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P recum în cea dintâi zi a creației 
când a zis Dumnezeu: „Să fie 
lumină!” și a fost lumină1, astăzi 
strălucește cu adevărat Lumina 

cea pururea fiitoare, fără de sfârșit, dar de 
data aceasta Dumnezeu‑Omul Însuși este 
Lumina, pe care o primim simbolic în noap‑
tea Învierii și o dăm la rândul nostru și celor 
din jur. Cel Care, prin Învierea Sa, ne este 
temelia credinței noastre, ne dăruiește astăzi 
o viață nouă în Lumina Învierii Lui, se 
dăruiește pe Sine Însuși ca Lumină a vieții 
noastre și ca Viață a vieții noastre. Căci aces‑
ta este sensul jertfei Domnului Hristos pe 
Cruce care duce la Învierea Sa: o nouă viață, 
plină de Viața care nu se mai termină prin 
moarte, ci prin Paște, prin trecere la cele 
1. Fc 1, 2

desăvârșite și nesfârșite. „Căci știm că, dacă 
acest cort, locuința noastră pământească, se 
va strica, avem zidire de la Dumnezeu, casă 
nefăcută de mână, veșnică, în ceruri. Căci de 
aceea și suspinăm, în acest trup, dorind să ne 
îmbrăcăm cu locuința noastră cea din cer, dacă 
totuși vom fi găsiți îmbrăcați, iar nu goi”, zice 
Sf. Apostol Pavel2. Dar ce înseamnă goi decât 
a nu fi îmbrăcați în Hristos, Cel întru Care 
am fost botezați. Căci așa ne poate găsi ziua 
Învierii, pe noi cei botezați, neîmbrăcați în 
Hristos, goi de Lumină, goi de fapte bune. 
Ne poate găsi de asemenea goi de noi înșine, 
pentru că rătăcind fără lumina Învierii, negă‑
sind pe Cel întru Care ne‑am botezat, nu ne 
regăsim nici pe noi înșine, nu știm pentru 
ce trăim sau care este sensul vieții noastre. 
2. II Cor 5, 1‑3
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Frica de moarte ne stăpânește! Însă lumina 
Învierii din mormântul devenit Cer ne ara‑
tă Viața, un nou început pe care îl pune 
Dumnezeu pentru noi și lumea întreagă, 
prin Noul Adam, Cel desăvârșit. Putem spu‑
ne că este începutul din nou al lumii. De 
aceea citim Evanghelia afară, înaintea 
porților bisericii, în care apoi intrăm ca 
într‑un nou rai, cetatea păcii, Ierusalimul 
cel de sus care ne așteaptă. Prin pomul Cru‑
cii din care Îl primim pe Fructul vieții, care 
este Hristos, viața noastră capătă un alt sens, 
cel al Vieții Lui. Iar prin Mormântul plin de 
lumina Învierii, însă rămas gol de Cel ce este 
pretutindeni, vedem împlinirea vieții noas‑
tre în veșnicie prin viața Celui‑Veșnic‑Viu. 
Odată cu ieșirea din mormânt a Domnului 
Iisus Hristos altă lumină și alte sensuri ale 
vieții și ale lumii ies odată cu El, tâlcuite în 
iubirea Lui jertfelnică tămăduitoare sau dătă‑
toare de viață și biruitoare a morții și 
suferinței cauzate de moartea care se apro‑
pie de noi. Ea, iubirea lui Hristos, care des‑
coperă iubirea Părintelui Ceresc, aduce nouă 
și lumii lumina dumnezeiască și viața cea 
după adevăr. „Atât de mult a iubit Dumne‑
zeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul‑Născut 
L‑a dat ca tot cel ce crede în El să nu piară ci 
să aibă viață veșnică”3. Înțelegem că moar‑
tea absurdă căreia nu‑i găsim sensul își 
găsește sfârșitul ei din moartea pe Cruce a 
lui Hristos și că „Învierea este adevăratul 
început al lumii”, că este o refacere a lumii, 
o „creare din nou a omului și a lumii”. Am 
putea spune: „un nou proiect al lumii, al 
omului, prin Crucea, Moartea și Învierea 

3. In 3, 16.

Domnului nostru Iisus Hristos”. „Domnul 
se zice lumină, viață, înviere și adevăr. Lumi‑
nă, ca Cel ce dă strălucire sufletelor, alungă 
întunericul neștiinței, luminează mintea 
spre înțelegerea lucrurilor tainice și arată 
tainele care nu pot fi văzute decât de cei 
curați cu inima; viață, ca Cel ce dă suflete‑
lor ce iubesc pe Domnul puterea de a se 
mișca spre cele dumnezeiești; înviere, ca 
Cel ce ridică mintea din alipirea moartă de 
cele materiale, curățind‑o de toată strică‑
ciunea și amorțirea; adevăr, ca Cel ce 
dăruiește celor vrednici deprinderea 
neschimbăcioasă a celor bune”4.

Ziua Învierii ne găsește pe aceste me‑
leaguri, departe de locurile în care ne‑am 
născut mulți dintre noi, însă ne încredințează 
că viața noastră nu rămâne a stricăciunii 
acestui pământ, al nostru prin naștere sau 
prin adopțiune, ci ne deschide poarta unui 
alt pământ, cel al Cerului, promis de 
Dumnezeu Tatăl prin Adam cel Nou, 
Domnul Iisus Hristos. „El este sufletului 
ceea ce este temelia pentru casă, seva pen‑
tru plantă, capul pentru trup, drumul pen‑
tru călător, locuitorul pentru casă. Prin El 
singur trăim, avem, moștenim. El singur îi 
dă vieții noastre prezente meritul, iar vieții 
viitoare slava și fericirea”5. 

Hristos a Înviat!
Al vostru către Hristos Domnul rugător 

și de tot binele doritor,

† Mitropolitul Iosif

4. Sf. Maxim Mărturisitorul, citat în „Lumina din 
inimi”, ed. Trinitas, Iași, 2003, p. 66.

5. Sf. Ioan Gură de Aur, vol. Bogățiile oratorice, p. 52.
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L a despărţirea de ucenici, Dom‑
nul le‑a poruncit, zicând: „mer‑
gând, învăţaţi toate neamurile, 
botezându‑le în numele Tatălui și 

al Fiului și al Sfântului Duh, învăţându‑le 
să păzească toate câte v‑am spus vouă, și 
iată Eu sunt cu voi în toate zilele, până la 
sfârșitul veacului” (Matei 28, 19‑20). Sfân‑
tul Evanghelist Marcu spune că, după 
Înălţarea Domnului la Cer, Sfinţii Apos‑
toli au început propovăduirea Evanghe‑
liei și că „Domnul lucra împreună cu ei și 
întărea cuvântul, prin minunile care ur‑
mau” (Marcu 16, 20). Viaţa Apostolilor 

n‑a fost deloc ușoară. Ei au alergat în toa‑
tă lumea și L‑au vestit pe Hristos înviat, 
cu preţul multor împotriviri și suferinţe. 
Aproape toţi au murit de moarte marti‑
rică.

În sensul restrâns al cuvântului, uce‑
nicii Domnului au fost cei 12 Apostoli, 
dar  în sensul  lui  larg ,  ucenici  ai 
Domnului sunt toţi cei botezaţi în nu‑
mele Lui. Cuvântul „creștin” vine de la 
Hristos și înseamnă a fi al lui Hristos, a 
crede în Hristos și a‑L urma pe  Hristos, 
îndurând orice necaz și împotrivire. Dar, 
deși mulţi cred în Hristos, totuși nu 
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mulţi Îl urmează, pentru că nu trăiesc 
după poruncile Lui. De aceea făgădu‑
inţa Domnului: „Iată, Eu sunt cu voi în 
toate zilele până la sfârșitul veacului” 
(Matei 28, 20) nu se împlinește decât 
cu cei care trăiesc după voia Lui. Datoria 
noastră de ucenici ai lui Hristos este 
aceea de a ne strădui, zi de zi și ceas de 
ceas, să‑L avem pe Hristos în inima 
noastră, prin rugăciune și prin săvârși‑
rea binelui. Căci „credinţa fără fapte este 
moartă în ea însăși” (Iacov 2,17). Numai 
dacă ne străduim să devenim mereu mai 
buni și să facem tot mai mult bine se‑
menilor noștri Hristos este cu noi, lu‑
crează împreună cu noi și Își arată pu‑
terea prin minunile Sale (cf. Marcu 16, 
20). Mai cu seamă în rugăciune Îl sim‑
ţim pe Hristos Domnul în inima noas‑
tră care devine, încetul cu încetul, o 
inimă bună, simţitoare și compătimi‑
toare faţă de suferinţa semenilor noștri. 
De aceea primii creștini „stăruiau în în‑
văţătura Apostolilor, în frângerea pâi‑
nii (participând la Sfânta Liturghie) și 
în rugăciuni…,iar inima și sufletul celor 
ce au crezut erau una. Nimeni nu era în‑
tre ei lipsit pentru că se ajutau unii pe 
alţii (Faptele Apostolilor 2, 42; 4, 32, 
34). Felul de vieţuire al primilor creș‑
tini, descris în cartea Faptele Apostolilor, 
rămâne exemplu de urmat pentru toţi 
creștinii până la sfârșitul veacurilor!

Despre vieţuirea primilor creștini ne 
vorbește și Epistola către Diognet, o ve‑
che scriere din secolul al II‑lea, în care 
se spune despre creștini  că „locuiesc în 

țările în care s‑au născut, dar ca străi‑
nii; iau parte la toate ca cetățeni, dar 
pe toate le rabdă ca străini; orice țară 
străină le e patrie, și orice patrie le e 
țară străină. Se căsătoresc ca toți oa‑
menii și nasc copii, dar nu aruncă pe 
cei născuți (sau leapădă pe cei nenăs‑
cuţi – n.n.). Întind masă comună, dar 
nu și patul. Sunt în trup, dar nu trăiesc 
după trup. Locuiesc pe pământ, dar 
sunt cetățeni ai cerului. Se supun le‑
gilor rânduite de stat, dar, prin felul 
lor de viață, biruiesc legile”.

Mai târziu, în secolul al XIV‑lea, un 
credincios laic, Sfântul Nicolae Cabasila, 
spune că esenţialul în viaţa creștinilor 
este „legea dragostei”, care nu pune nici 
o piedică în ducerea la îndeplinire a mun‑
cii și a îndeletnicirilor noastre, care nu 
cere „nici să trăim singuri la marginea lu‑
mii, nici să ne hrănim cu mâncări neobiș‑
nuite, nici să ne schimbăm îmbrăcămin‑
tea, ori să ne primejduim sănătatea…”. 
Impor tant este „să sfinţim toate 
ocupaţiile”prin vieţuirea în Hristos, par‑
ticipând la Sfânta Liturghie și împărtășin‑
du‑ne cu Trupul și Sângele Domnului, 
rugându‑ne  acasă, la lucru, pe drum și în 
tot locul, urmărind  „sobrietatea și paza 
minţii de gânduri rele” și „meditarea la 
imensitatea dragostei lui Dumnezeu 
pentru noi”. El conclude:„Pentru aceas‑
ta spre El (Hristos) să ne îndreptăm 
mereu gândurile noastre, pentru ca 
mintea să ne fie plină numai de vreri‑
le Lui, iar grija de fiecare ceas să ne fie 
aţintită spre El”.
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Imnul „Învierea lui Hristos văzând…” cu care am început această Pastorală, ne 
cheamă „să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucu‑
rie la toată lumea”. În viaţa noastră a creștinilor, ca și în viaţa pământească a 
Mântuitorului Hristos, crucea și învierea sunt două realităţi fundamentale și de ne‑
despărţit. Nu putem ajunge la înviere decât prin cruce, iar crucea conţine deja învi‑
erea, este impregnată de înviere. Mântuitorul ne cheamă la purtarea crucii: „Oricine 
voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑și ia crucea și să‑Mi urmeze Mie” (Marcu 
8, 34). Aceasta înseamnă să acceptăm, fără să ne tulburăm, toate încercările vieţii, 
toate necazurile câte vin asupra noastră și să ne punem nădejdea numai în Dumnezeu. 
Pentru că Dumnezeu este prezent cu puterea Învierii Sale în toate necazurile și su‑
ferinţele noastre. În cele din urmă, El le poartă pe toate, dacă‑I cerem mereu ajuto‑
rul și nu ne pierdem nădejdea și curajul vieţii.

Hristos a înviat!

Al vostru de tot binele voitor și rugător către Domnul,

† Mitropolitul Serafim
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L umina cea adevărată care luminea‑
ză pe tot omul care vine în lume (cf. 
In. 1, 9) răsare din nou peste creștini 
și peste întreaga lume. Ea răsare din 

mormântul Domnului Hristos Cel înviat din 
morți și luminează în întunericul de confu‑
zie, de suferință și de disperare al lumii aces‑
teia, care a iubit întunericul mai mult decât 
lumina (cf. In. 3, 19). Dar Lumina lui Hris‑
tos luminează în întuneric și întunericul nu 
a cuprins‑o (In. 1, 5) și nu o poate nicicum 
stinge, pentru că Lumina este Însuși Hristos, 
Dumnezeu nostru, împreună‑purtătorul 
suferințelor și al durerilor noastre și ale între‑
gii umanități, cu a Cărui rană noi toți ne‑am 
vindecat (cf. Is. 53, 5; 1 Pt. 2, 24); biruitorul 
morții și dătătorul unei vieți noi pe care o pri‑

mim prin nașterea din nou, din apă și din Duh 
(cf. In, 3, 3‑5), a Botezului.

Iată, deci, ce prăznuim noi astăzi: 
NAȘTEREA NOASTRĂ DIN NOU, CEA 
DE LA DUMNEZEU! Prăznuim înnoirea 
firii și a vieții noastre, ce ne sunt dăruite de 
Cel Care, din iubire față de Omul (Adamul) 
pe care l‑a zidit după chipul Său sau, mai 
precis, după icoana Sa (după ikona, din grea‑
că), văzând schimonosirea și desfigurarea 
aduse omului după căderea din Rai, S‑a po‑
gorât din ceruri și S‑a făcut om, pentru a ne 
reda și a împlini în noi (și în tot Omul) 
frumusețea cea dintâi.

 Dar Învierea lui Hristos este și un bine‑
cuvântat prilej de a‑L reașeza pe Domnul și 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos la locul 
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care I se cuvine în inima și în viața noastră, 
în inima familiei noastre, a parohiei noastre 
și a episcopiei noastre și, prin noi, de a‑L 
așeza în inima societății și a lumii în care ne 
este dat să trăim. Primindu‑L și așezându‑L 
pe Hristos Domnul Cel înviat, în locul ce Îi 
revine în mod firesc, ne vom elibera din ro‑
bia și din tirania egoismului care l‑a scos pe 
om din Rai și vom vedea inimile noastre 
deschizându‑se și lărgindu‑se până la a pu‑
tea cuprinde în ele, asemenea iubirii com‑
pătimitoare a Domnului, pe tot Omul.

 Eliberați din robia poftei trupului, pof‑
tei ochilor și a trufiei vieții (cf. 1 In. 2, 16), 
ochii inimii noastre se vor deschide, deoda‑
tă, spre Dumnezeu și spre prezența Sa cu noi, 
în toate zilele (cf. Mt, 28, 20), și spre cel de 
lângă noi – aproapele nostru, care, uneori, 

ajunge să fie cel mai „departe” de ini‑
ma noastră, de grija și de atenția noas‑
tră, în timp ce noi ne ocupăm și ne 
preocupăm de a „salva lumea”...

 Vom observa pe cel de lângă noi, 
copil, soție sau soț, mamă sau tată 
sau bunic, așteptând doar un cuvânt 
bun sau doar un zâmbet din partea 
noastră, pentru a fi mulțumit și feri‑
c i t .  Vom obser va  că  suntem 
înconjurați de semeni de‑ai noștri 
care sunt pribegi și înstrăinați, care 
sunt goi sau în lipsuri, suferind de 
foame sau de sete, de frig, care sunt 
apăsați de singurătate, de întristare, 
de descurajare sau de deznădejde, 
sunt bântuiți de necredință sau de 
gânduri negre; vom compătimi cu 
tot omul care suferă, cu toți cei bol‑

navi, cu toți copiii suferinzi și cu părinții lor 
care îi însoțesc prin spitale și clinici, cu 
speranța vindecării și cu teama nereușitei 
tratamentului; cu toți cei care suferă operații 
și cu toți cei care îi așteaptă cu sufletul la 
gură să iasă cu bine din ele; ne vom aduce 
aminte de toți cei cuprinși de boală înde‑
lungată și de cei care, cu jertfelnicie și răb‑
dare, îi slujesc și îi îngrijesc, de toți cei ce 
sunt accidentați, fiind la muncă sau în călă‑
torie; vom plânge împreună cu cei asupriți 
de aproapele lor și cu cei cărora li se oprește 
plata muncii lor, și îi vom compătimi pe cei 
care sunt în robia propriilor lor patimi, 
neputințe sau slăbiciuni, fără să găsească 
puterea și curajul de a spune „nu” interne‑
tului sau telefonului mobil, jocurilor de no‑
roc, alcoolului, țigărilor sau drogurilor; îi 
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vom pomeni și pe cei aflați în certuri, în 
neînțelegeri, în dezbinări, în judecăți sau pe 
cei aflați în temniță; vom zice „Doamne 
miluiește” pentru toți cei aflați în războaie 
sau terorizați de atentate și ne vom ruga 
pentru cei care sunt prigoniți sau omorâți 
pentru că nu vor să se lepede de credința 
lor; îi vom purta în inimi pe orfani și pe vă‑
duve; le vom pomeni și ne vom ruga pen‑
tru toate surorile noastre care poartă în pân‑
tece și pentru toate cele care trec prin 
durerile nașterii și îi vom înfățișa lui 
Dumnezeu în rugăciunile noastre pe toți 
pruncii care vin pe lume, pe toți copiii și ti‑
nerii, pe cei aflați la cumpăna alegerii căii 
pe care vor merge în viață: pe toți cei care 
aleg viața de familie sau pe cei care aleg că‑
lugăria; îi vom cinsti pe părinții noștri și îi 
vom purta în inimă și în rugăciune, alături 
de frații și surorile noastre și de dragii noștri 
bunici; ne vom ruga, deopotrivă, și pentru 
cei care ne iubesc pe noi, și pentru cei care 
ne urăsc, și pentru cei care ne fac bine, și 
pentru cei care ne fac rău, cerând pentru ei, 
ca și pentru noi înșine, iertare, mila lui 
Dumnezeu și mântuire. Aceasta nu înseam‑
nă nimic mai mult decât faptul că simțirile 
și trăirile noastre se dezmorțesc și se trezesc 
tot mai mult la viețuirea cea nouă, cea după 
chipul‑icoana lui Hristos, al Cărui Har 
așteaptă să se reverse în noi deîndată ce ne 
mai golim câte un pic de „ale noastre” și ne 
deschidem spre „ale Lui”.

 Inima noastră nu se va mai îngriji, așadar, 
doar de noi și de „ale noastre”, nu se va mai 
limita doar la a dori după pâine, ci va flă‑
mânzi după tot cuvântul ce iese din gura lui 

Dumnezeu (cf. Mt. 4, 4); nu se va mai sătura 
doar cu a mânca și a bea bunătățile acestei 
lumi, ci va dori după adevărata mâncare și 
adevărata băutură (cf. In. 6, 55), adică după 
Sfântul Trup și Scumpul Sânge al Domnului 
Hristos. Nu ne vom mai pune nădejdea în 
oameni și în mijloacele lumii acesteia, ci vom 
lua ca pavăză nebiruită pe Domnul chemând 
în toată vremeaNumele Lui, peste noi și peste 
întreaga lume. Atunci nu vom mai cere lui 
Dumnezeu doar „sănătate, că‑i mai bună 
decât toate”, ci îi vom cere credință vie și 
lucrătoare, nădejde neîndoielnică și, mai 
ales, dragoste iertătoare față de cei care ne 
greșesc și compătimitoare cu apăsarea și 
suferința atât de mare prin care trec Omul 
și lumea în aceste momente. Vom cere lui 
Dumnezeu MÂNTUIRE, pentru noi și pen‑
tru tot Omul, că‑i, cu adevărat, mai bună 
decât toate!

 Vă îndemn, așadar, în această binecu‑
vântată zi de Praznic, împreună cu aposto‑
lul: Bucuraţi‑vă pururea întru Domnul! Și 
iarăși zic: Bucuraţi‑vă! Îngăduinţa voastră 
să se facă știută tuturor oamenilor. Domnul 
este aproape! Nu vă împovăraţi cu nici o gri‑
jă. Ci întru toate, prin rugăciuni și mijlociri, 
cu mulţumire, cererile voastre să fie arătate 
lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care 
covârșește orice minte, să păzească inimile 
voastre și cugetele voastre, întru Hristos Iisus 
(cf. Filip. 4, 4‑7)! Că Lui I se cuvine toată 
slava, mulțumita, cinstea și închinăciunea, 
împreună și Tatălui și Sfântului Duh, acum 
și pururea și în vecii vecilor. Amin.

† Episcopul Siluan al Italiei
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CUVÂNTUL
EPISCOPULUI

TIMOTEI

Î
n fiecare an, la Praznicul Învierii 
Domnului, trăim bucuria dată nouă 
de Mântuitorul nostru Iisus Hris‑
tos, Care ne‑a trecut de la moarte la 

viață și de pe pământ la cer. Ne bucurăm 
pentru că, prin botez, fiecare dintre noi 
ne‑am îngropat cu Hristos și am înviat cu 
Hristos, devenind în felul acesta fii ai în‑
vierii și moștenitori ai Împărăției lui Dum‑
nezeu. 

În săptămâna patimilor, prin partici‑
parea la Denia celor 12 Evanghelii și la 
Prohodul Domnului, am fost și noi, ase‑
menea femeilor mironosițe, alături de 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care 
S‑a jertfit de bunăvoie, pentru ca noi să 
ne redobândim libertatea și să ne reașezăm 

în locul rânduit  nouă din veci  de 
Dumnezeu, de unde am căzut prin neas‑
cultare. Învierea lui Hristos a fost pentru 
noi adevărata revoluție. Cuvântul revoluție, 
în limba greacă epanastasi, provine din 
verbul epanistimi care înseamnă revenirea 
la o stare inițială. La noi, la români, cu‑
vântul revoluție provine din latinescul re‑
volutio care înseamnă schimbare de sens. 
Luând cele două explicații ale cuvântului 
revoluție din greacă și din latină, putem 
spune că revoluția este revenirea la sens 
sau, duhovnicește vorbind, găsirea adevă‑
ratului sens al vieții noastre, care este uni‑
rea cu Hristos Domnul. Mitropolitul 
Hierotheos Vlachos spune: „Nu credem 
în revoluții sociale, pentru că cel mai mare 
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bine de pe lume a venit prin Înviere, nu 
prin vreo răzvrătire a maselor. Dacă 
înțelegem că Învierea este adevărata 
revoluție, atunci am aflat adevărul, deoa‑
rece prin Învierea lui Hristos omul și‑a re‑
căpătat locul pe care îl avea cândva, ur‑
când chiar și mai sus”1. Prin Înviere ne‑am 
recăpătat locul și am redescoperit adevă‑
ratul nostru sens, de aceea Paștile, aceas‑
tă trecere de la moarte la viață, sunt pen‑
tru noi izbăvire de întristare. „O Paștile, 
izbăvirea de întristare! Că astăzi, din mor‑
mânt ca dintr‑o cămară strălucind Hristos, 
pe femei de bucurie le‑a umplut, zicând: 
Vestiţi apostolilor”. Nicio bucurie nu este 
deplină dacă nu este împărtășită. La fel, 
bucuria Învierii nu este deplină dacă nu 
este făcută cunoscută lumii întregi. 
Îndemnul pe care Mântuitorul l‑a dat fe‑
meilor mironosițe, așa cum am auzit în ci‑
tatul de mai sus extras din Catavasiile 
Învierii și așa cum citim și în Sfânta 
Scriptură, este de a le vesti apostolilor 
Învierea, de a‑i face și pe ei părtași bucu‑
riei. Adevărata bucurie este fără de sfârșit 
pentru că este de la Dumnezeu și izvorăște 
din El. Doar prin împărtășirea bucuriei 
devenim fericiți. Bucuria și fericirea tre‑
buie să fie la vedere și nu întru ascuns. 
Faptele făcute în ascuns, la întuneric, sunt 
fapte rușinoase, care nu sunt de la 
Dumnezeu ci sunt minciuni care nasc dez‑
amăgiri și deznădejde. Hristos Domnul 
nu a făcut nimic în ascuns, ci toate le‑a fă‑
cut pe față, în văzul tuturor, pentru ca toți 
1. Mitropolit Hierotheos Vlachos, Predici la Marile 

Sărbători, Ed. Egumenița, 2008.

să vadă minunile Lui, să asculte cuvântul 
Lui, să creadă și să se mântuiască. Nu tre‑
buie să uităm, însă, că nu putem vorbi de 
de Înviere fără să vorbim de Golgota și nu 
putem vorbi de bucurie fără să vorbim de 
cruce, pentru că „prin Cruce a venit bu‑
curie la toată lumea”.

Părintele Rafail Noica spune următoa‑
rele: „Noi toţi căutăm fericirea și nici unul 
dintre noi nu am știut s‑o găsim până nu 
a venit Însuși Dumnezeu, întrupat în firea 
omului, ca să ne arate, cum spune Troparul 
pe care îl cântăm în fiecare Utrenie de 
Duminică: „Căci iată, a venit prin Cruce 
bucurie la toată lumea”. Bucuria aceasta 
este de presimţit – și într‑o zi de gustat. 
Slava Golgotei! Mielul lui Dumnezeu, 
Care „fără de durere”, „fără de mâhnire” a 
trăit pocăinţa noastră până la moarte, până 
la iad! Dar iadul ce‑a putut? N‑a putut de‑
cât să nască înviere, și El s‑a făcut, cum 
spune Pavel, „întâiul născut din morţi”. Și 
ne‑a creat drum prin întunericul morţii 
către viaţă vecinică și bucurie pe care „ni‑
meni nu o poate lua de la noi”2 .

Nimeni nu poate lua adevărata bucu‑
rie de la noi. Cu toate acestea, să stiți că 
bucuria o putem pierde dacă ne abatem 
de la adevăratul sens al vieții noastre și ne 
dislocăm din locul dat nouă de Dumnezeu, 
prin pseudo‑revoluții pe care le cunoaștem 
din istoria omenirii, care au arătat omu‑
lui o altă cale decât cea indicată nouă de 
Hristos. Calea indicată nouă de Hristos 
este marcată de Cruce.
2. Ieromonahul Rafail Noica, Cultura Duhului, 

Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2002, p. 77.
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Există în popor un proverb care spune 
că: „Fiecare om își are crucea sa”. Este 
adevărat atât timp cât acea cruce primită 
de om este asumată. O cruce neasumată 
aduce chin, întristare și deznădejde. Pe 
când crucea asumată rodește bucurie. 
Sfânta Împărăteasă Elena, când a găsit 
Sfânta Cruce, s‑a umplut de bucurie 
sfântă pentru că a intrat în Taina Crucii, 
asumându‑și, la rândul ei, propria cruce. 
Pomul Vieții, despre care citim în Cartea 
Facerii, este Sfânta Cruce care îl rodește 
pe Hristos, adevărată mâncare și adevă‑

rată băutură dătătoare de 
viață. Această bucurie au 
simțit‑o toți sfinții muce‑
nici și mărturisitori ai lui 
Hristos, exprimată în tro‑
parele pe care Biserica le‑a 
rânduit să se cânte la hiro‑
tonia slujitorilor altarelor, 
la sfințirea bisericilor și la 
Sfânta Taină a Cununiei: 
„Sfinţilor Mucenici, care 
bine v‑aţi nevoit și v‑aţi 
încununat, rugaţi‑vă pen‑
tru noi lui Hristos, ca să se 
mântuiască sufletele noas‑
tre. Slavă Ţie, Hristoase 
Dumnezeule; lauda apos‑
tolilor și bucuria muceni‑
cilor, a căror propovădu‑
ire este Treimea cea de o 
fiinţă”.

Să nu uităm niciodată 
că doar răstignindu‑ne îm‑
preună cu Hristos, așa cum 

au făcut‑o v rednici i  de pomenire 
înaintașii noștri martiri, vom fi preaslăviți 
de Hristos întru împărăția Sa. Cu aceste 
gânduri, pe care am dorit să vi le pun îna‑
inte, închei această scrisoare pastorală, 
rugându‑L pe Hristos – Arhiereul Veșnic, 
să vă mântuiască pe toți și să vă dăruias‑
că pace sufletească, libertate și bucurie. 
Hristos a înviat, bucuria noastră!

Al vostru către Hristos‑Domnul rugător,

† Episcopul Timotei



13A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 1   •   A P R I L I E   2 0 1 8

A ceastă foarte scurtă pildă nu ne este raportată decât de Sfântul Luca. E greu 
să o situăm în cei trei ani de viață publică a lui Hristos. Sfântul Efrem Sirul, 
în comentariul la Evanghelia concordantă1 o situează după Schimbarea la 

Față și înainte de întâlnirea cu Zaheu. Se poate deci estima că Domnul a istorisit‑o îna‑
inte de suirea Sa la Ierusalim, către sfârșitul celui de‑al doilea an al Său de misiune (sau 
începutul celui de‑al treilea an). Este foarte puțin cunoscută de credincioși, probabil 
pentru că, se pare, nu este niciodată citită duminica, în niciun rit (și poate că nici în 
timpul săptămânii). Dar a fost comentată cel puțin de doi Părinți ai Bisericii: Sfântul 
Efrem1 pe care l‑am pomenit mai sus, și Sfântul Ambrozie al Milanului,  care i‑a făcut 
un comentariu lung și remarcabil2. 

Am vorbit de mai multe ori de semnificația discursurilor în pilde și despre peda‑
gogia lui Hristos3. Să adăugăm numai un lucru: uneori Domnul arată care sunt cheile 
înțelegerii sau, și mai bine, explică înțelesul Apostolilor Săi, dar uneori nu o face, cum 
este cazul aici, iar pilda, dată în stare brută, seamănă cu un mic rebus. Domnul ne spu‑
ne: gândiți, faceți efortul de a înțelege. Aceasta se leagă de ceea ce a spus: „Căutați și 
veți găsi” (Mt 7, 7 și Lc 11, 9). Toate pildele lui Hristos (și chiar toate discursurile Sale) 
au o semnificație pe mai multe planuri: pleacă mereu de la un fapt normal, de rând – 

1. Este vorba despre Diatessaron, care este o Evanghelie «concordantă», ceea ce înseamnă că face să 
concorde cele patru Evanghelii canonice pentru a nu face decât una, compusă de Tațian Sirul în se‑
colul al II‑lea, și care a fost foarte cunoscută în Orient. Deși Tațian a devenit eretic (secta Encratiților), 
al său Diatessaron a fost folosit în Orientul siriac până către secolul al V‑lea. Sfântul Efrem Sirul (se‑
colul al IV‑lea) a făcut un comentariu magnific la Diatessaron (Sources Chrétiennes n° 121, p. 258‑259).

2. Sfântul Ambrozie al Milanului: Tratat la Evanghelia după Sfântul Luca, volumul al 2‑lea (Sources 
Chrétiennes n° 52, p. 67‑72).

3. Cititorul se poate referi la n° 80 din Apostolia, din noiembrie 2014: Ospățul ceresc după Sfântul Luca.

SMOCHINUL NERODITOR 
SĂDIT ÎN MIJLOCUL VIEI

Sinagoga și Biserica
(Luca 13, 6‑9)
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care poate fi înțeles de toți –, pentru a‑Și 
aduce auditoriul, folosind un limbaj sim‑
bolic, să se ridice până la un adevăr du‑
hovnicesc, să se ridice la înălțimea cuge‑
tărilor dumnezeiești. Să abordăm acum 
pilda al cărei context nu‑l cunoaștem și 
care nu are nicio legătură nici cu ceea ce 
precedă, nici cu ceea ce urmează.

Ceea ce istorisește Domnul face desi‑
gur parte din viața cotidiană într‑o 
civilizație agro‑pastorală, dar situația nu 
este banală: un om avea o vie4 și un smo‑
chin4 „sădit în vie”, probabil în mijlocul 
viei. Or, este o situație agricolă rară, și chiar 
probabil imposibilă: erau multe vii în Israel 
în acea vreme, și la fel mulți smochini, dar 
rareori erau amestecați4, pentru că nu 
aveau aceleași funcții. Via era cultivată în 
mijlocul câmpului pentru a face vin și une‑
ori viile erau agățate de copaci dar nicio‑
dată de smochini. Iar smochinii aveau o 
dublă funcție: să dea fructe dulci și răco‑
ritoare (o minune într‑o țară caldă!), și să 
dea umbră. Smochinii erau deci sădiți în 
fața caselor, în piețele publice sau de‑a lun‑
gul drumurilor. Și când se asociau cultu‑
rile fructifere cu via, cum ar fi cultura măs‑
linilor sau a smochinilor – ceea ce se putea 
întâmpla – cele două erau clar diferențiate. 
Aceasta înseamnă că stăpânul a sădit cu 
bună știință acest smochin în mijlocul 

4. Via pare să fi fost cultivată și vinificată încă din 
neolitic, începând cu anii 6000 î.Hr., și la înce‑
put mereu „la înălțime”, adică agățată de copaci, 
tehnică cunoscută la greco‑romani, și deci și la 
evrei, și care a rezistat multă vreme. Au fost 
folosiți mulți copaci, dar niciodată smochini.

viei sale. Toate acestea au bineînțeles un 
sens simbolic.

Via a semnificat întotdeauna, în Biblie, 
poporul lui Israel și Biserica (a căror me‑
nire este să se facă una): prorocul Isaia 
(secolul al VIII‑lea î.Hr.) cântă Cântecul 
viei (Is 5, 1‑7) în care se găsește această 
frază admirabilă: „Dar via Domnului 
Savaot este casa lui Israel, iar oamenii din 
Iuda sunt sădirea Sa dragă...”. Hristos Însuși 
reia această simbolică în pilda vierilor 
ucigași5, dar aici prorocește uciderea Sa 
ca Fiu al Stăpânului, iar la sfârșit în răs‑
punsul Său către „marii preoți și bătrâni”, 
prorocește limpede Biserica și pedeapsa 
lui Israel.

Smochinul, care este omniprezent în 
Israel și adesea pomenit în Evanghelie, sim‑
bolizează „Legea” („Torah”) și Sinagoga. 
Este într‑adevăr un copac splendid, cu 
nenumărate ramificații și cu frunze uriașe, 
dar ale cărui fructe nu se văd, pentru că 
sunt ascunse de frunze. Sfântul Ambrozie 
spune că nu are flori6. Sunt și varietăți de 
smochini care au fructe necomestibile 
(smochinii masculini) și chiar alții care 
sunt sterpi (sicomorii). Numai smochinii 
„feminini” au fructe comestibile și sunt 
cultivați. Sfântul Ambrozie are o frază foarte 
frumoasă: „…comparația acestui copac se 
aplică foarte bine la sinagogă… în care 
5. Pilda vierilor ucigași: Mt 21, 33‑46, Mc 12, 

1‑12 și Lc 20, 9‑19. A se vedea Apostolia n° 
28‑29 din iulie‑august 2010.

6. De fapt florile smochinului nu se văd: au for‑
ma unei mici smochine, care cade; după acest 
„prim fruct” APARE un al „doilea fruct” care 
ajunge la maturitate.
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învățătorii, care sunt sterpi în faptă, se 
mândresc cu cuvintele lor ca și cu un 
frunziș bogat…”. „Învățătorii legii” (rabi‑
nii) s‑au mândrit cu falsa lor știință, for‑
mală și juridică, și s‑au retras după „frun‑
zele” Legii pentru a respinge pe Cel Care 
era Autorul ei, Cuvântul Tatălui, Iisus din 
Nazaret. Sinagoga evreilor este stearpă, 
pentru că nu L‑a primit pe Mesia, pe Fiul 
lui David, pe Iisus Hristos. Smochinul mai 
reamintește și că primii noștri părinți 
Adam și Eva, după ce nu au ascultat de 
Dumnezeu și au văzut că erau „goi” (adică 
lipsiți de lumina dumnezeiască necreată 
cu care erau în chip firesc înveșmântați) 
și‑au cusut frunze de smochin pentru a 
se acoperi: aceste frunze – care ascundeau 
„mizeria” – reprezentau vorbăria autojus‑
tificării lor, semnificând refuzul lor de a 
se pocăi sincer și din inimă.

Proprietarul Viei și al Smochinului 
este Tatăl ceresc, care este izvorul unic a 
tot ceea ce este, ca în pilda vierilor ucigași. 
Sădirea lor simultană arată planul Său de 
a mântui pe toți oamenii, care simbolizea‑
ză rolul universal al lui Israel – prin Avra‑
am, Moise și Maria – a căror misiune era 
de a zămisli după trup pe Mesia, Iisus Hris‑
tos, Lumina lumii care trebuie să lumine‑
ze toate neamurile, via lui Dumnezeu. Vine 
să caute roadele, după cum e firesc pen‑
tru un proprietar care a sădit: rodul unic 
al lui Israel – Smochinul ceresc – era Me‑
sia. Și nu găsește roade. Tatăl spune Vie‑
rului dumnezeiesc, Fiul său mai dinain‑
te de veci: smochinul ăsta este sterp; iată 
că de 3 ani vin și nu are nicio roadă. Acești 

trei ani sunt cei ai apostolatului lui Hris‑
tos, Care a făcut totul pentru a arăta lui Is‑
rael că El era Mesia, Fiul lui Dumnezeu, 
urmașul promis lui Avraam, vlăstarul lui 
David și Mântuitorul lumii. Însă Israel, 
prin elita sa religioasă: marii preoți, căr‑
turarii și fariseii [adică: preoții, teologii și 
asceții] refuză categoric să creadă în El și 
Îl respinge cu ură. 

Tatăl rostește atunci o judecată: taie‑l! 
Aceasta înseamnă: scoate‑l din Viață, al 
cărei izvor sunt și pe care o împărtășesc 
cu Tine și cu Duhul. Nu a făcut voia Mea 
cea bună, nu a sfințit pe Fiul meu și res‑
pinge venirea Duhului Meu; scoate‑l din 
comuniunea noastră, pe care nu o vrea. Și 
Tatăl ceresc adaugă un cuvânt, care poa‑
te părea anodin, dar care este de o mare 
bogăție teologică: „de ce să ocupe locul 
în zadar?”. Hristos ne arată aici planul lui 
Dumnezeu, și anume ca toate făpturile să 
împreună‑lucreze cu El, și al cărui motor 
este Omul‑chip al lui Dumnezeu. Aceasta 
reamintește că, la judecata cea dintâi, cea 
a lui Adam și a Evei, Dumnezeu spusese 
omului masculin (mai apoi numit Adam): 
„Blestemat va fi pământul pentru tine” 
(Fac 3, 17). Tatăl se adresează Fiului Său 
pentru a săvârși sentința, pentru că „toa‑
tă judecata a dat‑o Fiului” (In 5, 22) „pen‑
tru că este Fiul Omului” (In 5, 27) [adică 
pentru că a ascultat de tatăl Său și Și‑a dă‑
ruit atotputernicia Sa pentru a Se face om, 
pulbere creată]. 

Atunci Fiul, care este singurul Mijlo‑
citor între Dumnezeu și om, marele preot 
veșnic, pledează pentru omenirea căzută: 
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Părinte, fii răbdător: mai lasă‑l și anul 
acesta7. Eu, Grădinarul dumnezeiesc, voi 
săpa în jurul lui: voi „zdrobi învârtoșarea 
inimii lor cu sapa apostolică” (Sfântul Am‑
brozie): astfel voi face o groapă, îl voi izola 
de lumea iadului care vrea să‑l distrugă; voi 
pune gunoi în acest adăpost, îngrășământul 
harului, al iubirii Mele pentru el, al cărei iz‑
vor ești Tu, Părinte, și al cărei dătător este 
Duhul Sfânt. Fie‑ți milă de Omul pe care 
l‑am zidit Noi, Marele Sfat dumnezeiesc, 
Tu, Duhul Sfânt și cu Mine Fiul Tău. Poate 
că va da roadă... Iar dacă nu, îl vei tăia. Dacă 
nu vrea să facă voia Ta cea bună, atunci ju‑
decă‑l după faptele sale, și izgonește‑l din 
intimitatea noastră dumnezeiască. Dacă 
Omul nu vrea să se unească cu Noi, să fie 
îndumnezeit, nu putem să‑l silim, căci l‑am 
creat liber, după cum și Noi suntem liberi. 
Nu vom mai avea altă cale decât să‑l lăsăm 
în voia lui.

Prorocia se va împlini în întregime. 
Israel, prin mai marii preoților, cărturari 
și farisei, și poporul care‑i va urma, vor 
respinge pe Iisus din Nazaret, Îl vor osân‑
di la moarte și vor face să fie ucis de pă‑
gâni. Smochinul Legii, neroditor, va fi 
tăiat: Templul va fi distrus, preoția evre‑
iască va dispărea. Dar Vierul dumnezeiesc 
va învia, iar via – sângele și apa care au 
ieșit din coasta Lui pe Cruce – va da 
7. Simbolistica „anului acestuia” (și nu «încă un 

an») nu este ușoară. Se poate considera că 
Hristos spune: cât mai sunt încă cu ei. La 
sfârșitul acestui al treilea an, Hristos va muri și 
va învia. Aceasta poate să însemne: Lasă‑Mă 
să săvârșesc jertfa Mea cea de pe urmă: să‑Mi 
dau viața pentru ei.

mulțime de rod, după cum Dumnezeu 
prorocise lui Avraam (Fac 13, 16): Biserica 
neamurilor. Via a dat vinul cel nou al vieții 
veșnice, neprețuitul sânge al lui Hristos.

La puțină vreme după aceasta, a doua 
zi după Intrarea Sa mesianică în Ierusalim, 
unde Iisus a fost aclamat ca Împărat de că‑
tre popor și copii însă respins cu violență 
de către Sinedriu, Hristos va confirma 
această pildă printr‑un semn văzut, o mi‑
nune: revenind de la prietenii Săi din 
Betania, unde găsise un pic de mângâie‑
re, și întorcându‑se la Ierusalim pentru a 
duce lupta Sa cea de pe urmă, „a flămân‑
zit” (a înfometat după mântuirea oame‑
nilor, după cum spun textele liturgice8), 
vede un smochin și se apropie de el (ca să 
culeagă un fruct) „dar n‑a găsit decât frun‑
ze”. Atunci l‑a osândit: smochinul s‑a us‑
cat deodată, ceea ce a uimit pe Apostoli9. 
Aceasta reprezenta osândirea Sinagogii, 
plinirea simbolică a pildei smochinului 
neroditor.

Această „mică” pildă este de o bogăție 
nesfârșită. Numai gura însăși a lui 
Dumnezeu, Cuvântul Lui, o putea expri‑
ma. Fie binecuvântat în vecii vecilor, iar 
gurile noastre să se umple de lauda Sa.

Pr. Noël TANAZACQ, Paris

8. „Flămânzit‑a de mântuirea omenească Hristos 
Dumnezeul meu, El, Care este pâinea vieții. Pentru 
aceasta venind la smochin, adică la adunarea cea 
neroditoare, care era acoperită cu frunzele legii, 
dacă a văzut‑o, a blestemat‑o.”... (Pavecernița bi‑
zantină din seara de Florii, oda a noua).

9. Mt 21, 18‑19 și Mc 11, 12‑14
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AVVA NICHITA

CUVÂNT

FILOCALIC
Spunea avva Nichita despre doi frați că 

au mers să locuiască împreună. Unul dintre 
ei se gândea: „Dacă vrea ceva fratele meu, 
aceea fac“. La fel se gândea şi celălalt: „O să 
fac voia fratelui meu“. Şi au trăit ani mulți cu 
multă dragoste. 

Văzându‑i dușmanul, s‑a dus să‑i despartă, 
şi s‑a pus în prag, arătându‑se unuia ca un 
porumbel şi celuilalt ca o cioară. 

Unul zise: „– Vezi porumbelul de colo? 
– E cioară”. Atunci au început să se certe, 
unul zicând una, altul alta, apoi s‑au ridicat 
şi s‑au bătut până la sânge, spre desăvârșita 
bucurie a vrăjmașului, şi s‑au despărțit. După 
trei zile își veniră în fire şi și‑au cerut unul 
altuia iertăciune, adeverind fiecare dintre 
ei ce credea a fi pasărea văzută; şi înțelegând 
că fusese bântuirea vrăjmașului, au rămas 
până la sfârșit nedespărțiți.

Conștientizarea luptei, trezvia sufletu‑
lui, ne‑gustarea în totalitate a luptei 
duhovnicești și faptul că ei aveau o lucrare, 
au făcut ca rămânerea în întuneric să fie pen‑

tru scurt timp, trei zile, cei doi frați reve‑
nind apoi la cunoștința adevărului. Lipsa 
echilibrului personal și prezența activă a 
ego‑ului au făcut ca divergențele să ducă 
până la o luptă cruntă, iar acceptarea unei 
perspective la fel de adevărată, dar total 
diferită, s‑a realizat abia la trei zile după con‑
flict. Vedem astfel cum schimbarea, lărgirea 
orizontului, creșterea duhovnicească s‑au 
realizat în timp, sub presiune și cu răbdare, 
la fel ca orice diamant, care se șlefuiește cu 
timp și presiune, la fel cum și vasele alese 
ale lui Dumnezeu se lămuresc prin foc. 

„Mintea care a intrat în dialog cu gân‑
dul întâmpină neîntreruptă desfășurare a 
lui și, atrasă de dialog, este smulsă de la po‑
menirea lui Dumnezeu – ceea ce și este țelul 
diavolilor, care, într‑un fel sau altul, vor 
rătăci gândul smuls de la Dumnezeu, iar 
din dialogul cu gândul mintea nu va ieși 
curată...”1  
1. Arhimandritul Sofronie, Cuviosul Siluan 

Athonitul, ed. Accent Print, Suceava, 2013, p. 71.
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„Lupta duhovnicească se aseamănă într‑o mare măsură războiului obișnuit; și în această 
luptă a noastră trebuie să ai bărbăție. Duhovniceasca bărbăție se află în nădejdea cea tare în 
mila lui Dumnezeu. Nevoitorul cu bărbăție, chiar de va cădea în păcat sau va cădea în înșelare 
și se va abate de la calea cea bună, sau chiar de va aduce închinăciune vreunui drac, nu se va 
pierde, ci îndată, cu deplină nădejde, se întoarce către Dumnezeu, cu pocăință, și astfel 
biruiește pe vrăjmași; dară sufletul fără bărbăție se tulbură, deznădăjduiește, și astfel cade...”2

Conștiința cea vicleană este acel glas care învață cele potrivnice, mai ales cele înșelătoare 
și pervertite… Smerita cugetare naște conștiința cea bună. Pentru a putea cineva să învețe 
care este conștiința cea bună – căci de multe ori se amestecă cele două – este nevoie să 
aibă smerenie, dar mai ales să intre sub povățuirea altuia, a unuia mai mare, a unui 
întâi‑stătător, a unui duhovnic, și să facă ascultare în tot ce‑i va spune. Atunci, încet‑încet, 
va începe să deslușească care este gând rău și care bun, care este „culoarea” conștiinței ce‑
lei bune și care a celei rele. Astfel, pe de o parte se izbăvește de căderi cu învățătura și 
povățuirea duhovnicului, iar pe de alta învață, odată cu trecerea timpului, care este nuanța, 
chipul celor două conștiințe, și devine un om desăvârșit.3 

 Preot Lucian Podar

2. Idem. p. 73.
3. Arhimandritul Efrem Filoteitul, Povețe părintești, ed. Evanghelismos, București, 2015, p. 167. 
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DESPRE

IMNUL HERUVIC
și INTRAREA MARE

Dicţionar   
LITURGIC

Încă din secolele al IV‑lea și al V‑lea trans‑
ferarea Darurilor (de pâine și vin) de la pas‑
toforion sau skevofylakion1 în altar a fost 
însoțită de un fast liturgic deosebit și de di‑
ferite interpretări simbolice. Acestea însă 
iau dimensiuni fără precedent în perioada 
ridicării Catedralei Sfânta Sofia din 
Constantinopol (532‑537), când Intrarea 
Mare a început să fie însoțită de cântarea an‑
tifonică a Psalmului 23, 7‑102 cu refrenul 

1. Pastoforionul sau skevofylakionul era o încă‑
pere situată în partea de nord‑vest  (în biseri‑
cile din Siria)  sau nord‑est (în Constantinopol) 
a bisericii și era locul în care credincioșii adu‑
ceau  jertfa de pâine și vin pentru pregătirea 
Darurilor.

2. „Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați 
porțile cele veșnice și va intra Împăratul slavei. 
Cine este acesta Împăratul slavei? Domnul Cel 
tare și puternic, Domnul Cel tare în război. 
Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați 
porțile cele veșnice și va intra Împăratul slavei. 

Aliluia și mai apoi de introducerea imnului 
Heruvic de către împăratul Justin al II‑lea 
(între anii 573‑574), în timpul Patriarhului 
Ioan al III‑lea Scolasticul.   

Procesiunea care însoțea transferarea 
Darurilor avea o mare solemnitate: spre 
exemplu, la Constantinopol, diaconii luau 
Darurile din skevofylakion și venea cu cu 
ele până la ușa laterală de nord, unde erau 
întâmpinați de alți diaconi cu cădelnițe și 
de ipodiaconi cu ripide, iar uneori chiar de 
împărat cu suita sa. Toți aceștia mergeau în 
procesiune către mijlocul bisericii, apoi oco‑
leau amvonul central și se îndreptau spre 
Altar, pe lângă soleea ce unea amvonul cu 
Altarul, iar psalții așteptau lângă solee, cân‑
tând Antifonul Intrării Mari (Heruvicul era 
de fapt refrenul acestui antifon). Între  

Cine este acesta Împăratul slavei? Domnul pute‑
rilor, Acesta este Împăratul slavei”.

(I)
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timp, episcopul și preoții se spălau pe 
mâini3, după care primeau Darurile și le pu‑
neau pe Sfânta Masă4.

Această procesiune era în adevăratul 
sens o Intrare Mare (a Darurilor) și nu doar 
o Ieșire cu Darurile, așa cum a ajuns să fie 
considerată în prezent (datorită faptului că 
procesiunea începe din Altar și se termină 
în același loc).  

Și acum ca și atunci, intonarea Heruvi‑
cului de către psalți introduce comunitatea 
eclezială în atmosfera Liturghiei Euharisti‑
3. Abia în secolul al XIV‑lea spălarea mâinilor 

preoților împreună cu psalmul 26, 6‑8 sunt 
mutate înainte de Proscomidie, încât numai 
ierarhul rămâne să‑și spele mâinile la Heruvic.

4. Ieromonah Petru Pr uteanu, Liturghia 
Ortodoxă – Istorie și actualitate, Editura Sofia, 
București, 2013, p. 114.

ce, iar textul trimite cu gândul la Liturghia 
cerească în cadrul căreia heruvimii Îl încon‑
jură pe Dumnezeu cântându‑I întreita cân‑
tare (Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot) și 
pe care credincioșii trebuie să‑i imite, lepă‑
dând toată grija cea lumească în vederea pri‑
mirii „Împăratului tuturor”, prin împărtășire.  

În afara celor amintite, pentru a înțelege 
evoluția istorică a Intrării Mari, trebuie să 
mai specificăm câteva lucruri: 

1.  În secolul al X‑lea Heruvicul se cânta 
de 3 ori (probabil de aici vine practica actu‑
ală de a se rosti în taină, de către preot, de 3 
ori), dar deja fără stihurile psalmului 23, 7‑10. 

2. Forma actuală a Heruvicului (cântat 
în două părți, ce sunt percepute mai mult 
ca două imnuri separate: Noi care pre He‑
ruvimi… și Ca pre Împăratul…, unul îna‑
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inte și altul după Intrarea Mare), cu pome‑
nirile preoților în mijlocul Heruvicului, 
datează din secolele XII‑XIII, când exista 
o singură pomenire – cea a credincioșilor: 
Pe voi, pe toți… (așa cum se găsește până 
azi în multe mănăstiri athonite)5. Cu tim‑
pul, Biserica Rusă a dezvoltat noi pomeniri 
pentru cei vii, iar Biserica Ortodoxă Ro‑
mână a introdus pomeniri și pentru cei 
adormiți (în prezent având cele mai multe 
și mai complexe pomeniri dintre toate Bi‑
sericile Ortodoxe locale). 

3. Inițial, Imnul Heruvic avea la sfârșit 
un singur Aliluia și abia din secolul al 
XVI‑lea acesta a fost triplat. În prezent doar 
rușii de rit vechi6 mai păstrează  un singur 
Aliluia la Heruvic, dar această formă veche 
nu a dispărut întru totul nici din cărțile de 
cult românești, mai ales cele cu partituri 
muzicale bizantine7.  

4. Pentru anumite sărbători și perioa‑
de speciale din anul liturgic, Heruvicul cla‑
sic s‑a înlocuit cu alte imne:

a) la Liturghia Darurilor mai înainte 
sfințite se cântă: „Acum puterile cerești îm‑
preună cu noi nevăzut slujesc; că, iată, intră 
5. Pomenirea aceasta venea ca răspuns la cererea 

credincioșilor de a fi pomeniți de către preoți 
pe parcursul procesiunii. Sfântul Nicolae 
Cabasila îndemna credincioșii să îngenunche‑
ze în timpul procesiunii cu Darurile euharisti‑
ce, cerând preoților să‑i pomenească (cf. 
Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii, cap.24). 
Același lucru îl sugerează și Sfântul Simeon al 
Tesalonicului. O astfel de rânduială se găsește 
până în prezent în Liturghia georgiană. 

6. Cei care s‑au opus reformei liturgice din 1660.
7. Spre exemplu, Heruvicele care se găsesc în 

Liturghierul de la 1892, al lui Ioan Zmeu.

Împăratul slavei. Iată, jertfa tainică săvârșită, 
de dânsele este înconjurată. Cu credință și 
cu dragoste să ne apropiem, ca părtași ai 
vieții veșnice să ne facem. Aliluia. Aliluia. 
Aliluia”, care este atestat pentru prima dată 
într‑o Cronică Pascală din anul 615, din 
timpul Patriarhului Serghie al Constanti‑
nopolului; 

b) în Joia Mare se cântă: „Cinei Tale ce‑
lei de Taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș 
mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi 
Taina Ta, nici sărutare Îți voi da ca Iuda, ci 
ca tâlharul mărturisindu‑mă, strig Ție: 
Pomenește‑mă, Doamne, când vei veni întru 
Împărăția Ta. Aliluia”, care a fost introdus 
în liturghie tot de împăratul Justin al II‑lea8; 

c) la Liturghia din Sâmbăta Mare se 
cântă: „Să tacă tot trupul omenesc și să stea 
cu frică și cu cutremur și nimic pământesc în‑
tru sine să nu gândească, căci Împăratul 
împăraților și Domnul domnilor vine să Se 
junghie și să Se dea de mâncare credincioșilor; 
și merg înaintea Lui cetele îngerești, cu toată 
începătoria și stăpânia; heruvimii cei cu ochi 
mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, fețele 
acoperindu‑și și strigând cântarea: Aliluia”, 
imn ce a fost împrumutat din Liturghia 
Sfântului Iacob și pus la Liturghia Sfântului 
Vasile în secolele XI ‑ XII.

 
Preot Daniel Stîngă

8. Despre utilizarea  acestui imn în Joia Mare gă‑
sim primele mențiuni într‑un tipicon constan‑
tinopolitan din secolul al X‑lea (vezi O istorie 
a  Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur – 
Intrarea cea Mare a liturgistului Robert Taft, 
Editura Renașterea, Cluj Napoca, 2012, p. 137).
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S ă ne străduim să fim aflați părtași 
Învierii lui Hristos și să trecem de 
la moarte la viață câtă vreme sun‑
tem încă în acest trup. Căci, pen‑

tru orice om, a trece printr‑o preschimba‑
re, de orice fel ar fi ea, a trece dintr‑o stare 
într‑alta, înseamnă sfârșitul a ceva – a nu 
mai fi ceea ce eram – și începutul a altce‑
va – a fi ceea ce nu eram. Însă este impor‑
tant să știm pentru cine murim și pentru 
cine trăim, căci este o moarte care dă viață 
și o viață care dă moarte. 

Și tocmai în această lume trecătoare 
căutăm și pe una și pe cealaltă; după fap‑
tele noastre în această lume se va socoti 

TRECEREA

răsplata cea veșnică. Să murim deci dia‑
volului și să trăim pentru Dumnezeu; să 
murim păcatului pentru a învia întru drep‑
tate; să piară ființa cea veche pentru a se 
ridica ființa cea nouă. Fiindcă, după cu‑
vântul Adevărului, „Nimeni nu poate să 
slujească la doi domni” (Mt 6, 24), să luăm 
drept domn nu pe cel care face să cadă pe 
cei care sunt în picioare pentru a‑i duce la 
pierzanie, ci pe Cel care ridică pe cei căzuți 
spre a‑i aduce la slavă.

Sfântul Leon cel Mare (secolul al V-lea), 
Omilia a douăzecea despre Patimi; 

SC 74 bis, p. 245 (rev.)
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Î
nvierea Domnului este înnoirea fi‑
rii omenești, este reîntoarcerea la 
viață, zidirea din nou a primului 
Adam pe care păcatul l‑a dus la 

moarte, și prin moarte la țărâna dintru 
care a fost scos. Învierea este întoarcerea 
la viața cea nepieritoare.

Nimeni nu a văzut pe Adam când 
Dumnezeu l‑a zidit, când a primit suflare 
de viață, căci nicio ființă omenească nu 
exista încă. Și când mai apoi, prin Suflarea 
dumnezeiască, a primit suflarea cea de viață, 
prima făptură care l‑a văzut a fost femeia, 
Eva, care a venit după primul om.

La fel este și cu al doilea Adam, adică 
Domnul. Nimeni nu L‑a văzut când a 
înviat din morți. Niciunul dintre ai săi nu 
era de față iar soldații care‑L păzeau erau 
morți de frică. După Învierea Sa, femeia 
este prima care L‑a văzut, după cum ne 
spune Marcu astăzi: înviind Iisus, în zorii 
primei zile a săptămânii, S‑a arătat mai 
întâi Mariei Magdalena. Unii cred că evan‑
ghelistul arată aici limpede ceasul Învie‑
rii Domnului, ca fiind dimineața, și că S‑a 
arătat mai întâi Mariei Magdalena, chiar 

Omilie 
la Învierea Domnului

Sfântul Grigorie Palama
(1296‑1359)

în clipa Învierii Sale. Însă evanghelistul nu 
a spus aceasta, după cum vom vedea, dacă 
luăm bine aminte.

Puțin mai sus, ca și ceilalți evangheliști, 
Marcu spune că aceeași Marie a venit la 
mormânt cu celelalte femei mironosițe, că 
l‑au găsit gol și că au plecat. Vedeți că 
Domnul a înviat mult înainte să‑L fi văzut 
Maria? Când evanghelistul vrea să ne spu‑
nă care era ceasul acela, nu spune numai 
de dimineață ca aici, ci foarte de dimineață. 
Iar prin răsărit, înțelege lumina cea slabă 
care se arată înainte de răsăritul soarelui la 
orizont. Ioan zice și el același lucru când 
spune că Maria Magdalena a venit la mor‑
mânt dis‑de‑dimineață, fiind încă întune‑
ric, și că a văzut piatra ridicată de pe mor‑
mânt.  Ioan mai  spune ș i  că  Mar ia 
Magdalena nu numai că a venit la mor‑
mânt, dar că a plecat fără să fi văzut pe 
Domnul. A alergat și s‑a dus să caute pe 
Petru și pe Ioan, și nu le‑a spus că Domnul 
a înviat, ci că fusese luat din mormânt. Prin 
urmare, nu știa încă de Înviere.

Ce voi arăta acum iubirii voastre este 
acoperit de o umbră de către evangheliști. 
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Vestirea Învierii lui Hristos, Maica 
Domnului a fost cea dintâi care a pri‑
mit‑o. Acest lucru este drept și firesc. Ea 
este cea care L‑a văzut cea dintâi după 
Învierea Sa și a avut fericirea de a‑I auzi 
Glasul. Nu numai că L‑a văzut cu ochii 
săi și L‑a auzit cu urechile sale, dar a fost 
și prima și singura care I‑a atins cu mâi‑
nile ei preacuratele Sale Picioare, cu toa‑
te că evangheliștii nu spun toate acestea 
limpede, pentru a nu isca bănuieli 
necredincioșilor.

Însă pentru că prin Harul celui Înviat, 
cuvântul  meu este  astăzi  auzit  de 
credincioși, prilejul sărbătorii ne împinge 
a limpezi ceea ce privește pe mironosițe. 
Iar dreptul pentru aceasta ne este dat de 
Cel Care a spus: „Nimic nu este acoperit 
care să nu se descopere.” Și așa va fi.

Mironosițele sunt femeile care au 
însoțit‑o pe Maica Domnului, care au stat 
lângă ea în vremea mântuitoarelor Patimi, și 
care cu dragoste au uns cu miresme Trupul 
lui Iisus. Când Iosif din Arimateea și Nicodim 
au cerut și au dobândit de la Pilat Trupul 
Domnului, când L‑au coborât de pe Cruce, 
L‑au înveșmântat într‑un giulgiu cu mires‑
me, L‑au pus într‑un mormânt săpat în pia‑
tră și au închis intrarea cu o piatră mare, 
Maria Magdalena și cealaltă Marie erau aco‑
lo, stând în fața mormântului și priveau, după 
evanghelistul Marcu. Zicând cealaltă Marie, 
el înțelege, oricum, pe Maica lui Hristos, care 
mai era numită și mama lui Iacov și a lui Iosi, 
fiii soțului ei Iosif.

Ele nu erau singurele care priveau în‑
mormântarea lui Hristos. Erau și alte fe‑

mei, după istorisirea lui Luca. Femei veni‑
te din Galileea pentru a‑L însoți, care au 
văzut mormântul și chipul în care Trupul 
fusese așezat înăuntru, iar aceste femei erau 
Maria Magdalena, Ioana și Maria, mama 
lui Iacov și celelalte, care erau împreună cu 
ele. Evanghelistul mai spune și că ele s‑au 
dus după miresme și parfumuri. Încă nu 
știau că El era într‑adevăr mireasma 
vieții, pentru cei care se apropie de El 
cu credință, ca și mirosul morții pentru 
cei care rămân necredincioși până la 
sfârșit. Mireasma veșmintelor Sale, a 
Trupului Său, sunt mai presus decât ori‑
ce mireasmă. Numele Său e ca mireas‑
ma care se răspândește, parfumul Său 
dumnezeiesc a umplut universul. Ele nu 
știau aceasta! De aceea au pregătit mi‑
resme și parfumuri, ca pentru a cinsti 
pe un mort, au născocit un antidot pen‑
tru a îngădui celor care voiau să stea lân‑
gă Trupul care avea să putrezească, pe 
care aveau să‑L ungă.

Au pregătit miresmele și, după porun‑
că, s‑au odihnit în vremea Sabbatului. 
Într‑adevăr, ele nu trăiseră un adevărat 
Sabbat, după cum nu vor simți nici pe aces‑
ta binecuvântat între toate, care ne duce 
din lăcașurile iadului în tăria luminoasă și 
dumnezeiască a cerului.

Deci, în prima zi a săptămânii, după 
cum spune Luca, pe când era încă noap‑
te, au venit la mormânt purtând miresme‑
le pe care le pregătiseră; Matei zice când 
se lumina de ziua întâia a săptămânii, și 
că cele care au venit erau două. Iar Ioan îl 
completează: dis‑de‑dimineață, spune el, 
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fiind încă întuneric, și că cea care a venit 
era Maria Magdalena. Prin ziua cea dintâi 
a săptămânii ,  evangheliștii  înțeleg 
Duminica. Spunând: după ce a trecut sâm‑
băta, pe când răsărea soarele, foarte de 
dimineață și fiind încă întuneric, vorbesc 
despre momentul răsăritului când întu‑
nericul se luptă cu lumina, de ceasul în 
care orizontul de la răsărit începe a se lu‑
mina și vestește venirea zilei.

Dacă de departe ne uităm la răsărit, 
lumina își schimbă culoarea către ceasul 
al nouălea din noapte, când mai sunt încă 
trei ceasuri până la sosirea zilei desăvârșite. 
Evangheliștii par oarecum să nu fie de 
acord cu privire la această oră și la numă‑
rul femeilor. Acest lucru se datorează fap‑
tului că, după cum au spus, mironosițele 
erau multe și nu au venit toate împreună 
dintr‑o dată, și nici mereu aceleași ; toate 
la răsărit, dar nu în același timp. Maria 
Magdalena a venit singură, fără celelalte 
și a rămas mai mult timp.

Fiecare evanghelist nu vorbește deci 
decât de una dintre aceste veniri și de anu‑
mite femei, lăsându‑le la o parte pe cele‑
lalte. Iar eu socotesc, după ce am cercetat 
pe toți evangheliștii – după cum am spus – 
că prima care a venit la mormântul Fiului 
său și Dumnezeu, a fost Maica Domnului 
cu Maria Magdalena. Aceasta ne este în‑
deosebi istorisit de către evanghelistul 
Matei: au venit Maria Magdalena, spune 
el, și cealaltă Marie, ca să vadă mormân‑
tul. Și iată s‑a făcut cutremur mare; că în‑
gerul Domnului coborând din cer și ve‑
nind, a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. 

Și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbră‑
cămintea lui albă ca zăpada. Și de frica lui 
s‑au cutremurat cei ce păzeau și s‑au făcut 
ca niște morți. 

Toate celelalte femei au sosit după cu‑
tremur și după fuga păzitorilor și au gă‑
sit mormântul deschis și piatra dată la o 
parte. Dar Maica Domnului era acolo când 
a fost cutremurul de pământ, când piatra 
a fost dată la o parte și când mormântul 
s‑a deschis, când cei ce păzeau îngroziți 
încă nu fugiseră. Dar Maica Domnului 
era fără frică și se bucura de toate cele 
ce vedea. Eu cred că pentru ea, cea din‑
tâi, s‑a deschis mormântul purtător de 
viață. Mai întâi pentru ea și din cauza 
ei, apoi pentru noi toți, totul s‑a des‑
chis, cele de sus și cele de dedesubt de 
sub pământ. Pentru ea îngerul a strălu‑
cit, pe când era încă noapte, în lumina 
îngerească strălucitoare, în care a văzut 
nu numai mormântul deschis, ci și giul‑
giurile rânduite, ca mărturie limpede a 
Învierii Celui Îngropat. Îngerul era cel 
al Buneivestiri, era Gavriil care o vedea 
grăbindu‑se către mormânt.

Altă dată, îi spusese: Nu te teme Ma‑
rie, că ai găsit har dinaintea lui Dumne‑
zeu. Acum, coboară încă o dată, și spune 
același lucru celei pururea Fecioară. Îi 
vestește Învierea Celui pe care L‑a ză‑
mislit fără de sămânță, dă piatra la o par‑
te, îi arată mormântul gol cu giulgiurile 
și îi adeverește vestirea bucuriei. Matei 
scrie: Iar îngerul, răspunzând, a zis feme‑
ilor: Nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel 
răstignit Îl căutați. Nu este aici ; căci S‑a 
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sculat precum a zis. Căci pe Domnul nici 
zăvoarele, nici lacătele și nici pecetea 
morții și a mormântului nu L‑au putut 
ține, El care este și Domnul nostru, al în‑
gerilor din cer, este singurul Stăpân al 
universului. Veniți de vedeți locul unde 
a zăcut ; și degrabă mergând spuneți uce‑
nicilor Săi că S‑a sculat din morți. Și mai 
adaugă că plecând ele de la mormânt, cu 
frică și bucurie mare au alergat să ves‑
tească ucenicilor Lui. Cred că Maria Mag‑
dalena a ieșit înfricoșată, ca și celelalte 
femei care veniseră acolo.  Ele nu 
înțeleseseră cuvintele îngerului, nu pu‑
tuseră să suporte până la capăt intensita‑
tea luminii, pentru a vedea și a înțelege 
limpede. În vreme ce bucuria a fost pen‑
tru Maica Domnului ; ea a înțeles cuvin‑
tele îngerului. De aceea a strălucit în lu‑
mină, ea care era cu totul curată și plină 
de Har dumnezeiesc. Și și‑a însușit ade‑
vărul, a crezut arhanghelului, care și în 
trecut a fost vrednic de credință.

Și cum să nu fi înțeles Fecioara toate 
cele ce se plineau, ea care avea Înțelep‑
ciunea dumnezeiască și urma îndea‑
proape cele ce se petreceau: marele 
cutremur de pământ, îngerul cel strălu‑
citor care s‑a pogorât din ceruri, păzi‑
torii morți de frică, mormântul gol, 
marea minune a giulgiurilor așezate jos, 
păstrate de mir și aloe, fără a avea Trupul 
înlăuntrul lor, și vestirea îngerească plină 
de bucurie? Această vestire, Maria Mag‑
dalena, ieșind din mormânt, pare a n‑o fi 
auzit – de altfel îngerul nu i‑a vorbit. Ea a 
văzut că mormântul era gol, dar nu a văzut 

giulgiurile și s‑a grăbit să caute pe Petru 
și pe celălalt ucenic, după cum istorisește 
Ioan.

În vreme ce Maica Domnului întâlnește 
alte femei, se întoarce și atunci Iisus le 
întâlnește și le spune: «Bucurați‑vă !» Ca 
atare, Maica Domnului, înainte de Maria 
Magdalena, a văzut pe Cel care a pătimit 
pentru mântuirea noastră, a fost îngropat 
și a înviat.

Matei mai spune că ele apropiindu‑se 
de Iisus, au cuprins picioarele Lui și I s‑au 
închinat.
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Născătoarea de Dumnezeu este singu‑
ra care înțelege cuvintele îngerului care 
vestește Învierea, Maria Magdalena fiind 
prezentă, după cum este prima dintre fe‑
meile care Îl înconjoară care a întâlnit pe 
Fiul și Dumnezeul său, care a văzut și a re‑
cunoscut pe Cel Înviat. De aceea se închi‑
nă și Îi atinge picioarele, și astfel se face 
apostolul apostolilor.

Că Maria Magdalena nu era cu Maica 
Domnului care se întorcea de la mormânt, 
când a întâlnit‑o Domnul, aflăm de la Ioan: 
ea a alergat, spune el, și s‑a dus să caute 

pe Simon Petru și pe celălalt ucenic pe ca‑
re‑l iubea Iisus, și le‑a spus: Au luat pe 
Domnul din mormânt, și nu știm unde l‑au 
pus. Cum deci, dacă L‑ar fi văzut, și dacă 
L‑ar fi atins cu mâinile ei și dacă L‑ar fi 
auzit, ar fi putut să spună astfel de cuvin‑
te, și anume că L‑au luat și nu se știe unde 
L‑au pus ? Și după ce Petru și Ioan au aler‑
gat la mormânt, de unde, după ce au vă‑
zut giulgiurile, s‑au întors, Maria, mai spu‑
ne Ioan, stă lângă mormânt și plânge.

Vedeți deci că nu văzuse și nu auzise 
încă nimic? La întrebarea îngerilor care i 
s‑au arătat și i‑au spus: Femeie, de ce 
plângi?, ea răspunde ca și cum ar fi vorba 
despre un mort. Și când se întoarce și vede 
pe Iisus, din nou, nu înțelege nimic când 
El îi spune: De ce plângi ? Răspunde fără 
a ști ce spune, până în momentul în care 
Iisus o cheamă pe nume și îi dovedește că 
El este. Atunci se închină și încearcă să‑I 
sărute picioarele, și Îl aude spunându‑i: 
Nu mă atinge. Din toate acestea înțelegem 
că la arătarea dinainte către Maica Sa și fe‑
meilor care erau împreună cu ea, deși 
Matei îngăduie aceasta tuturor femeilor, 
Iisus i‑a îngăduit doar ei singure să‑I atin‑
gă picioarele. Pentru motivele pe care 
le‑am pomenit mai sus, nu vrea să o scoa‑
tă în evidență pe Maica Sa.

După Maica Domnului care a fost pri‑
ma care a venit la mormânt, prima care a 
auzit evanghelia Învierii, multe alte femei 
s‑au adunat și au văzut, și ele, piatra dată 
la o parte și au auzit pe înger. La întoarce‑
re, ele s‑au despărțit. După Marcu, unele 
au părăsit mormântul, în frică și uimire, 
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fără să spună nimic nimănui, pentru că le 
era frică. Altele au însoțit pe Maica 
Domnului și au putut să vadă și să audă 
pe înger. Maria Magdalena însă s‑a grăbit 
să meargă la Petru și Ioan, și s‑a întors cu 
ei la mormânt.

Când aceștia au plecat, a rămas singu‑
ră și apoi a putut să vadă pe Domnul, care 
a trimis‑o să spună apostolilor că‑L văzu‑
se pe Domnul și că îi spusese toate aces‑
tea, după cum istorisește Ioan.

Dacă Marcu spune că această arătare 
s‑a petrecut tocmai la răsăritul soarelui, 
după zori, el nu pretinde însă că acesta a 
fost ceasul Învierii Domnului, nici cel al 
primei Sale arătări.

Avem deci, cu privire la mironosițe, 
acordul limpede al celor patru evangheliști.

În ciuda femeilor mironosițe, în ciuda 
lui Petru, Luca și Cleopa, care spun că 
Domnul este viu și că L‑au văzut, ucenicii 
nu au crezut; Domnul i‑a certat pentru 
aceasta atunci când S‑a arătat în mijlocul 
lor, când erau toți împreună.

După ce S‑a arătat multora și în nume‑
roase chipuri, arătând că era viu cu ade‑
vărat, ucenicii nu numai că au crezut dar 
s‑au și grăbit să‑L propovăduiască peste 
tot. Glasul lor s‑a făcut auzit peste tot pă‑
mântul și cuvintele lor până la marginile 
pământului. Domnul lucra dimpreună cu 
ei și întărea cuvintele lor prin minunile 
care urmau. Într‑adevăr, minunile erau ne‑
cesare pentru propovăduirea învățăturii 
peste tot pământul. Aceste mari minuni 
erau necesare pentru arătarea și întărirea 
propovăduirii.

Este adevărat că pentru cei care pri‑
mesc cuvântul și cred în el cu tărie minu‑
nile nu sunt necesare. Cine sunt aceștia ? 
Cei ale căror fapte stau mărturie. Arată‑mi 
credința ta, se spune, din faptele tale. Cel 
care crede să arate deci aceasta prin fap‑
tele unei vieți drepte.

Căci altminteri, cine va crede că gân‑
durile sunt cu adevărat înalte, mari, cerești 
după cum cere evlavia? Dacă faptele sunt 
rele, dacă omul este legat de pământ și de 
cele pământești? Fraților, nu vom câștiga 
nimic spunând că avem o credință dum‑
nezeiască, dacă faptele noastre nu sunt pe 
măsură. La ce au folosit candelele fecioa‑
relor nebune care nu aveau untdelemn, adi‑
că faptele iubirii și milostivirii? La ce a fo‑
losit să cheme pe Avraam părintele său, 
bogatului care ardea în flăcările nestinse, 
pentru nepăsarea sa față de Lazăr? La ce a 
folosit chemarea la Nunta dumnezeiască 
în palatul veșnic de nuntă, celui care nu 
avea cămașa faptelor bune? Cu toate aces‑
tea a fost chemat, a luat loc printre sfinții 
meseni, dar pentru că era îmbrăcat cu 
cămașa vieții sale celei rele, a faptelor sale 
de rușine, a fost dat în vileag, iar apoi arun‑
cat cu mâinile și picioarele legate în ghee‑
na unde sunt lacrimile și scrâșnirea dinților.

Fie ca niciunul dintre cei pe care i‑a 
chemat Hristos să nu guste niciodată din 
acest loc. Și viața fiecăruia să fie pe potri‑
va credinței și toți să intre în cămara de 
nuntă a bucuriei de nespus și să trăiască 
veșnic dimpreună cu sfinții, în lăcașul bu‑
curiei adevărate. 

Amin !
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DACĂ AM MURIT 
ÎMPREUNĂ CU HRISTOS, 

CREDEM CĂ VOM ȘI TRĂI 
ÎMPREUNĂ CU EL 

(ROMANI 6, 8 )

„Numai în lumina Învierii lui Hristos, Dumnezeul‑Om 
Iisus Își arată cu o minunată claritate și chipul și lucrarea 

Sa. (...) Până la Învierea Sa, Domnul nostru a dat o învățătură 
despre viața veșnică, dar prin Învierea Sa, El a arătat că El‑Însuși 
este viața veșnică. (...) Până la Învierea Sa, El ne‑a învățat că 
credința în El ne face să trecem de la moarte la viață, dar prin 
Învierea Sa, El a arătat că El‑Însuși a biruit moartea și a garantat 
astfel celor morți trecerea de la moarte la înviere. (...) Dar pentru 
ca omul să învie cu Hristos, trebuie mai întâi ca el să moară cu 
Hristos și să trăiască viața lui Hristos ca pe propria lui viață” 

Sf. Iustin Popovici   
„Omul și Dumnezeul‑Om”
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Atunci când Hristos spune: „Eu sunt 
învierea și viața” (Ioan 11, 25), El pune 
în lumină aspectul personal și trăirea vie 
a învățăturii Sale, pe care fiecare trebuie 
să o transpună în mod concret în propria 
lui viață, astfel încât să devină Cuvântul 
întrupat într‑o făptură omenească, așa 
cum a fost Hristos. Pentru ca omul să poa‑
tă învia cu Hristos, el trebuie să trăiască, 
în felul lui personal, viața și moartea lui 
Hristos, așa cum ne face să înțelegem 
apostolul Pavel atunci când spune: „M‑am 
răstignit împreună cu Hristos; și nu eu 
mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine” 
(Galateni, 2, 20). 

Viața noastră pământească fără Hristos 
nu este adevărata viață căci ea ne duce pe 
toți la moarte. Singurul mijloc de a învin‑
ge moartea este unirea noastră personală 
cu Hristos, Care ne‑a dat Sângele și Trupul 
Său, pentru ca Duhul Său să fie în noi, prin 
Care vom învia din morți și vom dobândi 
viața veșnică. Căci viața trupului nostru de 
carne nu are nicio substanță proprie și ni‑
cio valoare dacă Viața lui Hristos nu 
locuiește în noi, singura Viață care nu moa‑
re niciodată. Fiecare din noi trebuie să‑și 
ducă propria sa cruce în această lume, iar 
crucea noastră personală trebuie să se 
unească cu crucea lui Hristos pentru ca po‑
verile și suferințele acestei lumi să se pre‑
schimbe într‑un izvor de binefaceri și de 
viață veșnică: „Crucea personală a fiecăru‑
ia, când se unește cu Crucea lui Hristos, 
atunci puterea și lucrarea acesteia trece asu‑
pra noastră, devenind un canal prin care, 
din Crucea lui Hristos, se revarsă asupra 

noastră orice binefacere și orice dar 
desăvârșit. Prin urmare, crucile personale 
ale fiecăruia sunt la fel de necesare în lucra‑
rea mântuirii pe cât este și Crucea lui 
Hristos. Nu veți întâlni niciun mântuit care 
să nu fi fost purtător de cruce” (Sf. Teofan 
Zăvorâtul – Viața lăuntrică). 

Crucea, unealtă de tortură și moarte, 
devine prin Hristos o cale de mântuire și 
de naștere în viața veșnică. Patimile lui 
Hristos, moartea și Învierea Lui pun în lu‑
mină acest aspect ambivalent al crucii: 
suferința și biruința asupra suferinței, 
moartea și viața fără de moarte. 

Aceste două aspecte complementare 
sunt indisociabile și constituie, prin per‑
soana lui Hristos, o unitate desăvârșită. 
Astfel încât, dacă urmăm calea lui Hristos, 
toate suferințele noastre și chiar moartea, 
își pierd caracterul tragic, căci Învierea lui 
Hristos ne aduce dovada că „în Dumnezeu 
nu există nicio tragedie. Tragedia nu se 
află decât în soarta omului a cărui privire 
nu vede mai departe de hotarele acestui 
pământ. Hristos El‑Însuși nu întruchipea‑
ză nicidecum o tragedie; patimile Lui, care 
au o dimensiune cosmică, nu prezintă ni‑
ciun caracter tragic. Creștinul care a pri‑
mit darul iubirii lui Hristos, chiar dacă 
este conștient că acest dar nu este încă 
complet, a scăpat astfel de coșmarul unei 
morți care distruge totul.” (Arhimandritul 
Sofronie – Sa Vie est la mienne). 

A trăi fără Hristos înseamnă a trăi fără 
nădejdea învierii și a unei vieți după moar‑
te, cale fără ieșire care dă existenței 
omenești o dimensiune tragică și absur‑
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dă. Setea de a trăi viața pământească în 
mod cât mai intens și cât mai îndelungat – 
tendință caracteristică a lumii moderne – 
este în realitate o formă de deznădejde ca‑
muflată, care vine din credința că moartea 
și neantul sunt singura destinație a vieții 
pământești, după care nu mai urmează ni‑
mic: „Pentru prima dată în istorie, ne aflăm 
într‑o civilizație împresurată din toate 
părțile de neant. Niciodată moartea nu a 
fost atât de camuflată, și totuși niciodată 
nu și‑a arătat într‑atât goliciunea: Biblia 
și Evangheliile ne‑au învățat că fiecare este 
unic, incomparabil; dar noi am uitat învi‑
erea (de ce oare? cine ar putea răspunde 
acestui de ce?). Atunci nu mai rămâne de‑
cât hidoasa groapă neagră în care coboa‑
ră sicriul, sau urna funerară călduță, dar o 
căldură monstruoasă, căci nu este cea a 
vieții. Și groaza, fără alt leac decât uitarea, 
o altă formă de moarte” (Olivier Clément – 
Trupul morții și al slavei”).

Nimic nu poate exista acolo unde 
Dumnezeu nu este. Dacă existăm este pen‑

tru că Dumnezeu există. De 
îndată ce ne desprindem de 
El nu suntem decât neant și 
moartea este singura des‑
tinație a vieții pământești. 
Căci Dumnezeu este pentru 
om „principiul lui ontologic 
și scopul lui final. (…) Pen‑
tru a fi adevărat, el trebuie să 
fie și să trăiască în orice cli‑
pă cu Dumnezeu în centrul 
ființei lui. Dacă se leapădă 
de Dumnezeu, se leapădă de 

sine însuși, se nimicește pe el însuși” (Pa‑
naiotis Nellas – Ființa vie întru Dumnezeu). 

Moartea a intrat în lume prin păcatul 
lui Adam care, încălcând voia lui Dumne‑
zeu, a devenit propriul său dușman și s‑a 
condamnat el însuși la moarte. Învierea lui 
Hristos restabilește legătura între făptura 
muritoare și Ființa veșnică a lui Dumnezeu, 
între lumea pământească și Împărăția ceru‑
rilor, care este adevărata noastră locuință și 
singurul scop real al existenței noastre 
pământești: „Oriunde s‑ar duce, omul se 
întoarce întotdeauna la el acasă. Tot așa 
creștinul, oricine ar fi el, (…) oriunde s‑ar 
afla, oricare ar fi locul lui în societate, orice 
ar face, trebuie să‑și amintească tot timpul 
că nu este la el acasă, ci în călătorie, pe drum, 
și că va trebui să se întoarcă acasă, la tatăl 
lui, la mama lui, la frații și surorile lui mai 
mari. Această casă este cerul; tatăl lui este 
Dumnezeu, mama lui, neprihănita Maica 
Domnului, iar frații și surorile mai mari, în‑
gerii și sfinții lui Dumnezeu. Și el mai tre‑
buie să‑și aducă aminte că toate obligațiile 
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și ocupațiile pământești sunt 
mincinoase, și că adevărata 
obligație este mântuirea su‑
fletului său, îndeplinirea po‑
runcilor dumnezeiești, cură‑
țirea inimii sale” (Sf. Ioan de 
Kronstadt – Viața mea întru 
Hristos). 

Atunci când spune: „Îm‑
părăția Mea nu este din lu‑
mea aceasta” (Ioan 18, 36), 
Hristos ne face să înțelegem 
că Împărăția cerurilor trebu‑
ie să fie singurul scop al existenței ome‑
nești, în afara căruia „totul este deșertăciune 
și vânare de vânt” (Eccleziastul 1, 14). 

Toți oamenii, fie ei credincioși sau 
necredincioși, trebuie să‑și ducă crucea 
în această lume și să înfrunte necazurile 
și suferințele vieții pământești. Dar pen‑
tru cei necredincioși crucea nu este decât 
o unealtă de tortură, aducătoare de chi‑
nuri și moarte, în timp ce pentru cei care 
își duc crucea împreună cu Hristos, pove‑
rile și suferințele acestei vieți, și moartea 
însăși, le deschid calea spre o nouă naștere 
nemuritoare în Împărăția cerurilor: „Fe‑
meia, când e să nască, se întristează fiind‑
că a sosit ceasul ei; dar după ce a născut 
copilul, nu‑și mai aduce aminte de dure‑
re, pentru bucuria că s‑a născut om în 
lume. Deci și voi acum sunteți triști, dar 
iarăși vă voi vedea, și se va bucura inima 
voastră și bucuria voastră nimeni nu o va 
lua de la voi. (...) În lume necazuri veți 
avea; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea” 
(Ioan, 16, 21‑23; 33). 

Lucrurile și făpturile acestei lumi ne 
par adevărate dar ele nu conțin niciun ade‑
văr propriu, căci un adevăr trecător, care 
nu exista ieri și nu va mai exista mâine, nu 
este adevărul. Hristos este singurul adevăr 
veșnic Care S‑a arătat sub o formă ome‑
nească în lumea lucrurilor muritoare. De 
aceea „Dumnezeul‑Om Cel Înviat este sin‑
gura existență sub soare prin care omul pe 
acest pământ poate să înfrângă moartea, 
păcatul și diavolul, și să cunoască fericirea 
și nemurirea ca cetățean al Împărăției 
veșnice a Iubirii lui Hristos. De aceea, prin 
existența Lui omenească, Domnul nostru 
Cel Înviat este totul în toți și în toate lumi‑
le. (...) El este toată Dragostea noastră, tot 
Adevărul nostru, toată Bucuria noastră, tot 
Binele nostru, toată Viața noastră, El este 
Viața veșnică în toate veșniciile și infinitu‑
rile dumnezeiești. De aceea, să spunem din 
nou, adesea și de nenumărate ori: Hristos 
a înviat!” (Sf. Iustin Popovici, op. cit.).

Viorel Ștefăneanu
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D
ragi copii, în numărul din apri-
lie al Apostoliei ne vom rea-
minti una dintre cele mai 

înduioșătoare întâmplări petrecute în 
perioada pascală. Ea ne vorbește des-
pre un băieţel, pe nume Jonathan 
Foerster, venit pe lume cu mari proble-
me de sănătate. Părinţii săi sufereau 
mult din cauza aceasta. Abia la vârsta 
de 12 ani a mers la școală și era într-o 
clasă cu 15 copii normali. Cu greu a ac-
ceptat învăţătoarea ca Jonathan să facă 
parte din efectivul acestei clasei. Ea vo-
ia să-l dea la o școală ajutătoare. Aici, 
cu toată bunăvoinţa ei, Jonathan nu fă-
cea mai nici un progres. Cu greu putea 
să scrie și să vorbească.

A venit primăvara și copiii se bucurau 
de apropierea sărbătorii Paștelui. 
Învăţătoarea le-a povestit copiilor isto-
ria învierii lui Iisus și, pentru a sublinia 
schimbarea, adică trecerea de la moar-
te la noua viaţă, învăţătoarea a dat fie-
cărui copil câte un ou din plastic în care, 
acasă, să pună ceva care să reprezinte 
noua viaţă. A doua zi copiii au readus 
ouăle, le-au înapoiat învăţătoarei și 
aceasta le-a deschis. În primul ou găsi o 
floare.

– Da, spuse învăţătoarea, floarea este 
luată din natură, este semnul unei noi 
vieţi.

Un copil din spatele clasei a ridicat 
mâna și a spus:

Oul   LUI    Jonathan
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– Este oul meu!
În al doilea ou era un fluture din plas-

tic:
– Cu toţii știm că dintr-o omidă atât 

de urâtă ia naștere un fluture așa de mi-
nunat.

În următorul ou a găsit o pietricică pe 
care creștea mușchi de pământ. Al pa-
trulea ou era neobișnuit de ușor. L-a 
deschis și acesta era gol. „Acesta precis 
e al lui Jonathan, s-a gândit ea. Probabil 
că nu a înţeles ce trebuia să facă cu oul. 
Ce păcat că am uitat să-i spun mamei 
sale!”. Deoarece nu a vrut să-l pună într-
o situaţie jenantă, fără să spună nici un 
cuvânt, a pus oul deoparte și a întins 
mâna să ia un altul. Deodată Jonathan 
s-a anunţat că vrea să spună ceva.

– Doamnă învăţătoare, de ce nu vreţi 
să vorbiţi despre oul meu?

Încurcată, învăţătoarea a răspuns:

– Dar, Jonathan, oul tău e gol!
El a privit direct în ochii ei și a spus:
- Da, dar și mormântul lui Iisus a fost 

gol!
Pentru o vreme nimeni nu a scos ni-

ciun cuvânt. Când învăţătoarea și-a re-
venit, l-a întrebat pe Jonathan:

– Ştii tu de ce mormântul era gol?
– Da, a răspuns el, Iisus a fost omorât 

și pus în mormânt. Dar Tatăl său L-a în-
viat din morţi! Învăţătoarea a fost pro-
fund impresionată de răspunsurile co-
pilului. Acest băiat considerat cam ciudat 
și foarte modest la învăţătură a înţeles 
adevărul Învierii mai bine decât toţi cei-
lalţi copii.

Peste trei luni Jonathan a murit. Nu 
mică a fost mirarea celor veniţi la înmor-
mântare, să-și ia rămas bun de la el, când 
au văzut pe capacul sicriului 15 coji de 
ou.
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M itropolitul Pimen, după 
numele său de botez Pe‑
tru, s‑a născut în data de 

22 octombrie 1853, în satul Provița 
de Sus, județul Prahova. Tatăl său, 
Gheorghe Baicu, a fost cântăreț la bi‑
serica din sat, iar mama sa, Maria, era 
fiica preotului din sat. 

Preasfințitul Partenie Ciopron 
avea să spună următoarele cuvinte 

despre mitropolit: „Din familie a moștenit vi‑
goarea fizică și sufletească, încrederea în popor 
și iubirea înțelegătoare pentru frumusețea por‑
tului nostru național, ca un simbol al vieții 
sufletești curate”. 

Urmează cursurile Seminarului Teologic 
din București între anii 1869‑1874. Se 
căsătorește cu Paraschiva Popescu în 7 decem‑
brie 1874, iar în primăvara anului 1875 a fost 
hirotonit diacon, slujind vreme de trei ani în 
Ploiești. Rămâne văduv la sfârșitul anului 1875, 
după ce i se naște singurul fiu, Ioan. În data de 
1 septembrie 1877 a fost numit diacon la Cate‑
drala Mitropolitană din București. Urmează 
cursurile superioare ale Seminarului Central, 
mai apoi fiind trimis cu bursă la Facultatea de 
Teologie din Cernăuți, după care revine în 
București, unde mitropolitul Calinic îl numește 
predicator pe seama Catedralei Mitropolitane. 
După moartea fiului său Ioan (1886), arhidia‑
conul Petre Georgescu a îmbrățișat viața mo‑
nahală la Mănăstirea Căldărușani, primind nu‑
mele Pimen. Devine ieromonah la sfârșitul 
aceluiași an, iar în anul 1888 este hirotesit arhi‑
mandrit. În data de 25 ianuarie 1895, Sfântul 
Sinod l‑a ales pe arhimandritul Pimen Geor‑
gescu în slujirea de arhiereu vicar al Eparhiei 

PIMEN
 GEORGESCU mitropolitul

Moldovei
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Argeșului, cu titlul „Piteșteanul”. A fost 
hirotonit episcop în data de 2 februarie 1895. 
Șapte ani mai târziu, în data de 11 februa‑
rie 1902, la vârsta de 48 de ani, Preasfințitul 
Pimen Georgescu a fost ales episcop al Du‑
nării de Jos, cu reședința la Galați. A primit 
atunci cârja episcopală din mâna regelui Ca‑
rol I, fiind primul ierarh al Bisericii Orto‑
doxe Române care primește cârja episco‑
pală din mâna regelui. În data de 5 februarie 
1909, Marele Colegiu Electoral l‑a ales pe 
Preasfințitul Pimen Georgescu ca Mitro‑
polit al Moldovei și Sucevei. 

La începutul Primului Război Mon‑
dial, în noaptea zilei de 14‑15 august 1916, 
trupele Armatei Române au trecut 
Carpații, în Transilvania, pentru elibera‑
rea fraților asupriți de dublă monarhie, 
austriacă și ungară. Mitropolitul Moldo‑
vei s‑a adresat atunci preoților și monahi‑
lor cu o aleasă scrisoare pastorală, în care 
încurajează poporul și pe ostași și îi 
sfătuiește pe preoți să fie sprijin celor aflați 
în nevoi, orfanilor, văduvelor și bătrâni‑
lor care rămân fără sprijin. După oprirea 
ofensivei în Transilvania, au urmat înfrân‑
gerea de la Turtucaia, luptele din trecăto‑
rile Carpaților, bătălia de pe Argeș și Nea‑
jlov, ocuparea capitalei la 23 noiembrie 
1916, retragerea Armatei Române și sta‑
bilizarea frontului pe Siret, la sfârșitul anu‑
lui. Au urmat apoi campaniile din anii 
1917, 1918 și 1919. În actualul sediu al 
Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, 
mitropolitul Pimen a organizat Spitalul 
Brâncovenesc, pentru îngrijirea soldaților. 
La sosirea primului regiment de soldați 

răniți de pe front, el a slujit Sfânta Litur‑
ghie în mijlocul lor, și în cuvântarea de la 
final mitropolitul a zis: „Nici în bisericile 
mitropolitane, nici în mănăstirile cele mari, 
nici în bisericile din orașe și din sate nu mi‑a 
fost dat să simt o mai mare mișcare sufle‑
tească decât la slujba Sfintei Liturghii de azi. 
Și am convingerea că foarte puțini slujitori 
bisericești au avut ocazia ca la slujba Litur‑
ghiei să aibă numai ostași răniți și de curând 
sosiți de pe câmpul de luptă, precum sunteți 
voi. (...) Să nu socotiți că sunteți oropsiții 
soartei; dimpotrivă, să vă socotiți ca ostași 
desăvârșiți, care ați luptat cu vitejie în fața 
tunului, pentru țară și pentru cinstea oștirii 
noastre. Un ostaș care face milităria numai 
în cazarmă sau scutit de lupta de pe front 
nu se poate asemăna cu acela care își varsă 
sângele în război. (...) Aflați de la mine că 
toți ostașii răniți pe care i‑am văzut în spi‑
tale sunt nerăbdători să se întoarcă cât mai 
curând pe front. Și mă bucur că o așa dorință 
văd și la voi. Altfel, dragii mei ostași, nici nu 
se poate. (...) Fiți ostași voinici!”1

Mitropolitul Pimen Georgescu a fost 
primul episcop care a desemnat preoți pen‑
tru însoțirea armatei pe front și care a orga‑
nizat spitale de campanie. El a trimis la cur‑
suri de specializare medicală părinți și 
maici din toate mănăstirile Moldovei. În 
timpul războiului, sute de călugări și maici 
au îngrijit de soldații răniți. Numai în spi‑
talul din Mănăstirea Văratec se aflau găzduiți 

1. PIMEN, Mitropolitul Moldovei și Sucevei, Din 
vremea marelui război, Ed. Atelierele grafice 
SOCEC & Co., Societate anonimă, București, 
1919,  pag. 16.
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aproape o sută de răniți. A organizat și un orfelinat pentru orfanii de război. Aceste oste‑
neli și multe altele i‑au adus numirea de „Mitropolitul Războiului”. Deși s‑a implicat 
efectiv în evenimentele Primului Război Mondial, sfătuindu‑i cu înțelepciune pe toți oa‑
menii politici ai țării, mitropolitul Pimen Georgescu a rămas total neimplicat în politică.

MITROPOLITUL ÎNTREGIRII NEAMULUI ROMÂNESC

Marele eveniment de la 1 decembrie 1918 a schimbat destinul țării și al poporului 
român. După declarațiile de unire ale Basarabiei și Bucovinei, la 1 decembrie, în Alba 
Iulia, Marea Adunare Națională a votat unirea Transilvaniei, Banatului, Maramureșului 
și a Crișanei într‑un singur stat național și unitar. Într‑un mesaj adresat Mitropoliei 
Transilvaniei, Mitropolitul Pimen scria următoarele cuvinte: „Binecuvântat fie Dumnezeul 
părinților noștri, Care ne‑a ajutat să vedem cu ochii noștri ziua cea mare a Unirii tuturor ro‑
mânilor într‑o Românie Mare, alcătuind un singur stat, cu o Biserică Ortodoxă Națională, 
pentru care au luptat și s‑au jertfit strămoșii noștri.”2 În pastorala întocmită pentru data de 
1 decembrie 1918, mitropolitul Pimen Georgescu al Moldovei și Sucevei va spune: 
„Trăim vremuri mari. Visul strămoșilor noștri, al marilor voievozi Mihai Viteazul și Ștefan 
cel Mare, despre unirea tuturor românilor, s‑a îndeplinit. Țara noastră România a ieșit din 
Marele Război mărită cu toate ținuturile locuite de români. (...) Această unire s‑a facut ca o 
2. Ibidem,  pag. 52.
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dreaptă răsplată pentru suferințele și jertfele 
mari pe care le‑a făcut poporul nostru româ‑
nesc în decursul veacurilor și mai ales în tim‑
pul din urmă, prin intrarea în război.” 3 În în‑
cheiere, el a rostit următoarea rugăciune, 
alcătuită în drum spre București: „Ajută‑ne, 
Doamne, ca dreptatea neamului nostru, pen‑
tru care au luptat bătrânii noștri, cu jertfe și 
suferințe de veacuri, și acum s‑a îndeplinit prin 
Unirea desăvârșită a tuturor fraților noștri 
români într‑o singură țară ‑ România cea 
Mare, sub domnia preaînălțatului nostru rege 
Ferdinand I, să fie de veci, căci așa au dorit 
strămoșii noștri, luptând cu vitejie pentru apă‑
rarea legii și a moșiei, sub conducerea voievo‑
zilor Mihai Viteazul și Ștefan cel Mare, și așa, 
toți frații, într‑un singur stat, să ne bucurăm 
de darurile Tale și să proslăvim numele Tău 
în veci. Amin!” 4

Mitropolitul Pimen Georgescu a avut 
inițiativa creării Patriarhatului și tot el a 
compus textul propunerii făcute în Sfântul 
Sinod pentru acest scop. Biserica Ortodoxă 
Română este ridicată la rangul de Patriarhie 
în data de 4 februarie 1925 în urma hotă‑
rârii Sfântului Sinod. În data de 24 martie 
1925 s‑a votat în Senat legea pentru orga‑
nizarea Bisericii Ortodoxe Române, iar în 
data de 1 noiembrie 1925, în scaunul de 
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a 
fost ridicat mitropolitul‑primat Miron 
Cristea. Cârja patriarhală i‑a fost înmâna‑
tă de regele Ferdinand I, apoi, în Catedrala 
Mitropolitană, Mitropolitul Pimen i‑a 
așezat acestuia pe cap mitra patriarhală. 
3. Ibidem,  pag. 57.
4. Ibidem, pag. 56.

În ultimii doi ani ai vieții sale mitropo‑
litul Pimen a suferit de o boală incurabilă, 
uremie5.  În anul 1933 boala s‑a agravat. În 
data de 14 octombrie 1934, cu ocazia prăz‑
nuirii hramului, Sfânta Cuvioasă Parascheva, 
mitropolitul Pimen a predicat pentru ul‑
tima oară în Catedrala Mitropolitană din 
Iași. A plecat spre București, unde, pe 9 no‑
iembrie a suferit o hemoragie cerebrală dar 
nu și‑a pierdut memoria. Apoi, în următoa‑
rea zi, pe 10 noiembrie, a fost vizitat de pa‑
triarhul Miron Cristea și de Preasfințitul 
Nicodim, starețul Mănăstirii Neamț. Du‑
minică, 11 noiembrie, mitropolitul Pimen 
s‑a împărtășit pentru ultima dată, după care, 
în dimineața zilei de 12 noiembrie 1934, la 
vârsta de 81 de ani, trece la Domnul. Vineri, 
16 noiembrie 1934, în biserica Sfântul Ghe‑
orghe Nou din București, a fost săvârșită 
slujba de înmormântare, apoi mitropolitul 
a fost dus și înmormântat a doua zi în cur‑
tea bisericii din satul natal, în dreptul pro‑
naosului. 

Dumnezeu l‑a învrednicit pe ierarhul 
său să slujească Biserica în calitate preot 
și ierarh vreme de 50 de ani. A fost o re‑
cunoscut ca o mare personalitate a acelei 
vremi pentru ceea ce a făcut și a fost con‑
siderat „Mitropolit al Războiului și al 
Întregirii Neamului Românesc”. 

Pr. Mihail Damașcan

5. Creșterea cantiății de acid uric în sânge; apare în 
ultimele stadii de evoluție a insuficienței renale 
cronice, când rinichiul bolnav nu mai poate eli‑
mina toxinele.
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ANIVERSAREA
La 15 martie 2018 s‑au împlinit douăzeci de ani de când Părintele Iosif (Pop) a 

fost ales de către Adunarea Generală a Arhiepiscopiei Europei occidentale, și, cu apro‑
barea Sfântului Sinod al Bisericii Române autocefale, hirotonit și întronizat în scau‑
nul de arhiepiscop. În toate parohiile s‑au ridicat rugăciuni de mulțumire; numeroase 
mesaje de felicitare și de dragoste fiască au fost adresate Părintelui nostru întru Domnul.

SĂRBĂTORIREA
Sâmbătă 17 martie, de sărbătoarea unui mare sfânt harismatic ortodox, Sfântul 

Patrick, apostol și arhiepiscop al Irlandei, s‑a slujit dumnezeiasca Liturghie în catedra‑
la mitropolitană a Sfinților Arhangheli Mihail, Gavriil, Rafail și a tuturor Puterilor celor 

INALTPREASFINȚITUL

IOSIF
douăzeci de ani de arhierie
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fără‑de‑trupuri. Părintele nostru duhovnicesc a condus slujba arhierească, înconjurat 
de unul dintre cei care l‑au hirotonit, mitropolitul Serafim, care a fost locum tenens al 
arhiepiscopului român al Parisului între 1993 și 1998; de Preasfințitul Ignatie al Hușilor; 
de Preasfințitul Timotei, episcopul român al Spaniei și Portugaliei; de episcopul 
Ioan‑Casian al Canadei și de Preasfințitul Marc, episcop vicar al arhiepiscopiei noas‑
tre. O mulțime de preoți îi înconjura, asistați de mai mulți diaconi. Limba română 
alterna cu franceza, dând astfel laudă împreună‑lucrării francezilor și românilor în 
reconstruirea Arhiepiscopiei noastre din 1993.

POMENIREA MORȚILOR
La sfârșitul Dumnezeieștii Liturghii s‑a slujit un parastas. Dinaintea unei mese mari 

pe care s‑au pus colivele, s‑au pomenit numele multor persoane asociate cu viața Catedralei 
și a Eparhiei în general. A fost menționat în special numele protoiereului Grégoire 
Bertrand‑Hardy, unul dintre colaboratorii principali ai mitropolitului Serafim și apoi ai 
mitropolitului Iosif, un preot francez care avea încrederea tuturor.

CUVINTELE IERARHILOR
Mitropolitul Serafim a ținut un cuvânt de o mare profunzime, amintind istoria 

Arhiepiscopiei și omagiind clerul și credincioșii francezi care au contribuit în mare 
măsură la lucrarea de reorganizare a eparhiei noastre înainte ca ea să primească sta‑
tutul de mitropolie. Înaltpreasfințitul Serafim a subliniat importanța de a păstra între 
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noi, de orice naționalitate am fi, legătura iubirii, căci acolo unde este iubire, acolo 
este Domnul. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif a răspuns pe larg și cu sme‑
renie, subliniind că această sărbătoare nu privește persoana sa, ci întreaga obște bi‑
sericească.

PUBLICAȚII
Un număr special al revistei APOSTOLIA a fost publicat cu acest important pri‑

lej. Este un frumos omagiu adus părintelui nostru duhovnicesc Mitropolitul Iosif și 
tuturor celor care au lucrat împreună cu el de 20 de ani pentru viața Mitropoliei ro‑
mâne. Numeroase fotografii stau mărturie a bucuriei de a participa împreună la viața 
Bisericii. Au fost prezentate și două volume: acestea cuprind toate scrisorilor pasto‑
rale de Crăciun și de Paște, adresate de mitropolitul Iosif obștilor aflate sub păstori‑
rea sa.

PELERINAJ
Duminică 18 martie, sărbătoarea a continuat! Am însoțit pe arhiepiscopul și mitro‑

politul nostru la biserica din Argenteuil și ne‑am închinat la mica raclă în care se află sfân‑
ta Cămașă a lui Hristos, dinaintea căruia credincioșii s‑au putut închina fiecare la rândul 
său. În apropierea lor s‑au aflat Înaltpreasfințitul Iosif, Preasfințitul Ignatie, Preasfințitul 
Marc, Preasfințitul Ioan‑Casian și mai mulți preoți și diaconi. Am cântat acatistul Domnului 
nostru Iisus Hristos, alternând româna și franceza.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif a mulțumit parohului bisericii, și le‑a ofe‑
rit o frumoasă icoană a Maicii Domnului, care a stat pe altar în timpul acatistului. 
Episcopii noștri și poporul au fost invitați să treacă pe sub mica raclă, adică pe sub sfân‑
ta Cămașă, printr‑un coridor împodobit cu minunate fresce bizantine cu răstignirea 
Domnului, cu împărțirea veșmintelor și cu războiul la care Fecioara a țesut cămașa 
Fiului său Iisus.

AMIN
La rândul nostru dăm slavă lui Dumnezeu pentru Părintele nostru întru Domnul, 

Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Iosif, și pentru tot harul răspândit în toți acești 
douăzeci de ani în sânul parohiilor noastre și a întregii eparhii. Vom avea prilejul să 
trăim din nou această bucurie, pe durata Congresului Mitropoliei, pe 11 și 12 mai anul 
acesta.

Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard,
Protoiereu al Franței
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D
uminică, 18 martie, în biserica Saint Denis din orașul Argenteuil (Île de Fran‑
ce) a fost săvârșită slujba Acastistului Mântuitorului Hristos de către 
Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occi‑

dentale și Meridionale, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Pă‑
rinte Ioan Casian, Episcopul Ortodox Român al Canadei, Preasfințitul Marc Nemțeanul, 
Episcop‑Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridio‑
nale, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi din regiunea pariziană. La slujbă au par‑
ticipat în număr mare creștini ortodocși români din capitala Franței și împrejurimi. 

După slujba acatistului Înaltpreasfințitul Iosif a mulțumit episcopului de Pontoise, 
Monseigneurul Stanislas Llanas pentru găzduire, dăruind o icoană a Maicii Domnului 
cu pruncul Hristos și evidențiind importanța pe care o au sfintele odoare în viața 
creștinilor: „Prin cinstirea tunicii Mântuitorului Hristos simțim prezența Fiului lui Dum‑
nezeu, Cel ce a fost răstignit pe cruce dar Care a Înviat din morți. El, Cel a ce a primit 

SLUJBA ACATISTULUI MÂNTUITORULUI ÎN 
BISERICA SAINT DENIS DIN ARGENTEUIL
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a purta păcatele noastre pe umerii Săi, a făcut din crucea noastră crucea Sa. De aceea 
nu trebuie să ne limităm doar la a primi Sfânta Euharistie, la Sfânta Liturghie din dumi‑
nici și sărbători”. La rândul său, părintele a mulțumit pentru prezența numeroasă a 
creștinilor ortodocși români amintind de faptul că Sfânta Tunică este mereu în biserică 
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iar cei care doresc să vină să se 
închine sunt bineveniți. 

Sfânta Tunică a Mântuito‑
rului Hristos este unul din nu‑
meroasele odoare ce se găsesc 
în diferite biserici din regiunea 
pariziană. Conform tradiției, 
ea ajunge în Occident în tim‑
pul împăratului Charlemagne, 
ca dar al împărătesei Irina a 
Constantinopolului. Înteme‑
ietorul dinastiei carolingiene 
nu o păstrează în sudul Franței 
unde‑și avea reședința, ci o 
încredințează mănăstirii din 
Argenteuil – actuala basilică 
Saint Denis, unde Théodrade, 
fiica sa, era stareță.

Alexandru Ojică
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Î
n perioada 24 – 31 ianuarie 2018, un 
grup de credincioși din parohia 
Nașterea Maicii Domnului, din An‑

twerpen (Belgia), au mers într‑un peleri‑
naj la Sfântul Munte Athos, poposind la 
câteva dintre mănăstirile din acest loc de 
referință pentru Ortodoxia mondială con‑
temporană. Athosul, numit și Grădina 
Maicii Domnului, este locul de sălășluire 
a zeci de comunități monahale, care înalță 
zi și noapte rugăciuni către Dumnezeu.

Unele dintre vetrele monahale atho‑
nite au păstrat tradiția de nevoință neîn‑
treruptă timp de mai bine de 1000 de ani. 

PELERINI DIN BELGIA PE URMELE 
SFINȚILOR ATHONIȚI

Acest lucru determină pe majoritatea te‑
ologilor ortodocși să se raporteze la acest 
loc ca la un pisc al vieții duhovnicești 
autentice. Totodată, Athosul păstrează (în 
unele mănăstiri) neschimbat tipicul 
bisericesc, cât și aspectele legate de arta 
bizantină (fie că este vorba de muzică, de 
pictură, sau de arhitectură). 

Primul popas al pelerinajului a fost Schi‑
tul Românesc al Înaintemergătorului – Pro‑
dromu –, unde pelerinii au fost binecuvântați 
să se închine celor mai importante odoare 
ale Schitului, printre care sfintele moaște 
ale Sfântului Grigorie Teologul, Sfântului 
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Modest, Sfintei Varvara și Sfinților 40 de 
Mucenici, dar și icoanei Maicii Domnului 
nefăcute de mână omenească, Prodromița. 
Totodată, au participat, unii dintre ei pen‑
tru prima dată, la o priveghere monahală, 
și au vizitat împrejurimile Schitului – peștera 
Sfântul Atanasie, observatorul: un fel de 
belvedere al așezământului.

Următoarele două destinații – Mănăs‑
tirea Marea Lavră și Mănăstirea Iviron – au 
descoperit pelerinilor alte aspecte ale 
diversității viețuirii monahale de pe acele 
meleaguri. Marea Lavră, prima mănăstire 
din rândul celor douăzeci, păstrează cea mai 
riguroasă formă de viețuire și este mai puțin 
deschisă pelerinilor, pe când mănăstirea Ivi‑
ron impresionează prin arhitectură și, având 
o obște mai numeroasă, prin dinamica sluj‑
belor și cântarea bisericească.

Pelerinii au mers apoi spre Careia, ca‑
pitala Sfântului Munte, unde au vizitat 
Mănăstirea Cutlumuș, Chilia Sfântului 
Paisie Aghioritul – Panaguda și Biserica 
Sfintei Chinotite – Protatonul, unde se 
află, potrivit tradiției, cea mai veche icoa‑
nă păstrată pe întreg Sfântul Munte.

Ultimul popas al itinerarului a fost 
mănăstirea rusească Sfântul Pantelimon. 
Tipicul slav, folosit de mănăstirile rusești, 
este ușor diferit de cel bizantin, dar cân‑
tarea (polifonică), fiind mult diferită de 
cea bizantină, creează un ethos distinct 
în cadrul slujbelor bisericești. Lumini‑
le și chipurile monahilor sunt însă la 
fel de strălucitoare. Aici, pelerinii au 
avut bucuria să se închine moaștelor Sfân‑
tului Pantelimon, ocrotitorul mănăstirii, 
dar și ale Sfântului Siluan Athonitul, unul 
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dintre cei mai iubiți sfinți ai seco‑
lului XX.

Impresia cea mai accentuată cu 
care orice pelerin rămâne după vi‑
zita în Sfântul Munte este că acest 
loc este umbrit de harul lui Dum‑
nezeu. Contactul cu comunități de 
oameni care și‑au dedicat întru to‑

tul viața Domnului este, de asemenea, copleșitor, 
întrucât ne face să realizăm contrastul dintre che‑
marea pe care ne‑o adresează Hristos și cât din 
această chemare am împlinit fiecare dintre noi 
în propria viață...
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Î
n perioada 25 – 28 Octombrie 2017, mai multe familii de credincioși ai parohiei „Sfinții Trei 
Ierarhi” de la Romainville‑Paris, au plecat împreună cu părintele paroh Mircea Filip la Mă‑
năstirea de la Godoncourt. Scopul acestei vizite a fost în primul rând de a demara o perioa‑

dă de ample lucrări de amenajare a mănăstirii așa încât ea să poată primi în condiții plăcute pe 
toți cei care își caută liniștea sufletului în acest frumos colț al Franței.

CÂTEVA CUVINTE DESPRE MĂNĂSTIRE
Mănăstirea de la Godoncourt a fost achiziționată de către Mitropolia Română a Europei 

Occidentale și Meridionale în anul 2015, de la comunitatea monahală ortodoxă sârbă ce 
slujea aici din anul 2002 dar care nu a mai avut posibilitatea materială de a întreține mănăs‑
tirea. Este un frumos ansamblu arhitectural organizat în jurul unei biserici din secolul al 
XIX‑lea (inițial mănăstire catolică), situat în estul Franței, în departamentul Vosges, la 350 
km de Paris, 200 km de Strasbourg și la 100 km de Besançon.

UN CADRU NATURAL LINIȘTITOR ȘI PROPICE RUGĂCIUNII 
Natura se desfășoară în voie în preajma mănăstirii: câmpuri înverzite, ferme de anima‑

le în apropiere, locuitori pașnici în vecinătate care sunt obișnuiți cu clopotul și toaca și care 
calcă cu bucurie pragul mănăstirii. 

O TABĂRĂ DE LUCRU ȘI DE ÎNTÂLNIRE CU OAMENII,  
CU NATURA ȘI CU DUMNEZEU
Pe parcursul celor trei zile, iar apoi pe toată perioda octombrie‑noiembrie‑decembrie 

2017 au avut loc lucrări importante în incinta mănăstirii: s‑au refăcut și s‑au amenajat 6 
camere, bucătăria principală, culoarul de la primul etaj, s‑a refăcut complet instalația elec‑
trică generală, s‑a instalat o centrală de încălzire nouă, calorifere, s‑au achiziționat și s‑au 
instalat aparate electromenajere și s‑au făcut numeroase alte lucrări de înnoire a așezământului 
monahal, toate acestea prin dragostea și jertfa credincioșilor care au dorit să realizeze lucră‑
rile de înnoire și să devină astfel noi ctitori ai mănăstirii, spre slava lui Dumnezeu.

Lucrările sunt departe de a fi terminate, de aceea, toți credincioșii care doresc să se nu‑
mere printre noii ctitori ai mănăstirii de la Godoncourt se pot adresa maicii Ecaterina de la 
Godoncourt, părintelui Mircea Filip de la Parohia Sfinții Trei Ierarhi de la Romainville sau 
părinților de la sediul Mitropoliei noastre de la Limours.

TABĂRA DE TOAMNĂ DE LA MĂNĂSTIREA 
GODONCOURT
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IMPRESIILE UNUI 
PARTICIPANT
Câtă nostalgie și tristețe se revarsă  la fi‑

ecare sfârșit de tabără, dar și câtă speranță și 
entuziasm știind că ne vom revedea curând. 

Tabăra este despre liniștire, iubire și oa‑
meni. Așadar, în acest an Părintele Mircea 
ne‑a bucurat organizând, de data aceasta, o 
tabără de toamnă. 

Tabăra de la Godoncourt a fost destina‑
tă tuturor categoriilor de vârstă, de la cei mai 
micuți până la cei mai mari.  

Mănăstirea în care Maica Ecaterina ne‑a pri‑
mit cu atâta dragoste avea nevoie de puțină în‑
grijire, de aceea, câțiva oameni binevoitori cu 
ajutorul lui Dumnezeu au început o lucrare. 

Fiecare zi începea în cel mai frumos mod 
posibil, prin Sfânta Liturghie într‑o bisericuță 
modestă și primitoare. Printr‑un gemuleț  
care se afla chiar lângă strană străpungeau 
câteva raze de soare care‑ți încălzeau și mai 
puternic sufletul. 

După micul dejun, fiecare știa spre care 
„drum” să se îndrepte: copilașii la atelier, 
doamnele  către bucătărie, iar ceilalți spre 
munca ce trebuia dusă la bun sfârșit. 

Dorul și dragostea față de copii a făcut 
în așa fel încât Maica Efrema, din comunita‑
tea maicii Siluana Vlad și Geanina Haraga, 
pictor de icoane cu experiență în taberele de 
copii, să fie printre noi tocmai în Franța, atât 
de departe de Iașiul lor de reședință.

 Atelierul de pictură a fost susținut de că‑
tre Geanina care ne‑a învățat diferite tehnici, 
dar ne‑a și permis să aprofundăm ceea ce 
știam deja. Tematica atelierului, natura moar‑
tă, s‑a potrivit cu peisajul de afară care ne‑a 
impresionat zilnic. Dis de dimineață abia că 
se zăreau copacii din împrejurimi, iar pe la 
vremea mesei soarele era sus pe cer în toată 
splendoarea lui. 
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După masă obișnuiam să ne petrecem 
timpul cu natura și tind să cred că și ea era 
pe atât de încântată de a‑și petrece o mică 
parte din eternitatea ei cu noi. Ieșind din 
mănăstirea care se află spre marginea 
orășelului pășeam direct pe o potecă încon‑
jurată de‑a dreapta și de‑a stânga de un co‑
vor verde, iar ridicând privirea, aceasta 
încremenea la vederea albastrului de 
Voroneț – asemenea frescei – căruia îi lip‑
sea un singur amănunt: pictura cu Sfinții 
Părinți. Deși poteca părea a fi infinită, ne 
gândeam că am putea‑o străbate chiar și cu 
ochii închiși, fără teama de a ne rătăci.

Ursu, câinele și prietenul de nădejde al 
Maicii Ecaterina ne aștepta nerăbdător să 
ne întoarcem din micile noastre drumeții 
pentru a ne juca împreună. Era ghidul nostru 
care ne prezenta toate colțișoarele mănăs‑
tirii cunoscute doar de el. 

De asemenea, după‑amiaza, când nu eram 
preocupați cu alte activități, băieții dădeau 
o mână de ajutor muncitorilor, iar fetele aju‑
tau la bucătărie. Niciodată nu am reușit să 
gătesc fursecuri mai bune ca atunci! 

Spre seară când se revărsa o liniște tota‑
lă peste mănăstire, când cei mai mititei se 
aflau deja în paturile lor, ne strângeam cu 
toții pentru a sta de vorbă împreună, pentru 
a ne bucura de timpul rămas: câteodată o as‑
cultam pe Maica Nectaria vorbindu‑ne atât 
de frumos, altă dată povesteam câte o mică 
istorioară unii altora. 

Aceste zile petrecute cu alți oameni, cu 
Dumnezeu și cu noi înșine ne‑au mângâiat 
blând sufletul și ne‑au dăruit forțe noi pen‑
tru a ne întoarce către casele noastre și a pu‑
tea relua activitățile de care nu ne‑am îngri‑
jit în tot acest timp. 

Slavă lui Dumnezeu pentru toate! 
A consemnat: Andreea Bohoraș 
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DUMINICA
ORTODOXIEI
LA STRASBOURG
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Î
n așteptarea Sărbătorii Învierii Dom‑
nului, copii de la parohiile din Frei‑
burg, Düsseldorf și Nürnberg au par‑

ticipat, în cadrul programelor catehetice, 
la activităţi creative precum stimularea re‑
producerii libere a învăţăturilor de cre‑
dinţă și arta creștină: pictarea de icoane 
și încondeierea ouălor.

În apropierea vacanței de Paști,  în ca‑
drul școlii parohiale „Emaus” a Parohiei 
„Sf. Dimitrie” din Nürnberg, sâmbătă 17 
martie a fost o zi foarte plină pentru co‑
pii. Aceștia au dat răspunsurile liturgice 
la Sfânta Liturghie și s‑au împărtășit, iar 
după ce au luat masa împreună cu părinții 
și educatorii, au repovestit cu ajutorul ima‑
ginilor Patimile și Învierea Domnului. 
Apoi, alături de maica Marina au exersat, 

COPIII PAROHIILOR DIN GERMANIA  
AŞTEAPTĂ SFINTELE PAŞTI

după vârstă și pricepere, pictatul sau în‑
condeiatul ouălor de Paști. Bucuria lucră‑
rii împreună a dat rezultate pe măsură. 
„Atelierul micilor iconari” are loc și la pa‑
rohia „Sf. Mina“ din Freiburg, de mai mul‑
te ori pe an. Copiii de aici au confecţio‑
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nat felicitări de Paști și au încondeiat ouă. 
Fiecare va repeta, acasă, în preajma 
Praznicului Sfintei Învieri, această tradiție 
asociată cu frumoase istorioare despre 
Patimile și Învierea Domnului.

 Tot la mijlocul lunii martie, în paro‑
hia Düsseldorf a avut loc programul ca‑
tehetic „Conferința Copiilor” din cadrul 
Școlii de Duminică.  Referentul Nicholas 
Zahariade (clasa a III‑a) a vorbit copiilor 
și adolescenților despre semnificația pos‑
tului în tradiția ortodoxă. În continuare, 
părintele Iosif‑Cristian Rădulescu i‑a an‑
gajat pe copii printr‑o rundă de întrebări 
și răspunsuri în aprofundarea lecturilor 
biblice din Vechiul Testament cuprinse în 
capitolul Facerii. Școala de Duminică 
pregătește și o nouă ediție a programului 
„Prima Spovedanie” precum și alte 
activități de socializare în afara spațiului 
Bisericii. Conferința Copiilor s‑a înche‑
iat cu spovedania copiilor, tratată de aceș‑
tia cu un deosebit respect.
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Î
n duminica Sfintei Cruci, 
credincioșii ortodocși de di‑
ferite naționalități din Ger‑

mania au venerat o părticică din 
Sfânta Cruce păstrată în catedra‑
la din Limburg și în mănăstirea Sf. 
Martin din Ulm.

Pelerinajul la Sfânta Cruce păs‑
trată în domul din Limburg (lan‑
dul Hessen) a devenit o tradiţie în 
rândul Diasporei ortodoxe. Preoţi 
și credincioși ai parohiilor româ‑
nești din Offenbach, Frankfurt, 
Koblenz, Bonn și Köln au partici‑
pat la solemnitatea deosebită, în‑
chinându‑se la sfântul lemn al 
Crucii și înălţând imne de slavă. 
Preţioasa părticică a fost încorpo‑
rată la Bizanţ în anul 964 într‑un 
relicvariu de aur de eunucul Vasile 
Lekapenul și păstrată într‑o cape‑

ORTODOCŞII SE ÎNCHINĂ SFINTEI CRUCI  
LA LIMBURG ŞI ULM

lă a palatului basileilor. În timpul cruciadei a IV‑a 
(1204) ea a fost adusă de cavalerul Heinrich von 
Ulmen într‑o mănăstire de pe valea Rinului, ajun‑
gând în proprietatea episcopiei catolice din 
Limburg în 1835. 

În aceeași duminică a avut loc primul peleri‑
naj ortodox la părticica din Sf. Cruce păstrată la 
Ulm. Aceasta se păstrează în biserica catolică „Sf. 
Martin” a fostei mănăstiri din Ulm‑Wiblingen, fi‑
ind adusă de la Ierusalim în 1099 de catre ctitorii 
acesteia, Hartmann și Otto von Kirchberg, reîn‑
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torși din Prima Cruciadă. La primul pelerinaj ortodox au 
oficiat o slujbă ortodoxă preoții comunităților română, 
rusă, ucraineană și siriană, în prezența unui număr mare 
de credincioși, majoritatea români din Ulm. 
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Cu prilejul sărbătorii Bunei Vestiri, pa‑
rohia „Sfânta Cruce” din Torino a sărbăto‑
rit duminică, 25 martie 2018, hramul para‑
clisului închinat acestui mare praznic al 
Maicii Domnului.

Vestea Întrupării lui Dumnezeu și a mân‑
tuirii noastre, începută cu o convorbire în‑
tre curăţia cerească și cea pământească, a 

strâns la un loc mulţime mare de credincioși, care și‑au arătat, prin prezenţa la Vecernia 
Mare cu Litie și la Sfânta Liturghie, dragostea faţă de Maica Domnului, a cărei rugăciune 
„mult poate face pentru îmblânzirea Stăpânului”.

În cuvântul de la sfârșitul slujbei, părintele Gabriel Burcescu  a îndemnat pe cei pre‑
zenţi la a urma smereniei și ascultării Fecioarei Maria, care „s‑a predat cu totul lui Dumnezeu” 
prin acele cuvinte smerite: „Fie mie după cuvântul tău”, dându‑I astfel posibilitatea lui 
Dumnezeu să lucreze mântuirea întregii lumi.

Atât Buna Vestire, cât și celelalte praznice închinate Maicii Domnului sunt prilej pen‑
tru fiecare dintre noi să cerem cu credinţă fierbinte: „Milostivă fii nouă, smeriţilor, că afa‑
ră de tine altă scăpare nu știm, noi, cei ce suntem plini de tot felul de păcate”.

Fiecare credincios a primit pe lângă hrana duhovnicească și câte un pachet cu prinoa‑
sele pregătite, mulţumind Maicii Domnului pentru toate binefacerile știute și neștiute și 
mai ales pentru grija sa de Maică iubitoare faţă de noi toţi.

HRAMUL PARACLISULUI BISERICII  
„SFÂNTA CRUCE” – TORINO 2
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Marți, 27 martie 2018, în paracli‑
sul mănăstirii „Adormirea Maicii 
Domnului” de pe lângă Centrul 
Eparhial de la Roma, Preasfințitul 
Părinte Episcop Siluan al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Italiei, alături de 
un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit 
slujba parastasului prin care au fost 
comemorați făuritorii unirii Basarabiei 
cu România din 27 martie 1918, la îm‑
plinirea unui secol de la înfăptuirea 
acesteia.

În cuvântul de învățătură rostit cu 
acest prilej, Preasfințitul Părinte Episcop 
Siluan a vorbit despre legătura profun‑
dă de identitate întipărită adânc în 
conștiința poporului român, identitate 
care s‑a conjugat de‑a lungul timpului 

COMEMORAREA FĂURITORILOR UNIRII  
BASARABIEI CU ROMÂNIA, LA 100 DE ANI  

DE LA ÎNFĂPTUIREA ACESTEIA

cu valorile și adevărurile de credință propovă‑
duite de Biserică. Preasfinția Sa a îndemnat la a 
păstra vie amintirea acestor eroi ai neamului ro‑
mânesc, cei care au înainte‑vestit Marea Unire 
de la 1 decembrie 1918 și au contribuit în chip 
esențial la întregirea poporului nostru.

Veșnică lor pomenire din neam în neam!
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Cu ajutorul Domnului, duminică, 25 martie 2018, în biserica Parohiei ortodoxe 
române „Sfântul Ioan Botezătorul”, din localitatea Ravenna, s‑a săvârșit Taina Sfântului 
Maslu de către un sobor de preoţi în frunte cu părintele protopop Vasile Jora.

În cuvântul său, părintele protopop a prezentat credincioșilor prezenţi pe părinte‑
le paroh Alexei Boenciuc, mulţumind lui Dumnezeu și Preasfinţitului Părinte Siluan 
pentru grija părintească ce o poartă creștinilor aflaţi pe teritoriul Italiei, care se mani‑
festă și prin înfiinţarea de parohii. De asemenea, părintele și‑a exprimat recunoștinţa 
faţă de părintele vicar, Preacuviosul părinte Atanasie, care prin Misiunea „Sfântul Ierarh 
Nicolae” răspunde necesităţilor spirituale ale basarabenilor aflaţi în Italia.

INSTALAREA PREOTULUI PAROH LA PAROHIA 
ORTODOXĂ ROMÂNĂ „SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL”, 

PENTRU BASARABENII DIN RAVENNA
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D uminică, 25 martie 2018, de praznicul Bunei Vestiri, Parohia „Buna Vestire” 
Roma‑Ostia 2 și‑a sărbătorit primul hram. Evenimentul a început sâmbătă 
seara cu slujba Vecerniei unită cu Litia, la care au slujit mai mulți părinți din 

protopopiatul Lazio 1, atât la Sfântul Altar, cât și la strană.
A doua zi, după slujba Utreniei, a urmat Sfânta Liturghie, la care Preacuviosul 

Părinte Arhimandrit Atanasie, Arhiereul Vicar ales al Episcopiei Ortodoxe Române a 
Italiei, ca delegat al Preasfințitului Părinte Episcop Siluan al Italiei, a slujit împreună 
cu părintele paroh Daniel Simionescu și a ținut și un frumos cuvânt de învățătură.

După Sfânta Liturghie a urmat binecuvântarea stindardului Marii Uniri și serba‑
rea pregătită de copiii parohiei, iar ca semn al bucuriei și păcii, copiii din Parohia ca‑
tolică Stela Maris, alături de preotul catolic, Don Plinio, de care aparține biserica 
Parohiei „Buna Vestire”, au oferit celor prezenți câte o ramură de măslin.

La final, părintele paroh a mulțumit Preasfințitului Părinte Siluan pentru purtarea 
de grijă si părintelui Atanasie pentru împreuna‑slujire și participare.

HRAMUL PAROHIEI OSTIA II
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C
u binecuvântarea Preasfințitului Pă‑
rinte Episcop Timotei al Episcopi‑
ei Ortodoxe Române a Spaniei și 

Portugaliei, Parohia Tarragona s‑a alăturat 
proiectului filantropic „Ghiozdănelul bucu‑
riei”, organizat de Episcopia noastră în cola‑
borare cu Episcopia Hușilor.

Astfel, cu ajutorul Bunului Dumnezeu am 
colectat și noi pentru copiii nevoiași din județul 
Vaslui un număr de 48 de ghiozdane. Fiecare 
ghiozdan este nou, are valoarea de aproxima‑
tiv 100 euro, este destinat copiilor (fetițe și 
băieți) între 6‑14 ani și conține: rechizite 
școlare, echipament sportiv, produse de igienă 
personală, dulciuri și jucării, toate noi.

Vineri, 23 martie, seara, după ce am ter‑
minat Denia Acatistului Maicii Domnului, 

„GHIOZDĂNELUL BUCURIEI” – CAMPANIE 
UMANITARĂ ÎN PAROHIA TARRAGONA

cele 48 de ghiozdănele așezate în 14 cutii 
mari au plecat spre România.

Mulțumim firmei de transport „Nelu 
Bârsan” și reprezentantului f irmei la 
Tarragona, domnul George Vârvorea, fiul 
duhovnicesc al Parohiei noastre care de 
nenumărate ori ne‑a ajutat.

Mulţumim tuturor credincioșilor pent‑
ru jertfa lor ce aduce un strop de bucurie 
care să îndulcească sufletele unor copii 
sărmani în pragul marii Sărbători a Învierii 
Domnului!

Bunul Dumnezeu să primească darurile 
noastre!

Pr. Vasile Băltarețu,  
Protoiereu de Catalonia
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C
u binecuvântarea Preasfințitului Părinte Timotei, Episcopul Episcopiei Ortodo‑
xe Române a Spaniei și Portugaliei și a Excelenței Sale Mons. Gerardo Melgar Vi‑
ciosa, Episcopul Catolic de Ciudad Real, Parohia Ortodoxă Română „Sfinţii Măr‑

turisitori Visarion, Sofronie și Oprea” Valdemoro a organizat vernisajul Expoziţiei de 
icoane bizantine pe lemn în spațiul expozițional al Seminarului Diocezan din Ciudad Real. 
Acest demers se înscrie în contextul manifestărilor cultural‑spirituale dedicate Anului oma‑
gial al unităţii de credinţă și de neam și Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri.

Pe simezele impresionantei galerii au fost expuse 40 de lucrări originale ale Grupului 
de pictori „Revelație”, format în majoritate din licențiați ai Facultăților de Teologie 
Ortodoxă din Cluj‑Napoca și București, Secția Artă Sacră.

Expoziţia, cu intrare liberă, poate fi vizionată de toţi cei doritori în perioada 12 ‑ 
26 martie 2018, fiind organizată în prima zi a Săptămânii Vocaționale din cadrul 
Seminarului Diocezan

Cu ocazia vernisajului care a avut loc luni seara, 12 martie 2017, au rostit alocuţi‑
uni: preotul catolic Manuel Pérez Tendero, profesor de Teologie Biblică și Rector al 
Seminarului, gazda binevoitoare a evenimentului, curatorul expoziţiei, Pr. Dorin Că‑
tălin Sas de la Parohia Ortodoxă Română „Sfinţii Mărturisitori Visarion, Sofronie și 

EXPOZIȚIE DE ICOANE BIZANTINE  
LA CIUDAD REAL, SPANIA
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Oprea” Valdemoro și Pr. Amadeo 
Puebla Rodríguez, Delegat pentru 
Ecumenism al Diocezei de Ciudad 
Real.

Publicul spaniol, prezent în nu‑
măr foarte mare la această manifes‑
tare cultural‑spirituală, a receptat cu 
mult interes conținutul discursuri‑
lor prezentate, adresând la final în‑
trebări referitoare la subiectul expus.

Au participat la acest eveniment 
cultural: Excelența Sa Doamna 
Doina Boblea, Consul al României 
la Ciudad Real și Pr. Gheorghe 
Călin, parohul Parohiei Ortodoxe 
Române „Sfânta Mare Muceniță 
Tatiana” din localitate.

La finalul expunerilor, în Sala 
de reuniuni, a avut loc o întâlnire a 
grupurilor de tineret din câteva pa‑
rohii catolice ale diocezei.

După un periplu prin Valdemoro, Sala‑
manca, Madrid, Getafe, Almeria, Lanzarote, 
Málaga și Ciudad Real, în perioada următoare 
se intenţionează vernisarea acestei expoziţii iti‑
nerante de icoane bizantine și în altă provincie 
din Comunidad Castilla la Mancha.

Biroul de presă al Parohiei  
Sf. Mărturisitori Valdemoro
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C
u binecuvântarea PreaSfințitului Timotei, Episcopul Român Ortodox al Spa‑
niei și Portugaliei, în perioada 23‑25 martie, a avut loc expoziția de artă bise‑
ricească și artizanat românesc în Parohia „Sfânta Muceniță Eulalia” din San 

Martin de la Vega.
În cadrul expoziției, părintele Lucian Apahidean (Paroh al bisericii ortodoxe din 

Leganes) pictorii Vasile și Vera de la Taller Pintura D&V, doamna preoteasă Adela 
Apahidean și doamna preoteasă Alexandra Panciu au expus icoane pe lemn, icoane pe 
sticlă, sculpturi și obiecte de artizanat și bijuterii cu specific religios și tradițional.

EXPOZIȚIE DE ARTĂ BISERICEASCĂ ȘI ARTIZANAT  
ÎN SAN MARTIN DE LA VEGA
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ca temă de învățare „Pictarea 
unui ou”, perioada fiind pro‑
pice prin apropierea de Sărbă‑
toarea Învierii Domnului. S‑au 
oferit premii puse la dispoziție 
de către Asociația „Învie 
tradiția”, Taller Pintura D&V 
și de către credincioșii paro‑
hiei din San Martin de la Vega.

În seara zilei de sâmbătă, a 
avut loc Taina Sfântului Mas‑
lu intr‑un sobor de preoți, 
părintele Paul Teodorescu 
(Paroh la biserica ortodoxă din 
Alcorcon) ținând cuvântul de 
învățătură, urmat de un mic cu‑
vânt conținând detalii privind 
expoziția, susținut de parintele 
paroh Cătălin Panciu.

Expoziția a luat sfârșit în 
ziua de 25 martie, după Sfânta 
Liturghie, credincioșii putând 
să se bucure de icoanele și obi‑
ectele expuse, exprimându‑și 
recunoștința față de artiștii 
prezenți prin lucrările lor.

Evenimentul care a fost în 
primă ediție s‑a bucurat de o 
asistență de 165 de vizitatori, 
din parohia San Martin de la 
Vega, precum și din parohiile 
din vecinătate.

Pr. Cons. Cătălin Panciu,  
Paroh al bisericii „Sfânta 

Muceniță Eulalia”,  
San Martin de la Vega

În ziua de sâmbătă, 24 martie 2018, de la orele 
15.30 a avut loc un atelier de pictură pentru copiii 
parohiei, atelier la care au participat 10 copii, având 
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Î
n data de 18 martie 2018, în Duminica a IV‑a a Postului Mare, a avut loc prima 
Sfântă Liturghie arhierească săvârșită în noua biserică a parohiei ortodoxe române 
din Alcala de Henares (Comunitatea Madrid), cu hramul „Sfântul Mare Muce‑

nic Gheorghe”. Înaintea săvârșirii Sfintei Liturghii Preasfințitul Părinte Timotei, Epi‑
scopul Român Ortodox al Spaniei și Portugaliei a binecuvântat prin stropirea cu apă 
sfințită noul lăcaș.

Pentru activitatea rodnică desfășurată și în semn de prețuire, Preasfinția Sa i‑a 
dăruit Crucea Episcopală Preacucernicului Părinte Paroh Adrian Pintea.

Preasfințitul Părinte Timotei a adresat cuvinte de laudă comunității de români care 
a susținut cu multe greutăți ridicarea noului lăcaș de cult, amintind că plata celor ce au 
construit și au așezat fiecare cărămidă întru înălțarea bisericii, va fi multă în ceruri și 
că mare lucru este să construiești o biserica. „Stefan cel Mare și Sfânt a spus: «Moldo‑
va n‑a fost a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor urmașilor voștri 
în veacul vecilor». Iată că această biserică s‑a zidit pentru urmașii urmașilor voștri!”

 Preasfințitul Timotei și‑a continuat cuvântul de învățătură reliefând credincioșilor 
prezenți personalitatea și faptele Sfântului Ioan Scărarul, a cărei prăznuire se face 

SLUJBĂ ARHIEREASCĂ ÎN NOUA BISERICĂ  
DIN ALCALA DE HENARES
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în cea de‑a IV‑a Duminică a Postului Mare. 
Preasfințitul Timotei a amintit de cartea scrisă 
de sfânt, „Scara”, de unde și numele de „Ioan 
Scărarul”.

„El spunea că sunt un număr de 30 de scări pe 
care trebuie să le urcăm, fiecare scară fiind o luptă 
cu o ispită. Trebuie să priveghem așa cum a spus 
Mântuitorul în grădină Ghetsimani: «Privegheați 
ca să nu intrați în ispită». Ispitele sunt foarte mari 
și vin din toate părțile. Sunt asemenea săgeților și 
trimise de diavol ca să ne omoare duhovnicește, 
să ne doboare.”

Preasfințitul Timotei a explicat celor prezenți 
și pericopa evanghelică, arătând că diavolul ne 

aruncă pe toți prin ispite și în foc 
și în apă ca să ne piardă, amintind 
că Mântuitorul l‑a salvat pe copil 
ca să îl slobozească din legături‑
le diavolului. Copilul din perico‑
pa evanghelică simbolizează uma‑
nitatea și starea umanității după 
căderea lui Adam din Rai: „Uma‑
nitatea nu era mută și surdă? 
Umanitatea nu mai știa să vor‑
bească cu Dumnezeu! Adam, în 
neștiința lui a devenit mut, pier‑
zându‑și adevărata rugăciune, de‑
venind și surd pentru că nu Îl mai 
auzea pe Dumnezeu”.

Preasfințitul Timotei, în înche‑
ierea cuvântului de învățătură amin‑
tește faptul că postul, rugăciunea 
și credința sunt cele ce fac minuni 
si că acestea sunt armele noastre 
împotriva ispitelor. Rugându‑ne și 
postind și având ajutor pe Mântu‑
itorul nostru care ne‑a dat Crucea 
ca armă, asumându‑ne Crucea și 
închinându‑ne Crucii Mântuito‑
rului nostru, rugându‑ne cu sme‑
renie și sinceritate, ajutându‑ne cu 
postul care curățește sufletul și tru‑
pul, putem să luptăm cu ispitele. 
Punând acestea în practică vom pu‑
tea să Îl vedem pe Hristos în Ziua 
Învierii în lumina Sa cea dumneze‑
iască.

În cadrul Sfintei Liturghii, 
Preasfințitul Părinte Timotei a 
hirotonit întru diacon pe tânărul 
teolog Daniel Claudiu Podar Rus.
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Reţete
și sfaturi practice

CHEC DE SPARANGHEL
ȘI PECORINO
un aperitiv foarte aromat

Ingrediente: 300g făină, 250g sparanghel, 
100g parmigiano ras, 50g unt, 150ml smân‑
tână proaspătă, 4 ouă, 8g drojdie uscată, 
semințe diverse (susan, in, dovleac), sare, 
piper. 

... Salutare, primăvară! 
Timp frumos, bine‑ai venit! 

Turturelele se îngână; 
Mii de fluturi vezi zburând. 

Și pe harnica albină 
Din flori miere adunând... 

(Vasile Alecsandri, PRIMĂVARA)

Pentru CREMĂ: 100g brânză  Philadelphia, 
50g Pecorino ras.

Mod de preparare: Se curăță sparanghelul 
de partea lemnoasă și se îndepărtează coaja 
cu ajutorul ustensilei de curățat cartofi, se 
spală și se opărește în apă sărată cca 5‑6 mi‑
nute, după care se scurge și se trece pe sub 
apă rece. Se bat ouăle cu parmigiano, sare, pi‑
per și untul topit; se adaugă în două‑trei re‑
prize făina amestecată cu drojdia, alternată 
cu smântâna. Se pregătește o formă de chec 
cu hârtie de cuptor umezită; se toarnă jumă‑
tate din compoziția aluatului; se așează într‑un 
strat sparanghelul și se acoperă cu restul de 
aluat peste care se împrăștie semințele. Se dă 
la cuptorul preîncălzit la 180° cca 30 minute. 

În aceeași atmosferă de bucurie, de renaștere, 
vin în fața dumneavoastră cu câteva rețete 
revigorante și energizante. Sper să vă fie pe 
plac! Spor la treabă!
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Între timp se poate pregăti crema prin ames‑
tecarea celor două tipuri de brânză: 
Philadelphia și Pecorino.
Checul se lasă la răcit și se poate servi tăiat 
felii, unse cu crema de brânză.

RISOTTO CU CĂPȘUNI 
o mâncare ușoară și plin de savoare

Ingrediente: 300g orez (Carnaroli), 250g 
căpșuni, 1 ceapă mică, 200 ml de spumant 
sau Prosecco, supă de legume, 40g Parmi‑
giano Reggiano ras, 50g unt, sare, piper, 2 
rămurele de cimbru proaspăt.

Mod de preparare: Se spală căpșunile și se 
usucă; se pun 4‑5 bucăți deoparte pentru 
ornament, iar restul se taie mărunt. Într‑o 
cratiță se călește în 30g unt ceapa tăiată 
mărunt, 2‑3 minute, la foc mediu. Se dă 
apoi focul tare și se adaugă orezul, ames‑
tecând continuu 1‑2 minute, după care se 
adaugă vinul călduț. Se amestecă până se 
evaporă vinul apoi se adaugă un polonic 
de supă fierbinte. Se continuă cu adăuga‑
rea de supă imediat ce precedenta a fost 
absorbită de orez, amestecând continuu. 

Se gătește orezul cca 16‑18 minute, până 
ce este gata făcut „al dente”. Se stinge fo‑
cul, se adaugă bucățelele de căpșuni, se 
potrivește de sare și piper, apoi se încor‑
porează și untul împreună cu Parmigiano, 
se omogenizează, se acoperă și se lasă să se 
odihnească 1 minut. 
Se servește în farfurii decorate cu căpșuni, 
adăugând un ciuf de cimbru.

MIEL CU IERBURI 
AROMATICE
o rețetă ieșită din clasic, o simfonie de arome

Ingrediente: o pulpă de miel, 6 căței de 
usturoi, 3 linguri amestec de ierburi usca‑
te de Provence, 3‑4 crenguțe de rozmarin 
proaspăt, sare, piper, ulei de măsline.

Mod de preparare: Se pregătește o tavă cu 
hârtie de copt și se încinge cuptorul la 200°. 
Se spală bine carnea de miel. Într‑un bol se 
pun ierburile uscate și se acoperă cu ulei; se 
amestecă și se întind cu ajutorul unei pen‑
sule,  pe toată suprafața cărnii. Cu un cuțit 
ascuțit se fac mici găurele în carne, ca niște 
buzunărașe în care se pun câte o jumătate 
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de cățel de usturoi și câteva ace de rozma‑
rin. Se dă friptura la cuptor și, în funcție de 
cât de groasă este pulpa sau cât de rumeni‑
tă se dorește carnea, se poate adăuga și apă 
în tavă, dar trebuie verificat din când în când 
pentru a vedea dacă este gata.
Se poate servi cu o garnitură de legume: ½ 
kg cartofi, 2 mere verzi, 3 morcovi, 1 linguriță 
nucșoară proaspăt măcinată, 100g unt to‑
pit, o cană de apă, sare, piper. Se taie legu‑
mele curățate în rondele sau cubulețe, se ung 
cu untul topit și mirodeniile, se pun într‑o 
tavă cu o cană de apă și se dau la cuptor cca 
o oră, la foc mediu, până sunt pătrunse și 
puțin caramelizate. Dacă vă place, se poate 
adăuga la mirodenii și scorțișoară.

MOUSSE DE CIOCOLATĂ ALBĂ 
ȘI CĂPȘUNI 
un desert de neuitat 

Ingrediente: 300g căpșuni, 250g ciocola‑
tă albă, 200 ml frișcă lichidă, 2 ouă, 3g foi 
de gelatină, zeamă de lămâie, zahăr tos, 
opțional: făină de migdale pentru decora‑
re (sau, de ce nu, puțin fistic).

Mod de preparare: Se lasă la înmuiat ge‑
latina, în apă rece, 10 minute. Se topește 
ciocolata (sau în microunde, sau labain‑ma‑
rie). Se curăță de codiță și se spală bine 
căpșunile. Se mixează 4‑5 bucăți apoi, piu‑
reul obținut se încălzește puțin pe foc; se 
adaugă și gelatina înmuiată, amestecând 
până ce aceasta se topește; pasta obținută 
se încorporează în ciocolata topită și se lasă 
la răcit. Între timp se separă în două boluri 

gălbenușurile de albușuri. Primele se frea‑
că bine cu 3 linguri de zahăr până devin spu‑
moase și se unesc cu ciocolata. Albușurile 
se bat spumă împreună cu 3 picături de zea‑
mă de lămâie și se încorporează în crema 
de ciocolată, amestecând cu delicatețe, cu 
o mișcare de jos în sus. Se bate tare frișca 
foarte rece și se încorporează și ea ameste‑
cului. Se pun deoparte vreo 4 căpșuni pen‑
tru decorare, iar restul se taie cubulețe; se 
împart pe fundul a cca 4‑6 cupe, peste care 
se adaugă mousse‑ul preparat. Se decorea‑
ză cu căpșunile rămase, iar pentru cine 
dorește, se poate presăra deasupra și făină 
de migdale. Se lasă la frigider pentru cel 
puțin 3 ore, înainte de a fi servite.
POFTĂ BUNĂ!

(după revista DA, NOI 
și www.teoskitchen.ro)
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• Grăsimile animale – untul și smântâ‑
na – au un înalt conținut de acizi grași saturați 
și sunt esențiale pentru conformația solidă a 
membranei celulare.

• Consumul zilnic a 5 nuci bine meste‑
cate ajută la echilibrarea grăsimilor. Studiile 
științifice ne arată că nucile ne ajută să ne dez‑
voltăm peste 3 duzini de neurotransmițători 
neuronali care ajută la funcționarea creieru‑
lui (nuca arată ca un creier mic...).

• Inul „bate” peștele, spun cercetătorii. 
Inul conține aproape 55% grăsimi bune 
(omega‑3). Se știe că lipsa din organism a 
alimentelor cu acizi grași omega‑3 afectea‑
ză funcționarea sistemului nervos, poate re‑
duce numărul, dimensiunea și comunicarea 
dintre celulele creierului și multe din pro‑
blemele legate de capacitatea de învățare, 
creștere și gândire.

ȘTIAȚI CĂ...?

• S‑a demonstrat științific faptul că gră‑
simea de porc și untul sunt de 10 ori mai 
puțin periculoase pentru artere (creșterea co‑
lesterolului) decât grăsimile vegetale hidro‑
genate și parțial hidrogenate (margarine – ce 
afectează în special neuronii).

• Prin administrarea de uleiuri și grăsimi 
bune este posibilă repararea sistemului ner‑
vos.

(din cartea Dezintoxicarea, de Virginia 
Faur și Remus Tănase)

Culese de preoteasa Daniela PORUMB


