C U VÂ N T U L
EPISCOPULUI

SILUAN
VREMEA POSTIRII –
TRATAMENT PENTRU
SUFLET ȘI VREME DE
CĂUTARE CĂTRE CELE
DE SUS

Î

nceputul lunii martie din acest an
corespunde cu începutul Postului
Mare, al Paștilor sau al Păresimilor
(de la lat. quaresima – patruzeci), iar duminica ce precedă începutul postului se
mai numește și a izgonirii lui Adam din
Rai. De fapt, în mod pedagogic, ni se
amintește obârșia noastră – Raiul – și motivele pentru care Omul s-a îndepărtat de
ea: neascultarea de Dumnezeu și neîn‑
frânarea, la care se adaugă neasumarea
greșelii făcute și învinovățirea altcuiva pentru propria greșeală (cf. Fac. Cap. 3).
Rostul perioadei de postire ce tocmai
a început este acela de a constitui un tratament de vindecare de aceste „boli primordiale” ce au intrat în sufletul Vechiu-

lui Adam și, prin el, în mentalitatea
întregului neam omenesc. Aceasta îl determină pe Sfântul Apostol Ioan să spună: Nu iubiți lumea, nici cele ce sunt în lume.
Dacă cineva iubește lumea, iubirea Tatălui
nu este întru el; pentru că tot ce este în lume,
adică pofta trupului și pofta ochilor și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din
lume. Și lumea trece, și pofta ei, dar cel ce
face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.
(1 In. 2, 15-17).
De remarcat că perioada de înfrânare
de la pofta trupului și pofta ochilor este
împletită și cu ascultarea cuvântului lui
Dumnezeu și cu adâncirea în credință, căci
zice Domnul: Cel ce ascultă cuvântul Meu
și crede în Cel ce M-a trimis pe Mine are
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viață veșnică și la judecată nu va veni, ci
s-a mutat din moarte la viață (In. 5, 24).
Așadar, dacă prin neascultarea lui Adam
a intrat păcatul în lume și, prin păcat, moartea (cf. Rom. 5, 12), prin ascultarea Noului Adam și a fiecăruia dintre noi vine
îndreptarea care dă viață (cf. Rom. 5, 18).
Iar viața pe care o caută și dorește omul
nu este cea vremelnică, din această lume,
ci cea neîmbătrânitoare și pururea veșnică.
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Astfel mărturisește și
Biserica de fiecare dată
când rostește Crezul:
Aștept învierea morților și viața veacului ce
va să fie.
„Tratamentul” postului are ca finalitate
trezirea conștiinței
personale și orientarea ei către finalitatea
cea firească și specifică omului renăscut în
Hristos – Împărăția lui
Dumnezeu. De aceea,
celui care voiește să ia
calea postului i se propune să îmbrățișeze cu
drag și cu curaj înfrânarea cea omorâtoare
de patimi, să se hrănească cu cuvântul
Domnului – că nu numai cu pâine va trăi
omul, ci cu tot cuvântul
care iese din gura lui
Dumnezeu (Mt. 4, 4) –
și cu Sfânta Împărtășanie, și să-și orienteze viața către cele de sus și veșnice.
Sus să avem inimile și toată grija cea
materialnică de la noi să o lepădăm, ca
să-L întâmpinăm pe Mântuitorul Hristos,
biruitorul morții și întemeietorul altei
vieți – a celei veșnice!
† Episcopul Siluan
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
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IISUS ȘI BEELZEBUL [SATANA]
Păcatul împotriva Duhului Sfânt
(Mt 12, 22‑32; Mc 3, 22‑30; Lc 11, 14‑23)

C

u prilejul unui exorcism, Domnul a dat o învățătură de căpătâi și foarte greu de înțeles cu
privire la Duhul Sfânt și la iconomia Lui în ceea ce ne privește. Episodul
exorcismului este relatat pe scurt de Sf. Matei (12, 22‑23) și de Sf. Luca (11,14), dar
înfruntarea care urmează (cu Fariseii) și
învățătura lui Hristos sunt relatate pe larg
de cei trei Sinoptici. Hristos Se referă apoi
(Sf. Luca1 11, 24‑26) la purtarea demonilor și la lupta duhovnicească pe care trebuie să o ducem împotriva lor, lucruri pe care
nu le vom aborda aici, pentru că este vorba
despre o altă problemă duhovnicească, vrednică de o exegeză aparte.
Scena se petrece imediat după vindecarea omului cu mâna uscată2, la Sf. Matei,
și după cuvântul de trimitere a celor 70 de
ucenici, la Sf. Luca. Lucrul acesta ne îngăduie să situăm evenimentele la începutul
vieții publice a lui Hristos. După Sf. Marcu, ne aflăm la Capernaum, în casa în care
sălășluiește Hristos împreună cu ucenicii

Săi, casă care le slujește drept „cartier general” (Mc 3, 20).
Este interesant de remarcat că, imediat
înainte de pericopă, Sf. Matei citează o prorocie a lui Isaia – „Iată Fiul Meu pe Care
L‑am ales, iubitul Meu întru Care a binevoit sufletul Meu; pune‑voi Duhul Meu peste El…” (Is. 42, 2‑4) – pentru a mărturisi
că Hristos a împlinit această prorocie. Putem spune că tot acest pasaj din Evanghelie este axat pe Duhul Sfânt și că ne luminează asupra pedagogiei lui Hristos cu
privire la Duhul, care purcede, ca și El, de
la Tatăl ceresc, Izvorul unic a toate câte sunt
(a se vedea mai jos).
Este adus la Iisus un om stăpânit de un
duh mut3 și orb (la Sf. Luca este numai mut).
În textul grec Evanghelia zice simplu: „un îndrăcit”, dar tradiția arată că este vorba de un
copil aflat într‑o stare de nesimțire, adus la Iisus de către părinții săi, ceea ce corespunde
bine cu adjectivul grecesc „kôphos3”, tradus
prin mut. Acest fapt real are un puternic
înțeles simbolic: Omul‑chip al lui Dumne-

1. Găsim asta și la Sf. Matei (12, 43‑45), însă nu ca
urmare a Evangheliei care ne interesează aici.
2. A se vedea Apostolia, nr. 130‑131, ianuarie‑februarie 2019.

3. Termenul grecesc kôphos poate însemna „mut”, dar
și „surd”, de unde uneori traducerea „surdo‑mut”.
Însă poate însemna și prost, inert, fără vlagă.
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zeu este un cuvânt după chipul Cuvântului
dumnezeiesc; este singura făptură înzestrată
cu vorbire, ceea ce îi îngăduie să‑și exprime
gândurile, să dea slavă lui Dumnezeu și să poruncească naturii, adică să fie chipul Ziditorului în cosmos. Demonii, geloși pe om, se
bucură mult când pot să‑i închidă gura. Orbirea are aceeași semnificație simbolică, dar
mai puțin puternică, deoarece și animalele
au primit darul vederii. Însă Omul, spre deosebire de ele, are capacitatea de a‑L „vedea
pe Dumnezeu” (ca Adam și Eva în Rai). A închide ochii cuiva înseamnă a‑l face să trăiască în întuneric (în singurătate) și să nu poată vedea „Soarele Dreptății”, pe Hristos4.
În alte pasaje din Evanghelie, mai ales
cu prilejul dezlegării copilului surdo‑mut5
(Mc 9, 17), se spune limpede că mut este
duhul [cel de sub Cer]; această neputință
nu este firească, biologică, deși la prima vedere pare o boală; același lucru se petrece
și aici. Acest demon are particularitatea de
a‑i face pe oameni muți și orbi6 – şi fiecare
demon are un rol specific în răutate, în distrugere, conform cetei îngereşti căreia îi
aparținea la început (adică ultimele opt cete
îngerești, prima, cea a Serafimilor, fiindu‑le
inaccesibilă, deoarece presupune ascultarea de Dumnezeu fără înțelegere, adică a‑şi
muri sieși7).
4. A închide ochii pentru totdeauna înseamnă și
moartea.
5. A se vedea Apostolia, nr. 49, aprilie 2012.
6. E posibil să fi fost doi demoni, unul pentru
muțenie și altul pentru orbire, însă Evanghelia
nu ne spune.
7. Asta va face Sf. Mihail în vremea răzvrătirii heruvimului Satanael, care va deveni Satana.
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Hristos este marele exorcist, Exorcistul
dumnezeiesc, și va trasmite această putere
Apostolilor, iar Apostolii o vor lăsa preoților.
El alungă demonul, iar mutul vorbește și
vede. Mulțimea e uluită și în mod spontan
vede în Iisus pe „Fiul lui David”. Poporul
este proroc.
De fiecare dată când Hristos ajunge undeva (ori Se întoarce acasă) I se aduc bolnavi și îndrăciți, iar faptul aceasta atrage
mulțimile. Așa se întâmplă şi în cazul de
faţă, iar printre cei mulţi sunt şi Farisei, de
fapt niște asceți rigoriști, și cărturarii „care
veneau de la Ierusalim” (după Mc 3, 22),
adică dascăli ai Legii, teologi. Încă de la începutul vieții publice a lui Hristos aceștia
I‑au fost potrivnici, L‑au hulit și au făcut totul pentru a încerca să‑L surprindă în
greșeală, pentru că nu trăia ca ei, nu vorbea
ca ei, nu făcea ca ei și mai ales pentru că era
foarte iubit de popor, lucru pe care sunt extrem de geloși. Clerul, teologii și asceții îl
urăsc pe singurul Preot, Iisus Hristos, Cel
Desăvârșit, „singurul fără de păcat”... Aşa că
Îl învinuiesc de ceva înfricoșător, deși
aveau dinaintea ochilor copilul izbăvit, vindecat, care strigă de bucurie. „Acesta nu
scoate pe demoni decât cu Beelzebul, că‑
petenia demonilor. ” Beelzebul8 era un idol
fenician antic, numit în textele rabinice
„Prințul Baal” (sau „domnul bălegarului9”,
8. În ebraică Baal‑z‑bûl, care va fi tradus cu
Beelzebul. Baal era marele zeu idolatrizat de
fenicieni. Păgânismul fenician a fost deosebit
de înfricoșător, prin jertfele omenești și magia
lui omniprezentă.
9. Bălegarul și necurățiile sunt idolatria, care este
o monstruozitate duhovnicească.
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„prințul necurățiilor9 ”). Este de fapt Satana. Sf. Ilarie ne lămurește: „Fariseii văd bine că
dezlegarea făcută depășea slăbiciunea omenească: neputând atribui aceste lucrări unui
om, și nevoind să recunoască pe Dumnezeu în Iisus, ei le atribuie Diavolului.”10. Această
învinuire îngrozitoare, monstruoasă, este o blasfemie11. Episcopul Ioan de Saint‑Denis va
spune: „(…) se împinge nelegiuirea până la capăt, Hristos este numit slujitor al Diavolului. Nu este cu putință a merge mai departe cu hula și absurditatea.”12.
Fariseii nu au îndrăznit să rostească această blasfemie dinaintea lui Rabbi, însă
Domnul știe tot. Cum este vorba de o învinuire gravă, rostită între ei (deşi dinaintea
poporului), merge să‑i înfrunte pe față. Îi împinge aşadar să se dea de gol. Hristos –
Înțelepciunea cea dinainte de veci – este senin și nu Se lasă impresionat, probabil pentru a nu da prea multă importanță lui Satana și pentru a liniști poporul, care crede în
El. Şi va răspunde mai întâi, după cum spune Sf. Ioan Gură de Aur 13, cu bun simț:
10. Sf Ilarie din Poitiers, Sur Matthieu (Despre Matei), I, pp. 277‑285, „Sources chrétiennes”, n° 254.
11. Blasfemie vine din grecescul blasphêmia: insultă, ocară. Este un cuvânt care ocărăște pe Dumnezeu, un
cuvânt sacrilegiu, o înjurătură sau o insultă împotriva lui Dumnezeu. La Evrei, se pedepsea prin omorârea
cu pietre (Lev. 24, 16).
12. Episcopul Ioan de Saint‑Denis (1905‑1970): Predică la cea de‑a treia duminică din Post (20 martie
1960), în Homélies (Predici) II, pp. 118‑121, Ed. de Forgeville, 2019
13. Sf. Ioan Gură de Aur, Commentaire de l’Evangile de Mathieu (Comentariu la Evanghelia după Matei),
predicile 40 și 41, pp. 259‑265, Ed. Artège, 2012.
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„Dacă satana scoate pe satana, s‑a dezbinat în sine; dar
atunci cum va dăinui împărăţia lui?”. Apoi adaugă: „Şi
dacă Eu scot pe demoni cu Beelzebul, feciorii voştri cu
cine îi scot14? De aceea ei vă vor fi judecători.” Și în
sfârșit: „Iar dacă Eu cu Duhul lui Dumnezeu” (la Sf.
Luca: „cu Degetul lui Dumnezeu15”) „scot pe demoni,
iată a ajuns la voi împărăţia lui Dumnezeu.”. Altfel spus,
l‑am învins pe Satana pentru că sunt mai puternic16 decât el; vai vouă dacă nu vedeți asta. „Cine nu este cu
Mine este împotriva Mea”. Dacă sunteți împotriva Mea,
sunteți cu Satana.
Și adaugă această sentință înfricoșă-toare: „Orice pă‑
cat şi orice hulă se va ierta oamenilor [dacă se pocăiesc], chiar (…) împotriva Fiului Omului…” (pentru
că greutatea cărnii care învelește persoana Mea poate induce în eroare și îl poate orbi pe cel care vorbește împotriva Mea...). Ce smerenie a lui Hristos, care Se pregătește
să‑i ierte pe toți cei ce Îl urăsc, dacă se pocăiesc! (Cf. ceea
ce îi va spune lui Petru: „De‑ţi va greşi fratele tău, doje14. Existau într‑adevăr exorciști evrei şi în Noul Testament (Fapte
19, 13).
15. Duhul Sfânt este „Degetul” Tatălui ceresc, pentru că El arată
persoanele, revelează ipostasurile şi manifestă alegerea Tatălui
ceresc. El va lucra și la Teofanie, arătându‑L pe Iisus din Nazaret
ca Fiu preaiubit al Tatălui, ca Mesia (Hristos).
16. Iisus Hristos este „Cel Tare”, Cel ce manifestă puterea dumnezeiască, atotputernicia dumnezeiască în slăbiciunea Omului.
În cântarea Trisaghionului, Serafimii Îl numesc „Sfinte Tare”.
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neşte‑l şi dacă se va pocăi, iartă‑l.” – Lc 17, 3). „… dar hula
împotriva Duhului nu se va
ierta nici în veacul aceasta
și nici în cel ce va să fie [în
Cer].”. Iar Sf. Marcu adaugă:
„Pentru că ziceau: are duh necurat [este îndrăcit].”.
Această sentință dumnezeiască este foarte importantă din punct de vedere teologic și duhovnicesc şi trebuie
să o lămurim.
Primul element teologic
ţine de faptul că Îl vedem aici
pe Hristos inițiindu‑i, puțin
câte puțin, în filigran, pe uce‑
nicii Săi cu privire la persoa‑
na și la iconomia Duhului
Sfânt. De fapt, Hristos se
pune pe același plan cu Duhul Sfânt, și deci cu Tatăl ceresc, ceea ce în ascuns înseamnă că este Dumnezeu. Părinții
Bisericii au spus adesea că
Hristos nu putea spune pe față
că Duhul Sfânt este o persoană dumnezeiască, pentru că
ar fi existat riscul unei viziuni
politeiste a lui Dumnezeu. Era
deja greu pentru ascultătorii
Lui să primească faptul că
Dumnezeu‑Tatăl avea un
Fiu‑Dumnezeu. Dacă ar mai
fi adăugat și că există un Dumnezeu‑Duh, acest lucru nu ar
fi fost primit. De altfel, în ceea

APOSTOLIA • NR. 144 • MARTIE 2020

TÂLCUL EVANGHELIEI

ce privește revelația Duhului, Hristos nu o
va face în chip intelectual. După ce va pleca
spre tronul dumnezeiesc le va dărui apostolilor Săi experiența directă a Duhului Sfânt,
cu prilejul Cincizecimii, cerând Tatălui să‑L
trimită asupra colegiului apostolic.
Cel de‑al doilea element teologic este
la fel de important. Hristos ne învață că a
săvârșit acest exorcism cu „Degetul lui
Dumnezeu”, adică cu Duhul Sfânt, și nu
prin El Însuși, ca Fiu. Asta înseamnă că cel
care făptuiește și lucrează în firea omenească a lui Hristos este Duhul Sfânt, pentru
că are acest caracter ipostatic de a „plini
toate” (mai ales firea omenească)17 și de
a‑L „dărui pe Dumnezeu”, de a dărui harul
dumnezeiesc și de a îndumnezei. Fiul este
cel ce poruncește demonilor, pentru că
este Cuvântul Tatălui, dar Duhul Sfânt,
Duhul Tatălui, este cel care îi alungă din
persoanele îndrăcite și le redă acestora libertatea și curăția.
Această revelație este și duhovniceas‑
că. Dacă îl luaţi pe Duhul Sfânt drept Satana, deci respingeți Duhul, nu veți putea să
Mă primiți nici pe Mine, căci numai Duhul
Sfânt vă poate arăta că Eu, Iisus din Nazaret, sunt Mesia, Fiul Omului și Mântuitorul lumii („nimeni nu poate să zică „Domn
[Dumnezeu] este Iisus, decât în Duhul
Sfânt” (1 Co 12, 3)). Și dacă nu Mă primiți,
nici Eu nu voi putea să vă dăruiesc iertarea
păcatelor prin botez, și deci să vă mântuiesc, căci pentru asta M‑a trimis pe pământ
Tatăl Meu; prin gura Mea, El vă propune
17. Duhul Sfânt este cel care plinește firea omenească a lui Iisus și o sfințește.

mântuirea, dar nu v‑o impune. Atunci veți
fi pierduți pentru totdeauna și meniți Iadului celui veșnic.
Această sentință poate să ne cutremure, fiindcă oricine poate avea îndoieli asupra lui și a căderilor sale, cu atât mai mult
cu cât demonii fac tot ce pot ca să ne împingă să greșim și să ne înfricoșeze18. Însă
nu trebuie să interpretăm sentinţa lui Hristos în manieră juridică. Să precizăm mai întâi că Iadul nu este un loc geografic, ci o stare duhovnicească, cea mai apropiată de
neființă (deci cea mai îndepărtată de Ființa
dumnezeiască). Doi Părinți ai Bisericii pot
să ne ajute în acest domeniu dificil: Sf.
Efrem Sirul19, din veacul al IV‑lea, și Sf. Si‑
luan de la Muntele Athos20, în secolul XX.
Sf. Efrem adaugă un termen la cuvântul
Domnului („fără plată”). Spre deosebire de
alte greșeli, care vor fi iertate fără plată (prin
gura însăși a lui Dumnezeu, Cuvântul), acest
păcat săvârșit în mod conștient [de a confunda Duhul Sfânt cu Satana] „nu va fi ier‑
tat fără plată: Dumnezeu va cere o plată în
gheena… Acel om va trebui să plătească
ceea ce datorează şi nu va putea fi curățit
18. Găsim multe medicamente duhovnicești pentru
a lupta împotriva acestei frici la Sf. Ioan Scărarul,
în Scara sa sfântă, mai ales la treapta a 23‑a.
19. Sf. Efrem Sirul, Commentaire de l’Evangile
concordant [Diatessaron] (Comentariu la Evanghelia concordantă), pp. 184‑187, „Sources chrétiennes”, n° 121.
20. Arhimandritul Sofronie [Sf. Sofronie cel Nou],
Cuviosul Siluan athonitul, trad. ierom. Rafail Noica, Editura Reîntregirea, Alba Iulia 2009. Subiectul este abordat în numeroase pasaje, dar mai ales
în capitolul XI al primei părți, pp. 227‑232.
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decât prin foc21… Pentru că L‑au pus pe
Domnul în rând cu demonii, Domnul îi pune
printre demoni.”. Cu privire la Iad, Sf. Efrem
lasă să se înțeleagă faptul că Dumnezeu nu
are alt mijloc de a‑i aduce la pocăință pe
păcătoșii nepocăiți, pentru că respectă întotdeauna libertatea pe care ne‑a dăruit‑o; nu
poate decât să‑i lase în plata lor, adică lui
Satana. Făcând această experiență duhovnicească tragică, îngrozitoare și monstruoasă,
omul păcătos își va aminti poate de „casa
Tatălui său”, ca fiul risipitor din pildă, și va
lua calea pocăinței.
Acest lucru va fi întărit de revelația pe
care Dumnezeu i‑o va da Sfântului Siluan,
care a trăit Iadul22 cel veșnic vreme de ani
îndelungați. „Ține mintea ta în iad și nu
deznădăjdui”, zice el, adică primește să fii
în această stare duhovnicească dincolo de
înțelegerea și de puterile omenești, și cu toate astea nădăjduiește mai departe în Dumnezeu. A deznădăjdui de la Bunătatea lui
Dumnezeu zădărnicește pocăința și deci închide ușa iertării. Asta înseamnă a nega
Ființa dumnezeiască și a cădea veșnic către
neființă. Hristos i‑a spus, în esență, lui Siluan: Eu sunt și în Iad, unde te aștept și nă21. Trebuie să reamintim că focul Iadului și cel al
îndumnezeirii sunt același foc, focul iubirii
dumnezeiești, care îi transfigurează pe cei ce îl
primesc și îi arde pe cei ce îl resping (ca și „Sabia
cu două tăișuri”, care este cuvântul Cuvântului:
ea dă viață celor care o primesc și îi ucide pe
cei care o resping).
22. Iadul poate fi experimentat încă de pe pământ, ca
și îndumnezeirea. Dumnezeu a îngăduit lucrul
acesta pentru Siluan nu ca judecată, ci spre a‑l călăuzi către o treaptă mai înaltă a sfințeniei și pentru a contribui la mântuirea a milioane de oameni.
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dăjduiesc ca cei osândiți să se pocăiască.
Veșnicia despre care vorbește Hristos aici,
în Evanghelie, nu este veșnicia dumnezeiască, ontologică, legată de firea dumnezeiască. Este veșnicia relativă, legată de voia
liberă a omului, pe care Dumnezeu i‑a dăruit‑o celui ce este chip al Său și pe care nu
o încalcă niciodată. Dumnezeu niciodată
nu Se impune, Se propune, căci nu poate să
existe iubire fără libertate. Omul este pe veci
liber să răspundă iubirii lui Dumnezeu sau
să o respingă. Dumnezeiasca Treime așteaptă să ne întoarcem inimile în chip liber
către Ea, să ne pocăim sincer de păcatele
noastre și să O iubim în chip liber.
Sfântul Siluan va ieși din Iadul cel veșnic,
iar această experiență duhovnicească unică este o comoară dătătoare de nădejde
pentru toți oamenii. Fie binecuvântat pentru că a primit să poarte această povară
uriașă pentru noi.
Un lucru remarcabil este că acești doi
Părinți ai Bisericii, Sf. Efrem și Sf. Siluan, au
exprimat același adevăr la o distanță de 16
veacuri, unul prin gândirea înainte‑văzătoare (theoria), iar celălalt prin experiența duhovnicească (praxis). A fost poate nevoie
de timp ca Biserica să fie gata să primească
acest adevăr, după ce se va fi dezbărat de formalismul și juridismul ecleziastic; pentru că
acest adevăr, care „sparge canoanele”, este
pur duhovnicesc și prorocesc. El vine din
Răsărit și înflăcărează Apusul; este ca o rândunică duhovnicească vestind primăvara întoarcerii Bisericii la unitatea ei dintâi.
Pr. Noël TANAZACQ, Paris
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LITURGIC

RUGĂCIUNILE DE INVOCARE A DUHULUI SFÂNT ȘI SEMNUL
SFINTEI CRUCI LA SFINTELE TAINE1

O

mul este trup și suflet unite în chip
tainic. Atunci când trupul omului
este atins de cele sfinte se împărtășește din această stare de sfințenie și sufletul.
De asemenea, când sufletul se împărtășește
de har (prin cuvântul lui Dumnezeu și prin
rugăciune) și trupul se sfințește. Întrebarea
este: cum se sfințesc cele prin care însuși omul
se sfințește?
Orice sfințire se săvârșește printr‑o rugăciune de invocare a harului Duhului Sfânt
(epicleză) și prin pecetluirea cu semnul
Sfintei Cruci (binecuvântare) – ori numai
printr‑una dintre acestea – sau prin apropierea şi atingerea de cele sfinte.
Spre exemplu, Darurile de pâine și vin se prefac în Trupul și în Sângele Domnului
în momentul în care preotul rostește2 la Liturghie epicleza euharistică (rugăciunea
de invocare a Duhului Sfânt): „Încă aducem Ție aceasta slujire cuvântătoare și fără de
sânge și Te chemăm și Te rugăm și cu umilință la Tine cădem: Trimite pe Duhul Tău Cel
1. În accepțiunea generală a cuvântului taină (sau mister), care se cuprinde în orice lucrare liturgică implicând prezența harului dumnezeiesc.
2. Unii cred în mod eronat că prefacerea Darurilor are loc în momentul rostirii Troparului Ceasului al
III‑lea („Doamne, Cel ce în ceasul al treilea ai trimis pe Preasfântul Tău Duh…”), care de fapt este un
adaos târziu și nepotrivit în cadrul Liturghiei Euharistice.
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Sfânt peste noi și peste aceste Daruri, ce sunt
puse înainte.”. Apoi binecuvintează peste Sfântul Agneț, zicând: „Și fă Pâinea
aceasta Cinstitul Trup al Hristosului Tău.”
(diaconul sau poporul răspund „amin”).
După care binecuvintează Sfântul Potir,
zicând: „Iar ceea ce este în potirul acesta,
Cinstitul Sânge al Hristosului Tău. Amin.”.
Şi binecuvântându‑le pe amândouă, zice:
„Prefăcându‑le cu Duhul Tău cel Sfânt.
Amin. Amin. Amin.”. Acesta este momentul cel mai tainic al Bisericii, pentru că
prin sfințire pâinea și vinul nu devin doar
pâine și vin sfințite, ci devin Trupul și
Sângele lui Dumnezeu, întrupat Om, care
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se dau spre împărtășire creștinului, întru
curățire de păcat, întru luminare și îndumnezeire.
De asemenea, la Taina Botezului preotul sfințește apa din cristelniță înmuindu‑şi degetele în ea și făcând semnul crucii de trei ori, de fiecare dată rostind
rugăciunea de invocare: „Tu Însuți,
Iubitorule de oameni, Împărate, vino și acum
cu pogorârea Sfântului Tău Duh, și sfințește
apa aceasta”, care se face „apă de izbăvire,
apă de sfințire, curățire trupului și sufletului, dezlegare legăturilor, iertare păcatelor,
luminare sufletului, baie de‑a doua naștere,
înnoire duhului, har de înfiere, îmbrăcăminte de nestricăciune, izvor de viață.”. La Taina
Mirungerii, harul Duhului Sfânt este invocat prin simpla numire a Duhului, unită cu semnul prin care am fost mântuiți
(Crucea), iar preotul zice: „Pecetea darului Sfântului Duh.” – care pecetluiește toate simțurile omului. Harul Duhului Sfânt
nu este chemat să vină asupra unei materii (pâine, vin, apă sau ulei, ca la Sfântul
Maslu) care mai apoi să sfințească omul
prin împărtășire sau prin atingere, ci asupra omului însuși, așa cum, în epicleza euharistică, preotul cheamă coborârea harului peste noi și peste Daruri. Acest lucru
se realizează și la Taina Spovedaniei, când
penitentul primește dezlegare de păcate
prin coborârea harului curățitor, dar şi la
Taina Cununiei, când cei doi sunt uniți
de Dumnezeu pentru a deveni „un singur
trup”, sau la Taina Hirotoniei, când harul
lui Dumnezeu este invocat spre a se coborî direct asupra celui ales, prin punerea
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mâinilor episcopului, pentru a‑l sfinți drept
„uns al lui Dumnezeu” și pentru a fi
„desăvârșit rob al Său”.
Însă nu doar Sfintele Taine au epicleză (rugăciune de invocare a Duhului Sfânt),
ci toate slujbele Bisericii; de aceea începem aproape întotdeauna cu „Împărate
Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului,
Care pretutindeni ești și toate le plinești, vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino
și te sălășluiește întru noi…”. Suntem
conștienți că fără „Dumnezeu nu putem face
nimic” și că prin Duhul Sfânt Dumnezeu
le „plinește pe toate”, adică le aduce la împlinire în Sine. Astfel, unul dintre profesorii noștri de liturgică spune: „Biserica
cheamă Duhul prin toate manifestările sale
cultice, dar mai cu seamă prin Taine. În acest
sens vorbim de epicleza Botezului, prin care
cel botezat se face membru al Trupului tainic, de epicleza Mirungerii, Cincizecimea
personală, prin care o fiinţă umană devine
harismatică, deci creatură nouă, de epicleza
Pocăinţei, a Hirotoniei, a Nunţii, a Maslului, prin care toate se sfinţesc şi se înalţă. Însuşi gestul pe care‑l face creştinul când se însemnează cu Sfânta Cruce este un act epiclectic
care îl transformă pe creştin în cruce vie a lui
Iisus Hristos. Orice sacrament şi, în consecinţă, orice act spiritual creştin posedă mica
sa Cincizecime, ungerea Duhului, pentru că
toate au o intenţie epicletică.”.3 4
3. Arhim. dr. Vasile Miron, Studii de Teologie
L i t u rg i c ă ș i d e E d u c a ț i e R el i g i oa s ă,
E.I.B.M.B.O.R, Bucureşti, 2005, p. 175.
4. O mărturie prețioasă care întărește cele spuse
mai înainte ne‑a rămas de la Părintele Mihail

Însăși tămâia adusă ca jertfă lui Dumnezeu la sfintele slujbe este binecuvântată, și avem pentru asta două rugăciuni.
Una dintre ele (care, după părerea liturgiștilor, ar trebuie să se folosească doar la
sfârșitul Proscomidiei, când se acoperă și
se cădesc Sfintele Daruri5) sună astfel:
„Tămâie aducem Ție Hristoase Dumnezeul
nostru întru miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care primind‑o întru Jertfelnicul Tău cel mai presus de ceruri, Trimite‑ne
nouă harul Preasfântului Tău Duh.”. O
altă rugăciune, care se folosește în celelalte situații, spune: „Binecuvântată este
tămâia sfinților Tăi, Doamne, totdeauna,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”
(sau, la greci, „Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în
vecii vecilor. Amin.”).
Să luăm aminte din tot ce am spus mai
sus că cele afiorisite Domnului se binecuvintează prin rugăciune și prin semnul
Sfintei Cruci. Aşadar, toate se fac spre
sfințirea omului, prin Duhul Sânt.
Preot Daniel Stîngă
Lungeanu, fost deținut politic, care a suferit
mult în temnițele comuniste și care zice: „Cu
fiecare semn al crucii pe care omul îl face peste
trupul său picură harul în inima sa.”. Tot el ne‑a
lăsat mărturii despre rugăciunea inimii, despre ceea ce se întâmplă la Sfânta Liturghie în
mod tainic și despre cât de mare este folosul
binecuvântării preotului.
5. A se vedea punctul de vedere al liturgistului
Ioannis Foundoulis, în Dialoguri Liturgice, II,
trad. Sabin Preda, Editura Bizantină, București,
2009, p. 136.
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Z

icea avva Isidor Pelusiotul că viața
fără de cuvânt mai mult folosește
decât cuvântul fără viață. Căci viața
și tăcând folosește, iar cuvântul şi strigând,
supără. Dar dacă și cuvântul și viața se vor
întâlni, vor face o icoană a toată filozofia.
Același zicea: „Faptele cele bune
cinstește‑le. Nu te închina desfătărilor. Că
faptele cele bune sunt lucru fără de moarte, iar desfătările lesne se sting.”.
Zis‑a iarăși : „Mulți dintre oameni poftesc cu adevărat fapta bună, dar pe calea
care duce spre dânsa întârzie să umble. Iar
alții nici fapta cea bună nu socotesc că este.
Trebuie doar pe aceia să‑i plecăm să lepede pregetarea, iar pe aceștia să‑i învățăm că
fapta bună cu adevărat este faptă bună.”.
Zis‑a iarăși că răutatea i‑a îndepărtat
pe oameni de la Dumnezeu și pe unii de
alții i‑a dezbinat. Deci, de aceasta cu toata
osârdia trebuie să fugim și să alergăm după
fapta cea bună, care la Dumnezeu ne aduce și pe unii cu alții ne unește. Iar hotarul
faptei celei bune și al filosofiei este neprefacerea cea cu pricepere.
Zis‑a iarăși: „Fiindcă mare este
înălțimea smeritei cugetări şi căderea
mândriei, vă sfătuiesc pe voi ca pe aceea
să o iubiți, iar întru aceasta să nu cădeți.”.
Avva Isidor Pelusiotul

12

P

ostul este o silire a firii și o tăiere
împrejur a dulceții gâtlejului, curmarea aprinderii, alungarea gândurilor rele și eliberarea de visări, curăția rugăciunii, luminătorul sufletului, paza
minții, înmuierea învârtoșării, ușa străpungerii inimii, suspinul smerit, zdrobirea veselă, încetarea multei vorbiri, începutul liniștirii, străjerul ascultării, ușurarea
somnului, sănătatea trupului, pricinuitorul nepătimirii, iertarea păcatelor, ușa și
desfătarea Raiului.
Sfântul Ioan Scărarul,
Scara, Cuvântul al 14‑lea

P

ostind Domnul patruzeci de zile în
pustie, mai pe urmă a flămânzit, arătând firea cea omenească. Suflete,
nu te lenevi; de va năvăli asupra ta
vrăjmașul, alungă‑l cu rugăciuni și cu postire, departe de la picioarele tale.
Sfântul Andrei Criteanul,
Canonul cel Mare

Z

is‑a Avva Visarion: „Când ești în
pace și nu ai altă luptă, atunci mai
mult să te smerești, ca nu cumva
bucurie străină intrând, să ne lăudăm şi
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să fim dați la război. Că de multe ori
Dumnezeu, pentru neputințele noastre,
nu ne lasă să fim dați spre luptă, ca să nu
pierim.”.
Un frate, locuind împreună cu alți frați,
l‑a întrebat pe avva Visarion: „Ce voi face?”.
I‑a zis lui bătrânul: „Taci și nu te număra
pe tine cu ceilalți.”.
Avva Visarion murind, zicea că trebuie să fie călugărul ca Heruvimii și Serafimii:
tot ochi.
Avva Visarion

rilor de dulceți, rod de rușine.Precum
tatăl se grijește de fiu, așa și Hristos se grijește de trupul cel ce pătimește rău pentru
dânsul, și aproape de gura lui este totdeauna. A lucrării aceea cu înțelepciune, neprețuită îi este dobânda.
Sfântul Isaac Sirul,
Cuvântul al 56‑ lea

P

recum norul acoperă
lumina Lunii, așa aburii pântecelui gonesc
înțelepciunea lui Dumnezeu
din suflet. Și precum este văpaia focului în lemne uscate,
așa este și trupul când pântecele este plin. Și precum
materie de la materie crește
văpaia focului, așa și felul
mâncărurilor mișcarea trupului. În trupul cel iubitor de
dulceți cunoștința lui Dumnezeu nu locuiește. Și cel ce
își iubește trupul său Darul
lui Dumnezeu nu îl va dobândi. Precum din chinuri se
naște rod care veselește pe
ceea ce l‑a născut, așa din
osteneala gâtlejului și a tot
trupul se naște în suflet rod,
cunoștința tainelor lui Dumnezeu; iar leneșilor și iubito-
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M

aia e cerșetoare. A crescut prin
casele de copii și încă se luptă să
scape de coșmarul pe care l‑a
trăit în toți aceşti ani, care ar fi trebuit să fie
cei mai frumoși ai vieții sale.
‑ Unde să mă duc la muncă? le răspunde pe un ton agresiv celor care îi spun să
nu mai întindă mâna și să meargă să muncească.
Maia nu cunoaște alt fel de a se exprima.
Așa i s‑a vorbit atâția ani de zile, așa știe să
răspundă. A trecut prin multe mâini în anii
înfricoșători ai copilăriei, însă niciuna nu i‑a
arătat caldură, niciuna nu i‑a alinat durerea.
Dimpotrivă, au fost mereu instrumente de
pedeapsă pentru neastâmpărul ei, normal
la un copil, şi deloc mângâiere pentru o durere pe care niciun copil din lume nu o poate purta de unul singur.
Maia stă acum la ușa unui salon în care
are loc o pomană. Înăuntru sunt oameni
îmbrăcați cu haine scumpe, curați, frumoși,
bogați și plini de slavă. Maia e uimită de o
lume din care ar vrea să facă parte, dar știe
că nu are șansa unui astfel de viitor. E
conștientă că a pierdut prea multă vreme
în casa întunecată a oferlinatului, în beciurile blocurilor, disperată să fugă de imaginile terifiante ale unei realități mult prea

14

dure pentru un suflet de copil însetat de
dragostea părinților. Acum așteaptă cuminte să se deschidă ușa și să primească
ceva de mâncare. Fie şi doar o mică parte
din resturile mesenilor îi vor ajunge pentru o săptămână, dacă nu și mai mult.
Înăuntru domină sobrietatea. Coliva
tocmai se stropește cu vin. E un vin costisitor, care îi lasă cu gura căscată pe toți
cei ce stau să se înfrupte din bunătățile
pregătite pentru sufletul răposatei, abia
așezată în locul de veci. Încep să se perinde pe la mese nenumărate feluri de mâncare, spre încântarea participanților: aperitive pompoase, fripturi exotice, fructe
învelite în ciocolată, prăjituri delicioase
și băuturi scumpe. Coliva, lăsată undeva
într‑un colț retras, pare un musafir nepoftit la această masă.
O doamnă în vârstă îl abordează pe părintele care a slujit parastasul.
‑ Părinte, eu nu am mai văzut așa ceva.
Totul e organizat ca la carte.
‑ Da, într‑adevăr, e ca dintr‑o carte pe care
eu nu am citit‑o niciodată, îi răspunde părintele. Văd însă că sunt multe scaune libere.
‑ Ar fi trebuit să vină rudele din America.
Din păcate nu au reușit să ajungă, răspunde
doamna.
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‑ Sunt scaunele săracilor care stau la ușă,
părinte, spune fratele
răposatei. Dar suntem
prea săraci la suflet ca
să facem pomană cu
săracii. Părinte, de ce
nu i‑ați spus și dumneavoastră că ospăţul
ăsta e o risipă și că pomana și‑a pierdut deja
sensul?
‑ Domnule, eu
mi‑am făcut datoria.
I‑am spus nepotului
dumneavoastră că o pomană adevărată se face
cu săracii care nu pot
răsplăti această faptă.
‑ Și? întreabă unchiul, curios.
‑ Și mi‑a răspuns simplu: „Părinte, când
o muri mama dumitale așa să faci.”.
La finalul ospățului fiecare primește
pentru acasă o traistă. Oamenii iau bucuroși
traista tradițională în care au fost puse cu
grijă bucate scumpe. „Dumnezeu să o odihnească”, zice fiecare, bucurându‑se că nu
pleacă acasă cu mâna goală.
Maia e și ea bucuroasă. Ușa salonului se
deschide. Maia întinde mâna cerșind o bucată de pâine.
‑ Nu‑i dați nimic, că asta mănâncă mult.
Ia uitați‑vă ce grasă e, zice un domn așezându‑și pălăria pe cap, satisfăcut că a putut
mânca atât cât și‑a dorit.
„Cât de ușor ne proiectăm neputințele
asupra celorlalți”, îşi zice în gând părintele,

mâhnit; apoi o ia pe Maia deoparte, îi dă
traista pe care tocmai a primit‑o şi îi îndeasă în buzunar câteva bancnote.
Maia se uită la părinte cu lacrimi în ochi.
Își vâră mâna în buzunar, ia una din bancnotele pe care le‑a primit și i‑o dă înapoi părintelui, rugându‑l:
‑ Părinte, faceţi, vă rog, un pomelnic pentru toți copiii din orfelinate, ca să le aline
Dumnezeu suferința.
Maia zâmbește și îi mulțumește părintelui că a salvat‑o de la umilința de a cere
milă de la cei ce nu au decât dispreț pentru săraci. Şi pornește spre casa ei de nicăieri, ducându‑și în spate, cu fală, traista de
la pomană.
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DUMNEZEU
Î

n perioada Postului Mare, de obicei
la Pavecerniță, cântăm „Cu noi este
Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă
plecați, căci cu noi este Dumnezeu”, motiv pentru care considerăm că ar fi potrivit să poposim duhovnicește asupra cântării, să înțelegem contextul în care a
apărut, semnificația ei de început, și să îi
dăm o interpretare actuală.
ORIGINEA BIBLICĂ

Textul de mai sus nu se găsește în originalul ebraic, așa cum este tradus în Biblia editată cu binecuvântarea Sfântului
Sinod. În capitolul al optulea din Cartea
Profetului Isaia există doar începutul cântării („cu noi este Dumnezeu...”), însă plasat la finele unui fragment care are următorul conținut: „Și Domnul mi‑a grăit mai
departe (v. 5): «Fiindcă acest popor nu
vrea apa Siloamului1, care curge liniștit, ci
vrea să aibă pe Raason și pe fiul lui Romelias ca rege peste voi (v. 6); de aceea, iată,
Domnul trimite asupra voastră apa cea
mare și năvalnică a Râului (Eufrat), pe re1. Este vorba de apa acelui Siloam la care se referă
Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în 9, 5.
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gele asirienilor și slava lui…(v. 7); […]
și tabăra lui va fi astfel că va umple largul
țării tale.» Cu noi este Dumnezeu.”.
Care este contextul și ale cui sunt
cuvintele din fragmentul de mai sus?
Introducerea „şi Domnul mi‑a grăit mai
departe” ne sugerează că Isaia continuă
aici o profeție pe care a început‑o mai
înainte (cap. 8, 1), totul fiind încorporat
în Proto‑Isaia, adică în prima mare
secțiune a cărții, care cuprinde capitolele 1‑39. Versetele din 7, 1‑9, 6 ar fi cele
mai vechi din Isaia 1‑12 și ar reprezenta
„așa numita Carte a lui Emmanuel, căreia i s‑a adăugat ca o prefață scena învestirii în misiune a profetului” (Is. 6)2. Începutul activității prorocului este asociat
aici cu moartea regelui Ozia (781‑740
î.Hr.). Mai târziu, „în timpul lui Achaz
(736‑716 î.Hr.), Asiria devine tot mai
amenințătoare: în 734 î.Hr., expediția lui
Tiglat Pileser ajunge până în Gaza.”. Rega2. Francisca Băltăceanu, Monica Broșteanu,
Introducere la Isaia, în Septuaginta 6/1, Colegiul
Noua Europă, Polirom, București, Iași, 2011,
pp. 15‑16. Contextul istoric a fost acesta: Isaia
a trăit în Regatul lui Iuda și a fost contemporan cu regii Ozia/Azaria (781‑740 î.Hr.), Iotam
(740‑736 î.Hr.), Achaz (736‑716 î.Hr.) și
Iezechias (715‑698 î.Hr.).
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tul sirian al Damascului, coalizat cu Regatul de Nord al Samariei (sau al lui Efraim),
îi propune Ierusalimului o alianţă pe care
Achaz o refuză, văzându‑se astfel nevoit
să facă faţă atacului celor două regate. Ca
să le țină piept, Achaz cere ajutorul asirienilor, care vin și cuceresc aproape
„întregul Iuda”, în 701 rămânând independente doar Ierusalimul și împrejurimile. Pentru a‑și arăta simpatia față de
asirieni, Achaz le tolerează cultul păgân
și îl sacrifică pe cel întâi‑născut al său3.
Din această perioadă datează Cartea lui
Emmanuel.
Numele simbolic pe care Isaia trebuia
să i‑l dea fiului său4, „Repede‑pradă‑grabn
ic‑jefuiește” (8, 3), reprezenta profeția conform căreia Damascul și Samaria vor fi jefuite de Asiria. Constatarea divină că „acest
popor nu vrea apa Siloamului care curge
3. „În al șaptesprezecelea an al lui Phakeea, fiul
lui Romelias, a ajuns rege Achaz, fiul lui
Ioatham, regele lui Iuda (1). Achaz era de
douăzeci de ani când [a început] să domnească
și a domnit în Ierusalim vreme de șaisprezece
ani. Și nu a făcut [ce este] drept în ochii
Domnului Dumnezeului său, cu credință, ca
părintele său David (2), ci a umblat pe calea
lui Ieroboam, fiul lui Nabat, regele lui Israel; și
l‑a trecut pe fiul său prin foc, după spurcăciunile
neamurilor pe care Domnul le alungase din
fața fiilor lui Israel.” (4 Reg. 16, 1‑3).
4. Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă că aici nu este
vorba de copilului profetului, ci de Pruncul
Sfânt, căci după nașterea Sa dracii, templele
păgâne și sinagoga au fost prădate de sufletele
celor care cred în El. Sfântul Ioan Gură de Aur,
Scrieri, III, Omilii la Matei. Traducere,
Introducere, Indicii și Note de Pr. D. Fecioru,
EIBMBOR, București, 1994, pp. 67‑68.

liniștit, ci vrea să aibă pe Raasson și pe fiul
lui Romelias ca rege peste voi” surprinde
nesupunerea evreimii față de Yahweh, lucru deosebit de grav, căci L‑au lepădat pe
Domnul și n‑au păzit prima și cea mai importantă poruncă a Decalogului. Cu toate
acestea, „apa Eufratului”5, de unde veneau
asirienii, „nu va ajunge decât până la gât”,
ceea ce vrea să spună că, în momentul în
care erau pe punctul de a asedia Ierusalimul (în 701), asirienii au fost obligaţi să se
retragă pentru a‑și apăra țara de pericolul
babilonian. Acum este pronunțat cuvântul
Emmanuel, ca o întrezărire a ultimei
speranțe în fața unui dezastru iminent (altfel spus, deși sunteţi într‑o situaţie critică,
veniți‑vă în fire, nu deznădăjduiți, căci „cu
noi este Dumnezeu”).
UN NUME BIBLIC
CALCHIAT: EMMA‑NU‑EL
Cuvântul ִעָּמנוֵּאל, ̒Immānū‑̓ēl, este
format din prepoziția עם
ִ (im = cu), din
pronumele personal abreviat ּ ח נ ו
ְ ֵ ּנ
5. Să remarcăm că apa Siloamului și râul Eufrat
sunt puse sinecdotic în antiteză: Siloamul este
un simbol al lui Yahweh, iar Eufratul reprezintă poporul și regele asirian, împreună cu zeii
lor. Aşadar, prezenței binefăcătoare a apei care
curge liniștit și reconfortant i se preferă apa învolburată care distruge tot ce găsește în cale și
care nu adapă pământul sau sufletul omului.
Aşa cum apa este esenţială vieții biologice, la
fel este și în plan duhovnicesc „apa cea vie”,
care susține viața spirituală a unui popor. Aici
se potrivesc metaforele din Ieremia 2, 13: „Căci
două rele a făcut poporul Meu: M‑au părăsit
pe Mine, izvorul apei vii, și și‑au săpat rezervoare sparte, care nu vor putea ține apa.”.
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ma originală, Immānū‑̓ēl, și verbul
(subînțeles) „a fi” au dat numele
propriu Emanuel7, tradus prin expresia „cu noi este Dumnezeu”, care
este o mărturisire de credință.
La Isaia se găsește pentru prima
dată personajul regal prin care Dumnezeu va lucra în istoria poporului
ales și a lumii întregi: acesta va fi din
neamul lui David (2 Reg. 7, 12‑16).
Prin sfântul proroc Dumnezeu
dorește să‑i dea un semn lui Achaz,
iar semnul acesta va fi nașterea copilului cu nume simbolic Emanuel,
care este semnul lucrării mântuitoare divine (7, 10‑17). El va întemeia pacea, dreptatea, cunoașterea lui
Dumnezeu (11, 1‑9).8
(nachnu = noi) și din substantivul comun
אל
ֵ (ēl = Dumnezeu); împreună formează substantivul propriu Immanuel, care înseamnă „cu noi (este) Dumnezeu”6. For6. Transliterarea cu dublu „m” a lui Emanuel, în
ebraică și în unele limbi, este dată de prezența
unui punct în centrul literei „( ָּמmem”), numit
dagheș forte, care are rolul de a dubla litera respectivă. Pentru unii dintre noi aceste specificări sunt de prisos, însă ar fi bine de ştiut că
părinții care și‑au numit copiii „Emma” sau le
prescurtează astfel numele nu fac altceva decât să pocească unul dintre cele mai importante nume divine și să‑și cheme progeniturile
prin conjuncția „cu”, lucru care stârnește şi râsul și plânsul. Este ca și cum în loc de Mihai ar
pronunța doar „Mi”, pronume interogativ care
înseamnă „cine”, iar în loc de „Mihai, vino încoace” ar zice „Cine, vino încoace” (sau „Cu
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CULTUL BISERICII
ȘI INTERPRETAREA
PATRISTICĂ
Celelalte îndemnuri cuprinse în numele profetic Emanuel exprimă credința în
atotputernicia divină, care poate interveni
oricând, ajutându‑i pe cei aleși în defavoa(în loc de Emma), ce faci?”). Atenție deci la
snobismele moderne și la neștiință.
7. Numele copilului simbolizează prezența lui
Dumnezeu, care va mântui poporul Său, şi
apare în Is. 7, 14; 8, 8‑10; Ps. 46, 8‑12. Francis
Brown, D.D., D. Litt., The Brown‑Driver‑Briggs
Hebrew and English Lexicon, Hendrickson
Publishers, Massachusetts, 2007, p. 769.
8. Francisca Băltăceanu, Monica Broșteanu, Introducere la Isaia, în Septuaginta 6/1, Colegiul Noua
Europă, Polirom, București, Iași, 2011, pp. 19-20.
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rea neamurilor idolatre și a planurilor lor:
„Înțelegeți, neamuri, și vă plecați; ascultați
până la marginea pământului; cei puternici,
plecați‑vă; căci, și dacă v‑ați întări iarăși,
iarăși veți fi înfrânți! (8, 9)9 [...] Și orice
plan ați urzi, îl va risipi Domnul; și orice
vorbă ați vorbi, nu va sta în picioare, căci
cu noi este Domnul Dumnezeu.” (8, 10).
Sunt pomenite aici momentele de cumpănă prin care au trecut evreii, căci încercările pe care le‑au pătimit le‑au dat încrederea
că nu vor fi părăsiți definitiv de Dumnezeu;
conștiința aceasta o au și azi. Mai mult, evreii
amintesc „neamurilor” și celor puternici să
se plece în fața atotputerniciei divine, căci
„orice plan și orice vorbă” vicleană împotriva
drepților nu pot rămâne ascunse, nu vor avea
șansa de a se împlini.
După cum știm, la nașterea Domnului,
Sfântul Evanghelist Matei a citat profeția
din Isaia 7, 14, în care se găsește numele divin Emanuel: „Acestea toate s‑au făcut ca
să se împlinească ceea ce s‑a zis de Domnul prin prorocul care zice: «Iată, Fecioara
9. Între variantele de traducere din ebraică enumerăm: „Ridicați strigăt de război, popoare, și
sfărâmați‑vă. Ascultați, toate pământurile îndepărtate. Pregătiți‑vă de război și veți fi
sfărâmați. Pregătiți‑vă pentru bătălie și veți fi
spulberați.” (NIV). „Fiți sfărâmate, o, popoare, și fiți spulberate în bucăți. Auziți toți cei din
țări îndepărtate. Încingeți‑vă, dar veți fi distruși
în bucăți. Încingeți‑vă, dar veți fi sparți în
bucăți.” (NKJ). „O, neamuri, suferiți răul și veți
fi distruși. Și ascultați, toți cei din locurile îndepărtate ale pământului. Încingeți‑vă și veți
fi distruși.” (IB). Din toate aceste traduceri reiese clar cât de mare este puterea lui Dumnezeu,
care îi duce la disperare pe vrăjmașii săi.

va avea în pântece și va naște Fiu și vor
chema numele Lui Emanuel, care se
tâlcuiește: Cu noi este Dumnezeu».” (Mat.
1, 22‑23). Sfântul Ioan Gură de Aur arată
că, datorită minunilor făcute de Hristos,
credincioșii, mulţi veniţi din rândurile păgânilor, vor chema numele Său Emanuel,
căci altfel „cum poate un om păcătos să facă
asemenea minuni?” (Ioan 9, 16). Este foarte
elocventă remarca ioaniană: „Totdeauna a
fost Dumnezeu cu oamenii, dar niciodată
atât de lămurit ca acum.”10. Pentru că niciodată Fiul lui Dumnezeu, Cea de a Doua
Persoană a Preasfintei Treimi, nu S‑a apropiat (atât de mult) de omfără să‑și asume
firea și condiția umană, fără să fie om cu
adevărat. Și niciodată Dumnezeu nu S‑a
dăruit pe Sine creștinului ca în Sfânta
Împărtășanie: „Eu sunt pâinea cea vie, care
s‑a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe
care Eu o voi da pentru viața lumii este trupul Meu.” (Ioan 6, 51). Niciodată nu și‑a
pus cineva sufletul pentru noi ca El: „Mai
mare dragoste decât aceasta nimeni nu are,
ca sufletul lui să și‑l pună pentru prietenii
săi. Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți
ceea ce vă poruncesc.” (Ioan 15, 13‑14).
ROLUL MĂRTURISIRII
DE CREDINȚĂ PENTRU
OMUL MODERN
Prin cântarea „Cu noi este Dumnezeu”, prin repetarea, la finalul fiecărui stih,
10. Sfântul Ioan Gură de Aur, Idem, p. 68.
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a refrenului „căci cu noi este Dumnezeu”, se face o adevărată mărturisire de crez.
„Dezvăluind lucrările lui Dumnezeu, Sfintele Scripturi sunt mai întâi o descoperire
a Lui către poporul ales. În ele, El se arată ca fiind Cel ce a făcut lumea și pe om și
care lucrează la păstrarea credinței drepte și a unității poporului ales. Dar, în Scriptură, și noi avem astăzi descoperirea lui Dumnezeu, făcută prin cuvinte și fapte, care
arată iubirea, judecata, lucrarea plină de înțelepciune și purtarea Lui de grijă (pronia) pentru om.”11
Auzind că „neamurile” şi cei ce doresc răul creștinilor sunt chemaţi „să se plece”,
deoarece „cu noi este Dumnezeu”, omul se întărește mult în credința lui și cere
ajutorul: „Dumnezeule, vino în ajutorul meu! (2) Să fie rușinați și făcuți de ocară
cei ce caută sufletul meu, să dea înapoi și de tot să se rușineze cei ce‑mi voiesc rele
(3), să dea înapoi pe dată, rușinați, cei ce îmi zic: «Bine! Bine!» (4). Să se bucure
și să se veselească de Tine toți cei care te caută și să spună pururi: «Preamărit fie
Dumnezeu» cei ce iubesc mântuirea ta! (5)” (Ps. 69)12. Conștientizarea, de către
11. Diac. Adrian Sorin Mihalache, Lumina Celui Nevăzut. O privire teologică în raționalitatea Creației și teoriile științifice recente despre Univers, vol. I, Editura Basilica, București, 2016, p. 266.
12. Un dublet al acestui psalm se găsește în Os. 39, 14‑18. Scopul pentru care a fost scris este elocvent:
când David își amintea de păcatul făcut cu Batșeba și de uciderea lui Urie căuta psalmul ca pe o
doctorie împotriva demonilor, ca să nu mai cadă din nou, căci amintirea păcatelor îl străpungea
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fiecare dintre noi, că prezența lui Dumnezeu este o realitate a vieții cotidiene
presupune o credință puternică. Pentru
perioada postului, mărturisirea de
credință prin cântare întăreşte şi înalţă
viaţa duhovnicească, mai ales că „lupta
noastră nu este împotriva trupului și a
sângelui, ci împotriva începătoriilor,
împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor acestui veac, împotriva duhurilor
răutății, care sunt în văzduhuri.” (Ef. 6,
12). Iniţierea în taină este una din cheile
de interpretare a textului sfânt, prin ea
dându‑se înțeles duhovnicesc unui fapt
istoric petrecut cu ani în urmă. Puternicii zilei de astăzi, însă, și cei ce se întăresc
împotriva dreptcredincioșilor sunt oamenii necredincioși și duhurile răutății sau
diavolii, dar izbânda lor nu ține de puterea mărginită pe care ar avea‑o prin
îngăduința lui Dumnezeu, ci de cât de
mult spațiu le dăm noi, creștinii, în inima,
în mintea și în faptele noastre.13
Pentru a înţelege mai bine cât de important e să conștientizăm faptul că
„Dumnezeu este cu noi”, iată pilda unei
povestiri: cândva, într‑o mănăstire mare
și bogată, viața duhovnicească era înalmai tare decât spaima de vrăjmași. Un alt
motiv ar fi amintirea relelor pe care David le‑a
pătimit de la potrivnicii săi (între care și
Abesalom), spre a nu uita ajutorul pe care
Dumnezeu i l‑a dat cânta psalmul acesta. Se
mai crede că rugăciunea din psalm, odată ce
era rostită se și împlinea. Cuviosul Eftimie
Zigabenul, Sfântul Nicodim Aghioritul,
Psaltirea în Tâlcuirile Sfinților Părinți, Editura
Egumenița, București, vol. I, pp. 801‑802.
13. Ibidem, p. 479.

tă. Trecând însă timpul, părinții au început a îmbătrâni, tăria viețuirii a scăzut și alți viețuitori nu mai veneau. La
slujbe fraţii mergeau cu scaunul, pentru
a se odihni, şi cu păturica, pentru a se
încălzi... Într‑o zi, la poarta mănăstirii a
ajuns un rabin și l‑a rugat pe stareț să‑i
dea voie să stea pe durata iernii într‑o
cabană care se afla în afara mănăstirii.
Acesta a fost de acord. Când a început
să se desprimăvăreze, starețul a trimis
niște frați să vadă ce face rabinul. Aceștia
l‑au văzut rugându‑se. Uimit, însuși
starețul a mers să‑l cerceteze. Atunci rabinul i‑a spus: „Vă sunt foarte recunoscător. Eu în tot acest timp m‑am rugat
și Dumnezeu mi‑a spus că în mănăstirea voastră locuieşte Mesia.”. Egumenul
l‑a întrebat mirat: „Cine locuiește la
noi”? Și rabinul a repetat: „Printre voi
locuiește Mesia.”. Egumenul s‑a uitat la
el și a hotărât că rabinul și‑a ieșit pur și
simplu din minți. Apoi s‑a întors la mănăstire și frații l‑au întrebat: „L‑ai văzut?”. „Da, l‑am văzut.” „Și ce a spus?”
„A spus că printre noi locuiește Mesia”.
Toți au început să chicotească. În noaptea aceea egumenul nu a putut nicicum
să adoarmă și s‑a tot gândit: „Dar dacă
Mesia locuiește într‑adevăr printre noi?”
Și a început să reflecteze…14
Pr. Cristian Prilipceanu
14. Schiarhimandrit Ioachim (Parr), Convorbiri pe
pământ rusesc, traducere din limba rusă Cristea
Florentina, Editura Egumenița, 2015, pp. 30‑32.
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iața contemporană este afectată în mod considerabil de cultura tehnică. O varietate impresionantă de dispozitive ne
împresoară astăzi viața, ne afectează modul
în care ne desfășurăm profesia, tratamentele
medicale, dar mai ales petrecerea timpului liber. Tehnica se interpune, în variate forme,
între om și lumea înconjurătoare. Printre numeroasele‑i întrebuințări, tehnica acoperă astăzi și teritoriul ludicului, al divertismentului, oferind experiențe noi, variate forme de
evadare din lumea reală, dar și stări psihice
care cu greu se pot întâlni în viața cotidiană.
Jocurile computerizate și producțiile cinematografiei de consum acoperă teritoriile
cele mai vaste și mai rafinat construite, concurând cu mare succes realitatea vieții. Indiferent că dispun de un suport narativ simplu
sau complex, indiferent că „mizele” puse în
joc sunt capitale sau, dimpotrivă, neînsemnate, toate aceste producții video sunt „garnisite” atent cu rute întortocheate, presărate
cu pericole de tot felul, într‑o grafică de
excepție, care „împachetează” cu grijă un mixaj video‑emoțional seducător. Filmul 3D și
jocurile computerizate, înțesate de efecte speciale, de riscuri majore, de scene apocaliptice ori de personaje fantastice, înzestrate cu
puteri supraomenești, îşi camuflează perfect
constituția „iluzorie”, „înființând” o nouă „re-
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alitate”, „virtuală”, un vast teritoriu în care libertatea jocului pare să nu mai întâlnească
nici o opreliște. Megabiții și celelalte subtilităţi ale tehnologiei digitale par capabili să cuprindă orice fantasmă, oferind substanță și
contur oricărui fapt, situație sau personaj imaginat de mintea omenească, astfel încât tărâmul video‑producțiilor dispune o varietate
inepuizabilă de posibilități creatoare. Cuceriți
senzorial și emoțional, utilizatorii plonjează
pur şi simplu în hățișul de situații oferite de
film sau de jocul computerizat, unde pot încerca, fără riscuri, gesturi reprobabile, emoții
interzise, situații‑limită sau acțiuni de o
violență de multe ori greu de imaginat.
FALSIFICAREA VIEȚII.
EXISTENȚE‑SUROGAT
CAMUFLATE ÎN AVATARURI
VIRTUALE
Ofertele care tind să îi cucerească cel mai
abil astăzi şi pe tineri și pe vârstnici sunt
comunitățile virtuale. Aceste jocuri comunitare computerizate, existente pe internet, oferă posibilitatea unei ireale „vieți adevărate”.
În schimbul unor sume accesibile, utilizatorii, adesea sub o identitate fictivă, își dau un
nume, un gen, un chip și un corp. Pentru personajul „construit” sunt alese, de asemenea,
o profesie, câteva date „biografice” şi o
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„reședință”, astfel încât se poate spune că
spațiul comunității virtuale posedă tot ce este
necesar pentru un „trai” în toată regula. Oamenii prefer comunitățile virtuale tocmai
pentru că le oferă posibilitatea acestei
vieți‑surogat, dezlegată de orice obligații, disimulată în spatele unui avatar capabil să să
întrețină o (falsă) comunicare cu alte figuri
fictive, în spatele cărora stau ascunși utilizatori animați de aceleași intenții.
Aceste platforme destinate comunităților
virtuale fac o concurenţă foarte puternică lumii reale. Dovadă stă numărul mare de abonați
și timpul petrecut în spațiul virtual. În anul
2007, unul dintre aceste jocuri, numit Second
Life, a reușit să atragă trei milioane de utilizatori. Specialiștii estimau în urmă cu zece
ani că peste 30 de milioane de oameni au ales
deja această formă de interacțiune, trăind zilnic, unii câteva zeci de minute, alții câteva
ore, în universuri virtuale. Statisticile recente sunt mult mai grăitoare. Peste 1 miliard de
persoane sunt inscrise în diverse lumi virtuale (cum ar fi Second Life, Blue Mars, Onverse etc.) ca într‑un adevărat spațiu de viață1.
În plus, ofertele cresc şi se diversifică. Sunt
puse în vânzare articole vestimentare și alte
„bunuri” virtuale, destinate avatarurilor, contra unor sume de bani, de data aceasta reale.
Încasările sunt semnificative. Într‑una din
rețele, mai bine de 400 de persoane câștigă
din comerțul cu produse virtuale cam 2.000
1. KZero. 2011. Slideshare Universe presentation, Q1 2011, May 13, (http://www.kzero.
co.uk/blog/?p=4599), citat în Molly Wasko
ș.a., Stepping into the internet: New ventures
in virtual worlds, în MIS Quarterly Vol. 35 No.
3 pp. 645‑652/September 2011, p. 645.

de dolari lunar. Într‑o lucrare a lui Gille Lipovetsky găsim enumerate alte posibilități oferite de spațiul virtual: încă de acum mai bine
de zece ani, tot în 2007, Suedia și‑a deschis
prima ambasadă virtuală, iar în Franța
candidații la alegerile prezidențiale se adresează avatarurilor, trimițându‑și în joc propria „clonă” digitală, pentru a face campanie
electorală în spațiul virtual. Unele firme au
instalat magazine virtuale de îmbrăcăminte,
altele deschid hoteluri de lux, unde, contra
cost, se pot închiria camere, în realitate disponibile mult mai târziu. „Ne aflăm”, scrie
Lipovetsky, „pe ultima culme: acum realul
intră în virtual. Cu virtualul‑real, jocul on line
hipermodern a inventat ecranul oximoronic,
care, unind contrariile, falsul și adevărul, fictivul și autenticul, dă naștere unei forme
experiențiale inedite.”2
Unii consideră că aceste interacțiuni consumate în spațiul virtual ar putea constitui o
terapeutică pentru îmbunătățirea capacității
de socializare, mai ales în cazul utilizatorilor
cu grave probleme de comunicare. Se consideră că internauții înșiși ar putea să
depășească, în planul realului, anumite blocaje pe care le au în comunicare, dacă folosesc în mod adecvat comunicarea prin intermediul avatarurilor, prilejuită de spațiul
virtual. Există însă voci care avertizează că
toate aceste practici au, dimpotrivă, efecte
negative, fiindcă slăbesc disponibilitatea și
capacitatea subiectului de implicare în relațiile
interpersonale din planul vieții reale. Mai
mult, „experiențele” noi sunt de multe ori
2. Gilles Lipovetsky și Jean Serroy, Ecranul global:
cultură, mass‑media și cinema în epoca hipermodernă, Editura Polirom, București, 2008, p. 267.
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simple relații lipsite de un angajament real,
sau fapte reprobabile, ferite însă de ochiul public. În multe situații, utilizatorul, care este
un om respectabil în viața de toate zilele, „experimentează” în virtual, sub protecția unei
identități false, camuflat în trupul și în chipul
unui avatar, o viață eliberată de orice constrângere legală sau morală, într‑o comunitate situată în afara oricărei jurisdicții reale. Fiindcă pare să găsească aici spațiul perfect
pentru „exprimarea” liberă a vieții, teritoriul
ideal pentru a se defula, locul cel mai potrivit pentru expresia pulsiunilor eliberate de
orice formă de cenzură.
Creșterea numărului de utilizatori ai
comunităților virtuale, diversificarea extraordinară a ofertei și nivelul cererii, situată
într‑o creștere semnificativă, dar și prosperitatea industriei de film arată faptul că dorința
omului de a încerca noi experiențe, imboldul
de a trăi senzații și emoții noi par să nu aibă
limită. Poate este utilă aici constatarea lui
David Harvey, potrivit căruia această avalanşă de stimuli instituie o nouă condiție existenţială, o situație de viață inedită: suprasolicitarea senzorială.3 Această suprasolicitare
este responsabilă de subordonarea utilizato3. Steven Connor, Cultura postmodernă. O introducere în teoriile contemporane, Editura
Meridiane, București, 1999, p. 287.
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rului aflat în fluxul de experiențe livrat de film
sau de joc. Producătorii de film și de jocuri
computerizate folosesc, în acest sens, cu
intenție și cu multă atenție, multe mijloace
tehnice/stilistice care au ecouri semnificative în psihicul uman. Multe filme și jocuri computerizate produc stări psihologice de o mare
intensitate, cum ar fi spaima, în producțiile
horror, spaimă pe care utilizatorul jocului sau
spectatorul o caută tocmai pentru că nu o
poate obține fără riscuri în viața obișnuită.
O REACȚIE EXTREMĂ
ÎN ARIA ARTELOR
PLASTICE: AGRESIVITATEA
ȘI DELIRUL EMOȚIONAL
Vulgarizarea imaginii prin film și prin jocurile computerizate pun în pericol, după
Walter Benjamin, „aura care înconjoară opera de artă”. Filmul, consideră Benjamin, este
categoric în sensul acesta; în film, „efectul
emoțional se bazează pe mișcare și pe implicarea spectatorului”; în același timp, „întreruperile constante ale filmului îi refuză în
mod revoltător spectatorului orice gen de suport, împiedicând orice recunoaștere facilă
a unei lumi familiare.”.4
Televiziunea, ca și experiențele oferite de
jocurile electronice sau de tehnologia 3D,
forțează întreg câmpul artelor plastice prin
supralicitarea ofertei senzoriale și emoționale.
Sunt semnificative aici şi unele exemple din
aria producțiilor plastice, care mizează pe
oferta, tot mai sporită, de senzații. În 1999,
expoziția Sensation, de la Brooklyn Museum
of Art, afişa la intrare următorul anunț:
4. Ibidem, p. 247.
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„Conținutul acestei expoziții poate șoca, poate provoca vărsături, confuzie, panică, euforie și anxietate. Vizitatorilor care suferă de hipertensiune arterială, de afecțiuni nervoase
sau de palpitanții li se recomandă să consulte doctorul înainte de a intra în sală.”5. Din
multitudinea de lucrări putem alege reprezentarea unei țeste umane umplute cu sângele congelat al artistului, un porc sfârtecat
plutind în formol, un cap de vită în stare de
descompunere și alte asemenea alcătuiri.6
CURIOZITATE
ȘI CONTEMPLARE
Este semnificativă aici observația lui Heidegger, făcută pe urmele Fericitului Augustin,
cum că această curiozitate a omului, care îl
face să caute noul „pentru a se desprinde apoi
de el, căutând din nou ceea ce este nou”, este
incapabilă să zăbovească „în preajma ființării
imediate”; ea este atrasă mereu de alt nou, fără
să se oprească la nimic. De aceea, spunea Heidegger, curiozitatea nu are nimic de‑a face cu
observația, cu uimirea sau contemplarea admirativă a ființării.7 De fapt, aviditatea de nou
trădează dorința omului de a se sustrage propriului sine și lumii în care trăiește, vădind
dorința de a evada din real.8 Însă variatele forme de autoexil în lumea virtuală, în teritoriile iluzorii oferite de film, în spațiul experiențelor
5. Cf. Andrei Brezianu, „America celor două culturi”,
în rev. Secolul XX, nr. 7‑8‑9, 1999, p. 242.
6. Ibidem.
7. Cf. Thomas de Koninck, Noua ignoranță și
problema culturii, Editura Amarcord, Timișoara,
2001, p. 52.
8. Cf. Ibidem.

ludice puse la dispoziție de industria jocurilor computerizate „adaptează” simțurile și conturează un anumit orizont de așteptare al omului, în funcţie de tiparul acestor „noutăți”
seducătoare, ceea ce înstrăinează omul de sine
însuși, de lumea în care trăiește, de semeni și
de Dumnezeu. „Văzul” omului, în acest caz,
ajunge să fie diametral opus contemplării frumosului, theoriei, căutării intelectuale sau
reflecției cu privire la adevăr.9
Perspectiva patristică oferă o cuprindere
limpede a acestor situații de viață, în pofida
faptului că reperele ei au fost formulate într‑o
vreme în care nu existau nici filme, nici jocuri
pe calculator. Când traversăm perioade de
nevoință spirituală sau în preajma marilor
sărbători creștine, perspectiva Sfinţilor Părinţi
ne este de mare ajutor. Părinţii din Filocalie
ştiau bine că tot ceea ce, din lume fiind, îl
impresionează peste măsură pe om îi subjugă luciditatea, îl fac să uite de sine, să se piardă pe sine, să ignore legătura cu Dumnezeu
şi faptul că trăiește o viață dăruită de El, într‑o
lume dăruită de El, că are o destinație care
depășește lumea aceasta și care nu poate fi
împlinită de nimic din lumea aceasta. Tot ce
îndrăgim peste măsură devine obstacol în
calea edificării noastre spirituale. Sfântul
Maxim Mărturisitorul zice că orice iubire
nerațională este o patimă. „Patima este o
mișcare a sufletului împotriva firii, fie spre o
iubire nerațională, fie spre o ură fără judecată a vreunui lucru sau din pricina vreunui
lucru din cele supuse simțurilor.”10
9. Cf. Ibidem.
10. Sf. Maxim Mărturisitorul, „Capete despre
dragoste” (Suta a doua), cap. 16, în Filocalia,
vol. II, p. 71.
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Tot din Filocalie aflăm că, potrivit lui Teodor al Edesei, între lucrurile care împiedică
mintea să dobândească virtutea sunt și acestea: „obișnuința deprinderilor contrare”, care
prin obişnuinţă împing mintea „să tindă spre
cele pământești”; de asemenea, „lucrarea
simțurilor, care trage mintea cu sine spre
frumusețile sensibile”, dar și „tocirea lucrării
mintale, pe care [mintea] o suferă din pricina împletirii cu trupul”.11
Este, cred, elocvent faptul că filmul și jocurile computerizate ascund, în interstițiile
lor, toate aceste obstacole. Şi la fel de important este ceea ce spune experiența filocalică
despre lupta cu toate aceste piedici. În această privință, Teodor al Edesei spune că sunt necesare trei „lucrări”. Mai întâi, oamenii trebuie să aibă privirea sufletului neîntrerupt ațintită
spre Dumnezeu, prin încordarea tuturor puterilor sufletești; „să ceară de la Dumnezeu
mână de ajutor, punându‑și în El toată nădejdea, ca unii ce sunt convinși că dacă n‑ar ajuta Acela, ar fi răpiți în chip necesar de cei ce‑i
trag spre cele dimpotrivă”.12 O altă osteneală
11. Teodor al Edesei, „Cuvânt despre contemplație”,
în Filocalia, vol. IV, pp. 232‑233.
12. Ibidem, p. 233.
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prin care Părinții ne îndeamnă să biruim toate aceste piedici, ascunse astăzi în avalanșa de
oferte video‑emoționale, este „hrănirea necontenită a sufletului prin știință”. Semnificativ aici este faptul că prin știință Teodor al Edesei înțelege atât „știința lucrurilor sensibile”,
exercițiul cunoașterii lumii, a frumuseților ei
profunde, care ne lărgesc orizonturile minții
și ne împing spre contemplare, spre doxologie, cât și știința celor inteligibile, „privite în
ele însele” sau „în raport cu primul principiu”,
„contemplarea cauzei lucrurilor în cele din jurul ei, atât cât e cu putință”. În fine, Teodor al
Edesei menționează asceza, spiritualizarea trupului „prin post, priveghere, culcare pe pământ, prin haina aspră și strict necesară, prin
osteneli și dureri”, osteneli care „răstignesc trupul”, îl fac „ușor și ager”, capabil să urmărească „fără greutate mișcările minții”, capabil să
„se înalțe împreună cu Cel înalt”.13
Prin toate aceste lucrări omul îşi întărește
curăția, repunând în drepturi viața spirituală. Pentru că doar mintea luminată de credință
și de har este, în gândirea patristică, puterea
împărătească chemată să fie „stăpână peste
simțuri”. Doar felul în care mintea astfel luminată ține sub observație mișcarea simțurilor
ne poate da adevărata „măsură a vieții
sufletului”14, care se poate deschide spre un
orizont al luminii și al bucuriei, resimțite
adânc și în trup și în suflet, inepuizabilă lumină și bucurie.
Arhid. Adrian Sorin Mihalache
13. Ibidem
14. Sf. Isaac Sirul, „Cuvinte despre nevoință” (Cuv.
8), în Filocalia, vol. X, p. 65.
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De ce.. ?

1. De ce facem pomeniri
pentru cei adormiți?

P

entru un creştin ortodox,
moartea înseamnă doar
trecerea de la o viaţă la altă
viaţă, începutul şcolii vieţii veşnice şi sfârşitul ostenelilor de fiecare zi. Îi numim adormiţi pe
cei plecaţi dintre noi pentru că
starea lor, până la Judecata de
Apoi, este provizorie, asemenea
somnului care desparte o zi de
următoarea. Biserica e una, cerească şi pământească. Suntem
toţi în legătură unii cu alţii, iar
Dumnezeul nostru nu e al morţilor, ci al viilor, după cum îi atenţiona odinioară Iisus Hristos pe
cei care nu credeau în nemurire
şi în viaţa veşnică. Dragostea
noastră poate ajunge la ei prin
legătura noastră cu Iisus Hristos,
capul trupului Bisericii, ale cărui celule vii suntem toţi, şi vii şi
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adormiţi. Dragostea lui ne umple pe toţi, prin
harul Duhului Sfânt, deci nu pot apărea probleme decât dacă, printr‑o viaţă neimplicată
în Biserică, legătura noastră cu Hristos se întrerupe. Însă, prin pomenire, împărtășim
această dragoste și cu cei trecuți la Domnul,
Biserica fiind deopotrivă a celor vii și a celor
adormiți.

2. De ce trebuie să apărăm familia
tradițională?
După învățătura Sfintei noastre Biserici,
familia este un așezământ dumnezeiesc și temelia vieții de obște. Ea se întemeiază prin
căsătorie, adică prin legătura dintre bărbat și

femeie, binecuvântată de Dumnezeu
în fața Sfântului Altar. Această legătură vine din imboldul firesc sădit de
Dumnezeu în om. „De aceea va lăsa
omul pe tatăl său și pe mama sa și se
va uni cu femeia sa și vor fi amândoi
un trup.” (Efeseni 5, 31). Cea dintâi
familie, prototipul familiei tradiționale, s‑a întemeiat în rai, preot fiindu‑i Însuși Dumnezeu: „Și a făcut
Dumnezeu pe om, după chipul Său;
după chipul lui Dumnezeu l‑a făcut; a
făcut bărbat și femeie. Și Dumnezeu
i‑a binecuvântat, zicând: creșteți și vă
înmuțiți și umpleți pământul.” (Facerea 1, 27‑28).

3. De ce încheiem majoritatea rugăciunilor prin cuvântul amin?
Cuvântul amin, prin care se termină Rugăciunea Domnească „Tatăl
nostru” și majoritatea rugăciunilor
din cultul nostru ortodox, este un
vechi cuvânt evreiesc pe care, de pildă, îl întâlnim în Evanghelia Sfântului Apostol Matei de nu mai puțin de
treizeci și una de ori. Cu el se încheie toate rugăciunile și doxologiile și
are mai multe înțelesuri.
Amin se traduce prin „așa să fie”,
adică toate să se facă după cum ne‑am
rugat, ca expresie a încrederii neclintite că Dumnezeu ne dă tot ce Îi cerem cu credință, cu nădejde și după
voia Lui (Ioan 5, 14‑15).
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FILOCALIC
„CHEIA VIEŢII
DUHOVNICEȘTI
ESTE RUGĂCIUNEA”

S

ă vă rugaţi lui Dumnezeu cu brațele
deschise. Aceasta este taina sfinților:
cum își deschideau brațele, harul dumnezeiesc îi cerceta. Părinții Bisericii
folosesc, pentru că este cea mai rodnică, rugăciunea minţii: „Doamne, lisuse Hristoase, miluieşte-mă!”. Cheia vieții duhovnicești este rugăciunea. (Sf. Cuv. Paisie Aghioritul)
Vedem în scrierile părintelui Paisie că
brațele deschise în rugăciune atrag harul lui
Dumnezeu; vedem că „ridicarea mâinilor”
este mijlocirea în acceptarea harului dumnezeiesc. Totodată, „brațele deschise” aduc
renunțarea la control. Faptul de a ridica mâinile are și un rol de destindere, nu doar a
corpului, dar și a zonei de comfort, clasicul
„let it go”, pentru că în orice fel de comunicare cineva trebuie să inițieze primul act de
transmitere a mesajului; iar în cazul rugăciunii, acesta constă în deschiderea brațelor.
Deschiderea brațelor este și un act premergător în deschiderea minții, în deschiderea
inimii. Avem exemplul celor care dimineața

ies la alergat de cum se dau jos din pat. În
timp ce mintea abia se trezește, corpul este
deja în mișcare, ceea ce face ca procesul să
fie mai tangibil.
Nimeni nu vă poate învăţa rugăciunea,
nici cărțile, nici Starețul sau Duhovnicul, nimeni. Singurul dascăl este harul dumnezeiesc.
Dacă v-aş spune că mierea e dulce, lichidă, ori
că e așa și pe dincolo, n-ați înțelege dacă n-ați
gusta-o. La fel e și cu rugăciunea: dacă v-aș
spune că este nu ştiu cu ori, că simți nu ştiu
ce..., n-ați înțelege şi nu v-ați ruga „în Duhul
Sfânt”. (Sf. Porfirie Kavsokalyvitul)
În paragraful de mai sus vedem că procesul rugăciunii este diferit de ceea ce întâlnim în viața de zi cu zi. Trăind în mijlocul
unei comunități organizate, de la cea mai
importantă celulă a societății, familia, până
la „familia” extinsă (colegi de școală, de
muncă, prieteni, cunoștințe) și, în fine, până
la societatea întreagă, avem de-a face cu un
proces de predare-învățare: cineva mereu
ne arată, mereu ne învață, mereu ne ghidează. Avem de-a face cu un proces personal și
intim de descoperire, de observare, de participare, de cunoaștere, care nu poate fi pe
deplin înțeles decât atunci când este trăit la
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nivel unic și personal. Rugăciunea, pe lângă faptul că este un proces în sine, face parte din efortul de cunoaștere a lui Dumnezeu și este un moment de conștientizare.
RUGĂCIUNEA ÎNSEAMNĂ
SIGURANȚĂ
– Gheronda, cum să ajung să simt rugăciunea ca pe o necesitate?
– Trebuia să fi mers și tu în război ca să
ne putem înțelege. În armată, în vreme de război, când eram în legătură continuă și „în neîntreruptă convorbire deschisă” cu Centrul,
aveam mai multă siguranță. Când comunicam din două în două ore simțeam o
nesiguranță. Iar când comunicam numai de
două ori pe zi, dimineața și seara, atunci ne
simțeam fără sprijin. (Sf. Cuv. Paisie Aghioritul, Despre rugăciune)
CU CÂT TE ROGI MAI
MULT, CU ATÂT SIMŢI
MAI MULTĂ SIGURANȚĂ
DUHOVNICEASCĂ
Rugăciunea înseamnă siguranță. Dacă ne
aflăm în legătură continuă și „în neîntreruptă convorbire deschisă” cu Dumnezeu, vom
preîntâmpina orice rău.
Unul dintre beneficiile rugăciunii este
siguranța, după cum ne spune Părintele
Paisie.
„SIGURÁNȚĂ, (3) siguranțe, s. f. 1. Lipsă de primejdie; sentiment de liniște și încredere pe care îl dă cuiva faptul de a se ști la adăpost de orice pericol; securitate. 2. Lipsă de
îndoială, convingere neclintită, încredere nestrămutată; certitudine.”
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Siguranța este prezentată ca fiind lipsa
a ceva sau prezența a altceva. Lipsa îndoielii, a neîncrederii, prezenta certitudinii, a
credinței. Atunci când avem pornirea constantă de a ne ruga, avem umplerea, conectarea la sursă. Iar această umplere este umplerea de harul lui Dumnezeu. Conectarea
la sursă este conectarea la Dumnezeu. Această “neîntreruptă convorbire deschisă” are și
un rol hrănitor, care ne dă posibilitatea de
a ne menține în trezvie, în încredinţare, deci
la un nivel de siguranță ridicat.
La coliba mea a venit cineva foarte mâhnit pentru că din neatenție a lovit un copil cu
mașina. „Sunt vinovat”, spunea el. „Te rugai
în acel ceas?”, l-am întrebat. „Nu”, mi-a răspuns. „Nu ești atât de vinovat că ai lovit copilul, i-am spus, pe cât ești de vinovat că nu te
rugai.” Și i-am povestit următorul caz: „Am
cunoscut un funcționar care ajunsese pe înalte culmi de virtute. Rostea neîncetat Rugăciunea lui Iisus la serviciu, pe drum și peste tot
unde mergea. Rugăciunea îi devenise de sine
lucrătoare și din ochii lui curgeau lacrimi de
doxologie și de veselie. La biroul unde lucra
uda hârtiile cu lacrimi. Din această pricină se
gândea să-și lase serviciul și să iasă la pensie.
A venit la coliba mea ca să mă întrebe ce să
facă. „Nu pleca”, i-am spus, „iar când te vor
întreba colegii tăi de ce plângi, tu să le spui:
«Mi-am adus aminte de tatăl meu.»”. Într‑o
zi, în timp ce conducea, i-a sărit dintr-odată
un copil în fața mașinii. Deși l-a aruncat cât
colo ca pe un titirez, copilul nu a pățit nimic.
L-a păzit Dumnezeu, pentru că în acel ceas
omul nostru se ruga. (Sf. Cuv. Paisie Aghioritul, Despre rugăciune)
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Numai Duhul Sfânt, numai harul lui Dumnezeu poate insufla rugăciunea. Nu este greu să spuneți rugăciunea; dar nu o puteți spune cum
trebuie pentru că bate din picior sinele vostru cel vechi. Dacă nu
pătrundeți într-o atmosferă de har,
nu vă veți putea ruga. De îndată ce
vi se adresează un cuvânt ofensator
vă întristați, şi de îndată ce auziţi un
cuvânt bun vă bucurați și vă luminați.
Prin asta arătaţi că nu sunteți pregătiţi, că nu împliniți cerințele. Ca
să vină harul dumnezeiesc, trebuie
împlinite condițiile de iubire şi de
smereni, astfel se naşte împotrivirea.
Dar vreau să vorbesc despre un
lucru pe care îl consider chiar mai
important. Este vorba despre felul în care putem controla şi opri timpul. Ne putem ruga lui
Dumnezeu numai dacă suntem întemeiați
într‑o stare de statornicie şi de pace lăuntrică,
în care stăm față către față cu Dumnezeu, iar
lucrul acesta ne desprinde de perceperea timpului; nu a timpului obiectiv, pe care îl urmărim consultându-ne ceasul, ci în sensul subiectiv al faptului că timpul fuge şi că nu ne-a mai
rămas timp şi pentru noi.
Greşeala pe care o comitem deseori față
de viața noastră interioară este să ne închipuim că dacă ne grăbim vom ajunge mai iute în
viitorul nostru, asemenea celui care se zoreşte
să ajungă din ultimul vagon al trenului în primul, sperând că distanța dintre Bologna şi
Roma va fi redusă în felul acesta.
M-ai putea întreba: „Voi avea timp să le
fac pe toate?”.

Îți voi răspunde într-un mod foarte rusesc:
„Dacă nu vei muri înainte, vei avea timp să
le isprăveşti. Dacă mori înainte să-ți termini
treaba, ce nevoie mai e s-o faci?”. Mai este o
vorbă asemănătoare, pe care o puteți folosi
drept răspuns la o situaţie viitoare: „Nu te îngrijora de moarte. Când moartea este, tu nu
mai eşti, iar cât eşti tu, moartea nu este încă.”.
Este vorba de acelaşi principiu. De ce să mă
îngrijorez pentru o situație care oricum se va
rezolva de la sine? (Mitr. Antonie de Suroj,
Școala rugăciunii)
La toate aceste vorbe de duh să adăugăm în încheiere cuvântul Apostolului Pavel: „Ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre slava lui Dumnezeu
să le faceți.” (1 Corinteni 10, 31).
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BUCURIA
SE REVARSĂ
ÎN CULORI

DRAGI COPII, Buna Vestire este cea mai veche sărbătoare a Maicii Domnului.
Cultul Fecioarei Maria s-a dezvoltat în special după acordarea libetăţii pentru creştini de
către împăratul Constantin cel Mare.
Ca o urmare firească, Biserica a rânduit sărbători în cinstea Maicii Domnului, iar una dintre cele mai cunoscute este Buna Vestire,
care se prăznuieşte în fiecare an pe 25 martie.
Sărbătoarea Bunei Vestiri este rânduită pentru amintirea zilei în care Sfântul Arhanghel
Gavriil a vestit Sfintei Fecioare că va naşte pe
Fiul lui Dumnezeu. Ea a fost aşezată în ziua
de 25 martie, cu nouă luni înainte de Naşterea
Domnului, pentru că acum are loc zămislirea
dumnezeiescului Prunc în pântecele Fecioarei
Maria. Temeiul scripturistic al sărbătorii îl găsim în primul capitol al Sfintei Evanghelii după
Luca:
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„Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era
Nazaret, către o fecioară logodită cu
un bărbat care se chema Iosif, din
casa lui David; iar numele fecioarei
era Maria. Şi intrând îngerul la ea, a
zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de
h a r, D o m n u l e s t e c u t i n e .
Binecuvântată eşti tu între femei. Iar
ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Şi
îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci
ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei
lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei
chema numele lui Iisus. Acesta va fi
mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui
tronul lui David, părintele Său. Şi va
împărăţi peste casa lui Iacov în veci
şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit. Şi
a zis Maria către înger: Cum va fi
aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de
bărbat? Şi răspunzând, îngerul i-a zis:
Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi
puterea Celui Preaînalt te va umbri;
pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va
chema. Şi iată Elisabeta, rudenia ta,
a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi
aceasta este a şasea lună pentru ea,
cea numită stearpă. Că la Dumnezeu
nimic nu este cu neputinţă. Şi a zis
Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie
după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la ea.“

APOSTOLIA • NR. 144 • MARTIE 2020

PAGINA COPIILOR

Buna Vestire este o sărbătoare foarte aşteptată, datorită evlaviei pe care credincioşii o au către
Maica Domnului. Ea este o sărbătoare a bucuriei, care anunţă începutul mântuirii. „Fără Buna Vestire
nu avem nici Crăciun, nici Paşte“, spunea un cunoscut părinte. Bucuria anunţată de Înger cuprinde
astăzi comunităţile credincioşilor şi se adresează fiecăruia dintre noi, dându-ne făgăduinţă şi speranţă: „Cele ce nu sunt cu putinţă oamenilor sunt cu putinţă la Dumnezeu“.

ICOANA BUNEI VESTIRI
DE-A LUNGUL VREMII
Cea mai veche reprezentare a Bunei Vestiri este
fresca din catacomba Priscillei din Roma, din secolul al II-lea. Aceasta îl înfăţişează pe
Arhanghelul Gavriil lângă Fecioara Maria, care
îl ţine deja pe Prunc în braţe. Aici, ca şi în alte
reprezentări din primele secole, îngerul apare
fără aripi, poate din reţinerea firească a artiştilor creştini de a nu îl asemăna cu anumite figuri
păgâne înaripate. Abia după Constantin cel Mare
îngerii sunt înfăţişaţi cu aripi.

O altă reprezentare veche este miniatura armeană din Evangheliarul Echmiadzin (sec. al VI-lea)
care se aseamănă foarte mult cu icoana păstrată până astăzi în Biserica noastră.

O altă reprezentare remarcabilă a Bunei Vestiri
este din anul 440, în mozaic, şi se găseşte în
Basilica „Santa Maria Maggiore“ din Roma. Scena
o arată pe Fecioara Maria între îngeri înaripaţi
purtând nimburi, ca o împărăteasă alături de curtenii săi. Deasupra ei zboară Arhanghelul Gavriil,
vestindu-i întruparea Fiului de la Duhul Sfânt, închipuit de porumbel alb care coboară peste ea.
În dreapta este şi dreptul Iosif, căruia îngerul îi
descoperă taina.

Buna Vestire este pictată pe iconostas, în registrul
praznicelor împărăteşti. Scena apare și pe uşile
Sfântului Altar, prin care ni se aduce la sfintele slujbe, în forma cea mai deplină, vestea cea bună a
mântuirii noastre.
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SFÂNTUL IERARH

VASANIE
EPISCOP DE LODI
† 19 ianuarie 409

A

cest sfințit părinte, tămăduitorul
de lepră din cetatea Lodi
(Vecchio) din regiunea Lombardia, s-a născut în anul 319
în Sicilia, din tată păgân, Sergiu cu numele, care era prefect al cetății. La doisprezece ani este trimis la Roma pentru a-și continua studiile. Acolo este inițiat în
învățăturile creștinești de preotul Iordan,
un preot bătrân cu trăire sfântă pe care
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Domnul îl înștiințează unde să îl găsească
și cum să îl instruiască pe Vasanie.
După trei zile de post și rugăciune stăruitoare, Vasanie împarte două treimi din
averea sa săracilor, pregătindu-se astfel pentru primirea Tainei Botezului.
Aflând tatăl său acestea și indignat fiind
de alegerea fiului său, pe care îl dorea urmaș
în administrația Siciliei, trimite soli la Roma
pentru a-l aduce acasă cu forța. Vasian, în
timp ce se ruga în biserica Sfântului Ioan
Evanghelistul, primește poruncă de la
Domnul să părăsească Roma. Vasanie își ia
o slugă creștină cu el și pleacă spre Ravena,
la rudenia sa Urs, episcopul cetății. În drum
către Ravena, o cerboaică cu doi pui ai săi,
obosiți a mai fugi de vânători, au rămas în
preajma sfântului, siguri fiind de apărarea
sa, și așa au scăpat. Datorită acestei minuni,
orașul din apropiere și-a schimbat numele
din Ficocle în Cervia, așa cum îl avem până
în zilele noastre.
Ajuns la Ravena, Sfântul Vasanie alege
să trăiască într-o colibă făcută cu mâinile
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sale în apropierea bisericii Sfântului
Apolinarie, unde slujea ca preot. În fiecare zi sporea în sfințenie, ajutând pe cei în
suferință. Un magistrat din Ravena, cu numele Bitinie, acuzat fiind pe nedrept, de
două ori a scăpat de la spânzurătoare pentru rugăciunile sfântului, căci de fiecare
dată fugea din mâna chinuitorului funia ce
trebuia să-i înconjoare gâtul, și schimbând
prefectul pe chinuitor, asemenea se întâmplă și cu al doilea. Așa scâpănd de la moarte s-a făcut creștin și l-a urmat pe Sfântul
Vasanie în credință și în purtare.
O altă minune s-a întâmplat mai apoi,
căci făcând Sfântul Vasanie pomenire pentru sluga sa cea dintâi, Ajo, văzu cerurile
deschise și pe Ajo bucurându-se de slava
dumnezeiască, și acestea toate le văzu și
Bitinie pentru a se întări în credință.
În anul 374, fiind vacant scaunul episcopal
al orașului Lodi, făcând poporul și clerul
rugăciune și post de trei zile, un preot al
cetății, și anume Sfântul Clement (17 octombrie), este anunțat de un înger că Domnul a
numit episcop pe Vasian, locuitor și preot al
Ravenei. Doi soli pleacă spre Ravena pentru
a-l aduce pe sfânt la Lodi, și Vasanie primește
înștiințare de la Domnul să nu se împotrivească acestora, ci să le urmeze întocmai.
Ajuns la Lodi, Vasian este primit cu bucurie
de popor, iar la poarta cetății este întâmpinat de un nobil bolnav de lepră, paralitic și
mut, care prin semne îl roagă să îl vindece.
Vasian, dându-i sărutare frățească, îl trimise
sănătos la casa sa. După această minune, mulți
alți leproși s-au vindecat prin Vasian făcătorul
de minuni și tămăduitorul, primind

făgăduință de la Domnul că toți cei care se
vor boteza în numele Sfintei Treimi vor fi
sănătoși, învăța și boteza mulțimea de popor.
A fost făcut episcop la 1 ianuarie 374
și s-a jertfit necontenit pentru sănătatea
sufletelor încredințate. La slujba de hirotonire a fost prezent și Sfântul Ambrozie
al Milanului. Din cheltuiala sa a construit
o basilică în cinstea Sfintei Treimi și a
Sfinților Apostoli, basilică ce se găsește și
astăzi în Lodi (Vecchio) și care a fost sfințită
la 1 ianuarie 378 de Sfântul Ambrozie al
Milanului (7 decembrie) și de Sfântul Felix, episcop de Como (14 iulie).
Legat de Sfântul Ambrozie printr-o puternică prietenie, Vasanie îi este alături în
lupta contra ereticilor ce pătau dreapta
credință, participând împreună la sinodul
de la Acquilea (381) și la cel de la Milano
(390). A fost prezent de asemenea la înmormântarea bunului său prieten în anul 397,
deseori vizitând mormântul acestuia, consolând poporul și conștientizându-l de slava dumnezeiască în care se afla Ambrozie.
În ultima parte a vieții sale a luptat
contra ereziilor lui Origen și Pelaghie și a
invaziilor barbare.
A trecut la Domnul în data de 19 ianuarie 409, la 90 de ani, după ce a păstorit biserica din Lodi timp de 35 de ani și 20 de
zile. A fost înmormântat în bazilica Sfintei
Treimi și a Sfinților Apostoli, dar în secolul al XII-lea sfintele sale moaște au fost
mutate în cripta Domului din Lodi (orașul
nou), unde pot fi cinstite până astăzi.
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EPIGRAFIA ANTICĂ ȘI EPITAFURILE
DIN CIMITIRUL VESEL DE LA SĂPÂNȚA

C

uvântul „cimitir”, κοιμητήριον
(koimētḕrion), derivă din verbul
koima (κοιμάω), care înseamnă a
dormi.1 În ebraică, cimitirul este „locul
celor înmormântați” (Neem. 2, 3; Sanh.
6, 5), „casa veşniciei” (Eccl. 12, 5), „casa
hotărâtă pentru toți cei vii” (Iov 30, 23)
sau, eufemistic, „casa vieții”2.
EPIGRAFIE

Epigrafia3, după cum o dovedeşte înţelesul cuvântului ἐπιγραφή (epigraphè),
face referire la textele scrise, săpate cu dalta sau, mai nou, ștanțate pe plăcile de ceramică, de piatră sau de fier, amplasate în
locuri publice, cum ar fi o piaţă, o biserică, o capelă, un palat, un monument, o
stradă, un cimitir. Scopul lor este acela de
a marca un eveniment deosebit care s-a
1. Pentru semnificațiile cuvântului în scrierile
Părinților a se vedea G. W. H. Lampe, D.D., A
Patristic Greek Lexicon, Clarendon Press,
Oxford, 1961, pp. 760-802.
2. Meir Ydit, Cemetery, în Fred Skolnik ,
Encyclopaedia Judaica, Second Edition, vol. 4,
MacMillan Reference USA, p. 538.
3. Pentru folosirea cuvântului și prezența sa în
literatura antică a se vedea Henry George
Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon,
Calrendon Press, Oxford, 1996, p. 628.
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petrecut în locul respectiv, în viața unui
personaj important etc. Astfel, faimoasele pieţe din centrul orașelor poartă numele persoanelor care și-au adus aportul la
dezvoltarea culturii, a științei etc. În acest
sens, există astăzi străzile Mihai Eminescu,
Emil Cioran, Dante Aleghieri sau piețele
Volta, Napoleon şi aşa mai departe.
În lumea antică romană, inscripțiile
din cimitire reprezentau apelul postum al
defunctului către cei vii, rude, trecători
sau vizitatori. Astfel de inscripţii se găseau
şi de-a lungul străzilor consulare, care au
slujit ca pasarele de comunicare în antichitate. Roma, de pildă, are un număr impresionant de străzi care pornesc de la
Forul Roman și se îndreaptă către tot felul de direcții. Între acestea enumerăm via
Aurelia, via Cassia, via Flaminia, via Salaria
etc. O parte din cimitirile creștine antice
romane au fost construite în apropierea
acestora: astfel, pe via Aurelia există
Catacombele Sfântului Pancrazio, pe via
Ostiense sunt mormintele Sfinților Pavel
şi Timotei, catacombele Sfintei Tecla și a
Commodilei, iar pe via Ardeatina se află
catacombele Sfinților Marcu și Marceliano.
Complexul de inscripții paleocreștin
cel mai omogen, care conține 300 de mărturii latine și grecești, se găsește în cata-
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combele Priscilei, de pe via Salaria Nuova.
Aici au apărut locuțiuni precum pax-eirene, pax, pax tecum, eirene toi, toate forme
de salut şi de despărțire ale credincioșilor
către adormiți. Vorbim de ultima parte a
secolului al II-lea și de prima parte a secolului al III-lea.4
Dat fiind contextul persecuțiilor și ulterior al epocii constantiniene, unul din
numele cele mai răspândite în vremea
aceea era Anastasie, căci purtătorul lui mărturisea prin numele lui ultimul adevăr de
credință al Crezului: „aștept învierea
morților și viața veacului ce va să fie”. Ast4. Massimo Petrini, Il cimitero, Lineamenti storici,
teologici e pastorali, Centro Editoriale
Dehoniano, Bologna, 2014, p. 63.

fel, într-o dedicație de pe un mormânt roman, adormita zice: „Eu, Anastasia, cred
că mi se va întâmpla ceea ce înseamnă numele meu.”. În a doua jumătate a secolului
al IV-lea epitaful5 creștin îşi pierde aspectul arhaic de început graţie permisivităţii
religiei, dar îşi sporeşte aspectul laconic
prin semne grafice și mici expresii. Printre semnele grafice cele mai răspândite în
epigrafia romană din secolele al IV-lea și
al V-lea sunt cristograma, crucea mono5. ἐπιτάφιον, epitáphion. Pentru înțelesurile
termenului în lumea păgână a se vedea Henry
George Liddell, Robert Scott, A Greek, p. 664.
Pentru semnificațiile cuvântului în scrierile
Părinților a se vedea G.W.H. Lampe, D.D., A
Patristic Greek Lexicon, Clarendon Press,
Oxford, 1961, pp. 519-520 şi 567.
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gramă6, cu sau fără literile apocaliptice,
care înlocuiesc sigla păgână DMS, referitoare la zeitățile Mani.7
Față de tradiția clasică, acum sunt atestate expresii care indică apartenența
creștinului la Biserică (fideles) şi un mod
nou de înțelegere a raporturilor sociale:
fratres, boni fraters etc., termeni care vin
din Scriptură. Tot din această perioadă
(până în secolul al V-lea), în epigrafie se
menționează botezul ca taină creștină.
Studiile de specialitate precizează forme
verbale care indică odihna, înțeles care trimite la semnificația cuvântului cimitir:
dormire, quiescere, requiescere, dormit in
pace, dormit in somno pacis etc.
În decursul secolelor al V-lea și al VIlea, termenii complementari de spes și ressurectio se cristalizează în formule care se
găsesc și în ambitul celor ce nu aparțineau
Bisericii instituționale. În Evul Mediu târziu se petrece o schimbare semnificativă
a epitafurilor, locul textelor lungi și detaliate din epoca imperială fiind luat de o
formulare laconică (în care aflăm numele, anii trăiți...) și de expresii de felul „dormi în pace” ori „să trăiești în Hristos”.
În secolele VII-X, inscripțiile sunt rezervate unui număr restrâns de personaje, care aveau o funcție socială importantă sau apațineau clerului înalt. Pentru
aceştia sunt readuse în actualitate sarcofagele, a căror parte superioară era plină
6. https://macdiary.ru/ro/semya/types-andnames-of-crosses-the-monogram-cross-ispostconstant/
7. Massimo Petrini, Il cimitero, p. 64.
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de texte în care erau consemnate faptele
și calitățile lor morale. După anul 1000
apar epitafuri prin care defunctul îi îndeamnă pe cei vii să se roage pentru el sau
le aminteşte celor rămași de efemeritatea
vieţii. În următoarele două veacuri este
atestată o producţie masivă de epitafuri
în cea mai mare parte a Europei. Pe dalele funerare este reprezentat uneori chipul
celui adormit, iar înscrisul este împins spre
margini. Exemplele abundă în domurile
din Vest.8 Şi în Țările Române putem vorbi de pietre de mormânt cu epitafuri care
amintesc de persoana răposatului sau în
care s-au dăltuit stemele țării, chipurile
celor înmormântați ori diferite motive cu
un vădit înţeles care trimite la Înviere.
LA SĂPÂNȚA ÎN CIMITIR
NU SE PLÂNGE, LA SĂPÂNȚA
SE GLUMEȘTE
Am făcut această scurtă incursiune în
istoria epigrafiei și a epitafului pentru a
evidenția faptul că în cultura populară românească există o serie de elemente care
trimit la arta și la ingeniozitatea meșterului
popular român. Fiind de tradiție creștină,
artistul din popor a reprezentat atât pe lespezile de mormânt ale voievozilor, cât și pe
pietrele puse la căpătâiul monahilor, sinteza credinței, adică semnul sfintei cruci, numele de botez, statutul adormitului și, după
caz, alte detalii. Cele spuse aici pot fi argumentate, după caz, cu izvoare istorice.
8. Massimo Petrini, Il cimitero, p. 66.
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Dar să facem loc în continuare citatelor şi comentariilor care ilustrează modul
special de a fi al creștinilor din Săpânța;
prin creativitatea lor, ei trimit la credința
omului din popor și la felul în care acesta
a înțeles viața și moartea.
„Imaginea înfloratelor cruci albastre
din Cimitirul Vesel de la Săpânța (...) și
versurile populare scrijelite pe lemn dezvăluie, scurt și cuprinzător, traseul vieții
celui răposat. Izvorâte dintr-o cultură orală, întemeiată pe vers și rimă întru perpetuarea memoriei, originea epitafurilor de
la Săpânța, înainte de a fi căutată în străfundurile culturii populare, trebuie identificată în perioada interbelică, începând
cu anul 1935, la creatorul Cimitirului Vesel:
Stan Ioan Pătraș (1908-1977), al cărui continuator a fost Dumitru Pop Tincu.”

„Pe crucile cimitirului se regăseşte nu
doar radiografia satului Săpânța, cu ocupațiile zilnice ale localnicilor și cu nenorocirile aducătoare de moarte, ci și o radiografie a lumii întregii. Chemarea strămoșilor
reprezintă un reper al comunității tradiționale. Din vechime, țăranul murea împăcat
cu sine dacă știa că a ajuns («în locul ce-am
dorit / în mormântul străbunicii mele»)
alături de membrii familiei.”9
„Din perspectivă etnografică, Cimitirul
Vesel reprezintă un argument în favoarea
evoluției perpetue a culturii populare.”10
„La Săpânța, crucile cimitirului sunt cu
precădere din lemn, cu multe decora-țiuni
9. Lucian-Valer Lefter, Prefață la Roxana Mihalcea,
Crucile de la Săpânța, Editura All, București,
2017, pp. 9-10.
10. Ibid., p. 13.
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am fost cunoscut în sat,
lumea Pani m-o strigat.
În lume cât am trăit,
la biserică am slujit,
alăture cu popa.
Îi dădeam cristelnița,
clopotele le trăgeam,
credincioșii-îi adunam,
cu toții să ne rugăm,
Slavă Domnului să-i dăm.12
Rugați-vă lui Dumenzeu
Să vă ferească de rău.

și cu medalioane în care sunt dăltuite chipurile morților ori scene din viața lor,
însoțite de texte explicative, cu semni-ficații
etice şi un accentuat rol moralizator în viața
comunității. Cromatica pictografică folosită de meșterii locali, naivitatea desenelor și
atitudinea de împăcare cu ideea morții, care
reiese din textele amintite, fac ca acest cimitir, supranumit Cimitirul Vesel, să fie un
loc unic de reculegere și de meditație.”11
Poetul Radu Boureanu (1906-1996)
scria, referindu-se la cunoscutul cimitir
maramureşean: „Lângă cruce la Săpânţa
/ Moartea şi-a pierdut sămânţa”. Redăm
mai jos câteva exemple de epitafuri:
Eu aici mă odihnesc,
Ionu Diochi mă numesc,
11. Biserici de lemn din Maramureș (Chiese in legno del Maramureș), Editura Proema, Baia Mare,
2007, p. 14.
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Aici ne aflăm așa:
Cionca George și tata.
Mie cucu mi-o cântat
Să rămân neînsurat.
Care cuc mi-o cântat mie,
din munte să nu mai vie.
Să fii moarte de minune
că fecior m-ai dus din lume.
Și care vă uitați la noi
aici veți veni și voi.13
Până-am fost pe lume vie,
m-o chemat Stan Todosie
și moașă îmi zicea mie.
Fost-am moașă la oraș,
ajutor la copilaș,
multe mame-am ajutat
la oraș și de la sat
pân-au fost bolnave-n pat.14
Pr. Cristian Prelipceanu
12. Roxana Mihalcea, Crucile de la Săpânța, p. 67.
13. Ibid., p. 165.
14. Ibid., p. 217.
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CONFIGURARE ACCIDENTALĂ
SAU SISTEMATIZATĂ
A SISTEMULUI SOLAR?

T

oate teoriile cosmogonice moderne privitoare la formarea universului se fundamentează pe apariția și
pe evoluția elementară a materiei, care, de-a
lungul a multe miliarde de ani, s-a structurat în mod spontan, de la simplu la complex,
ducând şi la formarea sistemul nostru solar.
Chiar dacă teoriile sunt din ce în ce mai elaborate, nu este dificil de observat că ideea
de bază a desfășurării acestui proces este
organizarea spontană și întâmplătoare a
materiei. Se apreciază astfel că formarea
sporadică a stelelor a avut un rol crucial în
evoluția cosmică. Profesorul Gheorghe Sandu sintetizează astfel această aserțiune a cosmologiei evoluționiste moderne: „Distribuția
uniformă și izotropă a gazelor este perturbată de centre de aglomerare (nebuloase), care
formează discuri de acreațiune. Pe măsură ce
acestea cresc, atrag o masă imensă de materie
a cărei forță gravitațională declanșează fusiunea nucleară, care, prin autoaprindere, le va
transforma în stele. Când masa nu este suficient de mare pentru autoaprindere, apar planete care gravitează în jurul unor stele. În interiorul stelelor, hidrogenul este «ars» și
devine heliu. În ultima parte a vieții, steaua își
arde heliul și produce carbon, siliciu, oxigen,

sulf și fier; de aceea, pentru apariția acestor
elemente au mai trebuit să treacă patru miliarde de ani. Elementele mai grele decât fierul
se produc fie în coroana externă a stelelor
superuriașe, fie în supernove. Supernovele sunt
stele bătrâne, dispărute prin explozie. După
încă cinci miliarde de ani s-a format și galaxia
noastră, Calea Lactee.”. 1
Conform celor de mai sus, configurarea
organizată a materiei, indiferent de modalitatea în care s-ar fi produs, este exclusă.
Totuși, până în urmă cu câteva secole, oa‑
menii, de la cei mai simpli până la cei mai
învățați, considerau că organizarea ma‑
teriei se datorează Creatorului, care a
adus la existență în mod planificat totul,
într-un timp incomparabil mai mic decât cel
preconizat de teoriile sau de modelele cosmologice științifice moderne. Prin urmare,
organizarea materiei nu putea fi conce‑
pută în afara unui „design” divin, în afa‑
ra proiectului și a ordinii dumnezeieşti.
Este cunoscut faptul că cercetarea
științifică din ultimele secole a elucidat numeroase aspecte care multă vreme au fost
1. Prof. dr. ing. Gheorghe Sandu (Ieromonah
Grigorie), Evoluția spre Creator, Ed. Mitropoliei
Olteniei, 2003 p. 27.
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în mod eronat sau parțial înțelese. Cunoașterea științifică s-a dezvoltat enorm, inimaginabil, în comparație cu ce se ştia în perioada antică și medievală. Este deci posibil
ca și la acest capitol cosmologic lucrurile
să fi fost puse în rânduială de cercetători,
vechea percepție milenară, incorectă sau
incompletă, fiind revizuită sau întregită de
înțelegerea modernă și actuală.
Reputatul astronom român Gheorghe
Vass, membru fondator al Astroclubului din
București, vorbind despre sfera cerească,
precizează: „Cunoaşterea sferei cereşti, aşa
cum se înfăţişează ea simţurilor noastre, a
fost o etapă importantă şi absolut necesară în
strădania oamenilor de a descoperi structura
reală a Universului, în efortul lor de a trece de
la aparenţă la realitate în cunoaşterea lumii. Abia după mii de ani de contemplare a
cerului oamenii au descoperit că acesta, obiect
al admiraţiei atâtor generaţii, de fapt... nu există! Noi ştim astăzi că aştrii care par «atârnaţi» pe minunata boltă cerească se află, în
realitate, la distanţe foarte diferite de noi: Luna
la 380.000 de km., Soarele la 150.000.000
de km., cea mai apropiată stea, la 4,25 ani-lumină, cea mai apropiată galaxie la 2.000.000
de ani-lumină etc.. Ei bine, cu toate că ştim
aceste lucruri, atunci când ridicăm ochii
vedem cerul ca şi oamenii din vechime, care
nu aveau cunoştinţe despre alcătuirea reală a
Universului; vederea ne arată şi nouă, ca şi lor,
că toţi aştrii sunt pe cer, adică pe o imensă cupolă care ne înconjoară. Fără îndoială, sfera
cerească este o iluzie mereu actuală!”.2
2. Gheorghe Vass, Bazele astronomiei, Ed. Electronică,
Astroclubul București, București, 2005, p. 70-71.
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Se poate spune deci că nostalgiile legate de percepțiile care au făcut istorie nu își
mai au rostul, întrucât aceste înțelegeri antice sau medievale sunt neconforme cu realitatea.
Problema originii universului nu a putut fi clarificată științific decât într-o mică
măsură, şi asta pe baza unor noțiuni de
fond care, în esență, sunt teologice sau
metafizice. Oameni dedicați studiului și dialogului interdisciplinar recunosc faptul că
„procesul prin care s-a format sistemul solar
nu este pe deplin lămurit”3 şi că, de fapt, nu
este deloc lămurit.
Modelele (științifice) cosmogonice moderne au la bază idei sau scenarii speculative, care nu se fundamentează pe dovezi
științifice concludente.4 În sprijinul acestei
afirmaţii să şi opinia lui John C. Lennox cu
privire la originea universului, despre care
se crede că ar consta într-o fluctuație în interiorul unui vacuum cuantic: „În mod simplu [se] mută chestiunea originii cu un pas
înapoi, către întrebarea cum a luat ființă vacuumul cuantic... Care este originea legilor
care guvernează un astfel de vacuum?”5 Deși
3. Diac. Adrian Sorin Mihalache, Lumina Celui
nevăzut. O privire teologică în raționalitatea
Creației și teoriile științifice recente despre Univers,
vol. II, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, Ed.
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
și Ed. Universității din București, București,
2016, p. 30.
4. Cf. Henry M. Morris, Creaționismul științific,
trad. Iosif Țon, Ed. Societatea Misionară
Română, Wheaton, Illinois, 1992, p. 28.
5. John C. Lennox, Groparul lui Dumnezeu: l-a
îngropat știința pe Dumnezeu?, GBV România,
București, 2012, p. 88.
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cercetătorii folosesc noțiunea de vid sau de
vacuum cuantic, pentru a transmite ideea că
absolut nimic nu se află acolo, de fapt această expresie e folosită de fizicieni pentru a
defini „un câmp cuantic aflat în starea lui cea
mai joasă de energie; deci, cu siguranță, este
ceva mai mult decât «nimic»”.6
Este necesar, aşadar, să se răspundă la
întrebarea următoare: de unde provin toa‑
te tipurile de materie și de forțe care
constituie fundamentul universului
(particulele solide, gazele, praful cos‑
mic, nebuloasele, materia meteorică,
stelele, cometele, supernovele, forța de
gravitație, forța centrifugă, reacțiile ter‑
monucleare etc.)? Un răspuns probator
la această întrebare nu există7, pentru că
teoriile cosmogonice moderne pleacă
de la premiza preexistenței acestor
formațiuni de materie şi de forțe. Probabil că, datorită unor complexe care generează aversiune față de ideea unui început, problema originii a fost, în mod
neștiințific, înlăturată de unii cercetători,
însă este bine cunoscut faptul că toate modelele cosmogonice formulate au fost, de-a
6. Ibidem, note, p. 88.
7. Charles H. Townes (1915-2015), laureat al
Premiului Nobel pentru Fizică în 1964 pentru
descoperirea maserului, precursorul laserului,
scria: „După părerea mea, chestiunea
începutului pare să rămână fără răspuns dacă
o explorăm dintr-un punct de vedere științific.
De aceea cred că este nevoie de o explicație
religioasă sau metafizică. Cred în conceptul
de Dumnezeu și în existența Lui.” (Charles H.
Townes, Making Waves, American Physical
Society, 1995; apud John C. Lennox, Groparul
lui Dumnezeu…, p. 89.)

lungul timpului, infirmate și implicit eliminate. Pe ce anume se bazează deci ideea existenței unui proces de organizare incidentală a materiei, vreme de miliarde de
ani, care să fi dus la formarea sistemului
nostru solar? Fără îndoială, pe supoziție
şi pe imaginație, întrucât nu există
explicații sau dovezi științifice în acest
sens care să fie acceptate pe deplin de
cosmologi, dar și pe ostilitate față de
adevărul teologic. Dovezile științifice relevă faptul că în sistemul nostru solar
avem de-a face cu o sumă de realități
foarte bine structurate și individuate,
care sunt însă imposibil de explicat prin
teoriile cosmogonice moderne.
Corpurile care alcătuiesc sistemul so‑
lar sunt bine structurate și funcționează
după parametri cosmici preciși, însă aceste corpuri nu sunt identice; observațiile astronomice moderne, cel puțin în cazul planetelor principale, arătă că sunt foarte
diferite unele de altele şi că au o structură
și caracteristici riguros individuate, ceea
ce exclude configurarea spontană,
condiționată de o anumită materie co‑
mună. Dacă toate corpurile care formează
sistemul solar ar fi evoluat spontan dintr-o
sursă comună, indiferent care ar fi fost aceasta, atunci, în principiu, ele ar fi trebuit să
aibă structură, compoziție și caracteris‑
tici cel puțin asemănătoare. Însă, în afară de
numeroasele lor caracteristici fizice extrem
de diferențiate, există dovezi care scot în
evidență altă logică:
• Dintre toate planetele existente în sistemul solar numai Pământul are o atmosferă și

APOSTOLIA • NR. 144 • MARTIE 2020

43

TEOLOGIE |I |TIIN#{

o hidrosferă capabile să întrețină viața, așa
cum o cunoaștem noi.
• Fotografiile făcute pe suprafața Lunii și
a planetei Marte indică faptul că natura lor
a suferit cataclisme în urma cărora s-a deteriorat şi s-a îndepărtat de forma ei inițială,
oricare ar fi fost aceasta. Fragmente de asteroizi, meteoriți și comete în descompunere,
toate adaugă mărturia lor în sprijinul catastrofismului și deteriorării. Nicăieri în sistemul
solar nu se găsește dovada vreunui proces de
construire, fie al corpurilor planetare, fie al
complexității sistemelor chimice și fizice care
se găsesc pe ele.
• Structura chimică a rocilor de pe Lună
este diferită de cea a rocilor de pe Pământ, ceea
ce demonstrează că Luna s-a format în condiții
diferite; așadar, Luna și Pământul au structuri diferite și deci origini diferite.
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• Concentrarea a 98% din momentul unghiular al sistemului solar în planete, în timp
ce 99,8% din masa sistemului solar este concentrată în Soare.
• Înclinația extremă a orbitelor lui Mercur
și Pluto, a asteroizilor și a cometelor față de
planul eclipticii Soarelui.
• Rotațiile axiale retrograde ale lui Uranus și Venus. O treime dintre sateliții planetari
au orbite retrograde față de sensul de rotație
al planetelor lor.8
Cercetările recente arată că între solul
Lunii și solul Pământului există anumite asemănări, ceea ce ar sugera că Luna s-a format
într-o zonă apropiată Pământului.9 Fără în8. Cf. Henry M. Morris, Creaționismul științific...,
pp. 29-31.
9. Cf. Diac. Adrian Sorin Mihalache, op. cit. vol.
II, p. 71.
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doială, având în vedere sistemul PământLună, cu toate implicațiile lui, asemănă‑
rile sunt inevitabile, însă ele nu elimină
diferențele considerabile dintre structu‑
ra Terrei și cea a Lunii.
Astrofizicianul canadian Hugh Ross scoate în evidență numeroase caracteristici fizice
ale galaxiei noastre și ale sistemului solar, cu
precădere ale Soarelui, ale Pământului și ale
Lunii10, care demonstrează faptul că există
un acord fin, la acest nivel, între toate ele‑
mentele menționate, acord absolut necesar
pentru a exista o dispunere organizată a materiei, care să susțină viața pe Pământ. Iată,
selectiv, câteva dintre caracteristicile
menționate de acest cercetător cu privire la
sistemul solar și la poziția Terrei în el:
1. Amplasarea galaxiei:
• dacă ar fi prea aproape de o grupare densă de galaxii, ar fi perturbată gravitațional;
• dacă ar fi prea aproape de o galaxie foarte mare, ar fi perturbată gravitațional;
• dacă ar fi prea departe de galaxiile pitice, aportul de gaze și de praf ar fi insuficient
pentru a alimenta formarea continuă de stele.
2. Erupțiile supernovelor:
• dacă s-ar produce prea aproape, viața de
pe Pământ ar fi exterminată de radiații;
• dacă s-ar produce prea departe, nu ar
exista suficiente reziduri cu elemente grele pentru formarea unor planete stâncoase;
10. Hugh Ross prezintă 100 de parametri privind
alcătuirea armonioasă a spațiului cosmic în
care existăm, tot atâtea dovezi ale faptului că
toate țin de creația lui Dumnezeu. (http://
www.reasons.org/articles/design-evidencesin-the-cosmos-1998) Aceste dovezi au fost reluate și completate în scrierile sale.

• dacă s-ar produce prea des, viața de pe
planetă ar fi exterminată;
• dacă s-ar produce prea devreme, rezidurile cu elemente grele ar fi prea dispersate pentru a se putea forma planete stâncoase suficient de devreme în istoria cosmică;
• dacă s-ar produce prea târziu, viața de
pe planetă ar fi exterminată de radiații.
3. Distanța până la steaua-părinte:
• dacă ar mai mare, planeta ar fi prea rece
pentru a avea un circuit stabil al apei;
• dacă ar fi mai mică, planeta ar fi prea
caldă pentru a avea un circuit stabil al apei.
4. Înclinația orbitei:
• dacă ar fi prea mare, diferențele de temperatură de pe planetă ar fi extreme.
5. Excentricitatea orbitei:
• dacă ar fi prea mare, diferențele de temperatură între anotimpuri ar fi extreme.
6. Înclinația axei:
• dacă ar fi mai mare, diferențele de temperatură la suprafață ar fi prea mari;
• dacă ar fi mai mică, diferențele de temperatură la suprafață ar fi prea mari.
7. Viteza de schimbare a înclinației axei:
• dacă ar fi mai mare, schimbările climatice ar fi extreme, iar diferențele de temperatură la suprafață ar deveni şi ele extreme.
8. Perioada de rotație:
• dacă ar fi mai lungă, diferențele de temperatură în cursul zilei ar fi prea mari;
• dacă ar fi mai scurtă, viteza vântului atmosferic ar fi prea mare.
9. Distanța față de Jupiter:
• dacă ar fi fost mai mare, pe Pământ ar fi
avut loc prea multe coliziuni cu asteroizi și comete;
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• dacă ar fi fost mai mică, orbita Pământului ar fi devenit instabilă.
10. Masa lui Jupiter:
• dacă ar fi fost mai mare, orbita Pământului ar fi devenit instabilă;
• dacă ar fi fost mai mică, pe Pământ ar fi avut
loc prea multe coliziuni cu asteroizi și comete.
În ceea ce privește planeta Jupiter,
atracția gravitațională a acesteia este fundamentală. În cazul sistemului Soare-Pământ
s-a demonstrat că Jupiter deturnează, fragmentează și, în multe cazuri, reține asteroizi din centura principală de asteroizi aflată
între Marte și Jupiter, dar şi alte formațiuni
din Sistemul Solar care ar putea provoca pe
Terra catastrofe inimaginabile.11
11. Cf. Diac. Adrian Sorin Mihalache, op. cit., vol.
II, pp. 78-83.
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Aceste caracteristici, precum și
existența anumitor constante astronomi‑
ce, prezentate de specialiști la modul general (Tabel. 1) – fiindcă există şi date utilizate strict în cercetările aprofundate, care nu
sunt popularizate –, arată că Sistemul So‑
lar și mai ales Terra sunt realități confi‑
gurate într-un mod cu totul diferit de ceea
ce s-ar putea obține prin hazard.
Fizicianul american Arno Allan Penzias
face următoarea remarcă în ceea ce privește
maniera în care este structurat cosmosul:
„Astronomia ne conduce către un eveniment
unic, către un univers creat din nimic, care
deține un echilibru foarte delicat, necesar
pentru a oferi exact condițiile cerute pentru existența vieții și care lasă să se întrevadă un plan, am putea spune, «supranatural». Astfel, observațiile științei moderne
par să ducă la aceleași concluzii ca și
intuiția veche de secole.”12
Așadar, având în vedere toate aceste elemente, se poate afirma faptul că sistemul
solar se dovedește a fi o macrorealitate
extrem de bine structurată și individua‑
tă, cu parametri cosmici preciși, armoni‑
os configurați, și constante astronomice
cu neputință de atins în condiții de orga‑
nizare întâmplătoare a materiei. Această
exactitate reliefează existența unui pro‑
gram remarcabil, alcătuit de o manieră
atât de diferențiată, încât nu poate fi ex‑
12. Henry Margenau, Roy Abraham Varghese (edit.),
Cosmos, Bios and Theos, Scientists Reflect on Science,
God, and the Origins of the Universe, Life, and
Homo sapiens, Open Court Publishing Company,
Chicago, La Salle, Illinois, 1992, p. 83.
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plicat (științific) prin teoriile cosmogo‑
nice moderne. Acesta este și motivul
apariției unei multitudini de teorii formulate în speranța elucidării acestei configurări sistematizate fascinante.
Această stare de lucruri i-a purtat pe unii
oameni de știință ai zilelor noastre (prin cercetare asiduă și prin descoperiri minuțios elaborate) către concluzia la care au ajuns şi cei
din vechime, fie prin revelație, fie prin inspiraţie, fie pe cale naturală, rațională sau intuitivă.
De altfel, noțiunea de sistem solar
definește prin ea însăși o realitate proiec‑

tată, configurată, structurată, ordonată,
armonioasă. Dacă semnificația reală a acestor termeni ar fi fost luată în considerare de
autorii teoriilor cosmogonice moderne, nu
ar mai fi fost necesare atâtea eforturi pentru
a dovedi evidența. Neavând însă de a face
cu această percepție, a fost nevoie chiar și în
formularea titlului acestui articol de o exprimare redundantă, aproape pleonastică
(configurare – sistematizată – sistem), care
să scoată în relief realitatea.
Pr. Ioan Trandafir Bobîrnea

Constanta
Unitate astronomică

Simbol

Valoare numerică
11

Unitate de măsură

AU

1,4959789 10

m

Parsec

pc

206264,806
3,2616
3,0856 1016

AU
Ly
m

An lumină (light year)

Ly

9,46053 1015
6,324 104

An sideral

y

3,155815 107

m
AU
s

Masa Soarelui

MS

1,989 1030

kg

Luminozitatea Soarelui

LS

3,90 1026

W

Constanta solară

S

1370

W/m2

Raza Soarelui

RS

6,96 105

km

Temperatura efectivă a Soarelui

TS

5770

K

Masa Pământului

MP

5,9742 1024

kg

Raza ecuatorială a Pământului

RP

6,37814 103

km

Masa Lunii

ML

7,348 1022

kg

Raza Lunii

RL

1,738 103

Km

Ziua siderală

23h 56m 04,09054s

Ziua solară
Anul sideral

86400
3,155815 107

s
s

384,4 103

km

Distanţa Pământ-Lună
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Tabel 1. CONSTANTE ASTRONOMICE

DIN VIA#A PAROHIILOR

SĂPTĂMÂNA MISIUNII ÎN PIEMONTE
PARTEA A II-A

MATURITATEA DUHOVNICEASCĂ
ȘI BUCURIA TINEREȚII
În prima parte a acestui articol, dedicat săptămânii misiunii în Italia de nord, am
relatat popasurile, întâlnirile și experiențele duhovnicești pe care le-am avut alături de
preoții și de credincioșii din ținutul Piemonte. De această dată voi încerca să aprofundez câteva idei pe care le-am împărtășit celor prezenți la aceste întâlniri duhovnicești.
SCOPUL PASTORAȚIEI CREDINCIOȘILOR:
MATURITATEA DUHOVNICEASCĂ
Una dintre misiunile pastorale este formarea duhovnicească a membrilor comunităților
noastre. Numărul mare de credincioși dintr-o parohie nu este neapărat o indicație a
formării lor duhovnicești. De aceea, lucrarea cu fiecare credincios în parte, și nu doar
la spovedanie, după cum voi arăta mai jos, deși spovedania rămâne mijlocul cel mai potrivit, este de neapărată trebuință. În acest sens, am dat ca exemplu concret de pastorație
eficientă parohia Dobroteasa din București, pe care o cunosc îndeaproape și care este
păstorită cu dragoste, înțelepciune și jertfă de către păr intele Gheorghe Sima.1
Părintele Gheorghe s-a angajat în slujirea aproapelui, spre a-l câștiga întru Hristos,
până la punctul uitării de sine. Părintele Gheorghe este un om practic, al cuvintelor
puține, dar spuse cu convingere și putere, cuvinte care pot schimba sufletul omului.
Părintele este direct, ajungând la esența lucrurilor și la sufletul omului din fața sa, ajutându-l să se înțeleagă mai bine pe el însuși și să perceapă starea (ne)duhovnicească în
care se află.
1. Despre părintele Gheorghe și despre parohia Dobroteasa am vorbit și în alte scrieri: pr. dr. Liviu
Barbu, „Lucrarea de îndrumare și formare duhovnicească a părintelui Gheorghe Sima în parohia
Dobroteasa. Tradiție și realitate empirică în societatea contemporană (studiu de caz extins)”, Glasul
Bisericii, 7-9 (iulie-septembrie), 2019; Idem, „Îndrumarea și formarea duhovnicească în parohie la
interferența dintre tradiție și realitate empirică – studiu de caz”, în lector dr. Daniel Lemeni, coord.,
Duhovnicie și duhovnici în Ortodoxia românească, Sibiu, Ed. Astra Museum, 2018, pp. 79-99; Idem,
„Spiritual Formation as an Art: Adult Faith Formation in the Eastern Orthodox Tradition”, Journal
of Adult Theological Education, 9.1 (2012), pp. 28-43.
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Părintele Gheorghe acordă importanță
dialogului, în îndrumarea duhovnicească,
pentru ca aceasta să fie rodnică și adecvată
timpului nostru, aplicând conceptul de
„comuniune prin comunicare”. Deși în spiritualitatea ortodoxă ascultarea de duhovnic are o însemnătate aparte în procesul de
sporire și de maturizare duhovnicească,
lucrul acesta nu poate suprima libertatea de
gândire, de exprimare și de faptă a ucenicului. Așa cum spuneam mai sus, dialogul are
o miză mare în lucrarea părintelui Gheorghe. Prin dialog cu duhovnicul omul se
lămurește în privința desăvârșirii vieții sale
prin împlinirea voii lui Dumnezeu. Astfel,
părintele Gheorghe își petrece majoritatea
timpului dialogând cu oamenii în taina spovedaniei, dar și în afara acesteia, în biserică,
pe stradă sau la telefon.
Inspirația necesară în procesul de îndrumare și de formare a credincioșilor nu trebuie înțeleasă ca o inspirație divină directă,
ci ca o lucrare tainică a Sfântului Duh în mediul relației duhovnic-ucenic și în contextul vieții duhovnicești a Bisericii. Deși această inspirație este mediată de experiența
părintelui duhovnic, ea nu este condiționată

sau depășită de factorul uman, lucrarea Duhului Sfânt rămânând capitală în îndrumarea duhovnicească.
În formarea duhovnicească se urmărește
atingerea potențialului plenar al persoanei
angajate sincer pe calea mântuirii. Duhovnicul ne provocă să ne lepădăm haina sinelui egoist și pătimaș spunându-ne cum ar
dori Dumnezeu să fim. Sub epitrahilul duhovnicului, sinele trufaș se smerește și se
transformă urmând voia lui Dumnezeu. Astfel, omul se dezbracă de hainele de piele ale
căderii și, dacă își dorește cu adevărat, se
îmbracă în cele de lumină și har. Astfel, grija lui Dumnezeu față de mântuirea fiecăruia se manifestă și se revarsă în mod practic
prin lucrarea părintelui duhovnic. Preotul
este chipul Samarineanului milostiv care
tămăduiește și zidește sufletește prin puterea harului lui Dumnezeu. Aceasta este
esența slujirii pastorale. Balsamul preotului
sunt cuvântul mângâietor, convingerea și
întărirea omului care îi stă înainte.
Îndrumarea și formarea duhovnicească
a creștinului urmărește transfigurarea lăuntrică și eliberarea acestuia de orice formă
de anxietate, de teamă etc. După părerea pă-
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rintelui Gheorghe, îndrumarea duhovnicească autentică nu lucrează la nivelul
subconștientului sau a subliminalului. Din
contră, libertatea omului și puterea acestuia de a lua decizii potrivite sunt factorii decisivi în schimbarea lăuntrică. Dacă ne vom
cerceta sincer pe noi înșine, în oglinda spovedaniei, vom ajunge la adevărata cunoaștere
de sine și la o pocăință adâncă, dată de vederea duhovnicească și de înțelegerea stării căzute în care ne aflăm. Adevărul, chiar
dacă nu este plăcut, ne va face liberi, ne va
conduce la adevărata smerenie, aceea de a
ne vedea așa cum suntem. A-ți vedea păcatele cu adevărat, consecințele acestora, este
începutul pocăinței autentice, după cum
afirmă Părinții Bisericii.
Cei care au ales această viețuire caută binecuvântarea duhovnicului în toate câte le
fac, pentru a lua decizii importante, dar și
pentru lucruri din afara sferei duhovnicești,
care unora le pot părea nesemnificative. Acest
tip de îndrumare duhovnicească privește omul
în totalitatea activităților sale, care devin binecuvântate prin includerea lor în sfera duhovnicească. Astfel, ucenicul este angajat total, inclusiv prin activitățile sale cotidiene, în
procesul formării sale duhovnicești.
Prin ucenicia făcută față de un părinte duhovnicesc harismatic și experimentat, ucenicul poate avea acces direct la
tradiția creștină a îndrumării și a formării
duhovnicești, la părinții duhovnicești din
Pateric și la celelalte scrieri duhovnicești,
tradiţie pe care o poate înțelege dinlăuntrul, după modelul relaţiei dintre Hristos
și ucenicii Săi. Relația dintre noi și duhov-
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nicii noștri este o prelungire a legăturii
dintre Hristos și apostoli, o formă „complementară” a succesiunii apostolice.2
Acest tip de ascultare se regăsește în
tradiția monahală practicată în cadrul unei
strânse relații harismatice de tip duhovnicucenic. Notând diferențele care se impun
între ascultarea monahală și cea a creștinului
din lume, putem invoca o corespondență
de fond între cele două, corespondenţă dată
de universalitatea ascultării pe care toți I-o
datorăm lui Dumnezeu, ascultare care, după
căderea protopărinților noștri, a fost asumată pe deplin de Hristos, ca model nouă:
„nu voia Mea, ci voia Ta să se împlinească”
(Matei 26, 39). Ascultarea față de duhovnic înseamnă, în ultimă instanță, ascultare
față de Dumnezeu (cf. Luca 10, 16).
CULTIVAREA BUCURIEI
TINERILOR ÎN LUCRAREA
PASTORALĂ
Formarea caracterului creștin al tânărului se realizează printr-o conlucrare fină între părinți, tineri și păstorul duhovnicesc,
în vederea apropierii sufletești, pentru a se
putea ajunge la inima tânărului. Trebuie să
fim deschiși și sinceri față de tineri și să arătam un interes autentic pentru preocupările și problemele lor.
2. A se vedea și Mitropolitul Kallistos Ware,
„Foreword - The Spiritual Father in Saint John
Climacus and Saint Symeon the New
Theologian”, în Irenee Hausherr, Spiritual
Direction in the Early Christian East (Cistercian
Studies 116), Kalamazoo, Ed. Cistercian
Publications, , 1990, pp. vii-xxxiii.
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Bucuria vieții, aspect natural al tinereții,
este o miză pastorală însemnată în lucrarea
cu tinerii. Problemele cele mai mari cu care
aceștia se confruntă astăzi sunt îndreptate
tocmai împotriva acestei trăsături esențiale
a vârstei lor, bucuria. Astfel, vedem cum tinerilor noștri le lipsește adesea bucuria,
„pofta de viață”, fiindcă suferă de însingurare, de anxietate etc. În conferința adresată lor am vorbit și despre prietenie, despre
încredere și dialog. „Hristos, Arhiereul cel
veșnic tânăr” este prietenul adevărat al tinerilor, care nu îi va dezamăgi niciodată.3
Biserica poate fi pentru tineri acel ceva care
le lipsește în viață pentru ca ei să se simtă
împliniți.4 Prin duhovnic, tânărul se poate
apropia de Dumnezeu, Îi poate simți prietenia şi grija față de problemele sale.
3. A se vedea Iisus Hristos arhiereul cel veșnic

tânăr. Duhovnici vorbind tinerilor, Cluj‑Napoca, Ed. Renasterea, 2005.
4. Arhimandritul Gheorghios Kapsanis, Probleme de eclesiologie și pastorație, traducere de Nicușor Deciu, Galați, Ed. Anestis,
2015, p. 132.

Tânărul are nevoie să se regăsească și să
se afirme în sens pozitiv pe sine însuși. Preotul și Biserica îi pot oferi sprijinul și îndrumarea necesare pentru a parcurge această
călătorie de regăsire a sinelui autentic și unic.
Ajuns la acest liman liniștitor, tânărul se
simte bine cu el însuși, nemaitrăind nevoia
de a se compara cu alții și de a-i imita. Dacă
vom putea pătrunde în universul lor, spre a
le putea fi, bineînţeles, de folos, există o
șansă mare ca și ei să pătrundă în universul
credinței și să guste din roadele ei, pentru
ca în felul acesta să poată face față provocărilor contemporane cu care se confruntă.
Cum a arătat și unul dintre invitații Săptămânii misiunii din Italia, Arhdiac. dr. Sorin
Mihalache, trebuie să le cultivăm tinerilor,
acasă și în Biserică, răbdarea și atenția pentru
detaliu. Participarea la slujbele Bisericii, cântarea, rugăciunea, convorbirile duhovnicești
sunt un antidot eficient împotriva împrăștierii
și agitației lumii, împotriva fărâmițării vieții
exterioare și lăuntrice a tânărului.
Plecând din nou de la un exemplu pastoral concret, lucrarea părintelui Gheorghe
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Sima de la parohia Dobroteasa, am evidențiat necesitatea de a acorda copiilor și tinerilor libertatea de exprimare și de manifestare, astfel încât viața duhovnicească și
slujbele Bisericii să nu fie o corvoadă pentru ei, ci o bucurie pe care să o caute ei înșiși,
pentru a se împărtăși cu ea. În convorbirile din parohiile vizitate revenea adesea întrebarea: între constrângere și libertate, care
este măsura potrivită în educația copiilor și
a tinerilor? Așa cum mărturiseau unii dintre părinți, copiii și tinerii se pot îndepărta
de credință și de Biserică, dacă suntem aspri și lipsiți de tact în încercarea noastră de
a le transmite credința. Dreapta socoteală,
discernământul, sunt virtutea sapiențială
de căpătâi în viața duhovnicească5, la fel de
importantă și în procesul educației duhovnicești a copiilor și a tinerilor.
O creștere echilibrată, în care educația
de acasă și cea din școală se împletesc cu
educația sufletului, de care nici școala și nici
societatea civilă nu se ocupă, duce la formarea unui caracter virtuos. Un model străvechi,
preluat de creștinismul timpuriu din spiritualitatea Greciei antice, este acela al formării
(paideice a) tânărului prin cultivarea intelectuală a minții și prin completarea acesteia cu
educația virtuoasă a sufletului. Prin educația
seculară și prin cultivarea aplecării spre studiu mintea se luminează, iar tânărul își pune
întrebări existențiale, căutând dincolo de
5. Sf. Cuv. Antonie cel Mare, Apoftegma 8,

Patericul sau apoftegmele Părinților din pustiu. Colecția alfabetică, traducere, introducere și prezentări de Cristian Bădiliță, Iași,
Ed. Polirom, 2003, p. 44.
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confortul imediat al lumii materiale şi ferindu-se astfel de „sfânta ignoranță”6. Cultura
și educația, atât cea seculară cât și cea spirituală, pot fi astfel căi care canalizează în mod
pozitiv energia tinerilor și pot conduce la
cunoașterea lui Dumnezeu.
Educația religioasă și duhovnicească, pe
care avem șansa să le-o oferim acum copiilor și tinerilor noștri, reprezintă legătura
lor cu Dumnezeu pentru tot restul vieții, legătura lor cu trecutul frumos și inocent al
copilăriei, care poate face ca cele sădite
atunci să rodească la o vârsta matură. Sf. Irineu al Lyonului vorbește despre cum a deprins el, încă din tinereţe, credința și viața
sfântă prin observarea și apoi evocarea peste timp a purtării părintelui sau duhovnicesc, Sf. Policarp al Smirnei, care, la rândul
său, le-a învățat de la Sf. Ap. Ioan, iar acesta din urmă, de la Hristos:
„…(într-adevăr, învățăturile din tinerețe
sporesc o dată cu sufletul, unindu-se cu el), încât as putea să spun și locul în care fericitul
Policarp vorbea șezând, ieșirile şi intrările lui,
şi chipul viețuirii sale și înfățișarea trupului său
și predicile pe care le ținea mulțimii și cum, pe
măsură ce povestea cele trăite împreună cu
[apostolul] Ioan și cu ceilalți care L-au văzut
pe Domnul, și cum amintindu-și cuvintele lor
și ale celor care îl ascultaseră pe Domnul, și cele
despre puterile Sale și cele despre învățăturile
Sale, Policarp, primind toate aceste mărturii
despre viața Cuvântului de la martorii oculari, le corela cu Scripturile. Toate acestea,
care atunci mi-au fost spuse mie din mila lui
6. A se vedea şi Teodor Baconschi, Averea bu-

nei educații, București, Ed. Univers, 2019.
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Dumnezeu (…), le-am ascultat cu atenție,
așternându-le nu pe hârtie, ci în inima mea. Și
prin harul lui Dumnezeu le cuget în continuare cu credincioșie ...”7
Exemplul vieților sfinților și ale creștinilor
cu o viață îmbunătățită sunt mijloace elocvente de comunicare a credinței vii. Cum au
reușit apostolii și creștinii din epoca primară
a creștinismului să propovăduiască până la
marginile pământului și să-i convingă pe contemporanii lor de adevărul credinței celei noi?
Acest lucru a fost posibil, în primul rând, datorită sfințeniei vieții lor și datorită harului
dumnezeiesc care se odihnea în ei, lucrând
cu putere în cuvântul lor (Ioan 7, 38).
Din momentul în care te apropii cu smerenie de un părinte duhovnicesc autentic și
intri într-o relație de filiație duhovnicească
cu acesta începi să simți ocrotirea, dragostea și grija părintească a lui Dumnezeu prin
cuvintele, gesturile și faptele acelui om plin
7. Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească, V. 20.
6-7 (Părinți și Scriitori Bisericești, 13), traducere, studiu, note și comentarii de pr. prof. dr.
Teodor Bodogae, București, Ed. Institutului
Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, 1987, p. 213 (italicele mele).

de Duhul Sfânt.8 Bucuria trăită în prezența
unui om înduhovnicit te ajută să înțelegi ce
i-a făcut pe apostoli să-L urmeze pe Hristos: faptul că în preajma Sa trăiau și înțelegeau bucuria și sensul vieții, cuvintele Lui
fiindu-le mângâiere și mântuire. „Doamne,
la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții
celei veșnice.” (Ioan 6:68)
Să ajute Domnul ca împărtășirea acestor gânduri să aducă bucurie și rod duhovnicesc.
Pr. dr. Liviu Barbu
Parohia Sf. Mc. Filoteea și Cuv. Beda
Venerabilul Norwich & East Anglia,
Marea Britanie
8. „A te întâlni cu o astfel de persoană este ca și cum
ai întâlni, cu adevărat, însăși dragostea lui
Dumnezeu.” Arhimandritul Aemilianos, „The
Role of the Spiritual Father in an Orthodox
Monastery”, în: The Living Witness of the Holy
Mountain: Contemporary Voices from Mount Athos,
translated with an introduction by Hieromonk
Alexander (Golitzin), Pennsylvania, St. Tikhon’s
Seminary Press, 1999, p. 164 (Mărturia ortodoxă
a Sfântului Munte: glasuri contemporane din
Muntele Athos, traducere de Ioana DumitracheLupescu, București, Ed. Institutului Biblic și de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2006).
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„SĂ LE INSUFLĂM COPIILOR NOȘTRI CONVINGEREA
CĂ SUNT FIII LUI DUMNEZEU”. PREASFINȚITUL
PĂRINTE EPISCOP SILUAN A SLUJIT DUMNEZEIASCA
LITURGHIE LA PARACLISUL „ADORMIREA MAICII
DOMNULUI” DIN INCINTA CENTRULUI EPARHIAL

C

u ajutorul Domnului, duminică,
16 februarie 2020, în a doua Duminică a Triodului, a întoarcerii
fiului risipitor, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, a săvârșit Dumnezeiasca
Liturghie în Paraclisul „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Centrului Eparhial, în cadrul căreia a hirotonit un nou
slujitor al Altarului lui Hristos și a hirotesit întru citeț și ipodiacon pe credinciosul
Dănuț Stan, pe seama Paraclisului „Sfântul Ioan de-Dumnezeu-cuvântătorul”.
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În cuvântul de învățătură, Preasfințitul
Părinte Episcop Siluan le-a vorbit celor
prezenți despre semnificația tainică a pildei fiului risipitor: „Această pildă ne descoperă și ne reamintește că noi toți suntem
chemați să ne educăm conștiința, a noastră și a copiilor noștri, că suntem fii ai lui
Dumnezeu și moștenitori ai Împărăției
Sale, un privilegiu pe care nu mai reușim
să-l asumăm în întregime. Prin Taina Botezului, primim haina lui Hristos, ne îmbrăcăm în El și, astfel, devenim una cu El,
devenim și noi fii după har ai lui Dumne-
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zeu și posibili moștenitori
ai Împărăției Sale. De
aceea, haina Botezului
este cu mult mai mare decât orice altă distincție
împărătească, pentru că
împăratul este al lumii
acesteia, iar moștenirea
pe care Dumnezeu ne-o
promite este a Împărăției
Sale. Ceea ce primim la
Botez este harul lui Dumnezeu, pe care Adam l-a
pierdut, noi avem acest privilegiu de a reface legătura noastră în duh și în adevăr cu
Cel Care ne-a creat”.
La momentul potrivit din timpul
Dumnezeieștii Liturghii, Preasfinția Sa a
hirotonit întru preot pe cucernicul părinte
diacon Ioan Botea, pe seama Paraclisului

„Sfântul Ioan de-Dumnezeu-cuvântătorul”,
îndemnându-l să primească cu multă jertfă și cu multă responsabilitate această misiune pe care Domnul i-a rânduit-o.
La final, toți credincioșii au fost
binecuvântați de către Preasfințitul Părinte Episcop Siluan.
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DE LA ȘCOALA SMERENIEI LA ȘCOALA POCĂINȚEI DUMINICA ÎNTOARCERII FIULUI RISIPITOR. PREAFINȚITUL
ATANASIE DE BOGDANIA ÎN MIJLOCUL COMUNITĂȚII
DIN ANGUILLARA LA SĂRBĂTOAREA HRAMULUI
ȘI LA ÎMPLINIREA A ZECE ANI DE LA ÎNFIINȚARE

C

u ajutorul Domnului și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, în a doua duminică a
Triodului, a întoarcerii fiului risipitor, 16 februarie 2020, Preasfințitul Părinte Arhiereu-Vicar Atanasie de Bogdania s-a aflat în
mijlocul comunității din Anguillara, care
și-a sărbătorit în mod anticipat protectorul,
pe Sfântul Mucenic Teodor Tiron, și a marcat împlinirea a zece ani de existență.
În cuvântul de învățătură dăruit credincioșilor în timpul Dumnezeieștii Liturghii,
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Preasfințitul Părinte Atanasie le-a vorbit despre această capodoperă a Evangheliei, pilda
întoarcerii fiului risipitor: „Într-un mod mai
corect, această pildă ar trebui numită pilda
Fiului celui pierdut și regăsit, căci se adaugă
la celelalte două pilde pe care ni le înfățișează
Mântuitorul înainte și anume: pilda oii celei pierdute și regăsite și pila drahmei celei
pierdute și regăsite. Fiecare dintre noi purtăm pecetea fiului celui pierdut în lume și
răscumpărat și regăsit de Tatăl cel Milostiv.
În același timp, am mai putea numi această
pildă a Iubirii Tatălui, care acționează con-
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trar tuturor principiilor
vremii și locului și se
smerește în fața fiilor
săi, arătându-ne nouă
că, după școala smereniei pe care am absolvit-o duminica trecută,
trebuie să adăugăm
școala umilinței și a iertării în această călătorie
a noastră spre Înviere”.
La final, Preasfințitul
Părinte Arhiereu Vicar Atanasie de Bogdania a adus un cuvânt de apreciere și omagiere pentru frumoasa lucrare pastorală
desfășurată în ultimii 10 ani de Părintele
Viorel Vasile, parohul comunității, aducând în dar o cruce pentru biserică. La rândul său, părintele paroh a mulțumit Preasfințitului Părinte Atanasie de Bogdania

pentru această zi plină de înaltă încărcătură duhovnicească, dăruind-i ierarhului o
icoană a Sfântului Teodor Tiron. De asemenea, Preacucernicia sa a îndreptat un
cuvânt de mulțumire și credincioșilor
prezenți la acest moment festiv al Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron”
din Anguillara.
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CURS DE INSTRUIRE PENTRU PASTORAȚIA
CELOR DIN ÎNCHISORI, DEDICAT CLERICILOR
DIN PIEMONTE

P

arohia „Înălțarea Sfintei Cruci” din
Torino a găzduit vineri, 14 februarie, un curs de instruire a clericilor
în pastorația celor din închisori. Invitatul
momentului duhovnicesc a fost Pr. Ionuț
Vaseliu, capelan la Penitenciarul Poarta
Albă (Arhiepiscopia Tomisului).
În prima parte a întâlnirii, clericii au
oficiat Slujba Parastasului pentru Pr. Lucian Roșu, după care Pr. Ionuț Vaseliu le-a
vorbit preoților prezenți despre metodele prin care pot fi apropiați deținuții de
Dumnezeu. „Cuvântul Sfântului Apostol
Pavel: «Deşi sunt liber faţă de toţi, m-am
făcut rob tuturor, ca să dobândesc pe cei
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mai mulţi; cu iudeii am fost ca un iudeu,
ca să dobândesc pe iudei; cu cei de sub
lege, ca unul de sub lege, deşi eu nu sunt
sub lege, ca să dobândesc pe cei de sub
lege» (1 Cor. 9, 19-20) îmi este motto în
ceea ce privește activitatea cu persoanele
private de libertate. I-am sfătuit pe toți colegii mei să-și pornească de aici misiunea
aceasta. Între metodele pe care le-am folosit aș menționa, în primul rând, cateheza aplicată. Adică am făcut coruri, am interpretat piese de teatru, cu tematică
religioasă, am organizat concursuri de poezie și multe altele. Prin toate acestea am
urmărit ca deținuții să se apropie de Bise-
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rică. Legat de partea liturgică, primează săvârșirea Sfintei Liturghii, dar și diferitele taine și ierurgii, de care au nevoie oamenii aceștia.”
În cea de-a doua parte a întâlnirii a urmat o sesiune de întrebări și răspunsuri legate de tema întâlnirii.
Evenimentul s-a desfășurat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Este un proiect demarat prin Departamentul pentru Închisori al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.
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ÎNCEPUTUL TRIODULUI – ȘCOALA SMERENIEI.
PREASFINȚITUL ATANASIE DE BOGDANIA A SĂVÂRȘIT
DUMNEZEIASCA LITURGHIE LA HRAMUL PAROHIEI
DIN PESCARA

C

u ajutorul Domnului și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei
Ortodoxe Române a Italiei, în prima duminică a Triodului, a Vameșului și a fariseului, 9 februarie 2020, Preasfințitul Părinte Arhiereu-Vicar Atanasie de Bogdania
s-a aflat în mijlocul comunității ortodoxe
românești din Pescara, aflată sub ocrotirea Sfântului și Dreptului Simeon și Sfintei Prorocițe Ana. Cu acest prilej, comunitatea de pe malul estic al peninsulei
italice și-a prăznuit cel de-al nouălea hram
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de la înființare, Preasfințitul Părinte Atanasie săvârșind Dumnezeiasca Liturghie.
În cuvântul de învățătură dăruit celor
prezenți, Preasfințitul Părinte Atanasie de
Bogdania a vorbit despre școala smereniei:
„Pilda ce ne este pusă înainte în această duminică, la început de Triod, ne deschide
nouă calea spre Înviere, un parcurs pedagogic ce debutează cu școala smereniei, urmat
fiind în duminicile ce vor urma de câte o tematică aparte, precum pocăința, milostivirea, iertarea, asumarea crucii. Între fariseul
și vameșul care au mers la templu stă
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Mielul‑Hristos, fariseul plin de virtuți
nereușind să înțeleagă taina Învierii, pe când
vameșul, copleșit de păcatele sale, înțelege
că Hristos îi devine ispășitor. Fariseul, deși
om de virtute, se afundă în propria-i mândrie, pe când vameșul, om încărcat de păcatele sale, își vede neputința cu multă smerenie și Îl cheamă pe Domnul în ajutor”.
Preasfinția Sa a amintit și de concluzia
pericopei evanghelice a zilei, care se înscrie
deplin în pedagogia perioadei Triodului ce
ne stă înainte: „Așa cum înțelegem printro traducere mai fidelă din original, versetul
final al pericopei evanghelice ne pune în vedere, într-un mod mai concret, că cel care
se smerește, va fi înălțat, iar cel care se va
înălța pe sine, va fi smerit. Inițiativa aparține
întotdeauna Domnului, iar ceea ce primim
este doar un răspuns la învoirea noastră, de
a-L lăsa să lucreze în inima și în sufletul nos-

tru. Iar perioada Triodului este perioada
schimbării inimilor, a schimbării sufletelor,
a schimbării minții, spre a primi cu bucurie
taina Învierii. Dar, cum aflăm de la Sfântul
Chiril al Alexandriei, la Hristos și la Învierea
dimpreună cu El nu se poate ajunge decât
numai în stare de jertfă, noi jertfindu-ne
viața pentru El, iar El jertfindu-și iubirea Sa
milostivă pentru omenire, o iubire răstignită pe Cruce pentru fiecare dintre noi”.
La final, preacucernicul părinte Alin
Iarca, parohul comunității, a adresat un
cuvânt de apreciere Preasfințitului Părinte Atanasie pentru această mare bucurie,
cu prilejul sărbătoririi celui de-al nouălea
hram. De asemenea, Preacucernicia sa a
mulțumit și tuturor celor care s-au alăturat acestei zile de praznic pentru Parohia
„Sfântul și Dreptul Simeon și Sfânta
Prorociță Ana” din Pescara.

APOSTOLIA • NR. 144 • MARTIE 2020

61

DIN VIA#A PAROHIILOR

ADUNAREA EPARHIALĂ ȘI CONGRESUL EPISCOPIEI
ORTODOXE ROMÂNE A ITALIEI (EORI).

M

arți, 4 februarie a.c., în incinta
Centrului Mariapoli, din localitatea Castel Gandolfo (RM), s-au
desfășurat lucrările Adunării Eparhiale și
ale Congresului Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei (EORI).
Întrunit sub președinția Preasfințitului
Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, avându-l alături pe
Preasfințitul Părinte Arhiereu-Vicar Atanasie de Bogdania, acest organism statutar a
examinat şi aprobat rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului Eparhial,
execuția bugetară pe 2019 şi bugetul Epar-
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hiei pentru anul 2020. Alături de membrii
clerici, monahi și mireni ai Adunării Eparhiale s-au aflat și preotese și alți mireni doritori, din parohiile Eparhiei, numărul total
al participanților ridicându-se la peste 950
de persoane.
Evenimentul a debutat cu slujba de TeDeum, în cadrul căreia s-au adus mulțumiri
lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate
asupra Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei în anul 2019 și s-a invocat binecuvântarea lui Dumnezeu pentru anul 2020. La final, Preasfințitului Părinte Siluan a adresat
celor prezenți un cuvânt de întâmpinare.
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În continuare dl Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, a susținut prelegerea: „Datina, moșia, familia, credința și
patria”.
A urmat o sesiune de întrebări și discuții
legate de tema conferinței, apoi a avut loc
lansarea cărții „Identitatea Românească”,
chiar de către autorul ei, dl acad. Ioan Aurel Pop. Au urmat saluturile oficiale ale
reprezentanților autorităților române și italiene prezente la eveniment. În continuare
au avut loc Lucrările Sesiunii Ordinare ale
Adunării Eparhiale.
În ceea ce privește Slujirea PASTO‑
RAL‑MISIONARĂ, la finalul anului 2019,
Episcopia Ortodoxă Română a Italiei număra 266 de parohii (și alte 14 în formare),
împărțite în 24 protopopiate; 4 mănăstiri,
2 schituri, 6 paraclise episcopale și 3 centre
pastorale. Pe lângă parohii mai funcționează
alte 132 locuri de slujire (filii), unde se
săvârșesc periodic Sfânta Liturghie și/sau

alte slujbe, și câteva misiuni în Centrele de
Integrare Rrom. Numărul total al unităților
pastoral-misionare se ridică astfel, prin mila
și ajutorul lui Dumnezeu, la 437.
Pe parcursul anului 2019:
- s-au înființat 13 parohii;
- s-au săvârșit 15 hirotonii întru preot și
15 hirotonii întru diacon. Numărul total al
clericilor fiind 298 (284 preoți și 14 diaconi);
- s-au săvârșit: 7.629 botezuri, 1.462 cununii și 280 de înmormântări;
Între evenimentele mai importante ale
acestui capitol din istoria Eparhiei noastre
amintim faptul că:
- s-au săvârșit trei sfințiri de biserică:
Forli, Giaveno și Ivrea.
- s-au binecuvântat 14 iconostase;
- au avut loc lucrări importante de amenajare și renovare la 70 de lăcașuri de slujire;
- eparhia s-a îngrijit și de pastorația basarabenilor și a bucovinenilor din Bucovina
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de Nord, prin „Misiunea Sfântului Ierarh
Nicolae”. Aceasta are ca scop pastorația
creștinilor ortodocși vorbitori de limbă
română din Basarabia și Bucovina de Nord
aflați în Italia, prin organizarea în parohii a
comunităților existente, sub jurisdicția
canonică a Episcopiei Ortodoxe Române
a Italiei.Pe parcursul ultimilor ani, basarabenii și bucovinenii din Bucovina de Nord
aflați la muncă în Italia au căutat mângâiere sufletească și au găsit-o în sânul Bisericii. În localitățile unde lipseau sau lipsesc
și în continuare parohii, misiunea Sfântului Nicolae încearcă să găsească soluții pentru a-i putea ajuta pe frații creștini care trăiesc acolo cu posibilitatea de a avea un loc
de rugăciune pentru cei apropiați, copii sau
părinți, bunici sau rude apropiate, și cu
bucuria de a avea un păstor duhovnicesc în
mijlocul lor. În 2019 s-a înființat o nouă
parohie – Reggio Emilia II, cu acest scop.
La ora actuală numărul total al parohiilor
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implicate în pastorația fraților noștri români
din Basarabia și din Bucovina de Nord se
ridică la 27.
- s-a organizat, la nivel eparhial, Săptămâna Misiunii, eveniment ajuns la a doua
ediție.
- în perioada Postului Mare s-au organizat „Conferințele Triodului”;
În ce privește Activitatea SOCIAL-FI‑
LANTROPICĂ se remarcă următoarele:
- sub oblăduirea eparhiei s-au dezvoltat
în continuare cele 4 diaconii: prima îi are
în grijă pe cei bolnavi – „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”, cea de-a doua îi slujește
pe săraci și pribegi – „Sfântul Grigorie cel
Mare al Romei”, următoare se îngrijește de
familiile nevoiașe și are ca scop ocrotirea
vieții intrauterine – „Sfânta Filoteia”, și ultima, care este pusă sub ocrotirea „Sfintelor Mucenițe Praxidia și Petronela”, care îi
slujește pe cei din închisori.
- la nivelul Eparhiei funcționează:
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1. Asociația San Lorenzo dei Romeni
ONLUS – este asociația caritativă a episcopiei, care își propune să dezvolte o serie de programe și activități cu precădere
în sectorul social-caritativ pentru întrajutorarea persoanelor lipsite de orice sprijin material, dar și pentru educarea copiilor români în spiritul valorilor credinței
ortodoxe);
2. Asociația San Lorenzo dei Romeni
are filiale în localitățile: Torino, Ascoli Piceno, Como, Bologna II, Cerveteri, Forli, Milano II, Padova Vest, Pescara, Perugia, Legnano, Lucca, Thiene, Villafranca
di Verona;
3. Centrul de Ajutor dedicat Vieţii
(CAV) „Sfânta Filoteia” – este o asociație
de voluntari care se adresează femeilor aflate în fața unei sarcini dificile sau neprevăzute şi ezită să aducă pe lume copilul purtat în pântece, oferindu-le un ajutor concret
și o alternativă la întreruperea sarcinii;
4. Casa „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – se ocupă cu activitățile social-filantropice din zona Lazio;
5. Casa „Sfântul Nectarie” Torino – reprezintă un apartament destinat găzduirii
pe o perioadă limitată a femeilor cu afecțiuni
de tip oncologic, care sunt singure și au nevoie de tratament în spital;
6. Centrul Social „Sfântul Mucenic
Laurențiu și Sfântul Alexie Omul lui Dumnezeu” Roma;
7. Casa „Sfânta Cuvioasă Melania Romana, cea milostivă” Cuneo;
8. Casa „Sfântul Ioan Gură de Aur” din
Carrara;

9. Centrul Social „Sfântul Ierarh Iosif
cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei” Giaveno;
- s-a continuat proiectul „Ragazzi in
Gamba” (Tineri pe Picioare), în colaborare cu Spitalul Gemelli din Roma, prin care
se procură și se pun gratuit proteze persoanelor din România ce au rămas fără unul
sau ambele membre inferioare sau superioare. În 2019 au beneficiat de aceste burse
41 de familii.
- s-a susținut și-n acest an programul
PAM (Program de Asistență Medicală),
prin care se acordă asistență medicală gratuită persoanelor fără posibilități materiale, dar cu probleme grave de sănătate. Prin
acest program, în 2019, au fost ajutate numeroase persoane (din Italia, România și
Republica Moldova);
- s-a implementat, prin Departamentul
pentru Săraci și Pribegi, Proiectul „Desaga
Milosteniei”, în întreaga Eparhie, prin care
credincioșii din parohii sunt încurajați să
strângă alimente neperisabile pentru a le
distribui celor lipsiți și celor de pe stradă
precum și familiilor cu mulți copii și cu o
situație materială precară;
- a continuat a III-a ediție a Cursului de
Formare a Voluntarilor în spitalele din
Roma. La acest curs au participat 9 voluntari. Alți 60 de voluntari au continuat cursurile de specializare organizate de Asociația
ARVAS și sunt prezenți săptămânal în următoarele spitale din Roma: Bambino Gesu,
Sandro Pertini, Policlinico, Umberto I, San
Giovanni, Gemelli, Policlinico Tor Vergata
și Casilino.
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- există 3 apartamente de găzduire a persoanelor aflate în dificultate: Parohia Torino
2 (Casa Sfântului Nectarie), Parohia Venezia 1 (Casa Sfintei Lucia) și Parohia Cuneo
(Casa Sfintei Melania Romana);
- 12 parohii din Lazio s-au înscris la programul de distribuție a alimentelor prin colaborare cu Casa Famiglia Lodovico Pavoni Onlus;
- s-a continuat proiectul „Dar din Dar”
al Filialei San Lorenzo dei Romeni a parohiei Bologna II, prin care sunt ajutate școli
și internate de copii din Republica Moldova, dar și spitale din România, cu obiecte
(calculatoare, mobilier, paturi de bolnavi
etc.) din școlile și spitalele din Italia;
- s-a continuat proiectul „Caravana Dăruirii”, în regiunea Emilia Romagna, prin
care au fost ajutate familii nevoiașe din Episcopia Hușilor, Episcopia Basarabiei de
Sud și Episcopia Dunării de Jos (32.000
kg. de alimente, 7.000 kg. Îmbrăcăminte și
62.000 kg gresie);
- s-au dezvoltat, la Torino, activitățile
Casei Sfântului Nectarie, a Asociațiilor San
Lorenzo dei Romeni și a Centrului pentru
viață „Sfânta Filofteia”;
- s-au trimis ajutoare la diferite spitale și
structuri sociale din țară: Spitalul Cuza Vodă
din Iași, Spitalul Psihiatric din Drăgoiești
(județul Vâlcea), Spitalul Județean de
Urgență Neamț și Centrul de recuperare a
persoanelor cu dizabilități din Băbești;
- Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Roma a desfășurat proiectul „O
șansă la școală pentru fiecare copil”, ajuns
la a doua ediție, acțiune prin care sunt
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ajutați copii din familii nevoiașe din România și Basarabia;
- Parohia din Catanzaro, cu ajutorul
credincioșilor, a desfășurat proiectul „Pâinea noastră cea de toate zilele”, prin care
contribuie la ajutorarea celor nevoiași;
- Parohia din Carrara, prin proiectul
„Masa bucuriei”, a oferit în fiecare duminică o masă caldă celor defavorizați;
- prin Asociația San Lorenzo dei Romeni, a Episcopiei, s-a inițiat și coordonat
acțiunea caritabilă intitulată „Daruri de Sfântul Nicolae”, prin care 40 de copii și 20 de
mame cu copii din Arhiepiscopia Iașilor
(Pro Vita Iași), beneficiari ai proiectului
„Brațele Părintești”, au primit daruri înainte de Crăciun: 200 kg alimente și dulciuri
în valoare de 3.000 de euro;
- s-a continuat Proiectul Social de adopție
la distanță „Brațele Părintești”, prin care în
perioada 1 septembrie 2018 – 31 iunie 2019
s-au acordat 766 de burse de câte 30 de euro
pe lună, pentru copii din România, Republica Moldova și Italia. Anul școlar 2019 – 2020
a început cu 850 de burse. În anul calendaristic 2019, prin proiectul Brațele Părintești,
s-a dăruit suma de 252.780€.
Opera socială din cadrul Eparhiei noastre (prin Centrul Eparhial, toate parohiile
și mănăstirile), în anul 2019 a depășit, prin
jertfelnicia credincioșilor și cu ajutorul lui
Dumnezeu, suma de 1.100.000 € (suma nu
include proiectul Brațele Părintești).
Ca și în anii precedenți DEPARTA‑
MENTELE CULTURAL ȘI DE TINE‑
RET au organizat mai multe activități, dintre care amintim:
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- participarea la Congresul NEPSIS MOREOM, din Gran Canaria (Spania);
- Festivalul „Dor de Eminescu”, ajuns la a V-a ediție (15 - 25 ianuarie);
- Festivalul „Zilele Portului Popular Românesc” – ajuns la a X-a ediție (6 - 7 octombrie);
- „Zilele Limbii Române”, ajuns la a V-a ediție (31 august – 1 septembrie);
- Concursul de creație literară „Slovă Românească”, proiect ce conclude seria manifestărilor dedicate limbii strămoșești (31 august – 1 septembrie);
- Festivalul de Colinde și Tradiții Creștine „Colindul Sfânt și Bun”, ajuns la a VII-a
ediție (luna decembrie);
- Congresul Aniversar NEPSIS - Italia, la împlinirea a 11 ani de la înființarea Frăției
Nepsis a Tinerilor Ortodocși din Episcopie, cu o participare a peste 650 de persoane din
toată Italia;
- „Festivalul Bucuriei”, ajuns la a XI-a ediție;
- „Festivalul Bucuria Învierii”, eveniment organizat în fiecare an în Duminica Tomii;
- s-au mai organizat 26 de tabere pentru tineri, 9 „Școli de vară”, pe lângă parohii, 3
weekend-uri tematice, 18 seminarii pentru tineri, 15 excursii și 10 pelerinaje prin proiectul „Pe urmele Sfinților”.
În plan CATEHETIC funcționează:
- 237 de școli duminicale pentru copii și tineri (1.609 preșcolari, 3.112 școlari și 1.413
adolescenți). Sunt înscriși în total 6.134 de tineri
- 1.849 de tineri sunt înscriși în frăția tinerilor NEPSIS;
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- 3.290 de adulți participă la Cateheză
și Studiu Biblic;
DEPARTAMENTUL PENTRU FA‑
MILIE a organizat a III-a ediție a Zilei Familiei, duminică, 12 mai, cu prilejul Zilei
Internaționale a Familiei, moment care a
fost marcat în mod special la Roma, dar și
în parohiile din Lazio și din întreaga Eparhie, prin diverse manifestări.
Eparhia noastră are la Roma și o extensie a Facultății de Teologie de la București,
care în anul 2019 a început al treilea an
universitar. La ora actuală sunt 77 de
studenți.
Prin Centrul de Pelerinaje „Sfinții Apostol Petru și Pavel”al Episcopiei noastre s-au
organizat, pe parcursul anului 2019, un număr de 64 de pelerinaje, dintre care 9 interne și 55 externe;
Pe plan MASS-MEDIA, s-au realizat:
- 4 comunicate de presă, 925 știri scrise și 32 știri audio.
- 32 interviuri audio la Radio Trinitas;
- 19 emisiuni în colaborare cu Trinitas TV;
- s-a trimis zilnic Revista Presei Italiene
privind subiectul Bisericii Ortodoxe în general;
- site-ul Episcopiei Italiei a depășit pragul de 11.900.000 vizitatori, de la înființarea
lui (august 2008);
- în colaborare cu Departamentul Editorial al EORI s-a realizat site-ul dedicat
Sectorului Social al EORI.
- s-a colaborat cu Centrul de Studii
„Sfântul Dionisie Exiguul” pentru cumpărarea și punerea în funcțiune a platformei
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de videoconferințe WEBEX și cumpărarea
noii platforme Zoom.
- s-a intensificat publicarea de articole
pe pagina Episcopiei din rețeaua de socializare Facebook;
- s-au creat conturi Instagram atât pentru Episcopie, cât și pentru Frăția Nepsis
Italia;
- s-au început traducerile sistematice ale
știrilor în limba italiană (actualmente, se regăsesc peste 500 de știri traduse în limba
italiană).
Pentru anul 2020 s-a propus continuarea tuturor proiectelor începute în anii
precedenți, precum și inițierea altor proiecte. Dintre prioritățile pentru anul următor
amintim:
- formarea continuă a clerului și a celor
implicați în slujirea pastorală, misionar-catehetică, socială și cultural-educativă a Bisericii.
- implicarea sistematică a preoteselor,
alături de soții lor, preoții, atât în catehizarea și educarea copiilor și a tinerilor, cât și
în slujirea socială și culturală.
- responsabilizarea și implicarea tuturor
clericilor din fiecare protopopiat, prin desemnarea lor ca și corespondenți ai departamentelor din cadrul sectoarelor Centrului Eparhial, ceea ce va crea o rețea de
colaboratori ai fiecărui consilier.
- implicarea mirenilor – voluntariatul.
Numărul mare al credincioșilor și, odată cu
aceasta, al solicitărilor îndreptate spre preot, la nivel parohial, pe de o parte, și numărul mare al parohiilor și creșterea solicitărilor îndreptate spre Centrul Eparhial, pe de
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altă parte, necesită implicarea cât mai activă a mirenilor în proiectele pastoral-misionare,
catehetice, educative, sociale și culturale din parohii.
- intensificarea activității de cateheză în rândul copiilor, tinerilor și adulților, prin
implicarea familiilor creștine, alături de clerici și de soțiile lor, deja angajați în această
activitate;
- intensificarea proiectelor pentru copii și tineri, a taberelor și a școlilor de vară, cu formarea și implicarea unui număr cât mai mare de voluntari mireni;
- creșterea activității sociale pentru venirea în sprijinul celor săraci, a celor bolnavi, a
celor din închisori, prin implicarea Comitetelor Parohiale, în frunte cu preotesele, și a tinerilor din parohii, și încurajarea voluntariatului;
- intensificarea solidarității și întrajutorării între parohiile mai mari și cele începătoare, aflate în zone defavorizate sau implicate în proiecte de construcție de biserică;
- continuarea proiectului de construcție a bisericii de lemn de la Centrul Eparhial;
Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate darurile Sale revărsate peste Episcopia noastră în anul 2019 și Îi cerem iertare pentru toate neîmplinirile sau greșelile făcute! Pentru
viitor, ne rugăm Domnului ca și în anul 2020 să slujim cu râvnă și dragoste, spre slava Sfintei Treimi și spre propășirea Sfintei noastre Biserici, spre mai binele și unitatea neamului
nostru și spre a noastră mântuire!
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Reţeteşi sfaturi practice
„Atunci când mâncăm, trebuie să ne şi rugăm. Toate mâncărurile au înlăuntrul lor puterea ziditoare a lui Dumnezeu. Pentru cei ce se roagă, puterea mâncării se preface în putere duhovnicească. Cei ce se roagă puţin suferă de faptul că puterea şi energia mâncării se
transformă cel mai mult în patimi şi lăcomie. În situaţii din acestea e nevoie de post.”
(Părintele Sofronie de la Essex)

SUPĂ‑CREMĂ DE ANGHINARE
Ingrediente: anghinare curăţată (350
g), cartofi tăiaţi cubuleţe (o cană), o ceapă albă, patru căţei de usturoi, două tulpini de ţelină, supă de legume (trei căni),
ulei de măsline (două linguri), salvie sau
cimbru, pătrunjel sare, piper, suc de lămâie după gust, eventual iaurt sau smântână.

Mod de preparare: ceapa se căleşte
două‑trei minute la foc mediu. Se adaugă
usturoiul şi după alte două‑trei minute ţelina, apoi cartofii, anghinarea, supa şi salvia sau cimbrul. Se fierb toate la foc mic
15 minute după ce dau în clocot. Se pasează bine şi se potriveşte gustul cu restul
ingredientelor.
NĂUT AROMAT CU
CARTOFI DULCI
Ingrediente: năut fiert (trei‑patru
căni), ulei de măsline (2 linguri), seminţe de chimen (două linguriţe), seminţe
de fenicul (o linguriţă), o ceapă roşie tocată, doi căţei mari de usturoi tocaţi fin,
un ardei tăiat cubuleţe, ghimbir proaspăt ras (două linguriţe), chimen măcinat
(o linguriţă), coriandru măcinat (o lin-
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guriţă), boia iute (o linguriţă), curcuma
(o jumătate de linguriţă), frunze uscate
de schinduf (o linguriţă), sare (o linguriţă), apă (150 ml), două frunze de dafin, două roşii tăiate cubuleţe, cartofi dulci copţi.
Mod de preparare: seminţele de chimen şi de fenicul se călesc două‑trei minute, se adaugă ceapa tăiată (se mai lasă
patru minute), usturoiul, ghimbirul, ardeiul (încă două‑trei minute), apoi toate
condimentele măcinate şi frunzele de dafin. Se adaugă roşiile nescurse şi se amestecă bine timp de trei minute. Se completează cu apă, sare şi năut şi se amestecă
din nou, apoi se acoperă şi se lasă să fiar-

bă un sfert de oră la foc mic. Năutul se serveşte cald, cu cartofi dulci copţi.
CURMALE UMPLUTE
Ingrediente: 20 de curmale, unt de
arahide (cinci‑şase linguri), arahide (o jumătate de cană), ciocolată neagră (150 g).
Mod de preparare: curmalele se taie
în lungime şi li se scot sâmburii. Se umplu cu unt de arahide şi cu două‑trei jumătăţi de arahide, apoi se închid la loc.
Când toate sunt umplute, se topeşte ciocolata şi se glasează curmalele. În câteva
minute ciocolata se întăreşte, iar desertul
se poate servi.
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ŞTIAŢI CĂ...
Pulpa anghinarei conține un antioxidant din familia polifenolilor, numit cinarina, care stimulează puternic procesul de
funcționare a bilei? Datorita cinarinei și a
silimarinei, un alt antioxidant, anghinarea
este benefică și în activitatea ficatului.
Proprietățile cianice ale anghinarei ajută organismul să excreteze colesterol de tip LDL
(colesterolul rău) și să asiste reglarea nivelului de colesterol HDL (colesterol bun).
Cartofii dulci se află pe primul loc într‑un
clasament nutrițional al legumelor, deoarece sunt o sursă importantă de fibre, zahăruri
naturale, carbohidrați complecși, proteine,
carotenoizi, vitamina C, fier și calciu?
Năutul este cel mai bun prieten al sistemului digestiv? Datorită conținutului ridicat de fibre, năutul îmbunătățește digestia, prevenind constipația. De asemenea,
năutul ajută la eliminarea rapidă a toxinelor din organism.
Curmalul este denumit în Orientul
Mijlociu „copacul vieții”? De altfel, acest tip
de palmier este un simbol național în Israel și
în Arabia Saudită. Curmalele sunt considerate unul dintre cei mai sănătoși îndulcitori naturali și sunt folosite în nenumărate rețete ca
înlocuitor al zahărului, mai ales că fructele
conțin antioxidanți, minerale și vitamine, spre
deosebire de zahărul alb, procesat.
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