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F
aptul că atmosfera lumii în care tră-
im se degradează văzând cu ochii, 
nu mai are nevoie de „dovezi” su-

plimentare. Non-valoarea și non-frumo-
sul se impun pe toate planurile ca fi ind 
„normalul” și „măsura” după care să se că-
lăuzească omul actual. Cum face creștinul 
ca, în aceste tot mai îngrijorătoare condiții, 
să-și împlinească rostul vieții și să nu de-
vieze de la țelul său ultim: mântuirea?

Înainte de toate e cazul să amintim că 
rare au fost momentele din istoria neamu-
lui omenesc în care viața să fi e „facilă”, fără 
primejdii, fără obstacole sau poticneli. Și 
niciodată viața creștinului nu a fost fără 
ispite. Ispitele reprezintă pentru suflet 
echivalentul microbilor și virușilor pen-
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tru organism. De aceea, creștinul caută 
să-și poarte grijă de sănătatea sufl etului în 
mai multă măsură decât își poartă de să-
nătatea trupului. Iar păstorii de sufl ete se 
îngrijesc de sănătatea acestora cu mai mul-
tă râvnă și responsabilitate decât se îngri-
jesc de sănătatea trupească a propriilor lor 
copii. Că „ce va da omul în schimb pentru 
sufl etul său ?” (Cf. Mc. 8, 37).

Pentru creștin, orice condiții istorice 
și sociale sunt „mântuitoare”. Deci și ceea 
ce ne este nouă dat să trăim ne poate fi 
mântuitor, atunci când ne petrecem viața 
cu Dumnezeu, deși, după cum spune 
Sfântul Apostol Pavel ucenicului său, 
Sfântul Apostol Timotei, am ajuns „vre-
murile din urmă”. 

SĂ TRĂIM FRUMOS

ÎN VREMURI URÂTE!
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Iată ce spune Apostolul: 
„În zilele din urmă, vor veni vremuri gre-

le, că vor fi  oameni iubitori de sine, iubitori 
de arginţi, lăudăroși, trufași, hulitori, ne-
ascultători de părinţi, nemulţumitori, fără 
cucernicie, lipsiţi de dragoste, neînduple-
caţi, clevetitori, neînfr ânaţi, cruzi, neiubi-
tori de bine, trădători, necuviincioși, îngâm-
faţi, iubitori de desfătări mai mult decât 
iubitori de Dumnezeu, având înfăţișarea 
adevăratei credinţe, dar tăgăduind puterea 
ei” (2 Tim. 3, 1-5).

Nu știu dacă au fost vreodată mai ac-
tuale aceste cuvinte decât acum, deși ele 
au actualitate în fi ecare epocă... Dar pen-
tru creștin, aceste cuvinte nu fac decât să 
confi rme actualitatea a ceea ce Dumne-
zeu a inspirat apostolilor să spună și să 
scrie, și să-l ajute să discearnă „semnele vre-

mii”. Vremurile ca cele pe care le trăim 
constituie un real „stimulent” pentru cel 
care dorește să urmeze lui Hristos, el fi -
ind pus în permanență în situația de a ale-
ge între „calea cea largă” (cf. Mt. 7, 13) a 
permisivității și a așa-zisei libertăți, ce duce 
la ruină și prăbușire, și „calea cea strâmtă” 
(cf. Idem), a înfrânării și a răbdării, ce duce 
la fericirea cea veșnică.

A te călăuzi după principiile predate de 
Însuși Hristos Domnul și de ucenicii și de 
urmașii Săi înseamnă a avea repere sigure 
după care să te poți orienta în confuzia și 
răsturnarea valorilor, ce caracterizează lu-
mea aceasta. Înseamnă a urma Celui a Cărui 
Împărăție „nu este din lumea aceasta” (cf. In. 
18, 36) și a-ți însuși principii care nu se „po-
trivesc” cu cele din „lumea aceasta”. Căci ne 
spune Domnul: „nu iubiți lumea, nici cele ce 
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sunt în lume”, adică „poft a ochilor, poft a tru-
pului și trufi a vieții” (cf. 1 In. 2, 15; 16). „Și 
lumea trece și poft a ei, dar cel ce face voia lui 
Dumnezeu rămâne în veac.” (Idem, 2, 17).

Deci, toată strădania creștinului este de 
a face voia lui Dumnezeu. Așa ne îndeam-
nă și același apostol Pavel, zicând: „Să nu 
vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi 
prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este 
voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și 
desăvârșit” (Cf. Rom. 12, 2). 

Și aceasta în ce ar consta mai concret? 
Ne răspunde același apostol: 

„Dragostea să fi e nefăţarnică. Urâţi răul, 
alipiţi-vă de bine. În iubire fr ăţească, unii pe 
alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora daţi-vă 
întâietate. La sârguinţă, nu pregetaţi; cu du-
hul fi ţi fi erbinţi; Domnului slujiţi. Bucuraţi-vă 
în nădejde; în suferinţă fi ţi răbdători; la ru-

găciune stăruiţi. Faceţi-vă părtași la trebu-
inţele sfi nţilor, iubirea de străini urmând. 
Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc, binecu-
vântaţi-i și nu-i blestemaţi. Bucuraţi-vă cu 
cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. 
Cugetaţi același lucru unii pentru alţii; nu 
cugetaţi la cele înalte, ci lăsaţi-vă duși spre 
cele smerite. Nu vă socotiţi voi înșivă înţe-
lepţi. Nu răsplătiţi nimănui răul cu rău. 
Purtaţi grijă de cele bune înaintea tuturor 
oamenilor. Dacă se poate, pe cât stă în pute-
rea voastră, trăiţi în bună pace cu toţi oame-
nii” (Cf. Idem, 12, 9-18).

Acestea sunt principii pe temeiul că-
rora putem trăi frumos în vremuri urâte. 
Dumnezeu să ne ajute să le urmăm!

†Episcopul Siluan 
al Episcopiei Ortodoxe a Italiei 
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Î
n ziua de 21 octombrie 2016, se împlinesc 15 ani de când Preasfi nțitul Părinte 
Siluan a fost hirotonit întru episcop, în biserica „Sfântul Iosif” a parohiei omoni-
me de la Bordeaux, de către Înaltpreasfi nțitul Părinte Mitropolit Iosif al Europei 
Occidentale și Meridionale, împreună cu Înaltpreasfi nțitul Părinte Mitropolit Te-
ofan al Olteniei (la acea vreme) – reprezentantul Preafericitului Părinte Patriarh 

PREASFINȚITUL PĂRINTE EPISCOP 

SILUAN 
LA 15 ANI DE LA PRIMIREA DARULUI ARHIERIEI
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Teoctist –,  Înaltpreasfi nțitul Părinte Mitropolit Serafi m al Germaniei, Europei Centra-
le și de Nord, Preasfi nțitul Părinte Ambrozie, Episcop Vicar Patriarhal (la acea vreme), 
Preasfi nțitul Părinte Ioachim Băcăuanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului (la 
acea vreme) și Preasfi nțitul Părinte Petroniu Sălăjeanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ora-
diei (la acea vreme).

Cunoscând modestia și conștiinciozitatea ce îl caracterizează pe Preasfințitul 
nostru, nu îmi este deloc ușor să scriu aceste rânduri, însă sunt convins că noi toți, fi ii 
săi duhovnicești, clerici, monahi și mireni, care ne iubim Stăpânul, nu ne vom găsi 
pacea, de nu vom dezvălui cele ce le avem în inimă la acest moment aniversar. 

Dacă nu spunem noi „vor vorbi pietrele”, de aceea nu facem altceva decât să aducem 
smerită amintire despre darurile și împlinirile pe care Domnul Dumnezeu le-a revăr-
sat, nu după a noastră vrednicie, ci ca roade și binecuvântări ale neostenitei jertfi ri, de 
un deceniu și jumătate, a Episcopului Siluan, mai întâi ca Episcop – Vicar și, de opt 
ani încoace, ca și prim Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

Cum voi putea oare să uit începuturile de la Gavedo, când plecam cu Preasfi nțitul 
în diverse vizite pastorale, însă motorină aveam doar pentru dus, iar întoarcerea o 
lăsam în grija Domnului? Când nopțile le petreceam pe autostradă, și adevărata 
„licență în teologie” mi-am luat-o în lungile convorbiri duhovnicești care despărțeau 
parohiile la sute și, uneori, mii de kilometri; când Vicariatul era în parte în portba-
gaj, iar cealaltă în paraclisul de doi metri pătrați unde am trăit cele mai frumoase li-
turghii din viața mea.

Întemeierea de mănăstiri și parohii, hirotonia atâtor preoți și diaconi, hirotesia 
multor slujitori, citeți și ipodiaconi, închegarea și susținerea celor 230 de parohii 
unde se slujește continuu, purtarea de grijă necontenită față de cele Dumnezeiești, 
dar și grija față de cei afl ați în nevoi, cu timp și fără timp - acestea sunt nestematele 
ce strălucesc până și în ochii celor ce nu vor să le vadă, nestematele care încununează, 
ca o diademă, fruntea Întâiului Stătător al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. 

Și toate acesta nu sunt spre laudă, ci spre Slava lui Dumnezeu, Care a răspuns la 
truda necontenită cu care Preasfi nțitul nostru „a arat” și „a semănat” pământul du-
hovnicesc al sufl etelor miilor și miilor de români afl ați pribegi pe pământul Italiei, 
frați creștini pentru care a săvârșit „Jertfa cea fără de sânge”, s-a rugat, i-a învățat, i-a 
povățuit, i-a purtat și mereu îi poartă în sufl et și în inimă, cu răbdare și părintească 
dragoste. 

Noi, clerici, monahi și mireni, nu suntem decât „niște robi netrebnici, care am făcut 
ce eram datori să facem”, față de cât s-a străduit Episcopul nostru să ne dăruiască și să 
ne transmită, mai ales pe plan duhovnicesc, pastoral – misionar, dar și liturgic și soci-
al. Îndemnurile sale au fost mereu îndreptate spre conștiința noastră de creștini, spre 
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răspunderea pe care o avem în fața lui Dumnezeu și pentru slujirea care o face fi ecare 
dintre noi.

Pentru toate acestea care „ni s-au întâmplat” de când suntem păstoriți de Vlădica 
Siluan, îi mulțumim din inimă, și-l rugăm să primească dragostea sinceră și recunoș-
tinţa mulțumitoare pe care i le purtăm în inimă. 

Aducem acest gând smerit, încredințați fi ind de Adevărul Care grăiește în Sfânta 
Scriptură: „Și toți aceștia, mărturisiţi fi ind prin credinţă, n-au primit făgăduinţa, pentru 
că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârșirea!” (Evrei 
11, 39-40). 

Ne rugăm Bunului Dumnezeu pentru buna împlinire a lucrării misionare a 
Preasfi nțitului Părintelui nostru Episcopul Siluan în Biserica Sa, pe calea unei vieţuiri 
prin smerenie, și în credința că cei ce sunt chemați la întâietate sunt însărcinați cu mai 
multă slujire, câștigând astfel asemănarea cu Hristos, Arhiereul cel Veșnic.

Slava lui Dumnezeu pentru toate, în cer și pe pământ!

Arhimandrit Atanasie – Vicar Eparhial
Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului
Luna Octombrie, Anul Mântuirii 2016
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E
vanghelia acestei duminici, relatată de Sfântul Apostol Luca, face parte din 
Predica de pe Munte și ni se înfățișeză ca un rezumat în variantă lucanică 
a acestei Predici ce are ca temă principală Iubirea față de vrăjmași. Comen-
tatorii Noului Testament o recunosc și o încadrează drept ”Legea de aur 
a moralei creștine”. Atichitatea precreștină întrebuința numai formularea 

negativă a regulii de aur: ”Ce ție nu-ți place, altuia nu face”, iar Mântuitorul îi dă aces-
teia o formulare pozitivă, arătând astfel că nu este destul să nu facem răul, ci trebuie să 
săvârșim binele: ”Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi și voi lor tot așa”. În Ve-
chiul Testament, porunca iubirii aproapelui era clar exprimată în Lege (Lev 19, 18: 

IUBIȚI 

PE VRĂJMAȘII VOȘTRI

Luca 6, 31-36

„Zis-a Domnul: precum voiţi să vă facă vouă oamenii, 
faceţi și voi lor tot așa. Pentru că dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, 
ce mulţumire puteţi avea? Doar și păcătoșii iubesc pe cei care-i 
iubesc pe dânșii. Și, dacă faceţi bine celor care vă fac vouă 
bine, ce mulţumire puteţi avea? Doar și păcătoșii același lucru 
fac. Și, dacă împrumutaţi pe cineva de la care nădăjduiţi să 
luaţi, ce mulţumire puteţi avea? Doar și păcătoșii dau cu 
împrumut păcătoșilor, ca să primească înapoi întocmai. Voi 
însă iubiţi pe vrăjmașii voștri, să faceţi binele, și să daţi cu 
împrumut fără să nădăjduiţi nimic în schimb, și atunci răsplata 
voastră va fi  multă, și voi veţi fi  fi ii Celui prea Înalt; pentru 
că El este bun și cu cei nemulţumitori și cu cei răi. Așadar fi ţi 

milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este.”
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„Să iubești pe aproapele tău ca pe tine 
însuți”) și era cinstită de iudeii precreștini. 
Însă înțelesul noțiunii de „aproapele” nu 
era sufi cient de clar și se putea referi fi e la 
„popriul tău”, „fratele tău”, fi e la  „fi i popo-
rului tău”. În general, în iudaism, porun-
ca iubirii aproapelui apare restrânsă nu-
mai la israeliții și la prozeliții intrați deplin 
în Legământ prin circumciziune.

Mântuitorul a adus în lume noutatea 
iubirii: „Poruncă nouă vă dau vouă: să vă 
iubiți unii pe alții, precum V-am iubit și 
Eu pe voi” (In 13, 34). Domnul Iisus 
Hristos a venit să îndrepte lumea, s-o facă 
mai bună, s-o schimbe din adâncuri. 
Oamenii, cu precădere în zilele noastre, 
doresc să primească tot binele și dragos-
tea dezinteresată de la cei din jur, însă fac 
altora fi e rău, fi e – în cazuri fericite – acel 
puțin bine cât să nu se rupă acea relație. 
Sfi nții dintotdeauna ai Bisericii au strălu-
cit în mijlocul lumii în care trăiau mai ales 
prin împlinirea acestei porunci. Se naște 
aproape spontan întrebarea: de ce oame-
nii nu mai reușesc astăzi să se înalțe spre 
această minunată chemare a iubirii? Iar 
răspunsul este unul cât se poate de sim-
plu: sufletul omului contemporan este 
bolnav și are nevoie de tămăduire! Biserica, 
din acest punct de vedere, se constituie ca 
„un spital duhovnicesc” unde cu harul 
Domnului sufl etul rănit de patimi, neca-
zuri și neîmpliniri își poate recăpăta sănă-
tatea și bucuria de a trăi creștinește, prin 
Sfi ntele Taine. Dragostea în sens duhov-
nicesc este nu doar ceva mai mult decât 
simpla admirație, afecțiune de natură psi-

hologică, ci cu totul altceva, ceva care tre-
ce dincolo de simțuri și percepții imedia-
te. Calea însănătoșirii nu se face doar cu 
bune intenții, lecturi din cărți pe această 
temă, mici  acțiuni și  activ ități  de 
autocunoaștere sau „dezvoltare persona-
lă”, care sunt în vogă în vremurile noastre, 
ci printr-o transformare radicală, „meta-
noia” a întregii fi ințe, de la gândire, la ati-
tudine, la simțire, până la manifestare și 
comportament. Calea aceasta necesită în-
drumare din partea celor experimentați 
în meșteșugul vindecării sufl etești. Această 
renaștere dă posibilitatea înțelegerii și 
însușirii unui mod de viață în care dragos-
tea pentru aproapele și față de Dumnezeu 
să aibă consistență și putere, astfel viața 
să devină mărturie și lumină pentru cei 
din jur, viață la care suntem chemați cu 
toții.

Iubirea pentru vrăjmași la care mă voi 
referi acum, spre fi nal, deși paradoxală, 
este un îndemn pe care fi ecare creștin poa-
te și trebuie să-l asume. În textele evan-
ghelice, când se vorbește despre vrăjmași, 
se face referință atât la dușmanii perso-
nali, cât și la vrăjmașii naționali, iar pen-
tru creștini, la prigonitorii Bisericii. Pe 
vremea apostolilor, creștinii erau prigoniți 
și duși la moarte pentru credința lor. Evan-
gheliile le cer să răspundă răului cu bine 
și să se roage pentru prigonitorii lor. Isto-
ria Bisericii abundă în mărturii de prigoa-
ne către cei care urmează viața cu Hris-
tos, și astfel sfi nții și martirii sunt expresia 
vie a dragostei pentru Domnul și a iertă-
rii și chiar a iubirii pentru prigonitorii lor. 
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Desigur că omul redus la puterile sale fi rești nu poate iubi niciodată pe vrăjmașii săi. 
Pentru împlinirea acestei grele porunci este nevoie de puterea supranaturală a harului 
lui Hristos. Nu doar Sfântul Apostol Pavel în  Epistola sa către Romani exprimă neputința 
omului fi resc de a săvârși vreun bine, ci și Cuviosul Siluan Athonitul din vremea noas-
tră, care, tâlcuind această poruncă evanghelică, ne lasă mărturie: „Domnul m-a învățat 
să iubesc pe vrăjmași. Lipsiți de harul lui Dumnezeu nu putem iubi pe vrăjmași, dar 
Duhul Sfânt ne învață iubirea și atunci vom simți milă chiar și pentru demoni... Dacă 
te rogi pentru vrăjmașii tăi, pacea va veni asupra ta. Iar când vei iubi pe vrăjmașii tăi, 
să știi că un mare har dumnezeiesc locuiește în tine. Nu zic că este deja un har desăvârșit, 
dar e de ajuns pentru mântuire... Cel ce a învățat de la Duhul Sfânt să iubească va suferi 
toată viața pentru cei ce nu se mântuiesc, varsă lacrimi pentru oameni și harul lui Dum-
nezeu îi dă puterea de a iubi pe vrăjmașii lui” (Între iadul deznădejdii și iadul smereni-
ei, trad. de Pr. Prof. Ioan Ică și Diac. Asist. Ioan I. Jr., Ed. Deisis, Alba Iulia, 1994, p. 
142-143).

Împlinind acestă poruncă a iubirii pentru vrăjmași, în conlucrare cu harul ceresc 
al iubirii fără margini, ne putem ridica  deasupra limitelor umane care ne opresc mult 
prea jos în urcușul la care suntem chemați ca și creștini – sfi nțenia, îndumnezeirea.

Diacon Gheorghe Zavate
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Î
n Culegerea despre Rugăciunea lui Iisus, cunoscută tuturor sub numele de 
Sbornicul, egumenul Hariton al Valaamului, relatând dialogul dintre un 
monah și un preot de mir, ne învață cum să abordăm învățăturile cel mai 
greu de înțeles și practicile cele mai ostenitoare ale căutărilor noastre 
duhovnicești.

Pătruns de setea cunoașterii tainicelor forme ale înțelepțirii în Dumnezeu, 
preotul – ne spune Sbornicul – l-a rugat pe monah să îi vobească despre 

treptele rugăciunii lui Iisus, potrivit cu vârsta duhovnicească a fi ecăruia și cu sporirea 
celor ce lucrează această rugăciune. Monahul i-a răspuns cu două înțelepte exemple 
din viețile sfi nților. Primul este legat de un ucenic ce se plângea starețului său că, deși 
a citit cartea Sfântului Ioan Scărarul cu multă osteneală și atenție, nu își mai amintea 
nimic din aceasta. Starețul l-a privit cu dragoste și l-a liniștit povățuitor cu cea mai sim-
plă și lămuritoare afi rmație: „Dragul meu, acest soi de carte se poate ține în minte doar lu-
crând-o”.

Al doilea exemplu al monahului din Sbornic este un caz petrecut cu avva Pavel cel 
Simplu, ucenicul marelui Antonie. Se spune că, mânat de dorința de a pătrunde știința 
rugăciunii, cuviosul s-a apropiat într-o zi de ostenitorul său învățător și l-a rugat să-l 
învețe Psaltirea, pe care acesta o știa pe dinafară și o repeta neîncetat. Sfântul Antonie 
a început pe dată să-i rostească primul psalm, cu vocea așezată pe cărarea bătătorită a 

ÎNTRE „A ȘTI” ȘI „A TRĂI”

CUVÂNT

FILOCALIC
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rugăciunii: „Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor...”. Și când a încer-
cat bătrânul avvă să ducă mai departe rugăciunea, l-a oprit cuviosul Pavel, spunându-i: 
„Așteaptă... celelalte mi le vei spune când voi învăța acestea”. Și, smerit, a început osteni-
torul Pavel rugăciunea Psaltirii căutând să-și însușească prima sa treaptă: „Fericit băr-
batul care ...”.

Concluzia monahului din Sbornic, după aceste două exemple, este prin ea însăși 
călăuzitoare spre lumina cunoștinței: „Din aceste pilde, dumneavoastră vedeți – îi spu-
ne preotului doritor de cunoaștere – că știința vieții celei duhovnicești se învață nu prin-
tr-o însușire teoretică a minții, ci prin încercarea practică a vieții”.

Pr. Trandafi r Vid
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R
ugăciunea este una dintre lucră-
rile duhovnicești care îl angajea-
ză cel mai mult pe om, și  aceas-

ta deoarece nu doar mintea și inima se 
roagă, ci și trupul participă la ceea ce se 
petrece în interiorul omului, în virtutea 
unirii dintre trup și sufl et și a faptului că 
trăsăturile chipului lui Dumnezeu din om 
sunt imprimate, prin sufl et, în trup1. 

Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să 
ne rugăm neîncetat (I Tes. 5, 17), însă 
locurile, timpul și neputințele noastre ne 
determină „să ne prezentăm” într-un mod 
anume „înaintea” lui Dumnezeu, în fi e-
1. De aceea, creștinii care și-au luminat rațiunea, 

și-au alipit simțirea de lucrurile nepieritoare și 
și-au mișcat mereu voința spre ele, prin harul 
Duhului Sfânt, au ajuns să-și sfi nțească și trupul 
într-o așa de mare măsură încât au devenit sfi nți, 
iar moaștele lor dau mărturie despre această par-
ticipare a trupului la sfi nțenia sufl etului.

care situație. Într-un fel anume ne rugăm 
în intimitatea noastră, acolo unde ne 
îndeamnă Domnul să intrăm, când spune: 
„… când te rogi, intră în cămara ta și, 
închizând ușa, roagă-te Tatălui tău, Care 
este în ascuns, și Tatăl tău, care vede în 
ascuns, îți va răsplăti ție” (Mt 6, 6), și 
într-alt fel ne rugăm în biserică. Una este 
atmosfera colțului de rugăciune din casă 
și alta este atmosfera din biserică, creată 
prin prezența icoanelor, a cântării 
duhovnicești, a gesturilor liturgice și a slu-
jirii Dumnezeieștii Liturghii, ce nu 
cunoaște comparație cu nici o altă slujbă 
ori rugăciune.

Ambele tipuri de rugăciune, atât cea 
din cadrul cultului particular, cât și cea 
din cadrul comunității bisericești, sunt 
însoțite de nenumărate gesturi ale trupu-
lui. În intimitatea sa, fi ecare are libertatea 

Dicţionar   
LITURGIC

Despre ridicarea 
mâinilor la rugăciune (i)
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de a se ruga cum simte de cuviință: stând 
în picioare, în genunchi, pe un scaun sau 
chiar culcat, în caz de boală și neputință; 
cu mâinile pe lângă trup, încrucișate pe 
piept, ținând cartea de rugăciune în mână 
sau cu mâinile întinse către Dumnezeu, 
poate face metanii (gest al supunerii 
desăvârșite față de Dumnezeu și simbol 
al Morții, Îngropării și Învierii Domnului) 
ori închinăciuni sau pur și simplu stă ne-
clintit, în genunchi sau pe un scăunel, cu 
capul ușor plecat spre piept, și se roagă, 
închizându-și simțurile exterioare pentru 
liniștire și rugăciune mai fi erbinte. 

În cadrul slujbelor din locașul de cult 
se regăsesc aceleași gesturi, însă ele trebu-
ie să se desfășoare după rânduielile litur-
gice ale Bisericii, și nu după libertatea pe 
care o are fi ecare creștin în a-și organiza 
rugăciunea în casa sa. În acest sens, dăm 
doar câteva exemple: când  se citește 
Evanghelia, creștinii  ar trebui, în mod nor-
mal, să stea drepți (așa cum îndeamnă pre-
otul prin cuvintele: „Înțelepciune! Drepți! 
Să ascultăm Sfânta Evanghelie!”) ori în ge-
nunchi (ca excepție pentru cei neputincioși 
ori obosiți de muncă, dar nu ca regulă) și 
nicidecum stând jos; de asemenea, la sluj-
bele care au un caracter mai special, cu 
săvârșiri de metanii mari, metanii mici (în-
chinăciuni), plecăciune de iertare și alte-
le (cum este cazul Pavecerniței Mari, care 
se săvârșește dimpreună cu Canonul 
Sfântului Andrei în prima săptămână a 
Postului Paștelui), trebuie să fie o bună 
rânduială, creștinii urmând exemplul pre-
otului și al cântărețului pentru a se păstra 

ordinea, așa cum îndeamnă Sfântul Apostol 
Pavel când zice: „Dumnezeu nu este al ne-
orânduielii, ci al păcii” (I Cor. 14, 33). 

Am amintit aceste câteva lucruri pen-
tru că în cele ce urmează vom stărui puțin 
asupra  unuia dintre gesturile liturgice care 
atrage poate cel mai mult atenția credin-
cioșilor în timpul Sfi ntei Liturghii, și anume 
ridicarea mâinilor de către preot, la anu-
mite rugăciuni. 

Gestul acesta se găsește în tradiția po-
porului Israel încă din perioada străveche 
și se pare că-și are originea în gestul lui 
Moise care, atunci când își ținea mâinile 
întinse în chipul crucii și cu „toiagul lui 
Dumnezeu” într-una din mâini, Israel bi-
ruia pe amaleciţi (Ieș. 17, 8-13). Prin acest 
gest, Moise își înălța rugăciunea către 
Dumnezeu și poporul biruia, dar însem-
nătatea gestului e mult mai mare, căci to-
iagul din mână simboliza Crucea, iar 
brațele întinse, Jertfa Mântuitorului prin 
care noi toți aveam să fi m izbăviți2. 

Că gestul a fost perpetuat în rugăciu-
nile evreilor stau mărturie mai multe locuri 
din Cartea Psalmilor: „Ascultă glasul rugă-
ciunii mele, când mă rog către Tine, când 
ridic mâinile mele către locașul Tău cel 
sfânt” (Ps. 27, 2); „Așa te voi binecuvânta 
în viața mea și în numele Tău voi ridica 
mâinile mele” (Ps. 62, 5); „Noaptea, 
ridicați mâinile voastre spre cele sfi nte și 
binecuvântați pe Domnul” (Ps. 133, 2); 
„Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia 

2. A se vedea Condacul al 5-lea de la Acatistul 
Acoperământului Maicii Domnului și Podobia 
în glas III, În chipul Crucii, Moise, în munte…
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înaintea Ta; ridicarea mâinilor mele, jertfa 
de seară” (Ps. 140, 2); „Tins-am către Tine 
mâinile mele, sufl etul meu ca un pământ 
însetat și fără de apă…” (Ps. 142, 6). Chiar 
dacă, la prima vedere, toate textele par să 
vorbească despre un gest ce însoțește rugă-
ciunea personală, în intimitate, acest gest 
se găsea cu siguranță și în practica rugă-
ciunii de la Cortul Mărturiei și, mai târ-
ziu, de la Templu. 

În Noul Testament, lucrurile pot fi  ob-
servate ceva mai clar lecturând capitolul 
al II-lea din Epistola I către Timotei, unde 
Apostolul Pavel îl îndeamnă pe ucenicul 
său, dimpreună cu toată comunitatea pe 
care o păstorea, „…să aducă mulțumiri 
pentru toți oamenii, pentru împărați și 
pentru toți cei ce sunt în înalte dregăto-
rii…”, iar la un moment dat zice: „… vreau 
ca bărbații să se roage în tot locul, ridi-
când mâini sfinte, fără mânie și fără 
șovăire…” (I Tim. 2, 1-2; 2, 8). Din con-
text se poate observa că Apostolul se adre-
sează întregii comunități să stăruie în ru-
găciuni, dar numai pe bărbați îi îndeamnă 
să se roage ridicând mâinile, și nu se spe-
cifi că dacă în cadrul rugăciunii comuni-
tare sau în oricare loc, expresia „în tot lo-
cul” putând trimite cu gândul atât la orice 
loc de adunare al creștinilor, cât și la ori-
ce loc în care omul își petrece timpul. 

Din primele secole creștine, avem mai 
multe mărturii despre ridicarea mâinilor 
în rugăciune. Astfel, Tertulian, într-una 
dintre lucrările sale, vorbind despre 
condițiile adevăratei rugăciuni (lipsa mâ-
niei din sufl et, spălarea mâinilor etc.), ne 

dă câteva amănunte despre ridicarea mâi-
nilor: „Noi nu numai că le ridicăm, dar 
chiar le întindem în felul pătimirii 
Domnului și, rugându-ne, ne mărturisim 
în Hristos”. Îndeamnă apoi pe credincioși 
să nu stea jos la sfintele rugăciuni din 
Biserică, ci mai degrabă să ridice mâinile 
către Dumnezeu, cu adâncă smerenie, ast-
fel: „Mai degrabă vom adresa lui Dumnezeu 
rugăciunile noastre cu modestie și 
umilință, cu mâinile ridicate nu exagerat 
și ostentativ, ci măsurat și cuviincios, fără 
să ne înălțăm cu aroganță privirile”3. 

Despre același gest al ridicării mâini-
lor în rugăciune găsim câteva informații și 
în viața Sfântului Împărat Constantin, des-
pre care Eusebiu de Cezareea spune că le 
dăduse poruncă soldaților încă necreștinați 
ca în zi de duminică să spună o rugăciune 
cu mâinile ridicate către cer (după cum el 
însuși le arătase), pentru că „nu li se cădea 
să-și pună nădejdea în lănci și în platoșe 
sau în vigoarea lor trupească, ci se cuve-
nea ca și ei să recunoască în Dumnezeu, 
Cel afl at mai presus de toate, pe Dăruitorul 
a tot binele și chiar al biruinței…”4. 

Mărturii despre acest gest liturgic gă-
sim și la unii Sfi nți Părinți, dar și în icono-
grafi a bizantină. Însă, despre acestea, în 
articolul viitor…    

Pr. Daniel Stîngă

3. Tertulian, Despre rugăciune, în Colecția PSB, Vol. 
3 , EIMBOR, București, 1981, p. 237-238.

4  Eusebiu de Cezareea, Viața lui Constantin cel 
Mare, în Colecția PSB, Vol. 14, EIMBOR, 
București, 1991, p.166-167.
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S
fânta Haritina a viețuit în 
t i m p u l  î m p ă r a t u l u i 
Dioclețian (284-305). Ră-
masă orfană de mică, a fost 
crescută de creștinul Clau-
diu. Acesta s-a milostivit de 

dânsa și, luând-o acasă, a crescut-o și a iu-
bit-o ca pe fi reasca lui copilă, căci cu ade-
vărat avea de ce să o iubească. Ajungând 
în vârstă, s-a arătat nu numai de o frumu-
seţe deosebită a chipului, ci și cu podoa-
ba obiceiurilor bune, fi ind blândă, smeri-
tă, ascultătoare, tăcută, curată la sufl et și 
înţeleaptă. Însă cel mai important lucru 
era credinţa ei în Hristos, a cărui roabă și 
mireasă a devenit; crezând în El, s-a aprins 
cu multă dragoste și s-a făcut mireasa Lui, 
păzindu-și fecioria și petrecând la un loc 
deosebit în singurătate. Stăpânul ei care a 
crescut-o n-o oprea de la un gând bun ca 
acesta, ci se bucura de viaţa ei cea curată 
și sfântă și de aceea i-a zidit o casă liniști-
tă în care vieţuia, învăţând ziua și noaptea 
Legea Domnului. Pe credincioșii care o 

SFÂNTA MUCENIȚĂ

HARITINA

5 OCTOMBRIE

cercetau îi învăţa, povăţuindu-i cu cuvin-
te folositoare spre mântuire, iar pe cei ne-
credincioși îi aducea la credinţă, propo-
văduindu-L pe Hristos. Tuturor le-a fost 
pildă de credinţă și de viaţă plăcută lui 
Dumnezeu.
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Dar Diocleţian, necredinciosul împărat, a început prigoană mare împotriva creș-
tinilor de pretutindeni spre a-i chinui, mai ales pe aceia care aveau o viaţă îmbunătă-
ţită. În acea vreme, Sfânta Haritina a fost pârâtă că este creștină și că pe mulţi elini i-a 
întors la dreapta credinţă. Iar guvernatorul, auzind de acestea, a scris îndată stăpânu-
lui ei, poruncindu-i să trimită la dânsul pe Haritina. Acesta, citind scrisoarea, s-a mâh-
nit foarte mult și, îmbrăcându-se în haină aspră, plângea pentru dânsa, văzând că nu 
poate să se împotrivească puterii guvernatorului. Iar sfânta, târâtă fi ind de soldaţi, îi 
zicea: „Dă-mi drumul, stăpânul meu, și nu te mâhni, ci bucură-te, căci pentru păcate-
le mele și ale tale voi fi  jertfă primită de Dumnezeu”. Iar ostașii, mâniindu-se, au smuls-o 
din mâinile stăpânului ei precum lupii o oaie și au dus-o în faţa guvernatorului, iar 
Claudiu o petrecea cu plângere și zicea: „Pomenește-mă la Cerescul Împărat când vei 
sta înaintea Lui, în ceata sfi ntelor muceniţe”.

Fiind dusă Sfânta Haritina la guvernator, a stat înaintea lui, chemând cu inima sa 
pe Dumnezeu în ajutor. Iar acesta a întrebat-o: „Oare sunt adevărate cele ce am au-
zit despre tine, fecioară, că ești creștină și înșeli pe mulţi, aducându-i la credinţa ne-
curată?”. Iar Sfânta Haritina a răspuns cu îndrăzneală, zicând: „Este adevărat că sunt 
creștină, dar ceea ce zici că înșel pe oameni nu e adevărat, pentru că de la înșelăciu-
ne îi întorc pe cei rătăciţi și îi povăţuiesc la calea cea adevărată, ducându-i la Hristosul 
meu, întru Care credinţa nu este necurată, precum spui, ci este sfântă și dreaptă. 
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Toată credinţa voastră este plină de ne-
curăţie, pentru că voi credeţi în necura-
ţii și viclenii diavoli și faceţi voia lor”. 
Auzind acestea, guvernatorul s-a mâniat 
și a poruncit să fi e bătută fără cruţare și 
apoi să fi e trecut un lanţ de fi er pe gru-
mazul ei și așa a trimis-o să fi e judecată 
de consul, judecătorul cel nedrept.

Judecătorul i-a pus mai întâi în faţă 
toate uneltele de schingiuire, apoi a grăit 
către dânsa: „Miluiește-te pe tine singu-
ră, mai înainte de a fi  pierdută cu munci 
cumplite. Primește sfatul cel bun și adu 
jertfă zeilor nemuritori, pentru că în felul 
acesta vei afl a trei mari lucruri folositoa-
re ţie: pe zei îi vei îmblânzi, de la împărat 
vei dobândi daruri și ţie îţi vei păzi frumu-
seţea cea înfl orită a tinereţilor tale, întrea-
gă și neveștejită de muncile cele cumpli-
te”. Auzind acestea, muceniţa și-a ridicat 
ochii spre cer, căutând ajutor de acolo, 
apoi, făcându-și semnul crucii, a grăit că-
tre judecător: „Iscusit ești, o! judecătoru-
le viclean și nedrept, dar nimic nu va spo-
ri uneltirea ta, căci nu mă vei prinde prin 
vicleșug, nici nu mă vei înfricoșa, îngro-
zindu-mă cu muncile, nici sfătuindu-mă 
nu mă vei putea duce la păgânătatea ta și 
nu vei schimba în mine hotărârea mea de 
a pătimi pentru Hristos. Sfătuiește-te pe 
tine cele ce îţi sunt de folos și nu te mai 
închina neînsufl eţiţilor idoli, ca să nu pie-
ri vândut diavolilor pe care îi cinstești ca 
pe niște dumnezei”.

Judecătorul, auzind aceste cuvinte, a 
început s-o batjocorească și a poruncit 
să-i fi e tuns capul. Iar ea, ca un mielușel 

fără glas, tăcea înaintea celui ce o tundea, 
vorbind numai în sine cu iubitul său Mire, 
rugându-L să-i dea putere să îndure cu tă-
rie nevoinţa muceniciei. Apoi, după ce au 
tuns-o, i-a crescut îndată părul pe cap, mai 
lung și mai frumos decât cel dinainte. 
Văzând acest lucru, judecătorul s-a um-
plut de mânie și a poruncit să i se pună 
înainte cărbuni aprinși, pe care, turnân-
du-i pe sfântul ei cap, a ars-o foarte tare. 
Apoi a turnat oţet peste trupul ars, înmul-
ţindu-i cumplitele dureri. Iar sfânta răb-
da și se ruga lui Dumnezeu, zicând: 
„Doamne Iisuse Hristoase, ajutorule cel 
tare al celor ce nădăjduiesc spre Tine, 
Acela care pe cei trei tineri i-ai păzit ne-
arși în mijlocul văpăii celei arzătoare, aju-
tă-mi să suport chinurile pe care pentru 
Tine le îndur, întărește-mă, ca nu cumva 
să-mi zică și mie vrăjmașul: Unde este 
Dumnezeul tău?”. După rugăciune, a sim-
ţit o ușurare în dureri și mulţumea lui 
Dumnezeu. Însă schingiuitorul n-a înce-
tat a abate asupra ei chinuri și mai mari, 
căci, înfi erbântând în foc ţepușe de fi er, 
le-a înfi pt în pieptul ei, apoi i-a ars coas-
tele cu lumânări aprinse. Iar ea, neluând 
în seamă focul cel material, se aprindea 
mai mult cu văpaia dragostei dumneze-
iești și nu înceta a mărturisi cu inima și cu 
gura numele lui Iisus Hristos. După aces-
tea chinuitorul a osândit-o să fi e înecată 
în mare.

Luând-o slujitorii, au dus-o pe ţărm, 
iar sfânta, mergând, striga către Dumnezeu 
așa: „Mulţumesc Ţie, Doamne, Dumnezeul 
meu, că pentru numele Tău cel sfânt, după 
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ce am fost arsă de foc, voi trece prin apa 
mării. Binevoiește să mă arăţi curată în 
ziua Învierii. Arată acum, ca și de-a puru-
rea, minunile Tale în mine, prin care mai 
mult se va putea proslăvi numele Tău cel 
prea mare, în veci”. Ajungând, slujitorii 
i-au legat o piatră grea de grumaz și au 
aruncat-o în adâncul mării. Făcându-se 
aceasta, îndată piatra s-a dezlegat și s-a 
afundat în mare, iar sfânta, întărindu-se 
cu puterea Celui Preaînalt, în chip nevă-
zut, stătea deasupra valurilor mergând în 
picioare pe apă, ca și cum marea ar fi  fost 
un drum de piatră și, ieșind la mal, s-a dus 
înaintea judecătorului și i-a zis: „Uitaţi-vă 
și vedeţi puterea Hristosului meu și cre-
deţi în El”. Iar judecătorul, văzând-o că a 
ieșit vie din mare, s-a mirat și tăcea umi-
lit. Apoi, venindu-și în fi re, zicea că este 
vrăjitoare și cu ajutorul vrăjilor a ieșit vie 
din mare și a poruncit celor care erau de 
faţă s-o apuce și s-o lege goală de o roată, 
iar sub roată au înfi pt unelte de fi er ascu-
ţite, cuţite și săbii și au turnat mulţime de 
cărbuni aprinși, apoi a poruncit muncito-
rilor să întoarcă roata pe care era legată 
sfânta, ca în felul acesta trupul ei să fie 
zdrobit de uneltele ascuţite de sub roată 
și să fi e ars de cărbunii cei aprinși și astfel 
durerea să fi e îndoită.

Începînd slujitorii a chinui pe sfântă, 
îndată roata a stat nemișcată și mâinile 
slujitorilor au slăbit, iar cărbunii aprinși 
s-au stins și sfânta a rămas nevătămată, 
pentru că îngerul Domnului o apăra și pă-
zea pe mireasa lui Hristos. Judecătorul s-a 
umplut de mai mare mânie și a poruncit 

să-i smulgă unghiile mâinilor și picioare-
lor, apoi să-i zdrobească toţi dinţii, iar ea 
a răbdat toate acestea cu multă bărbăţie. 
Apoi s-a gândit nelegiuitul să-i necinsteas-
că fecioria și a poruncit să fi e chemată mul-
ţime de oameni nerușinaţi și să fi e dată lor 
spre necinstire. Iar ea, auzind ce plănuia 
nelegiuitul judecător, a zis: „Cu mine este 
Hristosul meu, care tot planul vostru vi-
clean îl va risipi și acum va lua la Sine su-
fl etul meu fără de prihană”.

Zicând acestea, și-a înălţat mîinile și 
și-a ridicat ochii în sus, rugându-se din 
toată inima lui Dumnezeu ca s-o izbăveas-
că din mâinile necuraţilor. Și, fi ind acolo 
desfrânaţii aceia, pe când voiau s-o ia, în-
dată ea și-a dat curatul și nevinovatul său 
sufl et în mâinile lui Dumnezeu și trupul 
ei cel fecioresc a rămas mort în mijlocul 
acelor nelegiuiţi plini de poft ă necurată. 
Judecătorul, văzând-o moartă, a poruncit 
ca trupul ei să fi e pus într-un sac și, um-
plându-l cu nisip, să-l arunce în mare. 
Astfel, au înecat-o în adâncul mării pe ea 
care, atunci când era vie, umbla pe deasu-
pra apelor. Iar după trei zile, ridicându-se 
valurile mării, au scos-o la mal, fără nici o 
stricăciune din pricina apei.

Claudiu, care o crescuse pe sfântă ca 
pe fi ica sa, luând cinstitul și prea chinui-
tul ei trup cu plângere și cu bucurie, l-a 
dat cuviincioasei îngropări, slăvind pe 
Mântuitorul Hristos, pe Care să-L cinstim 
și noi, că S-a binecuvântat întru sfi nții Săi 
în veci. Amin.

Preot Gelu-Valentin Porumb
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                                 ÎNCEPUTURI, STUDII ȘI… PROFESOR UNIVERSITAR

O
pera mitropolitului Irineu Mihălcescu este comparabilă cu cea a unui alt ti-
tan al culturii românești, savantul Nicolae Iorga. În volumul omagial publi-
cat la pensionarea sa și a decanului I. Popescu-Mălăești, fostul său asistent 
Emilian Vasilescu înregistrează 540 de lucrări care au fost evaluate la peste 
17.500 pagini tipărite și la circa 150.000 pagini de manuscris. Opera sa a 

fost împărţită sub propria-i supraveghere în nouă capitole: „Apologetică și Istoria religiuni-
lor”, „Dogmatică și simbolică”, „Alte discipline teologice”, „Chestiuni bisericești”, „Educaţie 
religioasă și morală”, „Manuale de religie”, „Cronica bisericească internă – Cronica biseri-
cească externă – Chestiuni mărunte”, „Recenzii, dări de seamă și note”, „Diverse”. O viaţă dă-
ruită culturii, începută într-un sătuc din comuna Pătârlagele, judeţul Buzău.

Irineu Mihălcescu (Ioan la botez), personalitate proeminentă a teologiei românești, 
membru al Academiei Române post-mortem, unul dintre cei mai mari dogmatiști ai 
Bisericii Ortodoxe Române, decan al Facultăţii de Teologie din Chișinău în anii 1926-1927 
și al Facultăţii de Teologie din București în 1927-1929 și 1933-1936, s-a născut la 24 

MITROPOLITUL 

IRINEU MIHĂLCESCU  

AL MOLDOVEI,

supranumit „dascălul teologiei româneşti” 

sau „teologul martir”

„Un mare apărător al credinţei creștine în 
general, al credinţei ortodoxe în special, un 
mare educator și un mare iubitor de viaţă 
liturgică și de misiune ortodoxă.”

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
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aprilie 1874, ca al șaselea copil din cei zece 
ai unui preot din satul de munte Valea Viei, 
comuna Pătârlagele, judeţul Buzău. Primii 
pași în viaţă i-a făcut sub îndrumarea pă-
rinţilor săi, Ioan și Elena Mihălcescu.

Din școala satului trece la gimnaziul din 
B u z ă u ,  u n d e  u r m e a z ă  d o u ă  c l a s e 
(1887-1889). Printre colegii săi se numără 
fi guri ilustre ale culturii și știinţei românești. 
Astfel, a fost coleg de clasă cu Constantin 
I. Parhon, celebru om de știinţă, medic en-
docrinolog și neuropsihiatru, creatorul șco-
lii românești de endocrinologie și unul din 
fondatorii ei pe plan mondial. I-a mai avut 
colegi pe Aristide N. Demetriade, viitorul 
mare actor, ca și pe viitorul savant, fi lozof, 
psiholog și logician, doctor în medicină 
Nicolae Vaschide, fi ul comerciantului State 
Vaschide din Buzău, premiantul gimnaziu-
lui, care va deveni unul dintre întemeieto-
rii psihologiei românești și ai psihologiei 
experimentale pe plan mondial.

După doi ani de gimnaziu se mută la 
Seminarul din Buzău, unde face încă doi ani 
(1889-1891). Cursul superior îl împlinește 
la  Seminarul  Central  din București 
(1891-1895). O primă recunoaștere a inte-
ligenţei sale tenace o constituie numirea sa 
ca preparator de limba greacă la Seminarul 
Central, începând chiar din clasa a VIII-a, 
numire care a fost posibilă datorită cunoș-
tinţelor acumulate de la dascălii buzoieni, în 
special la limbile clasice.

De la Seminar, Ioan Mihălcescu trece 
la Facultatea de Teologie din București 
(1895-1899), unde, la 30 iunie 1899, splen-
dida teză despre Sinodul III din Efes  îl în-

cununează cu titlul de licenţiat. Fostul său 
student Nichifor Crainic, în volumul oma-
gial dedicat ieșirii la pensie, consemnează 
laudativ: „Teza de licenţă despre Sinodul III 
ecumenic, retipărită ulterior, e o lucrare isto-
rică și dogmatică deopotrivă, care vădește de 
la început o seriozitate știinţifi că puţin obiș-
nuită la noi. Autorul merge direct la izvoare-
le de mâna întâia ale chestiunii, despicându-i 
cu o remarcabilă siguranţă de sine sensul dog-
matic și situând-o cu o suverană claritate în 
împrejurările istorice care i-au dat naștere” 
(Studii Teologice, publicaţie a Facultăţii de 
Teologie din București, an VII, 1938-1939, 
p. 9). În afară de teza de licenţă, tânărul 
Ioan mai cucerise un succes cu lucrarea 
Istoria Bisericii Române de la 1800 la 1850 
și a literaturii teologice din această epocă, în-
cununată cu premiul Universităţii din 
București. 

Urmează studiile de specializare la 
Facultatea de Teologie din Berlin și Leipzig. 
Stagiul berlinez se caracterizează îndeosebi 
prin participarea la lucrările colegiului pen-
tru „studiul confesiunilor comparate” al lui 
Adolf Harnack, căruia fostul student îi va 
păstra o amintire neștearsă. Stimulat de ase-
menea preocupări, Mihălcescu publică încă 
din această epocă opera sa Teologia simboli-
că. Timp de trei ani (1901-1903), Ioan 
Mihălcescu a cunoscut cea mai rodnică ac-
tivitate din cariera sa intelectuală. Atunci a 
redactat lucrarea de doctorat care-l va impu-
ne atenţiei lumii occidentale. La Leipzig își 
va lua doctoratul în fi lozofi e în 1903, summa 
cum laude, cu o teză despre fi lozoful Sabatier, 
sub conducerea profesorului M. Heinze.
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După studiile de specializare de la 
Facultăţile de Teologie din Berlin și Leipzig, 
s-a întors în ţară și a participat la concur-
sul pentru ocuparea unui post de profesor 
la Facultatea de Teologie din București. S-a 
impus în faţa celor trei contra-candidaţi 
prin lucrarea de abilitare Raportul dintre 
Religiune și Morală, fi ind numit, în iunie 
1904, profesor agregat de Teologie 
Dogmatică și Simbolică, patru ani mai târ-
ziu fi ind confi rmat titular. A ocupat timp 
de 35 de ani postul de profesor universi-
tar, încercând să acopere lacunele învăţă-
mântului teologic românesc prin predarea 
cursurilor de „Teologie fundamentală” sau 
„Apologetică”, în anul III de studii, precum 
și cosmogonia popoarelor biblice din 
Antichitate și a celor moderne. Toate aces-
te „inovaţii” vor fi  sintetizate în Manualul 
de Istoria Religiunilor lumii, tipărit în 1946. 

Ioan Mihălcescu este considerat un des-
chizător de drumuri nu numai în teologie, 
dar și primul cercetător român al Istoriei 
religiilor, urmat în munca sa de marele is-
toric al religiilor, Mircea Eliade! 

MĂRTURII!

În memoriile sale Zile albe, zile negre, 
Nichifor Crainic mărturisea: „Am urmărit 
în anii de studenţie toate cursurile de fai-
mă ale Universităţii și am constatat cu mân-
drie că nu e unul care să se asemene cu fru-
museţea acestuia, care se preda la Facultatea 
noastră (cursul prof. I. Mihălcescu). 
Entuziasmat, îmi aduceam prietenii de la 
celelalte facultăţi ca să-l asculte. Era o săr-
bătoare”.

Același student și mare admirator al pro-
fesorului Mihălcescu, Nichifor Crainic, nota: 
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„În carenţa de talent a literaturii teologice ro-
mânești, PS Irineu e un model de reînălţare 
a scrisului către nivelul de frumuseţe incom-
parabilă al marii tradiţii răsăritene, în con-
cepţia căreia frumosul a fost vestmântul in-
dispensabil al adevărului” (Studii Teologice, 
anul VII, 1938-1939, p. 13).

Preotul prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, 
în Dicţionarul teologilor români (Editura 
Univers Enciclopedic, București, 1996), re-
zumă personalitatea ilustrului cărturar: „A 
publicat numeroase studii de Dogmatică, 
Apologetică, Istoria religiilor, traduceri, fi -
ind considerat cel mai mare teolog român al 
vremii sale. Participant la întruniri cu carac-
ter ecumenist peste hotare: Congresul 
Alianţei universale pentru înfrăţirea popoa-
relor prin Biserică – Praga (1928), conferin-
ţe în străinătate, prin care a făcut cunoscută 
Ortodoxia în cercurile catolice și protestan-
te din Apus”.

PREOT, ARHIEREU-VICAR, 
LOCŢIITOR DE EPISCOP, 

LOCŢIITOR DE MITROPOLIT 
ȘI… MITROPOLIT!

În anul 1923 a fost hirotonit preot de 
patriarhul Miron Cristea, la parohia Amzei 
din București, dar după numai 13 ani de 
preoţie, în anul 1936, Ioan Mihălcescu a 
rămas văduv, soţia sa, Anastasia, mutân-
du-se la cele veșnice. Imediat a intrat în 
monahism la mănăstirea Sinaia, unde a 
fost tuns sub numele de Irineu, iar apoi a 
fost ridicat la rangul de arhimandrit. Tot 
în anul 1936, în timpul patriarhului Miron 

Cristea, a fost ales arhiereu-vicar al 
Arhiepiscopiei Bucureștilor, hirotonit pe 
17 octombrie cu titlul de „Târgovișteanul”, 
și a fost desemnat să conducă secţia cul-
turală a Consiliului arhiepiscopal. Între 1 
noiembrie 1938 și 1 noiembrie 1939 a fost 
locţiitor de episcop al Râmnicului, iar în 
noiembrie 1939 a fost ales locţiitor de mi-
tropolit al Olteniei. A fost ales mitropolit 
al Moldovei la 29 noiembrie 1939 și insta-
lat pe 17 decembrie. A păstorit la Iași în-
tre anii 1939 și 1947. 

Ca ierarh, a efectuat vizite canonice la 
numeroase parohii și mănăstiri din 
Arhiepiscopia Iașilor, s-a îngrijit de învă-
ţământul teologic organizând diferite con-
ferinţe religioase, s-a preocupat de strân-
gerea de fonduri pentru ajutorarea 
săracilor, a achitat din salariul său taxele 
unor elevi bursieri. 

După pierderile teritoriale suferite de 
România în vara anului 1940 (prin note-
le ultimative din 26 și 27 iunie, România 
a fost nevoită să cedeze Rusiei teritoriile 
Basarabiei și Bucovinei de Nord), Eparhia 
Moldovei și Sucevei s-a confruntat cu o si-
tuaţie nouă, refugiaţii. Astfel, mitropoli-
tul a reușit să repartizeze aproximativ 100 
de preoţi basarabeni refugiaţi la parohiile 
din Arhiepiscopia Iașilor, unde urmau să 
slujească împreună cu parohii locali, lu-
crare administrativă ce-i va aduce „un plus 
de dragoste și apreciere din partea bolșe-
vicilor”! A trimis preoţi confesori pe front 
sau în spitalele de campanie pentru a ţine 
predici ostașilor în vederea ridicării mo-
ralului și a conștientizării faptului că răz-
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boiul pe care îl poartă este unul sfânt, pen-
tru reîntregirea ţării și biruinţa crucii 
(mitropolitul însuși dovedindu-se un aprig 
predicator împotriva comunismului și a 
samavolniciei raptului de la 1940), dar cel 
mai mult s-a dovedit un neînduplecat duș-
man al „Bestiei bolșevice”!

SFÂRȘITUL 
MITROPOLITULUI IRINEU

Regimul comunist instaurat defi nitiv la 
București la 30 decembrie 1947 mai avea de 
dat o ultimă lovitură. După Monarhie, Bise-
rica naţională era ultimul bastion ce trebuia 
să cadă. Mai întâi, comuniștii au încercat să-l 
înlăture pe Mitropolitul Moldovei cu ajuto-
rul octogenarului Patriarh. În arhivele Mă-
năstirii Neamţ există un document la care 
fac trimitere mai mulţi martori oculari.

Despre ce anume este vorba? Câţiva ti-
neri preoţi din Mitropolia Moldovei pre-
zentau, în anul 1947, Patriarhului Nicodim 
Munteanu un dosar confi denţial privind 
înscenarea unui proces mitropolitului în 
funcţie,  Ir ineu Mihălcescu. Întâiul 
Stătător al B.O.R. urma să-și dea doar acor-
dul și să pună rezoluţia. Dosarul cuprin-
dea mărturii din partea unor preoţi și mai 
multe extrase din presa timpului care ar fi  
permis judecarea  și condamnarea marelui 
teolog „pentru crimă de activitate intensă 
contra clasei muncitoare”. Mitropolitul 
Irineu a avut de-a lungul tranziţiei comu-
niste o atitudine promonarhistă și nedisi-
mulat dușmănoasă faţă de regimul comu-
nist. Mai mult, devenise un simbol al 
rezistenţei anticomuniste (în lucrarea aceas-

ta, din fericire, nu a fost singurul reprezen-
tant al Patriarhiei Române).

   Aceiași martori oculari afi rmă că bătrâ-
nul Patriarh a citit referatul și a declarat in-
dignat că „refuză să semneze o asemenea mâr-
șăvie”. Documentul clasat se află în arhiva 
secretă a Mănăstirii Neamţ. Ceea ce a urmat 
se cunoaște. Cei doi înalţi ierarhi, Patriarhul 
Nicodim Munteanu și Mitropolitul Irineu 
Mihălcescu au murit în condiţii suspecte. 

În revista Casa, an 4, nr. 6-7, 1996, la ru-
brica „Restituiri”, Cicerone Ioniţoiu reface 
tabloul exterminării conducerii spirituale a 
României. Printre cei omorâţi sau arestaţi 
și închiși în pușcăriile comuniste între 1947 
și 1964 se afl ă și cei doi Înalţi Ierarhi. Irineu, 
un adversar permanent și neobosit al bol-
șevismului și al marxismului ateu, asemeni 
lui Nicolae Popovici, Grigorie Leu ș.a., tre-
buia să moară, pentru ca lucrarea de supu-
nere a Bisericii strămoșești să poată fi  dusă 
la bun sfârșit!

Astfel, Ioan Irineu Mihălcescu a fost obli-
gat să se retragă din scaunul de Mitropolit al 
Moldovei pe 16 august 1947 și a murit, în 
condiţii suspecte (se presupune otrăvit), pe 
3 aprilie (sau 5 aprilie după alte surse) 1948, 
la mănăstirea Agapia. 

Chiar dacă puterea comunistă a încer-
cat să stingă fl acăra credinţei și a mărturisi-
rii, nu a reușit! De dincolo de mormânt, din 
Împărăţia celor drepti, mitropolitul Irineu 
veghea permanent asupra eparhiei sale! 

Cinste martirilor neamului românesc. 
Veșnica lor pomenire!

Protoiereu Constantin Totolici
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Doi frați care trăiau în gospodării 
alăturate au avut un confl ict. Totul a 
început cu o mică neînțelegere și a luat 
amploare, până când s-a produs dezbi-
nare între cei doi. Totul a culminat cu 
un schimb de cuvinte dure, urmate de 
săptămâni de liniște. Într-o dimineață, 
cineva a bătut la ușa fratelui mai mare. 
Când a deschis ușa, a văzut un bărbat cu 
unelte de tâmplărie.

– Caut de lucru pentru câteva zile, 
a zis străinul. Poate aveți nevoie de mici 
reparații aici, în gospodărie. Eu v-aș pu-
tea ajuta.

– Da, a zis fratele mai mare. Am 
ceva de lucru pentru dumneata. Vezi 
acolo, pe partea cealaltă a râului, locu-
iește vecinul meu. Mă rog, de fapt este 
fratele meu mai mic. Vreau să constru-
iesc un gard de doi metri înălțime, pen-
tru că nu vreau să-l mai văd. Eu plec la 
câmp, la treburile mele, dar aș vrea ca 

Doi frați care trăiau în gospodării
alăturate au avut un confl ict. Totul a
început cu o mică neînțelegere și a luat
amploare, până când s-a produs dezbi-
nare între cei doi. Totul a culminat cu
un schimb de cuvinte dure, urmate de
săptămâni de liniște. Într-o dimineață, 
cineva a bătut la ușa fratelui mai mare.
Când a deschis ușa, a văzut un bărbat cu
unelte de tâmplărie.

– Caut de lucru pentru câteva zile,
a zis străinul. Poate aveți nevoie de mici
reparații aici, în gospodărie. Eu v-aș pu-
tea ajuta.

– Da, a zis fratele mai mare. Am
ceva de lucru pentru dumneata. Vezi
acolo, pe partea cealaltă a râului, locu-
iește vecinul meu. Mă rog, de fapt este
fratele meu mai mic. Vreau să constru-
iesc un gard de doi metri înălțime, pen-
tru că nu vreau să-l mai văd. Eu plec la
câmp, la treburile mele, dar aș vrea ca

până mă întorc diseară, dacă se poate, 
să fi e gata!

Tâmplarul a muncit mult, măsurând, 
tăind, bătând cuie. Aproape de asfi nțit, 
când s-a întors de la câmp fratele mai 
mare, tâmplarul tocmai terminase trea-
ba. Uimit de ceea ce vede, fermierul a 
făcut ochii mari și a rămas cu gura căsca-
tă. Nu era deloc un gard de doi metri. În 
locul lui era un pod care lega cele două 
gospodării peste râu. Tocmai în acel mo-
ment vecinul lui, fratele cel mic, venea 
dinspre casa lui și, copleșit de ceea ce 
vedea, și-a îmbrățișat fratele mai mare 
și i-a spus:

– Eș   un om deosebit, să te gândeș   
tu să construieș   un pod așa de frumos, 
după tot ce ți-am spus și ți-am făcut! Iar-
tă-mă, frate!

Și s-au iertat.
Tâmplarul, văzându-și treaba termi-

nată, începu să-și adune uneltele, ca să 
plece într- ale sale.

– Așteaptă, stai! i-a zis fratele cel 
mare. Mai stai câteva zile. Am mult de 
lucru pentru dumneata!

– Mi-ar plăcea să mai rămân, a spus 
tâmplarul, dar mai am multe poduri de 
construit!

MORALA: 
Oamenii construiesc prea multe ziduri 

și prea puține poduri.

TÂMPLARUL 
ÎNTELEPT,
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Cuvioasa
PARASCHEVA

14 octombrie

DRAGI COPII,

D
e când moaștele Cuvioasei Pa-
rascheva se afl ă la Iași, sărbă-
toarea din 14 octombrie are o 

însemnătate cu totul aparte pentru ro-
mâni, sute de mii de credincioși venind 
să se închine la cea pe care o ș  u „mult 
folositoare“. Cei care ajung la „Cuvi-
oasa“ - așa cum o numesc prietenii ei 
- o roagă pentru soluționarea proble-
melor de zi cu zi, îi cer alinare pentru 
necazurile care s-au năpus  t asupra 
lor, sănătate, spor în casă și bucurii.

VIAȚA CUVIOASEI:

S-a născut în aproxima  v 1050 în Epi-
vat (în Tracia) lângă Marea Marmara.

Părinții ei erau foarte bogați și ea avea 
multe haine frumoase.

La vârsta de 10 ani a mers la biserică. 
Lectura evanghelică pe care a auzit-o 
a pus-o pe gânduri și s-a hotărât să își 
schimbe viața. A început să își dea hai-
nele frumoase oamenilor săraci. 

Era mereu mustrată de părinți pentru 
că nu o înțelegeau, dar ea a con  nuat 

să își dea bunurile la săraci. A intrat la 
mănăs  re și s-a rugat.

După ce a murit, moaștele ei au fost 
aduse la Iași, în România. Mulți oa-
meni se duc în fi ecare an la Iași, în ziua 
ei de sărbătoare. 
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C
u binecuvântarea Preasfi nțitului 
Părinte Episcop Siluan al Epi-
scopiei Ortodoxe Române a Ita-

liei, s-a desfășurat la Bologna – gazdă fi ind 
parohia „Sfântul Apostol și Evanghelist 
Luca” – festiv itatea de premiere a 
câștigătorilor celei de a doua ediții a Con-
cursului de Creație Literară Slovă Româ-
nească.

 Inițiat de către Departamentul Cul-
tural al Episcopiei Ortodoxe Române a 
Italiei, proiectul își propune să sprijine 
creațiile literare ale românilor afl ați în di-
aspora și să ofere un cadru de afi rmare a 
identității culturale românești. În prezența 
unei numeroase asistențe, părintele Tran-
dafi r Vid, consilier cultural al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Italiei și gazda eve-
nimentului, a evidențiat câteva dintre 
obiectivele concursului: cultivarea limbii 
române în spațiul specific al diasporei, 
promovarea creativității și sensibilității 
personale, dezvoltarea orizontului cultu-

CONCURSUL DE CREAȚIE LITERARĂ

SLOVĂ ROMÂNEASCĂ
Ediția a II-a, Bologna, 2016

Festivitatea de Premiere 

ral, dar și orientarea etică și intercultura-
lă a participanților.

Se spune că „poezia apare când emoția 
și-a găsit gândul și mai apoi gândul și-a 
descoperit cuvintele”. Prin creaţiile lor, 
concurenţii au dat glas acestor emoţii, 
reușind să ne arate frumusețea lumii, bo-
găţia limbii române, dar și adâncimea su-
fl etului creator de valori.
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SECȚIUNEA 12-16 ANI:

Premiul I: Gașpar Elena Otilia (parohia Camposampiero): Îi mulțumesc lui 
Dumnezeu.

Premiul al II-lea: Olaru Angela (parohia Camposampiero): Biserica.

SECȚIUNEA 16-20 DE ANI:

Premiul I: Dulgheru Larisa Bianca (parohia Camposampiero): Biserica te 
așteaptă.

Premiul al II-lea: Ciubotaru Teodora Sebastiana (parohia Camposampiero): 
Acasă.

Premiul al III-lea: Tusa Vasile (parohia Camposampiero): Limba noastră.

SECȚIUNEA PROZĂ:

Angela Olaru (parohia Camposampiero): Gânduri de adolescent. 
Alessandra Beclean (parohia Forli): Misterul bătrânicii.

SECȚIUNEA SPECIALĂ:

Premiul I: Rotaru Luminița (parohia Trento): Slovă Românească.
Premiul al II-lea: Iurașcu Iuliana (parohia Noale): Amintiri cu mama.
Premiul al III-lea: Corina Micu (parohia Modena): Gânduri, Chivuța Iordache 

(parohia Roma): Și chiar să plâng.
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MARELE PREMIU:

Iulian Cirimbei (parohia Modena), pentru creațiile: Pâine albă, Pe-un picior de rai, 
Iartă-mă, țară! și Încă.

Au înmânat premiile, rostind emoționante panegirice, domnul Viorel Badea (se-
nator pentru românii din diaspora), domnul Eugen Șerbănescu (consul general al 
României la Bologna), domnul Cătălin Toșcuță (Consulatul General al României la 
Bologna), părintele Constantin Totolici (protopop, Emilia Romagna I), părintele 
Cristian Munteanu (vicepreședintele juriului Slovă Românească), părintele Gelu 
Porumb (consilier de catehetică, membru al juriului Slovă Românească) și părintele 
Trandafi r Vid (consilier cultural al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei). Ne-au prins 
meșteșugit în cântul lor, aducând cu sine dorul de casă înmuiat în lacrima din colțul 
ochiului, sensibili și autentici, doamna Oana Gănescu, domnul Eugen Lang, domnul 
Mitică Boiangiu, părintele Gelu Porumb și grupul parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul 
– Bologna II”.

Felicitări câștigătorilor, participanților, preoților care au susținut manifestarea, 
părinților și credincioșilor implicați în derularea Concursului de Creație Literară Slovă 
Românească, ediția a II-a, Bologna, 2016!

 Preoteasa Diana Vid
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LUMINIȚA ROTARU

(parohia „Sfântul Evanghelist Marcu”, Trento)
Secțiunea Specială, Premiul I

Doar un pământ, o cruce și o slovă românească,
Un Dumnezeu, o datină și un popor distins
Mai leagă sufl etul pribeag de patria cerească
Ce-n rugă doar învie și într-un dor nestins.

Noi, cei plecați peste pământuri, peste ape
Cei ce-am lăsat departe vatra strămoșească

Ne alinăm tristețea și lacrima pe pleoape
În Sfânta Liturghie și-n Slova Românească.

În Româneasca Slovă ne alintăm copiii,
Ne spunem rugăciunea și ne bocim bătrânii.

O împletim în hore și în altița iei
Și-un strop de slovă cernem la frământatul pâinii.

Și când al casei dor în sufl et nu încape 
Când conștiința bate în clopotul uitării
Ne potolim amarul în doine și în șoapte
În cupa Slovei Sfi nte a neamului iertării.

CONCURSUL DE CREAȚIE LITERARĂ

SLOVĂ ROMÂNEASCĂ

Poezii
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Născând, crescând copiii, departe, prin străini
Îi alăptăm cu Slova Țărilor Românești

Vrând să-i vedem adevărați români,
Creștini smeriți și pașnici, și ortodocși onești.

Căci fără Dumnezeu și cele sfi nte
Se zbuciumă și piere chiar fi rea pământească

Și poate tinde spre râvnitul cer, având în minte
Doar un pământ, o cruce și-o Slovă Românească.

* * *

IULIAN CIRIMBEI 

(Modena)
Marele Premiu

Iartă-mă, ţară!

Iertaţi-mă că m-am oprit să scriu,
Iertaţi-mă că mi-a secat peniţa,

Iertaţi-mă c-am încetat să fi u
Iar viersului i-am rătăcit matriţa.

Iertaţi-mă c-am încetat să simt
De parcă-am anulat orice valoare,

Cu viitorul devenit prea strâmt
Și moartea-ncolăcită la picioare.

Iertaţi-mă că plâng ca un nebun
Când timpul de călcâie vreau să-l prind,

Iar clipa ce-a trecut s-o descompun
Prin tatăl meu bătrân și suferind.

Iertaţi-mă, iertaţi-mă, vă rog,
Că mă exprim în limba mea „ciudată”,
Nu sunt bolnav de teamă sau de drog

Sau de vreo maladie inventată.
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Că uit, aș vrea, vă rog, să fi u iertat,
Cuvintele din limba mea maternă,

Și sufăr vinovat de acest păcat
Când fruntea mea atinge un colţ de pernă.

Iertaţi-mă, îmi trebuie iertare,
Iertaţi-mă, atât smerit vă cer,

Că n-am ţinut de mult vreo sărbătoare
Și nu-mi mai amintesc vreun lerui-ler.

Iertaţi-mă c-am rătăcit cărarea
Și-am câștigat în alte ţări simbrie,

C-am hotărât să-nfăptuiesc schimbarea
Cerând ca dezertând, cetăţenie.

Și știu că am comis cumplit trădare
Când am pășit de vamă și de prag,

Și știu că pare o lipsă de onoare
Să jur pe tricolorul altui steag.

Iertaţi-mă că-n mine se dau lupte
Și-aș și dori și n-aș dori deloc, 
Acum ajuns în criză de virtute  

Cu cine sunt, să fac un fel de troc. 

Încărunţind pe tâmple și mustaţă 
De atâta remușcare și durere,

În faţa ta îngenuncheat de viaţă
Eu, ţara mea, iertare vin a-ţi cere.

Încă

Piatră de piatră peste piatră din piatră
Urmele focului încă-s proaspete-n vatră.

Încă scoate plugul vârfuri de săgeată, 
Dintr-o brazdă încă proaspăt răsturnată. 
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Încă ne mai arde pe ruine spuza, 
Ulpiei Traiane Sarmisegetusa.

Încă ascund Carpații umbre lungi de daci,
Încă grâul plânge sângerând din maci.

Încă ne unește soarta în morminte,
Încă nu s-au stins ultime cuvinte.

Încă moartea mușcă aspru din zăbală,
Printr-o răzvrătire daco-decebală.

Strigăte de luptă încă mai erup,
Încă urlă tragic steaguri-cap de lup.

Încă peste câmpuri oști străine atacă,
Mica noastră țară încă geto-dacă. 

Încă dorul mamei pruncii și-i alină,
Încă arde focul, încă e lumină.

Încă murgul tatei scurmă a drum pământul,
Încă mă mai tulbur când i-aud cuvântul,

Împletind frumos doine și balade,
Când mânia lumii peste mine cade. 

Încă turme umblă sfânt sub transhumanță
Ca un semn de încă pace și speranță.

 
Încă din durerea depărtării noastre, 
Valurile Mării Negre sunt albastre.

 
Și în timp ce pâinea truditoare crește, 

Vreun vecin de-al nostru încă o râvnește. 

Cu o piatră încă ascuțim o coasă,
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Spre tăierea ierbii verde de acasă. 

Încă mai purtăm brâuri și cojoace,
Încă omul simplu n-a uitat să joace.

Încă se mai văd la această oră, 
Urme de opincă rânduite-n horă. 

Încă temelia caselor se face,
După reguli simple, după reguli dace.

Încă știu bătrânii să-i croiască rostul 
Din granitul care încă e al nostru.

Apa care urcă din fântâna-adâncă,
Mi se pare totuși cea mai bună, încă.

Încă nu îmi este teamă și rușine,
Când român mă cheamă, încă, orișicine.

Pe-un picior de Rai

Păunescu-i aici, e prezent printre noi,
O fantasmă, un înger, nicidecum un strigoi.

Retrași în cercul lor, al marilor absenţi,
Supraveghind pământul și mările și ceru’, 

Poetul Păunescu cinstește o carafă
La masă cu Nichita și marele Vieru.                 

Maestrul poartă-n ochi profundul de ocean,  
Nichita le zâmbește cu iz de vechi cuvinte

Și-nveșmântat în togă de senator roman
Vieru-i ca un înger în albul său cuminte.

Din cupele de aur cu vin de tămâioasă
Mai sare câte-un strop atunci când le ciocnesc,
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Nerăbdători așteaptă ca aripi să le crească
Iar spiritul le este măreţ și tineresc.

Stăpâni pe adevăruri, durerile trupești
Le-au dispărut și-acum nu au de ce se teme,
Se-ntâmpină cu versuri rotunde românești

Că nu s-au mai văzut de foarte multă vreme.

E ca un troc angelic acest poetic schimb,
Cu vorbe într-o limbă latină, grea și pură,                                                                                                          

În timp ce le răsare  pe creștet câte un nimb
Iar Raiul se transformă-n cenaclu de cultură.                              

Toți îngerii și sfi nţii cu sufl ete blajine
S-au strâns aduși aproape de fl acăra divină,

Surprinși, ca să asculte poetice doctrine                                                                                                                              
În timp ce stau la coadă ca pentru a lua lumină,                                                                                            

Audienţa toată aplaudă uimită 
Poeţii, metaforic, se simt ca niște crai,

Iar gândul mă-mpresoară cu-o unică ispită;                                             
Româna e o limbă vorbită chiar și-n Rai.

Pâine albă

Pâine albă, albă pâine albă
Vara grea se cerne pe câmpie,

Grâul copt ce magic te va naște
Cu lumină legănând ne-mbie.

Și te-ascunzi în aurite spice
Ca pe gură maci să înfl orești,

Tânără și blondă între fi ice
Frumuseţea lumii pământești.

Pâine albă, pâine românească     
Încă plămădită în covată,
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Coaptă încă-n vatra părintească      
De părinţi ce fi ii-și mai așteaptă.

Plânsă și împărţită de pomană
La copii și oameni nevoiași,
Pâine albă, bună ca o mamă

Să nu pleci nicicând și să ne lași.

Pâine albă, pâine minunată
Vara se găsește-ntreagă-n tine,
Rup, și parfumarea mă îmbată

Aburind de viaţă și de bine.

Pentru mine, simplu muritor,
Ești și începutul și fi nalul,

Din trecutul meu spre viitor
Firimituri care susţin carnalul.

Pâinea mea de acasă ce-am primit
Lângă niște nuci și-un chil de vin, 

Un colet-tribut nepreţuit
Dinspre doi părinţi trăind în chin.

O mănânc încet și beau și plâng 
Și mă-ntreb ce o să fi e mâine,

Și pe fi ul meu la piept îl strâng 
Dându-i ca să guste un colţ de pâine.

Pâine albă-n miez de liturghie
Te transformi în trupul lui Hristos,

Când din prea sperata-mpărăţie
Se coboară Sfântul Duh, frumos.

Zbor de îngeri îţi aduc sfi nţire,
Te iubesc gurmand în felul meu,
Și mă rog profund a mulţumire
Ţie, dată-n dar de Dumnezeu.
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* * *
CHIVUŢA IORDACHE

Premiul al III-lea

Și chiar să plâng

Și chiar să plâng din nou lacrimi amare,
Nu mă-ndoiesc de Tine, drag Iisus, 
Căci Tu ești peste tot a mea salvare

Când prea lovit mă simt, și sunt răpus. 

Nu mă-ndoiesc și nici credința nu-mi voi pierde
În tulburare, lacrimi și nevoi,

Ci voi lupta mereu urcând pe trepte
Cu crucea-mi și suspinul ei greoi.

Nu am să merg după iubiri străine
Chiar dacă forța lor ar stărui. 
Eu după raza Ta merg înainte 

Încredințat c-așa voi birui.

Nu am să mă împotrivesc jertfi rii
Ce Tu din cer, iubind, mi-ai rânduit

Ci am s-o duc, cu drag privind la Tine
Pân-am sa fi u în Cerul Tău, sosit!

Toate a mele slăbiciuni și suferinți 
Să le schimbi Tu cu drag Te rog, Iisuse,

În forță, în curaj și biruinți
În bucurii în ceruri Ție, duse.
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* * *
IURAȘCU IULIANA

(Noale)
Premiul al II-lea

Amintiri cu mama

Îmi amintesc, parcă mai ieri
Măicuța noastră bună

O văd în prag, o văd zâmbind
O văd torcând la lână.
O văd și glasul i-l aud, 

cu vocea ei blajină. 
Aevea parcă simt acum 

Că mă mângâie pe obraz
Cu mana ei cea fi nă.

Atâta azi ne-a mai rămas 
De la măicuța noastră,

O poză ruptă într-un colț. 
O am de mult,

de când am fost
Acasă, într-o vară.

Cotrobăiam dulapul vechi
Ce mai era la țară

Și am văzut că pe un raft  
Erau vreo două poze, 

una cu fratele meu drag
de când era-n armată, 

iar... alta!... Of… cât mi-e de greu,
încep să tremur toată...

Era chiar ea, măicuța mea,
Cum mi-o aduc aminte.

Iau poza ș-o privesc cu drag,

Și multe-mi vin în minte...
Ce mai era, din tot ce a fost,

Acasă altă dată?!
Nu mai era țarcul cu fl ori 

Ce îl aveam odată...
Totul i-acum bătătorit,

nici locul nu l-am mai gasit....
... unde aveam cuptorul.

Cuptorul unde mama frământa
Pâinea și cozonacii ce-i cocea.

Și ce frumos și sfânt mai miroseau!
Și ea în prag, tăcut ne aștepta

Cu ochii, ațintiți mereu spre poartă.
Cand ne vedea intrând se lumina,

la față, și-i ardea privirea toată.

Of, mama mea cu chip plăpând 
Te văd mai peste tot umblând
Ești veșnic vie-n al meu gând...
în poza ce-o privesc, plângând,

și o privesc,
o tot privesc

și lacrimi multe șiroiesc!
Câte aș vrea să-ți povestec…

Toată viața ce-o trăiesc.
Înghit în sec și mă opresc,

Sărut sfi oasă mâna ta,
Și-ți spun cu drag așa:

Dragă mamă, tu știi bine,
amintirile cu tine,

Le port în sufl etul meu
Chiar de nu ești lângă mine...

Cât m-a durut și mă doare



39A P O S T O L I A   •   N R .  1 0 3   •   O C T O M B R I E   2 0 1 6

C O N C U R S U L  D E  C R E A # I E  L I T E R A R {  S L O V {  R O M Â N E A S C {

De ce n-ai mai trăit, oare?!
O fl oare pe pământ ai fost 
Ai înfl orit, aveai un rost!

Erai bogată-n bobocei
Ce mult te îngrijeai de ei!

Dar timpul rău și vremea grea 
Slăbitu-ți-au rădăcina...

Chiar dacă tu mult ai luptat 
În juru-ți nimeni n-a săpat,
Nimeni nu te-a mai îngrijit 
Prea timpuriu te-ai ofi lit!

Petalele s-au scuturat , 
tulpina rău ți s-a uscat!

De pe pământ tu ai plecat,
la Dânsul Domnu te-a luat,
Pe un loc sfânt te-a așezat.

Dar cum timpul a trecut, 
bobocii tăi au crescut
la rândul lor înfl oresc 

și multe fl ori răsădesc!
Chiar de au grădina lor 

nu vor uita țarcul cu fl ori!
Și cu lacrimi vor uda 

Ce-ai lăsat în urma ta!

De acasă o să plec acum... 
Te las... măicuță dragă , 

Nu știu dacă mă mai întorc 
aicea în ogradă ....

Cu lacrimi mai privesc o dată 
Căsuţa ce se-ndepărtează ,
Ai rămas, dar vii cu mine

Nu te las în amintire!

* * *
CORINA ADRIANA MICU

(Modena)
Premiul al III-lea                                                           

Gânduri...

Din sufl et ți se-nalță mii de fl uturi,
Dar porți în ochi tristețe când îi vezi

Că se transformă rând pe rând în scuturi,
Ferindu-te de cei care nu-i crezi.

Ipocrizie multă-n astă lume
Și-atât de multe măști ce nu mai cad,

Sub care se ascunde un renume
De om ce nu mai are nici un grad.

 
Minciuna face casă cu trădarea

Atunci când nu mai crezi în Domnul Sfânt,
Și parcă tot mai mult îmi pierd răbdarea…

Iisuse, vino iarăși pe pământ!

Mai curăță-ne, Doamne, din păcate,
Mai pune-ne în minte un gând bun,
Mai lasă doar o umbră de dreptate,

Românilor, pe-al lor pământ străbun.

Pe cei creștini, plecați din a lor țară,
Ajută-i, Doamne, ca pe pelerini,

Români cu țara-n sufl et, ce udară,
Cu dor și lacrimi, pâinea-ntre străini.

Iar celor ce mai sunt acum acasă
Și-n sufl et poartă steagul românesc,

Putere să le dai și minte-aleasă
Și tot ce e mai bun și omenesc.
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G
alileo Galilei (1564-1642) 
este considerat de către 
comunitatea științifi că pă-
rintele științei moderne, 
fi ind acela care, prin des-

coperirile făcute, a pus bazele științelor 
moderne experimentale, descoperiri care 
au fost socotite de marele savant ca rezul-
tate ale inspirației divine. Aceasta atitudi-
ne nu aparține doar lui Galilei, despre care 
s-ar putea crede că a fost determinată de 
contextul în care a trăit și și-a desfășurat 
activitatea științifică, ci majoritatea 
părinților științelor moderne au conside-
rat că descoperirile lor se datorează fap-
tului că lumea poartă în sine principii și 
legi care au fost imprimate în ea și datori-
tă cărora se manifestă ca realitate logică, 
structurată și ordonată. În cele ce urmea-
ză, ne vom opri doar la trei dintre marii 
savanți ai lumii, care fac parte din pleiada 
părinților științelor moderne.

Fizicianul și inventatorul britanic 
William Th omson Kelvin (1824-1907) ră-
mâne cunoscut umanității ca inventator 
al telegrafului electric, al măsurării tem-
peraturii absolute prin scara care-i poar-

TEOLOGIA ȘI DUMNEZEU

ÎN VIZIUNEA CÂTORVA DINTRE 

PĂRINȚII ȘTIINȚELOR MODERNE

tă numele (Kelvin) și prin cercetările fă-
cute în domeniul termodinamicii. În 
afara preocupărilor sale științifice, care 
i-au adus faimă și bogăție, Kelvin a fost nu 
numai un creștin devotat, ci și prezbiter 
în Biserica Scoției precum și președinte 
al Christian Evidence Society din Londra, 
o organizație creștină fondată în 1870, 
care și-a propus să apere creștinismul de 
atacurile venite din afară (agnosticism, 
ateism, scepticism, etc.). Lordul Kelvin a 
criticat fundamentele științifi ce ale lucră-
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rii evoluționiste „Originea speciilor” a lui 
Charles Darwin, explicând cu argumen-
te solide că evoluția speciilor în perioade 
lungi de timp nu putea avea loc, datorită 
faptului că la baza organizării Universului 
și a Sistemului Solar stau principiile ter-
modinamicii, care implică un timp deter-
minat, adică un început, condiții variabi-
le și un sfârșit, o moarte termică graduală 
a Universului, toate acestea excluzând 
principiile evoluționiste ale diversității bi-
ologice, care presupun o evoluție lentă, 
condiții constante în perioade enorme, 
indeterminate de timp. Dovezile furniza-
te de el au impulsionat comunitatea 
științifi că să-și revizuiască atitudinea în 
ceea ce privește vârsta Terrei.1

Renumitul savant german Max Planck 
(1858-1947), fondatorul fi zicii cuantice, 
este alături de Albert Einstein, pe care l-a 
și susținut în ceea ce privește populariza-
rea teoriei relativității speciale, unul din-
tre pilaștrii fi zicii moderne. Pentru desco-
peririle sale în domeniul fi zicii cuantice a 
primit premiul Nobel pentru Fizică în 
1918. Străbunicul și bunicul său au fost 
profesori de teologie la Facultatea din 
Gött ingen, Max Planck fi ind bun prieten 
cu marele teolog german Adolf von 
Harnack. Deși în viața personală a avut de 
înfruntat adevărate drame, murindu-i pri-
ma soție și patru dintre cei cinci copii ai 
săi, Planck nu a părăsit niciodată credința 
în Dumnezeu, afi rmând în 1944: „ca unul 
care și-a dedicat întreaga viață celei mai pre-
1. http://it.wikipedia.org/wiki/William_

Th omson.

cise științe în ceea ce privește studiul materi-
ei, pot să vă spun, ca rezultat al cercetării 
mele despre atomi, că materia nu există de 
la sine. Toată materia provine și există nu-
mai în virtutea unei forțe care face ca parti-
cula unui atom să vibreze, menținând pen-
tru o clipă sistemul solar al atomului. Trebuie 
să recunoaștem că în spatele acestei forțe exis-
tă o minte conștientă și inteligentă, care este 
matricea întregii materii.”2

Max Planck, într-o conferință susținută 
în 1937 la Baltikum, intitulată „Religia și 
Știința”, a susținut sistematic legătura indi-
solubilă dintre cele două domenii, 
menționând explicit și modul diferit de abor-
dare a acestor două domenii: „Pentru omul 
religios, Dumnezeu este fundamentul primar 

2. htt p://en.wikipedia.org/wiki/Max_Planck.
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prin excelență. Din El, adică din voința Lui 
atotputernică, izvorăște viața și toate realitățile 
din lumea materială ca și din lumea spiritua-
lă. Chiar dacă El nu este accesibil cunoașterii 
raționale, este totuși conceput în mod percep-
tibil prin simbolurile religioase și astfel El trans-
mite mesajul Său sfânt în sufl etele acelora care 
se încred neîndoielnic în El. Spre deosebire de 
omul religios, pentru cercetător, baza, de la care 
acesta pornește, o constituie percepțiile prin in-
termediul simțurilor sale și măsurătorile pe 
care le face. Astfel, el descoperă prin cercetarea 
inductivă pe Dumnezeu și ordinea universală 
ca fi ind obiective supreme și veșnice, de neatins 
(în această viață). Deci, dacă ambele, religia 
și știința, necesită credința în Dumnezeu în 
manifestarea lor, atunci pentru unii, El este în-
ceputul, iar pentru alții este sfârșitul tuturor 
considerațiilor. Pentru cei dintâi, El este 

fundația, iar pentru cei din urmă, este coroa-
na edifi ciului oricărei viziuni asupra lumii.”3

La fi nalul conferinței sale, Max Planck 
conchide într-un mod cât se poate de eloc-
vent: „Între religie și știință nu se afl ă nică-
ieri vreo contradicție, ci un acord deplin în 
toate punctele fundamentale. Religia și știința 
nu se exclud, cum ar crede sau s-ar teme unii 
astăzi, ci se completează și se condiționează 
reciproc. O dovadă concludentă a faptului 
că există compatibilitate între religie și știință, 
chiar și în ceea ce privește analiza profund 
critică, se regăsește în realitatea istorică, care 
ne arată că cei mai mari savanți ai tuturor 
timpurilor, precum Kepler, Newton, Leibniz 
erau oameni impregnați de o profundă reli-
giozitate. La începutul epocii noastre, cei care 
s-au îngrijit de știință și cei care au apărat 
religia erau o realitate personală unitară. 
Cea mai veche știință aplicată, medicina, era 
o activitate a preoților, iar munca de cerce-
tare științifi că era practicată încă din Evul 
Mediu în principal în chiliile monahilor. ... 
De aceea, trebuie continuată permanent ofen-
siva împotriva scepticismului și dogmatis-
mului, contra necredinței și superstiției, pe 
care religia și știința o desfășoară împreună, 
soluția salvatoare în această luptă afl ându-se 
întotdeauna și mereu: la Dumnezeu!” 4 

Savantul de origine evreiască și 
naționalitate germană, elvețiană și ameri-
cană Albert Einstein (1879-1955) este pro-

3. Max Planck, Religion und Naturwissenschaft , 
Kopie der zweiten unveränderten Auflage, 
Johann-Ambrosius-Barth-Verlag, Leipzig, 1938, 
p. 12.

4. Max Planck, op. cit. p. 12-13. 
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babil cel mai cunoscut om de știință la ni-
vel mondial din toate timpurile, profesor 
universitar de fi zică la Zürich, Praga, Berlin 
și Princeton, autorul teoriei relativității și 
al multor altor descoperiri științifi ce, care 
i-au adus premiul Nobel pentru Fizică în 
anul 1921. Einstein a scris peste 300 de 
lucrări științifice și 150 de lucrări care 
aparțin altor domenii, devenind celebru 
în întreaga lume încă din timpul vieții. În 
afară de munca de cercetare și cea didac-
tică la catedrele unde a fost profesor, a fost 
invitat să conferențieze la universități și 
evenimente deosebite în întreaga lume: 
Marea Britanie, Danemarca, Norvegia, 
Franța, Spania, China, Japonia, Singapore, 
Israel, India, Brazilia, Uruguay și Argentina. 
La câțiva ani după crearea statului Israel, 
în 1952, i s-a oferit președinția acestuia, 
însă el a refuzat, spunând că se consideră 
prea naiv în politică. De fapt, motivul real 
a fost altul, declarațiile sale fi ind clare în 
acest sens: „Ecuațiile sunt mult mai impor-
tante pentru mine, deoarece politica este pen-
tru prezent, dar o ecuație este ceva pentru 
eternitate” 5. Deși a fost acuzat că a cola-
borat cu guvernul american și s-a impli-
cat în producerea bombei atomice, este 
cunoscut faptul că Einstein era prin struc-
tura firii sale precum și în convingerile 
personale un pacifi st profund, manifes-
tând această atitudine încă din timpul 
Primului Război Mondial, fi ind printre 
puținii savanți germani care au condam-
nat public implicarea Germaniei în acest 
5. Stephen W. Hawking, Scurtă istorie a timpu-

lui. … , p. 202.

război6. O dată cu venirea lui Hitler la pu-
tere, în 1933, Einstein, care devenise deja 
o personalitate de renume mondial, a fost 
acuzat de deținere ilegală de arme. Deși 
naziștii, în urma percheziției locuinței, nu 
au găsit nimic, el a fost considerat, dato-
rită originilor sale evreiești și relațiilor cu 
America, unde era invitat frecvent să 
conferențieze, o personalitate periculoa-
să cu legături suspecte, de aceea savantul 
s-a decis să emigreze în Statele Unite. 
După stabilirea lui în America, naziștii au 
ars scrierile sale rămase în Germania, ca 
de altfel și scrierile multor intelectuali ce-
lebri, considerați o amenințare pentru ide-
ologia nazistă.

Deși principiul de bază al marelui savant 
era că prin forță nu se rezolvă nicio proble-
mă, având cunoștință de atrocitățile săvârșite 
de naziști, mai ales în rândul evreilor trimiși 
în lagărele de concentrare, precum și de 
intențiile militare ale lui Hitler, Einstein a 
suferit un șoc și o durere profundă, consi-
derând că manifestările diabolice ale 
naziștilor nu pot fi  anihilate decât prin forță. 
Astfel, după mult timp de meditație și la 
insistențele altor fizicieni, el sfătuiește în 
1939, printr-o scrisoare, pe președintele 
american F. D. Roosevelt să ia în conside-
rare producerea bombei atomice, întrucât 
exista probabilitatea ca Germania nazistă să 
recurgă la fabricarea bombei atomice, ceea 
ce ar fi  însemnat o victorie a nazismului și 

6. Vezi: A. P. French (Hrsg.), Albert Einstein 
Wirkung und Nachwirkung, trad. Sylvia Oeser, 
Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft 
mbH, Braunschweig, 1985, p. 11. 
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o implementare a ideologiei naziste la nivel mondial. Cu mult timp înainte de această 
inițiativă, Einstein a avertizat cu privire la pericolele pe care le prezintă armele nucleare, 
și, chiar dacă a întocmit scrisoarea respectivă, el nu s-a implicat personal sau direct în pro-
ducerea bombei atomice. După capitularea Germaniei, nu mai era necesară utilizarea bom-
bei atomice, însă Einstein a fost înștiințat că se dorește fi nalizarea și folosirea ei pentru 
bombardarea Japoniei, care încă nu se predase. Einstein a trimis o scrisoare președintelui 
Roosevelt în care își exprima dorința de a evita lansarea bombei în Japonia, țară pe care o 
vizitase în urmă cu 20 de ani. Din păcate, președintele a murit subit, nereușind să citească 
scrisoarea și nici să vadă fi nalul celui de-Al Doilea Război Mondial. Einstein și-a manifes-
tat puternic indignarea față de bombardarea orașelor Hiroshima și Nagasaki, regretând 
faptul că și-a adus aportul în mod indirect la producerea bombei atomice. După război, 
Einstein se va implica asiduu în problema dezarmării internaționale, semnând în 1955 o 
proclamație împotriva amenințării nucleare, alături de matematicianul, fi losoful și istori-
cul britanic Bertrand Russel (1872-1970). 

Atitudinea lui Einstein față de subiectele teologice, în comparație cu cea a lui M. 
Planck, care l-a sprijinit pe Einstein atât pe plan profesional, cât și în promovarea teo-
riei relativității, fi ind buni prieteni, având în comun o mare pasiune pentru fi zică, era 
la fel de diferită precum erau și personalitățile celor doi mari savanți, fără a fi  contra-
dictorii. Concepțiile lui M. Planck despre relația dintre știință și religie, teologie, așa 
după cum s-a văzut, erau pozitive și foarte categorice, Planck având în general o atitu-
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dine conservatoare și o viziune pozitivă 
chiar și asupra evenimentelor politice ale 
vremii, susținând politica militară a Ger-
maniei din Primul Război Mondial. El nu 
a ezitat să-l critice pe Einstein atunci când 
acesta a părăsit Germania, reproșându-i 
lipsa de patriotism și de încredere în pro-
pria țară. 

Discursul lui Einstein despre subiec-
tele teologice nu prezintă aceeași vigoare 
la nivel declarativ ca și cel al lui Planck, 
însă se pot observa realismul, sincerita-
tea, profunzimea, fascinația și spiritul 
critic, însoțite uneori de umor precum 
și de o anumită incertitudine, aceasta 
din urmă fi ind dealtfel caracteristică 
marilor savanți, întrucât temele teolo-
gice nu pot fi  tratate în același fel ca și 
problemele științifi ce.

Afirmațiile lui Einstein despre aceste 
subiecte au devenit celebre: „Știința fără re-
ligie este șchioapă, iar religia fără știință este 
oarbă” 7, în care acesta vedea în maniera pro-
prie simbioza dintre cele două, sau: „Aș dori 
să știu cum a creat Dumnezeu lumea. Nu mă 
interesează un anume fenomen sau spectrele 
vreunui element chimic. Aș dori să știu cum 
gândește El, restul reprezintă detaliu”. 8

Într-o scrisoare din 1926, Einstein afi r-
ma: „Eu, în orice caz, sunt convins că El 
(Dumnezeu) nu se joacă cu zarurile (în 

7. Hans P. Dürr, Klaus M. Meyer-Abich, Hans-Dieter 
Mutschler, W. Pannenberg, Franz M. Wuketits, 
Gott , der Mensch und die Wissenschaft , Patt loch 
Verlag, Augsburg, 1997, p. 25.

8. A. P. French (Hrsg.), op. cit., p. 13-14.

Univers)” 9, exprimându-și dezacordul în 
ceea ce privește hazardul sau întâmplarea 
pe care le presupuneau teoria cuantică a 
fi zicianului și matematicianului danez Niels 
Bohr, deținător al Premiului Nobel pen-
tru Fizică în 1922. 

Religiozitatea nedefi nită în mod expli-
cit a marelui savant, a determinat apariția 
unui  ambitus perceptual foarte amplu în 
care a fost încadrat Einstein, de la mărturi-
sitor al lui Dumnezeu ca și Creator și 
Organizator al Universului, panteist, apoi 
agnostic, până la a fi  socotit în cele din urmă 
chiar ateu, mai ales datorită unor afi rmații 
făcute de Einstein cu puțin timp înainte de 
a muri. Cert este faptul că Einstein, ca și 
om de știință, s-a raportat față de proble-
matica religioasă într-un mod cât se poate 
de obiectiv, evidențiind în termeni gene-
rali dezvoltarea progresivă a experienței 
religioase, care pleacă de la religia – teamă, 
se dezvoltă în religia – morală, ajungând 
până la religia – cosmică. Einstein, nevo-
ind să se erijeze în poziția unui teolog, cu 
o deosebită sinceritate își exprimă dezacor-
dul în ceea ce privește percepția „unui 
Dumnezeu care răsplătește și pedepsește, pen-
tru că omul acționează în funcție de necesita-
tea externă și internă” 10, trecând cu rapidi-
tate peste cele două stadii evolutive ale 
religiei, așa cum el le-a menționat, oprin-
du-se la nivelul său ultim și mărturisind o 
profundă admirație față de structura 

9 .  h t t p s : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Bohr%E2%80%93Einstein_debates.

10. h t t p s : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Bohr%E2%80%93Einstein_debates.
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lumii, manifestată prin armonia legilor 
Universului. Această fascinație fără limite 
l-a și determinat pe Einstein să afirme 
credința „în acel Dumnezeu al lui Spinoza 
care se descoperă prin armonia tuturor lucru-
rilor, nu într-un Dumnezeu care se ocupă cu 
acțiunile și destinul fi ecărui om”. 11

Desigur, mulți teologi germani au vă-
zut în Einstein doar: „un adept al fi losofi ei 
lui Spinoza, care susținea formula «Deus sive 
natura», deci natura însăși este Dumnezeu” 
12, însă nu trebuie uitat nici un moment fap-

11. https://ro.wikipedia.org/wiki/Albert_
Einstein.

12. Hans P. Dürr,  Klaus M. Meyer-Abich, 
Hans-Dieter Mutschler, W. Pannenberg, Franz 
M. Wuketits, op. cit., p. 26.

tul că marele savant nu avea o formare te-
ologică, toate concepțiile sale teologice fi -
ind rodul cercetării sale științifi ce și nu al 
studiului teologic. În acest sens sunt eloc-
vente afi rmațiile lui Einstein dintr-o scri-
soare adresată fi losofului și matematicia-
nului român Maurice Solovine (Mauriciu 
Solovin)(1875-1958): „Eu consider posibi-
litatea de a înțelege lumea ca un miracol sau 
ca un mister etern. Ei bine, a priori ne putem 
aștepta la o lume haotică care nu poate fi  sur-
prinsă în niciun fel de gândire. Am putea să 
ne așteptăm ca lumea să fi e supusă legii nu-
mai în măsura în care intervenim noi cu 
inteligența noastră ordonatoare ... Felul de or-
dine creat de teoria generală a relativității este, 
dimpotrivă, de cu totul altă natură. Chiar 
dacă axiomele teoriei sunt formulate de oa-
meni, succesul unei asemenea interpretări pre-
supune un înalt grad de ordine a lumii 
obiective, pe care nu am fi  autorizați câtuși 
de puțin să o așteptăm în mod a priori. 
Acesta este «miracolul» ce se întărește tot 
mai  mult  o  dată cu dezvoltarea 
cunoștințelor noastre.” 13 Așadar, în urma 
observațiilor științifi ce, pentru Einstein, 
Universul este departe de a fi  o apariție și 
o manifestare întâmplătoare,  acesta des-
coperindu-se ca fi ind imprimat de legi cos-
mice și de o ordine sistematică generală. 
Acestă ordine, în concepția lui Einstein, 
trebuia să aibă la bază un principiu funda-
mental și uniform, realitatea fi ind logică, 
solidă, prezentă la toate nivelurile, trans-

13. Albert Einstein, Cum văd eu lumea, trad. M. 
Flonta, I. Pârvu, D. Stoianovici, Ed. Humanitas, 
București, 2000, p. 147.
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cendentă dorinţelelor, nevoilor și manifes-
tărilor noastre umane mărunte.

Este cunoscut faptul că Einstein, cu 
un an înainte de a muri, într-o scrisoare 
adresată fi losofului Eric Gutkind în data 
de 3 ianuarie 1954, afirma: „Cuvântul 
«Dumnezeu» nu este nimic altceva pen-
tru mine decât expresia și produsul slăbi-
ciunii umane. Biblia este o colectie de legen-
de onorabile, dar primitive, care sunt, în 
orice caz, destul de copilăreşti. Niciun fel 
de interpretare, indiferent cât de subtilă, 
nu-mi poate schimba opinia. Pentru mine 
religia iudaică, ca toate celelalte religii, este 
o încarnare a superstiției primitive.” 14 
Aceste rânduri ne duc cu gândul la sta-
rea sufl etească prin care trec mulți oame-
ni cu un înalt nivel de cunoaștere care 
sunt conștienți de iminența morții. Cu 
atât mai mare este impactul, cu cât este 
mai mare diferența dintre stările obiecti-
ve de certitudine realizate în planul per-
ceptibil al existenței pământești și planul 
transcendent acesteia. Cum Einstein a 
fost savantul prin excelență al primei di-
mensiuni existențiale și nu a celei de-a 
doua, pe care nu a negat-o nicidecum, 
dar nici nu a abordat-o într-o manieră 
aprofundată, nu este de mirare că acesta 
a folosit astfel de limbaj înainte de mo-
arte. Oricum, a-l acuza pe Einstein de 
ateism, înseamnă a nu-i cunoaște poziția 
reală pe care a avut-o de-a lungul între-
gii vieți față de anumite adevăruri pe care 

14. http://www.lettersofnote.com/2009/10/
word-god-is-product-of-human-weakness.
html.

se fundamentează Teologia, marele sa-
vant fi ind profund conștient de faptul că 
omul a fost înzestrat de Creator cu abi-
lităţile necesare studiului și înţelegerii 
naturii fundamentale a realităților ordo-
nate ale lumii, ceea ce î l așează pe 
Einstein printre cei mai mari savanți 
ai lumii care nu au împărtășit teoriile 
materialiste, care au la bază hazardul, 
întâmplarea, șansa, acestea nefiind 
pentru marele savant decât expresii 
ale incapacității umane de a pătrunde 
natura realităţii, lacune ale unor teo-
rii sau chiar erori experimentale.

Așadar, s-a putut vedea concret care 
este atitudinea marilor savanți ai lumii față 
de religie, teologie și Dumnezeu, atitudi-
ne împărtășită, în general, așa cum s-a 
menționat, de către majoritatea fonda-
torilor științelor moderne. Trebuie re-
cunoscut faptul că această poziție nu 
se datorează unui studiu teologic apro-
fundat, care ar fi  putut să-i determine 
pe savanți să vorbească reverențios față 
de Dumnezeu și de problemele teolo-
gice, ci convingerilor personale la care 
au ajuns în urma cercetărilor științifi ce 
pe care le-au făcut. Dacă rezultatele 
acestor cercetări ar fi  confi rmat în mod 
obiectiv teoriile naturalist-evoluționi
st-materialiste și numai o parte infi mă 
a oamenilor de știință ar fi  fost de altă 
părere, atunci percepția asupra realității 
ar fi  trebuit schimbată radical, însă lu-
crurile stau tocmai invers.

Pr. Ioan Trandafi r Bobîrnea
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C
u binecuvântarea Preasfi nțitului Părinte Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Ro-
mâne a Italiei, în zilele de 24 și 25 septembrie 2016, a avut loc etapa eparhi-
ală a Festivalului Bucuriei. Festivalul a avut loc la Roma și s-a bucurat de pre-

zenţa și de participarea copiilor și tinerilor ortodocși din 12 protopopiate ale 
Episcopiei noastre.

Festivalul Bucuriei se desfășoară sub auspiciile Frăției Nepsis și se afl ă la a opta 
ediție, întocmai cu cei opt ani de viață ai Frăției Nepsis Italia. Alături de dimensiunea 
lui spirituală, evenimentul are ca scop valorizarea aspectului cultural, artistic și spor-
tiv al grupurilor parohiale de copii și tineri. Astfel, Festivalul Bucuriei are menirea de 
a întări comuniunea dintre participanţi prin intermediul momentelor artistice și spor-
tive prezentate de copiii și tinerii Nepsis din comunităţile Episcopiei noastre.

Programul a debutat sâmbătă, 24 septembrie, cu secțiunea sportivă, fotbal și tenis 
de masă, și a reunit cele mai bune echipe din 6 protopopiate, echipe premiate cu di-
plome și cupe sportive.

FESTIVALUL BUCURIEI, ETAPA EPARHIALĂ
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Ziua de duminică, 25 septembrie, a 
fost deschisă prin SFÂNTA LITURGHIE, 
ofi ciată de Preasfi nțitul Siluan înconjurat 
de un sobor de preoți, de copiii și tinerii 
participanți care au dat răspunsurile la 
strană. Masa de prânz care a urmat, bufe-
tul din timpul evenimentului și pachete-
le de drum pentru participanți au fost ofe-
rite cu mare drag de Episcopie.

Programul evenimentului a continu-
at pe scena Aulei Mari a Complexului 
Divino Amore, cu secțiunea artistică și 
arte plastice, prin atenta prezentare a pă-
rintelui Doru Gârboan, consilier pentru 
tineret al Episcopiei.

Cei peste 200 de copii și tineri care au 
urcat pe scenă au fost premiați de PS 
Siluan, care le-a oferit diplome și daruri 
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speciale. Juriul, format din coordonatori Nepsis ai Episcopiei, în frunte cu Preacuviosul 
Părinte Vicar Atanasie, a anunțat cu bucurie clasamentul la fi ecare secțiune a Festivalului. 
Trofeul Festivalul Bucuriei 2016 a fost acordat, la secțiunea artistică, grupului de co-
pii și tineri de la Parohia Sfi nții Doctori fără de Arginți Chir și Ioan - Camposanpiero, 
reprezentanta protopopiatului Triveneto II.

La fi nalul evenimentului, tineri talentați ai Episcopiei noastre au susținut un deo-
sebit recital muzical în cadrul secțiunii „Tinere talente”, o premieră a acestei ediții. Cei 
nouă participanți la această secțiune au fost premiați cu daruri și Diplome de Excelență 
oferite de Preasfi nțitul Siluan.

În cuvântul de încheiere, Preasfi nțitul Siluan a subliniat importanța pe care o are 
această întâlnire pentru copiii și tinerii ortodocși din eparhia noastră, apreciind toto-
dată talentul deosebit, munca și sacrifi ciul participanților sosiți de departe sau din îm-
prejurimi la acest eveniment special dedicat copiilor și tinerilor din Episcopia Italiei.

Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate și mulțumire Sfântului Neagoe Basarab pen-
tru minunatele clipe de bucurie și trăire duhovnicească ale acestui eveniment!

 
A consemnat: 

Preoteasa Mihaela Gârboan
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D
uminică, 25 septembrie, parohia din Rieti și-a serbat pentru a treia oară hra-
mul, Sfântul Ierarh Iosif cel nou de la Partoș. 
Sărbătoarea a început de dimineață cu slujba Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie, 

celebrate de părintele paroh Constantin Holban alături de preoții invitați, Horia Grădinaru 
și Gabriel Andriuță de la Parohia Rignano Flaminio. Părintele a ținut un cuvânt de învățătură 
despre importanța propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu și despre devenirea fi ecărui 
credincios apostol al lui Hristos, mai ales astăzi, în contextul unei lumi secularizate care 
tinde să se îndepărteze tot mai mult de Dumnezeu.

După încheierea Sfi ntei Liturghii, preoți și credincioși au participat cu toții la agapa 
frățească, invitați fi ind, din partea Episcopiei catolice, don Luigi Barboti, parohul biseri-
cii Sfânta Lucia, care găzduiește parohia noastră, și diaconul Nazareno Iacopini, directo-
rul secției pastorale sanitare din cadrul Episcopiei catolice din Rieti.

Dat fi ind faptul că în această perioadă în episcopia noastră se desfășoară “Festivalul 
Bucuriei”, în timpul mesei a avut loc un mic recital de cântece al copiilor parohiei, recital 
care a încântat inimile tuturor, fi ecare întorcându-se acasă cu reală bucurie în sufl et.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

HRAM LA RIETI
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D
uminică, 25 septembrie 2016, credincioșii Parohiei ortodoxe române din 
Prato, în număr mare, au participat la Sf. Liturghie ofi ciată de cei doi preoți: 
pr. Mihai Anton, noul paroh, și pr. Saghin Ionică, fostul paroh.

Părintele Saghin Ionică a prezentat enoriașilor pe părintele Mihai și pe preoteasa Ioana, 
îndemnându-i să-i primească în familia parohială cu dragoste și căldură, să le fi e alături 
mereu, așa cum au fost și până acum și să continuie activitatea parohială și viața 
duhovnicească împreună, spre a lor mântuire.

Părintele Mihai și preoteasa Ioana au adresat un cuvânt de bun venit și au asigurat 
pe fostul paroh și pe enoriașii prezenți că vor sluji mai departe această comunitate unită 
și frumoasă, cu mare drag.

Cu binecuvântarea Preasfi nțitului Părinte Episcop Siluan, s-a făcut predarea și pri-
mirea gestiunii parohiale în prezența protopopului pr. Bobîrnea Ioan din Toscana și a 
Consiliului parohial.

Fostul paroh, pr. Saghin Ionică, și-a luat rămas bun de la enoriașii parohiei Prato, 
asigurându-i de rugăciunea continuă și de amintirea frumoasă a tuturor activităților 

DUMINICA A XVIII-A DUPĂ RUSALII LA PRATO
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și momentelor petrecute împreună pe parcursul celor șase ani de când a fost înfi ințată 
această parohie.

Domnul, pentru rugăciunile și cu purtarea de grijă a păstorului nostru îndrăgit, PS 
Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, să binecuvânteze și să sporească ha-
rul peste noul paroh, pr. Mihai Anton, și peste enoriașii parohiei Prato.

Slavă Domnului pentru toate!
 

A consemnat: Preoteasa Mina
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Reţete
și sfaturi practice

DOVLECEI UMPLUȚI

O mâncare adorată chiar și de copii! 

Ingrediente: 2 dovlecei (zucchini), 1 cea-
pă, 1 morcov, 2 căței de usturoi, 200 g car-
ne tocată, 1 lingură bulion, 2 linguri ma-
ioneză (sau un ou bătut cu o lingură de 
smântână), sare, piper, busuioc, ulei; 
opțional: cașcaval ras. 

Mod de preparare: Se taie dovleceii în ju-
mătate (pe lung) și se scoate miezul, 

obținându-se niște „bărcuțe” care se freacă 
în interior cu sare și se lasă la scurs. Se ia 
miezul de la un dovlecel și se mărunțește; 
se taie ceapa mărunt, se rade morcovul, se 
zdrobește usturoiul. Se pune pe foc o tiga-
ie cu puțin ulei și se călește ceapa cu ustu-
roiul, morcovul, dovlecelul mărunțit și car-
nea tocată. Se amestecă bine și  se 
condimentează cu sare, piper, busuioc, apoi 

se adaugă bulionul. Se umplu do-
vleceii cu compoziția astfel 
obținută și se ung pe deasupra cu 
maioneză (sau cu amestecul de 
ou și smântână). Se dau la cupto-
rul preîncălzit (la 200 grade) pen-
tru cca 35 minute, până se rume-
nesc. Dacă doriți, înainte cu 5 
minute de a scoate zucchini de la 
cuptor  puteți  să  presăraț i 
cașcavalul deasupra. Și gata! 
Savurați-i cu plăcere!



55A P O S T O L I A   •   N R .  1 0 3   •   O C T O M B R I E   2 0 1 6

R E # E T E  | I  S F A T U R I  P R A C T I C E

CARTOFI ACORDEON 

o garnitură excelentă pentru bucatele 
din carne...

Ingrediente: 7 cartofi, 70 g unt, 70 g 
cașcaval tare, 1 lingură verdeață tocată, 
cimbru, măghiran, sare, piper..

Mod de preparare: Se spală și se curăță 
de coajă cartofi i, după care li se fac tăieturi 
adânci (dar nu până la capăt). Se ia o for-
mă de copt și se unge cu unt; în ea se așază 
cartofi i, se condimentează cu sare, piper, 
cimbru, măghiran. Pe fi ecare cartof se pune 
o bucățică de unt (10 g). Se pun în cup-
torul preîncălzit la 180 grade pentru cca 
35-40 minute. Apoi se rade cașcavalul pes-
te cartofi  și se mai coc încă 15-20 minute. 
Când cașcavalul s-a rumenit se scot din 
cuptor, se presară cu verdeața tocată și se 
servesc imediat!

CIUPERCI UMPLUTE 

o mâncare suculentă, apetisantă, consistentă... 

Ingrediente: 6 ciuperci, 1 ceapă medie, 
6 linguri smântână, 100 g cașcaval tare, 
sare, piper, ulei.

Mod de preparare: Ciupercile se spa-
lă și se usucă. Li se scot codițele și se 
așază într-o tavă unsă cu ulei. Ceapa și 
codițele se taie mărunt și se prăjesc în 
ulei; se condimentează cu sare și piper. 
Ciupercile se umplu cu acest amestec, 
apoi se pune câte o linguriță de smân-
tână pe fiecare, după care se presară 
cașcaval ras și se dau la cuptor (180 gra-
de) pentru 20-30 minute. 
Serviți-le calde, sunt delicioase!

MERE COAPTE 

CARAMELIZATE 

ȘI ÎNGHEȚATĂ

un desert parfumat, pe gustul tuturor! 

Ingrediente: 2 mere mari, 4 linguri zahăr 
brun, 2 1/2 linguri unt, 3/4 lingură 
scorțișoară, 2 linguri fulgi de ovăz, 1 lin-
gură făină, 1/4 linguriță sare de mare, 
înghețată de vanilie.
Mod de preparare: Cuptorul se încălzește 
la 200 grade. Într-un bol se amestecă bine 
2 linguri zahăr, scorțișoara și 2 linguri unt 
topit. Merele se curăță de coajă, li se scoa-
te cotorul și se taie în jumătate. Se fac apoi 
incizii longitudinale pe suprafața merelor. 
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Acestea se vor așeza într-o formă de copt 
și se vor unge cu siropul de zahăr prepa-
rat. Se acoperă forma cu folie de alumi-
niu și se dă la cuptor pentru 20 minute. 
Apoi se scoate folia și se mai lasă încă 10 
minute. Între timp se amestecă bine în-
tr-un bol zahărul rămas, restul de unt to-
pit, un praf de scorțișoară, fulgii de ovăz, 
făina și sarea. Întindeți amestecul obținut 
pe cele 4 jumătăți de măr și coaceți-le încă 
10 minute.
Serviți merele cu înghețată de vanilie. Un 
desert divin!

după bucătarul.tv

DE LA BUNICA CITIRE...

1. Pentru a obține un orez alb imacu-
lat, adăugați în timpul fi erberii un pic de 
oțet.

2. Pentru a oferi mâncării o notă pi-
cantă de usturoi, frecați fundul farfuriei 

cu un cățel de usturoi și așezați apoi sala-
ta sau garnitura în farfurie.

3. Un gust nou pentru marinata cărnii 
poate fi  oferit de berea brună sau un ames-
tec de bere blondă și sos de soia, sare și 
piper. Berea poate fi  folosită și la prepara-
rea legumelor înăbușite, dându-le un gust 
deosebit.

4. Ficatul trebuie sărat doar la sfârșitul 
gătirii, altfel se întărește.

5. Pentru a evita arderea părții superi-
oare a checului, acoperiți-l cu o foaie de 
hârtie umedă.

6. Pentru a tăia oul fi ert, înmuiați lama 
cuțitului în apă rece – gălbenușul nu se va 
fărâmița.

7. Carnea tocată va fi  mai gustoasă și 
aromată dacă veți adăuga în ea o bucată 
de ceapă tăiată mărunt, o bucată de cea-
pă călită și un cartof crud ras fi n.

8. Utilizați sucul de lămâie în bucate, 
înlocuind parțial sarea. Gustul acrișor va 
oferi o aromă fi nă mâncării preparate.

9. Adăugați în cafeaua măcinată un 
praf de sare și băutura va fi  mult mai gus-
toasă.

10. Carnea tare va deveni moale dacă 
în timpul fi erberii veți adăuga o coajă de 
banană.

11. Carnea pregătită la cuptor va avea 
o crustă rumenită frumos dacă va fi  unsă 
cu miere diluată în vin sec.

12. Carnea preparată va căpăta un gust 
mai bun dacă, înainte de servire, se va lăsa 
să se răcească un pic.

Preoteasa Daniela PORUMB


