 

CU UNTDELEMN
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găsim la Litiile din cadrul Vecerniilor care 
preced Liturghiile, unde, după ce este bine-
cuvântat, sunt unse frunțile credincioșilor.3 
Totuși, cartea de cult prevede ca, la 
sfârșitul Sfi ntei Liturghii, creștinii să fi e 
unși cu untdelemnul din candela de pe 
iconostasul unde se afl ă icoana sfântului 
zilei, a hramului, iar duminica icoana Învi-
erii.4

Am amintit slujbele de mai sus pen-
tru a fi  conștienți că de folos ne este evla-
via pentru lucrarea de sfi nțire din partea 
lui Dumnezeu, din Vechiul până la Noul 
Testament, respectiv de la Templu la Bi-
serică, prin folosirea untdelemnului, nu 
numai pentru a unge părțile principale ale 
trupului, dar și la ungerea pereților casei 
de sfi nțit.5

DE CE SE FOLOSEȘTE 

ȘI UNTDELEMNUL

LA SFINȚITUL CASELOR?

Slujba de binecuvântare a unei casei 
pentru întâia oară prevede mai întâi săvâr-
șirea agheasmei, după care se continuă 
prin sfi nțirea untdelemnului, cu care se 

3. Liturghier, EIBMBOR, București, 1995, p. 51. 
„În toate împrejurările acestea, când este folo-
sit, untdelemnul sfi nțit și ungerea cu el simbo-
lizează harul lui Dumnezeu asupra omului care 
crede în El.” Preot prof. dr. Ene Braniște, Liturgica 
generală, EIBMBOR, București, 1993, p. 638. 

4. Liturghier, EIBMBOR, București, 2012, p. 200.
5. Așa cum este folosit la sfi nțirea casei, în Biserica 

Ortodoxă, uleiul nu era folosit în cultura iu-
daică. Mayer Irwin Gruber, Oils, în op. cit., pp. 
394-397.

vor unge părțile de sus ale ușii de la intra-
re și pereții camerelor, în forma sfintei 
cruci. Care este originea acestui gest li-
turgic? Afl ăm gestul acesta în seara pas-
cală iudaică, adică în ziua de 14 Nisan, 
atunci când evreii au ieșit din robia egip-
teană și li s-a poruncit să ungă cu sânge 
părțile de sus ale ușilor de la intrarea în 
case, astfel încât, la momentul în care în-
gerul Domnului va trece ca să-i omoare 
pe primii născuți ai egiptenilor, evreii să 
aibă semn prin care să îi păzească de ghea-
ra morții pe cei întâi născuți ai lor.6 Așadar, 
prin sângele mieilor sacrifi cați în noaptea 
trecerii prin Marea Roșie evreii au fost 
păziți de a zecea plagă lăsată de Dumne-
zeu peste poporul împilator.

Bine, dar cineva poate să întrebe: „De 
ce nu se folosește Sfânta Împărtășanie la 
sfi nțirea casei, dacă atunci s-a folosit sân-

6. „Moise a chemat sfatul bătrânilor fi ilor lui Israel 
și le-a zis: «Mergeți de luați pentru fi ecare din-
tre voi câte un miel de familie și jertfi ți Paștile. 
Apoi luați un mănunchi de isop și, muindu-l în 
sângele de lângă ușă, stropiți cu sângele de lân-
gă ușă pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii. […] 
Când va trece Domnul să-i lovească pe egip-
teni și va vedea sângele pe pragurile de sus și 
pe cei doi stâlpi, va trece Domnul pe lângă ușă 
și nu va lăsa pe nimicitor [diavolul, după inter-
pretarea patristică] să intre în casele voastre, ca 
să lovească.».” (Ieșirea 12, 21-23). Verbul „a 
jertfi ” este o trimitere clară la Jertfi rea Domnului 
pe Golgota, fapt ce rezultă din folosirea lui de 
către sfântul Pavel în 1, Cor. 5, 7: „Paștele nos-
tru, Hristos a fost jertfi t.”. „Pentru unii Părinți, 
pragul și cei doi stâlpi ai ușii reprezintă limba 
și cele două buze sfi nțite prin pecetea ungerii 
baptismale.”. Avem aici, iată, o interpretare ale-
gorică, LXX, 1, p. 222.
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gele animalelor, materie care prefi gura Sfânta Euharistie?”. Răspundem: Sfânta Cumi-
necătură, fi ind Însuși Hristos Domnul, a fost rânduită de Mântuitorul doar pentru a fi  
consumată cu pregătirea cuvenită, El specifi când: „Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea 
Sângele Meu rămâne întru Mine și Eu în el.” (Ioan 5, 65). Așadar, Scumpul Trup și 
Sânge nu poate fi  folosit în alt scop decât cel precizat de Însuși Domnul, dar la orice 
slujbă de sfi nțire credincioșii iau binecuvântări tot din rodul Sfi ntei Cruci și al morții 
celei de viață făcătoare a Domnului: „[...] Pentru că n-ai binevoit a ne curăța numai prin 
sânge, ci prin sfântul untdelemn ai dat chipul Crucii Tale, spre a ne face turmă lui Hristos, 
preoție împărătească, neam sfânt, curățindu-ne prin apă și sfi nțindu-ne cu Duhul Cel Sfânt.”7. 
Prin urmare, untdelemnul este o altă materie prin care Dumnezeu sfințește viața 
credincioșilor.8

7. Molitfelnicul cel Mare, Editura Credința Strămoșească, Iași, p. 202.
8. Să ne amintim că sfântul proroc Ilie, când a fost găzduit de văduva din Sarepta, a binecuvântat prin 

prezența sa înmulțirea apei, a untdelemnului și a făinei, toate trei materiile prefi gurând Botezul, Maslul 
și Împărtășirea din Legea Harului. Septuaginta, vol. II, p. 509.
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Redăm o parte din rugăciunea de 
sfi nțire a untdelemnului: „Doamne, Dum-
nezeul nostru, […] trimite harul Preasfân-
tului Tău Duh peste untdelemnul acesta, și 
îl sfi nțește, ca să fi e spre sfi nțirea locului aces-
tuia și a casei ce s-a zidit pe el, și spre alun-
garea tuturor puterilor celor potrivnice și a 
bântuielilor diavolești.”9. Iar formula pe care 
preotul o rostește atunci când face sem-
nul sfi ntei cruci pe pereți este aceasta: „Se 
binecuvintează casa aceasta, prin ungerea 
cu acest untdelemn sfi nțit, în numele Tată-
lui și al Fiului și al Sfântului Duh.”10.

UNTDELEMNUL

Olea europaea este denumirea măsli-
nului, care se mai numea și oliv. În Italia 
este cultivat pe arii extinse, iar în Româ-
nia untdelemnul a fost folosit mult mai 
puţin decât, de pildă, uleiul de jir, fructul 
fagului. Untdelemn-ul denumește grăsi-
mea obținută din rodul lemnului și al fruc-
tului unui anumit arbore, de pildă untde-
lemnul de jir, de nucă, de alune, de 
migdale, de măsline. Prin ulei (oleum), în 
schimb, se înțelegea grăsimea scoasă din 
semințele unor plante ierbacee sau a unor 
cereale. În biserica veche, slavonul miaslo 
(de unde s-a născut și denumirea tainei 
Sfântului Maslu) denumea direct untde-
lemnul. Am amintit de acest produs de-
oarece are o istorie la fel de lungă ca și a 
omului și a fost folosit în ritualul celor mai 

9. Molitfelnicul cel Mare, Editura Credința 
Strămoșească, Iași, p. 432.

10. Ibidem, p. 432.

alese jertfe pe care omul le putea aduce 
divinității, atât în politeism, cât și în mo-
noteism.

CARE ESTE INTERPRETAREA 

ALEGORICĂ A ACESTUI 

GEST LITURGIC?

 „Iar după junghiere (a mielului pas-
cal)”, zice Sfântul Chiril al Alexandriei, 
„(Dumnezeu) poruncește să se ungă cu 
sângele lui stâlpii locuințelor și pragul, 
nevrând ca aceasta să însemne, după cât 
mi se pare mie, decât că, prin curatul și 
prețiosul sânge al lui Hristos asigurăm 
casa noastră pământească, adică trupul, 
alungând moartea din neascultare prin 
împărtășirea de viață. Căci împărtășirea 
de Hristos este viață și sfi nțenie. Și tulbu-
rând pe însuși nimicitorul îl alungăm foarte 
departe, prin ungere, pe demonul unelti-
rilor, omorând patimile ce provin din 
mișcările trupești. Iar prin «ușile» a ceea 
ce am numit adineauri casa noastră să 
înțelegi simțurile din noi, prin care se 
aduce în inimile tuturor calitatea lucruri-
lor și se varsă mulțimea nemăsurată a 
patimilor.”11

Așadar, împărtășirea cu sângele lui 
Hristos-Viața, adică a Dumnezeului Om 
viu, față de sângele animalului mort din 
Legea Veche, care nu era consumat, adu-
ce viață sufl etului și trupului nostru. Și de 

11. Sfântul Chiril al Alexandriei, Glafi re la Ieșire, 
în Scrieri, traducere din grecește, introducere 
și note de pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, 
EIBMBOR, București, 1992, pp. 288-289.
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aici se naște un alt înțeles duhovnicesc: 
„Ungerea simțurilor cu sângele lui Hris-
tos (era prezentă această practică) le dă 
pe de o parte simțirea de jertfă sau de în-
frânare ascetică de la primirea lucrurilor 
cu poft a, iar pe de alta viață curată, plină 
de profunzimea înțelegerii sensurilor lu-
crurilor ca provenind din Dumnezeu și fi -
ind scăldate în lumina Lui.”12.

De dorit ar fi  ca sfi nțirea pereților în-
tre care trăim să fi e însoțită de o curățenie 
la fel de îngrijită a sufl etului și a trupului, 
adică de o primire a Domnului și în tru-

12. Nota 493 la Glafi re la Ieșire, în Sfântul Chiril al 
Alexandriei, Scrieri. Traducere din grecește, in-
troducere și note de pr. prof. dr. Dumitru 
Stăniloae, EIBMBOR, București, 1992, p. 498.

pul și în sufl etul nostru prin spoveda-
nie și împărtășire, pentru ca astfel 
simțurile prin care intră păcatele să nu 
mai fi e porți de acces a lucrării demo-
nice; dimpotrivă, să fi e ferestre prin 
care harul Sfântului Duh intră în fi ința 
noastră, care are vocația de ne împli-
ni ca „potire ale Domnului”.

SFINȚIREA CASEI, 

A TRUPULUI, A SUFLETULUI. 

AFIEROSIREA DEPLINĂ 

A LUI DUMNEZEU

Concluzionăm citând un pasaj din 
același sfânt părinte al Bisericii, Chi-
ril al Alexandriei, care afi rmă că de la 
momentul pecetluirii vieții credincio-
sului, conștient fi ind el de măreția che-
mării lui, se cade să-și ducă viaţa ca fi -

ind deplin al lui Hristos: „Pe drept cuvânt 
ne cere Dumnezeu tuturor să-I predăm 
toate și afi rmă că trebuie să-I închinăm 
Lui cele bărbătești. Căci o dată ce au pie-
rit toți întâii născuți ai egiptenilor și s-au 
mântuit în toată casa și a scăpat de nimi-
citorul pe Israel cel iubit, fi ind uns cu sân-
gele mielului ca chip al lui Hristos, care 
a murit pentru noi ca să desfi ințeze moar-
tea, cu dreptate cei mântuiți nu mai sunt 
ai lor, ci s-au făcut proprii ai Celui ce S-a 
primejduit pentru ei.”13

Preot Cristian Prilipceanu

13. Sfântul Chiril al Alexandriei, Glafi re la Ieșire, 
pp. 296—297.
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CÂTEVA 

GREȘELI 

ÎN EDUCAȚIA 

COPIILOR

M
ajoritatea părinților consideră 
că trebuie să le ofere copiilor 
t o t u l ,  m â n c a r e ,  h a i n e , 

învățătură, educație deosebită și... cam 
până aici... Însă nu acestea sunt cele mai 
importante lucruri. Mai important ar fi  să 
le oferim copiilor noștri o educație mora-
lă, creștinească. Este foarte important să 
le oferim o instrucţie, să fi e școliți, adică, 
dar nu acestea sunt cele mai importante 
lucruri, mai întâi să-i educăm să fie oa-
meni buni, după aceea celelalte. 

Să nu îi mințim niciodată. Ar trebui să 
le arătăm că pot avea încredere în noi, 
spunându-le întotdeauna adevărul sau ofe-

rindu-le explicații, la nevoie. Unii părinți 
consideră că copiii sunt prea mici și nu-și 
dau seama când li se spun minciuni apa-
rent neînsemnate. Prin minciuni, oricât 
de mici ar fi , îi facem să nu mai aibă înc-
redere în noi. Dacă am pierdut încreder-
ea copiilor noștri, putem considera că i-am 
pierdut pentru totdeauna. 

Trebuie să petrecem timp cu copiii 
noștri, așa îi vom putea apropia de noi și 
ne vor asculta. 

Deși sună cam dur pentru părinți și 
există, în zilele noastre, multe controver-
se pe tema asta, uneori copiii trebuie pe-
depsiți. Nu ne referim la violență, ci la pe-
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deapsă în sens pedagogic, educativ. În Sfânta 
Scriptură găsim dovada acestui lucru.1 Pedeapsa 
înseamna să-i ajutăm să perceapă corect viața. 
Mamele au cel mai des ocazia să-i îndrepte pe 
copii, dar, de obicei, ele reacționează după di-
spoziție, de aceea se întâmplă ca uneori să se 
supere pe copii pentru lucruri banale și să fi e 
foarte liniștite atunci când copilul chiar a făcut 
ceva grav, tocmai pentru faptul că atunci se afl ă 
într-o dispoziție bună. Tații, de cele mai mul-
te ori, sunt mai raționali în astfel de momen-
te. Copiii care nu sunt supuși unor pedepse de 
către părinți, atunci când este nevoie, vor fi  pe-
depsiți mai aspru de viață și de societate. 
Bineînţeles că pedeapsa trebuie explicată co-
pilului, de ce și pentru ce este pedepsit, astfel 
1. Pildele lui Solomon, 13, 24: „Cine cruță toiagul său 

își urăște copilul, iar cel care îl iubește îl ceartă la 
vreme.”.

poate fi  convins că nu trebuie să re-
pete greșelile.  

 Există apoi două lucruri impor-
tante, pe care părinții ar trebui să le 
îndepărteze de copii: lenea și aroganța. 
Copiilor putem să le îngăduim multe 
neajunsuri, dar nu pe acestea două, 
altfel vor crește și vor ajunge niște oa-
meni nefericiți. Chiar dacă ar fi  foar-
te talentați și deosebiți față de alți co-
pii, aceste două defecte îi vor ruina.

În casa în care cresc copii nu ar 
trebui să fi e televizoare. Chiar dacă 
unii părinți cred că pot controla tot 
ce urmăresc copiii la televizor, în re-
alitate nu pot fi  în orice clipă lângă ei. 
A lăsa televizorul să-i educe pe copiii 
noștri este ca și cum am lăsa un străin 
de pe stradă să-i învețe și să le desco-
pere tainele vieții. Gândiți-vă că fi e 
și doar o singură reclamă sau un talk-
show pot semăna anumite simțămi-
nte negative în sufl etul copilului.

Uneori trebuie să ne cerem ierta-
re de la copiii noștri. Copiii văd greșel-
ile și păcatele noastre și dacă nu le 
arătăm că le și recunoaștem vor crește 
cu ideea că suntem niște fățarnici. Nu 
este nicio umilință să le cerem ierta-
re, mai ales dacă le-am greșit. Spre 
exemplu, dacă unul dintre părinți a 
avut o ieșire urâtă, sau i-a vorbit urât 
celuilalt părinte, poate să-și ceară ier-
tare de la copii pentru astfel de greșeli. 

Niciodată un părinte să nu îi per-
mită copilului ceea ce i-a interzis 
celălalt părinte. De asemenea, nicio-
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dată părinții să nu se umilească unul 
pe altul înaintea copiilor, pentru că 
astfel ambii părinți vor decădea în 
ochii lor, iar percepția lor despre 
părinți, ca fi ind cei mai sfi nți și mai 
perfecți, se va deteriora. Părinții sunt 
un tot, un întreg în care există armo-
nie, iar copiii sunt parte din acest 
întreg, de aceea atunci când obser-
vă fi suri de acest gen între părinți li 
se distorsionează concepția despre 
familie. Umilințele dintre părinți nu-l 
vor face pe celalalt părinte mai iubit 
de copil, căci pe ambii îi va disprețui. 

 Să ne ascultăm copiii chiar și în 
cele mai mici detalii și banalități. Să 
nu considerăm că lucrurile pe care 
ni le spun ei sunt banale, pentru că 
îi vom îndepărta și îi vom pierde. 
Dacă vom reuși să le câștigăm înc-
rederea și ne vor vorbi despre pro-
blemele lor, vom putea ști ce se înt-
âmplă în suf letul lor și  cu ce 
lucururi se confruntă. Apoi, dacă le 
vom vorbi și noi despre sentimen-
tele noastre, despre anumite lucru-
ri care ne macină, desigur că se vor 
deschide și ei spre noi.

Este foarte important să facem 
tot posibilul să-i ajutăm să scape de 
toate neajunsurile, de problemele 
de caracter, de problemele interio-
are, de patimile și de viciile pe care 
le au. Dragostea uneori este oarbă, 
de aceea părinții, crezând că dau do-
vadă de dragoste şi voind să nu-i răn-
ească, nu se ating de neajunsurile 
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odraslelor lor, zicând că copiii lor sunt exce-
lenți, deosebiți, perfecți, amăgindu-se și astfel 
lăsându-i să intre în tumultul vieții total ne-
pregătiți pentru a percepe viaţa corect.

Desigur, este important să știe copiii noștri 
că îi iubim, dar şi să-i facem să înțeleagă fap-
tul că dragostea înseamnă și să fi e corectați, la 
momentul potrivit, chiar dacă nu le convine 
și este dureros. Acestea fi ind spuse, nu trebu-
ie să uităm, totuși, că niște copii buni și edu-
cați cresc în familiile în care există o atmosferă 
de pace, înțelegere și credință. În concluzie, 
copiii pot fi  educați foarte ușor, fără prea mul-
te cuvinte, din postura de observator, mai ales 
atunci când părinții se educă pe ei înșiși și 
trăiesc o viață cucernică, în dragoste față de 
Mântuitorul Iisus Hristos.

Traducere din limba rusă după
12 ошибок при воспитание детей
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Cei șapte  neri mucenici 
M a x i m i l i a n ,  I a m v l i h , 
Martinian, Ioan, Dionisie, 
Exacustodian si Antonin, au 
trăit la jumătatea secolului 
al III-lea, în cetatea Efes (par-
tea ves  că a Turciei).

Pe-atunci ,  Imperiul 
Roman, în a cărui stăpânire 
se afl a Efesul, era condus de 
către Traianus Decius (249-
251). Văzând în creștinism 
un element dizolvant pentru 
unitatea imperiului, acesta 
declanșează o persecuție ge-
nerală, decretată prin lege 
de stat, în anul 249.

La puțin  mp după sem-
narea acestui edict, Decius 
sosește din Cartagina în Efes, 
pentru a-și pune în aplicare 
și aici planul său.

La afl area acestei dorin-
țe a împăratului, cei șapte 
 neri nu au dorit să se închi-

ne idolilor, rugându-se lui 
Hristos pentru a opri aceste 
gânduri ale împăratului și 
pentru întărirea lor. Trădați 
de către unul dintre locuito-
rii Efesului, cei șapte  neri 
sunt aduși în fața împăratu-

lui, unde își mărturisesc cre-
dința, spunând: „Noi avem 
p e  U n u l  D u m n e z e u , 
Împăratul Cel ce viețuiește 
în ceruri, de a Cărui slavă 
este plin cerul și pământul. 
Aceluia Îi aducem jer  ă de 
mărturisire și rugăciunile 
noastre în tot ceasul“. La au-
zul acestor cuvinte, împăra-
tul le dă răgaz câteva zile 
pentru a-și schimba gându-
rile și a aduce jer  e zeități-
lor păgâne.

La anumite zile, trimi-
teau pe Iamvlih pentru a 
cumpăra mâncare și pentru 
a le aduce veș   din cetate. 
Într-una dintre zile, pe când 
cumpăra cele de trebuință, 
Iamvlih a auzit că împăratul 
se întorsese în Efes și dorea 
să afl e ș  ri despre cei șapte 
 neri care nu doreau să se 

închine zeilor. Întorcându-se 
din oraș, Iamvlih le-a poves-
 t toate cele ce auzise.

La scurt  mp, cei șapte 
 neri s-au hotărât să mear-

gă în peștera unui munte din 
apropiere, Muntele Ohlon 
sau Coelian (azi muntele 
Pion), unde să se roage îm-
preună lui Hristos.

După ce au mâncat, cei 
șapte au mers să se culce, 
așteptând să vadă ce va rân-

Dovada celor 7 tineri din Efes

30
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dui Dumnezeu pentru ei. Prin voia lui Dumnezeu  ei au dor-
mit 200 de ani. Sfântul Simeon Metafrastul descrie acest 
moment așa: 

„Iar milos  vul și iubitorul de oameni Dumnezeu, Care 
totdeauna poartă grijă de cele folositoare Bisericii Sale și 
Se îngrijeste de robii Săi, a poruncit acestor șapte  neri să 
adoarmă cu oarecare străină și minunată adormire, ca Cel 
ce voia să facă prin ei, în vremea viitoare, o minune prea-
slăvită și să încredințeze pe cei care se îndoiau de învierea 
morților“.

În acest  mp, Decius afl ase că cei șapte sunt în peștera 
din Munte. Dădu poruncă slujitorilor ca intrarea în peșteră 
să fi e zidită, pentru ca sfi nții să moară de foame și sete. 
Pentru ca faptele lor să fi e ținute minte de cei ce vor urma, 
doi creș  ni, Teodor și Rufi n, au scris pe două table de plumb 
viața lor și le-au pus lângă pietrele ce astupau peștera.

Anii au trecut și, odată cu Constan  n cel Mare (306-
337), creș  nii nu au mai fost prigoniți. Grigorie de Tours, iar 
mai târziu, prin secolul al X-lea, Simeon Metafrastul amin-
tesc că cei șapte  neri au fost înviați în chip miraculos de 
Dumnezeu, după o perioadă de 184 de ani.

Dumnezeu i-a trezit pe aceș  a în vremea împăratului 
Teodosie al II-lea (401-450), când învățătura ere  cilor făcea 
tulburare în popor. Aceș  a contestatau învierea din morți, 
spunând că oamenii nu vor mai învia, ci vor muri pentru 
totdeauna. Așa că, Dumnezeu îi înviază pe cei șapte sfi nți. 

După ce se trezesc, cei șapte îl vor trimite pe Iamvlih 
pentru a lua mâncare și pentru a mai aduce veș  . Foarte 

uimit de schimbările pe care 
le vedea în oraș, dar mai ales 
de bisericile și crucile mari 
care stăteau la vedere, 
Iamvlih socotește că este 
într-un alt oraș, și nu în Efes. 
Negustorii sunt mirați să 
vadă o monedă de argint 
atât de veche, cu chipul îm-
păratului Decius pe ea, așa 
încât îl duc pe Iamvlih în fața 
proconsului și a episcopului, 
sub mo  vul că a găsit o co-
moară de demult. Realizând 
din convorbirea cu episco-
pul Ștefan, cel care oblădu-
ia cetatea Efesului în acea 
vreme, că nu mai trăiește 
sub domnia lui Decius, 
Iamvlih îi conduce pe toți cei 
de față la peșteră.

Ajuns la peșteră, episco-
pul va găsi tăblițele cu viața 
l o r  ș i  va  d a  l a u d ă  l u i 
Dumnezeu pentru că în acest 
fel le-a fost luminată mintea 
și le-a fost arătat adevărul 
despre învierea morților. 
Chemat de către episcop, 
împăratul Teodosie a venit 
și el la peșteră, I-a mulțumit 
lui Dumnezeu pentru ceea 
ce le-a descoperit. 

Cei șapte  neri au mai 
trăit încă șapte zile, iar apoi 
au adormit întru Domnul în 
anul 434, fi ind înmormân-
tați cu mare cinste.
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F
ericitul Marcian a fost ucenicul 
Sfântului Apostol Petru, care 
din Ierusalim ajunsese în An-
tiohia. Afl ând Sfântul Apostol 
acolo multe sufl ete rătăcite, i-a 

botezat pe aceia, i-a întărit cu învăţătura 
şi a făcut multe minuni, tămăduind boli-
le şi gonind diavolii din oameni. Afl ând-
u-se acolo Marcian și Pangratie (†9 iulie), 
și alții împreună cu ei, împodobiți fi ind 
cu virtuți alese, a zis către ei: „Fiii mei, luaţi 
şi voi soarta episcopiei şi duceţi-vă în părţile 
Apusului, ca să propovăduiţi pe Hristos, după 
cum ştiţi.”. Și ducându-se la ţărmul mării, 
prin iconomia lui Dumnezeu, au găsit 
două corăbii gata să plece spre Sicilia. Şi 
au vestit aceasta apostolului, care a mers 
să vorbească cu corăbierii. Iar aceia, văzând 
pe apostoli îmbrăcaţi cu slava cea de sus, 
s-au cucer nicit faţă de dânşii şi, auzind cu-
vântul lui Dumnezeu, i-a umbrit pe dânşii 
darul Preasfântului Duh. Deci luând cu-
venita binecuvântare, cu sărutare sfântă 
de la Petru, Marcian a intrat în corabia lui 
Romii, iar Pangratie în corabia lui Licao-

SFÂNTUL IERARH 

MARCIAN 

EPISCOPUL SIRACUZEI

† 30 octombrie 69

nid. Dimpreună cu Marcian și Pangratie 
au mai fost trimiși Sfântul Ierarh Virilie, 
în Catania (†21 martie), şi Sfântul Sfi nțit 
Mucenic Marcel, în Sicilia (†9 februarie). 
Astfel, Marcian a devenit primul episcop 
de Siracuza. Având inimile aprinse de fo-
cul cel dumnezeiesc, aceștia pun bazele 
primelor comunități creștine din Sicilia, 
care, în jurul anului ’40, era cufundată în 
practici păgâne.  

Petrecând în post și rugăciune, acest 
om sfânt, strălucind ca soarele în negura 
nopții, s-a așezat în niște peșteri, numite 
Pelopias, situate în partea superioară a 
orașului, în vecinătatea sinagogii evreilor 
sicilieni.  În aceste peșteri a ținut și Sfântul 
Apostol Petru cuvânt de învățătură în anul 
61. În lucrarea sa misionară, Marcian i-a 
întors pe mulți la credința creștină, bo-
tezând, tămăduind și înlăturând păg-
ânătatea închinării la idoli de la locuitorii 
din Siracuza. Nesuferind aceasta, vrăjm-
așul pierzător de sufl ete a vărsat veninul 
cel pierzător de sufl ete în urechile evrei-
lor și, sfătuindu-se ei, l-au prins pe 
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Marcian; și legându-l cu funii de o coloană, și aruncând necredincioșii cu pietre în 
trupul Sfântului, a trecut sufl etul său în bucuria cea nepieritoare. Trupul său a fost înm-
ormântat cu cinste într-una dintre peșteri, unde a rămas până în secolul al IX-lea, când, 
din cauza invaziilor barbare, a fost mutat în domul din Gaeta, al cărui ocrotitor este 
(dimpreună cu Sfântul Erasm – †2 iunie). Un relicvariu cu un braț al său se afl ă în do-
mul din Siracuza. 

Cea mai veche reprezentare iconografi că a Sfântului Ierarh datează din secolul al 
VIII-lea, când cultul sfântului devine cunoscut. Aceasta se afl ă în catacombele Sfi ntei 
Lucia din Siracuza, în capela Sfi nților 40 de Mucenici. O altă frescă se afl ă în cripta 
Sfântului Marcian, unde este reprezentat împreună cu Sfânta Lucia (†13 decembrie). 
Tehnica mozaicului evidențiază chipul sfi nțeniei sale în domul din Monreale, pe un 
perete al naosului, sub chipul Sfântului Rege Solomon. 

Pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Marcian, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-
ne pe noi!

Psa. Andreea Tatiana Stîngă
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MĂRTURIILE CÂTORVA DINTRE CEI CE L-AU CUNOSCUT 

ŞI I-AU FOST UCENICI

A
ceste mărturii vin să ne întărească în convingerea că părintele Ilarion este 
nu numai un înalt scriitor al treptelor de desăvârșire spirituală, ci și un tră-
itor al lor.
Din mărturisirea domnului Ioan Felea, fi ul părintelui Ilarion, afl ăm că 

părintele Ilarion era devotat trup și sufl et slujirii preoţești, că și-a educat familia, soţia 
și cei doi fi i (dintre care unul a murit la o vârstă fragedă) într-o atmosferă culturală pro-
fund religioasă. Afl ăm că părintele era de o verticalitate morală neîntrecută, făcându-
se model nu numai familiei, ci și tuturor elevilor și studenţilor, care-l îndrăgeau mai 
mult decât pe oricare dintre ceilalţi profesori. 

Domnul Ioan și-l amintește cel mai bine pe părintele Ilarion stând pe scaun la ma-
șina de scris, unde petrecea ore în șir, uitând să mai doarmă. Activitatea scriitoriceas-
că însă nu-l împiedica să slujească zilnic slujbele din cultul liturgic, la Catedrala epi-

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 
sfi nţeşte, 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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scopală din Arad, să spovedească, să se implice 
activ în formarea tinerilor, prin nenumăratele 
conferinţeorganizate de P.S. dr. Andrei Magieru. 
Cine nu alerga la Catedrala din Arad pentru a as-
culta predicile părintelui Ilarion, care îi copleșea 
pe toţi cu darul său oratoric? Ce atrăgea mulţi-
mea de tineri, dacă nu harul lui Hristos, care să-
lășluia în acest ilustru bărbat? Tinerii erau atrași 
de cuvântul părintelui fi indcă le însufl eţea inimi-
le să săvârșească faptele evanghelice, să săvâr-
șească sfi nţenie. Mulţi au darul vorbirii frumoa-
se, dar puţini au și darul de a întări voinţa și de a 
schimba inimile celor ce îi ascultă. Tineretul ca-
re-l asculta și-l urma în toate pe părintele Ilarion 
a fost pricina invidiei și a urii regimului ate-
ist, care, în anul 1958, îl arestează și îl condam-
nă la 20 de ani muncă silnică și 8 ani de degra-
dare civică, pentru „activitate intensă contra 
clasei muncitoare și mișcării revoluţionare”.

Iată mărturia uneia dintre ucenicele foarte 
apropiate părintelui Ilarion, maica Patricia 
Codău: „Ultima slujbă slujită de părintele Felea 
a fost cea din 15 august 1958, la care a fost invi-
tat și diaconul Teodor Damșa, pe care maica 
Zamfira ni l-a recomandat ca viitor episcop, 
Preasfi nţitul Andrei Magieru fi ind bolnav. După 
predica foarte bine documentată a părintelui di-
acon Damșa, părintele Felea a intervenit, spu-
nând: «Deși părintele diacon a vorbit foarte bine, 
eu totuși ţin să mai adaug, în legătură cu sectele, 
că sectanţii au desfi inţat preoţia și au înfi inţat 
preoţia, au desfi inţat tradiţia și își formează pro-
pria tradiţie.». A vorbit cu atâta însufl eţire, încât 
a animat întreaga asistenţă. La scurtă vreme, pă-
rintele Felea a fost arestat, împreună cu cei care 
au slujit la Mănăstirea Gai. Episcopia, la insis-
tenţele împuternicitului, a organizat o ședin-

ţă fulger, în cadrul căreia a trans-
mis o telegramă conducerii 
statului de atunci, prin care se 
desolidariza de activitatea aces-
tor preoţi, telegramă la care eu 
am declarat că nu mă solidari-
zez, deoarece activitatea lor a 
fost pur creștină, morală, teolo-
gică, conform sfi ntei tradiţii or-
todoxe românești.

La proces, părintele Felea a fost 
condamnat pentru că nu a ţinut 
seamă de dispoziţiile politice, care 
se refereau la includerea luptei pen-
tru pace în cadrul predicilor. 
Martorul acuzator, fostul student, 
fi nul și fi ul duhovnicesc al părin-
telui Felea, a declarat la proces că 
părintele n-a predicat pentru lup-
ta pentru pace, iar părintele s-a apă-
rat, spunând că el a propovăduit 
pacea creștină și pacea în Hristos, 
în familie și societate.”.
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Din mărturia unui alt ucenic, fratele 
Moise Velescu, președintele Oastei 
Domnului pe ţară, aflăm că părintele 
Ilarion, cu puţin timp înainte de a fi  ares-
tat, a cerut audienţă la Securitate „și le-a 
spus tot ce avea să le spună, cerându-le 
să-l lase în pace, prevenindu-i că, din faţa 
sfântului altar, el nu se va ocupa de colec-
tivizare. «Eu, zicea părintele, le-am spus 
că, în momentul când am fost sfi nţit pre-
ot și mi s-a pus în mână Sfânta Scriptură 
și Sfânta Cruce, am făcut un sfânt legă-
mânt și o sfântă promisiune, că din faţa 
sfântului altar voi spune oamenilor așa 
cum vorbește Domnul Dumnezeu și nu 
cum spun alţii.». Parcă o aud, și mă-nfi -
or, clara și hotărâta sa voce: «Frate Moise, 
știu urmările și știu ce mă așteaptă, dar eu 
sunt preot, un slujitor al lui Hristos, sunt 
un trimis al Lui, cu o misiune precisă și 
clară: să trăiesc ca El și despre El să le vor-
besc oamenilor, că eu de El vreau să as-
cult! Fie voia Lui!»”.

Astfel, penitenciarul din Aiud primeș-
te într-însul, pe lângă atâţia alţii, un alt 
mare nevoitor, teolog și trăitor al vieţii fi -
localice, părintele Ilarion Felea. Aici se ne-
voiește împreună cu prietenul său, părin-
tele Dumitru Stăniloae. Și cine nu se 
desfăta ascultând distinsele lor convorbiri 
religioase? Prieteni și coliturghisitori în 
binecuvântatul Aiud, care, sfi nţit prin sân-
gele și nevoinţele nenumăraţilor mărturi-
sitori, a devenit biserică sfântă a lui Hristos. 
Părintele Felea și părintele Stăniloae au 
devenit mentorii și principalii duhovnici 
ai tuturor deţinuţilor din Aiud, astfel în-

cât putem spune că era ca o obște într-un 
singur duh, de credinţă și dragoste frăţeas-
că. Probabil că „mănăstirea” Aiud a fost 
cea mai mare realizare a spiritualităţii ro-
mânești.

Despre părintele Felea ne mărturiseș-
te și părintele Ioan Sabău, din Hunedoa-
ra, cu care a pătimit împreună la Aiud. Pă-
rintele Ioan Sabău ne spune că părintele 
Ilarion era cel mai evlavios preot liturghi-
sitor, din care emana duhul lui Hristos, 
astfel încât „duhul lui de rugăciune antre-
na toată obștea la simţirea cu inima, par-
ticiparea la slujbă”. La Aiud, părintele pro-
fesor Dumitr u Stăni loae i-a făcut 
Părintelui Sabău următoarea mărturisire, 
direct și personal: „Părintele Ilarion Fe-
lea m-a depășit.” – prin această afi rmaţie 
referindu-se la trăirea și la viaţa lăuntrică a 
părintelui Ilarion. 

Vedem așadar că părintele Ilarion Felea 
nu numai că știa să vorbească frumos des-
pre Dumnezeu și despre căile de unire cu 
El, ci era și un adevărat trăitor al vieţii creș-
tine desăvârșite. De aceea, să ajute 
Milostivul Dumnezeu să se afl e cât mai 
mulţi cititori care să guste din dulceaţa 
operei părintelui, mă refer în special la car-
tea Spre Tabor, și să urmeze adevărul în-
văţăturilor dintr-însa, ca prin ele să ajun-
gă măcar la măsura părintelui Felea.

Domnul Ioan Felea a păstrat cu grijă 
manuscrisele și a binevoit a le încredinţa 
diortositorilor, spre a putea vedea lumi-
na tiparului. Vorbind despre lucrarea Spre 
Tabor, dar si despre autor, iată și mărtu-
ria părintelui Crăciun Opre, preotul pa-
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roh din satul Cinciș, judeţul Hunedoara, 
un părinte de altfel mult iubit de tineri, 
ucenic al părintelui Ilarion, care a ajutat 
prin rugăciune și străduinţă la publicarea 
manuscrisele cărţii Spre Tabor. Redăm 
aici sincera și preţioasa lui mărturisire: 
„Mă preocupă publicarea acestei lucrări 
a părintelui Ilarion ca o datorie sacră, în-
credinţată părintelui Tudor Damian, din 
Arad, împreună slujitor la Catedrala din 
Arad după desfi inţarea Academiei Teo-
logice, al cărei rector (pr. Ilarion) a fost 
până în 1948, dar împreună vieţuitor și 
mărturisitor și la «universitatea» din 
Aiud… Părintele Tudor Damian, ono-
rându-mă, mai ales după anul 1993, cu 
cinstea de a-i fi  confi dent, mi-a mărturi-
sit următoarele: «Slujind la rând și îm-
preună la Catedrală, apreciindu-i talen-

tul, cunoștinţele și trăirea simţită la 
serviciile divine, l-am rugat să-și rezerve 
tot timpul pentru scris, obligându-mă, 
împreună cu ceilalţi confraţi, între care și 
părintele Bogdan Petru, să-l înlocuim în 
săptămâna sa de serviciu… Și a scris. În 
1958 am fost arestaţi. Ancheta se făcea 
altfel decât în anii 1948-1949, când îţi 
scriai tu declaraţia, sub presiunea maltra-
tării; anchetatorul scria răspunsul la inte-
rogatoriul ce ţi-l făcea. Părintele Ilarion 
nu semna niciodată scrisul aceluia dacă 
nu era fi del cu declaraţiile lui, riscând tot 
felul de presiuni fi zice. Acuza a fost urmă-
toarea: «Ai știut că în 1948 biserica a 
fost desprinsă de stat și totuși ai con-
tinuat să faci religie cu tineretul în bi-
serică, antrenându-l într-un număr de-
osebit de mare; de ce ai făcut-o?». 
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Acesta a fost actul de acuzare. În închi-
soare m-a rugat (știind că va muri) ca, 
scăpând eu, să-i public manuscrisele.». 
Părintele Tudor, înainte de a trece la cele 
veșnice, știind că Ioan Felea (fi ul) n-a re-
ușit să găsească înţelegere nici la Bucu-
rești, nici la Arad, spre a le publica, m-a 
rugat să urmăresc desfășurarea acestui 
proces, știind că părintele Ilarion m-a ac-
ceptat să-i fi u fi u duhovnicesc, mai ales 
din mai 1956, când, venind de la Aiud, 
n-am mers acasă, în Bihor, până nu m-am 
spovedit o întreagă după-amiază și a doua 
zi, până la rugăciunea Tatăl nostru, din 
timpul Sfi ntei Liturghii… Și apoi până 
cu o săptămână înainte de a fi  arestat, în 
1958. Dea Domnul ca toţi cei ce vor gus-
ta și vor urma cărţii Spre Tabor să antre-
neze tot neamul creștinesc la trăirea în 
Hristos și la sfi ntele slujbe în Sfânta Bise-
rică, în viaţa lor și a noastră de zi cu zi.” 
(Revista Atitudini, septembrie, 2019).

Mitropolitul Bartolomeu Anania 
spunea: „Ceea ce însă îl apropie pe părin-
tele Ilarion Felea de Sfântul Ioan Gură de 
Aur (pe care, după toate probabilităţile, 
și-l luase ca model) este sufl ul oratoric, 
dinamica ideilor și căldura expresiei, acea 
revărsare a inimii, caldă, în spumele to-
renţilor mintali, curgere a Duhului Sfânt 
spre lăuntrul fi inţei totale a celor ce ascul-
tă. Dacă nu e de mirare că marele Ioan era 
răsplătit cu aplauze în biserică, sunt abso-
lut convins că ascultătorii părintelui Felea 
de abia se stăpâneau să nu o facă, mulţu-
mindu-se să-l ovaţioneze printr-o lacrimă 
a bucuriei duhovnicești.”. 

ÎNCHEIERE CU NĂDEJDE

Pentru a trăi sărbătoarea bucuriei veș-
nice, pe data de 18 septembrie 1961 
Domnul l-a chemat la El. Îmbrăcat în sla-
vă și cu mantie de mucenic, în urma chi-
nurilor îndurate, părintele Ilarion V. Felea 
a urcat din Biserica luptătoare de la Aiud 
în cea triumfătoare din ceruri.     

Exemplul eroic al apărătorilor Orto-
doxiei din trecutul recent să fi e mereu pen-
tru noi un model, un imbold pentru trăi-
rea unei intense vieţi creștine. Este o 
comoară pe care nu putem să o uităm sau 
să o risipim. Viaţa de mărturisire a părin-
telui Ilarion este o certitudine de nezdrun-
cinat că Dumnezeu nu ne părăsește și ne 
conduce pe căi noi. Acolo unde este Dum-
nezeu, acolo este și viitor.

Veșnica lui pomenire!

Protoiereu dr. Constantin Totolici
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C
ercetările oamenilor de știință au 
scos în evidență faptul că Plane-
ta Pământ, în afară de structura 

fi zică internă pe care o are, dispune și de 
macrostructuri, sau învelișuri externe 
complexe, precum și de alte compo-
nente fundamentale, care constituie un 
cadru adecvat în vederea funcționării ar-
monioase a tuturor proceselor fi zice, chi-
mice și biologice care există pe Terra.    

1. Atmosfera terestră este învelișul 
gazos ce înconjoară Pământul, un me-
diu constituit dintr-un amestec de gaze, 
a cărui compoziţie variază cu altitudi-
nea, iar densitatea lui scade exponențial 
cu înălțimea. Pe baza variaţiilor de presi-
une, temperatură, densitate, nivel de coe-
ziune a materiei și dinamică internă în pro-
fil vertical, se disting cinci straturi ale 
atmosferei: troposfera, stratosfera, me-
zosfera, termosfera, exosfera, despărţi-
te între ele prin patru mici benzi de dis-
continuitate, și anume tropopauza, 
stratopauza, mezopauza și termopauza.

Troposfera se desfășoară de la supra-
faţa solului până la o înălţime de 8 km. la 
poli și 18 km. la Ecuator. Conţine 80% 
din masa atmosferei, cea mai mare canti-

MACROSTRUCTURALITATEA 

GEOSTRATEGICĂ FASCINANTĂ 

A PLANETEI NOASTRE

tate de vapori de apă și este sediul feno-
menelor meteorologice. Aerul din tropo-
sferă conţine 78% azot, 21% oxigen și 
mici cantităţi de alte gaze: argon (Ar), 
dioxid de carbon (CO2), metan (CH4), 
oxid de azot (N2O), vapori de apă 
(H2O), precum și alte gaze și aerosoli. 
Dintre componentele minore, vaporii de 
apă sunt cei mai importanți. Aceștia sunt 
concentraţi într-un strat subţire, adiacent 
suprafeţei Pământului, de circa 2 km. Apa 
este prezentă în atmosferă sub toate for-
mele, lichidă, solidă, gazoasă și generea-
ză ceaţă, nori, ploaie și ninsoare. Distri-
buţia ei este variabilă, atât în spaţiu, pe 
orizontală și pe verticală, cât și în timp, și 
depinde de relief, de anotimp, de locali-
zarea geografi că, de dinamica atmosferei 
etc. Temperatura aerului în troposferă 
scade o dată cu altitudinea, astfel că la li-
mita ei superioară atinge -50oC și chiar 
-60oC (în tropopauză). Tot în tropopau-
ză, la nivelul inferior al stratosferei, a cţi-
onează curenţi de aer tubulari, aplatizaţi, 
în lungime de mii de km., cu o lăţime de 
300-500 km. și cu o grosime de 5-7 km., 
remarcabili prin vitezele mari ale vântu-
lui, între 150 și 450 km./h.
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Stratosfera este cuprinsă între tropo-
pauză și 50 km. altitudine. Datorită ab-
sorbţiei radiaţiei infraroșii emisă de supra-
faţa terestră, temperatura aerului în 
stratosferă crește ușor până la 40 km. alti-
tudine (unde atinge -40oC), apoi, prin ab-
sorbţia ultravioletelor în stratul de ozon, 
crește mai susţinut, până la limita ei supe-
rioară, unde atinge în jur de 0oC. În stra-
tosferă turbulenţele încetează. Între 20 și 
35 km. se afl ă stratul de ozon, o formă 
alotropică a oxigenului, ozonizarea fi ind 
un proces determinat de interacţiunea din-
tre atmosferă și radiaţia solară; mai precis, 
ultravioletele transformă oxigenul biato-
mic în oxigen triatomic, prin efect foto-
chimic. Ozonul este un factor hotărâtor 
în procesul de menţinere a vieţii, prin 
reţinerea radiaţiei ultraviolete mai scur-
te de 290 nm. și prin dozarea corespun-
zătoare a ultravioletului din domeniul 
290-340 nm. Totodată, el co ntribuie la 
reglarea temperaturii din stratosferă, 
prin absorbţia radiaţiei infraroșii ce vine 
de la sol și a radiaţiei solare cu implica-
ţii în circulaţia atmosferei, dar și în men-
ţinerea stabilităţii climatului terestru. 
Stabilitatea stratului de ozon depinde de 
factori naturali și antropici. Scăderea cu 
10% a concentraţiei de ozon determină o 
creștere cu 13% a puterii razelor ultravio-
lete, având consecințe multiple. Stratosfe-
ra are, așadar, o funcție importantă de 
apărare pentru troposferă, acționând 
ca un scut de protecție. 

Mezosfera se desfășoară deasupra stra-
toferei între 50 și 80 km. înălţime. Este 

stratul în care temperatura scade puternic 
în raport cu înălţimea, atingând în partea 
superioară de la -80oC la -90oC. În mezo-
sferă, concentraţia de oxigen este doar cu 
3% mai mică faţă de troposferă și se fac 
simţite diferite tipuri de unde ale tropo-
sferei, inclusiv mareice. Ele debușează 
surplusul de energie dinspre troposfe-
ră în stratosferă și mezosferă, contribu-
ind astfel la echilibrul circulaţiei globa-
le. Extrem de important pentru Biosferă 
este faptul că în mezosferă meteoriții se 
dezintegrează prin ardere.1

Termosfera este un strat cu o înălţi-
me mult mai mare, dar este mult mai ra-
refi at decât celelalte trei staturi inferioare. 
În general este cuprinsă între 80 și 1000 
km., însă urcă și peste această înălţime. 
Unii autori identifi că acest strat cu iono-
sfera, în timp ce alţii consideră ionosfera 
acea parte a termosferei situată între 80 și 
400 km., unde apar straturile ionizate. Se 
1. După unele calcule, Pământul primește zilnic 

o cantitate de materie cosmică estimată la 
aproape 10.000 de tone. La fi ecare două ore, 
Pământul este bombardat cu meteoriți, majo-
ritatea fi ind arși în atmosferă sau sfârșind prin 
a cădea în mări și oceane. Alte estimări indică 
faptul că în fi ecare oră cade pe Pământ o tonă 
de praf micrometeoric. Frânați și în cele din 
urmă arși de atmosfera terestră, meteoriții nu 
mai ajung să lovească solul, acest lucru fi ind 
benefi c pentru viață, pentru că unii dintre me-
teoriți au dimensiuni impresionante. (Diac. 
Adrian Sorin Mihalache, Lumina Celui nevă-
zut. O privire teologică în raționalitatea Creației 
și teoriile științifi ce recente despre Univers, vol. II, 
Ed. Basilica, a Patriarhiei Române, Ed. 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
și Ed. Universității din București, 2016, p. 61.)
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caracterizează printr-un regim de crește-
re accentuată a temperaturii în raport cu 
înălţimea, de la temperaturi negative în 
partea inferioară la temperaturi de până la 
1500-2000oC și chiar până la 3000oC în 
partea superioară, unde infl uenţa solară 
devine tot mai puternică. Spre limita su-
perioară a ionosferei, la circa 400 km., pro-
porţia gazelor din componenţa aerului are 
modifi cări minime: 70% azot, 15% oxi-
gen și 15% ozon, însă aerul deţine aici o 
pondere de numai 1% din masa totală a 
atmosferei. Bombardamentul intens al ra-
diaţiilor cosmice (razele X) și solare (ul-
traviolete) generează câteva straturi pu-
ternic ionizate pe faţa expusă spre Soare. 
Aceste straturi au o importanţă deosebi-
tă, deoarece au proprietatea de a refl ec-
ta undele radio, întorcându-le pe Pă-
mânt și făcând posibile comunicaţiile 
pe mari distanţe. În ionosferă au loc fur-
tuni magnetice și se formează aurora po-
lară, ca efect al numeroaselor interacţiuni 
dintre particulele subatomice încărcate 
electric, aduse de vântul solar (ioni, elec-
troni, protoni), captate pe liniile de forţă 
ale câmpului geomagnetic, și atomii și mo-
leculele din termosferă. Excesul de ener-
gie acumulată în urma coliziunilor dintre 
particule este eliberat sub forma fotonilor 
luminoși, rezultând arcuri și draperii co-
lorate pe orizontul nordic, în timpul nop-
ţii. Aurorele polare se produc la altitudini 
cuprinse între 100 și 700 km., mai frec-
vent la altitudinea de 200 km. În termo-
sferă activează o serie de vehicule aerona-
utice și spaţiale, cele mai cunoscute fi ind 

navetele spaţiale americane, trimise în mi-
siuni pe orbite afl ate între 300 și 600 km., 
unde a fost amplasat și telescopul Hubble, 
alături de Staţia Spaţială sovietică „Mir” 
(la circa 450 km.) și de Staţia Spaţială In-
ternaţională „Alfa” (la peste 500 km.); iar 
în partea superioară evoluează sateliţii me-
teorologici și de teledetecţie. 

Exosfera, ultimul strat atmosferic, este 
cuprins între 1000 și 3000 km., unde for-
ţa gravitaţională se egalizează cu forţa cen-
trifugă, iar moleculele și atomii scapă de 
sub infl uenţa gravit aţiei și se disipează în 
spaţiu. Unii autori consideră limita supe-
rioară la 20.000 km., pe criteriul prezen-
ţei magnetismului terestru. Gazele (75% 
hidrogen, 25% heliu) sunt extrem de ra-
refi ate, limita de disipaţie a atomilor de hi-
drogen fi ind situată la circa 10.000 km. al-
titudine. Exosfera, stratul cu cea mai mare 
grosime, este traversată de orbitele sateli-
tare LEO și MEO, pe care circulă în prin-
cipal sateliţi meteorologici și de telecomu-
nicaţii. Sateliţii GPS, precum și alţi sateliţi 
de telecomunicaţii, sunt amplasaţi mult 
mai sus, pe orbite geostaţionare (GEO), 
la 17.000 km., respectiv la 35.883 km.

Atmosfera deţine o serie de proprie-
tăţi sinergice, funcţionale geostrategic, 
care o diferenţiază net de toate celelalte 
învelișuri. Este continuă, ubicuă (are con-
tact cu suprafaţa terestră în oricare punct 
al limitei inferioare), omogenă, cu den-
sitate mică, transparentă, tridimensi-
onală, oferă deschidere, penetrabilita-
te,  por tanţă statică și  por tanţă 
dinamică. Sintetizând rolul atmosferei 
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terestre, se poate  spune că aceasta are un 
scop geostrategic extrem de important, 
funcţionând efectiv ca o anvelopă de 
pr otecţie faţă de o serie de factori deo-
sebit de agresivi în raport cu planeta, 
și mai ales cu Biosfera, care provin din 
spaţiul extraatmosferic: razele gamma, 
razele X, ultravio letele, toate sunt opri-
te de stratul de ozon și prin absorbţia 
și difuzia moleculară din troposferă; 
apoi fragmentele de meteoriţi, care sunt 
frânate și consumate prin autocombus-
tie, datorită frecării cu straturile den-
se și bogate în oxigen ale mezosferei; 
în fi ne, rolul termoregulator al atmo-
sferei protejează coexistenţa, echili-
brul, și transformările de fază ale apei, 
indispensabile proceselor biotice, faţă 
de temperaturile extre me din atmosfe-
ra înaltă și din spaţiul extraatmosferic, 
împiedicând intrarea Pământului într-

o spirală entropică al cărei fi nal ar fi  in-
staurarea unui regim termic asemănător 
cu cel de pe Mercur, Venus sau Lună.2

2. Magnetosfera terestră sau câm-
pul magnetic al planetei învăluie atmo-
sfera în întregul ei, afl ându-se sub acţi-
unea directă a vântului solar, un flux 
continuu de particu le cu energie înaltă, 
care contribuie la încălzirea puternică din 
termosferă. Magnetosfera este un sis-
tem complex, format din plasmă, câm-
puri magnetice, câmpuri electrice, unde 
și particule cu energie înaltă, toate afl a-
te într-o continuă interacţiune și cu 
infl uenţe determinante asupra ambi-
entului terestru (fi g. 1). Spaţiul circum-
terestru în care se manifestă infl uenţa câm-
pului geomagnetic se extinde de la 65.000 

2. Cf. prof. Cristian Tiberiu Florea, Importanța 
geostrategică a atmosferei, lucrare pentru gra-
dul didactic I, Galați, 2015, p. 30-42.
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la 130.000 km. și are formă de „picătură”, 
cu o coadă similară cozii unei comete, foar-
te alungită în partea opusă direcţiei vân-
tului solar, dar comprimată în partea din-
spre Soare, unde formează, sub presiunea 
vântului solar, un front de șoc arcuit. Mag-
netosfera protejează Pământul de radi-
aţiile cosmice prin captarea vântului 
solar, pe care îl dirijează spre poli. În 
interiorul magnetosferei se afl ă centurile 
de radiaţii Van Allen, descoperite în 1958 
de fi zicianul american cu același nume, 
cele trei centuri fiind situate la 3.600, 
13.000 și 19.000 km. altitudine. Aceste 
centuri sunt protectoare pentru toate 
formele de viaţă de la nivelul suprafe-
ţei terestre, întrucât resping sau rețin 
cea mai mare parte din radiațiile sola-
re și cosmice nocive, formând o verita-
bilă teacă de protecție geomagnetică. 
Însă primele două centuri sunt conside-
rate zone de pericol pentru astronauţi, din 
cauza radiaţiilor p uternice, cele mai mul-
te vehicule spaţiale ieșind din atmosferă 
prin zona polilor, pentru a evita traversa-
rea acestor centuri. În timpul erupţiilor 
solare se pot produce răbufniri de plasmă 
solară care trec prin liniile de forţă ale câm-
pului magnetic al Pământului, interacţio-
nând cu atmosfera terestră, însă, de regu-
lă, limbile de plasmă ejectate în urma 
acestor erupţii, care conţin corpusculi 
rapizi și radiaţii penetrante foarte noci-
ve, sunt capturate de liniile de forţă ale 
magnetosferei și împiedicate să pătrun-
dă în atmosfera joasă. Un aspect foarte 
necesar activității de cercetare, care se 

datorează magnetismului terestru, este 
folosirea busolei ca instrument abso-
lut necesar în orientarea geografi că, în 
navigație, în ridicările topografi ce, car-
tografi ce, geologice etc.3

3. Bugetul energetic terestru este 
rezultatul interacțiunii dintre radiația 
solară, care se propagă prin intermediul 
undelor electromagnetice, atmosfera 
terestră și suprafața Pământului. O par-
te din radiaţia solară care ajunge la supra-
faţa terestră este nemodifi cată, o alta este 
modifi cată în urma proceselor de absorb-
ţie și difuzie, iar o parte se pierde în spa-
ţiu, în urma refl exiei. Pământul își păs-
trează temperatura medie datorită 
radiaţiei, evaporării și transferului de 
căldură prin conducţie (transferul de căl-
dură între două medii afl ate la o anumită 
diferență de temperatură) și convecţie 
(transferul de căldură datorat mișcării tur-
bulente a aerului). Ca urmarea a evaporă-
rii apei, suprafaţa Pământului pierde ener-
gie sub formă de căldură latentă de 
evaporare. Prin convecţie, aerul cald este 
transportat la înălţime, iar cel rece este 
adus către suprafaţa Pământului, rezultând 
astfel o altă pierdere netă de căldură. Buge-
tul de energie al Terrei reprezintă, prac-
tic, echilibrul fragil dintre radiaţia pri-
mită și radiația cedată de suprafaţa 
terestră. Suprafața Pământului primește 
mult mai multă energie decât pierde, în 

3. Cf. prof. Cristian Tiberiu Florea, op. cit., pp. 38-
39; Cf. Laura Comănescu, Geografi e fi zică gene-
rală (format electronic), Ed. Credis, Universitatea 
din București, București, 2009, p. 72.



T E O L O G I E  | I  | T I I N # {

A P O S T O L I A   •   N R .  1 5 1   •   O C T O M B R I E  2 0 2 044

timp ce atmosfera pierde mai mult ă energie decât primește (fi g. 2).4 Radiaţia refl ecta-
tă depinde de caracteristicile fi zice ale suprafeţei de incidenţă și de înălţimea acesteia 
deasupra orizontului. Factorul numit albedo reprezintă raportul dintre energia radiaţi-
ei refl ectate și cea a radiaţiei globale incidente. Suprafețele de culoare deschisă au întot-
deauna un albedo mai mare decât cele de culoare închisă. Energia solară directă deter-
mină în primul rând temperatura aerului. Între temperatura minimă și maximă a 
suprafețelor de uscat și de apă există fl uctuații, însă aceste temperaturi au un rol 
extrem de important în circuitul apei în natură.5 Datorită cantității optime de ener-
gie primită de la Soare și datorită compoziției chimice a atmosferei terestre, cu toate că 
se înregistrează oscilații diurne, anotimpuale, latitudinale etc., cuprinse între -60 și 
60oC, temperatura medie la suprafața Pământului este de 10-15 oC. Menținerea 
circuitelor energetice terestre se explică prin caracteristicile orbitale ale planetei: 
excentricitate minimă, înclinare optimă pe orbită, pentru a favoriza apariția ano-

4. htt p://www.profudegeogra.eu/wp-content/uploads/2011/05/fi zica-atmosferei.pdf, p. 54-55.
5. Günther Michler (Hrsg.), Noch mehr Wissen über Natur. Die Meere unserer Erde, Lingen Verlag, Köln, 

1987, p. 22.
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timpurilor, încălzirea alternativă a emi-
sferei nordice și sudice, și prin valorile 
astrofi zice specifi ce.

Energia solară are, așadar, un rol fun-
damental în toate procesele planetei noas-
tre. Diferitele elemente ale sistemului 
climateric, atmosfera, oceanele și usca-
tul, nefi ind izolate unele față de altele, 
schimbă permanent cantități uriașe de 
energie, infl uențându-și reciproc com-
portamentul. Parametrii bugetului ter-
mic al Pământului se prezintă în aceas-
tă manieră echilibrată datorită distanței 
optime dintre Soare și Terra, aceasta fi -
ind rezultatul raportului dintre mărimea 
Pământului și densitatea masei lui, pre-
cum și datorită structurii fi zice armo-
nioase și a celorlalte macrostructurări 
regulate și concordante ale Terrei.

4. Ciclul hidrologic terestru sau cir-
cuitul apei în natură este procesul de 
circulație continuă a apei în cadrul 
hidrosferei Pământului, care este pus în 
mișcare de radiația solară și de gravitație. 
În cursul parcurgerii acestui circuit închis, 
apa își schimbă starea de agregare, fiind 
succesiv în stare lichidă, gazoasă și solidă. 
Nu se poate fixa un punct precis în care 
începe sau se termină ciclul hidrologic 
terestru. Moleculele de apă se mișcă în con-
tinuu de la un compartiment al hidrosfe-
rei la altul, prin diferite procese fi zice.

• Evaporarea este procesul prin care 
apa se transferă în atmosferă de la suprafața 
oceanelor și a altor suprafețe de apă. Acest 
transfer implică schimbarea stării de agre-
gare a apei din stare lichidă în stare gazoa-

să, sursa de energie a acestui proces fi ind 
energia solară. Apa se mai transferă în at-
mosferă și prin transpirația solului, a plan-
telor și, în mult mai mică măsură, a ani-
malelor, proces numit evapotranspirație. 
Aproximativ 90% din apa din atmosferă 
provine din evaporare și numai 10% din 
evapotranspirație.

• Advecția este procesul de transfer al 
unei proprietăți atmosferice (căldură, frig, 
umiditate, vorticitate) prin mișcarea ori-
zontală a masei de aer. În cazul circuitu-
lui apei este vorba despre procesul de 
mișcare a apei, în stare solidă, lichidă sau 
gazoasă, prin atmosferă. Fără advecție, apa 
evaporată de pe suprafața oceanelor nu 
s-ar putea deplasa pentru a ajunge deasu-
pra uscatului, unde produce precipitații.

• Condensarea este procesul prin care 
vaporii de apă din aer se transformă în pi-
cături lichide de apă, formând nori sau 
ceață.

• Precipitațiile sunt constituite din 
apa care s-a condensat în atmosferă și care 
cade pe suprafața Pământului. Forma de 
precipitație cea mai frecventă este ploaia, 
alte forme de precipitații fiind zăpada, 
grindina, chiciura, lapovița și prelingerea 
de apă din ceață.

• Sublimarea este procesul prin care 
apa în stare solidă (gheață sau zăpadă) se 
transformă direct în vapori, fără a mai tre-
ce prin starea lichidă.

• Intercepția prin foliaj este partea 
din precipitații care este interceptată de 
frunzișul plantelor și care, în timp, se eva-
poră, fără a mai ajunge la suprafața solu-
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lui. Cantitatea de apă interceptată depin-
de de durata ploii, de viteza vântului, de 
temperatură, de densitatea frunzișului și 
de alți factori.

• Infi ltrația este procesul de pătrun-
dere a apei de la suprafața solului în inte-
riorul solului, prin umplerea golurilor din-
tre particulele de sol.

• Topirea este procesul de transfor-
mare a apei din starea solidă (gheață sau 
zăpadă) în starea lichidă.

• Scurgerea este procesul prin care 
apa se mișcă la suprafața sau sub suprafața 
solului. În acest proces se poate face 
distincția între scurgerea de suprafață, 
care are loc pe suprafața solului, de obi-
cei în straturi subțiri sau în șuvoaie, aco-
perind cea mai mare parte a solului; scur-
gerea în albii, care are loc în albii, unde 
se concentrează apa provenind din scur-
gerea de suprafață, formând pâraie, râuri 
și fl uvii; și scurgerea subterană, care are 
loc sub suprafața solului, fi e prin straturi-
le freatice, fi e prin cele acvifere de adân-
cime. Apa din straturile subterane se re-
întoarce la suprafață fi e prin izvoare, fi e 
prin infi ltrație, în râuri, în oceane sau în 
alte rezervoare de suprafață.

• Capilaritatea este mecanismul care 
asigură mișcarea verticală a apei subterane.

În principiu, apa se evaporă de la 
suprafața oceanelor și formează nori, 
din care apa cade sub for mă de 
precipitații pe pământ, apoi se scurge 
înapoi în oceane. Însă există și excepții, 
moleculele de apă putând să nu efectueze 
mișcarea în această ordine, evaporându-

se, condesându-se, precipitându-se și scur-
gându-se în repetate rânduri înainte de a 
se reîntoarce în ocean; e posibil și ca, ur-
mând o cale mai scurtă, moleculele să se 
precipite direct în ocean fără a mai par-
curge celelalte etape ale ciclului (fi g. 3).

Ciclul hidrologic terestru, prin toa-
te aceste procese, dovedește că este un 
sistem fi zic foarte complex, bine struc-
turat și calibrat, volumul total de apă 
care ia parte la acest circuit rămânând 
constant, în jur de 505 km.3/an. De ase-
menea, se menține constantă în timp 
cantitatea de apă înmagazinată în fi e-
care tip de rezervor al circuitului, aces-
te procese fi zice fi ind o dovadă a legii 
conservării masei substanțelor.

5. Gravitația este o componentă fi zi-
că fundamentală a Terrei, dar și a tuturor 
corpurilor cosmice. A fost defi nită de fi -
zica newtoniană ca forța universală de 
atracție care acționează asupra orică-
rui corp cosmic, indiferent de mărimea 
lui, iar de fi zica relativistă ca o deforma-
re a spațiu-timpului datorată prezenței 
masei unui corp într-un anumit loc, 
consecinţă a faptului că spaţiul-timpul nu 
este plan, ci curbat (înfășurat) de distri-
buţia masei și a energiei din el, masa co-
municând spațiului cum să se curbeze, 
iar spațiul transmițând masei cum să 
se deplaseze. Cu cât masa unui corp este 
mai mare, cu atât atracția gravitațională 
exercitată este mai mare. Consecințele 
existenței gravitației sunt multiple, însă 
le amintim aici doar pe cele mai impor-
tante, care au fost constatate și studiate.
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• La nivel astronomic gravitația este responsabilă de menținerea galaxiilor, a ste-
lelor, a sistemelor planetare, a sateliților naturali, așadar, în cazul sistemului nos-
tru planetar, de poziționarea Soarelui în centrul sistemului solar, în jurul Soarelui 
rotindu-se astfel planetele, sateliții naturali, asteroizii, desfășurați pe orbite la anumi-
te distanțe față de el, în raport direct cu masele lor.

• Ca suprafață echipotențială a gravitației, este impusă forma de geoid a Pământului.
• În ceea ce privește structurarea internă a Terrei, datorită gravitației materia con-

stituită din elemente grele a fost concentrată spre interior, iar cea formată din 
elemente ușoare a fost distribuită spre exterior.

• Gravitația este determinantă în producerea unor procese geomorfologice pe 
suprafața terestră: alunecări de teren, prăbușiri, tasări, sufuziuni (procesul de 
spălare a rocilor de apele subterane) etc.

• Gravitația contribuie la menținerea și la structurarea atmosferei terestre, fă-
când posibilă concentrarea a peste 99% din masa ei în primii 35-40 km. Dacă vi-
teza de rotație a Pământului ar crește de 17 ori, forța centrifugă ar anula gravitația, iar 
atmosfera s-ar împrăștia în spațiul planetar. 

• Gravitația are un rol important în curgerea apei pe suprafaţa scoarţei terestre, 
acolo unde aceasta prezintă un anumit grad de înclinare. 
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• Gravitația infl uențează mișcările de 
coborâre și de ridicare a unor compar-
timente ale scoarţei terestre, formarea 
de anticlinale (partea superioară a cutelor 
geologige în formă de boltă)  și sinclinale 
(partea inferioară a cutelor geologice în 
formă de boltă), diapirismul sării (depla-
sarea din profunzime spre suprafață) etc.6

• La nivel terestru, gravitația se mani-
festă ca fi ind forța de atracție exercita-
tă de planetă asupra materiei de la 
suprafața și din apropierea sa. În viața 
de zi cu zi, fenomenul este perceput pre-
tutindeni ca o forță de atracție exercita-
tă de Pământ asupra tuturor corpuri-
lor terestre, forță numită  greutate. 
Valoarea greutății unui corp este direct 
proporțională cu masa lui și este orienta-
tă spre centrul Pământului. Coefi cientul 
de proporționalitate se numește accelerație 
gravitațională și este egal cu accelerația 
unui corp care cade liber în câmpul 
gravitațional al Pământului. 

Această lege fi zică universală, pe cât 
este de prezentă și de cunoscută, pe atât 
e de puțin înțeleasă. Deși se consideră 
că particula elementară-mesager a câm-
pului gravitațional este gravitonul, 
aceasta este doar o ipoteză științifi că ce 
se dorește a fi  demonstrată. În ultimul 
timp, fizicienii încearcă să găsească o 
explicație plauzibilă, folosind concepte 
extrem de complexe, în vederea evocării 

6. Laura Comănescu, Geografi e fi zică generală, 
(...) , p. 71; Marian Ene, Geomorfologie tecto-
no-structurală, Ed. Universitară, București, 
2012, p. 10.

unității de fond a celor patru forțe sau 
interacțiuni fundamentale ale Universu-
lui, forța nucleară tare, forța nucleară 
slabă, electromagnetismul și gravitația; 
mai precis se dorește alăturarea gravitației 
la celelalte trei interacțiuni (utilizate în ex-
plicarea constituirii și funcționării mate-
riei) și stabilirea unei conexiuni între re-
lativitatea generală și mecanica cuantică.

Deși nu face parte din macrostructu-
rile sau proprietățile fi zice propriu-zise 
ale Terrei, fi ind diferită în multe privințe 
de Pământ, Luna, singurul nostru satelit 
natural și cel mai apropiat corp ceresc de 
Pământ, formează împreună sistemul 
nedespărțit Pământ-Lună, cele două 
afl ându-se într-o relație dinamică-con-
stantă-sincronă, ceea ce impune inclu-
derea Lunii la acest subcapitol. Acest sa-
telit natural al Pământului este destul de 
cunoscut prin misiunile spațiale care au 
avut loc. Prima misiune pe Lună a avut 
loc în anul 1959, prin lansarea sondei 
spațiale sovietice Luna 3, iar în anul 1966 
a avut loc prima aselenizare a sondei so-
vietice Luna 9. Între anii 1968 și 1972, 
NASA a avut nouă misiuni Apollo pe 
Lună, la care au participat și echipaje uma-
ne, 12 dintre astronauții care au partici-
pat la aceste misiuni pășind efectiv pe 
Lună. După anul 1972, mai multe țări au 
trimis sonde spațiale pe Lună, însă fără 
echipaje umane. Toate aceste misiuni au 
transmis numeroase date despre Lună. 
S-a constatat că acest bulgăre uriaș de rocă 
și praf are munți, cu înălțimi cuprinse în-
tre 700 și 9.000 m., alcătuiți din roci ba-
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zice, și milioane de cratere, care brăzdea-
ză solul uscat, lipsit de apă lichidă, cu 
diametre de până la 300 km. și adâncimi 
de până la 4000 m. Diametrul lunar ecu-
atorial este de 3.480 km., masa este de 
7,3x1022 kg., reprezentând 1,23 % din cea 
a Pamântului, iar densitatea medie este de 
3,34 g/cm3. Suprafața satelitului este de 
3,79x107 km2, adică 0,07 din cea terestră, 
iar volumul este de 2,2x1016 km3, deci 0,02 
din cel terestru. Accelerația gravitațională 
la suprafață este d e 162 cm/s2 (60 kg. pe 
Pământ devin 10 kg. pe Lună). Luna or-
bitează în jurul Pământului la o distanță 
medie de 384.403 km., cu o viteză medie 
de 3.700 km/h. Temperatura pe Lună va-
riază între -250oC și 380oC. Pentru a ajun-
ge pe Pământ, lumina Soarelui refl ectată 
de Lună are nevoie de ceva ma i mult de o 
secundă. Luna realizează o rotație în ju-
rul Pământului în aproximativ 4 săptă-
mâni, ace asta fi ind luna pământească (27 
zile, 7 ore, 43 min. și 11,6 sec.). În acest 
interval, fazele Lunii sunt luna nouă, pri-
mul pătrar, luna plină și ultimul pătrar; ele 
se repetă în 29 zile, 12 ore, 44 min. și 2,8 
sec., durată numită lună  lunară. Perioada 
de rotație a Lunii este egală cu cea de 
revoluție în jurul Pământului, ceea ce face 
ca Luna să expună spre Terra mereu 
aceeași emisferă, suprafața vizibilă fi ind 
de circa 59%. La baza stabilirii structurii 
interne a Lunii a stat interpretarea date-
lor seismice înregistrate în timpul misiu-
nilor Apollo, apeciindu-se că Luna este 
alcătuită din următoarele învelișiri: 
scoarța, cu o grosime medie de 60 km., 

mantaua superioară, ajungând până la 500 
km., mezomantaua, între 500 și 1000 km., 
cu elemente grele, feroase, mantaua infe-
rioară, coborând la adâncimi de peste 1000 
km. și conținând elemente grele, și nucle-
ul, afl at în centrul Lunii și alcătuit din to-
pitură de fi er.

Importanța Lunii pentru menținerea 
stabilității mediului planetar și a vieții 
pe Pământ este hotărâtoare, datorită 
infl uenței gravitaționale a acesteia, care 
produce fluxul și refluxul mărilor și 
oceanelor, echilibrându-se astfel vite-
za de rotație a Pamântului. De aseme-
nea, Luna contribuie la menținerea unei 
oscilații extrem de reduse a oblicității 
axei de rotație a Terr ei, de doar câteva 
fracțiuni de grad, și astfel a unui climat 
stabil.7

Astrofi zicianul canadian Hugh Ross, 
referindu-se în mod precis la caracteristi-
cile macrostructurale ale Pământului, sub-
liniază, ca și în cazul Sistemului Solar, echi-
librul pe care îl garantează acestea în 
funcționarea planetei, dar mai ales a 
formelor complexe de viață. Amintim 
selectiv câteva dintre aceste caracteristici. 

1. Câmpul magnetic:
• dacă ar fi  mai puternic, furtunile 

electromagnetice ar fi  prea intense, iar în 
troposfera planetei ar ajunge prea puțini 
protoni din radiațiile cosmice, împiedi-
când astfel formarea de nori sufi cienți;

7. Nicu Goga, Sistemul Solar (format electronic), 
Ed. Revers, Craiova, 2010, p. 90; Laura 
Comănescu, Geografi e fi zică generală, (...) , pp. 
73-74.
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• dacă ar fi  mai slab, scutul de ozon ar fi  insufi cient protejat de radiațiile stelare și 
solare dăunătoare.
2. Nivelul de ozon din atmosferă:

• dacă ar fi  prea mare, temperaturile la suprafață ar fi  prea prea scă zute;
• dacă ar fi  mai mic, temperaturile la suprafață ar fi  prea înalte și ar exista o canti-

tate prea mare de radiații UV la suprafață.
3. Grosimea scoarței:

• dacă ar fi  mai groasă, s-ar transfera prea mult oxigen din atmosferă în scoarță;
• dacă ar fi  prea subțire, activitatea vulcanică și tectonică ar fi  prea intensă.

4. Raportul Oxigen-Azot din atmosferă:
• dacă ar prea mare, funcțiile organismelor complexe s-ar desfăsura prea rapid;
• dacă ar fi  prea mic, funcțiile organismelor complexe s-ar desfășura prea lent.

5. Nivelul de dioxid de carbon din atmosferă:
• dacă ar mai mare, s-ar crea un efect de seră incontrolabil;
• dacă ar fi  mai mic, plantele n-ar putea desfășura un proces efi cient de fotosinteză.

6. Nivelul de vapori de apă din atmosferă:
• dacă ar fi  mai mare, s-ar crea un efect de seră incontrolabil;
• dacă ar fi  mai mic, cantitatea de precipitații ar fi  prea mică pentru dezvoltarea pe 

uscat a formelor complexe de viață.
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7. Cantitatea de oxigen din atmosferă:
• dacă ar fi  mai mare, plantele și hi-

drocarburile ar arde prea ușor;
• dacă ar fi  mai mică, animalele com-

plexe n-ar avea sufi cient oxigen pentru 
respirație.
8. Presiunea atmosferică:

• dacă ar fi  prea mică, apa lichidă 
s-ar evapora prea ușor și s-ar condesa 
prea rar; 

• dacă ar fi  prea mare, apa lichidă 
nu s-ar evapora sufi cient de ușor pentru 
ca viața pe uscat să poată exista, iar pe 
suprafața planetei ar ajunge insufi cien-
tă lumină solară și o cantitate insufi ci-
entă de radiații UV.
9. Transparența atmosferei:

• dacă ar fi  mai mică, pe suprafața 
planetei ar ajunge un spectru prea mic 
de radiație solară;

• dacă ar fi  mai mare, pe suprafața 
planetei ar ajunge un spectru prea larg 
de radiație solară.
10. Activitatea vulcanică:

•  dacă ar fi  mai mică, cantități in-
sufi ciente de dioxid de carbon și vapori 
de apă ar ajunge în atmosferă, iar mine-
ralizarea solului ar deveni prea degra-
dată pentru susținerea vieții;

• dacă ar fi  mai mare, cel puțin for-
mele complexe de viață ar fi  distruse. 8

Toate aceste structuri și macrostructu-
rări, precum și multe alte caracteristici, care 

8. Diac. Adrian Sorin Mihalache, Lumina Celui 
nevăzut, vol. II, (...) , pp. 81-83; vezi și: htt p://
www.reasons.org/articles/design-evidences-
in-the-cosmos-1998.

nu sunt amintite aici din motive de spațiu, 
dovedesc că avem de-a face cu o organiza-
re macrostructurală planifi cată, Pămân-
tul fiind un uriaș sistem programat, 
informațional, cu legi foarte exacte. După 
cum afirma biologul și teologul britanic 
Alister E. McGrath „Lumea nu este ceva acci-
dental, ci se comportă într-o manieră regula-
tă, capabilă de observație și de explicație.”9 

Mediul terestru este unic în ceea ce 
privește structurarea,  circuitele de 
substanță, energia și informația, toate 
oferind planetei o mare ca pacitate de 
homeostazie, ceea ce nu există în cazul altor 
planete din sistemul solar. După cum s-a 
putut observa din prezentarea noastră 
extrem de succintă (în comparație cu anver-
gura literaturii de specialitate), Terra este 
o planetă cu totul specială în sistemul 
solar; nu în sensul caracteristicilor fi zico-
chimice, diferite de ale celorlate planete, 
întrucât fi ecare planetă este individualizată, 
distinctă, neexistând identitate între ele la 
niciun capitol, ci în sensul deținerii, de o 
manieră uimitor de precisă, echilibrată, 
consonantă, a unor parametri structu-
rali și funcționali care fac din Terra o pla-
netă vie, fascinantă, care permite mani-
festarea unei diversități impresionante 
de forme de materie și de viață, inexis-
tente pe nicio altă planetă cunoscută până 
în prezent de om.

Pr. Dr. Ioan Trandafi r Bobîrnea

9. Alister E. McGrath, Th e fundations of dialoque 
in Science and Religion, Ed. Blackwell Publishers, 
Oxford, 1998, p. 56.
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A
cum 45 de ani, din încredințarea 
Preafericitului Părinte Patriarh 
Justinian Marina, era numit ca 

preot paroh al primei comunități ortodo-
xe românești din Peninsula Italică Preacu-
cernicul Părinte Traian Valdman, cel care, 
cu timp și fără timp, a păstorit turma 
încredințată spre păstorire în cetatea Sfân-
tului Ierarh Ambrozie, Milano. Cei 45 de 
ani de existență au fost prăznuiți prin lau-
dă și mulțumire adusă bunului Dumne-
zeu și Preasfi ntei Născătoare de Dumne-
zeu, prin săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii 
de către Preasfi nțitul Părinte Atanasie de 

PRAZNICUL ACOPERĂMÂNTULUI MAICII DOMNULUI. 

45 DE ANI DE SLUJIRE ORTODOXĂ ÎN CETATEA 

MILANULUI (1 OCTOMBRIE 1975 – 1 OCTOMBRIE 2020)

Bogdania, Arhiereu-Vicar al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Italiei, alături de un 
sobor de preoți și diaconi. În cadrul 
Dumnezeieștii Liturghii, Preasfi nția Sa a 
hirotonit întru diacon pe ipodiaconul Ionuț 
Cozmâncă, pe seama Parohiei „Sfântul Ie-
rarh Grigorie Palama” din Como.

În data de 1 octombrie 1975, Patriar-
hia Română recunoștea în mod ofi cial Pa-
rohia „Pogorârea Duhului Sfânt” din Mila-
no, aceasta asigurând de atunci și până 
astăzi, în mod neîntrerupt, pastorația fi ilor 
neamului nostru românesc stabiliți pe me-
leagurile italiene. În cei 45 de ani, parohia 
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din inima Lombardiei a alinat durerile și 
suferințele numeroșilor credincioși, a înte-
meiat sute de familii creștine și a încreștinat 
mii de copii. În toți acești ani, Preacucer-
nicul Părinte Vicar Onorifi c Traian Vald-
man, alături de preoteasa Angela, au călă-
uzit pe calea cunoștinței de Dumnezeu pe 
toți cei care au pășit pragul bisericii, cu mul-
tă râvnă, cu multă dăruire și cu multă grijă 
părintească, fi ind părtași atât bucuriilor, dar 
mai ales greutăților și suferințelor care nu 
au lipsit în cele peste patru decenii de lu-
crare pastoral-misionară.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest 
prilej, Preasfințitul Părinte Atanasie a 
evidențiat lucrarea proniatoare a Maicii 
Domnului în propășirea credinței noastre 
strămoșești și pe aceste meleaguri, depar-
te de țara noastră, „această primă comu-
nitate a ortodocșilor români din Italia fi -
ind nu numai o expresie a existenței 
Bisericii pământești, prin primul hram pe 

care îl poartă, Pogorârea Duhului Sfânt, 
ci și mărturie a iubirii și gingășiei Preasfi n-
tei Născătoare de Dumnezeu, al cărei Aco-
perământ îl prăznuim”. În continuare, ie-
rarhul a dezvăluit și gândul Preasfi nțitului 
Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei Or-
todoxe Române a Italiei, de a rândui ca al 
doilea h ram, de toamnă, Praznicul Aco-
perământului Maicii Domnului, ca semn 
de prețuire a milostivirii Maicii Domnu-
lui față de poporul român dreptcredincios 
din Italia și ca prilej de comemorare anu-
ală a începuturilor parohiei milaneze.

La fi nal, Preasfi nțitul Părinte Atanasie 
de Bogdania a dat citire Cuvântului ani-
versar la 45 de ani de la înfi ințarea Parohi-
ei „Pogorârea Sfântului Duh” din Milano, 
transmis de către Preasfi nțitul Părinte Epi-
scop Siluan, în care au fost evocate atât câ-
teva repere istorice din viața parohiei, însă 
a fost evidențiată în chip deosebit lucrarea 
dinamică a vrednicului ei păstor, Preacu-
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cernicul Părinte Vicar Onorifi c Traian Vald-
man, secondat de către doamna Preotea-
să Angela, „comunitatea ortodoxă de la 

Milano cultivând tradițiile creștine, trans-
mise din străbuni, și predându-le mai de-
parte generațiilor care s-au adăugat, fi e năs-
cute pe pământ italian, fie venite din 
România, devenind o adevărată „deschi-
zătoare de drumuri” pentru comunitățile 
ce s-au întemeiat ulterior, atât înainte de 
1989, cât și după”. Momentul aniversar a 
fost îmbogățit și de cuvintele de felicitare 
adresate de către reprezentanții autorităților 
civile și religioase prezente la eveniment. 

Evenimentul s-a încheiat printr-un fru-
mos discurs de mulțumire ținut de către 
Preacucernicul Părinte Vicar Onorifi c Tra-
i a n  Va l d ma n ,  p r i n  c a re  î ș i  a rat ă 
recunoștința față de marea milostivire a 
lui Dumnezeu și față de toate persoanele 
care au avut un rol determinant în evoluția 
și dezvoltarea Parohiei „Pogorârea Duhu-
lui Sfânt” din Milano.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, 
păzește-ne sub Sfânt Acoperământul Tău!
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C
u binecuvântarea Preasfi nțitului Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Ro-
mâne a Italiei, cu purtarea de grijă a Preasfi nțitului Atanasie, prin mijlocirea 
Maicii Domnului și a Sfântului Evanghelist Luca, ocrotitorul noastru, s-a in-

trat în ultima etapă a fi nalizării picturii, în biserica parohială din localitatea Verbania, 
provincia Verbano-Cusio-Ossola. Pictura este realizată în România, în tehnica acrilic 
pe pânză, aplicată pe perete. Acest proiect a luat naștere în urma cu mai bine de un an 
de zile, când mai multe fapte minunate s-au întâmplat în viața comunității ortodoxe 
de pe malul „Lacului Mare” (Lago Maggiore). Chiar dacă timpurile sunt foarte grele, 
iar viața cotidiană ne zdruncină uneori, inimoșii credincioși ai comunității noastre au 
făcut posibil realizarea acestui “vis”. Nădăjduim ca jertfa fi ecăruia să fi e primită de 
Dumnezeu, agonisindu-ne comoară neprețuită și roade veșnice, așezate în „hambare-
le cerești”!

„Binecuvintează Doamne pe cei ce iubesc frumusețea Casei Tale!” 

ULTIMA ETAPĂ ÎN FINALIZAREA PICTURII BISERICII 

DIN VERBANIA
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P
arohia Ortodoxă Română Sfântul Ierarh “Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Mol-
dovei” din Carignano,  Piemonte III, și-a sărbătorit cel de-al doilea hram, 
Sfânta Muceniță Iustina Fecioara, ale cărei sfi nte moaște se afl ă în biserica 
noastră. În ajunul sărbătorii s-a săvârșit Taina Sfântului Maslu, la care au par-

ticipat, alături de părintele paroh, Ioan Sfi rnaciuc, Pr. Nicolae Vasilescu - Chivasso, Pr. 
Timotei Asandei – Giaveno, și Pr. Livius Todirașcu - Giaveno.

În ziua praznicului, vineri, 2 octombrie, s-a săvârșit Sfânta Liturghie în sobor, avân-
du-l în frunte pe Preacucernicul Părinte Protopop Marius Floricu, alături de Părintele 
Nicolae Vasilescu - Chivasso,  Părintele Alexandru Lincinschi - Rivarolo, Părintele 
Vasile David -  Novara.  Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Părintele Paroh 
Ioan Sfi rnaciuc, amintind de viața Sfi ntei Iustina, iar la sfârșitul Sfi ntei Liturghii Părintele 
Protopop a felicitat pe toți cei prezenți pentru dragostea și jertfa depusă pentru Casa 
Lui Dumnezeu. Ne-a onorat cu prezența domnul primar al orașului Carignano, dl 
Giorgio Albertino, care a adus un cuvânt de laudă comunității românești. Dăm slavă 
Domnului pentru toate!

SFÂNTA MUCENIȚĂ IUSTINA FECIOARA,  

SĂRBĂTORITĂ LA CARIGNANO
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„Creștinul în cetate”. Aceasta a fost tema 
celui de-al XI-lea Congres NEPSIS MORE-
OM, afl at sub ocrotirea Sfântului Voievod 
Neagoe Basarab, ocrotitorul Frăției Nepsis, 
desfășurat în perioada 25-27 septembrie 
2020, în capitala țării cantoanelor, Berna. 
Congresul, care a marcat și împlinirea a 21 
de ani de existență NEPSIS MOREOM, a 
adunat tineri din Elveția, Italia, Franța, Bel-
gia și Anglia, care au participat la mai mul-
te conferințe și ateliere de lucru. Cu bine-
cuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Arhiepiscop și Mitropolit Iosif, al Mitropo-
liei Ortodoxe Române a Europei Occiden-
tale și Meridionale, la acest eveniment a par-
ticipat Preasfințitul Părinte Atanasie de 
Bogdania, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Or-
todoxe Române a Italiei, singurul ierarh pre-
zent, ceilalți ierarhi ai Mitropoliei partici-
pând pe calea platformelor on-line. Gazda 
ediției din acest an a fost Parohia „Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe” din Berna.

Congresul NEPSIS MOREOM a debu-
tat cu o slujbă de Te- Deum săvârșită de că-
tre Preasfi nțitul Părinte Atanasie de Bogda-
nia, alături de preoții prezenți. A urmat 
cuvântul de binecuvântare transmis de că-
tre Înaltpreasfi nțitul Părinte Mitropolit Io-
sif, în care a subliniat particularitatea aces-
tei ediții a Congresului Nepsis, urmare a 
situației mondiale generale în care ne afl ăm. 

PREASFINȚITUL ATANASIE DE BOGDANIA 

A PARTICIPAT LA CEA DE-A XI-A EDIȚIE 

A CONGRESULUI NEPSIS MOREOM, BERNA, ELVEȚIA

Noi suntem chemați să transfi gurăm lumea 
în mod duhovnicesc, aceasta este lucrarea 
creștinului în cetate. De asemenea, 
Înaltpreasfi nția Sa a adresat mulțumiri tu-
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turor tinerilor care au participat și mai cu seamă tinerilor Nepsis Elveția, gazda și organi-
zatorii Congresului.

Lucrările Congresului au continuat cu două conferințe în care a fost abordată aceeași 
temă a „creștinului în cetate”, susținute de către Preasfi nțitul Părinte Teofi l de Iberia, Ar-
hiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, și de către domnul 
Adrian Papahagi. Ambele conferințe au avut loc prin intermediul platformelor on-line. 
După cele două conferințe, tinerii prezenți au participat la mai multe ateliere de lucru.

După buna rânduială a oricărui eveniment din viața Bisericii, Congresul Nepsis MO-
REOM s-a încheiat prin săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii de către Preasfi nțitul Părinte 
Atanasie de Bogdania, dimpreună cu soborul de preoți prezenți. În cuvântul de învățătură 
rostit cu acest prilej, ierarhul i-a îndemnat pe tineri să devină veritabili creștini în această 
cetate zbuciumată a lumii în care trăim, asemenea Apostolilor pe care Domnul i-a făcut 
pescari de oameni și care au propovăduit Evanghelia întregii lumi.

Frăția Nepsis a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei a găzduit Congresul Nepsis MO-
REOM în două ediții, 2010 și 2016, ambele organizate la Roma.
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A
stăzi, 07 octombrie, Parohia Lanciano și-a sărbătorit ocrotitorii, Sfi nții Mari 
Mucenici Serghie și Vah.
La D umnezeiasca Liturghie, săvârșită de un sobor de preoți din Protopopiatul 

Abruzzo-Molise, au fost prezenți și Vicarul general al Arhiepiscopiei Lanciano-Ortona, 
împreună cu alți doi reprezentanți.

După slujbă a avut loc ședința protopopială de toamnă.
Sfi nțiilor Mari Mucenici Serghie și Vah, rugați-vă pentru noi!...

HRAMUL PAROHIEI „SFINȚII MARI MUCENICI 

SERGHIE ȘI VAH” DIN LANCIANO
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Reţete
și sfaturi practice

ROȘII „TACOS”

Ingrediente: carne tocată de vită 
(350g), patru roșii mari, o ceapă, ulei de 
măsline, condimente pentru tacos (chili, 
chimen, piper negru, sare, boia, usturoi, 
ceapă, oregano, piper roșu), brânză săra-
tă, salată iceberg, smântână fermentată 
sau iaurt (două-trei linguri).

Mod de preparare: ceapa se călește 
câteva minute cu o lingură de ulei de măs-
line, apoi se adaugă în tigaie carnea toca-
tă și condimentele și se mai lasă pe foc 
încă opt-zece minute. Roșiile se taie în 
șase felii și se umplu cu carnea scursă de 
grăsime, cu brânză rasă, cu salată tăiată 
fi deluță și cu smântână.

SALATĂ DE PORUMB

Ingrediente: porumb dulce (crud sau 
congelat), sare, maioneză, brânză sărată, 
suc de lime sau lămâie, chili, frunze de co-
riandru sau busuioc, pătrunjel.

Mod de preparare: boabele de po-
rumb se fi erb trei-patru minute în apă să-
rată, clocotită, apoi se strecoară și se ase-
zonează cu restul ingredientelor.
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LIMBĂ DE VITĂ ÎN SOS 

DE MIGDALE

Ingrediente: o limbă de vită, o jumă-
tate de ceapă mică, patru căței de usturoi, 
o frunză de dafi n, cimbru, oregano.

Pentru sos: ulei de măsline, pâine prăji-
tă (o felie și jumătate), migdale (100g), 
roșii (o jumătate de kilogram), un cățel de 
usturoi, o jumătate de ceapă mică, două 
cuișoare, piper, scorțișoară, vin roșu (60ml), 
măsline umplute, ardei murați, pătrunjel.

Mod de preparare: se fi erbe limba de 
vită împreună cu condimentele, două ore, 
la foc mediu, se lasă să se răcească, apoi 
se curăță de pieliță și se taie în felii groa-
se de aproximativ un centimetru. Între 
timp se călesc șapte-opt minute migdale-
le, ceapa și usturoiul, în două linguri de 
ulei de măsline. Se adaugă roșiile tăiate fe-
lii și se lasă în continuare la foc mediu. 
Când roșiile sunt fi erte, se pasează sosul 
împreună cu condimentele, apoi se fi er-
be din nou, cu două polonice de supă (în 
care a fi ert limba), două linguri de ulei de 

măsline și sare după gust. După un sfert 
de oră se adaugă în sos feliile de limbă și 
se mai fi erbe totul opt-zece minute. Limba 
de vită în sos de migdale se servește cu 
orez sau cu garnitură de legume, cu măs-
line umplute și ardei murați.

CIOCOLATĂ CALDĂ 

MEXICANĂ

Ingrediente: lapte (minim 3% grăsi-
me), scorțișoară (o jumătate de linguriță), 
piper de cayenne sau chili (un vârf de 
cuțit), ciocolată fondantă tăiată bucățele 
(170g), vanilie, puțină sare, marshmallow.

Mod de preparare: laptele se încălzește 
bine la foc mediu, împreună cu scorțișoara 
și piperul, fără să clocotească. Se oprește fo-
cul și se adaugă ciocolata, vanilia și sarea, 
amestecând continuu până se topește cio-
colata. Se împarte în cești și se servește cu 
marshmallow, ciocolată rasă și scorțișoară.
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ȘTIAȚI CĂ...

... Ardeiul iute ajută la stimularea 
circulației și protejează împotriva acciden-
telor vasculare cerebrale.

...  Ardeiul iute este o sursă excelentă de 
ribofl avină și niacină. Niacina crește nive-
lul de colesterol „bun” , reducând riscul bo-
lilor cardiovasculare. 

... Mulți analgezici folosiți în prezent 
afectează vigilența mentală și capacitatea 
pacientului de a funcționa corect în timpul 
administrării medicamentelor. Capsaicina 
din ardeiul iute ar putea oferi o alternativă 
sigură la efectele secundare (neplăcute) aso-
ciate cu alți analgezici.

...  Ardeiul iute are, de asemenea, 
proprietăți antibacteriene și antiinfl amato-
rii, care ajută la ameliorarea unor afecțiuni 

cum ar fi  intestinul iritabil sau neuropatia 
provocată de apariția diabetului și a psori-
azisului.

... Ardeiul iute nu numai că reduce du-
rerea, dar stimulează producția de secreții 
care ajută la curățarea mucusului din zona 
nasului sau de la nivelul plămânilor 
congestionați. 

... Ardeiul iute poate inhiba răspândirea 
cancerului de prostată.

... Incidența cancerului de stomac și de 
colon este mult mai mică în America de 
Sud, unde consumul de ardei iute este mai 
crescut decât în America de Nord.

REACȚII ADVERSE:

Ardeiul iute poate provoca dureri ab-
dominale, senzații de arsură la nivelul in-
testinului, crampe și diaree dureroasă, și 
poate interacționa cu unele medicamente.
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