CUVÂNTUL
EPISCOPULUI

ATANASIE
LUMINA PE CARE
ALTUIA O DOREȘTI,
TU O DOBÂNDEȘTI!
„Iar calea vieții este aceasta: mai întâi,
să iubești pe Dumnezeu, Făcătorul tău;
al doilea, (să iubești) pe aproapele tău, ca pe tine
însuți; iar toate câte voiești să nu ți se facă ție,
nici tu să nu le faci altuia.”
(Didahia sau Învățătura celor doisprezece apostoli)

I

ată-ne ajunși în plină toamnă, anul
se apropie de sfârșit. Realitățile cotidiene: tulburările, criza sanitară și
valurile vieții care se înalță de viforul
ispitelor aduc cu ele un duh de descurajare. Vederea duhovnicească însă ne deschide o perspectivă plină de nădejde, har și
lumină. Viața trăită prin prisma poruncilor dumnezeiești ne încurajează să căutăm gustul autentic, al celor cerești.
Deși ziua se micșorează, lăsând tot
mai mult loc nopții, omul duhovnicesc
întrezărește deja lumina „cea care luminează în întuneric” (In.1, 5). Vorbim deja
despre perioada pregătitoare întâmpinării slăvitului Praznic al Nașterii Domnului
Hristos, care la începuturile creștinismului

se numea chiar Praznicul Luminilor.
Lumina este exact ce ne lipsește mai mult
în această perioadă atât de cuprinsă de întuneric. Lumina se coboară din cer, cer
care nu doarme niciodată, cer care așteaptă
rugăciune, cer de la care învățăm simplitatea frumuseții, harul, iubirea, toate împletite în lumina pe care atât de mult o
căutăm.
Știm că noaptea va continua să vină și
să crească tot mai repede, până la vremea
solstițiului de iarnă. După acest moment
însă, odată cu Nașterea Domnului, deși
foarte puțin perceptibil, va începe să scadă, lăsând tot mai mult loc luminii. De
aceea, perioada de post pe care o așteptăm
corespunde nevoii lăuntrice a omului de
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liniștire, de reașezare, de așteptare a venirii luminii în întunericul necunoașterii
Dumnezeului celui adevărat. Pentru noi
cei de azi, perioada postului este necesară mai ales liniștirii simțurilor, sleite de
toate solicitările exterioare, de informațiile
contradictorii cu care suntem bombardați
din toate direcțiile. Acestea ne duc la incapacitatea de a mai sesiza discreta lumină a prezenței lui Dumnezeu în inimile
noastre și în lumea ce ne înconjoară. Viteza
cu care trec zilele, cu care se înșiruie evenimentele din viața noastră, duce încet
dar sigur la o „insensibilitate” față de propria noastră inimă, față de nevoile vitale
ale sufletului, precum și la indiferență față
de cel de lângă noi. Ea produce un gol întru cele dinăuntru ale noastre care, mai
devreme sau mai târziu, se va face simțit.

2

De aceea, bine este să ne folosim de
binecuvântata perioadă a Postului
Crăciunului, ce se apropie, pentru a ne regăsi lăuntric cu Dumnezeu, cu sinele și cu
aproapele. Este un răstimp pentru a da
prioritate „curățeniei sufletești”, prin spovedanie, pentru că aceasta ne va duce
negreșit la a ne regăsi mai mult și cu cei
de lângă noi, lăsând deoparte „grija cea lumească”, problemele epidemiologice și criza mondială. Numai așa Praznicul Nașterii
Domnului, care ne descoperă Lumina cea
adevărată, va aduce lumină tuturor și va
da un rost mântuitor existenței noastre.
În demersul așteptării arătării în trup a
lui Dumnezeu, avem la îndemână și cuvântul Evangheliei, de la Matei sau Luca, ce ne
împărtășește Taina lucrării mântuitoare a
Domnului Hristos, pregătind sufletul să
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primească nu doar „exterior” și material darurile Praznicului, ci să-L poată primi pe
Însuși Mântuitorul Său, Trup și Sânge, după
ce va fi făcut curățenia cea „dinlăuntru”, cu
aceeași râvnă cu care o facem în general pe
cea dinafară. Astfel, vom putea să vedem
strălucind, nu numai în casă, ci și în cămara cea curățită a sufletului nostru, Lumina
cea lină a „Soarelui dreptății” și vom vedea
răsărind peste pâcla lumii în care trăim
„Răsăritul Cel de Sus” – Mântuitorul Hristos.
„Învățătura celor doisprezece apostoli”
(Didahia) 1 ne vine în ajutor în acest sens
1. Recomandăm tuturor creștinilor să (re)citească Didahia – Învățătura celor doisprezece
apostoli, care cuprinde în XVI capitole scurte,
întreaga învățătura de credință creștină și, mai
ales, de a o trăi în viața de toate zilele, în ciuda
tuturor ispitelor și a necazurilor care bântuie
osteneala fiecăruia spre dobândirea mântuirii.

și ne aduce un cuvânt de încurajare și luminare, în vremuri grele, pentru a aduce
roade mântuitoare:
„Privegheați pentru viața voastră!
Candelele voastre să nu se stingă (niciodată) și coapsele voastre să nu se dezlege, ci fiți
pregătiți, că nu știți ceasul în care Domnul nostru vine. Adunați-vă adesea, căutându-le pe
cele de sus (duhovnicești) cu sufletele voastre, că nu vă va folosi tot timpul credinței voastre, dacă, în vremea de pe urmă, nu veți fi
desăvârșiți (în asemănarea cu Hristos)”.
† Atanasie de Bogdania
Învățătura apostolilor cuprinsă în Didahie se
potrivește, mai mult ca oricând, cu vremurile
pe care le trăim, ca unii ce nu avem aici cetate
stătătoare (Evr. 13, 14) ci o căutăm pe aceea ce
va să fie – Împărăția Cerurilor.
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COPACI ȘI OAMENI
„Și au venit la Betsaida. Și au adus la dânsul un orb și L-au rugat să Se
atingă de el. Și luându-l pe orb de mână, l-a scos afară din sat; și scuipând
pe ochii lui și punându-Și mâinile pe el, l-a întrebat dacă vede ceva. Și el,
ridicându-și ochii, a zis: „Văd oamenii umblând, îi văd ca pe niște copaci.”
După aceea a pus iarăși mâinile pe ochii lui și el a văzut bine și și-a revenit
și pe toate le vedea limpede. Și l-a trimis la casa sa, zicându-i: «Să nu
intri în sat, nici să spui la cineva din sat.»” Mc 8, 22-26

E

pisoadele vindecării orbilor în Evanghelii leagă de fiecare dată vindecarea fizică, (re)darea vederii, de începerea vederii luminii celei adevărate, cu referire directă la cuvintele lui Iisus: „Eu sunt lumina lumii” (In 8, 12). Domnul se află în
fața celor vindecați, El este primul chip pe care îl văd aceștia. Bucuria vederii fizice a
lumii înconjurătoare, atât de uluitoare pentru cel care nu „vedea” până atunci decât un
întuneric atotcuprinzător, este însoțită de vederea lui Hristos, Doctorul sufletelor și al
trupurilor noastre.
Fragmentul vindecării orbului din Betsaida apare intercalat în Evanghelia după
Marcu între două relatări cheie ale orbirii spirituale. În primul episod, ucenicii, avertizați
să se păzească de aluatul fariseilor și de Irod, se gândesc doar la faptul că nu aveau pâine și riscau să sufere de foame în călătoria lor („Încă nu înțelegeți, nici nu pricepeți?
Ochi aveți și nu vedeți?”, îi admonestează Hristos – Mc 8, 17-18). În celălalt episod,
numit de unii exegeți punctul cel mai de jos al căderii duhovnicești a apostolilor, este
reprezentat modul în care aceştia primesc vestea Patimilor Domnului. În acest context, Petru Îl dojenește pe Hristos, provocând răspunsul imperativ al Domnului: „Mergi
înapoia Mea, Satano!” (Mc 8, 33).
În relatarea vindecării orbului din Betsaida, evanghelistul folosește ca timp verbal
un prezent istoric care îi înfățișează aievea pe cei ce îl aduc pe orb în fața lui Iisus, cu
rugămintea de a-l atinge. Puteau fi membri ai familiei, prieteni, cunoscuți; cert e că
Domnul apreciază tacit această dragoste a lor și se pregătește să înfăptuiască minunea,
deși nu li se adresează în mod direct. Pe de altă parte, Iisus devine un adevărat acom-
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paniator al orbului, căci îl ia de mână şi îl
duce afară din sat. Pentru un om fără vedere, părăsirea spațiului în care era obișnuit
până atunci reprezintă o încercare aparte.
Minimul confort, puținele certitudini pe
care le avea, legate de realitatea fizică, riscă să se transforme în haos. Urmarea previzibilă este că persoana intră într-o stare
de angoasă, neînțelegând ce se petrece cu
ea. Dar acesta este primul pas al vindecării. Prejudecățile, ironiile și răutățile
celorlalți nu au ce căuta în drumul spre
Împărăția cerurilor; Hristos este mereu
imprevizibil atunci când vine vorba de logica umană, iar cunoașterea realităților
dumnezeiești necesită acțiuni aparent paradoxale.
Într-o vindecarea unui surd gângav
(Mc 7, 33), evanghelistul amintește faptul că Domnul folosește salivă pentru a-l
vindeca, dar fără a preciza în ce mod o
face. În relatarea de față devine clar că
Iisus scuipă direct pe organul bolnav. În
antichitate, dialogul care urmează era un
lucru obișnuit între medic și pacient:
orbul este întrebat dacă vede ceva. „Văd
oamenii umblând, îi văd ca pe niște
copaci.” Percepția pacientului nu este clară: are o idee încă vagă, „vede” un fel de
umbre a ceea ce ar trebui să fie persoane.
Din punct de vedere psihologic, copacul
nu mai reprezintă un pericol. Dimpotrivă, așa cum se întâmpla în zorii umanității,
copacul oferă sprijin și siguranță, hrană
și protecție; simbolistica lui este feminină, aducând cu prezența mamei, care oferă confort psihic și fizic copilului. Orbul

se naște a doua oară sub privirea lui Hristos, e o refacere din temelii a lumii, o refacere din apă și din Duh, din proximitatea
lui Dumnezeu întrupat. Să remarcăm aici
nu neputința lui Dumnezeu de a da vederea la prima atingere, ci faptul că legătura cu El trebuie permanent ținută, cultivată, accentuată. Dacă Îl folosești pe
Dumnezeu doar în momentele critice ale
vieții și apoi, obținând de la El ceea ce
ți-ai dorit cu înflăcărare, devii indiferent
și rupi (unilateral) legătura, vei rămâne
permanent într-o stare de încețoșare a
simțurilor. Și destul de probabil că vei
ajunge iar în starea înfricoșătoare de deznădejde de dinainte. De aceea, la mărturisirea bolnavului, Hristos intervine
„punând iarăși mâinile pe ochii lui”, și abia
atunci acela „a văzut bine și și-a revenit și
pe toate le vedea limpede”.
Pe de altă parte, orice revenire la normalitate după o încercare prin care trece
organismul are nevoie de un timp de refacere. Nimeni nu va alerga imediat la maraton după două săptămâni de convalescență.
Femeia care a născut vine abia în a patruzecea zi la biserică spre a i se citi molifta,
tocmai pentru a-i permite organismului
să își refacă energiile după o perioadă zbuciumată. Postul nu se ține fără socoteală,
ne învață Sfinții Părinți, fiindcă un organism obișnuit cu hrană abundentă va fi
afectat în mod dramatic dacă e supus de
pe o zi pe alta unui post aspru. În același
fel, un om care nu a văzut niciodată soarele și este vindecat de orbire nu va fi expus
brusc luminii, deoarece ar putea suferi
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vătămări grave, poate mai grele decât orbirea. Mila lui Dumnezeu și cunoașterea perfectă a creației Sale se vede și aici. Hristos îi dă timp omului restabilit să se obișnuiască
cu lumina, pentru ca abia apoi să-i atingă ochii și să-l facă să vadă limpede.
În sfârșit, cuvintele lui Iisus („să nu intri în sat”) pot face referință la faptul că orbul nu locuia în Betsaida, ci în afara ei; aşa că, după vindecare, nu mai avea nevoie de
ajutorul celor din sat, putea merge la casa lui de unul singur, fără ajutorul vreunui
însoțitor. În același timp, îndemnul este (în mod evident) adresat întru înaintarea spre
cunoașterea lui Dumnezeu și lăsarea în urmă a unor tradiții sau obiceiuri desuete.
Întoarcerile cu gândul, nostalgiile sunt pe cât de nefolositoare, pe atât de păguboase,
o dată ce L-ai întâlnit pe Hristos. „Nici să spui la cineva din sat”, mai zice Domnul cu
titlu imperativ. Păstrează taina ta, doar tu, împreună cu Mine. Vor afla oricum că nu
mai ești orb, că s-a petrecut cu tine o minune. Dar ceea ce s-a petrecut în sufletul tău,
în viața ta, o dată cu vindecarea, necesită o înțelegere și o interiorizare pe care nu trebuie să le divulgi. Ca orb, omul avusese prilejul să-și dezvolte mult celelalte simțuri,
dar și un mod de reflecție pe care ceilalți nu îl au, o reflecție izvorâtă din durerea de a
nu avea acces prin văz la realitate și o înțelegere mai profundă a lumii.
Eu și cu Tine, zice Domnul. Păstrează-ți netulburată atenția pe care ai căpătat-o.
Ea te va ajuta să-ți menții o privire la fel de curată și de limpede ca aceea pe care ai avuto în ziua în care M-ai întâlnit.
Pr. Octavian Schintee
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FILOCALIC
C facem ca trupul nostru să fie nestri- A nile și picioarele vor face un lucru,
um să ne lucrăm mântuirea? Cum să

lege-ți viața, în care atunci când mâi-

căcios, să ne izbăvim de sub stăpânirea păcatului și din puterea morții. Iată ce trebuie a fi grija noastră de fiecare clipă, tot mai
puternică, tot mai vie. Viața este atât de
scurtă, iar țelul atât de înalt, atât de îndepărtat. Ce înseamnă mântuirea? Moartea
trupului nostru este oare singura condiție
de a trece în împărăția lui Hristos? Cum
putem dezvolta în noi putința de a trăi
după poruncile lui Hristos, după Sfântul
Duh? Un singur lucru trebuiește: a păstra
încordarea rugăciunii și a pocăinței. Moartea atunci nu va mai fi o ruptură, ci o trecere către Împărăția pentru care a ne vom
fi pregătit prin împărtășirea cu trupul și
sângele lui Hristos, prin rugăciunea și chemarea Numelui Său: „Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru miluiește pre noi
și lumea Ta”. (Arhimandritul Sofronie Saharov, Din viață şi din duh)

sufletul să fie ocupat cu alt lucru, dacă vrea
să se mântuie. (Sbornicul)

Z tră pururea o avem cu noi, ori încois-a un bătrân: precum umbra noas-

tro mergem, așa ni se cade nouă să avem
umilință și plângerea pururea cu noi, ori
încotro vom merge și oriunde vom fi. (Patericul egiptean)

H El nu S-a răstignit numai pentru

ristos este Dumnezeu nemărginit.

credincioși, ci pentru tot omul, de la Adam
și până la cel de pe urmă ce se va naște din
femeie. A urma lui Hristos înseamnă a
pătimi pentru a vindeca și a mântui întreaga
omenire. Nu poate fi altfel. (Arhimandritul Sofronie Saharov, Din viață şi din duh)
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L

asă să te osândească toată lumea, dar dacă Dumnezeu te
îndreptățește în conștiință, toate
judecățile sunt nule. Mi-a spus unul
dintre observatori că vorbele
omenești, atâta vreme cât nu se
agață de ceva cu adevărat rău, stau
o vreme deasupra omului, ca un
nor fără apă, și apoi pleacă. Și urma
lor va pieri și nimeni nu-și va aminti de ele. Cred că tot astfel se va întâmpla și cu privire la dumneata.
(Sbornicul)

Z gărul sa-si cumpere fără-de-

is-a un bătrân dator este călu-

grija, măcar de se va lipsi de alte
trebuințe trupești. (Patericul egiptean)

D Adam sunt atât de dezastru-

e ce urmările neascultării lui

oase? De ce viața duhovnicească în
Hristos își asumă în această lume,
tragica formă de luptă corp la corp
cu moartea? De ce facerea lui Dumnezeu este legată de această negare, de moarte, de această luptă plină de dureri? De ce facerea nu duce
în chip armonios la împlinirea făpturii omenești ca și chip al lui Dum-

8

nezeu? De ce trebuie să lupt împotriva lucrurilor care mă omoară, fără a avea puterea
trebuincioasă? Nu înțeleg. În măsura în care
Hristos și Duhul Sfânt sânt pentru mine soluția
la toate problemele care mă depășesc trăiesc în
neștirea multor lucruri. Hristos este temeiul
vieții mele. Felul cum lucrează mă atrage. Nu
înțeleg ce a zis, dar ce a zis îmi este destul. Voi
înțelege când voi trece din această lume în cealaltă. (Arhimandritul Sofronie Saharov, Din viață
şi din duh)
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DESPRE UNGEREA CU UNTDELEMN SFINȚIT
LA TAINA SFÂNTULUI BOTEZ

U

nul din momentele cele mai trecute cu vederea la rânduiala Botezului este ungerea cu untdelemn sfințit, care are loc înainte de
întreita afundare a catehumenului (cel ce
urmează a fi botezat). Simbolismul acestei ungeri și lucrarea ei aproape că și-au
pierdut din semnificație, fiind prea puțin
înțelese de credincioși ori chiar deloc.
În cărțile de cult actuale, această ungere are loc după ce preotul a sfințit untdelemnul, suflând asupra lui în semnul
crucii (de trei ori) și citind rugăciunea de
sfințire, apoi, după ce a pecetluit cu untdelemn apa din cristelniță, [suflând] tot
în semnul crucii, de trei ori.
Şi luând din untdelemnul sfințit cu
două degete, preotul îi face semnul crucii
pe frunte catehumenului, spunând: „Se
unge robul lui Dumnezeu (N) cu untdelemnul bucuriei, în numele Tatălui și al Fiului și
al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii
vecilor. Amin.” Apoi îl unge pe piept, spu-

nând „spre tămăduirea sufletului”, apoi pe
spate („şi a trupului”), la urechi („spre ascultarea credinței”), pe mâini („mâinile Tale
m-au făcut și m-au zidit”), în fine, pe picioare („ca să umble în cărările Tale”). Și
după ce-l unge cu untdelemn peste tot
trupul îl botează prin întreită afundare,
după rânduiala Bisericii.
În practica liturgică a diferitelor Biserici Ortodoxe locale (dar și de la o parohie la alta), există diferențe în ceea ce
privește această ungere, diferenţe care constau de cele mai multe ori în faptul că uneori catehumenul e miruit cu untdelemn
sfințit doar în locurile menționate (pe
frunte, pe piept, pe spate etc.); alteori,
după pecetluirea acestor locuri, preotul
unge cu untdelemn tot trupul celui ce urmează să fie botezat.1 Practica bisericească,
1. După ce pecetluia fruntea celui botezat, preotul
sau diaconul ungea trupul întreg al catehumenului. În cazul femeilor, diaconița făcea acest lucru. Constituțiille Apostolice (3, 16) indică faptul
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din cele mai vechi timpuri și până în prezent, impune ungerea întregului corp cu
untdelemn, pentru că aduce peste cel uns
diferite harisme sau lucrări. De asemenea,
simbolismul acestei ungeri este foarte bogat. În linii mari, paleta simbolică poate fi
rezumată astfel:
• untdelemnul sfințit are putere de
exorcizare, după cum se spune în rugăciunea untdelemnului, fiindcă este „izgonire a toată lucrarea diavolească”. Sfântul
Chiril al Ierusalimului spune că „untdelemnul sfințit este cel care pune pe fugă orice urmă a puterii diavolești. Căci, așa cum
răsuflările sfinților și chemarea numelui lui
că „botezându-se femeile, diaconul unge doar fruntea lor cu untdelemn sfințit și după aceea diaconița
le unge pe acestea, căci nu este voie ca femeile să fie
cercetate de bărbați”. În cazuri deosebite, această
ungerea o puteau face alte femei, un preot mai
în vârstă și cu evlavie, un bătrân botezat sau chiar
cea botezată (a se vedea Didascalia Apostolilor,
16 sau Ioan Moshos, Limonariu 3).
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Dumnezeu îi arde și îi alungă pe demoni,
precum flacăra cea mai puternică, la fel și
untdelemnul acesta sfințit primește, prin chemarea lui Dumnezeu și prin rugăciune, putere de a alunga puterile cele nevăzute ale
vrăjmașului.”2;
• untdelemnul sfințit vindecă rănile duhovnicești, dăruindu-i celui uns
iertarea păcatelor, lucrare arătată în Molitfelnicul lui Serapion de Tmuis (15):
„Ungem cu ungerea aceasta pe cei pe care-i
avem înainte spre renașterea aceasta, rugându-l pe Domnul nostru Iisus Hristos să lucreze în aceștia cu putere vindecătoare și întăritoare și să-i descopere prin ungerea
aceasta și să tămăduiască sufletul, trupul și
duhul lor de tot semnul păcatului și al fărădelegii, de ispită satanică și să le dăruiască
prin același har iertarea păcatelor lor.”3;
2. Catehezele mistagogice, II, 3, trad. Dumitru
Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti, 2003.
3. Ioannis Foundoulis, Dialoguri Liturgice, III,
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• untdelemnul sfințit apără orice
mădular uns al celui botezat și-l ferește
nerănit de săgețile celui viclean: „tot
trupul se pregătește să fie uns cu acel mir duhovnicesc, încât toate mădularele, prin ungere, să fie întărite și să devină de neatins în
fața săgeților aruncate ale potrivnicului” (Sf.
Ioan Gură de Aur, Cateheza II, 24);
• untdelemnul sfințit este simbolul
milei lui Dumnezeu, pentru că amintește
de ramura de măslin pe care a purtat-o porumbelul lui Noe ca semn al împăcării omului cu Dumnezeu. De aceea, untdelemnul
sfințit este numit untdelemn al bucuriei. „Este
bucuria Duhului, care ne mântuiește și pe noi
în chip bun și vesel.” (Sf. Simeon al Tesalonicului, Dialoguri, cap. 62 -63);
Sfântul Chiril al Ierusalimului
socotește untdelemnul sfințit ca simbol
„al trăsăturilor lui Hristos”, iar practica
ungerii întregului corp ca o cuprindere deplină a omului în măslinul cel bun
și ca o împărtășire de trăsăturile „Măslinului adevărat”: „V-ați uns cu untdelemnul sfințit din creștetul capului până la unghiile picioarelor. Și astfel v-ați făcut părtași
Măslinului roditor și domestic, ați devenit și
voi roditori domestici, adică ați dobândit
trăsăturile lui. Așadar, untdelemnul cel sfințit
este simbolul comuniunii voastre celei mai
adânci și adevărate cu Iisus Hristos.”4;
Sfântul Ioan Gură de Aur apropie ungerea întregului trup cu untdelemn
sfințit de ungerea atleților acelor vremi:
Editura Bizantină, București, 2009, cap. 353,
pp. 126-133.
4. Cateheze mistagogice, II, 3.

„Se unge precum atleții care intră în arenă,
[…], căci nu vine doar ca cel care a învățat
meșteșugul luptei, ci și ca cel care luptă și se
antrenează.” (Comentariu la Coloseni 6, 2).
De asemenea, Sfântul Dionisie Areopagitul spune că „Hristos este primul atlet care
s-a luptat cu moartea și cu stricăciunea, și a
biruit. El este și conducătorul și atletul
credincioșilor, iar prin sfânta ungere atletică
creștinul cel nou este rânduit în ceata atleților
lui Hristos și este chemat împreună cu Acesta, urmând Acestuia, să se lupte și să biruiască.” (Despre Ierarhia Bisericească II, 6);
• ungerea trupului cu untdelemn
este și o lucrare asemănătoare cu lucrarea plăsmuirii omului sau o reînnoire a
lui, după cum spune şi preotul în rugăciunea untdelemnului: „să se facă acesta (untdelemnul)[…] înnoire sufletul și trupului”;
• în cele din urmă, ungerea este comparată de unii Sfinți Părinți cu ungerea
preoților și a împăraților din Vechiul Testament. De fapt, Sfântul Ioan Gură de Aur
ne arată superioritatea celei dintâi ungeri
față de cea veche, spunând: „nu precum
preoții din vechime, care își ungeau doar capul
și poate ceva în plus… Acela [își ungea capul]
urechea dreaptă, mâna… Acesta [care se botează], totul.” (Comentariu la Coloseni 6, 2).
Astfel parcurgând cele amintite mai sus,
înțelegem felul în care cei unși cu untdelemn devin „unși ai lui Dumnezeu”, iar după
Botez și după Taina Mirungerii pot fi
numiți, pe drept, „preoție împărătească și
neam sfânt” al lui Dumnezeu (I Ptr. 2, 9).
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SĂ TE AUDĂ DOMNUL
ÎN ZIUA NECAZULUI

Î

n cea mai mare parte a anului, la slujba Utreniei ascultăm sau citim primii doi
psalmi care deschid această Laudă: este vorba de psalmii 19 și 20. Dacă suntem
atenți, iar Dumnezeu îngăduie ca după anumite încercări mintea să ne fie mai adunată, inima începe să simtă ceea ce gura rostește, iar textul are o un alt impact asupra
noastră. Așa s-a întâmplat și cu mine, într-o dimineață. Încet, încet, am început a medita la primele cuvinte pe care le auzeam. Şi aşa s-a născut în mine curiozitatea de a
cunoaște mai multe despre acest prim verset al psalmului, care exprimă o rugăciune
în adevărata prezență a Domnului.
PENTRU A ÎNȚELEGE ÎNCEPUTUL SE CADE SĂ MERGEM
LA ORIGINI
Cred că indicat ar fi să punctăm câteva detalii care să ne ajute la înțelegerea textului: atât acest poem, cât și următorul, sunt psalmi regali, adică erau rostiți fie la sărbătoarea înscăunării regelui, fie după o victorie în război; noi, creștinii, recităm aceşti
psalmi cu gândul la Mântuitorul Iisus Hristos, care este împăratul, arhiereul și preotul
nostru, dar și jertfa noastră către Dumnezeu Tatăl.1
„Pentru conducător; un cântec al lui David”2, acesta e cuvântul de deschidere. Unii
cred că psalmul a fost compus de muzicanții corului din templu, de dragul lui David,
atunci când regele a plecat la război. Alți evrei spun că poezia a fost scrisă pentru viitorul Mesia, care se va naște din viță davidică. Rashi spune că acest verset a fost compus de însuși regele [David] atunci când l-a trimis pe generalul Ioab la luptă, iar el a
rămas în Ierusalim ca să se roage. Cartea 2 Regi 18, 2-3 relatează despre teama apropiaților
1. LXX, 4/1, p. 81. Psalmii regali sunt: 2, 19, 20, 21, 46, 73, 90, 102, 111, 133, 145. Între alte teme care
se găsesc în aceşti psalmi sunt aniversarea regelui, o căsătorie regală, ceremoniile de la curte sau din
templu. Monarhul era socotit fiul adoptiv al lui Dumnezeu și moștenitorul Său. Unsul Domnului,
„mesia”, stătea de-a dreapta Celui Preaînalt. TOB, pp. 1240-1241.
2. Toți psalmii care au această formulă de început fac referință directă la regele David. Primele cinci versete par a fi adresate părții a doua, fapt care i-a determinat pe unii comentatori să caute adevărata
identitate a celui care vorbește.
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lui David: să nu cumva să fie ucis, l-au implorat pe David să nu intre în luptă. Şi i-ar fi
spus: „E mult mai bine pentru tine să ne ajuți din cetate cu rugăciunile.”. Iar rabinii au
adăugat: „Dacă nu ar fi fost meritul lui David să studieze și să învețe Tora, Ioab nu ai
fi cucerit războiul [...]”. Un alt comentator este de părere că psalmul a fost inspirat de
evenimentele descrise în 2 Regi 21, 16-17, de unde aflăm că David a fost în pericol de
moarte.
Invocați sunt deci Domnul și regele; în cazul nostru, însă, monarhia a dispărut, ceea
ce înseamnă că demosul a preluat, cel puțin în aparență, puterea regelui, întrucât și-i
alege pe cei care-l reprezintă; și acolo unde dinastii nu mai sunt, poporul, ca uns al
Domnului, a preluat din atributele regalității. Dumnezeu este prezent în mod indirect,
astfel încât cele trei scheme care-L actualizează sunt:
1. Cerul, ca loc al șederii Divinului și sanctuarul, pentru noi tronul Mântuitorului, înconjurat de Maica Domnului și de sfântul Ioan Botezătorul, dimpreună
cu toată ierarhia cerească și cea bisericească;
2. Antropomorfismul
3. Tema războiului duhovnicesc, în cazul ortodoxului.3
3. Ravasi Gianfranco, Il libro dei Salmi. Commento e attualizzazione, volume I (1-50), Edizioni Dehoniane –
Bologna, Bologna, p. 375.
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SĂ TE ASCULTE DOMNUL
ÎN ZIUA STRÂMTORĂRII…
Unii traduc prin „Numele, (adică Marele Nume, pentru a cărei sfințenie nici nu
se cade să-l pronunțăm), DOMNUL, săți răspundă”; sau „Numele (Domnul) să-ți
primească rugăciunea” (Targum). Înțelesul
ar fi următorul: „Chiar Domnul să-ți răspundă, nu altcineva în locul Lui (de ex.
îngerii, sfinții); El însuși, direct, să-ți răspundă, nu prin intermediari, și chiar în
ziua necazului, nu după aceea, când e prea
târziu. Domnul să răspundă nemijlocit
strigătului lui Israel (interpretarea crește
în accepție, căci se trece de la unul la mai
mulți, de la un grup la întregul popor).”4.
Dacă ținem cont de luptele care stau
la originea compoziției, ne dăm seama că
în cazul de faţă este vorba despre liniile
inamice care îi înconjurau pe soldații evrei.
Pericolul iminent îi constrânge pe soldați
să strige tare către Dumnezeu. Ceva similar găsim în psalmul 90, 14-16: „Pentru că
a nădăjduit în Mine, îl voi izbăvi, îl voi
ocroti, căci a cunoscut Numele Meu. Mă
va chema și-i voi da ascultare, sunt alături
de el în necaz, îl voi izbăvi și-i voi da slavă. Cu zile îndelungate îl voi copleși și-i
voi arăta mântuirea mea.”5. Cunoașterea
numelui înseamnă cunoașterea persoanei
în mod direct și crearea unui raport de familiaritate; cu referire la Dumnezeu,
cunoașterea Numelui Său are în vedere
4. Tehillim / Psalms, vol. I, Mesorah Publications,
Ltd., New York, 1987, p. 254.
5. LXX, 4/1, p. 238.
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un tot de virtuți (fapte sufletești, trupești,
rugăciune și meditație sfântă), care, unite, duc la statornicie și la o continuă
dorință de comuniune cu El. Acestea
potențează și revarsă ajutorul Domnului,
harul sfântului Duh.
Verbul  הנעse tălmăceşte prin „a răspunde”, în cele mai multe din traduceri;
LXX îl traduce însă prin „a auzi”6, căci răspunsul Domnului presupune că El a auzit
și a luat atitudine. Îl mai găsim folosit de
Dumnezeu în 1 Sam. 18, 377; 28, 6, 15; Av.
2, 11; 1 Sam. 7, 9; 1 Reg. 18, 37; 1 Cron.
21, 36; Os. 2, 23, 24; Ps. 3, 58; 4, 2. Redăm
și Is. 30, 19: „Popor al Sionului, care
locuiești în Ierusalim, nicicând nu vei mai
plânge, căci Domnul se va milostivi de tine
la glasul strigătului tău: îndată ce te va auzi
îți va și răspunde.” (TM). Alte locuri unde
este folosit la forma qal perfect sunt: Mi.
6, 5; 1 Sam. 28, 15; Ier. 23, 17; 1 Sam. 9,
17; Os. 14, 9. La alte forme: Iov 5, 1; 3
Reg. 18, 21; Fac. 23, 14; 4 Reg. 4, 29 etc.9
Din locurile citate înțelegem că verbul este folosit pentru a exprima o rugă6. Așa traduce și Biblia de la Ierusalim. TOB are
aceeași interpretare cu textul masoretic.
7. În LXX este vorba de 3 Reg. 18, 37, unde sfântul Ilie se roagă așa: „Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă prin foc, ca să cunoască poporul acesta că Tu ești Domnul Dumnezeu…”.
8. Și acest verset și cel din Ps. 4, 2 sunt în același
ton: „Cu glasul meu către Domnul am strigat
și m-a ascultat din muntele Său sfânt.”; Ps. 4,
2: „Când am strigat către El, m-a ascultat,
Dumnezeul dreptății mele.”.
9. Francis Brown, D.D., D. Litt., The Brown-DriverBriggs Hebrew and English Lexicon, Hendrickson
Publisher, Massachusetts, 2007, pp. 772-773.

APOSTOLIA • NR. 152 • NOIEMBRIE 2020

DIN PAGINI DE SCRIPTUR{

ciune intens trăită, pe care omul o face din inimă și care, implicit, Îl determină pe Dumnezeu să răspundă.
Care este gândul creștinului conștient că Domnul îl aude în ziua necazului său?
Care este starea lui interioară când își dă seama că Domnul îl aude, îl vede, că este gata
să-l ajute, să-i răspundă? Sunt stări şi gânduri puternice. Iată unul din rezultatele pe
care le conține cunoașterea deplină sau măcar parțială a textului pe care îl lecturăm.
PSALMUL LECTURAT ÎN CHEIE CREȘTINĂ
Așadar, în prima secvență se accentuează importanța cultului din sfânta biserică și
legătura care există între altarul și liturghia pământească și liturghia cerească; autorul
sfânt îi dorește celui care se roagă: „Să te asculte Domnul în ziua strâmtorării, pavăză
(protecție, scut) să-ți fie Numele Dumnezeului lui Iacob!” (19, 2, traducerea LXX).
Numele dumnezeiesc împreună cu lăcașul de cult sunt două avuții, două daruri deosebite pe care Hristos i le-a adus omului. Este o lucrare aparte a proniei dumnezeiești
că ne-am născut ortodocși, iar prin continuitatea apostolică avem prezența harului
Duhului Sfânt, a Dumnezeului Cel Viu în Biserică. Este ceea ce nu pot susține așa
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numiții creștini de ieri și azi care nu au legătura cu vița Hristos (Ioan 15)10. Acolo, în
biserică, Domnul stă gata să asculte, să primească şi să ridice durerea: „Și unde oare o
să ne bucurăm noi în duh, în inimă și cu întreaga noastră minte dacă nu în biserică,
acolo unde Domnul și Stăpânul însuși este mereu prezent cu noi?”11.
Și aceasta se face prin rugăciune și post, adică prin jertfire, atât personală, prin înduhovnicire, cât și prin sfânta și dumnezeiasca liturghie, slujirea comună, a tuturor.
SĂ RECURGEM LA O COMPARAȚIE AJUTĂTOARE
O comparație care ne poate fi de sprijin ar fi aceasta: după cum cineva este protejat
atunci când se găsește într-un turn sau într-o cetate inexpugnabile, tot așa este și credinciosul care cunoaște Numele Domnului și are trecere la El. Să ne amintim că în antichitate aceste turnuri erau refugiile cele mai bine construite; erau gândite ca să nu
poată fi distruse; cucerirea lor însemna căderea tuturor și a cetății pe care o străjuiau;
de aceea, Evangheliile vorbesc de turnul de pază din vie (Mat. 21, 33), de turnul din
Siloam (Lc. 13, 4-5) etc.
NUMELE DUMNEZEULUI LUI IACOB
Iată şi a doua parte a versetului: „pavăză (protecție, scut) să-ți fie Numele Dumnezeului lui Iacob!” (19, 2). La origine este vorba despre făgăduința pe care Dumnezeu
i-a făcut lui Iacov la plecarea lui spre (Haran) pământul părinților pentru a-și lua soție:
„Domnul stătea sprijinit de ea (se referă la scară) și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău și Dumnezeul lui Isaac. Nu te teme. […] Iacob a înălțat o rugăciune zicând: Dacă Domnul Dumnezeu va fi cu mine12, dacă mă va păzi pe calea care
merg, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și mă va întoarce teafăr și
nevătămat acasă, la tatăl meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu.” (Fac. 28, 13, 20‑21).
10. „Biserica este una; Capul ei este unul; turma, una; un trup cu multe mădulare. Fără Capul ei – Hristos –,
Biserica nu este Biserică, ci adunătură samavolnică. Cum sunt luteranii, rascolnicii… Domnul Însuși
e prezent în Biserica Sa; de ce ar mai avea nevoie de un locțiitor?” Sfântul Ioan de Kronștand, Liturghia –
cerul pe pământ. Cugetări mistice despre Biserică și cultul divin ortodox, ediția a II-a, traducere de Boris
Buzilă, Deisis, Sibiu, 2002, pp. 80-81.
11. Arhimandritul Lazarus Moore, Sfântul Serafim de Sarov. O biografie spirituală, traducere de prof. Paul
Bălan, Editura Agapis, București, 2002, p. 52.
12. Făgăduința lui Iacov este pentru noi un model de onestitate și bună cuviință, căci, într-un fel sau altul,
fiecare trecem prin încercări care este posibil să ne fi smuls promisiuni asemănătoare. Chiar dacă în
anumite situații imposibile n-am verbalizat nimic, se înțelege totuși că Îi mulțumim Domnului păzind
poruncile Lui, asemenea unor copiii față de tatăl lor.
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Așadar, aceasta este originea sintagmei „Dumnezeul lui Iacob”13. Mai mult, Avraam a
avut doi fii, Isaac a avut doi fii, dar Iacov a avut 12 fii și este tatăl poporului ales. De aici
expresia a ajuns să se refere la toți drepții poporului ales14.
Numele divin este un leit motiv al întregului psalm şi se găsește în versetele 3, 6 şi
8: „Bucura-ne-vom de mântuirea ta și în Numele Dumnezeului nostru vom fi măriți;
împlinească Domnul toate cererile tale!” (Ps. 19, 6).
TEOLOGIA NUMELUI DIVIN ÎN PSALMI. NU AJUNGE HÂRTIE
SĂ SCRIEM DESPRE EA...
Acest Nume este pentru creștinul încercat de boală sau de orice necaz unica nădejde, după cum se vede și în Ps. 33, 16-21: „Ochii Domnului sunt peste cei drepți și
urechile Lui spre ruga lor. Însă fața Domnului e împotriva făcătorilor de rele, ca să nimicească de pe pământ amintirea lor.”. Din Ps. 33 se înțelege că Domnul îi ascultă pe
cei drepți și este aproape de cei cu inima zdrobită, fapt care nu este valabil în cazul făcătorilor de rele. Așadar, omul, prin conduita lui, și-L apropie, Îl îmbunează pe Mântuitorul Său sau Îl îndepărtează. Domnul este lauda credinciosului: „De bună voie Îți
voi aduce jertfă, voi da mărturie Numelui Tău, Doamne, că este bun: că din orice strâmtorare m-ai izbăvit.” (Ps. 53, 8). Domnul este ajutorul, căci: „Ajutorul nostru e în Numele Domnului, care a făcut cerul și pământul.” (Ps. 123, 8). Şi tot Domnul este înfrângerea celor care râvnesc să facă răul (Ps. 117, 10-13): „Toate neamurile m-au
înconjurat, dar în numele Domnului le-am ținut departe (le-am înfrânt).”15.
Prin urmare, Domnul este Cel de care credinciosul are nevoie, iar „nevoia” o traducem prin posibilitatea de a ne împărtăși cu sfințenia Numelui Său. Cum? Rostindu-l,
dar și prin Sfintele Taine. Cităm un text din Sfântul Serafim: „«Trebuie să încerci să
veselești duhul unui om tulburat sau întristat cu un cuvânt plin de dragoste.» Dar și
aici trebuie să ai discernământ; o persoană fără experiență ar fi mai bine să tacă în această situație, mai ales dacă nu a dobândit cunoașterea de sine: «Fii tăcut; permanent
păstrează tăcerea; amintește-ți mereu de prezența lui Dumnezeu și de Numele Său.»”16.
Preot Cristian Prilipceanu
13. Dar mai este o explicație: conform Fac. 35, 3, Iacov a trecut prin necazuri mai grele decât ale părinților
lui, de aceea zice: „Apoi să ne sculăm, să urcăm la Betel și să facem acolo un altar Dumnezeului care
m-a ascultat în ziua strâmtorării, care a fost cu mine și m-a păzit pe drum.”.
14. Tehillim / Psalms, I, Mesorah Publications, Ltd., New York, 1987, p. 255.
15. Ravasi Gianfranco, ibidem, p. 375.
16. Arhimandritul Lazarus Moore, ibidem, p. 49.
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FUNDAMENTELE BIOETICII CREȘTINE
DIN PERSPECTIVA UNOR ELEMENTE
FIZIOLOGICE

B

ioetica, noua știință a vieții, care descrie viaţa încă de la apariția ei în
trompele uterine şi până la sfârșitul
nostru fiziologic, are drept prim fundament
creștinismul.1 Acest argument poate naște
vii dezbateri filosofice, teologice... De această dată, însă, vom prezenta doar câteva elemente de fiziologie pentru a descrie fundamentele creștine ale vieții din însăși
constituția trupului omenesc.2 „Creștinismul
apare ca o religie care a prețuit foarte mult
trupul, începând cu felul în care concepe
Creația – omul fiind creat după Chipul lui
Dumnezeu – şi până la reprezentarea vieții
viitoare, la care trupul este chemat să participe. Această valoare recunoscută a trupului, căruia îi și acordă un sens, este fără îndoială legată de însăși fundamentul
creștinismului, adică de Întrupare, de faptul
că Fiul lui Dumnezeu a devenit om pentru
a-l face nestricăcios și a-l meni vieții veșnice.”3
Armonia și fascinația care ne cuprind
când privim funcționalitatea organismului
pot constitui un argument valid pentru Ar1. H.T. Engeldhardt Jr., Fundamentele bioeticii
creștine, Ed. Deisis, 2005, p. 39.
2. Pentru argumentarea elementelor de fiziologie am folosit Adriana Rigutti, Fisiologia Umana,
Ed. Giunti, 2015.
3. Jean-Claude Larchet, Semnificația Trupului în
Ortodoxie, Ed. Basilica, 2010, p. 14.
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monia si Desăvârșirea Făcătorului a toate.
Frumusețea creației trimite la perfecțiunea
Creatorului. „Cauza primară – adevăratul
autor al finalității pe care o constatăm la
ființele viețuitoare, luate în particular și în
totalitate – prezintă într-un grad suprem atributul de înțelepciune. Demonstrația
existenței unei Cauze primare a vieții, imaterială, unică și înțeleaptă, este termenul sublim spre care ne poartă fiziologia. Această
Cauză primară este Dumnezeu.”4
„Cât de minumate sunt lucrurile Tale,
Doamne, toate întru înțelepciune Le-ai făcut [...]” (Ps. 103, 24).
Creștinismul este viață în Domnul Iisus
Hristos. „Pacea Mea dau vouă, nu precum
dă lumea Vă dau eu vouă [...]” (Ioan 14, 27).
Caracterul desăvârșit al creștinismului, care
nu este o nouă religie între alte religii, ci un
nou mod de viață, se poate sintetiza prin faptul că smerenia lui Hristos ne-a descoperit
„Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14, 6). Smerenia lui Hristos este o negrăită micșorare a
Logosului, pentru ca omul să fie părtaș vieții
dumnezeiești. Următorii lui Ηristos sunt cei
care împlinesc în viața lor cuvintele „Cel ce
are cuvintele Mele și le îndeplinește, acela
este cel care Mă iubește.” (Ioan 14, 21).
4. Nicolae Paulescu, Noțiuni de suflet şi Dumnezeu
în Fisiologie, Ed. Anastasia, 1999, p. 13.
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Dar să vedem, potrivit specialiștilor, ce
este fiziologia, care îi este scopul și mai ales
prin ce ne este ea utilă astăzi. Cel dintâi gând
prin care pornesc în această reflecție subînţelege armonia, frumusețea, constituția perfectă a organismului uman, care în fiziologie
poartă numele de omeostază, starea perfectă și complementară tuturor celulelor, aparatelor, sistemelor care constituie corpul
uman. Fiind supuse unui echilibru dinamic,
unei perpetue schimbări, componentele lor
sunt într-un mecanism de adaptare continuă
la condițiile prezente. „Orice ființă viețuitoare
are un corp care, ca toate corpurile din natură, este compus din materie și din energie.
Analiza chimică elementară ne arată că acest
corp e format dintr-un mic număr de elemente, între care cele mai importate sunt carbonul, hidrogenul, oxigenul, azotul, sulful,
fosforul, calciul, magneziul şi fierul. Ființele
viețuitoare, în prezența substanțelor chimice din mediul exterior, le încorporează și le
asimilează. Aceste ființe sunt impresionate
de energia exterioară și datorită ei actualizează o parte, mai mult sau mai puțin considerabilă, din energia închisă în substanța sa. În
același timp, o parte din această substanță se
degradează, adică se transformă într-o altă
substanță, a cărei energie potențială este mai
slabă și care, devenită inutilă, este eliminată... Toate acestea sunt coordonate și se îndeplinesc în vederea unui scop determinat:
conservarea individului.”5 Claude Bernard6
5. Ibidem, p. 140.
6. Membru al Academiei de Științe și al Academiei
Franceze, profesor la Collège de France, la
Sorbona, cel mai ilustru dintre fondatorii fizi-

spunea că „fiziologia este cunoașterea fenomenelor vitale, adică a mutațiilor de energie
și de materie care se petrec la ființele
viețuitoare prin cauzele lor eficiente imediate și prin cauzele lor finale imediate. În realitate, nu asistăm la nașterea nici unei ființe,
nu vedem decât o continuitate periodică.
Rațiunea acestei creații aparente nu este deci
în prezent; ea este în trecut, la origine. Nu
trebuie să o găsim în cauzele secunde sau actuale; trebuie să o căutăm în Cauza primară.”7.
Poziția verticală arată solemnitatea și
demnitatea omului capabil să stea drept în
Fața Creatorului său. Deși ne putem asemăna cu primatele, le depășim. “Putem rămâne
în poziție dreaptă doar când suntem în trezvie; mulțumită poziției verticale, spațiul este
organizat în patru direcții orizontale, proiectate pe axa centrală sus-jos. Aceasta experiență
a spațiului orientat în jurul unui cerc explică
importanța diviziunilor teritoriale, a locuinței,
afamiliei și a simbolismului cosmologic.”8
Din punct de vedere fiziologic, organismul are nevoie de asimilarea nutrițională,
de schimburile de gaze şi de eliminarea
substanțelor toxice. Ca o analogie a stării fiziologice de deplină omeostază, creștinismul
arată felul în care omul, ființă formată din
trup/minte/duh (antropologia tripartită)9,
se poate curăța, lumina și desăvârși. „Corologiei și ai medicinei experimentale, cel mai
mare spirit științific al veacului al XIX-lea.
7. Claude Bernard, apud Nicolae Paulescu, op.cit.,
p. 124.
8. Mircea Eliade, Istoria Credințelor şi a Ideilor
Religioase, Ed. Sansoni, 1979, p. 13.
9. Jean Boboc, La grande metemorphose, Ed. Cerf,
Patrimoines, 2016, p. 232.
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pul permite raportarea la lumea exterioară,
înscrierea omului în această lume.”10 Așa
cum, la nivel fiziologic, fiecare funcție, sistem sau aparat nu pot trăi decât în
interdependență, creștinismul ne propune
lepădarea de sine, comuniunea cu Dumnezeu și cu aproapele. „Potrivit creației sale
după chipul lui Dumnezeu, chip care se păstrează în natura noastră actuală, în fiecare
dintre noi, trupul continuă să fie purtător
al unor calități între care cele mai evidente
sunt organizarea armonioasă și frumusețea.
Trupul rămâne trup al frumuseții, templu al
Duhului Sfânt (1 Cor. 6, 19), prin lucrarea
puterii trupul slavei Sale (Filip. 3, 21).11
Elemente ale micșorării/smereniei care
contribuie la susținerea vieții întregului organism le putem observa în procesele sistemice sau chiar la nivelul funcționării unui
organ, fapt vizibil şi la nivel macro și la nivel
microscopic. Un organ îndeplinește sarcini
care uneori nu aduc beneficii proprii, de
multe ori îngreunând starea de sănătate, dar
o face „bucuros”, la nivel involuntar, prin sistemul nervos central/parasimpatic periferic, pentru că tot ce este de folos întregului
îi este de folos lui însuși.
Ascultarea este un principiu fundamental în creștinism. Primul ascultător
este Hristos, care, deși Logos fiind,
împlinește porunca Tatălui, primește să se
micșoreze, să se facă om, până la moarte,
pentru noi. „Treacă de la Mine paharul
acesta, dar nu precum Eu voiesc, ci precum Τu voiești.” (Matei 26, 14). Această

virtute este trăită și înțeleasă de părinții
duhovnicești ca lăcaș al tuturor faptelor
bune. La nivelul organismului, lipsa
funcționării/ascultării corecte a unui organ sau aparat aduce o patologie, un dezechilibru parțial sau general.
Privim organismul unui adult, dar știm
că viața începe la nivel celular, vizibil doar la
nivel microscopic, un întreg polivalent, care
are ca principiu funcțional faptul că ceea ce
este mare se bazează pe ce este mic, căci „cel
ce se înalță pe sine se va smeri, iar cine se
smerește pe sine va fi înălțat” (Luca 14, 11).
Să luăm ca prim exemplu începutul vieții
umane. Prin două procese complexe, meioza și mitoza, gameții masculini, respectiv
feminini, suportă pierderea celulelor diploide a 23 de cromozomi fiecare, din totalul
de 46 care compun informația genetică,
pentru ca, la unirea gameților, fiecare gamet
să-i poată împărtăși celuilalt partea lui, astfel încât o nouă viață să ia ființă. „Nu este
iubire mai mare decât acela care își pune
viața sa pentru prietenul său.” (Ioan 15, 13).
Iată împlinirea poruncii dumnezeiești primită în rai: „Creșteți și vă înmulțiți, umpleți
pământul și-l stăpâniți.” (Facerea 1, 28). Potrivit creștinismului, persoana umană există ca suflet și trup încă din momentul conceperii. Celulele staminale pluripotente,
care formează la început morula, apoi înaintează la stadiul de blastocist, au capacitatea de a forma viitoarele organe ale trupului. Chiar dacă nu se văd, ele sunt o
posibilitate în ceea ce embriologia numește
ectoderma, endoderma și mezoderma.12 „În

10. Ibidem, p. 443.
11. Jean-Claude Larchet, op.cit., p. 54.

12. Thomas Sadler, Embriologia medica di Langman,
Ed. Elsevier, 2011, p. 24.
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cazul embrionului, la care organele nu sunt
încă dezvoltate, sufletul nu este pus în lumină ca manifestare concretă; asta nu înseamnă că este mai puțin prezent în embrion. De fapt, configurația omului în
devenire este deja activă, dar sufletul este
încă ascuns, pentru că nu se poate arăta decât în ordinea necesară. Activitățile sufletului se dezvoltă în corelație cu formarea și cu
desăvârșirea trupului care îl primește.”13
Inima, care pompează sângele într-o
mișcare circulară, primește sângele încărcat
cu dioxid de carbon și, prin partea dreaptă,
îl pompează către plămâni, pentru o fi oxigenat, iar circulația pulmonară primește sângele oxigenat și îl distribuie în tot corpul,
hrănind prin circulația capilară fiecare organ, fiecare celulă, cu nutrienți și cu oxigen,
13. Jean Claude Larcet, op.cit., p. 23.

transportul fiind asigurat de globulele roșii.
Acest organ are între 60 și 100 de bătăi pe
minut, reoxigenând 5/6 litri de sânge în continuu, toată viața noastră făcând lucrul acesta fără întrerupere și fără vreun interes egoist. Inima nu trăiește pentru ea însăși, ci
numai pentru viața organismului. Considerată în antichitate ca sediu al sufletului, inima are atât sensul de săltare, cât și de minte
sau de partea cea mai intimă a ființei.
Hemoglobina asigură transportul oxigenului prin sânge, la întregul organism. Știm
că fără oxigen nu putem supraviețui. „Cineva” se sacrifică deci pentru noi ca să avem în
fiecare moment cantitatea necesară de oxigen la nivelul sângelui și pentru ca fiecare
parte din organism să poată funcționa la parametri normali. Hemoglobina are forma
unui nasture, este foarte elastică, pentru a
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putea pătrunde în capilarele sanguine; în felul acesta însă ea renunță la propriul nucleu,
pentru a se încărca cu oxigenul pe care îl va
lăsa în organe sau în țesuturi. Drept pentru
care hemoglobina nu trăiește, în medie, mai
mult de o zi. Este o renunțare de sine întru
a oferi starea de bine altor celule și organismului. De asemenea, avem și aici o analogie
cu jertfa și cu renunțarea la sine pe care ni
le-a transmis Domnul Hristos: „Eu nu am
venit ca să mi se slujească, ci ca Eu să slujesc,
și Să-Mi pun sufletul preț de răscumpărare
pentru mulți.” (Matei 20, 28); „Cine slujește
este mai mare decât cel care stă la masă.”
(Luca 12, 27); „Cine voiește să vină după
Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa
și să urmeze Mie. Dacă voiește cineva să-și
scape sufletul său îl va pierde, dar cine îl va
pierde pentru Mine și pentru Evanghelie,
acela îl va mântui.” (Marcu 8, 34-35).
Tradiția creștină respiră prin rostirea neîncetată a Numelui lui Iisus, numită rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea inimii. Căutarea adâncului inimii sau lucrarea unirii
minții cu inima este nevoința de toată viața
a celor care Îl iubesc pe Hristos. „S-ar putea
ca un neurofiziolog cu respect pentru cele
duhovnicești să remarce că unirea minții cu
inima se traduce, fără a se reduce numai la
aceasta, prin integrarea celor două emisfere
cerebrale, cea stângă, menită mai mult
activității raționale, și cea dreaptă, a activității
intuitive. Oricum ar fi, inima de carne joacă un rol esențial în această realitate.”14
Funcționarea inimii este strâns legată de
respirație, numai așa se realizează schimbul

de gaze necesar organismului. Rugăciunea
neîncetată se manifestă prin inspirație,
„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu”, respectiv în expirație, „miluiește-mă...”.
„Această respirație esențială vieții biologice
e asociată rugăciunii și este necesară vieții
duhovnicești. Astfel încât oprirea rugăciunii neîncetate este sinonimă cu o condamnare la moarte a lui homo absconditus, diferită de o apnee sau o diastolică infinite.”15
Moartea fizică, de care unii se înspăimântă, este plăcută celor cuvioși, este un
Paște pentru cei care Îl iubesc pe Hristos.
„Bobul de grâu, când cade, dacă nu va muri,
rămâne singur, iar dacă va muri, aduce multă roadă.” (Ioan 12, 24). Această trecere firească este întru totul necesară, nu doar din
punct de vedere creștin, ci și fiziologic. Ce
s-ar întâmpla cu noi dacă nu am muri? Multe sunt consecințele nefaste ale prelungirii
vieții, iar bolile neurologice precum Alzheimer sau Parkinson arată limitele fiziologice firești. Este nevoie să murim. Știm că celulele din corpul nostru au și ele o existență
limitată. Unele îmbătrânesc și mor în fiecare zi, iar această replicare celulară trebuie să
aibă un sfârșit, pentru că la fiecare repetiție
scade calitatea celulelor care compun organele sau sistemele fiziologice. Nemaifiind
de aceeași calitate, nu mai pot menține starea de omeostază, iar organismul îşi pierde
echilibrul și nu mai poate supraviețui.
Iubitorii de Dumnezeu nu numai că nu
se tem de moarte, dar o şi așteaptă cu bucurie. „Cine moare înainte de a muri, atunci

14. Olivier Clement, op.cit., p 41.

15. Jean Boboc, op.cit., p. 452.
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când va muri nu va muri.”16 Să nu uităm nici
cuvântul care zice „cugetă la cele din urmă
ale tale și în veac nu vei greși”17. Crisalida se
formează atunci când omida (care trebuie
să moară) aduce pe lume un fluture. Ea ne
trimite cu gândul că și omul trebuie să moară, pentru a viețui pe deplin în Împărăția lui
Dumnezeu. „Omul cel tainic al inimii își asumă întreaga realitate a omului celui din afară, pe măsură ce acesta din urmă se epuizează și se crapă, așa cum se crapă crisalida ce
va slobozi fluturele (fără îndoială că acesta
este sensul spiritual al ridurilor).”18
Aceste câteva elemente de fiziologie ne
trimit cu gândul la faptul că vocația creștină
este înscrisă în firea omului. „Concepția
creștină despre trup se distinge în această
privință de concepția naturalistă, care este în
general cea a medicinei moderne. Mulți dintre medicii zilelor noastre nu mai îngrijesc
persoane, ci trupuri sau organe, și mulți bolnavi suferă pentru că sunt considerați și tratați
ca obiecte, fiind lipsiți de o dimensiune a ființei
lor, fracționați și reduși la condiția de cazuri.
Creștinismul se opune astfel în mod radical
tuturor celorlalte reprezentări ale trupului pe
care societatea noastră le dezvoltă.”19 „Trupul
exprimă persoana. Nu este doar un obiect al
acestei lumi, ci, în mod fundamental, cineva,
manifestarea, limbajul unei persoane. Trupul
este suflarea care poartă gândirea, e înaintarea
16. Apoftegmă de tradiție athonită.
17. Sfântul Isac Sirul, Cuvinte despre nevoință,
Filocalia, X, Ed. IBMBOR, 2001, p. 234.
18. Olivier Clement, Trupul morții și al slavei, Ed.
Apostolia, 2018, p. 115.
19. Jean-Claude Larchet, op.cit., p. 30.

și popasul care structurează timpul și spațiul.
Organele fiziologice simbolizează și întrupează o dimensiune sau alta a sufletului. Astfel, pântecele, mai precis uterul, desemnează
compasiunea, mila pe care o resimte mama
din adâncul trupului pentru pruncul ei, rărunchii semnifică partea din noi în care se elaborează dorința, iar inima este centrul cel mai
important al omului, în care se fac opțiunile
fundamentale.”20 Astfel, cel care slujește, propune și apără viața nu poate ignora compusul
ei ființial și fiziologic, elemente care se includ
reciproc. „Naturalul și supranaturalul nu se
exclud, ci se completează. Hristos nu a venit
să strice natura, ci să o desăvârșească. Căci
natura e creația lui Dumnezeu, iar Creștinismul
e revelația aceluiași Dumnezeu.”21
Astăzi, însă, diferite curente de gândire
se declară bioetice, dar sunt pluraliste, utilitariste, cu note diferite de toleranțe și de multe ori tributare lui „common sense”22. Încă
nu s-a decis la nivel epistemologic care este
cea mai buna etică... Cea care se apropie cel
mai mult de creștinism este bioetica personalistă23, care are în centru persoana, numind
astfel chiar și stadiul de dezvoltare blastocistic/pre-embrionar. Lumea de astăzi, dacă nu
neagă fățiș, este cel puţin indiferentă la ce
este dumnezeiesc și sfânt. Așa este
„lumea”(saeculum), dar să nu uitam meni20. Olivier Clement, op.cit., pp. 6-7.
21. Nichifor Crainic, Ortodoxie și etnocrație, Ed.
Albatros, 1997, pp. 128-129.
22. Expresie folosită în numele toleranței nivelatoare de sens.
23. Principalul susținător fiind card. Elio Sgrecia,
numit părintele bioeticii în Italia, autor al
Manualului de Bioetică.

APOSTOLIA • NR. 152 • NOIEMBRIE 2020

23

FUNDAMENTELE BIOETICII CRE|TINE DIN PERSPECTIVA UNOR ELEMENTE FIZIOLOGICE

rea lumii (lumen-luminare) de a primi lumina credinței: „Noi suntem after God. Asta înseamnă că domină cultura secularizată, care
este surdă și oarbă în ce privește existența lui
Dumnezeu; totul pare că vine de nicăieri și
se îndreaptă către nicăieri... Bioetica a așteptat
foarte multe de la filosofie și astfel a dat faliment. Doar Dumnezeu și creștinismul
tradițional (ortodoxia) sunt punctul final și
ultim al adevăratei cunoașteri axiologice.”24.
Bioetica creștină Îl așează în centru pe
Ηristos-Viața vieții noastre25, în calitatea Lui
de Făuritor, Proniator și Mântuitor. Hristos
este răspunsul la toate întrebările omului.
„Când L-am cunoscut pe Hristos, am înțeles
că fără El nu L-aș fi cunoscut pe Dumnezeu
şi nici pe om. Fapt suprem și primordial al
Ființei.”26 Esența morală a creștinismului
este formulată astfel de marele fiziolog și
descoperitor al insulinei, doctorul Nicolae
Paulescu: „Dumnezeu vrea ca recunoștința
pe care I-o datorăm să o manifestăm față de
semenii noștri. Întrucât nu poate fi decât divină, această morală este și singura cu adevărat științifică. Pentru că dacă Dumnezeu
este cauza primă și scopul ultim a tot ce există, atunci adevărata știință nu poate duce decât la descifrarea, în natură, a semnelor
voinței și ale rațiunii divine, la întâlnirea cu
Dumnezeul Cel Viu, cu Iisus Hristos, Logosul Întrupat. Știința vieții m-a determinat să
24. Tristram Engelhardt, After God – Morality and
Bioethics in a Secular Age, Ed. St. Vladimir’s
Seminary Press, pp. 14-15.
25. Olivier Clement, Trupul morții și al slavei, Ed.
Apostolia, 2018, p. 146.
26. Sf. Sofronie de la Essex, Vom vedea pe Dumnezeu
precum este, Ed. Reîntregirea, 2013, p. 23.
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afirm, într-o lecție anterioară: cred în Dumnezeu, aceeași știință mă determină astăzi
să adaug și în Iisus Hristos.”27.
Am afirmat mai sus că omul, prin fire,
este creștin, parafrazând cuvintele părintelui Rafail Noica, pentru care omul, prin fire,
este ortodox. Suntem făcuți de Dumnezeu
prin Hristos și pentru Hristos, dar și El S-a
făcut prin Întrupare Fratele nostru, rămânând ființial Domnul nostru. Din iubire pentru noi ne-a lăsat Trupul Său, ca „adevărată
mâncare”, și Sângele Său, „adevărată băutură”, când a spus „Luați mâncați, aceasta este
Trupul Meu...” (Matei 26, 26-29).
Doresc, în încheiere, să supun atenției
celui care a citit până aici aceste rânduri cuvintele sfinte ale științei duhovnicești exprimate de Sfântul Simeon Noul Teolog, prin
care ni se arată felul în care trupul omenesc
participă la cele dumnezeiești, prin har:
„Dacă ai vrea și tu, ai deveni și tu mădular al
Lui, și așa toate mădularele fiecăruia dintre
noi se vor face mădulare ale lui Hristos, iar
Hristos mădularele noastre; și toate cele necuviincioase le va face cuviincioase, împodobindu-le cu frumusețea și slava Dumnezeirii, și ne vom face dumnezei, coexistând
împreună cu Dumnezeu, nemaiavând deloc
necuviința trupului, ci toți asemănându-ne
cu Hristos, prin tot trupul, iar fiecare mădular al nostru va fi Hristos întreg.”28
Pr. Gabriel Popescu
27. Nicolae C. Paulescu, Noțiunile de suflet și Dumnezeu în Fiziolofie, Ed. Anastasia, 1999, p. 15.
28. Sfântul Simeon Noul Teolog, Imnele iubirii
dumnezeiești, Ed. Deisis, 2001, p. 7.
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fânta Silvia s-a născut în Roma, în jurul anului 520, într-o familie modestă
de origine siciliană. Ajungând la vârsta
căsătoriei, i-a fost dată unui anume Gordian,
senator roman din nobila familie romană Anicia. Acest neam a fost împodobit cu mai mulți
Sfinți, între care Paulin de Nola (23 ianuarie), Benedict de Nursia (14 martie) și Felix
al II-lea, episcop al Romei (1 martie), și a fost
încununat cu Silvia și Grigorie, purtătorii de
virtuți. Această căsătorie a fost binecuvântată cu doi fii, primul născut fiind Grigorie, viitor episcop al Romei (12 martie). Familia
Silviei a locuit în casa de pe strada Clivo di
Scauro, de pe colina Celio, din Roma, până
la moartea lui Gordian, când, în anul 573,
Sfântul Grigorie a dorit să transforme această casă în mănăstire. În zilele noastre aici se
găsește biserica Santi Andrea e Gregorio al
Monte Celio. După moartea soțului, Silvia și
fiul ei, Grigorie, au împărțit averea cea multă
celor în nevoi și au ctitorit mai multe sfinte
lăcașuri. În Sicilia au înființat șase mănăstiri,
îndestulându-le cu toate cele de trebuință.

Eliberîndu-se de grija celor materiale, Sfânta Silvia s-a retras într-o casă
de pe colina Piccolo Aventino, între colinele Aventino și Celio, casă care mai
târziu a fost transformată în mănăstire,
numită azi San Saba. Dimpreună cu rudeniile sale, Sfintele Tarsila (24 decembrie) și Emiliana (5 ianuarie), Sfânta
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Silvia se îndeletnicea cu cercetarea Scripturilor și
petrecea în rugăciune și în
post, mâncând doar
verdețuri crude. De asemenea, stăruia în ajutorarea celor bolnavi și aflaţi în nevoi,
împărțindu-şi până la sfârșit
averea. Într-una din omiliile sale, Sfântul Grigorie
amintește de mătușa sa Tarsila: „Stăruința în rugăciune, posturile severe și smerenia au plasat-o într-un grad
eminent de sfințenie.”.
Silvia, cu inima ei de
mamă, vigilentă și atentă
în toate, se îngrijea ca fiul
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său Grigorie să aibă o masă
caldă în fiecare zi, temându-se că austeritatea vieții
monahale i-ar putea compromite și mai mult sănătatea, deja fragilă. Aflăm
din viața Sfântului Grigorie că, venind la dânsul un
sărac și dându-i galbeni în
două rânduri, a treia oară,
terminându-se galbenii,
fratele i-a răspuns lui Grigorie: „Nu avem alt vas decât un taler de argint, în care
marea doamnă, maica ta,
ţi-a trimis linte după obicei.”.
Mult plăcut lui Dumnezeu,
Grigorie a răspuns: „Du-te,
frate, şi dă săracului şi acest
taler, ca să nu se ducă mâhnit de la noi, căci caută mângâiere în primejdia sa.”.
Anii de văduvie, Sfânta
Silvia și i-a pus în slujba

Domnului și a aproapelui,
lucrând zi și noapte, cu
timp și fără timp, cele plăcute lui Dumnezeu. În anul
590, Grigorie este ales episcop al Romei, mângâindu-i inima de mamă, dar
mai mult crescându-i
credința dreptmăritoare.
În ziua de 3 noiembrie
592 Silvia a intrat în bucuria cea veșnică a Mirelui
Hristos. Sfântul Grigorie a
înmormântat-o în mănăstirea închinată Sfântului
Andrei, acolo unde fuseseră mai întâi așezate trupurile Sfintelor Tarsila și Emiliana. Acolo a fost pictată
Sfânta, ținând Sfânta Cruce în mâna dreaptă, iar în
mâna stângă având o carte
cu inscripția „viu va fi sufletul meu și Te va lăuda și
judecățile Tale îmi vor ajuta
mie” (Ps. 17, 175).
Sfânta Silvia a fost și a
rămas în memoria Bisericii ca un vrednic model de
soție și mamă creștină. Pentru rugăciunile Sfintei Silvia, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluiește-ne pe noi.
Preoteasa
Andreea Tatiana Stîngă
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L

umea care ne înconjoară are un impact teribil asupra noastră. Natura,
în primul rând, a fost creată de Dumnezeu ca să ne umplem de viață, să descoperim tainele vieții și chiar mesajele ascunse de Dumnezeu în lume, în cosmos.
Însă e foarte limpede că cea mai mare
pondere asupra noastră o au persoanele
care ne înconjoară. Din copilărie și până
la maturitate, omul se șlefuiește, mai frumos sau mai puțin frumos, în funcție de

caracterele celor din jur, care îl influențează
într-o măsură mai mică sau mai mare. De
aceea, viața copiilor și a tinerilor depinde
foarte mult de oamenii alături de care se
vor afla pe parcursul vieții: părinți, rude,
prieteni, colegi, profesori etc. Părinții au
această putere de a-i ajuta pe copii să-și
aleagă prietenii, anturajul, persoanele care
să le fie alături. Ajutorul părinților constă
în a-i ghida pe copii să deosebească oamenii sinceri de cei cu intenții nesincere.
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Nu ne referim aici la împărțirea oamenilor pe categorii, ci la influența negativă pe
care o pot avea unii copii sau tineri asupra altor copii. Un părinte ar trebui să fie
atent la prieteniile pe care le înfiripă copilul atunci când e mic, dar mai ales atunci
când urcă spre vârsta tinereții. Unii copii
sunt curați și sinceri, buni, darnici și
cuminți, dar își aleg prieteni care, în chip
inconștient, din cauza educației defectuoase au un comportament umilitor.
Tinerii, adolescenții mai ales, sunt extrem de influențați de anturaj, de colegii de
școală și de prieteni. Părintele ar trebui să
fie conștinet că sufletul copilului lui este, la
această vârstă, în pericol, și că oamenii de
care este înconjurat îi vor marca și chiar pecetlui viitorul. Aici contează foarte mult
hotărârea, autoritatea morală, înțelepciunea
părinților, relația pe care au construit-o cu
copilul, valorile morale semănate în sufletul lui și pacea din familie. Legat de acest
aspect găsim referiri și la unii sfinți ai Bisericii, de exemplu la Sfântul Nectarie de
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Eghina: „Vârsta adolescenței
este cea mai importantă dintre vârste, pentru că așa cum
se comportă cineva de-a lungul ei, tot așa își va petrece
și viața, și din acest motiv
este nevoie de o purtare de
grijă (a părinților) susținută.”1. În sensul acesta, Sfântul Ioan Gură de Aur zice
că părinții sunt datori să
cerceteze cercurile în care
se rotesc copiii lor și să fie
atenți cu ce fel de prieteni se însoțesc
aceștia: „Trebuie încă să cerceteze cu atenţie
când ies copiii lor din casă şi când se întorc,
unde se duc şi cu cine se întovărăşesc. Dacă
(părinții) nesocotesc aceste îndatoriri ale lor,
vor da răspuns la Dumnezeu.”. Din păcate,
mulți părinți neglijează acest aspect din
viața copilului lor și nu îşi dau seama că
acest lucru este hotărâtor. Nu vrem să spunem că părinții nu trebuie să aibă încredere în odraslele lor şi că trebuie să le verifice orice pas, ca nişte detectivi; mai degrabă
că trebuie, cu discreție, să fie atenți la ce
gândesc și aleg copiii lor în materie de oameni și de cărări ale vieții.
Despre faptul că anturajul ne influențează dăm mai jos și câteva dovezi scripturistice. Împăratul Solomon, de pildă, spune că „cel ce se însoţeşte cu cei înţelepţi ajunge
înţelept, iar cel ce se întovărăşeşte cu cei nebuni se face rău”2. Prorocul David ne arată și el
1. Sf. Nectarie de Eghina, Cum să naștem și să
creștem sfinți, Ed. Sf. Nectarie, p. 47.
2. Solomon 13, 20.
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același lucru: „Cu cel cuvios, cuvios vei fi; şi
cu omul nevinovat, nevinovat vei fi. Şi cu cel
ales, ales vei fi; şi cu cel îndărătnic Te vei
îndărătnici.”3. Găsim și la Sfântul Apostol
Pavel aceleași cuvinte: „Nu vă lăsaţi înşelaţi.
Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune.”4.
Mântuitorul Hristos, în predica de pe
munte, vorbește clar despre faptul că mai
bine ne este nouă să ne ferim de oamenii
care ne smintesc sau ne vatămă din punct
de vedere moral, chiar dacă ne sunt cei
mai apropiați: „Iar dacă ochiul tău cel drept
te sminteşte pe tine (...) și dacă mâna ta cea
dreaptă te sminteşte pe tine, taie-o şi o aruncă de la tine, căci mai de folos îţi este să piară unul din mădularele tale, decât tot trupul
tău să fie aruncat în gheenă.”5 .
Tinerii sunt ispitiți să aleagă ce le propune societatea, anturajul, lucruri atrăgătoare, în general; acesta este momentul
când părinții îi pot ajuta să facă alegerile
bune. Tot Sfântul Nectarie ne spune că
tânărul, într-adevăr, se află la un moment
dat la o răscruce a vieții, hotărâtoare și
aproape definitivă: „Tânărul se găsește în
fața intrării celor două căi la care se referă
Prodicos: cunoașteți mitul lui Prodicos6, ca
și muncile lui Heracles. Heracles v-ar fi fost
necunoscut dacă în alegerea ce i-a fost pusă
3.
4.
5.
6.

Psalmul 17, 28-29.
Corinteni 15, 33.
Matei 5, 29 – 30.
Prodicos din Chios a fost un sofist din secolul
V î.d.Hr., autor al celebrului apolog al lui
Heracles. Eroul, aflat la răscrucea celor două
drumuri, al răutății și al virtuții, care îl îndemnau fiecare să aleagă, a preferat sudorile virtuții
în locul plăcerilor trecătoare ale răutății.

înainte nu ar fi preferat drumul virtuții în
locul răutății. Cu toate acestea, drumul
virtuții este un drum al silirii și al trudei. Îngustă este poarta și strâmtă este calea ei, iar
poarta răutății este largă și încăpătoare, dar
este calea care duce la pierzare.”. Din aceste cuvinte înțelegem că omul, în general,
este mai degrabă atras de viața ușoară, libertină, şi cu atât mai mult tinerii, care
încă nu sunt copți pentru a desluși capcanele efemere ale vieții.
Un părinte cu frică de Dumnezeu cunoaște aceste pericole ale tinereții, ademenirile plăcerii, expuse peste tot, și știe
că copilul său este ca o antilopă în savană,
mirosită și dorită de răpitori, adică de ispitele libertății greșit înțelese sau de înrâuririle rele ale prieteniilor nepotrivite.
Părinții pot sădi în sufletele copiilor
lor câțiva stâlpi de susținere, dintre care
unul ar fi citirea cărților duhovnicești sau
ale celor care au un mesaj creștinesc, cum
ar fi Viețile Sfinților, sau cărți care vorbesc
despre viața virtuoasă şi despre păcat. Din
relatările unor prieteni îmi amintesc ce
mare înrâurire a avut asupra vieții lor citirea vieții Sfântului Ierarh Nifon al Constanției, în care se vorbește despre pierderea credinței și apoi despre întoarcerea
spre Dumnezeu cu toată inima. Chiar și
Pelerinul Român, în capitolele referitoare
la păcate și la muncile iadului, i-a făcut pe
unii să înțeleagă faptul că judecata lui
Dumnezeu este o realitate certă. Pe fete
le-au ajutat chiar câteva broșuri despre feciorie sau despre desfrânare și avort, iar pe
băieți acestea pomenite mai sus, dar și
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Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Vasile cel Mare. Exemplu de prietenie.

viețile mucenicilor și ale cuvioșilor, de la care se învață curajul, lupta, și că adevărata
biruință în această lume este să te poți stăpâni pe tine însuți. Pentru a sădi curățenia
sufletească și trupească a viitorului tânăr, băiat sau fată, este destul ca un copil să citească și să înțeleagă viața dreptului Iosif cel preafrumos din Vechiul Testament, unde
se vorbește despre nevinovăția sufletului, despre dragostea de oameni, despre feciorie și despre încrederea în pronia lui Dumnezeu. Desigur că sunt tineri care pot citi și
alte cărți, mai înalte, să spunem așa, care vorbesc despre virtute, bărbăție și alte valori,
dar oricine poate începe cu lectura celor simple, însă fundamentale.
Cititul este o îndeletnicire pe care bine ar fi să o aibă orice copil, iar a sădi dragostea
de lectură în sufletul copilului nu necesită mult efort, cu puțină insistență copiii se
obișnuiesc și devine un lucru firesc pentru ei. Altminteri, printre cărțile pe care le vor
citi le putem da din când în când să citească și ceva duhovnicesc, iar acest lucru nu le va
aduce decât binele. E lucru binecuvântat să avem prieteni buni, nu putem trăi fără prieteni, dar între aceşti prieteni trebuie să fie și cărțile, în special cele ziditoare de suflet.
Bibliografie:
1
2

Biblia sau Sfânta Scriptură;
Sf. Nectarie de Eghina, Cum să naștem și să creștem sfinți, ed. Sf. Nectarie, 2016.

Pr. Mihail Damașcan
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VĂ PLACE PERDEAUA MEA?
– Doamne ajută, părinte. Am crezut că
nu mai apuc să vă revăd, îmi spune doamna
Maia.
– Așa ceva nu ar fi îngăduit Domnul, îi
răspund cu bucurie.
– Părinte, am fost câteva săptămâni în spital și cu coroana asta de boală nimeni nu m-a
putut vizita. Am crezut că mor neîmpărtășită.
De murit nu îmi era teamă, dar să mor
neîmpărtășită și nespovedită... Uite că nu m-a
lăsat Dumnezeu.
Ne așezăm ca doi prieteni vechi și ne ascultăm unul pe altul. Eu îi ascult toate ofurile,
ea îmi ascultă inima bucuroasă de revedere.
– Știți ce am învățat în aceste săptămâni la
spital? mă întreabă doamna Maia. Să nu mă
mai plâng de nimic. Să-I mulțumesc lui
Dumnezeu pentru toate. Uite, abia mai văd.
Doar cu o jumătate din ochiul drept mai văd,
cu cel stâng nu mai văd deloc. Slavă Ție,
Doamne. Măcar mai văd ceva. Picioarele m-au
lăsat aproape complet. Mă mai mișc, totuşi,
prin casă. Îmi fac mâncare, spăl vasele, pun
rufe la spălat, le mai întind pe unde apuc...
Slavă Ție, Doamne. Ba chiar mi-am schimbat
și perdeaua singură. Mi-a luat ceva timp, dar
am reușit. Doamne, cât I-am mai mulțumit lui
Dumnezeu. Părinte, pentru mine, la vârsta
mea, aceste lucruri sunt adevărate realizări.
Maia are nouăzeci și doi de ani, dar e plină de energie, o energie care îți amintește mai
degrabă de un sufletul curat al unui copil.

Îmi fac curaj și o întreb:
– Doamnă Maia, ați fost mereu atât de
energică?
– Da, părinte, așa am fost de când mă
știu. Dar, din păcate, nu mi-am folosit mereu energia pentru a face bine, îmi zice pe
un ton în care se amestecă regretul cu
rușinea. Am petrecut mulți ani fără Dumnezeu și am slujit celui rău. Ani de zile nu
am știut decât să muncesc, convinsă că
dacă îi întrec pe ceilalți în avere și onoruri
voi fi fericită. Mi-au trebuit, din păcate,
cincizeci de ani să înțeleg că fericirea constă în a-i face pe alții fericiți.
– Şi cum vi s-a schimbat viața la cincizeci
de ani? o întreb, curios să aflu ce poate schimba viața unui om atât de mult, încât la această frumoasă vârstă să poată deborda de bucurie și pace.
– Ei, necazurile... Dar necazurile sunt ca
un vânt: dacă îi înțelegi glasul, chiar dacă pare
că îți stă împotrivă, te poartă în direcția cea
bună. Am pierdut tot ce am agonisit și am realizat că mi-am investit anii vieții și sufletul
în ceea nu merita. În plus, am pierdut și oamenii cei mai dragi, pe care i-am sacrificat
pentru ca eu să îmi împlinesc ambițiile.
Doamna Maia și-a pierdut soțul și fiul
într-un accident. Peste noapte s-a trezit singură și cu multe datorii. A vândut tot ce a
avut, dar tot i-a mai rămas o datorie, pentru
care a plătit până a ieșit la pensie.
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– Singurătatea m-a copleșit în toți acești
ani. Dar m-am întors către Dumnezeu și prin
El am dobândit mai mult decât am pierdut.
I-am visat, părinte, de multe ori. Visele sunt
o mare mângâiere pentru cel ce își jelește
morții. Iar ei veneau și mă mângâiau. Îmi
spuneau: „Te rog să nu mai plângi. Noi suntem bine aici unde suntem. Te așteptăm și
pe tine. Dar tu mai ai de trăit.” Și, vedeți, au
avut dreptate. Sunt patruzeci și doi de ani
de atunci.
– Și ce ați făcut în toţi acești patruzeci și
doi de ani? o întreb, cuprins cu totul de povestea ei.
– Mi-am dat imediat seama că nu are rost
să investești în lucruri, pentru că lucrurile nu
te pot face fericit. Am ales să investesc în oameni. M-am rugat cu lacrimi Lui Dumnezeu
să îmi dea puterea să îi ajut pe oameni, mai
ales pe tinerii aflați la început de drum. Așa
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era băiatul meu, la început de drum. Și câte
planuri nu am avut pentru el... Dar Domnul
a avut alt plan. Mi-am dat seama că planurile noastre sunt atât de fragile, încât m-am hotărât să-L ajut mai degrabă pe Dumnezeu să
își împlinească planurile cu oamenii. Am ajutat, părinte, o mulțime de tineri. Nu o spun
ca să mă laud, o spun ca să Îi mulțumesc lui
Dumnezeu înaintea sfinției tale. Și fiecare ajutor dat a fost ca un tratament pentru sufletul
meu lacom. Am ajutat chiar și împotriva
voinței mele, pentru că știam că e păcătoasă,
coruptă și învechită în rele. Greu e să te lupți
cu patima aceasta, părinte. Greu.
Maia a ajutat zeci de familii tinere. Și-a
promis că va trăi și se va osteni ca alții să trăiască mai bine, să găsească mai devreme în
viață ceea ce ea nu a găsit decât după o lovitură grea. A voit să fie înger al Domnului trimis în calea omului necăjit.
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– Şi cu cine vă mai întâlniţi? o întreb, după
toate acestea şi încă multe alte amintiri din
viața ei.
– Păi, nu prea pot mă mai mișc. Sunt mai
mult singură. Nepotul meu este și el prins cu
multă treabă. Noroc că avem acest serviciu
de îngirjire la domiciliu. Dar fetele astea sunt
grăbite, că au așa de multe de făcut... Am însă
o vecină mai tânără. Are optzeci și șapte de
ani. Tot timpul se plânge că o dor oasele. O
încurajez cât pot și cât mă lasă și pe mine durerea de oase. Ea se miră că pe mine nu mă
dor oasele. Părinte, dacă ați ști cât mă dor...
Dar ce să fac? Să-i spun că și pe mine mă dor
oasele și să ne plângem amândouă, ca două
babe?
Râde în hohote. Sunt hohote contagioase. Nu mă pot abține să râd și nici să mă minunez de umorul ei.
– Dar de vizitat cine vă mai vizitează?
Doamna Maia face o pauză.
– Domnul mă vizitează, părinte. Cine altcineva? Ceilalți sunt ocupați. Eu nu mai pot
să îi ajut așa cum puteam altă dată. Am găsit
totuși o cale să îi ajut și mai mult.
Se ridică cu greu de pe fotoliu și se duce
în dormitor, de unde vine cu un caiet.
– Deschideți caietul acesta.
Îl deschid nerăbdator. E un caiet plin cu
nume, scrise frumos unul sub altul.
– Este pomelnicul pe care îl citesc în fiecare zi. De la cincizeci de ani nu au mai fost
oameni în viața mea pentru care să nu mă rog.
Acum mă rog și mai mult. Seara și dimineața
citesc acest caiet de pomelnice, așa chioară
cum sunt. I-am zis Domnului că măcar atât
voi putea face.

Măcar atât? Doamne... Un om care se roagă din inimă pentru tine îți face mai mare bine
decât cel care „te ajută” cu viclenie.
Mai zăbovim un pic împreună.
– Părinte, îmi pare rău că v-am răpit două
ceasuri. Câți oameni nu s-ar fi bucurat să vă
vadă?
– Nu vă faceți griji. În zilele noastre oameni se bucură mai mult să vadă filme și alte
lucruri pe youtube decât să vadă oameni în
realitate.
– Iu cum? Ce mai e și asta?
– Vă povestesc eu data viitoare cum e cu
youtube, îi spun.
Mă conduce cu pași greoi la ușă.
– Părinte, o ultimă întrebare: vă place perdeaua mea?
– Sigur că da. Dar îmi place mai ales sufletul dumneavoastră, și vă rog să mă păstrați
în caietul dumneavoastră de pomelnice.
– Părinte, sunteți pe prima pagină, zice
Maia, parcă arătându-mi inima în vorbe.
– Părinte, încă o rugăminte.
– Da, spuneți.
– O să vă sun să veniți să îmi sfințiți casa,
după ce o renovez.
– Dar de ce vreți acum să vă mai renovați
casa? o întreb cu uimire.
– Dar cum să mor, părinte, și să-i las nepotului meu casa în mizerie? îmi răspunde,
mirată de întrebare.
Mă minunez și iarăși mă minunez de
conștiința și de forța lăuntrică a acestei femei.
Îmi iau rămas bun de la un om care a învățat
să își dedice viața aproapelui, chiar dacă „doar”
de patruzeci și doi de ani încoace.
Pr. Iosif Cristian Rădulescu

APOSTOLIA • NR. 152 • NOIEMBRIE 2020

33

Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavriil

Dragi copii, priviți cu atenție icoana de mai sus și răspundeți
la următoarele întrebări:
● Ce vi se pare interesant la felul în care sunt reprezentați
cei doi arhangheli?
● Puteți enumera asemănările dintre cei doi arhangheli?
Dar diferențele?
● Mai știți și alte nume de arhangheli? Le puteți enumera?
Îngerii îi slujesc în primul rând lui Dumnezeu, dar unii dintre ei sunt păzitori ai oamenilor pe pământ, de aceea fiecare om
are dat câte un înger păzitor la botez.
34
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Îngerii de pe pagina alăturată sunt doi arhangheli ce poartă numele de
Mihail și Gavriil. MIHAIL vine din limba ebraică şi înseamnă „cel ce este ca
(asemenea lui) Dumnezeu”. De obicei, arhanghelul Mihail este reprezentat în
haine de militar, cu o sabie în mâna dreaptă. În cealaltă mână poartă fie un
scut, fie o creangă de curmal, fie o lance, fie un steag alb (eventual o cruce
roșie pe fond alb). De regulă, arhanghelul Mihail poartă veșminte roșii. Această
imagine de militar este preluată din Vechiul Testament: „[...] a căutat cu ochii
săi și iată stătea înaintea lui un om; acela avea în mână o sabie goală. Atunci
când Iosua, încă neînțelegând despre cine este vorba, îl întreabă pe Arhanghel
de care parte este în luptă, acesta îi răspunde: Eu sunt căpetenia oștirii Domnului
și am venit acum!” (Iosua Navi 5, 13-14). Sfântul Mihail este și apărătorul poporului lui Dumnezeu, Israel, adică al Bisericii celei adevărate.
Numele de GAVRIIL este şi el de origine ebraică și înseamnă „OmulDumnezeu”. Numele lui este asociat cu multe întâmplări din Sfânta Scriptură,
dar mai ales cu vestirea zămislirii Domnului Iisus Hristos către Maica Domnului.
Astfel, rolul său cel mai important a fost acela de vestitor al mântuirii oamenilor. Arhanghelul Gavriil este reprezentat de obicei în veșmânt clerical, în culori deschise, având în mâna dreaptă o lance, iar în mâna stângă o oglindă de
jasp verde, căci oglinda închipuie taina ascunsă a înțelepciunii lui Dumnezeu.
Motivul pentru care Gavriil este atât de cinstit în tradiția Bisericii este însă rolul pe care l-a avut la Buna Vestire (dar și cu alte ocazii) în Noul Testament, conform Tradiției (deși numele său nu apare în mod explicit în text).
Un alt element interesant este panglica de culoare albă de pe capul
amândurora, element care simbolizează faptul că ambii se află sub oblăduirea
Duhului Sfânt.

RĂSPUNDEȚI CORECT:
Sf. Arhanghel Mihail este .................. în cer.
Sf. Arhanghel Gavriil este .................. al mântuirii oamenilor.
Fiecare om are câte un .......... păzitor pe pământ.
) rotizăp/rotărăpa ,regnî ,rottisev (

RUGĂCIUNE:
„Lăudați-L pe El toți îngerii Lui! Lăudați-L pe El toate puterile Lui!
Să laude Numele Domnului, că El a zis și s-au făcut,
El a poruncit și s-au zidit!” (Psalmi 148, 2)
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TAINA VIEŢII

FENOMENOLOGIA
ŞI MIOPIILE ŞTIINŢEI
Adesea, în situaţiile în care întâlnim lucruri sau fenomene pe care nu reuşim să le
înţelegem, ne îndreptăm aşteptările către
breasla cercetătorilor, oameni obişnuiţi să
petreacă multă vreme în laborator, cu atenţia încordată asupra unui fenomen mărunt.
Se consideră, şi de multe ori pe bună dreptate, că ostenitorii oneşti ai ştiinţei sunt cei
mai în măsură să ofere răspunsuri clare, precise, argumentate, despre cele ce se petrec în
lumea înconjurătoare.
E adevărat, uneori explicaţiile oferite
de ştiinţă sunt destul de tehnice şi greu de
înţeles, dar par să ne dea siguranţa că un
anumit fenomen sau lucru din lumea care
ne înconjoară a fost pe deplin pus în lumină, explicat. Ştiinţa oferă, de cele mai
multe ori, reprezentări concise, uneori atât
de concentrate, încât încap într-o schemă
care cuprinde o serie întreagă de procese
din Univers. În acest fel, o sumedenie de
rezultate au asigurat materialul necesar
pentru formularea unor explicaţii despre
o largă diversitate de fenomene, incluzând
aspecte foarte diferite, precum dinamica
sau alcătuirea lumii.
Totuşi, între subiectele aflate pe agenda de lucru a cercetătorilor viaţa are un
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statut special. Pe de o parte, vieţii îi revine un loc distinct între preocupările ştiinţifice, datorită faptului că organismele vii
prezintă unele caracteristici deosebite.
Vietăţile nu sunt lucruri, iar sfera existenţei lor cuprinde mai mult decât o structură dinamică sau o anumită compoziţie a
organismului. Vietăţile se nasc, cresc atingând maturitatea, îşi cresc puii şi se luptă
pentru supravieţuire, căutând hrană şi dezvoltând un întreg comportament de adaptare la mediu. Mai mult, numeroase specii vii trăiesc în virtutea unei legături
ascunse, nevăzute, dar reale, cu alte specii,
care le întreţin viaţa şi evoluţia în lume.
Pe de altă parte, însă, viaţa este un cuprins de fenomene radical diferit de cele
spre care ţintesc întreprinderile ştiinţifice, tocmai pentru că viaţa e, în primă şi în
ultimă instanţă, trăită de un subiect conştient. Viaţa omului este fondul pe care se
constituie toate actele lui, este planul în
care toate întreprinderile omeneşti, inclusiv cunoaşterea, devin posibile. Astfel încât, limitând distincţia dintre viaţă şi lucruri la aceste două aspecte, se întrevede
deja o dificultate insurmontabilă: viaţa nu
poate fi cuprinsă şi nici epuizată într-un
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efort de cunoaştere, atâta vreme cât tocmai viaţa face posibilă acest efort.
EDIFICIILE MOLECULARE
ŞI TAINA SUBIECTULUI
PERSONAL
Chestiuni de acest fel au fost afirmate
cu multă convingere în cheie fenomenologică. Poate fi însă remarcată o anumită
îngustime a abordărilor ştiinţifice privind
lumea şi viaţa, o imposibilitate structurală
în sesizarea esenţei ei. „Eu nu sunt rezultatul sau punctul de intersecţie al unor cauzalităţi multiple care îmi determină trupul
sau «psihismul»”, zice filozoful Maurice
Merleau-Ponty, „eu nu mă pot gândi pe
mine ca parte a lumii, ca simplu obiect al
biologiei, al psihologiei sau al sociologiei,
şi nici nu pot să închid asupra mea însumi
universul ştiinţei.”1 Şi tot el zice: „Nu se va
putea explica niciodată cum ar putea semnificaţia şi intenţionalitatea să locuiască în
edificii de molecule sau în grămezi de
celule, [...] nici vorbă de o încercare atât
de absurdă. Trebuie doar să recunoaştem
că, în calitate de edificiu chimic sau de
asamblare de ţesuturi, corpul este format
prin reducere, plecând de la un fenomen
primordial [...] al corpului perceput, pe
care gândirea obiectivă îl investeşte, dar
căruia nu trebuie să îi postuleze analiza
terminată.”2. „Supa nediferenţiată de ener1. Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia percepţiei,
Editura Aion, Oradea, 1999, p. 6.
2. Michel Henry, Eu sunt Adevărul: pentru o filosofie
a creştinismului, Editura Deisis, Sibiu, 2003, p. 415.

gii”, afirmă cosmologul rus Alexei Nesteruk, „nu poate avea o prea mare relevanţă
în adevărul existenţei” şi nu poate „umple
vieţile de conţinut şi semnificaţie.”3
NEAJUNSURILE
ABORDĂRILOR
FENOMENOLOGICE
Pe de altă parte însă, dacă ţinem cont
de consideraţiile lui Michel Henry, constatăm că nici proiectul fenomenologic, aşa
cum a fost abordat de Husserl sau de Heidegger, ca drum al reflecţiei către adâncirea misterului vieţii, nu poate surprinde
viaţa. „Fiinţarea-în-lume avută în atenţie
de fenomenologie”, zice Henry, „nu priveşte viaţa şi nu reţine în niciun fel esenţa ei,
care este tocmai aceea de a se autorevela.”4
Pe de altă parte, în fenomenologie rămâne nelămurită „pulsiunea, existentă şi în
om, (...) de a fi în posesia sinelui”, deci de
a putea acţiona [în mod autonom] (autónomos). Încercând o cuprindere mai largă,
Michel Henry vede în întreaga istorie a
gândirii europene diferite forme de a concedia viaţa, de a o destitui prin reducerea
ei la nivelul unor structuri, prin descompunerea cauzală în lanţuri de procese biochimice care trimit la funcţionalitatea ei,
după cum se poate observa în câmpul de
cercetare al fizicii. În felul acesta, demersul de „cuprindere” a vieţii sfârşeşte în confuzie, fără să distingă viul şi fiinţarea arăta3. Alexei Nesteruk, Universul în comuniune, Editura
Curtea Veche, Bucureşti, 2010, p. 379.
4. Eu sunt Adevărul..., p. 93.
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rent faţă de ceea ce îi dezvăluie, ba chiar incapabil de a-i oferi existenţa.6
ÎNŢELESURILE VIEŢII
CA AUTOREVELARE. LECTURA
LUI MICHEL HENRY

tă în fiinţarea-în-lume, şi astfel descriid viul
prin formule străine de esenţa lui, formule aparţinând „lucrurilor”.
În fine, Michel Henry subliniază că, fie şi
doar în situaţia în care viaţa este abordată ca
principiu metafizic al universului, ea este lipsită de ceea ce îi este constitutiv şi specific, şi
anume „capacitatea de a se autorevela”5.
Fenomenologiei lui Heidegger, de pildă,
Henry îi reproşează că, în faptul de a fi (de a
apărea) există o “neutralitate înfricoşătoare”,
care pune totul sub aceeaşi umbrelă a „existenţei”, într-un mod indistinct şi oamenii şi
trupurile lor şi lucrurile lumii. Şi merge până
într-acolo încât afirmă că, înţeles astfel, faptul de a apărea al lumii nu este doar indife5. Ibidem, p. 95.
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Constatări de acest fel sunt considerate
de Michel Henry ca fiind dovezi ce sprijină
ideea că ştiinţa şi fenomenologia nu au reuşit să abordeze în mod adecvat viaţa. Atent la
cuvintele lui Hristos („Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”), Henry înţelege viaţa ca autodezvăluire şi pune sub semnul autodezvăluirii tot ce aparţine vieţii care se revelează şi
deopotrivă tot ce viaţa revelează.7 Acest mod
de a înţelege viaţa face evidentă perspectiva
a ceva foarte îndepărtat de sfera ştiinţelor, de
preocupările biologiei, ale biochimiei şi ale
celorlalte domenii de cercetare a viului. Pe de
altă parte însă, toate acestea vădesc şi faptul
că neputinţa ştiinţelor de a surprinde viaţa
nu ţine de metoda carteziană, de abordarea
reducţionistă a ştiinţelor naturii, obişnuite să
urmărească, să măsoare ceea ce este vizibil.
Henry pune imposibilitatea de a surprinde
(şi cu atât mai puţin de a cuprinde) viaţa pe
seama cunoaşterii sau a experienţei deschise
spre lume, pe seama, deci, a „oricărei forme
de experienţă care cere şi împrumută fenomenalitatea ei fenomenalităţii lumii”8. În contextul propus de fenomenologie, marcat de
absenţa vieţii sau de o inadecvată abordare a
ei, creştinismul, îm opinia lui Henry, scoate
6. Eu sunt Adevărul..., p. 75.
7. Eu sunt Adevărul..., p. 71.
8. Eu sunt Adevărul..., p. 85.
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la iveală două teze fundamentale, de o noutate absolută. Spre deosebire de concepţia
greacilor, în care omul era mai mult decât viaţa, definit fiind ca animal raţional (chestiune
remarcată şi de Heidegger, pentru care demersul de conturare a unei ontologii a vieţii
se desfăşoară într-o „manieră privativă”), creştinismul plasează viaţa deasupra omului. În
opinia lui Henry, viaţa trebuie înţeleasă ca fiind mai mult chiar şi decât omul, considerat
în mod adecvat ca fiind viu.9 Aceste două teze
captează atenţia lui Henry, conturând, în abordarea fenomenologică a vieţii, ceea ce va fi
înţeles ca autorevelare şi Adevăr.
HARUL, SUFLETUL
ŞI VIAŢA. O LEGĂTURĂ
INDISOLUBILĂ

ne că viaţa trupului este înţeleasă ca „lucrare ce iradiază din suflet”11. Prin urmare,
viaţa omului, incluzând aici şi viaţa trupului, este intim legată de suflet. Pe de altă
parte, esenţială devine o altă indicaţie a teologiei: legătura intimă dintre suflet şi harul divin. Pentru că „suflarea divină”, prezentă în referatul Facerii, indică „un mod de
creaţie în virtutea căruia spiritul uman e intim legat de har”, în sensul că „harul Duhului
Sfânt este principiul adevărat al existenţei
noastre”12. Astfel încât, dacă prin suflarea divină omul este fiinţă vie, viaţa, în această ultimă accepţiune, este altceva decât ce este ea
în viziunea cercetării ştiinţifice.
LUMEA, DINCOLO
DE BĂTAIA SIMŢURILOR

Până la urmă, incongruenţa dintre viaţa
resimţită la modul personal şi mecanismele
ei biologice, în sarcina cărora sunt puse încercările de explicitare exhaustivă a vieţii, se
arată a fi evidentă, dacă luăm în consideraţie
accepţiunea teologică a vieţii, altfel spus legătura strânsă dintre viaţă şi suflet. În teologia creştină, omul a devenit fiinţă vie după
ce Dumnezeu a suflat asupra lui suflare de
viaţă (Facerea 2, 7). De aceea, „sufletul fiecăruia dintre oameni este şi viaţa trupului
însufleţit prin el”10, astfel încât se poate spu-

În această albie a înţelesului spiritual
cuprinzător se pot aşeza toate datele lumii adunate în lectura rece, obiectivantă,
a ştiinţei. Această situaţie sugerează un
fapt vehiculat de cosmologie, şi anume că
întreaga frumuseţe matematică a lumii fizice, pe care ştiinţa o pune în valoare sub
forma diverselor simetrii de alcătuire, dar
şi în structurile cele mai adânci ale materiei, ar proveni din frumuseţea şi din armonia existente la începutul Universului.
Luate în mod restrâns, consideraţii ca aces-

9. Cf. Eu sunt Adevărul..., p. 96.
10. Grigore Palama, O sută cincizeci de capete despre
cunoştinţa naturală, despre cunoaşterea lui
Dumnezeu, despre viaţa morală şi despre făptuire,
în Filocalia, vol. 7, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1997, cap. 32, p. 437.

11. Cf. Dumitru Stăniloae, nota 23, în ibidem, pp.
437-438.
12. Vladimir Lossky, Theologie Dogmatique, în rev.
Messager, 1964, pp. 225-226, apud. Dumitru
Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I,
p. 268.
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tea nu acoperă decât o parte a realităţii şi
fac referire mai ales la lumea reconfigurată după păcat. În acest sens, este semnificativ exemplul sfinţilor. Vieţuirea lor, cu
ajutorul harului, nu se supune întru totul
legilor fizice, tocmai pentru că ei instaurează prin spirit, prin sufletul lor sfinţit de
har, o „ordine” deosebită în lumea materiei. Din perspectivă teologică, minunile
săvârşite de sfinţi pot fi înţelese în acest
fel, de exemplu relatările din textele patericale care arată că sfinţii au puteri deosebite asupra animalelor sau asupra lumii
înconjurătoare.
Urmărind comuniunea cu Dumnezeu,
sfinţii spiritualizează viaţa trupului, lumea
sensibilă şi întreg cosmosul, indicând că şi
ele sunt destinate îndumnezeirii. În acest
fel, termodinamica rece a universului fizic,
pusă în valoare de ştiinţă, şi viaţa biologică,
aşa cum e surprinsă de abordările obiecti-
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vante, sunt transfigurate prin spirit. Chestiunea aceasta se vede chiar în planul vieţii
concrete trăite de sfinţi. Prin conduita lor
spirituală ei reuşesc să „capitalizeze” boala
şi suferinţele trupeşti într-un plan al roadelor spirituale, fructificând suferinţele trupeşti în rodiri duhovniceşti. Bătrâneţea înseamnă, în cazul sfinţilor, nepătimire şi
multă înţelepciune, iar neputinţele sunt resimţite ca etape pregătitoare pentru despărţirea de lumea aceasta. În fine, moartea ce
încheie trecătoarea viaţă pământească este
înţeleasă ca trecere către netrecătoarea viaţă deplină, către viaţa veşnică.
În viaţa sfinţilor vedem cum „umanul
este capabil, prin purificare de patimi, să devină mediul de manifestare al divinului”, că
„umanul a fost înălţat în Hristos la un nivel
de maximă îndumnezeire, sau de penetrare
de divin, fără a înceta să fie uman”, şi că „divinul e în aşa fel că se poate manifesta prin
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umanul purificat”13, astfel încât planul divin
ajunge să imprime, prin umanul purificat,
alte legi în materia lumii sensibile şi în dinamica întregului cosmos.
CUNOAŞTEREA CA VIAŢĂ
ÎN COMUNIUNE
Deplinătatea cunoaşterii este viaţă iubitoare şi iubire vie, exprimate în comuniune, în cuprinsul unei relaţii interpersonale. „Dumnezeu”, zice Sfântul Maxim
Mărturisitorul, „dăruieşte celor evlavioşi
credinţa în existenţa Lui, mai întemeiată
decât orice demonstraţie. Căci credinţa
este o cunoaştere adevărată, întemeiată
pe principii ce nu pot fi demonstrate, de
vreme ce este temelia lucrurilor mai presus de minte şi de raţiune.”14
Cunoaşterea umanului de către divin şi
cunoaşterea divinului de către uman sunt
viaţă, trăită de această dată în Hristos, Dumnezeu şi om, în comuniune de iubire. Pentru
că împlinirea cunoaşterii umanului de către
divin şi a divinului de către uman sunt în
Hristos, care, ca om, Îl iubeşte în mod desăvârşit pe Dumnezeu, iar ca Dumnezeu îl
iubeşte în mod desăvârşit pe om. „În Hristos”, zice părintele Stăniloae, „Dumnezeu
cunoaşte natura umană şi aceasta Îl cunoaşte
pe Dumnezeu, la un nivel la care niciodată
nu Îl va cunoaşte vreunul din noi pe Dumnezeu, pentru că iubeşte pe Dumnezeu la
13. Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică
Ortodoxă, vol. I, p. 146.
14. Sf. Maxim Mărturisitorul, „Capete gnostice”,
în Filocalia, p. 130, Editura Humanitas, 1999.

un nivel corespunzător; iar Dumnezeu gustă
iubirea naturii umane şi deci o cunoaşte la
nivelul maxim de realizare a ei. Iar în Hristos, Dumnezeu cunoaşte umanitatea tuturor la nivelul maxim, prin participarea ei
totală la viaţa Lui; Dumnezeu o cunoaşte
datorită participării Lui maxime la viaţa
umană. [...] În Hristos, Dumnezeu cunoaşte
umanul ca pe Sine însuşi, căci El e şi om, iar
umanul Îl cunoaşte pe Dumnezeu ca pe sine
însuşi, căci acelaşi e şi Dumnezeu.”15
În fine, urmând reflexiei părintelui Stăniloae, vedem că în această dublă împlinire a cunoaşterii divinului de către uman şi
a umanului de către divin se întrezăreşte
faptul că în Hristos îi e dată omului posibilitatea de a se cunoaşte pe sine şi pe semeni
şi de a înainta în cunoaşterea şi în trăirea
prezenţei lui Dumnezeu. Pentru că acestea
din urmă se împlinesc pe măsură ce omul
înaintează pe drumul unirii sale cu Hristos.
Pe acest drum, mai zice părintele Stăniloae,
fiecare om înaintează spre treapta la care va
ajunge să îl cunoască pe aproapele său ca
pe sine însuşi, întrucât îl va iubi ca pe sine
însuşi. Pentru că Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi om deplin, „nu pune nicio barieră iubirii Sale faţă de toată umanitatea pe care o
are ca propria Sa umanitate; iar în El, ca
ipostas deschis tuturor, toţi se pot iubi şi
cunoaşte ca pe ei înşişi”16.
Diac. Adrian Sorin Mihalache
15. Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică
ortodoxă, vol. I., pp. 167-168.
16. Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică
Ortodoxă, vol. I, p. 168.
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SEMNIFICAȚIA
TEMPORALITĂȚII ZILELOR
CREAȚIEI

P

roblema temporalității zilelor Creației, altfel spus însemnătatea ca măsură, ca
unitate de timp a celor șase zile ale Facerii nu constituie o temă de o importanță
fundamentală pentru teologia academică ortodoxă, catolică și protestantă,
chiar dacă în ultimele decenii au apărut ample discuții pe acest subiect, mai
ales în mediile de factură neoprotestantă și creaționistă. Această problemă nu a fost
abordată în mod aprofundat de teologia academică, întrucât, pe de o parte, se consideră că Sfânta Scriptură nu insistă în mod explicit pe semnificația temporală a zilelor Creației, iar pe de altă parte că investigațiile de acest gen depășesc cadrul
clasic al teologiei. Nici teologia protestantă, care se fundamentează aproape exclusiv
pe Biblie, nu abordează sistematic această temă. În schimb sunt aprofundate celelalte
teme ale teologiei dogmatice, iar teologia ortodoxă și cea catolică, având ca sprijin
Sfânta Tradiție, fac apel la Sfinții Părinți răsăriteni și apuseni pentru a lămuri lucrurile; însă, după cum constată ieromonahul american Serafim Rose, „cei mai mulți dintre
Părinți nu spun nimic despre acest subiect: nu era un subiect de discuție în zilele lor și se pare
că nu le-a dat prin minte să insiste în a proiecta măsura timpului lumii noastre căzute asupra uluitoarelor și minunatelor întâmplări ale celor Șase Zile.”1.
Filosoful Philon din Alexandria, evreu de limbă greacă (cca 30 î.Hr. - 45 d.Hr.),
vede în expresia „zi una” sau „ziua întâi” nu prima zi dintr-un șir de șapte, ci ziua „lucrurilor inteligibile”, aflate în afară de timp.2
Unii dintre Părinții Bisericii, de pildă Sfântul Vasile cel Mare3 și Sfântul Efrem Si4
rul , au fost de părere că zilele creației ar putea reprezenta zile de 24 de ore, dar și ei și
1. Ieromonah Serafim Rose, Cartea Facerii. Crearea lumii și întâiul om. Perspectiva creștin-ortodoxă, trad.
Constantin Făgețan, Ed. Sophia, București, 2011, p. 63.
2. Septuaginta. Geneza. Exodul. Leviticul. Numerii. Deuteronomul, Cristian Bădiliță, Francisca Băltăceanu,
Monica Broșteanu, Dan Slușanschi – coordonatori, în colaborare cu pr. Ioan-Florin Florescu. Studiu
introductiv, Colegiul Noua Europă, Polirom, Iași, 2004, note, p. 52.
3. Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Hexaemeron, trad. De D. Fecioru, PSB 17, Ed. IBMBOR, Bucureşti,
1986, pp. 95-96.
4. Cf. Ieromonah Serafim Rose, op. cit., p. 66.
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toți ceilalți Sfinți Părinți care au tâlcuit referatul Creației, ținând seama de voința și
de puterea creatoare a lui Dumnezeu, au
socotit că denumirea generică de zile ale
creației reprezintă, din perspectiva Creatorului, perioade infime de timp, clipe,
momente în care întreaga Creație a fost
adusă la existență spontan, „în bloc”,
„deodată”, „dintr-odată” și organizată
în mod ordonat.5
Având în vedere că această temă nu
este o dogmă, ci numai o teologumenă6,
precum și caracterul temporal nedefinit
al zilelor Creației, teologii, filosofii și oamenii de știință au emis opinii, teorii,
aserțiuni și analize diverse asupra acestui
subiect.
Pornind de la faptul că în referatul biblic se folosește, pentru cele șase zile ale
Creației, termenul comun de ( םֺויyom –
zi), care desemnează, de cele mai multe
ori în Sfânta Scriptură, zile obișnuite de
douăzeci și patru de ore7, unii teologi
5. Cf. Sf. Vasile cel Mare, op. cit., p. 77-78; Cf.
Ieromonah Serafim Rose, op. cit., p. 66; Cf. Sf.
Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere (I), trad. de
D. Fecioru, PSB 21, Ed. IBMBOR, Bucureşti,
1987, pp. 50-51; Cf. Sf. Ambrozie al Milanului,
Scrieri. Partea I. Tâlcuiri la Sfânta Scriptură,
Hexaemeron, trad. de Teodor Bodogae, PSB
52, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2007, pp. 32-33.
6. Pr. prof. dr. Isidor Todoran, arhid. prof. dr. Ioan
Zăgrean, Teologia dogmatică, Ed. IBMBOR,
București, 1991, p. 160.
7. Henry M. Morris, făcând apel la concordanța
biblică, observă faptul că în versiunea King
James a Bibliei yom este tradus de aproape 1200
de ori prin ziuă, de 65 de ori prin timp, iar forma lui de plural, yamim, este tradusă de apoxi-

neoprotestanți au fost de părere că acestea reprezintă intervale de timp care au
cuprins câte douăzeci și patru de ore.
De asemenea, s-au făcut încercări de a se
calcula vârsta Creației utilizându-se anii
din genealogiile biblice. Arhiepiscopul irlandez James Ussher (1581-1656) a coborât spre data Creaţiei pânăd la anul 4004
î.Hr., ceea ce ar însemna că lumea are o
vârstă aproximativă de șase mii de ani.
Concluzia lui Ussher a fost satisfăcătoare
înainte de apariția geologiei moderne, însă
după aceea au apărut probleme serioase
legate de datarea tradițională a Creației.
Între timp au fost inventate mai multe metode de datare a vârstei Pământului,
multe dintre ele fiind bazate pe caracteristicile materialelor radioactive. În urma
apariției acestor metode s-a realizat un
consens în jurul teoriei că vârsta Pământului ar fi de circa cinci sau șase miliarde
de ani.8
Teologul american Louis Berkhof,
după ce amintește faptul că zilele Creației
au fost înțelese de anumiți Părinți ai Bisericii nu neapărat ca zile obișnuite, ci ca
perioade scurte de timp în care a fost finalizată întreaga Creație, consideră că acestea reprezintă mai degrabă un cadru de
lucru simbolic, facilitându-se astfel descrierea lucrării de creație într-un mod
mativ 700 de ori prin zile. (Cf. Henry M.
Morris, Creaționismul științific, trad. Iosif Țon,
Ed. Societatea Misionară Română, Wheaton,
Illinois, 1992, p. 234.)
8. Cf. Millard J. Erickson, Teologie creștină, trad.
Elena Jorj, vol. 1, Ed. Cartea Creștină, Oradea,
1998, p. 413.
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ordonat, astfel încât să fie mai inteligibilă pentru mințile finite.9 El consemnează
existența a trei teorii principale privitoare la zilele Creației. Prima teorie afirmă că
zilele Creației ar reprezenta perioade lungi de timp, corespunzătoare erelor sau
perioadelor geologice utilizate de știință
(opinie împărtășită de teologii Harris,
Miley, Bettex, Geesink, Shedd și Hodge);
a doua teorie susține că zilele Creației trebuie înțelese ca zile în sens literal, deși
nu este posibil să se determine valoarea lor exactă (părere împărtășită de teologii Sheldon, Van Oosterzee, Dabney,
Kuyper, Bavinck și Aalders); o a treia teo9. Cf. Louis Berkhof, Systematic Theology, new
combined edition, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan,
1996, p. 152.
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rie prezintă zilele Creației ca zile separate, distinctive sau ca timp subiectivat
al lucrării de creație, teorie împărtășită
și de Berkhof.10
De-a lungul timpului, teologii neoprotestanți au formulat în mod sistematic mai
multe teorii sau încercări de reconciliere
a prezentării biblice cu vârsta aparentă a
Pământului.
1. Teoria hiatului susține că a existat
o creație inițială a Pământului, completă,
probabil cu miliarde de ani în urmă. Aceasta este creația menționată în Geneza 1, 1.
Dar a avut loc o catastrofă de o anumită
natură. Creația a devenit pustie și lipsită
de formă (1, 2). Prin urmare, în urmă cu
câteva mii de ani, Dumnezeu a creat din
nou Pământul, în răstimp de șase zile, populându-l cu toate speciile. Această creație
este descrisă în Geneza 1, 3-27. Vârsta aparentă a pământului și mărturiile fosilelor,
care indică o evoluție ce se întinde pe o
lungă perioadă de timp, trebuie puse pe
seama primei creații. Mulți leagă catastrofa de căderea lui Satan (Lucifer). Creația
a zăcut în ruină pentru o lungă perioadă
de timp înainte ca Dumnezeu să o refacă
sau să o reconstruiască.
2. Teoria potopului consideră că vechimea Pământului este de doar câteva
mii de ani. Pe vremea lui Noe, Pământul
a fost inundat de un potop înfricoșător;
au existat chiar valuri enorme, cu o viteză de câteva mii de kilometri pe oră. Aceste valuri au adunat diverse forme de viață;
10. Cf. Ibidem, pp. 152-157.
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mâlul în care acestea s-au depus s-a solidificat, transformându-se în rocă sub presiunea enormă a valurilor. Diversele straturi de rocă reprezintă diversele stadii ale
potopului. Sub puterea acestor forțe neobișnuite s-a realizat, într-o relativ scurtă
perioadă de timp, ceea ce geologii cred că
ar necesita în mod obișnuit trei miliarde
de ani.
3. Teoria vârstei ideale (aparente)
susține că Dumnezeu a creat lumea întro perioadă de șase zile şi cu relativ puțin
timp în urmă, însă a făcut-o în așa fel încât
să pară ca și cum ar avea miliarde de ani.
Dacă Dumnezeu a creat copacii în varianta lor matură și nu sub forma unor semințe
de copaci, copacii au probabil acele inele
specifice care indică o vârstă ideală (aparentă) și nu vârsta lor reală. Astfel, fiecare element al creației a început probabil
să existe la o anumită vârstă din ciclul
vieții.
4. Teoria zi – eră se bazează pe faptul
că, deși termenul ebraic de yom indică, de
cele mai multe ori, o perioadă de douăzeci și patru de ore, o zi nu este în niciun
caz limitată la această semnificație. Ea poate însemna și epoci sau lungi perioade de
timp, acesta este și sensul în care ar trebui
înţeles termenul de yom, în acest context.
Această concepție susține că Dumnezeu
a creat lumea printr-o serie de acte care
s-au întins pe lungi perioade de timp. Mărturiile geologice și ale fosilelor corespund
ordinii actelor Lui creatoare.
5. Teoria zi – imagine (sau a aranjamentului literal) consideră că zilele

Creației sunt mai mult o problemă de
structurare logică decât de ordine cronologică. Fie revelația lui Dumnezeu despre
Creație a venit la Moise printr-o serie de
șase tablouri, fie autorul și-a grupat materialul într-o ordine logică, obținând astfel
sașe perioade distincte. Este posibil să se
fi avut în vedere și un anumit aspect cronologic atunci când s-a făcut aranjarea,
însă Creaţia trebuie văzută în primul rând
după criterii logice.11
Teologul american Millard J. Erickson
este de părere că, dintre toate aceste teorii, cea pe care el o găsește „cea mai satisfăcătoare este o variantă a teoriei zi-eră. De
teoria hiatului sunt legate prea multe dificultăți exegetice, în timp ce teoria potopului
pune un accent prea mare pe dovada geologică. Teoria vârstei ideale este ingenioasă și
sub unele aspecte de necombătut; atât din
punct de vedere științific, cât și exegetic, ea
prezintă însă o problemă teologică, făcând
din Dumnezeu un aparent înșelător... Teoria zi-imagine rezolvă problema succesiunii
cronologice, însă nu se prea potrivește cu restul exemplelor din literatura vremii... Teoria zi-eră se potrivește foarte bine cu rezultatele investigațiilor geologice, mai ales dacă
se ia în considerare felul în care au fost grupate evenimentele în Geneză. Deși teoria zieră pare a fi cea mai plauzibilă, nu putem fi
dogmatici. Vârsta Universului este un subiect
care reclamă un studiu continuu și o permanentă reflectare.”12
11. Cf. Millard J. Erickson, op. cit., vol. 1, pp. 414415.
12. Ibidem, pp. 415-416.
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Cercetătorul Henry M. Morris, deși
nu este teolog, pledează cu tărie pentru
semnificația de douăzeci și patru de ore
a noțiunii de yom: „În aproximativ 95 la
sută din cazurile în care apare, sensul literal este indicat cu claritate. […] De fapt,
este foarte dificil ca cineva să găsească măcar un singur caz în care yom să nu poată
fi interpretat ca o zi de 24 de ore și să trebuiască neapărat să fie interpretat ca o perioadă lungă de timp. Ori de câte ori scriitorul a intenționat să redea ideea unei
perioade îndelungate de timp a folosit un
alt cuvânt, de pildă olam (care înseamnă
eră, timp îndelungat) sau a atașat cuvântului yom un adjectiv, cum ar fi rab (care
înseamnă lung), așa încât cele două cuvinte împreună, yom rab, au avut înțelesul de
timp îndelungat. Dar se pare că nu se poate dovedi că yom, luat singur, ar cere în cel
puțin un caz sensul de perioadă îndelungată de timp, și, cu siguranță, nici un caz în
care este folosit nu sugerează o eră geologică. Am putea susține și faptul că, deși yom
niciodată nu impune semnificația de eră
îndelungată, este posibil să permită o astfel de interpretare. Totuși, scriitorul primului capitol din cartea Genezei s-a asigurat
cu grijă împotriva unei astfel de interpretări, atât deteminând substantivul printrun numeral ordinal («ziua întâi», «ziua
a doua» etc.), cât şi prin faptul că indică
de fiecare dată limitele perioadei de timp
prin expresia «a fost o seară și apoi a fost
o dimineață». Fiecare din aceste expresii ar
fi fost suficientă să limiteze sensul lui yom
la o zi de 24 de ore, iar când ambele expre-
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sii sunt folosite, este imposibil ca scriitorul
să fi putut dispune de o modalitate mai bună
sau mai sigură de a nu transmite semnificația
de 24 de ore a zilei, pe care intenționa să o
transmită. Ca să dovedim acest lucru, să observăm că ori de câte ori în Vechiul Testament se adaugă un numeral cardinal sau
ordinal cuvântului zi, cu scopul de a delimita perioada de timp (și există peste 200 de
cazuri de acest gen), sensul este întotdeauna cel al unei zile de 24 de ore. În mod similar, cuvintele «seară» și «dimineață»,
fiecare cu o frecvență de peste o sută de ori
în ebraica Vechiului Testament, nu sunt folosite niciodată cu alt înțeles decît cel literal,
al unei seri și al unei dimineți prin care se
încheie și începe o zi de 24 de ore.”13.
Morris adoptă în final concluzia unei
argumentări de tip scripturistic: „Creația
în șase zile a câte 24 de ore nu este descrisă
numai în Geneză, ci și în Exodul şi în Cele
Zece Porunci. Cea de a patra poruncă spune: «Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca
s-o sfințești. Să lucrezi șase zile și să-ți faci
lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de
ohihnă închinată Domnului, Dumnezeului
tău. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pămîntul și marea și tot ce este în ele,
iar în ziua a șaptea S-a odihnit [...] și a
sfințit-o.» (Exodul 20, 8-11). Este destul
de clar că cele șase zile de lucru ale lui Dumnezeu sunt identice cu săptămâna de șase
zile lucrătoare a omului. Altfel, baza pe care
se întemeiază această poruncă ar fi șubredă
și golită de sens.”14.
13. Henry M. Morris, op. cit., pp. 234-235.
14. Ibidem, p. 236.
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Matematicianul John C. Lennox este de părere că trebuie luată în considerare
„ideea că cele șase zile cuprind o succesiune de acte de creație, fiecare dintre ele
implicând cel puțin un decret creator introdus în fraza «Dumnezeu a zis». Acest
lucru ne ajută să înțelegem ce vrea să spună Noul Testament atunci când afirmă că toate
lucrurile au fost create de cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare stadiu al Creației, Dumnezeu a introdus un nou nivel de informație și de energie în Cosmos, pentru a face
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să înainteze creația către următorul
nivel de formă și complexitate. Prin
urmare, având în vedere aceste lucruri, cele
șase zile ale Creației ar fi putut fi foarte bine
zile de lungime normală, așezate la intervale
diferite, de-a lungul întregii perioade de
timp în care Dumnezeu a lucrat pentru a-Și
încheia opera. Realizarea potențialului fiecărui decret creator ar ocupa o perioadă de
timp nedeterminată după o anumită zi de
Creație.” 15. Lennox intenționează să
explice ceea ce, într-un limbaj sugestiv,
afirmă fizicianul britanic Alan Hayward
(1923-2008), pe care îl și citează: „Desigur, realizarea decretelor ar fi putut dura
oricât de mult timp. Decretele lui Dumnezeu
sunt rostite repede, dar morile lui macină
încet.”16.
În ciuda numeroaselor teorii investite de un raționalism critico-analitic accentuat sau speculativ, abordarea neoprotestantă ajunge și la concluzii simple, profund
teologice, după cum menționează teologul evanghelic francez Henri Blocher:
„Creînd timpul, Dumnezeu creează cu timpul, după cum subliniază Sfântul Augustin,
și chiar în timp, cum îndrăznesc să afirme
Luther și Karl Barth.”17.
Episcopul rus Silvestru de Canev
amintește faptul că teologii și naturaliștii
15. John C. Lennox, Șapte zile care împart lumea:
începutul conform Genezei și științei, trad. Narcis
Grama, Ed. Neword Press, Arad, 2015, pp. 75-76.
16. Alan Hayward, Creation and Evolution, SPCK
Publishing, Londra, 1987, pp. 170-171, apud
John C. Lennox, op. cit., p. 78.
17. Henri Blocher, Revelația originilor, trad. Mihaela
Alexa, Ed. Peregrinul, Cluj-Napoca, 2009, p. 50.
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apuseni au încercat să identifice cele șase
zile ale Creației cu șase perioade geologice, vorbind de o anumită percepție a zilelor Creației vehiculată în vremea lui:
„Se zicea și se zice, de obicei, că crearea soarelui, ca măsură a zilei solare, este pusă de
Moise în ziua a patra, și asta ne silește să
presupunem că, cel puțin sub (prin – n.n.)
cele dintâi trei zile, Moise a înțeles nu
zile solare, ci timpuri nedeterminate. Pentru ca ipoteza aceasta să fie probabilă, și
chiar indispensabilă, ne putem referi la faptul că primele trei zile ale creației îmbrățișează nu numai pământul, ci și universul,
și că însuşi Moise, fixând ziua sa în stihul
al 5-lea, a numit ziua lumină, adică ceea ce
formează substanța zilei, iar nu ceea ce exprimă măsura ei, fiindcă în capitolul al doilea, stihul 4, el a întrebuințat cuvântul zi
pentru a desemna o perioadă nedeterminată de timp, în curgerea căreia s-a făcut cerul și pământul.”18. Silvestru de Canev consideră că zilele creației au fost desemnate
astfel pentru o înțelegere logică a lucrurilor: „Dar toate aceste închipuiri și teorii
sunt mai îndepărtate decât ideile proprii ale
lui Moise, insuflate nemijlocit de textul lui.
Moise a înțeles destul de clar că măsurarea
zilelor, pentru toate timpurile care vor urma
după crearea soarelui, va depinde de soare,
lucru pentru care a și fost creat (Fac. 1, 14).
Cu toate acestea, primele trei zile, care au
fost până la crearea soarelui, el le-a numit
18. Arhim. Silvestru, episcop de Canev, Teologia
Dogmatică Ortodoxă, trad. episcop Silvestru
Bălănescu, vol. III, Ed. Credința Strămoșească,
Iași, 2001, p. 94.
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zile, întocmai așa, ca și ziua a patra, a cincea și a șasea, și pe lângă că le-a numit zile
le-a desemnat cu aceleași trăsături și limite
ca și pe cele trei din urmă, adică seara și
dimineața. Pentru ce ar fi făcut aceasta, dacă
el însuși ar fi înțeles și ar fi dorit ca și alții
să înțeleagă că primele trei zile că nu sunt
aceleași cum au fost cele trei din urmă? Moise ştia bine că evreii, pe care i-a avut
avut în vedere cu preferință, nu pot să
primească altfel (să înțeleagă – n.n.) aceste zile decât ca zile obișnuite, pentru că
ele au fost denumite cu aceleași limite caracteristice prin care evreii determinau
ziua normală, adică seara și dimineața.”19. Pentru episcopul Silvestru este limpede că „încercarea armonizării zilelor lui
Moise cu perioadele geologiei și-a arătat netemeinicia”, amintind și de alte două teorii care au încercat să armonizeze istorisirea lui Moise cu formațiunile și epocile
geologice: „prima dintre aceste teorii pune
aceste formațiuni și epoci în timpul de după
cele șase zile ale creației, iar a doua pune
originea lor înainte de apariția zilelor
creației”20. De fapt, prima teorie este teoria potopului, iar cea de a doua este teoria
hiatului, a restabilirii sau a reconstruirii,
amintite anterior. Asupra acestor teorii,
teologul Silvestru are mari rezerve, întrucât este greu de acceptat explicația celei
dintâi teorii referitoare la crearea lumii
exclusiv „prin acțiunea potopului și a altor
asemenea revoluții, care nu presupun în sine
nici o lege de măsură, de ordine și de scop”;
19. Ibidem, pp. 94-95.
20. Ibidem, p. 96.

cât despre cea de a doua teorie, aceasta
„nu poate să aibe nici o însemnătate, pentru că diferă cu totul de sensul povestirii lui
Moise, care conține doctrina despre Creație,
iar nu despre reînnoirea lumii, apoi diferă
și de sensul și duhul întregii Scripturi, care
nu presupune nicăieri și prin nimic vreun
oarecare amestec al duhurilor căzute în actul creativ al lui Dumnezeu”21.
Vladimir Lossky este foarte categoric
în privinţa semnificației zilelor Creației,
dând o explicație mai mult filosofică decât teologică: „Așadar, cele șase zile ale
Facerii ne descriu într-un mod geocentric
desfășurarea Creației. Aceste șase zile,
simbolizate prin zilele săptămînii, sunt
stadii mai curând ierarhice decât cronologice. Diferențiind elementele create simultan în prima zi, ele definesc sferele concentrice ale ființei, în centrul cărora omul,
rezumându-le virtual pe toate, se regăsește
pe sine însuși.”22.
Ieromonahul Serafim Rose, deși nu
face parte din pleiada marilor teologi academici, cunoscând temeinic tâlcuirile
Sfinților Părinți privind semnificația temporală a zilelor Creației, face inspirat și cu
tărie o mențiune ce lămureşte întrucâtva
lucrurile: „Mulți fundamentaliști socotesc
că înțelegerea literală a Facerii se pierde
dacă nu se acceptă că zilele sunt exact de douăzeci și patru de ore; iar mulți dintre cei
care doresc să împace Facerea cu teoria mo21. Ibidem, pp. 97-98.
22. Vladimir Lossky, Introducere în Teologia ortodoxă, trad. Lidia și Remus Rus, Ed. Enciclopedică, București, 1993, p. 86.
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dernă a evoluției cred că speranțele lor depind de acceptarea acestor zile ca fiind de
milioane sau miliarde de ani, conformânduse astfel presupuselor descoperiri ale geologiei. Putem spune însă, fără a greși, că
ambele păreri sunt alături de subiect. [...]
Cele Șase zile ale Facerii nu sunt un proces natural; ele sunt ceea ce a avut loc înainte de a începe să funcționeze întregul
proces natural al lumii. Ele sunt lucrarea
lui Dumnezeu; prin definiție, ele țin de miracol, nepotrivindu-se cu legile firii ce cârmuiesc lumea pe care o vedem în prezent.
Tot ce putem ști despre ce anume s-a întâmplat în cele Șase Zile nu provine din
extrapolări sau din speculații științifice,
ci numai din descoperirea dumnezeiască. În această privință, savanții moderni nu
sunt mai de folos decât vechii creatori de
speculații și mituri cosmice.”23.
Același lucru, dar cu alte cuvinte, este
evocat și de diaconul dr. Adrian Sorin Mihalache, implicat profund în analiza interdisciplinară a numeroase teme teologice, atunci când abordează problema
temporalității zilelor creației: „O deosebi23. Deși avem de a face cu o teologumenă, trebuie să fim atenți în exprimare, altminteri ajungem la o echivocitate nu tocmai de dorit, în
abordarea ortodoxă. „[…] nu este necesar să
credem că aceste zile au avut o durată de 24 de
ore, ele putând fi socotite perioade de timp mult
mai îndelungate, echivalente erelor geologice. […]
Pentru Dumnezeu, care e veșnic, durata timpului este fără importanță, El putând crea totul dintr-o clipită ori într-un timp mai îndelungat, după
a Sa bunăvoință.” (Pr. prof. dr. Isidor Todoran,
arhid. prof. dr. Ioan Zăgrean, Teologia dogmatică, pp. 160-161.)
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re importantă apare în maniera în care este
înțeleasă trecerea timpului de-a lungul istoriei lumii. Pe de o parte, aprecierile științifice
privind vârsta lumii în care trăim sunt făcute plecând de la ideea că în istoria Universului nu au existat evenimente care să fi
afectat timpul altfel decât în teoriile actuale ale fizicii. Pe de altă parte, perspectiva teologiei, dezvoltată pe baza Revelației, afirmă că, în Creație, auspiciile temporalității
nu sunt aceleași. E vorba de un anumit timp
(eon) pentru lumea spirituală a îngerilor,
de o altă temporalitate, valabilă înainte de
evenimentul căderii lui Adam. În știință,
însă, nu pot fi făcute aprecieri calitative
cu privire la istoria de dinaintea căderii, astfel încât durata de timp scursă de
la începutul Creației nu poate fi identificată întocmai cu vârsta Universului.”24.
O afirmație clară asupra acestui subiect este făcută de preotul profesor Athanase Negoiță (1903-1994), specialist
în teologia Vechiului Testament: „A fost
multă discuție dacă aceste zile sunt zile
obișnuite, cum înțelegem noi astăzi, sau
sunt niște perioade pe care autorul textului biblic, neavând un cuvânt potrivit, le-a
numit zile. Părerea care se bucură de cea
mai mare acceptare este că prin zilele
Creației trebuie să înțelegem perioade
sau etape ale creației divine. În sprijinul
24. Diac. Adrian Sorin Mihalache, Lumina Celui
nevăzut. O privire teologică în raționalitatea
Creației și teoriile științifice recente despre Univers,
vol. I, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, Ed.
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
și Ed. Universității din București, București,
2016, p. 389.
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acestei păreri stă chiar textul biblic, care
numește zile chiar și perioadele de dinaintea creării soarelui și a lunii, care dau măsura unei zile. [...] Majoritatea vechilor
scriitori bisericești a văzut în cele șase
zile ale Creației șase orânduiri temporale în care s-au produs lucrurile create în ordine succesivă.”25.
Așadar, din punctul de vedere al teologiei ortodoxe, care este clădită pe fundamentul teologiei patristice, temporalitatea exprimată în Creaţia lumii
trebuie pusă în conexiune nu atât cu
opera săvârșită în mod direct de Creatorul atotputernic, care nu este dependent de un anumit timp pentru a crea,
pentru a aduce la existență, ci cu momentul apariției și al organizării celor
aduse la existență; datorită constituției
lor imanente, intrinseci, e necesar un
timp pentru ca această structurare să
se manifeste în mod ordonat, dar și capacitatea noastră rațională de a înțelege
logic lucrurile.26
25. Pr. Prof. Athanase Negoiță, Teologia biblică a Vechiului Testament, Ed. Sofia, București, 2004, p. 65.
26. Deși avem de a face cu o teologumenă, trebuie să fim atenți în exprimare, altminteri ajungem la o echivocitate nu tocmai de dorit, în
abordarea ortodoxă. „[…] nu este necesar să
credem că aceste zile au avut o durată de 24 de
ore, ele putând fi socotite perioade de timp mult
mai îndelungate, echivalente erelor geologice. […]
Pentru Dumnezeu, care e veșnic, durata timpului este fără importanță, El putând crea totul dintr-o clipită ori într-un timp mai îndelungat, după
a Sa bunăvoință.” (Pr. prof. dr. Isidor Todoran,
arhid. prof. dr. Ioan Zăgrean, Teologia dogmatică, pp. 160-161.)

Altfel spus, Dumnezeu, atotputernic fiind, nu a avut nevoie de șase zile
a câte 24 de ore ca să aducă Universul
la existență, și cu atât mai puțin de milioane sau miliarde de ani, ceea ce ar
constitui o infirmare clară a atributului
atotputerniciei Creatorului, așa cum este
evocat de învățătura teologică multimilenară, ci doar de clipe, de momente,
etape infime. Însă Cosmosul, ca să-și
prezinte alcătuirea, natura ordonată,
și omul, ca să poată înțelege rațional
actul dumnezeiesc al Creației, au nevoie de o unitate de măsură temporală, exprimată în zile ale Creației, care
nu vor putea fi niciodată cuantificate
cu precizie științifică, pentru că țin de
o realitate temporală specifică actului creator al lui Dumnezeu, care nu
poate fi evaluată după criteriile stării
actuale a lumii. Atunci când se constată limitele înțelegerii, trebuie recunoscută neputința de a oferi lămuriri suplimentare, căci rațiunea lasă astfel locul
contemplației și admirației, care pot
genera inspirație și meditație, în vederea descoperirii unor noi profunzimi ale
adevărului. Însă, indiferent unde se va
ajunge la acest capitol, adevărul
desăvârșit nu va putea fi cuprins conceptual sau experimental niciodată în
această viață pământească, circumscrisă în hotarele existențiale stabilite de Creator.
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la CDS PARIS,
Toamna se numără... absolvenții

Î

n perioada 8-11 octombrie 2020 a avut
loc Sesiunea de Evaluare a cursanților
din promoția 2019-2020 a Centrului Ortodox de Studii și Cercetare (CDS)
Dumitru Stăniloae din Paris. Spre deosebire de anii anteriori, când evaluarea cursanților se făcea față către față, anul acesta, ca
toate programele de studiu, de altfel, evaluarea cursanților a avut loc online, prin intermediul platformei Zoom.
Ca și în anii trecuți, acest moment de
bilanț nu s-a rezumat numai la examinarea
cursanților. „Pe lângă evaluarea propriu-zisă, întâlnirile noastre anuale au și o foarte
pronunțată dimensiune formativă, cumva
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în continuarea cursurilor de peste an. Anul
acesta, această componentă a trebuit redusă; însă chiar și așa am avut parte de două
prelegeri foarte consistente, ambele dedicate temei care ne domină viața în perioada aceasta: «Pandemia de Covid 19 și impactul ei în viața Bisericii»”, ne-a declarat
părintele George Vâlcu, secretar al CDS
Paris, secțiunea în limba română.
Joi seara, în ziua de 8 octombrie, părintele profesor Daniel Benga, de la Departamentul de Teologie Ortodoxă al Universității
„Ludwig-Maximilian”, din München, a ținut
prelegerea inaugurală a sesiunii: „Reflecții
asupra celebrării Sfintei Liturghii în timp
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de pandemie”. Pornind de la provocările
concrete, pe care circumstanțele actuale le
ridică, legate de viața noastră liturgică, părintele a subliniat că toate aceste dificultăți
poartă în ele și o serie de oportunități, mai
ales șansa de a redescoperi cu ochi noi și de
a prețui mai mult Dumnezeiasca Liturghie,
posibilitatea primirii Sfintei Împărtășanii
și, în general, ocaziile de a ne aduna laolaltă, în rugăciune, ca popor al lui Dumnezeu.
Zilele de vineri, 9 octombrie, și sâmbătă, 10 octombrie, au fost alocate evaluării
cursanților înscriși în sesiune. Evaluarea a
fost făcută de patru comisii formate din
profesori care au predat în cadrul fiecăruia dintre programele de studiu organizate:
Pastorație și duhovnicie, Apostolia. Trăirea și
înțelegerea lucrătoare a credinței, Cercetați
Scripturile și Școala Părinților.
În fine, duminică seara a avut loc întâlnirea concluzivă, în cadrul căreia părintele profesor Patriciu Vlaicu, coordonatorul secțiunii
în limba română a Centrului, a anunțat rezultatele evaluării și numele absolvenților.
„De 8 ani organizăm aceste module de formare, iar în fiecare an am avut înscriși între
200 și 300 de cursanți. Mulți dintre cursanții
noștri au absolvit chiar mai multe module,
întrucât an de an Centrul nostru oferă programe de studiu noi, pentru ca cei interesați
să revină. În anul academic 2019-2020 au
fost înscriși 224 de cursanți și ne putem declara mulțumiți în legătură cu asiduitatea și
cu participarea lor la cursuri,” a spus Pr. Patriciu Vlaicu în deschiderea serii.
De asemenea prezent la întâlnire,
Înalpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif i-a

binecuvântat și i-a felicitat pe absolvenți
pentru rezultatele obținute, mulțumind totodată tuturor celor care contribuie, în diferite moduri, la organizarea activităților CDS
Paris.
Prelegerea acestei ultime seri a fost
susținută de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, care a prezentat auditorilor
o evaluare personală a acestor ultime șase
luni, marcate de epidemia de Covid 19. Transmisă nu doar pe Zoom, ci și pe canalele Facebook ale CDS Paris, Trinitas TV și Doxologia, prezentarea Preasfințitul Ignatie a atras
un public vast, câteva mii de persoane alăturându-se cursanților Centrului cu această
ocazie. Punctând dificultățile de necontestat legate deopotrivă de virus și de măsurile
de prevenire, uneori greu de explicat,
Preasfinția Sa a evidențiat faptul că există şi
dimensiuni pozitive ale acestei experințe prin
care trecem cu toții: „Dintr-odată am simțit
că timpul este la dispoziția mea. De obicei –
știți bine! – ne plângem că timpul este cel
mai mare dușman al nostru, că nu reușim să
ne gestionăm pe parcursul unei zile toate
activitățile pe care ni le-am propus. Pentru
cei cu familii, timpul a fost la dispoziția lor
pentru a-l folosi împreună cu membrii familiei; a fost, de asemenea, și mult timp care a
putut fi alocat rugăciunii.”. În dialogul cu publicul, care a urmat prelegerii, Preasfințitul
Ignatie a subliniat necesitatea de a valoriza
tocmai aceste posibile beneficii ale perioadei de pandemie, manifestând prudență și
cumpătare, atât față de curentele de negare
a pericolului, cât și față de tendințele de exacerbare a fricii față de virus.
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Oferta educațională a CDS Paris
pentru anul academic 2020-2021
Pentru următorul an academic, CDS Paris propune patru module, dintre care trei
în premieră:
Teologia din Liturghie: Praznicele Împărătești. Un curs despre
marile sărbători creștine: Bunavestire, Crăciunul, Botezul Domnului, Săptămâna Pătimirilor, Învierea, Înălțarea sau Pogorârea Duhului Sfânt. Vom analiza
împreună imnurile, icoana și rânduielile liturgice specifice fiecărei sărbători, încercând să extragem din ele teologia praznicului și înrâurirea sa potențială asupra vieții noastre.

•

•

•

•

Sf. Ap. Pavel, teme fundamentale. Douăsprezece seri dedicate celui care
a dus vestea bună a Întrupării lui Dumnezeu și a posibilității îndumnezeirii
omului dincolo de limitele înguste ale poporului evreu, cu alte cuvinte părintele Europei creștine, care se clatină astăzi sub presiunea secularismului agresiv ce caracterizează majoritatea societăților în care trăim. Cursuri despre ce ne
învață Sf. Ap. Pavel în legătură cu temele teologice fundamentale: cum îl poate omul cunoaște pe Dumnezeu? Cum ne mântuim? Care este lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră? Cum putem fi purtători și mărturisitori ai credinței?
Preoteasa: vocație, slujire, provocări. O serie de întâlniri dedicate
exclusiv soțiilor de clerici, cu scopul de a le ajuta în administrarea numeroaselor și feluritelor provocări specifice acestei slujiri. Printre temele abordate: familia preotului în lumina Tradiției canonice; cultivarea stăpânirii de sine în familia preotului; preotul și preoteasa, ca soți; echilibrul între viața parohiei și
viața de familie; copiii preotului, așteptări și provocări.
Pastorație și duhovnicie: psihoterapie pastorală. O nouă ediție
a modulului adresat preoților-duhovnici, de această dată axată pe înțelegerea
dimensiunii psihologice a afecțiunilor sufletești. Depresia, dependența, paranoia, schizofrenia, tulburările de personalitate, diferențierea psihoză/demonizare – toate acestea sunt doar câteva dintre temele ce vor fi abordate. Cursul va
explora în mod deosebit mecanismele și pârghiile vindecării lăuntrice a omului, potrivit mărturiilor Părinților îmbunătățiți ai Bisericii.
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2020

CONGRESUL

NEPSIS MOREOM

A

XI-a ediție a Congresului NEPSIS MOREOM 2020, având ca temă „Creștinul
în cetate”, s-a desfășurat în perioada 25-27 septembrie în Elveția, sub oblăduirea Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Berna.
Congresul s-a bucurat de participarea Preasfințitului Atanasie de Bogdania și a 70
de tineri din Elveția, Italia, Anglia, Belgia, Franța, Olanda și Germania.
În prima zi a congresului, tinerii au putut alege între turul ghidat al orașului Berna
(patrimoniu UNESCO) și o excursie în Alpi.
Chiar dacă vremea nu a fost deloc prietenoasă, nepticii s-au bucurat din plin de regăsire, fiind vorba de prima întâlnire internațională NEPSIS din anul acesta.
Vizitând Berna, oaspeții au descoperit istoria și sistemul politic elvețian, dar și
diferențele dintre catolicii de altădată și cei de acum, vizibile în arhitectura oraşului.
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Cei care au preferat excursia au urcat
până în localitatea Lauterbrunnen, aflată
în inima Alpilor, de unde au putut admira vârfuri de peste 4000 de metri, valea cu
peste 70 de cascade și cheile spectaculoase și zgomotoase ale râului Aar.
Ziua de sâmbătă a debutat cu o slujbă Te Deum, care a fost urmată de două
conferințe: a Preasfințitului Teofil din
Spania și a domnului profesor Adrian Papahagi, transmise prin Zoom și proiectate în biserică. În cuvântul său, Preasfințitul
a pus accentul pe nevoia tinerilor din Biserică de a se întâlni pentru a-și trăi, întări și mărturisi împreuna credința Ortodoxă. În cea de-a doua conferință, domnul
profesor Adrian Papahagi ne-a vorbit despre cum putem fi în același timp și creștini
și cetățeni ai acestei lumi, lucru care în
primă instanță pare un paradox. La fina-
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lul conferințelor ne-am bucurat de intervenția Înaltpreasfințitului Iosif, care ne-a
încurajat, subliniind faptul că suntem
chemați să ne implicăm în viața lumii pentru a o transfigura în mod duhovnicesc.
Înregistrările conferințelor vor fi publicate pe canalul YouTube al Asociaţiei NEPSIS Elveția (youtube.com/c/nepsiselvetia).
În a doua parte a zilei de sâmbătă s-au
desfăşurat cinci ateliere, la care participanții
au avut de ales între următoarele teme:
– „Atelierul de film”, animat de pr. Dan
Moldovan, din parohia Lucerna, care ne-a
vorbit despre învățămintele duhovnicești
ale filmului Coliba (The Shack, 2017);
– „Cercul de filocalie” sau despre cum
putem depăși distanța dintre inimile noastre, însufleţit de pr. Mihail Adam, din parohia St. Gallen;
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– „Studiu biblic” (explicarea tainei
omului pe baza capitolelor 2 și 3 din Facerea), atelier animat în limba engleză de
pr. Denys, de la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului”, din Elveția;
– „Fake news și discernământ”, atelier
în cadrul căruia pr. Marius Manea, din parohia Neuchâtel, a relatat vasta istorie a
manipulării și felul în care creștinii se pot
păzi de ea;
– „Împreună pentru viață”, atelier de
discuţii cu Maica Cleopatra, de la Mănăstirea Godoncourt, din Franța, susținătoare
a dreptului la viață pentru copiii nenăscuți.
Congresul s-a încheiat cu Sfânta Liturghie arhierească de duminică, la finalul că-

reia Preasfințitul Atanasie și Părintele Paroh Laurențiu Precup, gazda noastră, au
ținut cuvinte de învățătură.
Le mulțumim tuturor voluntarilor,
văzuți și nevăzuți, care s-au ostenit pentru
buna orânduire a congresului, dar și enoriaşilor din parohiile elveţiene care au contribuit material la buna desfăşurare a acestui congres.
„CE ȚI-A PLĂCUT CEL MAI
MULT LA ACEST CONGRES?”
„A fost primul Congres NEPSIS la care
am participat și mi-a plăcut foarte mult.
Cel mai mult mi-a plăcut calitatea conferin-
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țelor și a atelierelor, la care am învățat multe și cred că temele au fost de actualitate.
Mi-a plăcut foarte mult și drumeția în Alpi, atât de mult încât acum îmi doresc să revin cât mai curând în Elveția, pentru alte drumeții. Şi, bineînțeles, abia aștept următorul congres.”
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„Vizita orașului Berna și în general faptul că am cunoscut mulţi tineri de vârsta
mea.”
„Participanții, în primul rând. De fapt,
totul mi-a plăcut, de la organizare la locații,
conferințe și ateliere. Şi mâncarea, delicioasă. Mulțumim.”
„Entuziasmul și prospețimea organizatorilor. Dinamica oportunităților oferite de cadrul geografic al țării și de elementul lingvistic specific. Profilul diferențiat
al conferențiarilor.”
„M-am bucurat tare mult de comuniunea cu frații din alte țări. Atelierele au

fost o idee minunată. Răvașele cu citate
din Sfinții Părinți, pe care le primeam în
fiecare zi la masă, au fost o idee strălucită. A fost frumos, singurul reproș e că a
fost prea scurt. Mi-ar fi plăcut să fi ținut
mai mult.”
MĂRTURIE DE ÎNCHEIERE
Congresul de la Berna a fost prima activitate de anvergură de la începutul anului 2019, când NEPSIS Elveția a luat amploare. Lunile de pregătire intensă în
vederea organizării evenimentului au fost
o oportunitate pentru noi de a ne suda
mai bine ca echipă. Au fost momente când
credeam că acest congres nu va putea avea
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loc din cauza situației sanitare din Europa. Le mulțumim tuturor celor care ne-au fost
alături, în mod special Înaltpreasfințitului Iosif, care ne-a purtat în rugăciune, și Sfinților
Siluan Athonitul și Ioan Casian, cărora ne-am rugat pentru reușita acestui congres. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
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ZONA ROȘIE – PIEMONTE – IISUS HRISTOS
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C

u binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan al Episcopiei
Ortodoxe Române a Italiei și din
purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte
Atanasie de Bogdania, Arhiereul Vicar al
Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, se
intensifică sprijinul Bisericii Ortodoxe Române venit în ajutorul celor care parcurg cu
deosebită dificultate această perioadă de
pandemie în regiunea Piemonte, zonă roșie
pe harta oamenilor de știință. Astfel din strădania și efortul părintelui protopop Marius
Floricu, al Protopopiatelor Piemonte I și III,
s-a pus bazele unui acord de colaborare între Parohia „Sf. 40 de Mucenici din Sevastia” din Moncalieri și Asociația Solidarietà
Alimentare, acord care vizează distribuirea
lunară a mai mult de 4-5 tone de alimente,
legume și fructe celor care întâmpină neajunsuri în această perioadă de iarnă aflată
sub incidența pandemiei. Coordonarea Pr.
Protopop Marius Floricu și posibilitatea întrajutorării se răsfrânge asupra întregii regiuni Piemonte, acesta cooptând mai multe
parohii pentru distribuirea de alimente, cu
ocazia acestui demers afirmându-se din nou
spiritul de echipă și colaborare al preoților
cu aptitudini dedicate activităților sociale și
de ajutorare a aproapelui din parohiile lor.
Astfel distribuirea în teritoriu a celor necesare vizează în special familiile cu mulți copii, familiile celor care au rămas fără servi-

ciu, categoria persoanelor în vârstă care
locuiesc în localități mici și răspândite și care
nu au posibilități economice în a-și procura alimentele necesare subzistenței.
Menționăm numai câteva dintre parohiile
implicate în această intensă activitate socială, și anume parohia din Moncalieri, coordonată de Pr. Protopop Marius Floricu, Parohia din Venaria Reale, coordonată de Pr.
Paroh Valeriu Drăgănescu, parohia Torino
II, coordonată de Pr. Paroh Gabriel Burcescu, și parohia Collegno, coordonată de Pr.
Paroh Valeriu Andrei Grosu. Se fac eforturi
considerabile pentru ca cei care au lipsuri
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să nu le simtă, astfel împlinindu-se din plin cuvintele Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, care spune: „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri (Matei 5:16)”.
Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

62

APOSTOLIA • NR. 152 • NOIEMBRIE 2020

DIN VIA#A PAROHIILOR

INSTALAREA NOULUI PREOT PAROH LA PORRETTA
TERME (BO)

C

u binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe
Române a Italiei și cu purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Episcop Vicar
Atanasie de Bogdania, sâmbătă, 14 noiembrie 2020, după Sfânta Liturghie, a avut
loc instalarea noului preot paroh, părintele Gheorghe Zavate, la Parohia „Sfânta Mare
Muceniță Varvara și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din localitatea Porretta Terme (BO),
Protopopiatul Emilia Romagna 1, de către Părintele Trandafir Vid, întemeietorul acestei
parohii și delegat al Părintelui Protopop Constantin Totolici.
Părintele Trandafir Vid a evocat în fața celor adunați istoria întemeierii parohiei, a iubirii jertfelnice a credincioșilor pentru Domnul și Biserica Sa, povățuiți fiind în ultimii ani
de către părintele Ciprian Munteanu. În continuare a prezentat pe părintele Gheorghe
Zavate, venit de la Roma, de la Centrul Eparhial, ca nou paroh al comunității, care să continue această lucrare pastorală și duhovnicească atât în localitate, cât și în zona adiacentă.
Duminică seară, în localitatea Castiglione dei Pepoli (BO), pr. Gheorghe Zavate a primit din partea pr. Protopop Constantin Totolici și misunea de a îngriji filia de aici.
Slavă Domnului pentru purtarea Sa de grijă față de fiii Săi care Îl caută cu nădejde!
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CAMPANIA „PENTRU CEI MAI MICI AI DOMNULUI“

C

u mila lui Dumnezeu, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan al
Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei și din purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Arhiereu Vicar Atanasie de Bogdania, iubitorii de cei nevoiași din parohia „Sf.
Cuvios Ilarion cel Mare”, Venaria Reale, au reînceput colectarea diverselor alimente și a celor necesare pentru cei care se află într-o situație dificilă din cauza perioadei dificile prin care
trecem. Astfel, la apelul Pr. Paroh Valeriu Drăgănescu, au fost distribuite pentru început peste 300 kg de alimente de primă necesitate. „Atenția noastră se concentrează asupra familiilor cu mulți copii, astfel încât cei micuți să nu ducă lipsă”, a declarat părintele paroh. „Dorința
noastră este aceea de a continua permanent distribuția de alimente și de a monitoriza atent
familiile nevoiașe, astfel încât să reușim ca ajutorul acordat să fie unul eficient, iar nu unul
care să cultive obiceiuri nesănătoase. Întocmai pentru că apreciem darul celor care se jertfesc și încercăm să ajutăm real pe cei în nevoi. Este lucrarea Domnului”, a completat acesta.
Este de menționat faptul că toate cele adunate sunt din milostenia credincioșilor, fără ajutorul organismelor specializate în distribuția de alimente. Astfel cei credincioși pot face milostenie și să mulțumească Domnului că reușesc să ajute!
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HRAMUL PARACLISULUI PAROHIEI „ÎNĂLȚAREA
SFINTEI CRUCI”, TORINO II

Î

n fiecare an, pe data de 9 noiembrie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina. Cu acest prilej,
parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” a îmbrăcat haine de sărbătoare, prăznuind
unul dintre cele trei hramuri ale Paraclisului, pe Sfântul Ierarh Nectarie, părticele din sfintele sale moaște aflânduse în biserica noastră.
După Sfânta Liturghie, săvârșită
împreună cu Pr. Valeriu Andrei Grosu de la Parohia „Sf. Mc. Evlampie și
Evlampia” din Collegno, părintele Vasile Istina a reliefat, în cuvântul de
învățătură, viața plină de sfințenie pe
care a trăit-o Sfântul Nectarie în această lume. Sfântul fiind nedreptățit, umilit și denigrat, a îndurat și a tăcut,
plecându-și inima în rugăciune și smerenie. Impresionantă este imaginea
Sfântului relatată de către unul dintre
elevii lui într-o scrisoare, în perioada
când a fost director al Școlii ecleziastice Rizarios, din capitala Greciei.
„... Cât de deosebit, de strălucitor
este acest chip, de altfel atât de simplu
și de smerit! Îl vezi existând, trăind în
lume, comunicând cu ea și în același timp
simți că el nu aparține lumii acesteia, că
nu are nimic comun cu ambițiile, cu
așteptările și cu visurile oamenilor
obișnuiți care ne înconjoară. […] Blând

și îngăduitor, îi iubește pe toți și îi dezarmează
pe cei vicleni cu privirea sa pură și nevinovată. Este om, dar trăiește în chip îngeresc.” [...]
La sfârșitul slujbei toți credincioșii au primit în dar un trandafir, în semn de binecuvântare, și câte un mic pachet cu mâncare tipic românească și alte produse. Acestea au
fost pregătite cu mult drag de către voluntarii bisericii noastre, cu ocazia hramului.
Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
Minunat este Dumnezeu întru Sfinții
Săi!(Psalmul 67, 34)
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COLABORARE ÎNTRE ASOCIAȚIA „SAN LORENZO DEI
ROMENI” ȘI SPITALUL „BAMBINO GESÙ” DIN ROMA

L

a îndemnul și cu binecuvântarea
Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române
a Italiei, la sfârșitul lunii februarie a anului
curent au fost făcute primele demersuri în
ceea ce privește protocolul de colaborare a
Asociației „San Lorenzo dei Romeni”, din
cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, cu Spitalul „Bambino Gesù” din Roma.
Calea de colaborare a fost favorizată de
comunicarea și buna relaționare stabilită cu
Serviciul de voluntariat al Spitalului.
Disponibilitatea și sfaturile lor au sprijinit
Asociația în găsirea celor mai potrivite răs-

punsuri și soluții, la nevoile familiilor venite din România cu copiii lor la tratament.
Îndeplinind condițiile solicitate de către Serviciul de voluntariat al Spitalului
„Bambino Gesù”, Asociația „San Lorenzo
dei Romeni” a primit răspuns afirmativ cu
privire la colaborare. În conformitate cu
indicațiile Spitalului, Asociația derulează un
proiect dedicat părințiilor cu copii internați,
prin care susține plata bonurilor de masă.
Datorită acestei colaborări, Asociația
reușește să fie mai aproape de conaționalii
noștri, aflați în situații greu de înfruntat, departe de casele lor.
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PREASFINȚITUL ATANASIE DE BOGDANIA A PUS
PIATRA DE TEMELIE A NOII BISERICI A PAROHIEI
„SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST LUCA” PADOVA
NORD-LIMENA

S

âmbătă, 24 octombrie 2020, comunitatea parohială ocrotită de către
Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
din Limena (Padova Nord) a fost protagonista unui eveniment deosebit din viața
acesteia. Preasfințitul Părinte Atanasie de
Bogdania, Arhiereu-Vicar al Episcopiei
Ortodoxe Române a Italiei, a pus piatra
de temelie a noii biserici parohiale. Alături de Preasfinția Sa, la slujba punerii pietrei de temelie a participat un sobor de
preoți și diaconi.
Începuturile parohiei din Limena sunt
de dată recentă, în anul 2015 demarânduse fazele de identificare și amenajare a unui
spațiu de slujire. În februarie 2017 are loc
prima Dumnezeiască Liturghie într-un
spațiu închiriat, iar din anul 2018 au fost
demarate procedurile care au favorizat
evenimentul săvârșit astăzi.
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În cuvântul de învățătură rostit cu acest
prilej, Preasfințitul Părinte Atanasie le-a
dăruit celor prezenți un îndemn spre a
duce la bun sfârșit ceea ce s-a întemeiat
astăzi. Noua biserică ce se va construi va
fi o nouă fereastră spre cer, un nou far călăuzitor spre cele dumnezeiești, un nou
refugiu înspre cele veșnice, în detrimentul celor vremelnice. Ierarhul a apreciat și
lucrarea deosebită înfăptuită de către comunitatea parohială, fapt pentru care a înmânat acesteia o Gramată Episcopală de
mulțumire, iar pe Preacucernicul Părinte
Paroh Nicolae Ticiu l-a hirotesit întru iconom.
Au urmat intervențiile reprezentanților
Primăriei din Limena, domnul primar
Stefano Tonazzo și domnul ex-primar
Giuseppe Costa, prin implicarea cărora
s-a înfăptuit concesionarea terenului. În
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încheiere, Preacucernicul Părinte Paroh Nicolae Ticiu a adresat un cuvânt de mulțumire
îndreptat către Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania, către reprezentanții
autorităților religioase și civile și către toți cei care se implică în acest proiect de edificare a noului lăcaș de cult, pentru care s-a pus piatra de temelie în această zi.
Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
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Reţeteşi sfaturi practice
PLĂCINTE RUSEȘTI
CU CIUPERCI
Ingrediente: cartofi (1 kg), ciuperci
(1/2 kg), o ceapă, făină (125 g), ulei de
măsline, două foi de dafin, mărar (sau pătrunjel, rozmarin, cimbru), sare, piper.
Mod de preparare: cartofii tăiați
cubulețe se fierb cu foile de dafin, apoi se
scurg, se zdrobesc și se lasă să se răceas-

că. Între timp se călesc ciupercile și ceapa cu o lingură de ulei, la foc mic, până
când se evaporă tot lichidul, iar compoziția
se rumenește puțin (20-25 de minute),
apoi se condimentează cu sare, piper, cimbru și mărar. Când cartofii s-au răcit, se
încorporează făina, iar din aluatul astfel
obținut se formează plăcintele, care se prăjesc cinci minute pe fiecare parte, într-o
tigaie antiaderentă, cu suficient ulei.
„FRIPTURĂ” DE NĂUT
Ingrediente: năut (două conserve de
400 g), două cepe, patru tulpini de țelină,
un morcov, cartofi dulci rași cruzi (două
căni), usturoi tăiat fin (o lingură), patru
curmale, sos tamari (trei linguri), unt de
migdale (sau de arahide) neîndulcit (două
linguri), nuci măcinate (o mână), muștar
(o lingură), pesmet (o cană), salvie (două
lingurițe), cimbru (o linguriță), usturoi
granulat (două lingurițe), ceapă uscată (o
linguriță), sare, piper. Pentru sos,
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MERE COAPTE ÎN ALUAT
FRANȚUZESC

merișoare uscate (o jumătate de cană),
oțet balsamic (o lingură), apă (175 ml),
suc de portocale proaspăt stors (75 ml),
două curmale, scorțișoară (un vârf de
linguriță), sare.

Ingrediente: șase mere, făină de migdale (50 g), zahăr brun (75 g), esență de
migdale, apă, scorțișoară (o jumătate de
linguriță), suc proaspăt de lămâie (60 ml),
stafide, aluat de foietaj (500 g).
Mod de preparare: se pregătește mai
întâi umplutura din făină și esență de migdale cu 50 g de zahăr și puțină apă. Separat,
25 g de zahăr se aromatizează cu scorțișoară,
iar aluatul se taie în pătrate cu latura de
aproximativ 15 cm. Merele, curățate de
coajă și de semințe, trecute prin suc de lămâie, umplute cu pasta de migdale, cu stafide și presărate cu zahăr aromat se îmbracă în aluat de foietaj și se coc timp de 25
de minute la 200 °C. Se servesc călduțe
după 15-20 de minute.

Mod de preparare: ceapa, țelina și
morcovul se taie cubulețe foarte mici, năutul se zdrobește, iar curmalele se pasează. Se amestecă foarte bine (cu mâna) toate ingredientele, apoi pasta obținută se
coace într-o formă de chec tapetată cu
hârtie de copt, la 190 °C, timp de 45 de
minute. Între timp, ingredientele pentru
sos se fierb un sfert de oră, apoi se pasează. Când „friptura” este coaptă, se glazurează cu sos de merișoare și se mai coace
încă 10 minute. Se lasă apoi un sfert de
oră să se răcorească, se taie felii și se
servește cu sos.
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CASTANELE: BENEFICII, REMEDII
ȘI VALORI NUTRIȚIONALE
Pentru un plus de energie
Castanele conțin carbohidrați
complecși, pe care organismul îi digeră destul de lent. Astfel, nivelul de
energie se menține constant pentru
o perioadă mai lungă de timp.

Există mai multe tipuri de castane, însă cele mai
cunoscute sunt castanele europene din specia Castanea sativa, care înseamnă „cultivat de oameni”.
Castanele coapte sunt cele mai populare, dar pot fi
consumate și fierte, la aburi, prăjite, ca piure sau
măcinate și sub formă de făină, care poate fi folosită la prepararea pâinii sau a altor preparate.
REMEDII PENTRU SĂNĂTATE
Îmbunătățesc digestia
Castanele comestibile sunt una dintre cele mai
bune surse de fibre dietetice dintre toate fructele
oleaginoase, ceea ce înseamnă că sunt un aliat de
nădejde în problemele digestive.
Fibrele dietetice reglează mișcările intestinale,
prevenind astfel apariția inflamațiilor și a disconfortului abdominal. De asemenea, fibrele din
compoziția castanelor ajută la o mai bună absorbție
a nutrienților ce se găsesc în alte alimente pe care
obișnuiești să le consumi.
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Stimulează sistemul imunitar
Concentrația mare de vitamina C
și antioxidanți din compoziția castanelor ajută la întărirea sistemului imunitar. Vitamina C stimulează producția
de celule albe și acționează ca un puternic antioxidant.
Mențin sănătatea inimii
Castanele conțin grăsimi bune,
care reglează nivelul colesterolului,
reduc inflamațiile din corp și scad riscul de înfundare a arterelor și a vaselor de sânge, prevenind astfel problemele cardiovasculare.
În plus, castanele sunt o sursă
bună de potasiu, un mineral care reglează tensiunea arterială prin faptul
că diminuează efectele nocive ale sodiului, atunci când acesta există într‑o
cantitate prea mare în organism. De
asemenea, potasiul contribuie și la dilatarea vaselor de sânge, îmbunătățind
fluxul sangvin către inimă și alte organe esențiale.
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