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CUVÂNTUL

EPISCOPULUI

ATANASIE

P
rimind din bucuria lui Hristos 
Cel înviat, se cuvine să răspân-
dim vestea învierii Lui și în jurul 
nostru! Printr-un cuvânt bun, 

printr-o încurajare, printr-un zâmbet, prin-
tr-un gest de mărinimie și de milostenie.  
Dar, mai ales printr-un gând îndreptat că-
tre toți cei care în această perioadă de criză, 
în izolare fi ind, încă postesc de mersul la 
biserică și de împărtășirea cu Sfânt Tru-
pul și Sângele Domnului; de cei care pos-
tesc și de deprinderile esențiale pentru tot 
omul: întâlnirea cu cei dragi, libertatea de 
a se mișca, de a ieși cu copiii la plimbare, 
de a-și vizita părinții și rudeniile.

Acestea făcând vom pune dragostea 
mai presus de toate. Vom învăța din fi res-

 VREMEA CRIZEI – VREMEA 

ÎN CARE HRISTOS VINDECĂ 

RĂNILE NOASTRE

„Și acum rămân acestea trei: 
credința, nădejdea și dragostea. 

Iar mai mare dintre acestea 
este dragostea.”

(Corinteni I, 13, 13)

cul trăirii vieții zilnice că, Dumnezeu este 
mai aproape de noi în suferințe și încer-
cări decât în orice alte împrejurări. În 
suferință, Dumnezeu bate la inima omu-
lui, voind a întâlni mai des pe cel îndure-
rat. În bucurie și har, omul bate la ușa 
Domnului, și Domnul i se descoperă în 
plinătatea iubirii Sale.

Liniștea de care a fost cuprinsă lumea 
modernă în ultima perioadă ne-a redeschis 
calea către fi rescul liniștei sufl etești. Ne-a 
dat cea mai prielnică ocazie pentru a ne în-
tâlni din nou cu Cel pe care de multe ori Îl 
uităm, Îl ignorăm, Îl punem între parante-
zele vieții și a rutinei cotidiene. Cu Cel pe 
Care doar atunci când vine criza – momen-
tul adevărului – Îl căutăm, căci știe să vindece 
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desăvârșit rănile noastre. Știe să vindece inimi rănite, sufl ete robite și familii zdrobite; știe 
să aducă pace; știe să aducă liniște; știe să rezidească tot ce a fost risipit; să vindece pe tot 
cel bolnav, să-l ridice pe cel căzut, să tămăduiască ce este de netămăduit; să ierte ce este de 
neiertat; să îndrepte cele de neîndreptat și mai ales să rezidească dumnezeirea în om.
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Timpul pe care l-am petrecut în case 
în această perioadă, în aceste mai bine de 
două luni de carantină, nu este unul pier-
dut, ci unul jertfi t pentru a redescoperi ce 
este cu adevărat important în viață. Căci 
acolo unde ne stă inima, într-acolo ne vom 
dedica și timpul. De aceea creștinii și de-
dică mult timp rugăciunii, căci în rugăciu-
ne se întâlnesc în chip tainic cu Dumnezeu, 
pe care îl iubesc.

Ce este cu adevărat important, care 
sunt valorile care nu trebuie uitate? Ce am 
înțeles după ce am fost îngenunchiați de 
această criză? Întâi, că cel îngenunchiat 
deja stă în fața lui Dumnezeu și se roagă. 
Apoi, că lumina sfintei Învierii aprinde 
mereu în casele și în inimile noastre lumâ-
nări vii: credința, nădejdea și dragostea. 
Sunt momente într-adevăr, când furtuni-
le ispitelor acestei vieți ne lovesc tare, și 
pot stinge una dintre lumânări. Noi însă 
trebuie să fi m înțelepți și să reaprindem 
pe cea stinsă din lumina celorlalte: dacă a 
rămas în noi dragoste, putem reaprinde 
credința; dacă mai avem credință, vom re-
aprinde nădejdea; iar dacă avem nădejde 
vie, dragostea nu se va stinge niciodată.

În secolul al XI-lea, în Egipt, un calif 
musulman pe nume Al-Hakim, a decretat 
închiderea bisericilor creștine pe o peri-
oadă de 9 ani. A fost un timp cu totul și 
cu totul difi cil pentru toți creștinii. Într-o 
zi însă, califul se plimba pe străzile unde 
locuiau creștinii, și a auzit voci dulci răsu-
nând în fi ecare casă, aducând cântări de 
laudă lui Dumnezeu. Atunci a spus: 
„Deschide-ți din nou bisericile și lăsați 

creștinii să se roage cum doresc ei. Am vrut 
să închid o biserică pe fi ecare uliță, dar azi 
am descoperit că am deschis o biserică în fi -
ecare casă.” 

Se vor deschide dar și bisericile noas-
tre... Să fi m atenți însă să nu le închidem 
pe cele pe care mila lui Dumnezeu le-a 
deschis în inimile și în casele noastre! Să 
nu uităm cum am cântat Hristos a Înviat! 
de la balcoane, șiraguri de lacrimi de bu-
curie au cuprins fețele noastre. Acele 
mărgăritare au înfrumusețat bisericile 
noastre.

Să nu uităm ce am învățat în ultimele 
luni: empatia, dăruirea de sine, dragostea, 
nădejdea, credința, înțelegere și mai ales 
iertarea. Am învățat că mai există o altă 
lume în spatele ușilor! Când acestea s-au 
închis, sufl etele și inimile noastre s-au des-
chis și au început să strălucească ca stele-
le pe cer.

Când veți citi aceste rânduri, din mila 
Bunului Dumnezeu, bisericile noastre vor 
fi  deja deschise. Credincioșii vor fi  parti-
cipat la Sfânta Liturghie cântând cu gla-
suri îngerești: Hristos a Înviat !

Fie ca Domnul să ne scoată mai 
înțelepți în cele duhovnicești din această 
școala a crizei, școală  în care Hristos a 
știut cu a Sa nemăsurată iubire de oameni 
să vindece sufl ete noastre.

Hristos a Înviat ! și ne-a dăruit noua 
viață veșnică și mare milă !

† Atanasie de Bogdania
Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe 

Române a Italiei
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D
acă de două mii de ani încoace Învierea lui Hristos este o minune pentru toți 
creștinii și constituie temelia creștinismului, felul în care a fost revelată de Evan-
ghelii este greu de înțeles și conține câteva contradicții (ca de pildă rolul Ma-
riei Magdalena în dimineața de Paști, la Sf. Ioan și la cei trei sinoptici), ceea ce 

face imposibilă concordanța celor patru Evanghelii. Ne lipsesc, de fapt, informațiile, pe care 
nu le putem suplini decât prin tradiție. De altfel, Părinții Bisericii, exegeți ai Evangheliilor, 
care au comentat cu toții Învierea, s-au concentrat mai mult pe aspectul ei teologic decât 
pe derularea evenimentelor și nu au ascuns difi cultatea interpretării lor, ca de pildă Sf. Am-
brozie al Milanului, care ne avertizează: „nu fi ți tulburați (…) de greutățile unei exegeze 
spinoase”1; aidoma și Sf. Grigorie cel Mare: „această Evanghelie este limpede în ceea ce pri-
vește povestea [conținutul], însă cuprinde taine”2 [lucruri de nelămurit].  

Această difi cultate majoră este întărită de faptul că toate evenimentele istorisite se îm-
pletesc unele cu altele și este greu să le descâlcim în pericope, lucru totuși necesar pentru 
slujirea liturgică. Așa și aici: vom comenta faimoasa pericopă a lui Petru și a lui Ioan la mor-
mânt (In 20, 1-10), care în Apus face lectura din Sâmbăta Paștilor, însă personajul princi-
pal este, de fapt, Maria Magdalena, de care sunt legate toate evenimentele din dimineața 
zilei de Paști (la ceilalți trei evangheliști); în pericopa noastră, Maria Îl va vedea pe Hristos 
înviat, însă dacă nu citim și urmarea (11-18) nu înțelegem nimic.  

Ioan și Petru sunt martori oculari ai primei părți din pericopă, însă numai Ioan rapor-
tează evenimentul, pe când Petru nu spune nimic în Evanghelia sa, stenografi ată și publi-
cată de Marcu (poate pentru că nu se mândrea cu asta). Ioan și-a scris Evanghelia la mult 
timp după ceilalți trei (la aproape 40 de ani), având însă grijă să nu vorbească despre ceea 
ce au pomenit ceilalți. Dar această explicație nu e sufi cientă.   

1. Sf. Ambrozie al Milanului (secolul al IV-lea), Tratat despre Evanghelia Sf. Luca, II, Sources Chrétiennes, 
n°52 bis, p. 205. Ce cultură! Este vorba de o reminiscență de la Virgiliu…

2. Sf. Grigorie cel Mare, papă al Romei (secolele VI-VII), „Omilia 22”, care comentează In 20, 1-9. Ed. 
Sainte-Madeleine, 2000, p. 272.

PETRU ȘI IOAN LA MORMÂNTUL 

LUI HRISTOS NU VĂD NIMIC. 

MARIA MAGDALENA ÎL VEDE 

PE HRISTOS ÎNVIAT

(In 20, 1-18; Lc 24, 12) 
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De fapt, toate aceste difi cultăți „literare” 
și semantice sunt legate de realitatea istori-
că pe care o descriu și de firea însăși a lui 
Hristos înviat. Într-adevăr, după o perioadă 
de neclaritate, de nesiguranță, în care toți 
protagoniștii au fost tulburați, confuzia tex-
telor exprimă confuzia gândirii și a senti-
mentelor. Cu toții Îl auziseră pe Hristos ves-
tindu-Și moartea și învierea, însă una e să 
crezi intelectual în învierea lui Hristos și alta 
e să fi i încredințat lăuntric (dar și noi avem 
aceeași difi cultate). La asta se mai adaugă 
un fapt cu totul nou, care depășește 
înțelegerea omenească: Hristos înviat Își are 
Trupul Său de slavă, duhovnicesc, îndum-
nezeit, care nu mai este supus materiei3, nici 
spațiului, nici timpului, și care are libertatea 
de a Se manifesta sub diferite forme, după 
cum mărturisește Evanghelia.4 Cum să poţi 
3. Hristos trece prin piatra mormântului când 

înviază (îngerul va da piatra la o parte numai 
pentru a arăta că mormântul este gol) și va in-
tra în Foișor cu toate ușile închise.

4. Mc 16, 12: „După aceea S-a arătat în alt chip, 
la doi dintre ei.” [pelerinii de la Emaus].

da seamă de această minune dumnezeiască 
în limbajul omenesc, înscris în timp și limi-
tat? Lucrările trupului slavei nu pot fi  descri-
se istoric, căci istoria omului e legată de 
spațiu și de timp. Hristos înviat putea fi  în 
mai multe locuri deodată și putea să Se facă 
văzut sau nu.  

Să trecem acum la textul în sine și să 
vedem care e situația în această zi de Sabbat 
(pentru noi Marea și Sfânta Sâmbătă), cine 
sunt persoanele implicate și în ce locuri se 
găsesc. Hristos e mort și așezat într-un mor-
mânt pecetluit și păzit de soldați (de fapt 
paza Templului) de două zile (vineri și sâm-
bătă). Membrii Sinedriului sunt mulțumiți: 
rabbi Iisus din Nazaret, care îi umbrea, a fost 
ucis de romani, la cererea lor, iar ei își puteau 
păstra puterea politico-religioasă, rămânând 
astfel singura autoritate a religiei evreiești 
ofi ciale. Guvernatorul roman, Pilat, proba-
bil că nu poate să doarmă liniștit, pentru că 
a ucis un om drept, dar a păstrat ordinea 
politică romană: deci nu va avea probleme 
cu împăratul. Iuda, care a deznădăjduit de 



A P O S T O L I A   •   N R .  1 4 6   •   M A I  2 0 2 06

T Â L C U L  E V A N G H E L I E I

milostivirea dumnezeiască, s-a spânzurat. 
Însă cu prilejul acestui „mare Sabbat 

dumnezeiesc” se petrece în chip nevăzut un 
eveniment de căpătâi pentru soarta omului 
și pentru viitorul lumii: Hristos S-a pogorât 
la iad „cu sufl etul, ca Dumnezeu”5, adică unit 
cu dumnezeirea Sa în sufl etul Său omenesc, 
pentru a izbăvi sufletele celor care erau 
înlănțuiți acolo, și mai ales sufl etele lui Adam 
și al Evei, prin moartea pe care a primit-o de 
bună voie, înșelându-l pe Satana.6   

În vreme ce dușmanii lui Dumnezeu săr-
bătoresc victoria, Hristos Își începe în chip 
nevăzut lucrarea de mântuire.  Prietenii și 
Apostolii Săi sunt însă zdrobiți de tristețe și 
de durere, și pe de-a-ntregul descumpăniți, 
neștiind ce să facă, pentru că Învățătorul lor 
mult iubit a murit. Totul pare pierdut…   

Cele trei persoane pomenite de Ioan 
evanghelistul sunt Maria Madgalena, Petru 
și Ioan însuși. Totul ne face să credem că se 
găsesc în Foișor, după cum arată tradiția, 
pentru motive istorice și de bun simț. 
Foișorul era o casă frumoasă, cu etaj 
(„foișor”), aflată pe dealul Sionului7, în 
5. Extras din minunata rugăciune a ritului bizan-

tin rostită de preoți imediat după proteză, în 
timpul tămâierii celor patru laturi ale altaru-
lui, apoi în timp ce dau la o parte procovețele 
de pe potir, când se pun înainte darurile [de 
pâine și de vin, care vor fi sfințite], pe altar, 
după Vohodul mare.

6. Tocmai pentru că a primit moartea, adică des-
părțirea sufl etului de trupul Său omenesc, su-
fletul Lui a putut să Se pogoare în mod 
„fi resc” (după fi rea omenească cea căzută) la 
iad, fără ca Satana să bănuiască nimic.

7. La începuturi, în vremea regelui David, Sionul 
era dealul unde sălășluia David, la sud de espla-
nada pe care Solomon va construi Templul, 
care se mai chema și Ofel. Ulterior i s-a dat nu-

sud-vestul Ierusalimului, acolo unde Hris-
tos sărbătorise Cina cea de Taină și institu-
ise euharistia, temelie a liturghiei creștine. 
Foișorul îi aparținea lui Lazăr (ca și o bună 
parte din Ierusalim), despre care știm mul-
te lucruri de la vechii aghiografi 8: Lazăr și 
cele două surori ale sale, Marta și Maria, erau 
copiii fostului guvernator al Antiohiei, ara-
meean căsătorit cu o prințesă evreică, de 
unde averea și faptul că era protejat de pu-
terea romană. Lazăr își va pune toată bogăția 
și infl uența în slujba lui Hristos și a misiunii 
Sale dumnezeiești. În afară de partea pecu-
niară, pe care a oferit-o cu multă mărinimie, 
casele lui, de pildă casa din Betania, au fost 
un refugiu pentru Iisus și ucenicii Săi, pen-
tru că membrii Sinedriului nu îndrăzneau 
să meargă acolo de frica romanilor. Să mai 
spunem și că deplasările la Mormânt ale ce-
lor trei personaje ne poartă să credem că se 
afl au în Ierusalim (și nu în Betania, situată 
mult mai departe). Or, la Ierusalim, acest 
loc nu putea fi  decât Foișorul, care mai apoi 
a devenit sediul primei comunități creștine 
și prima Biserică.9  

 Maria Magdalena este, în mod sigur, 
aceeași cu Maria din Betania și probabil cu 
„păcătoasa” fără nume (Lc 7, 37-50), după 

mele de Sion unui deal în sud-estul Ierusalimu-
lui. Arheologii, istoricii și bibliștii estimează 
însă că a existat o confuzie între numele aces-
tor locuri geografi ce.

8. De pildă Epifanie din Salamina (secolul al 
IV-lea), Raban Maur (secolul al IX-lea), iar mai 
recent Jacques de Voragine,  în secolul al 
XIII-lea, care vorbește despre Lazăr pe larg în 
a sa Legendă de aur (22 iulie, la sărbătoarea 
Sfi ntei Maria Magdalena).

9. De unde celebra expresie „Sion, maica Bisericilor”.
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cum a crezut tradiția occidentală10 până în 
secolul al XIX-lea, ceea ce ni se pare a fi  o 
evidență scripturistică și duhovnicească. 
Spre deosebire de sora ei, Marta, care era un 
model de gospodină, Maria a fost multă vre-
me curtezană11, însă după ce L-a auzit pe 
Hristos vorbind s-a convertit. Maria 
Magdalena și-a transformat fl acăra iubirii 
trupești într-o iubire duhovnicească, unică 
și arzătoare, pentru Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu și Mesia, devenind pentru tot-
deauna o pildă  de convertire și de pocăință. 
Femeie de caracter, ea va fi  prin excelență 
„femeia mult iubitoare”12 din Evanghelie, 
după Maria Născătoarea de Dumnezeu, și 
probabil cea dintâi dintre „ucenice” (numi-
te „sfi ntele femei”, în Apus). Tot ce se va pe-
trece în această dimineață de Paști confi rmă 
acest lucru. Mariei i se mai zicea și Magdalena 
pentru că stătea mai mult la proprietatea ei 
din Magdala, pe care o moștenise, proprie-
tate afl ată pe malul lacului Tiberiada, între 
10. Tertulian, Sf, Ambrozie, Sf. Grigorie cel Mare, 

Augustin, Jacques de Voragine și mulți alții, 
până la „micii Bolandiști” din secolul al XIX-lea, 
lucru confi rmat de toți misticii vizionari mo-
derni. Însă hagiografi i din secolul XX neagă lu-
crul acesta și consideră că este vorba de trei fe-
mei diferite. Tradiția apuseană pare să o 
identifi ce pe Maria Magdalena cu păcătoasa și 
să le diferențieze de Maria din Betania, însă 
fără nicio certitudine (cf. Mineiul de la Athos, 
în franceză, 22 iulie). 

11. Curtezană, nu prostituată, după cum se spune 
uneori, pentru că era bogată și nu avea nevoie 
de bani. Evreii evlavioși le numeau „femei 
ușuratice”.

12. Numele de Maria este calcul aramaic al unei ex-
presii egiptene care înseamnă „iubitoare de lu-
mină”. Acest nume se potrivește pe deplin Mariei 
Maica Domnului. Dar i se potrivește și Mariei 
Magdalena, deși într-o mai mică măsură.

capitala Galileei și Capernaum (Lazăr ședea 
la proprietatea sa din Betania, la câțiva km 
de Ierusalim, împreună cu Marta, sora lui, 
care era stăpâna casei).     

 Ioan începe cu Maria: „Iar în ziua în-
tâia a săptămânii (duminica), Maria Mag-
dalena a venit la mormânt dis-de-dimi-
neaţă, fi ind încă întuneric.”. Aici se arată 
primele difi cultăți, căci cei trei sinoptici vor-
biseră deja despre ea, însă la ei nu era singu-
ră, ci însoțită de „cealaltă Marie” (la Matei), 
de „Maria lui Iacov și Salomeea” (la Marcu) 
și de „femeile venite din Galileea” (la Luca); 
toate aceste femei se duceau la mormântul 
lui Hristos cu mir, pentru a-I unge trupul, 
de unde și faptul că au fost numite 
mironosițe.13 Nu putem să intrăm aici în de-
taliile acestor evenimente, vom aminti doar 
că unii Părinți ai Bisericii au avut intuiția 
soluției la această problemă, mai ales Sf. Am-
brozie al Milanului, care spune: „Cele patru 
Evanghelii au vorbit de patru momente di-
ferite și presupun diverse personaje femini-
ne, diverse apariții. (…) Se dau numele uno-
ra, se pomenesc altele…”14. O mie de ani 
mai târziu, în secolul al XIV-lea, Sf. Grigo-
rie Palama va spune cam același lucru: 
„Mironosițele au fost în număr mare și s-au 
dus la Mormânt (…) de două sau de trei 
ori, însoțite [în grup], dar nu au fost aceleași. 
(…) Evangheliștii pomenesc, deci, de mer-
sul [la Mormânt] al unora dintre ele, iar pe 

13. „De mir purtătoare”. Mirul intra, dimpreună 
cu aloea, în compoziția aromatelor, al căror 
scop era acela de a împiedica putrezirea tru-
pului și mirosul urât în consecință. Însă Ioan 
nu vorbește despre lucrul acesta.

14. Ibid. p. 205.
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altele le lasă deoparte.”15.  Toate aceste intuiții 
vor fi  confi rmate și precizate de misticii și 
de vizionarii dintre veacurile XVIII și XX. 

Sfi ntele femei, probabil mai numeroase 
decât cele care sunt pomenite, nu ședeau 
toate în același loc (Ioana, soția intendentu-
lui lui Irod Antipa (pomenită în Lc 24, 10), 
locuia de pildă la palatul lui Irod; mai era, 
desigur, și Marta, stăpâna Foișorului); pro-
babil că nici nu au venit toate împreună la 
Mormânt și nici în același timp. 

 Unde se găsea Mormântul lui Hris-
tos? La capătul din nord al Ierusalimului, în 
afara zidurilor, căci în Legea evreiască, la fel 
ca în legile romane, morții nu se îngropau 
în cetate. Golgota, stâncă de calcar care slu-
jea de loc de execuție, și mormântul lui Io-
sif din Arimateea se găseau într-o veche ca-
rieră de piatră (părăsită în secolul I î.Hr.), 
acoperită cu pământ și transformată în gră-
dină. Cei avuţi își săpau grote funerare în su-
prafeţele de piatră care ieșeau din loc în loc. 

15. Despre duminica Mironosițelor.

Acolo se găsea mormântul pe care Iosif 
din Arimateea îl săpase de curând pentru 
el însuși. În el a fost înmormântat Domnul, 
pentru că era foarte aproape de Golgota și 
pentru că trebuia repede îngropat, căci morții 
nu se puteau îngropa în timpul Sabbatului. 
Iisus a murit în vinerea Paștelui, la ora 15. A 
trebuit apoi să fi e cerut trupul de la Pilat, 
care se afl a în fortăreața Antonia16, să fi e dat 
jos de pe cruce, să fi e dus la mormânt pe o 
targă, să fi e uns cu mir, să fi e înfășurat într-un 
giulgiu funerar, în fi ne, să fi e închis mormân-
tul. Chiar ținând cont de servitorii lui Iosif 
și ai lui Nicodim, toate acestea au reprezen-
tat o operație lungă și anevoioasă. Iar mem-
brii Sinedriului dobândiseră de la Pilat paza 
armată a mormântului, a cărui piatră a fost 
lipită cu var și pecetluită cu pecetea Sinedri-
ului (ca într-un fi lm polițist! Mt 27, 66). Nu 
trebuia sub nicio formă ca Apostolii să vină 
să fure Trupul, ca să pretindă apoi că a învi-
at (Mt 27, 64). Însă apostolii, săracii, fugi-
seră cu toții…  

Acest mormânt, „Sfântul Mormânt”, 
există și astăzi la Ierusalim, în același loc, în 
ciuda distrugerii de către sultanul Hakkim, 
în anul 1009, a bazilicii ridicate de Constan-
tin17, în secolul al IV-lea. În veacul al XI-lea, 
Constantin al IX-lea Monomahul a restau-
rat rotonda Învierii (Anastasis) și capela cal-
varului, apoi cruciații au reconstruit bazi-

16.  Între Golgota și fortăreața Antonia, unde lo-
cuiește Pilat, sunt aproape 200 de metri.

17. Ca urmare a cercetărilor mamei sale, Elena, în 
Țara Sfântă, unde a descoperit Sfânta Cruce 
(în jurul anului 326),  Constantin a pus să fi e 
construită o splendidă bazilică peste Golgota 
și Mormântul lui Hristos (care se afl ă în roton-
da Învierii), sfi nțită în anul 335.
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lica, în secolul al XII-lea, punând în sânul ei, 
ca pe un giuvaer, scumpul mormânt al lui 
Hristos, din care a izvorât Viața.18 Structura 
nu s-a schimbat prea mult, cu excepția in-
trării: exista o ușă joasă la intrare (nu se pu-
tea intra decât aplecat), apoi un culoar de 
trecere, înalt cât un om, iar la dreapta o laviță 
funerară, pe care trebuie că a fost pus tru-
pul. Acest trup era uns peste tot cu mir, ca-
pul era înfășurat cu o mahramă, trupul era 
învelit într-un giulgiu, cearșaful funerar, care 
stătea legat cu fâșii de pânză având drept 
scop să ţină giulgiul. Mormântul era închis 
cu o piatră mare, care putea să fi e rotundă 
sau pătrată.  

Maria străbate aproape tot Ierusalimul, 
de la sud la nord,19 apoi iese din oraș (proba-
bil prin poarta Genath, poarta grădinilor), 
fără nicio difi cultate, pentru că porțile erau 
deja deschise, ceea ce înseamnă că lucrurile 
se petrec într-adevăr duminica20, și sosește 
prima la mormânt, înaintea celorlalte femei, 
fără să fi e împiedicată de păzitori. Și acolo ră-
mâne uimită, pentru că piatra stă răsturnată 
la pământ, deși e foarte grea: mormântul este 
deschis. Probabil că s-a aplecat și a văzut că 
trupul Domnului a dispărut. Cum Ioan nu 

18. Săpăturile din 2016-2017 au permis să se ve-
rifi ce că lavița funerară, pe care s-a odihnit tru-
pul lui Hristos, era într-adevăr acolo, în stânca 
de origine, chiar dacă aceasta a fost cioplită de 
arhitecții din secolul al IV-lea pentru a construi 
rotonda Învierii.

19. Între Foișor și Mormânt sunt cam 800 de metri,  
în linie dreaptă, adică mai bine de un kilometru.

20. Porțile Ierusalimului erau închise noaptea. 
Cum această poartă era deschisă, înseamnă că 
începuse noua zi legală, fi indcă dispăruse ulti-
ma stea a nopții.

pomenește nimic de păzitori, putem crede că 
aceștia plecaseră deja să-i anunțe pe membrii 
Sinedriului, altminteri Maria le-ar fi  cerut lă-
muriri. Atunci se sperie, străbate din nou 
Ierusalimul, fără a ține seama de tovarășele 
sale, care sunt pe drum21, și aleargă la Foișor 
să-i vestească pe Petru și pe Ioan (care se 
găseau acolo) „că au luat trupul Domnului 
și nu se știe unde l-au pus”. Nici măcar nu-i 
vine în minte că ar fi putut învia, într-atât 
noțiunea asta e străină mentalității noastre de 
oameni „căzuți”. Cei doi Apostoli dau fuga la 
mormânt, Maria îi urmează cum poate (poa-
lele femeilor din acea vreme, cu siguranță, nu 
le îngăduiau să alerge prea repede). Ioan ajun-
ge primul, pentru că este foarte tânăr și alear-
gă repede: se apleacă, se uită înăuntru, vede 
că trupul nu mai este acolo, după cum spuse-
se Maria, și vede că giulgiul și fâșiile de pân-
ză sunt pe jos, puse teanc (Ioan știe cum s-a 
petrecut punerea în mormânt, căci probabil 
a participat). Însă, puțin timid și neînsoțit de 
un „bătrân”, șeful profesional (Iacov și Ioan 
lucrau cu Petru și Andrei, ca pescari), nu 
îndrăznește să intre înaintea lui. Sosește și 
Petru, intră de-a dreptul și vede mai multe de-
cât Ioan: nu numai fâșiile de pânză sunt pe 
jos; mahrama22, care înfășura capul cel scump 
al lui Hristos, e împăturită și ea cu grijă [și 

21. Este posibil ca ele să fi  trecut să o ia pe Ioana de 
la palatul lui Irod, ceea ce însemna un „ocol”. Dacă 
așa stau lucrurile, drumul lor era diferit și trebu-
iau să treacă prin poarta Jaff a, afl ată mai la sud.

22. Mahrama lui Hristos se păstrează la Oviedo, 
în nordul Spaniei. Nu trebuie confundată cu 
marama Veronicăi, astăzi afl ată la Roma, care 
purta urma chipului lui Hristos suferind 
(„Sfântul Chip”, adesea reprodus ca icoană), 
dar a cărei imagine s-a șters cu timpul.
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pusă] de-o parte, și probabil și giulgiul23 (mai 
mulți Părinți ai Bisericii spun clar acest lucru, 
de pildă Sf. Ioan Gură de Aur și Sf. Grigorie 
cel Mare23). Fâșiile de pânză sunt pe jos pen-
tru că nu aveau decât un rol tehnic (să mențină 
giulgiul în jurul trupului), în timp ce mahra-
ma și probabil giulgiul sunt împăturite și puse 
cu grijă, pentru că sunt moaște scumpe, care 
vor da mărturie despre Învierea lui Hristos 
până la sfârșitul vremurilor.

Atunci Ioan îndrăznește să intre: „și a vă-
zut [ceea ce văzuse Petru] și a crezut”. Aceas-
tă a doua parte a frazei e destul de greu de 
înțeles. Am putea crede că înseamnă: [Ioan] 
a crezut că Iisus a înviat. Însă Părinții nu o 
înțeleg astfel; ei cred că înseamnă a crezut în 
ceea ce a spus Maria Magdalena. Fraza care 
urmează o confi rmă: „căci încă nu știau Scrip-
tura, că Iisus trebuia să învieze din morţi”. 
Tot așa se interpretează și faptul că Ioan nu 
le-a mărturisit despre Înviere celorlalți Apos-
toli. Să fi  avut poate o intuiție, dar nu a în-
drăznit să vorbească? Cei doi Apostoli nu ca-
ută mai îndeaproape și nu încearcă să se 
informeze. Sunt uluiți. De altfel, când un alt 
grup de femei va veni să le povestească 
„ Apostolilor” ceea ce le spuseseră cei doi în-
geri, aceștia le vor lua drept aiurări (Lc 24, 
11). Poate că asta se datora și diferențelor 
dintre mărturii... Așa că se întorc acasă, adi-
că la Foișor. Mediocritate masculină… 

Însă Maria, care are caracter și minte 
ascuțită, rămâne. Admirabilă stăruință femi-
nină! Maria așteaptă afară, plângând; sunt 

23. Giulgiul lui Hristos, numit impropriu „Saint 
Suaire – Sfânta Mahramă”, se păstrează la 
Torino. După Sf. Grigorie, giulgiul fusese 
înfășurat (este lung de 4 m!).

lacrimi de iubire pentru Dumnezeu. Îl 
așteaptă, dincolo de orice nădejde, pe Mi-
rele ceresc. Probabil că, în inima ei, se roa-
gă Învățătorului să-i dea un semn. Apoi prin-
de îndrăzneală, se apleacă și bagă capul în 
mormânt. Semnul este acolo, viu și strălu-
citor de lumină dumnezeiască: doi îngeri24 
șezând pe lavița funerară, unul către cap și 
altul către picioare, de-o parte și de alta a lo-
cului unde se aflase trupul lui Hristos, ca 
niște păzitori ai acestui loc sfânt. Cum ea ră-
mâne cu gura căscată, neputând zice un cu-
vânt, îi vorbesc ei: „Femeie, de ce plângi?”. 
„L-au luat pe Domnul meu și nu știu unde 
L-au pus”. Trebuie să observăm că nu spu-
ne „trupul”, ci „Domnul meu”. Maria vorbește 
despre El ca despre o persoană vie. Îngerii 
își întorc privirile spre în afară pentru a ară-
ta că vine cineva. Maria se întoarce și crede 
că este vorba despre grădinar. Iosif din Ari-
mateea avea într-adevăr un grădinar care 
întreținea proprietatea și cultiva grădina. Ea 
nu-L recunoaște pe Iisus, căci Trupul Slavei 
este liber să se lase recunoscut sau nu și sub 
forma pe care o dorește. Omul spune același 
lucru ca și îngerii, însă adaugă ceva foarte 
important: „Pe cine cauți?”, ceea ce cores-
punde exact cu căutarea Mariei. Însă, 
neputându-și lua mintea de la trupul lui Ii-
sus, Maria stăruiește: unde l-ai pus? Voi mer-
ge să-l iau. E ca și cum ar fi  spus dă-mi-L îna-
poi! Ce iubire are ea pentru scumpele 

24. Doi îngeri sunt și la Luca, unul la Matei, care 
dă piatra la o parte, și unul la Marcu. Putem es-
tima deci că au fost trei îngeri, care probabil 
sunt cei trei serafi mi, Mihail, Gavriil și Rafail, 
cărora Dumnezeu le încredințează, în Biblie, 
misiuni universale.
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„moaște” ale Învățătorului – trupul Său cel 
mort –, mai ales dacă comparăm atitudinea 
ei cu a Apostolilor, care nici măcar nu se gân-
deau, și se ascundeau „de frica evreilor”!   

Atunci Iisus, văzând o asemenea iubire 
pentru El, i Se arată ei, pur și simplu che-
mând-o pe nume: „Mariam”; asta înseamnă 
că o cunoștea și că avea cu ea o relație perso-
nală, căci numele este semnul persoanei. Ea 
Îl recunoaște pe Iisus după glas, pe El, Cu-
vântul, și strigă: „ Rabuni!”, Învățătorule!25 
Este în culmea fericirii, inima îi explodează 
de bucurie, se aruncă la picioarele Lui pen-
tru a I se închina și vrea probabil să I le săru-
te26, așa cum spune Matei despre ea și despre 
Maria lui Iacov, la 28, 9. Vrea deci să facă 
același gest minunat pe care îl făcuse ungân-
du-le cu mir, chiar înainte de Patimă (In 12, 
3). Atunci Hristos spune un cuvânt surprin-
zător: „Nu te atinge de Mine, căci încă nu 
M-am suit la Tatăl Meu. Mergi la frații Mei 
și le spune: Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl vos-
tru, la Dumnezeul Meu și Dumnezeul vos-
tru.”. Această frază celebră (în latină Noli Me 
tangere) a fost interpretată felurit de către 
Părinții Bisericii, uneori cu asprime. De fapt, 
fraza are un înțeles teologic: nu Mă ține pe 
pământ, căci trebuie să-Mi sfârșesc misiunea, 
să Mă întorc la locul Meu pe tronul dumne-
zeiesc, cu Tatăl Meu și cu Duhul, ca Dumne-
zeu întrupat27 – Dumnezeul-om – și să aduc 

25. Rabuni este o formulă mai solemnă decât „rab-
bi”. Orbul de la Ierihon îl numise pe Iisus 
„Rabuni”  (Mc 10, 51).

26. În icoana Mariei Magdalena dinaintea lui 
Hristos înviat o vedem la pâmânt, dinaintea 
Lui, întinzând mâinile către picioarele Lui.

27. Ca Dumnezeu, Persoană dumnezeiască, Fiul nu 

Tatălui meu omenirea mântuită, căci aceasta 
este Voia Sa.  Domnul o invită să aibă o relație 
mai duhovnicească cu El, căci dacă sentimen-
tele pot fi nobile și frumoase, ele pot și să 
înlănțuiască. Și chiar în acea clipă Hristos dis-
pare. Maria se grăbește la Foișor pentru a ves-
ti: Hristos a înviat! Iar noi îi răspundem cu 
bucurie, peste veacuri: Adevărat a înviat!

Maria Magdalena a fost cu siguranță pri-
ma persoană căreia i s-a arătat Hristos învi-
at, în Evanghelii. Însă nu trebuie să uităm 
tradiția, care ne revelează un adevăr „intim”:  
Hristos i S-a arătat mai întâi mamei Sale, 
Maria, lucru de înțeles și chiar evident, căci 
ea a suferit mai mult decât toți (Iisus era fi ul 
ei). După cum prorocise bătrânul sfânt Si-
meon la Întâmpinarea Domnului la Tem-
plu, „prin sufl eul său a trecut sabie” (Lc 2, 
35) când și-a văzut Fiul dumnezeiesc piro-

a încetat niciodată să fi e pe tronul dumnezeiesc, 
cu Tatăl Său și cu Duhul. Cf. această frază din 
prefața la „Rugăciunea Punerii Înainte”, la Înălțare, 
în ritul Galilor restaurat: „Astăzi Se întoarce la 
Tatăl Său pe care nu L-a părăsit niciodată.”.
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nit pe cruce și mort, și nu s-a îndoit ni-
ciodată de Învierea Sa. Imnul către Mai-
ca Domnului din perioada pascală a 
Ortodoxiei („îngerul28 a strigat către cea 
plină de daruri…”) este o confi rmare a 
acestui lucru. Însă, cu siguranță, nu Ar-
hanghelul Gavriil i-a dat această veste 
bună, ci Însuși Fiul său, care a venit să o 
mângâie, în taina legăturii dintre fi u și 
mamă, probabil în Foișor.

Apropierea dintre cele două părți 
ale pericopei, care pare să nu se facă 
niciodată în liturghie, ne descoperă 
28. Arhanghelul Gavriil este cel care i se arată 

Mariei, fi indcă îi zice: „bucură-te (…), și 
iarăși zic bucură-te”, căci îi mai spusese asta 
şi la Bunavestire. Însă tradiția adaugă că 
Hristos S-a arătat mai întâi maicii Sale. Sf. 
Ambrozie al Milanului a preluat lucrul aces-
ta (De virginis), ca și poetul latin creștin 
Sedulius (secolul al V-lea) în al său Carmen 
pascale (5, 359-364). Această tradiție era 
cunoscută şi în Apusul celui de-al doilea 
mileniu, fi indcă faimosul aghiograf Baronius 
(secolele XVI-XVII) vorbește despre ea ca 
despre o „veche tradiție”, însă care nu a ră-
mas vie decât în Răsărit, în Ortodoxie.

cugetele dumnezeiești. Să observăm că este 
vorba despre un text coerent, sintetic și pre-
cis, chiar dacă se deosebește de textele celor 
trei sinoptici. Prima care s-a dus la mormânt, 
singură și curajoasă, a fost o femeie. Apostolii 
nu au această inițiativă. Această femeie, Maria 
Magdalena, este „femeia mult iubitoare” din 
Evanghelie, care L-a uns pe Domnul cu mir 
înainte de Patimi. Maria a făcut asta dintr-o 
iubire curată, și tot ea s-a dus să cerceteze tru-
pul unui mort, viu însă în inima ei, ca să-I 
aducă din nou mir plin de arome, simbol al 
unei iubiri dezinteresate.

Hristos era cu siguranță prezent în mor-
mânt, cu Trupul Său de slavă, când Petru și 
Ioan s-au dus acolo, însă nu li S-a arătat lor, nici 
măcar lui Ioan, pe care îl iubea mult, căci Îl pă-
răsiseră (și chiar se lepădaseră public de El, 
cum a fost cazul lui Petru). Însă văzând stăruința 
iubitoare a Mariei, Hristos i Se arată ei în sla-
va Sa de Înviat, chemând-o pe nume: este pri-
ma care a avut această bucurie și această cin-
ste (în afară de Maria Maica Domnului, dar 
aceasta e o taină dumnezeiască). Hristos li Se 
va mai arăta și altor sfi nte femei în Evangheliile 
celor trei sinoptici. Li S-a arătat mai întâi [fe-
meilor] care Îl iubeau cu o iubire dezinteresa-
tă și în ciuda a orice. Nu li Se va arăta ucenici-
lor, cei 11 Apostoli (care își reveniseră oarecum 
din frică și se adunaseră în sfârșit în Foișor), 
decât duminică seara, fapt care este [ca] o cer-
tare dumnezeiască, pe care o va exprima lim-
pede (Mc 16, 14), dându-le pacea Sa.

Este o frumoasă lecție duhovnicească, vala-
bilă pentru noi toți.    

Hristos a inviat! 

Pr. Noël TANAZACQ     
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Însingurarea și izolarea, dar nu din vocație, ci din necesitate, sunt constantele 
vieții umane din ultimele două luni. Neputința omului în fața unui virus l-a 
determinat să se retragă temporar pentru a se organiza mai bine. Însă, pe 
plan spiritual, învățătura hristică a fost propovăduită fără credincioși în 
biserici, iar taina Învierii lui Hristos a fost sărbătorită în discreția familiei, 
biserica de acasă. Izolarea poate refl ecta viața creștinilor? Ce rol au noile 
tehnologii în cotidianul nostru? Iată doar două din întrebările la care ne-a 
răspuns Teodor Baconschi, diplomat și eseist. 

A.O: Ne afl ăm în plină perioadă de pandemie și ne pregătim să sărbătorim praz-
nicul Înălțării Domnului într-o manieră diferită: uniți în rugăciune, la distanţă însă de 
aproapele, pentru a-l proteja. Care sunt învățăturile pe care un creștin le poate trage 
din această lecție?

T.B: Nu doar creștinii, ci toți oamenii afectați de această pandemie – și de reacția 
statelor lumii în numele protejării vieții – se simt fragili și trăiesc o stare de anxietate. 
Au mai existat în istorie molime, dar iată că în secolul 21, lăudat pentru toate progre-
sele posibile, același tip de pericol generează, în premieră, un soi de „stop cardiac” pla-
netar. Atât de mult am evoluat că nu mai acceptăm moartea, pe care am pus-o, de fapt, 
într-o carantină simbolică, de parcă aceste măsuri excepționale ne-ar putea anula condiția 
oricum muritoare. Pentru creștini, șocul consecințelor covid-19 este și mai intens, pen-
tru că noi, prin credința în Domnul Iisus Hristos, nu socotim că miracolul vieții biolo-
gice se dizolvă în neant, ci se deschide, pe alt plan, spre viața veșnică. Din reacția gu-
vernelor lumii vedem însă că ideologia dominantă – liberalismul globalist, hedonismul, 
consumismul, materialismul – absolutizează doar viața de aici. Cetatea lui Dumnezeu, 
Ierusalimul ceresc sau Împărăția lui Dumnezeu nu-și mai găsesc refl exul obiectiv în 
existența noastră imediată. Niciodată creștinii nu au fost complet în lume, așa cum nu 
au fost nici dușmani ai lumii, pentru că, în pofi da răului (adică a păcatului originar), 
natura rămâne creația, fundamental bună, a lui Dumnezeu. Sper ca după această criză – 

TEODOR BACONSCHI: „DACĂ UN CREȘTIN 

NU MAI ARE LOC ÎN EUROPA DE AZI, 

EUROPA DE MÂINE NU VA MAI EXISTA, 

CĂCI NICIO CIVILIZAȚIE NU SE POATE LIPSI 

DE ADN-UL SPIRITUALITĂȚII.”
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care va trece, așa cum tot ce-i pământesc 
trece – să nu ni se accentueze anormal de 
mult sentimentul „exilului” terestru. 
Creștinii trebuie să se distingă prin seni-
nătate, anduranță, răbdare și speranță. 
Dumnezeu ne-a lăsat liberi, libertatea noas-
tră e adesea baza alegerilor rele, dar există 
providența divină în toate, chiar și în cele 
mai cumplite episoade prin care specia 
noastră a trecut și va mai trece. Nu vedem 
totul acum, când totul ni se arată „în 
oglindă”, ca un soi de șaradă. Vom vedea 
pe deplin la timpul rânduit. 

A.O: Într-una din cărțile dumneavoas-
tră, Fascinația Tradiției (Editura Lumea 
Credinței, București, 2017), aminteați 
chiar în introducere de „inteligența 
libertății, asceza intelectuală a savanteriei 
pioase și dorul de civilizație” (p. 7), pe care 
le-ați trăit în anii de studii înainte de 1989. 
Cum se mai pot „vinde” în prezent tineri-
lor aceste noțiuni, când civizația europea-
nă pare că își este sieși piedică și nu dătă-
toare de proiecte coerente cu vocația ei?  

T.B: Deși infl uențată de spiritul vea-
cului, Biserica nu „vinde” un produs. Cum 
să „vinzi” mântuirea, adică izbăvirea de 
moarte și fericirea contemplativă, eternă, 
în fața luminii dumnezeiești fără de apus? 
Firește că fi ecare generație are o chemare 
spre convertire. Mulți chemați, puțini aleși. 
Poate că, după comunism, Biserica noas-
tră a crezut că toți vor fi  creștini, mai buni, 
mai răi, într-o societate relativ omogenă 
confesional. Nu este așa și cu atât mai puțin 
nu va fi așa. Mulți oameni nu acceptă 

credința pentru că impune exigențe spiri-
tuale, autolimitări, disciplină lăuntrică, stu-
diu, fl exibilitate intelectuală (acomodarea 
cu paradoxul). Cum speranța de viață a 
crescut și, din punct de vedere material, 
trăim mai bine ca oricând în trecut, iar re-
ligia științei și mitul progresului nesfârșit 
ocupă centrul imaginarului colectiv, e tot 
mai greu să mergi pe „calea cea strâmtă” 
și să accepți că Dumnezeu îți oferă totul, 
dar așteaptă de la tine o totală devoțiune. 
E bine să le vorbim tinerilor pe limba lor, 
a lumii (și a vieții) parțial digitalizate, lim-
ba comunicării permanente, a jocului și 
distracției. Dar Evanghelia lui Hristos nu 
se schimbă, oricât i-am actualiza interpre-
tarea. Evanghelia ne spune povestea lui 
Dumnezeu dinăuntrul naturii umane. Și 
ne cere să lăsăm patimile curente (etern 
umane, listate drept „păcate capitale”) pen-
tru a câștiga ceva mai subtil, mai suav, trans-
parent, inefabil, durabil și cu adevărat fru-
mos, căci adevărat: vederea lui Dumnezeu. 
Cât despre civilizația europeană, ce să vă 
spun? De două secole, elitele sale intelec-
tuale, când atee, când scientist-pozitivis-
te, când nihiliste, când cinice, prevăd că 
drumul nostru istoric s-a încheiat. De ce 
e atât de sumbru și pesimist continentul 
de unde s-a răspândit global religia 
creștină? Pentru că, printr-o secularizare 
excesivă, și-a pierdut identitatea sufl eteas-
că, deodată cu încrederea că are o misiu-
ne (deci un destin anume). Cum să ieși 
din depresia colectivă a acestui defetism 
sinucigaș fără să vindeci maladia, care e 
lipsa de credință în Dumnezeul cel Viu? 
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A.O: Medicul francez Guy Vallancien 
pleda pentru „umanismul numeric” al lui 
Homo Artificialis, iar Martin Spitzer 
denunța patologiile din epoca digitală. 
Poate creștinul de rând, dar și cel intelec-
tual, să pledeze pentru o reașezare a vieții 
pe coordonate diferite, altele decât cele 
amintite? Cât de mult ne defi nește tehno-
logia în acest caz? 

T.B: Știința și tehnologia sunt minuni 
ale creierului uman, care e cel mai com-
plex „obiect” din universul fi zic. Iată însă 
că ele nu pot controla o entitate nanome-
trică, „noul coronavirus”. Și nu pot multe 
altele. Știința adevărată sondează miste-
rul creației divine, misterul divin însuși, 
doar pentru a-și circumscrie propriile li-
mite. Știința fără smerenia practic religi-
oasă în fața infi nității de taine pe care le 

include Universul creat de Dumnezeu e 
doar idolatrizarea raționalistă a unei 
cunoașteri non-etice, fără detentă spiritu-
ală, care – de altfel – poate degenera în 
orori (bomba atomică sau perspectiva 
„post-umanistă” a unui „om” bionic, cu 
piese de schimb care să-l țină viu, în mod 
artifi cial, în infernul unei vieți terestre „fără 
sfârșit”). Cred așadar că adevărata cerce-
tare științifi că trebuie să aibă o etică, o me-
tafi zică, o detentă spirituală. Altfel ateri-
zăm în distopie și pierdem condimentele 
minime ale bucuriei de a fi  viu.

A.O: Tehnologizarea și digitalizarea, 
apărute ca forme fără fond, pot oferi co-
piilor o bună educație?   

T.B: Ambele sunt instrumente. Ce 
facem cu ele? Selectăm informația de 
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calitate, educăm un caracter puternic și 
pe deplin uman, sau tocăm timpul, ca 
într-o anticameră a morții „veșnice”? 
Potențialul lor e uriaș, contează mult însă 
educația umanist-creștină clasică, pen-
tru a nu uita de unde venim și de ce sun-
tem construiți cu facultatea de a urmări 
scopuri raționale. Nu trebuie să urmăm 
pilda tragicomică a „ucenicului vrăjitor” 
din poezia lui Goethe: acela a furat „for-
mula magică” a maestrului, care punea o 
mătură să care găleți cu apă, dar a „uitat” 
taman formula inversă, care să oprească 

această operațiune, așa că s-a ales cu casa 
inundată... 

A.O: Care ar fi  răspunsul unui creștin 
din zilele noastre la întrebarea: identita-
tea mea de creștin are loc în spațiul iden-
titar european?  

T.B: Există ortodocși, catolici și 
protestanți practicanți în toată Europa. 
Ce-ar fi  să ne apropiem de ei, dincolo de 
străvechile și dureroasele fracturi inter-
confesionale (care au dus, cândva, la 
rușinoasele „războaie religioase”)? Cred 

că trebuie să ne cunoaștem unii 
pe alții, în toată Uniunea Euro-
peană, să nu ne „rușinăm” cu 
identitatea noastră spirituală 
c o m p l e x ă ,  c ă c i  e  a l u a t u l 
civilizației noastre și chiar sursa 
(creștin-democrată) a proiectu-
lui european din care facem parte 
astăzi. Dacă un creștin nu mai 
are loc în Europa de azi, Europa 
de mâine nu va mai exista, căci 
nicio civilizație nu se poate lipsi 
de ADN-ul unei spiritualități. 
Pentru noi, acest cod genetic e 
revelația biblică, în splendidă sin-
teză cu dreptul roman și fi lozo-
fi a antică greacă. Avem de apă-
rat acest patrimoniu, dacă vrem 
să  subzi stăm și  să  ne mai 
recunoaștem pe noi înșine în 
generațiile cărora le vom da viață. 

Interviu realizat 
de Alexandru Ojică
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P
ur și simplu mă privește, nu mai 
are cuvinte să își exprime durerea. 
O poartă însă pe chip. Mihaela se 
ridică de pe scaunul pe care mă 

așteptase. Intrăm împreună în salonul în 
care zace, pe un pat de un alb, strălucitor, 
Dariana, un înger gata să zboare către rai. 

Mă pregătesc să începem rugăciunea. 
Aștept în tăcere ca Dumnezeu să îmi tri-
mită puterea de a-mi recăpăta răsufl area, 
care mi s-a tăiat la vederea chipului îngân-
durat al îngerului. „Hristos a înviat din 
morți cu moartea pe moarte călcând și ce-
lor din morminte viață dăruindu-le.” Ce 
rugăciuni să mai spun? Psalmii mă întă-
resc, psalmi presărați cu tăcerea născută 
din neputința de a mângâia inima unei 
mame care trebuie să se despartă, prea de-
vreme, de copilul ei. 

 „I-am promis că merg cu ea până în 
pânzele albele”, zice mama, privind 
cearșafurile albe.

 Acolo, pe acele pânze albe, stau amân-
două întinse. Acolo este locul în care dru-
murile lor se despart pentru o vreme. 

„Doamne, de ce?”, îmi transpiră între-
barea pe frunte. 

Îmi aduc instantaneu aminte de vorba 
unui părinte: „Nu știm întotdeauna de ce 

Iubirea 
CARE NE PREGĂTEȘTE PENTRU RAI

există atâta suferință. Dar știm că Dumne-
zeu este acolo, de partea celui suferind. O 
știm de la cei pe care i-am însoțit în 
suferință.”. Da, așa este. Mai este cineva cu 
noi. Nu poate fi  decât cineva mai puternic 
decât moartea. Nu poate fi  decât Dumne-
zeu. Numai prezența lui Dumnezeu îi poa-
te da unei mame puterea de a trece prin 
aceste clipe sfâșietoare. Numai El îi poate 
dărui curajul de a privi în veșnicie. Iar ea 
trăiește această mângâiere, singura, de altfel.  

Dincolo de pereții camerei, curate ca 
sufl etul îngerului pregătit să plece, o lume 
întreagă se luptă cu moartea prin care o 
amenință un virus nevăzut. Aici, în salon, 
lucrurile sunt certe. Moartea e sigură, ni-
meni nu se mai luptă cu ea, pentru că a bi-
ruit-o credința mamei în viața veșnică. 
Chiar ea îi șoptește fetiței la ureche că se 
vor întâlni din nou. 

Această mamă nu a citit cărți de teo-
logie, dar trăiește cea mai înaltă teologie, 
credința neclătinată în viața veșnică și taina 
lăsării depline în voia lui Dumnezeu, cei 
mai siguri pași spre înviere. Câți dintre 
noi, cei ce ne lăudăm cu știința și cu 
preștiința noastră, trăim această taină? 
Câte din cărțile pe care le-am studiat fără 
a fi  în comuniune cu Dumnezeu, și cărora 
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ne închinăm uneori mai mult decât lui Dumnezeu, ne vor da putere în astfel de momente 
și ne vor ține în sufl et căldura credinței? 

„Apărătorii fără fapte ai credinței nu au nicio șansă să supraviețuiască în acest sa-
lon”, mă gândesc, strivit de neputință în fața acestei revărsări de sfi nțenie, care izvorăște 
pe chipul acestor două fi ințe legate printr-o iubire ce morții nu îi dau nicio șansă. Nu, 
moartea nu poate birui această dragoste. Niciodată. Dimpotrivă, o face mai puterni-
că, mai evidentă, chiar în acest salon în care sunt așteptați îngerii Împărăției Cerurilor.

Neputința pe care o simt îmi deschide ochii sufl etului. Îngerul acesta, care zace tă-
cut, mă luminează cu harul suferinței lui. Înțeleg că a venit și pentru mine pe pământ. 
I-am primit mesajul, transmis atât de tainic de ochișorii lui îngândurați, care refuză să 
mai vadă o lume decimată de atâta răutate.

Patul pe care doarme acum îngerul devine, cu fi ecare minut, și tot mai limpede, loc 
de înviere întru Împărăția lui Dumnezeu. Îngân câteva cuvinte de încurajare și mă re-
trag cu sfi ală, lăsând cele două fi ințe îmbrățișate, mulţumindu-și una alteia pentru tot. 
Iar eu pornesc din nou în lumea bântuită de coronavirus, de frică, de ură, de invidie și 
de alte patimi, ca să mărturisesc că doar iubirea jertfelnică biruiește moartea. Nu, nu 
o iubire care răsfață, ci o iubire slujitoare, născută din credința în viața veșnică promi-
să de Hristos, o iubire care-l pregătește pe celălalt pentru rai.

Pr. Iosif Cristian Rădulescu
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Dicţionar
LITURGIC

P
roscomidia1 este rânduiala pregăti-
rii Darurilor euharistice (pâinea și 
vinul amestecat cu apă) în vederea 

prefacerii lor în Trupul și în Sângele Dom-
nului, la Sfânta Liturghie. Această rându-
ială se săvârșește în taină, de către preot, 
înainte de Sfânta Liturghie, pe o masă sau 
într-o nișă specială din partea de nord-vest 
a Altarului, numită proscomidiar.  

Trebuie spus că unii liturgiști văd Pros-
comidia ca pe o rânduială premergătoare 

1. În română, cuvântul proscomidie vine din ter-
menul grec Προσκομίζειν (proscomidein), care 
înseamnă a aduce, a pune înainte, a oferi. În pre-
zent, grecii utilizează însă termenul de prothe-
sis (πρόθεσις), care ar avea două sensuri: a scoa-
te ceva la iveală, a da pe față o intenție și prefi x, 
adaos în față. Acest termen ar fi  mai exact, ținând 
cont că abia actul punerii Cinstitelor Daruri pe 
Sfânta Masă, la Intrarea mare, este numit „pros-
comidie” (după  titlul rugăciunii de după Intrarea 
Mare, Ευχὴ τῆς προσκομιδῆς, care s-a tradus la 
noi prin Rugăciunea punerii-înainte și care pe 
mulți cercetători i-a indus în eroare, crezând că 
acesta era cândva locul Proscomidiei).

PROSCOMIDIA 

SAU PREGĂTIREA CINSTITELOR DARURI (I)

Liturghiei, alții, în schimb, ținând cont de 
legătura strânsă dintre cele două, consi-
deră Proscomidia ca parte integrantă a 
Liturghiei. Liturgistul Vasile Mitrofano-
vici spune despre Liturghie că este consti-
tuită din trei părți: Proscomidia, Liturghia 
chemaților (a catehumenilor) și Liturghia 
credincioșilor.2 În aceeași direcție se înca-
drează și părintele Ene Braniște, când 
spune: „Proscomidia este prima parte a Sf. 
Liturghii, deși în Liturghier această rân-
duială are forma și întinderea unei adevă-
rate slujbe aparte, cu titlu propriu, cu o 
formulă de binecuvântare la început și cu 
una de încheiere.”3. Alți liturgiști, plecând 
de la constatarea obiectivă a locului Pros-
comidiei și de la forma ei actuală, consi-
deră că Proscomidia a devenit deja o 

2. Dr. Vasile Mitrofanovici, Liturgica Bisericei 
Ortodoxe, Editura Consiliului Ortodox Român 
din Bucovina, Cernăuți, 1929, p. 524.

3. Pr. prof. Ene Braniște și prof. Ecaterina Braniște, 
Dicționar de cunoștințe religioase, Editura 
Andreiana, Sibiu, 2012, p. 358.
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„prefață a Liturghiei”4 5, nefăcând parte 
din cuprinsul ei propriu-zis, dar rămânând 
într-o indisolubilă legătură cu ea.

Oricum, conținutul și scopul ei însuși 
arată legătura strânsă dintre Proscomidie și 
Liturghie.   

Practic, la Proscomidie se pregătesc 
cele necesare Sfi ntei Jertfe, toate actele fi -
ind încărcate de profunde semnificații 
duhovnicești. 

Astfel, din cele cinci prescuri pe care 
preotul le are la dispoziție6 7 prima va repre-

4. Ieromonah Petru Pruteanu, Liturghia Ortodoxă - 
Istorie și Actualitate, Editura Sophia, București, 
2013, p. 63.

5. Dicționar al Răsăritului Creștin, îngrijit de 
Edward G. Farrugia, Editura Galaxia Gutenberg, 
Târgu Lăpuș, 2005, p. 624.

6. Acestea pot fi  trei, două sau una singură, mai 
mare, în funcție de liturghie (săptămânală, du-
minicală, praznicală etc.), dar și de numărul 
credincioșilor care participă.

7. Până în secolul al VII-lea s-au folosit pâini 
simple, care se puneau pe Sfântul Disc întregi.

zenta Sfântul Agneț (din lat. agnus, miel), 
care are formă cubică și este pecetluit pe 
fața de deasupra cu semnul Sfi ntei Cruci și 
cu inscripția IS HS NI KA , „Iisus Hristos 
biruiește”. În momentul scoaterii Sfântului 
Agneţ preotul zice: „[...] ca o oaie spre jun-
ghiere S-a adus” (tăind în partea dreaptă a 
peceții); „și ca un miel nevinovat, fără de 
glas, înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a 
deschis gura Sa” (tăind în partea stângă a 
peceții); „întru smerenia Lui, Judecata lui 
S-a ridicat” (tăind în partea de sus a peceții); 
„iar neamul  Lui cine-l va spune?” (tăind în 
partea de jos a peceții). Sunt texte profeti-
ce din cartea profetului Isaia (53) și din 
Evanghelia după Ioan (19, 34). 

Urmează apoi o serie de acte (separarea 
Agnețului de coaja prescurii, tăierea crucișă 
a acestuia, împungerea Agnețului cu copia 
sau lancea și vărsarea vinului și a apei în po-
tir, apoi binecuvântarea lor), însoțite astfel: 
„[...] că s-a luat de pe pământ viața Lui” (Isa-
ia 53, 7-8); „[...] se jertfește Mielul lui Dum-
nezeu, Cel ce ridică păcatul lumii, pentru 
viața și pentru mântuirea lumii. Și unul din-
tre ostași, cu sulița coasta Lui a împuns; și 
îndată a ieșit Sânge și apă; binecuvântată 
este unirea Sfi ntelor Tale, totdeauna, acum 
și pururea și în vecii vecilor. Amin.”.   

Prin toate acestea Proscomidia devine 
o reprezentare simbolică a Jertfei de pe Cru-
ce a Mântuitorului Hristos, Jertfă care se 
comemorează și se reactualizează în cadrul 
Sfi ntei Liturghii, atât prin actele liturgice 
(care în mod simbolic înfățișează diferite 
etape din viața Mântuitorului), cât mai ales 
prin prefacerea Darurilor de pâine și vin în 



21A P O S T O L I A   •   N R .  1 4 6   •   M A I  2 0 2 0

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

Trupul și în Sângele Domnului Hristos, care 
se dau „pentru viața lumii”.    

Mai mult decât atât, Proscomidia nu tri-
mite cu gândul doar la Jertfa de pe Cruce, ci 
și la Întruparea Cuvântului. De aceea, în rân-
duiala grecească a Proscomidiei, la început, 
după ce se închină de trei ori, zicând „Dum-
nezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și 
mă miluiește”, preotul spune rugăciunea care 
urmează: „Gătește-te Betleeme că s-a des-
chis tuturor Edenul; înfrumusețează-te Efra-
ta că Pomul vieții în peșteră a înfl orit din Fe-
cioara. Pentru că pântecele aceleia Rai 
înțelegător s-a arătat, întru care este dum-
nezeiescul Pom, din care mâncând vom fi  
vii și nu vom muri ca Adam. Hristos Se naște 
ca să ridice chipul cel mai înainte căzut.”. 
Abia după aceea, ridicând prima prescură și 
copia în dreptul frunții, cu amândouă mâi-
nile, spune: „Răscumpăratu-ne-ai pe noi din 

blestemul Legii cu scump Sângele Tău. Pe 
Cruce fi ind răstignit și cu sulița împuns, ne-
murire ai izvorât oamenilor, Mântuitorul 
nostru, slavă Ție.”.  

Astfel, Proscomidia are un dublu sim-
bolism: ea închipuie atât Nașterea Domnului 
(de aceea prima prescură, din care se extra-
ge Agnețul, o simbolizează pe Maica 
Domnului; și tot de aceea Sfântul Disc sim-
bolizează peștera în care S-a născut Mesia, 
după cum vom vedea mai târziu în fraza „și 
venind steaua a stat deasupra unde era prun-
cul”, care se va rosti când se va pune asteri-
xul peste Daruri și se vor acoperi cu 
procovețele), dar și Jertfa Mântuitorului pe 
Cruce, Sfântul Disc simbolizând, în acest 
caz, Locul Căpățânii, unde Hristos a fost 
răstignit și și-a vărsat sângele pentru noi.

 
 Preot Daniel Stîngă
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ARGUMENT 

Armonia slujbelor Bisericii Ortodoxe 
este semnul lucrării harului Duhului Sfânt 
în timp și în istorie. Mintea omului, mințile 
noastre puse împreună, fără rugăciune și 
binecuvântare nu ar fi  reușit să creeze ase-
menea capodopere. Amintesc de această 
caracteristică a Sfi ntei Tradiții pentru a 
sublinia că alte cùlturi și „biserici” nu au 
așa ceva, fapt adeverit de convertiții la 
Ortodoxie. Așadar, respectul și prețuirea 
slujbelor Bisericii se cade să fi e la mare 
cinste pentru un ortodox conștient de sine 
și de rădăcinile sale.

În prezentul articol vom teologhisi pe 
marginea unor versete care formează 
Prochimenul cel Mare și stihurile lui. Ne-
am oprit la aceste texte pentru că se cân-
tă pe larg la unele Vecernii ale Praznicelor 
Împărătești din Biserica Pravoslavnică, de 
pildă la Vecernia celei de-A Doua Învieri, la 
Vecernia plecării genunchilor din Duminica 
Mare, Vecernie pe care o săvârșim în cin-
stea Preasfintei Treimi etc. Totodată, 
Prochimenul cel mare se mai cântă și la une-
le slujbe care amintesc de biruința Bisericii 
asupra unor încercări, cum ar fi  Rânduiala 
din Duminica Ortodoxiei, când se sublini-

CINE ESTE DUMNEZEU MARE 

CA DUMNEZEUL NOSTRU?

ază triumful Dreptei Credințe asupra ere-
ziilor și a învățăturilor greșite.

Așadar, textele slujbelor au fost alcă-
tuite în funcție de conținutul anumitor 
momente biblice și în funcţie de ideea 
pe care acestea o transmit. De aceea, cred 
că este potrivit ca în acest număr al Apos-
toliei, care are în centrul său Duminica cea 
Mare, să deslușim câteva din înțelesurile 
Psalmului 76.

ORIGINEA ȘI MESAJUL 

INIȚIAL

După cum ne-am obișnuit, număra-
rea Psalmilor și a versetelor lor este dife-
rită în Biblia editată de Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, în textul 
Septuagintei și în textul Masoretic. Ca ata-
re, Psalmul 76, 13 din Biblia de astăzi îl 
găsim în Septuaginta, unde apare ca fi ind 
Psalmul 76, 14-15, sub această formă: 
„Dumnezeule, în [lăcașul] sfânt e calea 
Ta1; ce Dumnezeu este mare ca Dumnezeul 

1. Punctul culminant al descoperirii divine din 
Vechiul Testament a constat în revelarea 
Decalogului și implicit a Torei, pe muntele 
Sinai, una din cele mai prețuite minuni, pe care 
noi o prăznuim tot la Cincizecime, însă cu un 
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nostru? Tu ești Dumnezeu care faci lucruri 
minunate, ai făcut cunoscută între popoa-
re puterea Ta […].”2.

Pentru a înțelege motivul care i-a fă-
cut pe Sfi nțiții Părinți să aleagă aceste ver-
sete la anumite Vecernii este bine să afl ăm 
ce au scris traducătorii Septuagintei în In-
troducerea la Psalmul 76: „La vreme de 
strâmtorare, amintirea faptelor minunate 
ale lui Dumnezeu din trecut alungă neli-
niștea credinciosului și îi redau nădejdea.”3. 
Concomitent, să observăm și ce spun 
interpreții, care cred că cel ce a rostit po-
emul era un personaj ofi cial, deziluzionat 
de abandonul și de indiferența lui YHWH 
faţă de problemele poporului Său, stri-
gând în felul acesta după ajutor. Deși 

înțeles maxim: Pogorârea Sfântului Duh și 
nașterea Bisericii, înțeleasă ca fi ind comunita-
tea credincioșilor.

2. În Biblia ebraică, adică în original, avem 
propozițiile אֵֽ ּכ ל ֹו֗דָ֜ ּג לֵ֥א־יִמ  Cine / Care„) ׃םיִֽה 
Dumnezeu este mare ca Dumnezeul [nos-
tru]?”) și ּת ַא ָ֣ ָ֭ה ה לֵא ֵ ׂשֹ֣ע  ֶ֑פ ה אֶל  („Tu ești 
Dumnezeul Care faci minuni!” sau „Tu, O, 
Dumnezeule, ești Cel Care face minuni!”) (Ps. 
77, 13-14). Precizăm că în unele cazuri, cum 
este cel de față, verbul ׂשָע ָ  are și sensul de a ה
forța, a sili, a constrânge, cu alte cuvinte 
Dumnezeu este atât de puternic, încât este in-
comparabil și unic atunci când își apără 
credincioșii sau când creează. Cine poate re-
zista mâniei sau puterii unei Persoane de acest 
fel? Absolut nimeni, constatare care are meni-
rea ca omul, conștient de precaritatea lui, să-l 
caute cuviincios pe Domnul.

3. Francisca Băltăceanu, Monica Broșteanu, 
Introducere la Psalmi, în Septuaginta 4/I, Psalmii, 
Odele, Proverbele, Ecleziastul, Cântarea 
Cântărilor, Editura Polirom, București, Iași, 
2006, p. 202.

compoziția poate fi  una personală, ea are 
totuși o dimensiune publică și comunita-
ră, pentru că poartă următorul înțeles: 
oare Dumnezeu se dezice de cuvântul dat? 
Între trecutul glorios și prezentul tragic, 
Dumnezeu nu mai lucrează la fel? Iubirea 
Sa nu este veșnică? Alegerea Sa este revo-
cabilă? Toate cauzele de mai sus ne ajută 
să înțelegem că sunt puse în discuție în-
trebările fundamentale ale apologeticii 
vechitestamentare, după cum afl ăm din 
Psalmii 73, 13 și 53.4 

CONȘTIENTIZAREA 

MĂREȚIEI DUMNEZEULUI 

TREIME

Psalmul era rostit, așadar, la vreme de 
încercare, când se aminteau minunile 
săvârșite de Dumnezeu, iar prin această 
aducere aminte5 credinciosul își recăpăta 
nădejdea în Divinitate. Vechimea consi-
derabilă a rugăciunii, datată în secolul al 
X-lea î.Hr., îi arată actualitatea atât în viața 
iudeului, cât și în viața creștinului6, căci 
prin trimiterile la minunile din trecut orice 
om cunoscător cât de cât al istoriei biblice 

4. Gianfranco Ravasi, Il libro dei Salmi, vol. II, 
EDB, Bologna, 1983, p. 594.

5. Anamneza, ca exercițiu de aducere aminte a 
unui adevăr de credință, a unui legământ, a 
unui fapt istoric din viața unei comunități, este 
și un act de cult, prin care se refac niște con-
tracte sau înțelegeri, inițial respectate, apoi în-
călcate. Anamneza e prezentă ca fenomen re-
ligios în aproape toate religii le,  pe ea 
bazându-se momentele lor fondatoare.

6. Gianfranco Ravasi, Il libro, p. 595.
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și creștine nu poate decât să se întrebe cu 
uimire: „Cine este dumnezeu7 mare ca 
Dumnezeul nostru?”. Răspunsul va fi  dat 
tot de el, ba chiar de obștea întreagă: „Nu 
există un astfel de dumnezeu, zeu sau cre-
atură, deoarece doar Tu ești Dumnezeu 
care faci minuni!”8. Din explicația de la 
nota precedentă reiese că măreția și uni-
citatea lui Dumnezeu constau în faptul 
că El este (nu a fost, ci este) „puternic în-
tru milă și bun întru tărie, spre a ajuta și a 
mângâia și a mântui pe toți cei nădăjdu-
iesc în numele Tău cel sfânt”. Așadar, este 
un vorba de Dumnezeul care simte omul și 
nevoia lui, care-i ajută, îi mângâie și îi 
mântuiește astfel pe cei ce-și pun nădej-
dea în Numele Său. Ideea cuprinsă în tex-
tul citat este deosebită, căci tocmai de un 

7. În original cuvântul folosit aici pentru „dum-
nezeu” se poate traduce prin „îngeri” și chiar 
prin „zei păgâni”, dar de cele mai multe ori acest 
substantiv comun se referă la Dumnezeul lui 
Israel.

8. În Rugăciunea întâi de la Vecernie, pe care pre-
otul o rostește în taină, în timp ce la strană se 
citește Psalmul 103, se amintește și de 
conținutul Psalmului 76: „Doamne, îndurate 
și milostive, […] ascultă rugăciunea noastră 
[…]; îndreptează-ne pe calea Ta, ca să um-
blăm întru adevărul Tău; veselește inimile noas-
tre, ca să ne temem de numele Tău cel sfânt, 
pentru că mare ești Tu și lucruri minunate faci. 
Tu singur ești Dumnezeu și nu este asemenea Ție 
între dumnezei, Doamne, puternic întru milă și 
bun întru tărie, spre a ajuta și a mângâia și a mân-
tui pe toți cei nădăjduiesc în numele Tău cel sfânt. 
Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închi-
năciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, 
acum și pururi și în vecii vecilor. Amin.”. 
Liturghier, EIBMBOR, București, 2012, p. 35.

Dumnezeu de acest fel avem cu toții ne-
voie.

Dar textul rugăciunii indică și Numele 
lui Dumnezeu: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh; 
cu alte cuvinte, revelația treimică a început 
opera noastră de mântuire și o termină.9

Sărbătorirea an de an a actelor mân-
tuitoare prin care Mântuitorul Iisus Hris-
tos ne-a izbăvit de tirania diavolilor, între 
care pe primul loc stau Învierea și Pogo-
rârea Duhului Sfânt, dar și sărbătorirea 
minunilor în care s-a văzut „cu ochiul li-
ber” intervenția izbăvitoare a lui Dumne-
zeu, sunt fapte și gesturi liturgice „de bun 
simț”, pe care avem datoria de a ni le amin-
ti și de a ni le re-povesti unii altora: epi-
scopii preoților, diaconilor și credin-
cioșilor, părinții copiilor, bunicii... tuturor 
celorlalţi, tinerii tinerilor ș.a.m.d. „Și când 
fi ul tău te va întreba mâine, spunând: «Ce 
sunt mărturiile, îndreptările și hotărârile 
pe care ni le-a poruncit Domnul Dumne-
zeul nostru?», să-i spui fi ului tău: «Îi eram 
slugi lui Faraon în țara Egiptului; și Dom-
nul ne-a scos de acolo cu mână puternică 
și cu braț înălțat. Și Domnul a făcut sem-
ne și minuni mari și grele împotriva Egip-
tului, împotriva lui Faraon și a casei sale, 
sub ochii noștri.»” (Deut. 6, 20-22). Ast-
fel de minuni, momente providențiale, ar 
trebui să nască în străfundul sufl etului cel 

9. Să ne amintim că la Botezul Domnului S-a 
revelat pentru prima dată Sfânta Treime (Mat. 
3, 17), iar înainte de Sfintele Pătimiri de 
asemenea s-a auzit glas din cer (Ioan 12, 28); 
finalul Evangheliei mateiene conține și el 
Numele Sfi ntei Treimi (Mat. 28, 19). 
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puţin strigătul acesta: „Cine este 
Dumnezeu mare?”

Datorită faptului că versetele 
de analizat se găsesc și în Cântarea 
lui Moise (Ieșirea 15, 1-19)10, ne 
dăm seama că exodul evreilor din 
Egipt a fost minunea minunilor, 
corespondenţă pentru noi a unei 
minuni mai presus de fi re, Învierea 
lui Hristos Mesia; deci este vor-
ba de biruința lui Hristos asupra 
morții, asupra diavolului, de go-
lirea iadului și de deschiderea ra-
iului. Aceasta este esența crești-
nismului și subiectul cultului de 
două mii de ani încoace.

Stihurile Prochimenului sau 
rostirea pe larg a mărturisirii de 
credință aparțin aceluiași psalm, 
numai că nu se rostesc în ordi-
ne cronologică. Mai întâi se 
citește stihul I: „[…] ai făcut cu-
noscută între popoare puterea 
Ta” (Psalmul 76, 15b), apoi stihul al II-
lea: „și am zis: «Acum am început, aceas-
ta e schimbare dreptei Celui Preaînalt»” 
(Psalmul 76, 11), apoi stihul al III-lea: 
„mi-am amintit de lucrările Domnului, 
căci îmi voi aminti de la început minuni-
le Tale” (Psalmul 76, 12)11.

10. Redăm aici doar vorbele din Ieșirea (15, 11), 
locul cel mai apropiat de Psalmul 76, 13: „Cine-
Ți este asemenea între zei, Doamne? Cine este 
ca Tine preaslăvit între sfi nți, minunat întru 
slavă, Care faci minuni?”.

11. Penticostar, EIBMBOR, București, 1999, pp. 
32, 328, 329.

…AI FĂCUT CUNOSCUTĂ 

ÎNTRE POPOARE PUTEREA 

TA…

Dumnezeu și-a făcut „cunoscută între 
popoare puterea Sa” prin nimicirea nea-
murilor fără nicio morală, a păgânilor, în-
tre care putem enumera cele șapte popoa-
re păgâne cucerite; acestora le adăugăm 
și egiptenii12; în timpurile de astăzi Dum-

12. „Și voi trimite îngerul Meu înaintea feței Tale 
și-l va alunga pe amoreu, pe cheteu, pe ferezit, 
pe gergeseu, pe eveu și pe iebuseu. Și te voi 
duce într-o țară în care curge lapte și miere, dar 
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nezeu lucrează în lume prin supunerea ce-
lor care le fac rău dreptcredincioșilor.13 
Dacă în tabăra evreiască de odinioară 
Dumnezeu nu era prezent, ca nu cumva 
din cauza disproporționalității dintre 
sfi nțenia Sa și lipsa de credință a evreilor 
să-i nimicească pe cei îndărătnici, astăzi Îl 
avem prezent pe Mântuitorul real și de-
plin în Sfânta Împărtășanie, iar mistic în 
Sfânta Evanghelie, în Sfi ntele Icoane, în 
Sfi ntele Cruci și în Sfi ntele Rugăciuni. Da-
torită faptului că „Dumnezeu a luat chip 
și S-a sălășluit între noi” (Ioan 1, 14) avem 
marea binecuvântare de a-L invoca sau de 
a dialoga cu El pronunțându-I numele, 
ceea ce nu se putea în Vechiul Testament. 
Mai mult, El chiar ne invită, spunând: „Cel 
ce însetează să vină la Mine și să bea” (Ioan 
7, 37). Ce gest mai plin de omenie decât 
să ne invite Cineva, pe noi, oamenii 
însetați trupește, dar mai ales sufl etește, 
să bem apă? Adică să ne adăpăm din Cu-

nu voi merge cu tine, pentru ca nu cumva să te 
nimicesc pe drum, fi indcă ești popor îndărăt-
nic.” (Ieș. 33, 2-3). Cuviosul Eft imie Zigabenul, 
Sfântul Nicodim Aghioritul, Psaltirea în tâlcu-
irile Sfi nților Părinți, Editura Cartea Ortodoxă, 
Editura Egumenița, Iași, Institutul Albinei 
Române, 1862, p. 86.

13. „Pomenește, Doamne, pe conducătorii pe care 
i-ai rânduit să stăpânească pe pământ; încunu-
nează-i pe dânșii cu arma adevărului, cu arma 
bunăvoinței; veghează asupra capului lor în 
ziua de război, întărește brațul lor, înalță dreap-
ta lor, întărește stăpânirea lor supunându-le lor 
toate neamurile străine, care voiesc războaie; 
dăruiește-le lor adâncă și statornică pace.” Text 
din Anaforaua Liturghiei Sf. Vasile cel Mare – 
Liturghier, EIBMBOR, București, 2012, p. 258.

vântul Hristos, care hrănește prin Harul 
Duhului Sfânt și prin Împărtășanie?

„ȘI AM ZIS: «ACUM AM 

ÎNCEPUT14, ACEASTA E 

SCHIMBAREA DREPTEI 

CELUI PREAÎNALT.»”15

Până aici am conturat două idei ma-
jore: prima indică măreția lui Dumnezeu 
în a-i pedepsi pe necredincioși, iar a doua 
accentuează desăvârșirea lui Dumnezeu 
în a-i ajuta pe credincioși. Dar mai este 
și o a treia idee. Dacă ne-am pripi, am 
crede că o urgie îngăduită de Dumnezeu 
asupra unui neam, ținut sau mănăstire 

14. „Acum am început redă în literatura ascetică un 
principiu major al vieții spirituale: necesitatea 
de a începe în fiecare zi, adică de a pune 
început(-ul cel bun)”. Francisca Băltăceanu, 
Monica Broșteanu, Introducere, pp. 203-204. 
Cu alte cuvinte, marile Sărbători devin pentru 
noi un prilej de a ne începe viața duhovniceas-
că, viața cea autentică, viața în care ne apropi-
em de Dumnezeu și rămânem cu El. Așadar, 
Domnul, pentru unii din când în când, pentru 
alții zilnic, ne dă posibilitatea de a ne reface 
psihic, sufl etește și trupește. Există minuni mai 
mari decât acestea? Dar „punerea începutului 
bun” cere o mare implicare psihică, o recalcu-
lare a principiilor de viață, o tăiere a voii, ceea 
ce, dacă se dorește, presupune un fel de silui-
re sau de chinuire, până se ajunge la îndrepta-
rea scontată, fapt subliniat de traducerea din 
ebraică.

15. Textul original ar avea următorul înțeles: 
„Aceasta mă rănește [lit. „străpungerea mea e 
aceasta”]: schimbarea dreptei Celui Preaînalt.”. 
O altă traducere art fi : „Am gândit [am spus]: 
acesta este chinul meu [tortura mea]: dreapta 
Celui Preaînalt este paralizată!”.
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este un mare necaz; iată 
doar unul din înțelesurile 
versetului de mai sus, și 
anume că drama duhovni-
cească a credinciosului 
constă în abandonarea lui 
de către YHWH. Brațul 
Domnului, care cândva fă-
cea minuni (Ps. 15, 11), 
este paralizat asemeni unei 
mâini îmbătrânite și e de 
nerecunoscut. Dacă ar fi 
așa, Dumnezeu ar fi  o ine-
xistenţă, credința ar fi  în za-
dar, iar viața un chin. Dacă 
Dumnezeu nu există, nici 
omul nu este om.16 Dar nu 
este așa.

Căci e foarte important 
să avem ochi pentru a cer-
ceta istoria atât ca întreg, cât 
și ca parte, spre a vedea în 
felul acesta că, de pildă, dis-
trugerea mănăstirii de pe 
muntele Amomon, mănăstirea de meta-
nie a Sfântului Cuvios Efrem cel Nou, a 
fost un mare rău la vremea aceea, în anul 
1424; mai mult, la 5 mai 1426 Sfântul 
Efrem însuși, în urma unor chinuri groaz-
nice, își mărturisește credința prin moar-
te martirică. Dar timpul și uitarea se aștern 
peste ruine... Mai târziu, prin puterea 
aceluiași Mare Dumnezeu, după aproxi-
mativ 500 de ani, în 1950, pe Colina 
Neprihăniților vor fi  descoperite moaștele 

16. Gianfranco Ravasi, Il libro, p. 605.

Sfântului Sfi nțit și Mare Mucenic Efrem, 
care se arată făcătoare de minuni și sunt 
proslăvite de Dumnezeu, iar de creștini 
cinstite în toată lumea. 

Iată cum lucrează brațul lui Dumnezeu 
în lume! Virtutea și dreapta credință se 
dovedesc cu înțelepciune a fi  răsplătite și 
arătate ca lucrătoare, într-o lume în care 
unii oameni nu au copii, au copii bolnavi 
sau trăiesc în depresie și lipsă de harul 
Sfântului Duh.

Pr. dr. Cristian Prilipceanu
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Ecoul
faptelor

Într-o zi de vacanță Radu și Matei au 
plecat împreună cu părinții lor în excur-
sie la munte. Cei doi frați erau foarte 
bucuroși când făceau as  el de drumeții. 
Iubeau aerul curat de munte, sunetele 
minunate pe care numai în natură le poți 
asculta, verdele proaspăt al naturii, râ-
urile repezi, cu apă rece, cerul albastru.

Radu și Matei urcau plini de curaj pe 
potecă, luându-se uneori la întrecere, de 
parcă ar fi  urmat să cucerească munte-
le. După câteva ore de mers au ajuns la 
cabană. Aici s-au instalat, au luat masa, 
apoi cei doi frați au început să alerge și 
să se joace. La un moment dat, dintr-un 

mo  v doar de ei ș  ut, s-au pus pe cear-
tă. Radu a luat-o la fugă supărat și s-a 
ascuns în spatele cabanei, aproape plân-
gând. Apoi s-a îndepărtat pe o potecă și 
s-a oprit. Soco  nd că nu-l vede nimeni, 
a dat drumul supărării care-i apăsa ini-
ma, strigând:

- Te urăsc!
Dar imediat un glas puternic i-a răs-

puns: 
- Te urăsc! Te urăsc!
Speriat, Radu a făcut cale-ntoarsă 

fără să privească înapoi. S-a oprit abia 
când a ajuns lângă tatăl său. S-a cuibă-
rit în brațele lui puternice și a așteptat 
acolo ca să se liniștească. Apoi i-a șop  t 
la ureche:

- Tată, trebuie să-ți spun ceva. Mi s-a 
întâmplat un lucru foarte ciudat...

Și i-a poves  t totul. Tatăl său i-a pro-
pus să meargă împreună în locul în care 
auzise glasul. Ajunși acolo l-a întrebat:
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- Aici erai când ai auzit glasul spunându-ți că te urăște?
- Da, a răspuns băiatul.
- Ia spune-i acum că-l iubeș  .
- Te iubesc! a strigat Radu din toate puterile, strângând mâna tatălui său. 
Imediat s-a auzit un răspuns învăluitor: 
- Te iubesc! Te iubesc!
Radu a zâmbit, plăcut surprins. Iar după ce tatăl său i-a explicat că acela este 

ecoul vocii lui, a adăugat:
- Radu, așa se întâmplă și în viață: dacă te porți cu răutate, răutate vei întâlni. 

Dar dacă te porți frumos și dăruieș   dragoste, dragoste vei găsi. Chiar dacă oame-
nii nu te vor iubi întotdeauna, să nu te îndoieș   că dragostea lui Dumnezeu va fi  
mereu cu  ne.

Radu a alergat într-un sufl et la fratele său:
- Matei, iartă-mă! Hai să ne jucăm, vrei?
Supărarea i se ștersese ca prin minune din minte. Însă nu a uitat niciodată lecția 

primită în acea excursie.

DRAGOSTEA ESTE BINEVOITOARE, NU SE APRINDE DE MÂNIE, NU GÂNDEȘTE RĂUL.
I COR. 13, 4 5

Literele buclucașe s-au amestecat între ele. 

Așează-le în ordine și vei descoperi 

cuvinte folosite în biserică. relunamâ →

hdu →

fâtsn →
genrî →

rim →

zbtoe →

cluăgră →
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Z
ăvorâți în ascultare, cu gândul la 
moarte. Lumea e ca un imens pus-
tiu, iar noi niște sihaștri fără voie. 

Fără voie am devenit sihaștri – și pentru că 
nu mai facem voia noastră trăim după rân-
duială strictă și cerem îngăduință, în scris, 
pentru fi ecare ieșire. Frica de moarte ne-a 
pătruns în oase, mai ales văzându-i cei de 
lângă noi cum pleacă, dar și printr-o sordi-
dă îmbibare sistematică, ritmată de statis-
tici, analize alarmiste și hotărâri guverna-
mentale, numite uneori „ordonanțe 
militare”. Frica de moarte dă rod duhovni-
cesc dacă devine gând la moarte, dacă acest 
gând este pus înaintea lui Hristos cu pute-
rea de îndumnezeire a lumii și a omului, 
dată nouă prin rugăciune, pe care trăirea 
pandemiei ne-a reamintit-o. Gândul la moar-
te este transformator dinăuntrul inimii și 
nu are nimic sinistru, pentru că Îl face pre-
zent în chip nemijlocit pe însuși Hristos. 
Gândul la moarte este ceea ce face ca fi eca-
re rugăciune să fi e spusă cu zdrobirea ini-
mii, ca și cum ar fi  ultima. Iar în rugăciunea 
din urmă la ce altceva să ne poarte mintea 
și inima dacă nu la pocăință, la iubirea ne-
stăvilită a lui Dumnezeu și la mila Lui? 

Pandemia ne-a găsit nepregătiți. Învățăm 
realul cu o repeziciune și cu o brutalitate pe 
care ultimele trei generații, ale excesului de 
bunăstare, nu au cunoscut-o până acum. 
Învățăm boala, învățăm că suntem muritori, 

SIHAȘTRII PANDEMIEI

învățăm că putem trăi cu mult mai puțin, că 
avem tată și mamă, soț sau soție și copii, 
care toți au nevoie de timpul și de atenția 
noastră. Noi înșine avem nevoie de propriul 
timp și de propria noastră atenție. Îi desco-
perim pe vecini, pe vânzători, pe poștași sau 
pe taximetriști: până nu demult fi guri șterse 
în rutina cotidiană, ei devin acum vizibili 
ca potențiali transmițători sau ca potențiale 
victime. În mod paradoxal, chiar acoperi-
rea feței cu o mască ne face pe toți mai vi-
zibili, mai prezenți în faţa celorlalți. Învățăm 
practic realul, fi rescul. Pe care trebuie să-l 
îndumnezeim și astfel să ne pregătim pen-
tru ceea ce urmează după pandemie.

Absenței noastre din bisericile de piatră 
Biserica i-a răspuns cu asupramăsura prezen-
ței sale în casele noastre devenite chilii și pa-
raclise. Așa cum numai iubirea lui Dumnezeu 
o poate face. Excesului mediatic de macabru 
i se răspunde cu mult mai bogata amintire a 
Învierii prin slujbele transmise din cele mai 
diverse mănăstiri și biserici. Întâlnirilor me-
diatizate cu duhovnici cunoscuți li s-au adă-
ugat întâlnirile online organizate de preoții 
parohi. Tot online, ierarhii s-au întâlnit cu 
preoții, uneori și cu enoriașii. Sinaxe, cate-
heze, discuții. Lipsei slujbei duminicale din 
biserică i s-a răspuns mai mult decât cu sluj-
ba duminicală transmisă online. Biserica este 
singura care a înțeles atât urgența însoțirii 
duhovnicești în timpul pandemiei, cât și pre-
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gătirea pentru lumea de după pandemie. 
Neîndoielnic, timpul nostru, și poate chiar 
veacul acesta, se vor împărți între „înainte” 
și „după” pandemie, prin criza financiară, 
prin criza încrederii în afi rmațiile contradic-
torii ale oamenilor de știință, prin criza po-
litică, dar mai ales prin faptul că aceasta cri-
ză, după cum spune un monah vatopedin, 
„ne judecă gândurile”.

Cu ce gânduri ieșim din această încer-
care? Cât de rodnic ne est monahismul aces-

ta urban pe care îl trăim? Gândurile și dis-
cursurile catastrofi ce, apocaliptice, nu aduc 
niciun folos duhovnicesc. Ele trebuie evi-
tate și respinse. Dacă ținem rugăciunea în 
inimă și inimile sus, mai aproape de Dum-
nezeu, ieșim din această sihăstrie mai întăriți 
duhovnicește; dar mai ales străduindu-ne 
fi ecare „să atragem mila lui Dumnezeu pes-
te lume”, după îndemnul unui minunat du-
hovnic vatopedin.

Dragoș Gheorghe Calma, Dublin
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A
ceastă sfântă era de loc din 
cetatea Bergomum (Ber-
gamo), provenea dintr-o fami-

lie nobilă și era soră cu Sfânta Muce-
nică Asteria, fecioara (†10 august). În 
plină perioadă de persecuții asupra 
creștinilor, când mulți dintre ei și-au 
făcut sălaș împărătesc în Ceruri, prin 
moarte mucenicească, a trăit și Sfânta 
Grata, împodobindu-și sufletul cu 
multe virtuți, după cum îi spune chiar 

SFÂNTA MUCENICĂ

GRATA 
FECIOARA DIN BERGAMO

† 1 mai 305

numele. Această nobilă s-a făcut plăcută Dom-
nului prin smerenie, îngerilor prin feciorie și oame-
nilor prin binefacerile sale, nu doar cu viețuirea, 
ci și cu fapta.  

Mama ei, Sfânta Adeleida (†19 iunie), a 
crescut acest sufl et în dreapta credință, depar-
te de freamătul lumii, îndeletnicind-o cu stu-
diul Sfi ntei Scripturi, cu privegherea și cu po-
stul. Fiind vremuri de prigoană, creștinii se 
întâlneau în mica biserică ctitorită de Episcopul 
Narnie (†27 august) sau în casele altor creștini, 
printre care și casa ei. Timpul şi-l petrecea cu 
conștiinciozitate, nelăsând vrăjmașului vreme 
de ispitire și renunțând la orice dorință lume-
ască. Prin înțelepciunea Duhului Sfânt şi prin 
cuvântu-i ziditor îi aducea pe mulți la dreapta 
credință. Bunăvoința sa îi întorcea și pe cei mai 
înverșunați și, urmând exemplul Sfântului 
Apostol Pavel, se făcea tuturor toate pentru a-i 
câștiga în via lui Hristos. Nobilă cu sângele, dar 
mai nobilă cu mintea, frumoasă la chip, dar mai 
frumoasă prin credință, tânără cu vârsta, dar 
matură prin viețuire, îi depășea pe mulți în 
înțelepciune și onestitate. Conștientă de daru-
rile Duhului Sfânt, nu se mândrea, ci mai mult 
Îl slăvea pe Dumnezeu. 
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Venind vremea să fi e logodită, mulți 
tineri slăviți o doreau spre însoțire. Dar 
Sfânta Îl dorea mai mult pe Mirele Cel 
Ceresc. După post și rugăciune fi erbinte, 
pentru a se face voia Domnului, s-a lăsat 
convinsă de tatăl său, care dorea să aibă 
moștenitori, să îl ia de soţ pe un nobil ger-
man, însă cu condiția de a-și păstra 
credința. Dar alta a fost voia Domnului cu 
ea și cu acel soț al ei, căci, văzând-o el fru-
moasă la chip și la cuget, au lăsat dragos-
tea lor a fi  ca între frați, întru a spori îm-
preună în virtuți. Mult nu a binevoit însă 
Domnul această petrecere a lor, căci, în-
tâmplându-se un accident, soțul Gratei a 
plecat la viața veșnică, iar Grata a renunțat 
cu totul la podoabele împărătești și la ha-
inele scumpe și s-a dăruit slujirii aproape-
lui, după cum Duhul Sfânt o învăţa din lă-
untru, în chip tainic. Și așa Grata a rămas 
în cetatea soțului său, ajutându-i pe cei 
afl ați în nevoi sufl etești și trupești, până ce 
tatăl său, Lup, afl ând de văduvia ei, a tri-
mis soli care să o aducă în cetatea natală. 
Și intrând solii la Grata nu au recunoscut-
o, din pricina veșmintelor ei simple, sără-
căcioase, și au întrebat-o:  

- O, doamnă, nu sunteți dumneavoas-
tră fi ica principelui nostru? Unde sunt po-
doabele nobilei voastre stări? Unde e slava? 
Unde e alaiul slugilor? 

Aceste întrebări ale argaților arată 
renunțarea Sfi ntei la onorurile lumești și la 
toate cele trecătoare pentru a-I sluji lui 
Hristos. Deci, lăsându-i Grata pe toți cei 
apropiați ai săi, a plecat cu alai spre casa 
părinților din cetatea Bergamo. Și primind 

aceștia veste de apropierea ei au ieșit în în-
tâmpinare cu alai de nobili, plini de bucu-
rie. După o vreme, tatăl său a dorit iarăși să 
o căsătorească, pentru a avea un moștenitor, 
însă Grata își petrecea timpul în post și în 
rugăciune și cerea să se împlinească voia 
Domnului, deși dorința sa arzătoare era de 
a-I sluji lui Hristos. Iar prin răbdarea ei i-a 
schimbat gândul tatălui său. De acum Grata 
și Asteria, dimpreună cu alte fecioare, nu 
mai gândeau nicidecum la lucrurile pămân-
tești, ci ziua și noaptea cugetau la prea iubi-
tul lor Mire.     

Într-una din acele zile, guvernatorul 
Crotaciu, care era rudenia Gratei, închi-
nându-se idolului lui păgânesc, împreună 
cu alaiul său, a trecut pe acolo Sfântul Ale-
xandru, soldat al Legiunii Tebane, care 
evadase dintr-o închisoare din Milan. Vă-
zând el închinarea cea idolească le-a vor-
bit despre Preadulcele Iisus, și făcând mai 
multe minuni prin semnul Sfi ntei Cruci 
pe mulți i-a tămăduit, aducându-i la dreap-
ta credință, fi ind acolo și Domnon (†5 ia-
nuarie) și Dominian (†16 iulie) și Euse-
bia (†29 octombrie) și alții, care au 
mărturisit cu viețile lor. Afl ând Grata de 
acest ostaș al lui Hristos a mers la el îm-
preună cu Asteria și cu celelalte fecioare, 
cerând cuvânt de întărire. Dar nu multă 
le-a fost bucuria acestor viteji ai lui Hris-
tos, căci, fi ind căutat Alexandru de ostașii 
împăratului Maximian, a fost prins și dus 
în fața statuii zeului Platon, pentru a i se 
închina lui; și refuzând, Alexandru și-a pri-
mit mucenicescul sfârșit prin tăierea ca-
pului. După câteva zile, îndurerată de 
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moartea acestui curajos ostaș, Grata a mers 
la locul martiriului și, răsturnând statuia 
idolatră la pământ, a făcut-o bucăți. Apoi 
capul Sfântului Alexandru (†26 august) 
l-a așezat în porfi ră, iar slugile ei au luat 
corpul Sfântului și l-au dus la locul de în-
gropare, într-o grădină a Sfi ntei. Și obo-
sind ei din cauza căldurii și a distanței lun-
gi – căci trebuiau să străbată jumătate din 
cetate – s-au așezat; și unde a picurat sân-
ge din trupul Mucenicului au răsărit crini 
albi. După aceea, mulți săraci a hrănit Sfân-
ta în cinstea Sfântului Alexandru, iar pe 
locul martiriului Sfânta a construit o bise-
rică – San Alessandro in Collone –, care exis-
tă și astăzi; iar în fața bisericii se afl ă co-
loana pe care stătea idolul cel păgânesc.

Văzând Lup sfârșitul mucenicesc al lui 
Alexandru și consecvența fi icei lui în lu-
crarea virtuților, a trecut și el la dreapta 
credință, renunțând la închinarea idoleas-
că prin Grata, fi ica sa după trup, care-i de-
venise ca o mamă, după duh. Primind el 
Sfântul Botez a construit biserici, i-a aju-
tat pe săraci, i-a sprijinit pe creștini și mul-
te altele plăcute Domnului a făcut. Astfel 
lucrând virtutea a adormit în Domnul la 9 
iunie, anul 300, fi ind înmormântat în bi-
serica ctitorită de el, San Salvatore. Este po-
menit pe 19 iunie dimpreună cu soția sa, 
Adelaida. Aceasta din urmă avea să preia 
conducerea cetății și să continue lucrările 
începute de soțul ei, sprijinind comunitățile 
creștine. Însă nu după mult timp, fi ind cu 
anii vieții înaintați, și-a afl at sfârșitul pă-
mântesc și ea, în 27 iunie ale anului 301, 
sfi ntele sale rămășițe fi ind așezate în bise-

rica Santa Maria Vecchia (azi Santa Grata 
alle Colonnett e), ctitoria sa.   

Pentru o scurtă vreme Grata a preluat 
conducerea cetății, menținând pacea în 
vremuri tulburi și înmulțind binefacerile 
către cei afl ați în nevoi. Simțindu-și sfârșitul 
aproape, Grata a lăsat administrarea cetății 
și s-a retras împreună cu Asteria într-o în-
căpere din spitalul în care slujea, și astfel 
s-a dedicat rugăciunii și îngrijirii bolnavi-
lor, pregătindu-se pentru întâlnirea cu Mi-
rele Ceresc.  

A murit cu pace în 27 august, anul 305, 
fi ind în etate de 60 de ani. Trupul său a fost 
înmormântat la Borgo Canale, în biserica 
spitalului, azi Santa Grata inter vites, iar în 
secolul al XI-lea a fost mutat în biserica 
Santa Maria Vecchia (azi Santa Grata alle 
Colonne). 

La mutarea sfintelor sale moaște, în 
anul 1027, când au deschis mormântul 
Sfi ntei, o bună mireasmă a izvorât din sfân-
tul său trup, care era neputrezit. Așa fi ind, 
au îmbrăcat-o în porfi ră și brocart aurit și 
i-au mutat sfi ntele moaște în biserica San-
ta Grata alle Colonnett e, așezându-le sub 
altarul principal, în mormânt din marmu-
ră, preaînfrumusețat. 

Multe minuni a făcut Sfânta Grata de la 
nașterea sa în Domnul și până în zilele noas-
tre pentru viețile celor ce îi cer ajutorul.  

În iconografi e Sfânta este reprezentată 
ținând într-o mână capul Sfântului Alexan-
d ru, iar în cealaltă mână o biserică sau ce-
tatea Bergamo.

Presb. Andreea Tatiana Stîngă
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P
rin clasa a șasea, într-o Românie 
afl ată în plină orânduire comunis-
tă (mă rog, socialistă, pentru că  
visul de aur al omenirii, comunis-

mul, după cum bine știu unii dintre noi, se 
situa deocamdată la nivel oniric), afl u la un 
coleg o carte care avea să mă scoată din cer-
cul strâmt și rece al orelor de biologie dar-
winistă ca să-mi proiecteze privirea spre în-
alturi. Cartea vorbea despre obiectele 
zburătoare necunoscute, așa-zisele O.Z.N.-
uri (U.F.O., în terminologia anglo-saxonă). 

Am citit-o pe nerăsufl ate și privirea mi 
se va fi  pierdut de multe ori în zările înde-
părtate ale cerului, așteptând o întâlnire cu 
un obiect din alte lumi, care ar fi  schimbat 
în mod categoric cursul istoriei (curs care 
mi se părea, ce-i drept, extrem de monoton 
la sfârșitul anilor ’70).

În fi ne, obiectul a întârziat să apară, iar 
cu timpul interesul pentru S.F. mi-a scăzut. 
Am înțeles că psihoza farfuriilor zburătoa-
re a fost întreținută de anumite guverne 
pentru a deturna atenția propriilor națiuni 
de la adevăratele probleme interne (trucuri 
care se folosesc și azi, chiar dacă poartă nu-
mele de fake news). Oamenii cărora li se 
servește o poveste bună, la TV sau pe site-
uri de regulă fundamentaliste, se înfl ăcărea-

ORTODOXIA 

ȘI VIAȚA EXTRATERESTRĂ

ză ușor, uită de  corupție, de mită, de impos-
tură, de semidoctism și au impresia că 
luptă pentru o cauză sfântă. De exemplu, în 
vremea aceea a apărut ideea de a fabrica 
arme spațiale pentru a ne apăra de o inva-
zie extraterestră. Da, dar asta presupune o 
omenire unită, ceea ce, evident, nici ora ac-
tuală nu este cazul. Nenumărate sunt și fi l-
mele ori serialele S.F. cu oameni pierduți în 
spațiu, cu războaie intergalactice, cu debar-
cări pe planete îndepărtate...

Toate acestea au sporit interesul locui-
torilor Terrei pentru o eventuală întâlnire 
cu extratereștrii, despre care, în general, se 
consideră că sunt într-o stare de dezvolta-
re mult mai avansată decât a noastră și, în 
mare parte, sunt puși pe rapt și cucerire. 
Descoperirile făcute în ultimul timp în de-
scrierea cosmosului (de cele mai multe ori 
spectaculoase, deoarece vin la pachet cu 
imagini uluitoare, surprinse de cele mai 
perfecționate telescoape) vin să ne vorbeas-
că despre vârsta universului, a Big Bang-
ului, despre parcursul vieții pe pământ, 
anunţându-ne totodată că, la zeci de ani lu-
mină (cel puțin), se afl ă câte o planetă care 
ar putea fi similară celei pe care locuim. 
Deci, conform ecuației lui Drake1, e foarte 
1. Ecuația lui Drake este o formulă matematică 
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probabil să avem de-a face cu corpuri cerești 
pe care există viață. 

Ce semnifi cație are o eventuală desco-
perire a vieții extraterestre pentru un creștin 
ortodox? Într-o lume plină de provocări teh-
nologice, cum este cea în care trăim, ar în-
semna că ne afl ăm în fața unui eveniment 
neprevăzut de Biserica lui Hristos?

În jurul anului 2000 Vaticanul a înce-
put să-și pună în mod public aceste între-
bări. A apelat la astronomi, iar papa Fran-
cisc a fost întrebat ce părere are despre 
existența vieții pe alte planete. Speriată de 
evenimentele din vremea lui Galileo Ga-
lilei, Biserica Romano-Catolică dorește 
azi un contact pașnic și productiv cu știința, 
de aceea apelează la un dialog care să evi-
te greșelile trecutului.

utilizată pentru a aprecia numărul de civilizații 
extraterestre existente și capabile să comuni-
ce cu galaxia noastră.

Un răspuns ortodox la această proble-
mă este dat de părintele Ioannis Romani-
dis, reputat dogmatist grec, încă din anul 
1965. Părintele sintetizează, într-un articol 
apărut într-o publicație de largă circulație, 
poziția Bisericii noastre.

Descoperirea unor forme de viață și în 
alte locuri din univers nu afectează perspec-
tiva Tradiției ortodoxe, spune părintele Ro-
manidis. Dacă aceste forme de viață ar fi  mai 
avansate decât civilizația umană, în ceea ce 
privește știința și tehnologia, din punct de 
vedere teologic lucrul acesta este irelevant. 
Deoarece, teologic vorbind, pe noi ne inte-
resează cât de mult a înaintat o posibilă civi-
lizaţie extraterestră în dobândirea iubirii sme-
rite, adevăratul indiciu pentru putința 
primirii slavei dumnezeiești, fi e ca rai, fi e ca 
iad (Dumnezeu este lumină, pentru cei ce 
învață să-L iubească, și foc mistuitor pentru 
cei care nu o fac. Dumnezeu, însă, nu are ni-
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ciodată intenția de a pedepsi pe cineva). Iată 
ce mai spune părintele Romanidis: „Pe aceas-
tă planetă, ca pe oricare alta, faptul că cine-
va nu va fi  auzit încă de Domnul Slavei din 
Vechiul și din Noul Testament nu înseamnă 
că acela este în mod automat condamnat; 
după cum nici cine crede în Hristos nu este 
sortit în mod automat să fi e implicat în di-
namica veșnică spre desăvârșire.”.  

Progresul în desăvârșirea iubirii are loc 
întotdeauna prin participarea la energia dum-
nezeiască, chiar dacă nu se ajunge la apoge-
ul îndumnezeirii. Romanidis subliniază însă 
că descoperirea unei civilizaţii extraterestre 
mai evoluate decât a noastră ar pune proble-
me serioase antropologiei augustiniene din 
catolicism sau din protestantism. Apusul a 
perceput în mod tradițional căderea nu doar 
din desăvârșirea duhovnicească, ci și din cea 
intelectuală (prin vederea fi inței dumnezeiești 
și a universaliilor sale) și astfel că Dumnezeu 
a „favorizat” o rasă extraterestră în dauna 
omului. Noțiunea augustiniană de vină co-
lectivă, moștenită de la căderea lui Adam din 
desăvârșire, ar întări o asemenea opinie. Lu-
crul acesta intră, însă, în contradicție cu per-
spectiva ortodoxă, „pentru care căderea fi e-
cărui om arată mai degrabă o neputință de a 
atinge desăvârșirea decât o cădere colectivă 
din desăvârșire. Nici desăvârșirea îndumne-
zeirii, când omului i se descoperă întregul 
Adevăr despre Dumnezeu, nu înseamnă că 
omul a ajuns la cunoașterea deplină a creaţi-
ei, ci doar la «cunoașterea» lui Dumnezeu, 
în măsura în care El o îngăduie.”. 

Dacă este interpretată greșit, însăși con-
vingerea că omul a fost creat după chipul 

lui Dumnezeu ar fi  afectată de descoperirea 
unei vieți extraterestre avansate. Căci aceas-
tă convingere nu trebuie considerată ca o 
favoare făcută omului de către Dumnezeu. 
Dimpotrivă, ea este mai degrabă o îndato-
rire transmisă omului, îndatorirea de a râv-
ni după aceeași iubire smerită pe care o ma-
nifestă Dumnezeu întregii creații. Pentru a 
evita orice confuzie, părintele Romanidis 
afi rmă că, strict vorbind, numai Domnul 
Slavei din Vechiul și Noul Testament este 
chipul lui Dumnezeu. Cu atât mai mult 
înțelegem atunci că „destinul omului este 
acela de a deveni asemeni lui Hristos, care 
este chipul întrupat al lui Dumnezeu”. Ide-
ea, deci, ca viața extraterestră să fi e după 
chipul lui Dumnezeu, precum li se cere oa-
menilor de pe pământ, nu poate fi  „o ches-
tiune validă din punct de vedere ortodox”. 

Așa că, în Biserica Duhului Sfânt, o 
eventuală întâlnire cu extratereștrii nu va 
duce la nicio criză a Tradiției. Orice apro-
fundare a acestor noi provocări ne arată, 
de fapt, bogăția și adâncimea învățăturii 
noastre de credință. Și, mai presus de toa-
te, ne reamintește rostul existenței: în-
dumnezeirea omului.

Pr. Octavian Schintee
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F
amilia este o instituție ocrotită și 
binecuvântată de Dumnezeu încă de 
la crearea omului. În societatea zilelor 

noastre familia suferă multe împotriviri, 
ispite, neajunsuri, greutăți felurite, care împ-
iedică ca cei doi soți împreună cu copiii să 
ducă o viață direcționată corect spre o sin-
gură direcție, spre Hristos. Referindu-ne 
strict la familia creștin-ortodoxă, putem spu-
ne că, pentru a găsi calea spre o viață desăv-
ârșită, familia are nevoie să fi e ghidată, iar 
adevăratul ghid spre o astfel de viață este Bi-
serica, cu învățătorii și învățăturile ei evan-
ghelice. Mântuitorul Hristos ne-a arătat că 
nu trebuie să scăpăm nicio clipă din vedere 
păstorirea copiilor, ci să-i apropiem indife-
rent dacă sunt mici sau adolescenți, să nu-i 
smintim, ci să avem grijă mare de curăția lor, 
pentru că răspuns greu se va da pentru ei în-
aintea judecății lui Dumnezeu. 

Cea mai mare provocare pentru Biserică 
am putea spune, deci, că este pastorația ti-
nerilor, de aceea preoții care reușesc să-i 
apropie pe tineri în mod autentic de Hristos 
realizează o mare izbândă. Tinerii, în gene-
ral, au căutări, neliniști, năzuințe, vise, ne-
voie de libertate, de afi rmare ceea ce îi înd-
reaptă uneori cu ușurință spre fapte 
nechibzuite care le marchează viața în mod 
negativ. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: 

PASTORAȚIA și EDUCAȚIA 

T INERILOR

„Tinerețea este sălbatică, având nevoie de mul-
te priveghetori, mulți dascăli, pedagogi, îngrij-
itori, de mulți hrănitori (…). Tinerețea este ca 
un cal sălbatic, ca o fi ară sălbatică, și dacă de 
la început și din cea mai fr agedă vârstă a co-
pilăriei îi vom pune niște hotare bune, după 
aceea nu vom avea nevoie de multe osteneli, ci 
obișnuința va fi  ca o lege. Să nu-i lăsăm să facă 
ceva din cele plăcute și vătămătoare, și nici să 
le facem ca unor copii totdeauna pe plac, ci mai 
ales să-i ținem totdeauna în întreaga înțele-
pciune și cumpătare, fi indcă abuzul în ace-
astă privință pierde tinerimea mai mult 
decât orice”.1

 Cunoaștem cu toții faptul că educația 
morală a copilului își are începutul în fami-
lie prin exemplul de viață al părinților, dar 
mai ales al mamei. „Pentru această vârstă, 
fi rea a rânduit ca dascăli pe părinți și mai 
ales pe mame. Prin urmare datorită acestei 
înalte îndatoriri, cea de pedagog potrivit 
momentului, trebuie ca ele să fi e educate și 
instruite cu grijă, pentru că ele vor fi  pen-
tru propriii copii icoane și modele, iar co-
piii vor purta întipărirea lor (...)”. Unul din 
pedagogii sec. al XIX-lea, Johann H. 
Pestalozzi (1746-1827), punând pe seama 
mamelor toată educația religioasă a copii-
1. Omilia IX din Comentariul la epistola I către 

Timotei, PG. 62, 543 - 548
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lor, exclamă: „Am crezut în mama mea! Inima 
ei mi L-a arătat pe Dumnezeu. Dumnezeul 
meu este Dumnezeul mamei mele. Dumnezeul 
inimii mele este Dumnezeul inimii ei.  Mamă, 
mamă! Tu mi L-ai arătat pe Dumnezeu în 
poruncile tale, și eu L-am găsit în ascultarea 
mea. Mamă, mamă! Dacă-L voi uita pe 
Dumnezeu, pe tine te voi uita”.2 Dar după 
cum orice faptă bună, orice cuvânt bun și 
orice dispoziție bună ale mamei constitu-
ie piatra de temelie a faptelor, cuvintelor și 
dispozițiilor bune de mai târziu ale copilu-
lui, tot așa însă și orice faptă, cuvânt și di-
spoziție rea ale mamei conțin semințele 
vătămătoare ale faptelor, cuvintelor și di-

2. Sfântul Nectarie al Eghinei – Cum să naștem și 
să creștem sfinți. Ed. Sfântul Nectarie, Arad, 
2016. pag. 31-33

spozițiilor rele de mai târziu ale copilului. 
De aceea, așa este copilul cum este și mama 
lui. Așadar, dacă sufl etul mamei este urât și 
răuvoitor, sau întunecat, sau stricat, sau înv-
ârtoșat și aspru, iar înclinațiile rele și mo-
ravurile scandaloase, și nu cinstite, dacă ea 
însăși înclină spre lipsă de cinste sau spre 
mânie sau spre patimi înfl ăcărate și urâte, 
grabnic vor răsări și în copil răsadurile ace-
stor rele. Dacă, dimpotrivă, sufl etul mamei 
este înzestrat cu un chip dumnezeiesc, ase-
menea și în copil se va vedea odrăslirea se-
mințelor celor bune. De aceea, când mare-
le Napoleon a întrebat-o pe renumita 
pedagog Jeanne L. H. Campan de ce ar avea 
nevoie Franța pentru a dobândi bărbați 
frumoși și buni, cultivata femeie i-a răspuns 
monarhului: „De mame.” „Atunci, fă-le pe 
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ele în măsură să contribuie la acest mare scop 
național”, a răspuns marele bărbat.3

Cel mai mare exemplu de educație 
creștinească îl putem lua de la mamele ma-
rilor sfinți ai Bisericii noastre, ca Nona, 
mama Sfântului Vasile cel Mare, Emilia, 
mama Sfântului Grigorie, Antuza, mama 
Sfântului Ioan Gură de Aur, Euvula, mama 
Sfântului Pantelimon. Chiar și exemplul ma-
melor duhovnicilor neamului românesc, ca 
maica Agafi a, mama părintelui Cleopa Ilie, 
Ana, mama părintelui Iustin Pârvu, ambii 
părinții ai părintelui protos. Vichentie Mălău, 
care au mers la mănăstire cu toată familia, 
tatăl cu viitorul părinte Vichentie la mănăst-
irea Secu, iar mama cu fetele la mănăstirea 
Văratec, și multe alte mame de mari stâlpi 
ai Bisericii Ortodoxe. 

3. Ibidem, pag. 34

Deci, putem deduce de aici că la teme-
lia unui sufl et plin de virtuțile creștinești stă 
un alt sufl et curat și cu frică de Dumnezeu. 

Un alt principiu creștinesc de temelie ce 
îl ajută pe om să se mântuiască, ca scop ultim 
și fundamental, dar care îl și călăuzește pe ca-
lea cea adevărată, este apropierea de un duho-
vnic. Duhovnicul este părinte sufl etului, doc-
tor, mângâietor, mamă, tată, frate, prieten fără 
ajutorul căruia sufl etul poate pătimi multe 
rătăciri și suferințe de-a lungul vieții, dar mai 
ales în tinerețe. Un tânăr care de mic începe 
să aibă o legătură autentică cu duhovnicul 
poate ocoli multe primejdii și alegeri irever-
sibile. Un duhovnic bun poate semăna în 
sufletului unui tânăr ceea ce nu au reușit 
părinții, el poate salva sufl etul din rătăcire sau 
naufragiu, din oricare situație aparent fără 
scăpare în care s-ar afla acela. Duhovnicul 
este persoana prin care Hristos își educă co-
piii ascultători așa cum i-a educat pe aposto-
lii Săi ascultători, ca un părinte iubitor. 
Desigur că astăzi nu toți tinerii au o legătură 
strânsă cu un duhovnic, de aceea în misiunea 
preotului o mare preocupare ar trebui să fi e 
apropierea copiilor și a tinerilor spre Biserică 
așa cum am menționat mai sus. 

Mai jos așternem doar câteva sfaturi fo-
lositoare în educarea tinerilor.

SFÂNTUL IOAN 

HRISOSTOM. SFATURI 

PENTRU EDUCAȚIA 

COPIILOR/TINERILOR

„Ş
i voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie 
pe copiii voştri, ci creşteţi-i întru 
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învăţătura şi certarea Domnului” (Efeseni 
6, 4). N-a spus: iubiţi-i, pentru că aceasta 
este oricum porunca fi rii, fi e că vrem, fi e 
că nu. Cel mai important lucru pe care-l 
face Domnul Iisus Hristos, ne explică cum 
trebuie să facem încât copiii să devină 
ascultători, făcând ca toate să depindă de 
capul familiei. Aşa cum a arătat că femeia 
trebuie să asculte de bărbat, aşa se adrese-
ază şi acum bărbaților, spunându-le: „…
ci creşteţi-i întru învăţătura şi certarea 
Domnului”.

M
amelor, ocupaţi-vă mai cu seamă voi, 
personal, de fi icele voastre. Această 

păzire [a lor] vă este foarte la îndemână. 
Luaţi aminte să stea pe acasă. Şi mai înainte 
de toate educaţi-le să fi e evlavioase, cuviin-
cioase, să dispreţuiască lucrurile, banii şi 
averile, să rămână neîmpodobite. Şi aşa daţi-
le în căsătorie. Iar dacă astfel le modelăm, 
atunci nu numai pe ele, ci şi pe bărbatul care 
o va lua îl veţi mântui. Şi nu numai pe bărb-
at, ci şi pe copii. Şi nu numai pe copii, ci şi 
pe [ceilalţi] urmaşi.

A
ceasta e esenţa actului liturgic (desi-
gur partea ce ţine de om): „Ale Tale 

dintru ale Tale Ţie îţi aducem de toate și 
pentru toate”. Dacă o mamă trăiește și în-
ţelege Sfânta Liturghie, va putea să-și creas-
că copiii pentru Dumnezeu, dacă nu, atunci 
nu-i crește pentru Dumnezeu, ci se amă-
gește. Măsura creșterii copiilor pentru 
Dumnezeu, nu în chip egoist cum facem 
noi, e dată de măsura perceperii simţite a 
Sfi ntei Liturghii. Iar această simţire nu o 
poate avea decât omul care scoate din sine 
egoismul și patimile.

D
acă ne certăm copiii, însă nu cum 
trebuie, adică dacă nu insistăm prin 

toate mijloacele, pașnice și punitive, prin 
îndemn cu dragoste, dar și prin certare sau 
bătaie la nevoie, prin blândeţe și asprime, 
funcţie de caz, îi pierdem. Semnul că nu 
ne interesează soarta lor este că atunci când 
fac lucruri rele, îi certăm puţin și, dacă ve-
dem că se întristează, dar de fapt nu se în-
dreaptă, ne pare rău de ei și suntem plin 
de dragoste. Cuvintele pe care le spunem 
adesea: „ei lasă, sunt copii”, nu arată de-
cât egoismul nostru monstruos care îngă-
duie diavolului să ne piardă odraslele. Ast-
fel le îngăduim patimile și îi pierdem cu 
totul. Metoda nu este asprimea, nici blân-
deţea, ci metoda trebuie să se adapteze la 
fi ecare caz, scopul fi ind scoaterea din ei a 
tuturor patimilor care ar fi  putut intra din 
neatenţie și permanenta lor diriguire spre 
Dumnezeu.”

†

Așa cum vița-de-vie ca să crească și să 
aducă roadă bogată are nevoie de lumină, 
căldură, apă, de îngrijire, iar uneori să fi e 
curățită, chiar dacă plânge, trasă pe sârmă 
și legată strâns ca să-și îndrepte brațele în 
sus ca strugurii să nu atingă solul la vremea 
coacerii, așa și un părinte, trupesc sau 
duhovnicesc, ar trebui să fi e preocupat de 
creșterea și dezvoltarea creștinească mai 
ales, fără să fi e ignorată partea intelectuală, 
a copilului său, iar această jertfă va fi  răs-
pătită de Dumnezeu însutit.

Pr. Mihail Damașcan
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ŞCOLILE TÂNĂRULUI ILARION ŞI… PREOŢIA!

V
iitorul martir pentru Hristos, Preotul dr. Ilarion V. Felea, s-a născut la 21 mar-
tie 1903 în comuna Valea Bradului, judeţul Hunedoara, unde tatăl său era pre-
ot. Şcoala primară o va urma în comuna natală (1910-1914), iar cursurile li-

ceale la Liceul „Avram Iancu” din Brad (1914-1920), Liceul „Andrei Şaguna” din 
Braşov, respectiv Liceul „Moise Nicoară” din Arad (1920-1922), unde a obţinut ba-
calaureatul.

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

naţionalitate, dintre spirit și materie.”

PREOTUL DR. ILARION V. FELEA

Teologul lumini taborice din temniţele comuniste (1903-1961)

„Păcatul ne desparte de Dumnezeu şi 
ne spurcă; rugăciunea ne spală, ne 
sfi nţeşte, ne deschide din nou calea 
spre lumina şi iubirea lui Dumnezeu. 
Cine înaintează în rugăciune, se 
apropie de Dumnezeu. În rugăciune 
ne apropiem de Dumnezeu şi 
Dumnezeu de noi.”

Pr. dr. Ilarion V. Felea
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În anul 1922 s-a înscris la Academia 
Teologică „Andreiană” din Sibiu, pe care 
a absolvit-o în 1926. Continuă să studie-
ze, urmând Facultatea de Litere şi Filosofi e 
din Cluj (1927-1929) şi Facultatea de 
Teologie din Bucureşti, unde a obţinut li-
cenţa (1932 cu lucrarea: „Mântuirea după 
concepţia ortodoxă, catolică, protestan-
tă şi sectantă”), apoi, în anul 1939, obţi-
ne doctoratul, cu teza: „Pocăinţa, studiu 
de documentare teologică şi psihologi-
că”, publicată, în „Seria Teologică”, ca o 
lucrare de o valoare inestimabiă.

În perioada 1926-1927 a fost suplini-
tor la Liceul „Avram Iancu” din Brad, pen-
tru ca, la 26 iulie 1927, să se învrednicească 
de primirea harul preoţiei, prin mâinile  
Mitropolitului de vrednică pomenire 
Nicolae Bălan al Ardealului, chiar în ca-
pela Reședinţei mitropolitane din Sibiu.

Începutul preoţiei l-a făcut în satul natal, 
Valea Bradului! Şi iată, cu privire la acest eve-
niment, ce articol publica ziarul „Telegraful 
român”, în numărul 59-60 din 19 august 
1927, sub titlul „Instalarea de paroh”: 

„Ziua de 6 august a.c. a fost pentru co-
muna noastră Valea-Brad, din protoieria 

Liceul Avram Iancu Academia Teologică “Andreiană” - Sibiu

Bi
se

ric
a v

ec
he

 di
n B

ra
d –

 de
mo

lat
a i

n 1
92

6

Zarandului, adevărată zi de sărbătoare. 
După ce parohia Valea-Brad rămăsese va-
cantă 5 1/2 ani – bunul Dumnezeu a rân-
duit așa, ca tocmai în ziua Schimbării la 
Faţă a Mântuitorului, să se schimbe și as-
pectul parohiei văduvite.
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Dimineaţă, la ora 7, enoriașii comunei, 
îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, se prezin-
tă la casa noului paroh, Ilarion Felea, înso-
ţiţi de cântăreţii bisericii. Doi voinici fl ăcăi 

purtau drapele împodobite cu cununi de fl ori. 
Tânărul paroh Ilarion Felea îi întâmpina cu 
cuvintele «bine aţi venit dragii mei», la care 
credincioșii îi răspund într-un glas: «Trăiască 

părintele nostru».
Pregătirile au fost pe măsura 

evenimentului, având loc cuvân-
tări, rostindu-se rugăciuni speci-
ale pentru sfi nţirea apei și pentru 
mulţumire și împăcare pentru toţi. 
S-a ofi ciat sfânta Liturghie de că-
tre părintele Ilarion Felea și un 
mare număr de mulţi preoţi pre-
zenţi…”

În jurnalul personal, preo-
tul Ilarion face portretul tatălui 
său, fostul preot paroh  în Valea-
Brad:

„Puterea lui de muncă era 
sporită prin rugăciune multă și 
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contact zilnic, intim și sincer cu Hristos și cu 
Evanghelia Sa. Când venea acasă de la sluj-
be – mai presus de orice, lăsa toatele la o par-
te și îngenunchea și  se ruga și aici sta succe-
sul lui, atat în parohia, care sub raport moral 
și religios ne-a lasat-o în o stare de-a dreptul 
înfl oritoare, cât și în familie, pe care și-a în-
grijit-o cu atâtea greutăţi și sacrifi cii, cres-
când nouă copii, la școli înalte.. Eu ca actu-
al și viitor preot, am găsit în viaţa lui de 
trudă și neodihnă, icoana vie care să mă in-
spire și să mă călăuzească în viaţă, de aceea 
se cade să-i închinăm cu aceasta ocaziune 
măcar un moment prin o clipă de cucernică 
tăcere.”

MUTĂRI ŞI NOI SARCINI!

Nu i-a fost dat să rămană prea mult în 
satul natal, deoarece la 30 august 1930, 
tânărul preot Ilarion Felea a trecut în 
Eparhia Aradului, obţinând prin concurs 
parohia Arad-Şega. În noua parohie, des-
prinsă de curând din parohia Arad-Centru, 
tânărul şi entuziastul preot a moștenit o 
biserică nouă, ridicată în roșu, o modes-
tă casă parohială, o „Casă culturală”, fostă 
şcoală confesională, ce se cereau renova-
te şi extinse, şi o populaţie alcătuită în ma-
joritate din români ortodocşi, cei mai mul-
ţi fi ind meseriaşi şi muncitori la fabricile 
„Astra” şi UTA, din apropiere.

În anul universitar 1937-1938, a func-
ţionat ca profesor suplinitor la Academia 
Teologică din Cluj. Un an mai târziu, da-
torită vredniciei sale, este chemat de că-
tre Preasfi nţitul Episcop Andrei Magieru Bi
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ca profesor titular de dogmatică, apolo-
getică şi mistică la Academia Teologică 
din Arad.

Numirea la Catedra de dogmatică şi 
apologetică de la Academia arădeană, a 
primit-o la 1 octombrie 1938, (unde a func-
ţionat până în anul 1948!), deţinând un 
anumit timp şi funcţia de rector. A predat 
cu competenţă şi aleasă dăruire, studen-
ţilor din anii III şi IV de studii, Teologie 
dogmatică, Teologie morală, Ascetică şi 
Mistică şi Omiletica practică.

La 1 ianuarie 1939, a fost numit pre-
ot la parohia Arad-Centru, unde a func-
ţionat până la 30 septembrie 1942, sufe-
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rind două arestări, fi ind apoi reintegrat la aceeași 
parohie la data de 1iulie 1952, activând până la 25 
septembrie 1958, când a fost ridicat de Securitate.

Prin predicile și meditaţiile sale rostite de la am-
vonul Catedralei și în alte biserici, totdeauna bine 
pregătite și de actualitate, a atras spre rugăciune și 
Biserică un număr însemnat de intelectuali, care ve-
neau să-l asculte și cu care întreţinea legături spiri-
tuale cât mai apropiate. Îndrăzneţ și pătrunzător, 
cuvântul preotului Ilarion V. Felea, rostit cu glas de 
tunet și cu duh de profet, dezbărat de orice dulce-
gărie și repeţire, în care se simţea obișnuinţa dască-
lului de a vorbi, aducea lumina și determina trans-
formări lăuntrice. Astfel, părintele Ilarion devenea 
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„un pericol” pentru noua pute-
re politică de la București, mo-
tiv pentru care trebuia elimi-
nat! Dar vom vorbi și despre 
aceasta tragedie in cele ce ur-
meaza!

Perioada în care a slujit ca 
preot la parohia Arad-Centru 
și totodată redactor la reviste-
le „Biserica și Școala” și „Calea 
mântuirii”, de asemenea, ca 
profesor la Academia Teologi-
că din Arad, poate fi  conside-
rată cea mai prodigioasă din 
activitatea preotului profesor 
dr. Ilarion V. Felea.

Se dovedește u n slujitor de-
dicat, după cum arată în jurna-
lul său, atunci când relatează 
despre slujba de Înviere din anul 
1944 (16 aprilie): „S-a dat alar-
ma. De teama bombardamen-
telor anglo-americane, poporul 
a părăsit catedrala în proporţie 
de patru cincimi, împreună cu 
corul. A rămas clerul de altar, 
îngenuncheat în rugăciune – 
moment neuitat de rugăciune. 
După o mică pauză, Liturghia a 
continuat până la capăt, deși 
alarma a ţinut de la ora 11:00 la 
12:30. [...] Au fost Paști unice, 
cu alarmă în nopţile și înainte 
și după Înviere”.

Protoiereu 
dr. Constantin Totolici
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P
răznuirea Sfi nților Împărați, întoc-
mai cu apostolii, Constantin și 
mama sa Elena, a fost o zi de bu-

curie pentru toți creștinii ortodocși din 
Italia, când ușile lăcașurilor de cult din pe-
ninsulă s-au redeschis din nou pentru 
credincioși, după mai mult de doua 
luni de carantină.

La Dumnezeiasca Liturghie, 
săvârșită în aer liber, la Centrul Epar-
hial de la Roma, a slujit Preasfi nțitul 
Părinte Arhiereu Vicar, Atanasie de 
Bogdania. În cadrul Sfi ntei Liturghii 
s-au adus rugăciuni și ectenii de 
mulțumire pentru toate binefaceri-
le și ajutorul primit de la Dumnezeu, 
în această perioadă difi cilă, prin care 
a trecut și trece în continuare întrea-
ga lume.

În  cuvântul  de  învățătură , 
Preasfi nțitul Atanasie a nuanțat mai 
multe momente importante din viața 
Sfi nților Împărați Constantin și Ele-
na, care iată, astăzi, binecuvântează 
redeschiderea bisericilor din Italia, 
aducând har și bucurie creștinilor 
dreptslăvitori, dar în același timp, a 
insistat și asupra importanței de a ne 
„încredința întreaga noastră viață lui 
Hristos Dumnezeu, atât în clipe de în-

 PRAZNICUL SFINȚILOR ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN 

ȘI ELENA LA CENTRUL EPARHIAL DE LA ROMA

cercare, cât și în cele de har și de bucurie. 
Încredințare care deschide ușa spre calea sme-
reniei, a dragostei față de aproapele, a întra-
jutorării celui nevoiaș, îndurerat, întristat 
sau împovărat. Să nu uităm că Dumnezeu 
a fost și este mereu cu noi”.
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La fi nal, Preasfi nția sa a transmis binecuvântarea Preasfi nțitului Părinte Episcop 
Siluan tuturor credincioșilor care au participat la Dumnezeiasca Liturghie, felicitân-
du-i, mai cu seamă, pe cei implicați în proiectele social-fi lantropice, coordonate, în 
această perioadă, de voluntarii care frecventează paraclisul Mănăstirii Adormirea Maicii 
Domnului, de la Centrul Eparhial de la Roma.



49A P O S T O L I A   •   N R .  1 4 6   •   M A I  2 0 2 0

D I N  V I A # A  P A R O H I I L O R

C
u binecuvântarea Preasfi nțitului Părinte Episcop Siluan și a Preasfi nțitului Pă-
rinte Episcop Vicar Atanasie de Bogdania, Episcopia Ortodoxă Română a Ita-
liei este într-un proiect de colaborare cu Asociația Medici Fără Frontiere din 

Italia, cu sediul la Roma.
În contextul situației create de Coronavirus, proiectul de colaborare se va desfășura pe 

două planuri:
1. Distribuirea de materiale informative despre Covid 19 (prevenire, comportament, tra-

tare etc.), care să ajungă la cât mai multe persoane, inclusiv la cele care lucrează ca badante. 
Prin implicarea noastră, aceste materiale informative vor fi  disponibile și în limba română.

2. Organizarea unui curs online gratuit (3 lecții/module, a câte o oră jumătate fi ecare) 
la care să participe toți cei interesați de această problematică a pandemiei covid 19, mai 
ales cei care lucrează cu grupuri de persoane, care lucrează cu copiii sau în casele altora.

Proiectul se va desfășura pe tot cuprinsul Episcopiei noastre, dând posibilitatea preoților 
și credincioșilor din toate parohiile să fi e informați cu privire la toate aspectele legate de 
criza pandemică în care ne afl ăm.

Pr. Ilie Ursachi, Coordonator Sector Social 

COLABORARE CU ASOCIAȚIA MEDICI 

FĂRĂ FRONTIERE DIN ITALIA ÎN CONTEXTUL 

CRIZEI PANDEMICE
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Luni, 11 mai, la pomenirea Sfi nților în-
tocmai cu apostolii Chiril și Metodiu, la 
Parohia din Sanremo s-a slujit Sfânta și dum-
nezeiasca Liturghie.  Acești sfi nți au fost aleși 
încă de la început ca ocrotitori ai parohiei 
și model misionar potrivit, atât pentru locația 
aspra din Riviera italiană, cat și în confor-
mitate cu caracterul difi cil al locuitorilor din 
zonă. Ligurii încă din vremea antichității 
erau cunoscuți ca fi ind o populație extrem 
de refractară, motiv pentru care au fost prin-
tre puținele triburi din Peninsula italică ce 
nu au putut fi asimilate social de către 
Imperiul Roman. Totuși, creștinismul pă-
trunde în Matuția (vechea denumire a 
Rivierei occidentale) prin misiunea Sfântului 
Sir și a Sfântului Romulus, care a dat apoi 
denumirea locului: San Remü, azi Sanremo. 

HRAMUL PAROHIEI ORTODOXE ROMÂNE 

DIN SANREMO

Pe fondul asperităților locale ce se resimt 
puternic în această zonă, iată se adaugă și 
prezența duhovnicească a Bisericii Ortodoxe 
în cadrul comunității românești în anul 2008.

La vremea aceea creștinii ortodocși ro-
mâni erau păstoriți de  către părintele Sorin 
Constantin Filip  de la parohia Genova, care 
a dat impulsul spre a se forma un nucleu du-
hovnicesc și la Sanremo.  Din acel moment 
prezența și lucrarea spirituală sub acoperișul 
bisericii noastre și în teritoriu a refl ectat mo-
delul inspirat de Sfi nții noștri Chiril și Metodiu.

Cu recunoștință și mulțumire s-a cele-
brat Sfânta Liturghie a hramului - fără 
credincioși, însă adăugând nădejdea că pe 
data de 24 mai vom fi  din nou împreună în 
rugăciune!

Hristos a înviat ! 
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Î
n urma Protocolului semnat între Guvernul Italian și Episcopia Italiei, începând 
cu 18 mai s-a permis participarea credincioșilor la Sfi ntele Slujbe, cu respectarea 
normelor de igienă și de distanțiere sanitară. 

Pentru mai multă siguranță, în parohia Verona 1, slujbele se vor desfășura în curtea bi-
sericii. 

Pentru a semna locul fiecărui credincios în timpul slujbei, copiii de la Școala 
Duminicală, îndrumați de doamnele profesoare, au desenat cu cretă colorată: fl ori și 
alte simboluri. 

A fost prima activitate din ultimele 2 luni și jumătate care le-a  permis să schimbe 
câteva cuvinte și priviri, probabil și un zâmbet pe sub măscuțe.

 PREGĂTIRE PENTRU SLUJIRE ÎN PAROHIA VERONA 1
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D
uminica în care Biserica Ortodoxă 
face pomenirea Vindecării orbului 
din naștere, a VI-a după Înviere, a 

fost o zi de bucurie și har pentru toți creștinii 
ortodocși din Italia, fi ind prima duminică 
în care credincioșilor din Peninsulă li s-a 
permis participarea la slujbele publice, după 
mai bine de două luni de carantină.

La Centrul Eparhial de la Roma, Dum-
nezeiasca Liturghie a fost săvârșită în aer li-
ber de către Preasfi nțitul Părinte Arhiereu 
Vicar, Atanasie de Bogdania. În cadrul sluj-
bei, s-au rostit ectenii și rugăciuni de 
mulțumire pentru binefacerile primite de la 
Dumnezeu în această perioadă de pande-

PRIMA DUMINICĂ DUPĂ REDESCHIDEREA 

BISERICILOR ÎN ITALIA LA CENTRUL EPARHIAL 

DE LA ROMA

mie, precum și pentru binecuvântarea re-
deschiderii bisericilor în întreaga Eparhie.

În cuvântul de învățătură, Preasfi nțitul 
Atanasie a vorbit despre orbirea sufl eteas-
că, care ne împiedică să vedem suferința 
aproapelui, a celui aflat în dificultate, în 
necaz sau în durere, precum și despre ve-
derea duhovnicească, vedere care este un 
dar primit de la Domnul Care rezidește chi-
pul lui Hristos în om, în întregul Adam, în 
întreaga omenire. Orbul din Evanghelie de-
vine mărturisitor al lui Hristos, un adevă-
rat apostol, luminător printre cei căzuți și 
dascăl printre cei orbiți de păcat. Să primim 
lumina lui Hristos, ce luminează în lume și 
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ne călăuzește spre a afl a rostul cel mântui-
tor al viețuirii noastre în ea.

La fi nal, Preasfi nția sa a transmis bine-
cuvântarea Preasfi nțitului Părinte Episcop 
Siluan tuturor credincioșilor care au parti-
cipat la Dumnezeiasca Liturghie și le-a 
împărtășit bucuria de a-i revedea reîntorși 
în „Casa Domnului”, după lungul răstimp de 
izolare. Preasfinția sa i-a felicitat pe cei 

implicați în proiectele social-fi lantropice, 
coordonate, în această perioadă, de volun-
tarii care frecventează paraclisul Mănăsti-
rii Adormirea Maicii Domnului, de la Cen-
trul Eparhial de la Roma, și pe toți cei care 
jertfesc din timpul și avutul lor pentru a veni 
în întâmpinarea nevoilor materiale ale  ce-
lor lipsiți și nevoiași, afectați de epidemia ce 
a cuprins întreaga lume.
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Reţete
și sfaturi practice

BOB (FAVE) CU BRÂNZĂ                                                                                  

Ingrediente: 500 g bob verde, 400 g 
brânză tare (tip canestrato, pecorino sau 
caciocavallo), ulei, ardei iute praf sau pi-
per și sare.

Mod de preparare: pentru a face acest 
fel de mâncare proaspăt, gustos și în același 
timp simplu va fi  nevoie de foarte mulți 
pași... Mai întâi se pune bobul la fiert. 
Brânza se taie cubulețe sau se dă pe răză-
toare. Când bobul este fiert, se adaugă 
restul ingredientelor și se amestecă. Se 
servește cu crutoane și, eventual, cu oțet 
balsamic.

SPAGHETE CU CALAMAR 

Ingrediente: 350 g spaghete, 400 g ca-
lamar, ½ pahar de ulei de măsline, cca. 200 
g roșii, ½ pahar de vin alb, un cățel de ustu-
roi, câteva frunze de busuioc, sare și piper.

Umplutură: bucățile de calamar se 
călesc cinci minute în ulei și usturoi, apoi 
se „stinge” totul cu vin. După alte câteva 
minute, când calamarul e aproape gata, se 
adaugă roșiile tocate, câteva frunze de bu-
suioc, se condimentează cu sare și piper 
și... sosul este gata. Înainte de a fi  servite, 
pastele fi erte se sotează două minute în 
sosul fi erbinte.
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„LA BOMBETTA”

Este o specialitate tipică din 
sud-estul Italiei. Bucățile sunt 
mici rulouri de carne proaspătă, 
preparate cu felii subțiri de „ca-
pocollo” sau de „coppa” (ceafă) 
de porc, aromatizate cu bucățele 
de brânză locală (de obicei ca-
ciocavallo sau pecorino), sare și 
piper. Feliile pot fi  și din carne 
de vițel sau de cal (ca în rețetele 
originale), dar în cazul acesta mai 
trebuie adăugate și felii subțiri de 
șuncă. Feliile de carne sunt um-

plute, apoi rulate și închise manual. 
Rulourile astfel obținute pot fi  puse în fri-
gărui și gătite pe grătar sau la cuptor.

FURSECURI CU CREMĂ 

DE CIOCOLATĂ

Ingrediente: făină (150 g), un ou, cre-
mă de alune și ciocolată (180 g + trei lin-
guri, pentru decor).

Mod de preparare: oul și crema de 
ciocolată se omogenizează, apoi se încor-
porează făina. Aluatul obținut se lasă 20 de 
minute la frigider, după care se formează 
fursecurile și se coc 10 minute la 180 °C. 
Când s-au răcit complet, se decorează cu 
cremă de ciocolată.

Pagină realizată de preoteasa 
Ramona Andronache 
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