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„Binecuvântat eşti, Hristoase, Dumnezeul 
nostru, Cela ce preaînţelepti pe pescari ai 
arătat, trimiţându-le lor Duhul Sfânt, şi 
printr-înşii lumea ai vânat, Iubitorule de 
oameni, slavă Ţie”

O 
dată cu Pogorârea Duhului Sfânt, 
Sfinții Apostoli și ucenicii Dom-
nului, a căror pomenire o facem 

în luna iunie, primesc arvuna sfințirii omu-
lui și a întregii lumi. Revărsarea Duhului 
Sfânt aduce cu sine „putere de sus” (cf. Lc. 
24, 49), atât peste Apostoli, cât și peste 
sufletele celor care cred și mărturisesc că 
Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dum-
nezeu întrupat, „Dumnezeu adevărat din 
Dumnezeu adevărat” și Mântuitorul sufle-
telor noastre.  

SFINȚILOR 

APOSTOLI, 

RUGAȚI 

PE MILOSTIVUL 

DUMNEZEU 

CA SĂ DEA

IERTARE DE PĂCATE 

SUFLETELOR NOASTRE

Darurile pe care le-am primit la Slăvi-
tul Praznic al Rusaliilor, prin Pogorârea 
Duhului Sfânt, sunt nenumărate, dar cel 
mai de preț dintre aceste daruri este darul 
iubirii lui Dumnezeu care s-a revărsat în 
inimile noastre. Dragostea Lui Dumnezeu 
pentru noi nu cade niciodată (cf. 1 Cor. 13, 
8) și această dragoste se face în noi izvor 
de iubire față de cei din jurul nostru.

În această iubire nemărginită au pornit 
Sfinții Apostoli la drum, pentru a propo-
vădui Evanghelia dreptății, „învățând toate 
neamurile, botezându-le în numele Tatălui 
și al Fiului și al Sfântului Duh; învăţându-
le să păzească toate câte” le-a poruncit 
Domnul, încredințați fiind ei că este cu 
noi toți „în toate zilele până la sfârşitul vea-
cului” (Mt. 28, 18-20).
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În ziua de astăzi și noi suntem chemați 
să fim următori ai Sfinților Apostoli, che-
mând și noi Duhul cel Sfânt, și prin El să 
dobândim mângâiere sufletelor noastre 
rănite de păcat și de egoism, de slăbiciuni 
și de neputință, dar și de tot felul de supă-
rări și de neîmpliniri. O dată vindecați, 

prin rugăciunile Apostolilor, care au fost 
cei dintâi care au primit darul Sfântului 
Duh în chip de limbi de foc, vom putea 
lărgi inimile noastre ca să se încapă în ele 
Cel neîncăput și nemărginit. Și doar după 
ce vindecăm inimile noastre de toate 
neputințele acestei lumi, vom avea pute-
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rea și noi, ca și Apostolii, să fim propovăduitori ai dragostei Lui Hristos, care se face 
tuturor toate, pentru a-i câștiga pentru Împărăția Cerurilor.

Noi, cei din Italia, avem o binecuvântare deosebită de a locui pe pământul sfințit 
prin martiriul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, care „lupta cea bună au luptat, călătoria 
au săvârşit, credința au păzit (2 Tim, 4, 7), dar și prin cel al sutelor de mii de mucenici 
care și-au vărsat sângele pentru mărturisirea dreptei credințe.

În Italia avem binecuvântarea să ne putem închina și să cinstim mai multe Sfinte 
Moaște ale Apostolilor, dintre care amintim: 

Sf. Ap. Petru (Basilica San Pietro - Vatican)
Sf. Ap. Pavel (Basilica San Paolo fuori le Mura, Roma)
Sf. Ap. Andrei (Catedrala din Amalfi)
Sf. Ap. Filip (Biserica Sfinților Apostoli, Roma)
Sf. Ap. Toma (Catedrala din Ortona)
Sf. Ap. Bartolomeu (Catedrala din Benevento)
Sf. Ap. și Evanghelist Matei (Catedrala din Salerno)
Sf. Ap. și Evanghelist Marcu (Basilica San Marco, Venezia)
Sf. Ap. și Evanghelist Luca (Basilica Santa Giustina, Padova)
Sf. Ap. Timotei (Catedrala din Termoli)
Prin Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Pentru şi Pavel, al Episcopiei noastre, se 

organizează periodic pelerinaje la bisericile care găzduiesc Moaștele Sfinților Apostoli, 
pentru folos duhovnicesc și dreaptă cinstire a celor care și-au dat viața pentru propo-
văduirea Evangheliei lui Hristos.

Imediat după Praznicul Rusaliilor, începe postul închinat Sfinților Apostoli Petru 
și Pavel, căci după primirea harului urmează luarea crucii și mărturisirea Lui Hristos. 
Rostul postului este să însetăm și să flămânzim după de Cel ce ne hrănește nu cu pâi-
nea cea trecătoare, ci cu Însuși Trupul și Sângele cel de viață dătător al lui Hristos.

Deci să postim acum, după Pogorârea Duhului Sfânt, un post bineplăcut Domnului, 
iar felul în care trebuie să facem acest lucru ni-l arată Sfântul Ioan Gură de Aur care 
zice: „Postiți? Arătați-mi prin fapte cum. De vedeți pe sărac, aveți milă de el; de aveți un 
duşman, împăcați-vă cu el; de aveți un prieten înconjurat de un nume bun, nu-l invidiați. 
Nu numai gura şi stomacul să postească, ci şi ochiul şi urechile şi picioarele şi mâinile şi toa-
te mădularele trupului vostru. Mâinile voastre să postească rămânând curate de hrănire şi 
de lăcomie, picioarele nealergând la privelişti urâte şi în calea păcătoşilor, ochiul neprivind 
frumusețile străine, iar gura trebuie să postească de vorbiri ruşinoase”.

† Atanasie de Bogdania
Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
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Î
nsuflețiți de harul sfânt al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, am trăit în ziua 
de 1 mai 2018 bucuria duhovnicească a hirotoniei în treapta arhierească a Prea-
cuviosului Părinte Arhimandrit Atanasie, ales de Sfântul Sinod al Bisericii Orto-

doxe Române în demnitatea de Arhiereu-vicar, cu titulatura „de Bogdania”, pe seama 
Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

În urmă cu zece ani, la 8 Mai 2008, Preasfințitul Părintele nostru Siluan a devenit 
primul episcop al Eparhiei Ortodoxe Române a Italiei, după ce, încă din iulie 2004, tru-
dise cu dragoste și însuflețire la întemeierea și organizarea vieții religioase a românilor 
din această țară. Noi, românii ortodocși din Italia, am împlinit zece ani de autentică 
viață în Hristos, prin jertfa alesului lui Dumnezeu, Preasfințitul nostru Părinte Episcop 
Siluan, care, încă de la început, și-a luat alături pe Părintele Vicar Atanasie, ca împreu-
nă să împlinească din Episcopie o adevărată casă românească a mântuirii. Au fost zece 
ani de căutări, de emoții sfinte, de bucurii și de tristeți, de dăruire, de nădejde și credință, 

ÎMPLINIRE ȘI DĂRUIRE LUI HRISTOS  
ȘI NEAMULUI ROMÂNESC
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de jertfă pentru formarea unei eparhii cu 
români ortodocși dăruiți pentru mântui-
re și pentru neamul nostru românesc. Anul 
2018 este un an de sărbătoare cu dragos-
te, dăruire și înnoire.

Preacuviosul nostru Părinte Atanasie 
a fost chemat la treapta plinătății harice 
pentru ca dragostea și dăruirea Sfinției 
Sale să rodească și mai mult har. Părinte-
le Atanasie este fiul Moldovei lui Ștefan 
cel Mare și Sfânt. Bogdania este Moldova 
Mare, Moldova lui Alexandru cel Bun și 
a lui Ștefan. Bogdania ne duce cu inima la 
întemeietorul Bogdan I (1363-1367), iar 
oamenii săi sunt dăruiți de Dumnezeu. În 
limba slavă, Bog înseamnă Dumnezeu, iar 
dan înseamnă „a dat” – de unde înțelegem 
că cei care au numit Moldova cu numele 
de Bogdania au întâlnit între Nistru și 
Carpați oameni dăruiți lui Dumnezeu.

Dintre acești români bravi vine vred-
nicul nostru Arhiereu Vicar, căci din prun-
cie a fost hărăzit Părintelui Ceresc prin 
numele Tudor, de la Teodor – „Darul lui 
Dumnezeu”, Cel care l-a chemat să poar-
te vrednicia harică a Bogdaniei și să îm-
plinească  jertfa de dăruire lui Hristos și 
neamului românesc pentru care a fost ales. 
Părintele Atanasie poartă în inima și-n su-
fletul său valorile sfinte ale neamului ro-
mânesc. De la părinții săi, Eugen și Ala, a 
primit virtuțile credinței și lumina iubirii 
lui Hristos, împreună cu dăruirea pentru 
poporul și unitatea neamului românesc. 
O veche vorbă creștinească spune: „Mân-
tuitorul alege și Își pregătește vasul în care 
Se așază!”. Dumnezeu l-a ales, l-a chemat 

și i-a îndreptat inima și pașii spre culmile 
harului pentru că și-a dăruit viața cu toa-
tă ființa slujirii semenilor săi.

Toți, preoți și credincioși, îl admirăm 
cu dragoste pentru viața, bunătatea și fru-
moasa slujire a lui Hristos! În acești ani, Ar-
hiereul nostru Vicar a demonstrat că este 
un om al lui Dumnezeu în care se așază 
„har peste har”, este un vas curat în care da-
rurile primite de la bunul Dumnezeu vor 
rodi deplin prin slujirea arhierească.

Ziua de marți, 1 mai 2018, a fost o zi 
cu adevărat minunată. În Catedrala ce-
rească zidită pe temelia harului ce s-a po-
gorât la rugăciunile celor opt arhierei îm-
preună-slujitori, ale celor 200 de preoți și 
mulțimii de credincioși veniți să guste din 
plinătatea harică, Preacuviosul Părinte Ar-
himandrit Atanasie (Tudor) Rusnac a pri-
mit hirotonia întru arhiereu. Cu o seară 
înainte, vrednicul ales Arhiereu-vicar a 



A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 3   •   I U N I E   2 0 1 86

Î M P L I N I R E  | I  D { R U I R E  L U I  H R I S T O S  | I  N E A M U L U I  R O M Â N E S C

Mitropolit Serafim al Mitropoliei Orto-
doxe Române a Germaniei, Europei Cen-
trale și de Nord i-a dăruit prin cuvânt în-
demnul ca inima sa să fie plină de lucrarea 
lui Hristos și să fie dăruită Bisericii și 
credincioșilor. În prima parte a zilei de 1 
mai, cel chemat la treapta arhieriei a ve-
nit în fața soborului de arhierei, a preoților 
și credincioșilor, spre a mărturisi credința 
pe care o va păzi de uneltiri străine și o va 
propovădui cu râvnă în slujirea sa.

Câtă bucurie! Câtă lumină! Cât har! 
Întregul Sinod Mitropolitan al Mitropoliei 
Ortodoxe Române a Europei Occidentale 
și Meridionale a slujit cu această frumoasă 
ocazie: Înaltpreasfințitul Părintele nostru 
Arhiepiscop și Mitropolit Iosif al Mitro-
poliei Ortodoxe Române a Europei Occi-
dentale și Meridionale, Preasfințitul Părin-
tele nostru Episcop Siluan al Episcopiei 

fost chemat oficial la treapta arhieriei, iar 
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și 
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Ortodoxe Române a Italiei, Preasfințitul 
Părinte Episcop Timotei al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, 
Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Epi-
scop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Române a Europei Occidentale, și 
Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhi-
ereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române 
a Spaniei și Portugaliei. Alături de stâlpii 
Ortodoxiei din Europa Occidentală și 
Meridională, a binevoit a participa și pio-
nierul misiunii ortodoxe românești pe 
pământ italian, Înaltpreasfin-țitul Părinte 
Arhiepiscop și Mitropolit Serafim al Mitro-
poliei Ortodoxe Române a Germaniei, 
Europei Centrale și de Nord. Bucuria a 
fost desăvârșită de prezența unui vechi 
membru al Sinodului nostru Mitropolitan, 
Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie, de 

puțină vreme ales ca întâistătător al epar-
hiei Hușilor. Acestora li s-au alăturat în 
slujire 200 de preoți, de faţă fiind mulțime 
mare de credincioși.

După Mărturisirea de credință a Pă-
rintelui Atanasie a urmat Sfânta și Dum-
nezeiasca Liturghie oficiată în „Catedra-
la” cerească a Altarului de vară amenajat 
în incinta Centrului eparhial. Pacea sluji-
rii, frumusețea cântării, glasurile pline de 
gingășie ale copilașilor de la „Sfinte Dum-
nezeule”, fiorul ce se simțea în rândul 
credincioșilor, toate acestea pregăteau po-
gorârea Harului peste cel ales ca Arhie-
reu, prin mâinile vrednice ale păstorilor 
Bisericii noastre drept slăvitoare. Un mo-
ment de neuitat, o fărâmă din lumina dum-
nezeiască pogorâtă pe pământ! Slavă Ție, 
Doamne, pentru toate!
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Apoi, ca o pictură de care nu mai vrei 
să-ți dezlipești niciodată ochii, l-am găsit 
pe Preasfințitul Părinte Atanasie de Bog-
dania între doi mari corifei ai Ortodoxiei 
noastre contemporane, Înaltpreasfințitul 

Părintele nostru Iosif și Înaltpreasfințitul 
Părinte Serafim. Ce imagine!

Și nicidecum nu poate fi uitat cuvântul 
Înaltpreasfințitului Iosif, cel care a sădit cu 
douăzeci de ani în urmă, în inima noului 
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hirotonit episcop de astăzi, sămânța sluji-
rii lui Hristos, când rememorează tot par-
cursul, adesea anevoios, dar întotdeauna 
folositor, al Preasfințitului Atanasie. Câtă 
istorie! Câte fapte petrecute în rânduiala 
lui Dumnezeu! Iar cuvântul plin de pater-
nitate duhovnicească al Preasfințitului 
Părinte Episcop Siluan a întregit această zi 
deosebită, cuvânt prin care își încredințează 
ucenicul de aceeași dragoste și de aceeași 
grijă, spre împreună-lucrare în ogorul Bise-
ricii lui Hristos, pentru preoții și credin-
cioșii încredințați spre păstorire.

Mulțumim Sfântului Sinod al Biseri-
cii Ortodoxe Române că ne-a ales ca al 
doilea Vlădică pe vrednicul Atanasie, care 
cunoaște și trăiește realitățile eparhiei 
noastre! Preasfinția Sa are lumina Mân-
tuitorului Iisus Hristos în suflet, lumină 
care o împărtășește cu iubire și discernă-

mântul mântuirii fraților lui în Hristos! Îi 
dorim viață lungă, cu sănătate, și arhierie 
vrednică în duhul iubirii și al Evangheliei 
Mântuitorului Iisus Hristos!

La zece ani de viață spre Hristos în 
cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a 
Italiei, cu smerenie și dragoste ne ru-
găm Bunului Dumnezeu pentru sănăta-
tea și împlinirea arhieriei Preasfințitului 
Părintelui nostru Episcop Siluan și a 
Preasfințitului Arhiereu-vicar Atanasie, 
Părinții noștri aleși de Dumnezeu, Iz-
voarele Harului prin care Mântuitorul 
Iisus Hristos ne sfințește, ne crește și ne 
împlinește spre mântuire!

Să ne trăiți întru mulți și sfințiți ani!

Pr. Silviu State (Varese), 
Pr. Cristian Țuțuroi (Monte Compatri)
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Înaltpreasfințiile Voastre,
Preasfințiile Voastre,

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,
Excelențele Voastre,
Distinse autorități,

Dragi oaspeți,
Iubiți credincioși,

V
rednic și drept este a aduce, întâi 
de toate, slavă, laudă și mulțumire 
lui Dumnezeu pentru toate bine-

cuvântările primite în această zi de praznic. 
Plinătatea harului primit astăzi, bucuria co-
muniunii, darurile care s-au revărsat peste 
noi toți nu fac decât să vădească lucrarea 
minunată a lui Dumnezeu în viața noastră.

Mă bucur nespus de mult că această cate-
drală cerească, care ne apropie atât de mult de 
cele dumnezeiești și este departe de cele 
lumești, a devenit neîncăpătoare astăzi – în-
seamnă că ceea ce ne unește în Hristos și în Bi-
serică este cu adevărat mai puternic decât orice.  

Înaltpreasfinția Voastră, într-un cuvânt 
pe care ni l-ați trimis de curând spuneați: 
„Păstorul Cel Bun, care este chipul sau icoa-

CUVÂNTUL PREASFINȚITULUI PĂRINTE 

ATANASIE 
DE BOGDANIA

na fiecărui păstor de suflete din Biserica Lui, 
nu păstrează egoist nimic pentru Sine din 
cele pe care Părintele ceresc I le-a încredințat, 
pentru a răscumpăra fiecare suflet care în 
mod liber caută și se adapă din dragostea 
Lui jertfelnică. După chipul Păstorului, epi-
scopul se lasă mistuit de dragostea Lui, care 
îl transfigurează, arzând în același timp în-
cet, încet în el tarele egoismelor, ale grijii de 
sine, înainte de toate”. Pornind de la aceste 
principii, îmi asum crucea pe care am pri-
mit-o astăzi și pe care urmează să o duc sus, 
pe Golgota. Este un început nou, este un în-
ceput greu, dar îmi încredințez viața și slu-
jirea Păstorului cel Bun, Care Și-a pus „viața 
pentru oile Sale” (In 10, 11) și face din noi 
păstori cu dragoste pentru cei păstoriți.

Gânduri de mulţumire
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Cu mai bine de zece ani în urmă, visul a 
ceea ce trăim în aceste clipe era de neînchi-
puit, dar iată că „cele ce sunt cu neputință la 
oameni, sunt cu putință la Dumnezeu” (Lc 
18, 27). Realitățile de acum zece ani, când 
am pornit la început de drum alături de 
Preasfințitul Părinte Episcop Siluan aici, în 
Italia, erau altele decât cele de astăzi, dar și 
cele de acum 20 de ani, când Înaltpreasfinția 
Voastră ați început să sădiți primele semințe 
de har arhieresc, ale căror roade le culegem 
noi astăzi, erau și mai diferite. 

 „Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dum-
nezeu a făcut să crească” (1 Cor. 3, 6), zice 
Sfântul Apostol Pavel, și cu adevărat se 
potrivește acest cuvânt pentru realitatea 
Eparhiei noastre. La început de drum am 
avut cuvântul Evangheliei, încredințarea ha-
rului, râvna începătorului, dragostea cea 
dintâi și acestea au schimbat inimile noas-
tre și au făcut să ajungem cu toții o familie, 
episcopi, preoți, diaconi, credincioși – sun-
tem familia Bisericii, acolo unde omul se 
întâlnește cu Dumnezeu. 

Dintru începuturi, am visat să schimbăm 
lumea, să-i aducem pe oameni mai aproape 
de Dumnezeu și de Biserică, dar am învățat 
în toți acești ani că mai întâi trebuie să schim-
băm inimile oamenilor, începând cu propria 
noastră inimă. Dacă nu îmi lărgesc inima, să 
încapă acolo toată dragostea lui Dumnezeu, 
nu voi putea face nimic, „căci dacă dragoste 
nu am... făcutu-m-am aramă sunătoare și 
chimval răsunător..., nimic nu sunt..., nimic 
nu-mi folosește... căci dragostea nu cade ni-
ciodată” (1 Cor. 1-13). Și dragostea pe care 
ne-o învață Domnul nu este o flacără de mo-

ment, care se stinge la scurt timp, este ceea 
ce înseamnă să trăiești cu adevărat, să ai viață 
din viața Celui fără de moarte.

Bucuria pe care o trăiesc în aceste clipe 
este de nedescris, ca și emoțiile, de altfel, 
dar această bucurie se datorează Domnului 
Care a lucrat prin oamenii Săi minunați, 
care au reușit să sădească stele nu doar în 
inima mea, ci și în multe alte inimi.

Pentru aceste stele, pentru această lu-
mină, pentru tot binele primit, vrednic este 
să aduc mulțumiri:

• Preafericitului Părinte Patriarh Dani-
el, pentru încrederea și binecuvântarea acor-
date, precum și pentru părinteștile îndem-
nuri pe care mi le-a adresat;

• în mod cu totul deosebit, Înaltprea-
sfințitului Părinte Mitropolit Iosif, cel care, 
de la prima întâlnire la Lyon, mi-a deschis 
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o nouă perspectivă în viață, fiind cel care 
m-a îndrumat să urmez Facultatea de Teo-
logie și cu binecuvântarea căruia am făcut 
primii pași în slujirea bisericii. În cei 10 ani, 
din 1998 și până în 2008, cât a fost Arhipăs-
tor peste comunitățile din Italia, slujirea 
Înaltpreasfinției Sale a adus, la propriu, roa-
de înzecite, numărul parohiilor crescând de 
la 8 la 80, și aceasta este o adevărată minu-
ne de la Dumnezeu;

• de asemenea, Înaltpreasfințitului Părin-
te Mitropolit Serafim, despre care am auzit 
lucruri minunate înainte să-l cunosc, dar din 
clipa în care l-am cunoscut, în 2008, nu mi-a 
mai părăsit inima și, prin inspiratele noastre 
întâlniri, ne-a ajutat mult duhovnicește în 
pastorația pe care o facem în Italia. Doresc 
să pun la inimă celor prezenți faptul că 
Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim, 
în calitate de locțiitor al Scaunului Arhiepi-

scopal de la Paris din anul 1994 și până în 
anul 1998, a constituit Vicariatul Italiei și a 
fost cel care a făcut să răsară noi vlăstare în 
via duhovnicească a Mitropoliei noastre;

• în mod special, Preasfințitului Părinte 
Episcop Siluan, care, din clipa în care l-am 
întâlnit, acum aproape 17 ani, m-a luat ca pe 
un fiu sub oblăduirea sa. Mi-a fost și îmi este 
în continuare părinte duhovnicesc, dar, mai 
mult decât atât, a fost un adevărat tată care a 
știut când e nevoie să fie blând și să mângâie 
și când e nevoie să fie strict și să îndrepte. 
Preasfinția Sa a știut să împărtă-șească mult 
curaj pentru a ne apropia, încă din studenție, 
de Cel ce ne hrănește nu cu pâinea cea tre-
cătoare, ci cu Însuși Trupul și Sângele cel de 
viață dătător al lui Hristos, și asta a fost 
sămânța ce ne-a descoperit în inimi Împărăția 
lui Dumnezeu. Dragostea de părinte, serio-
zitatea cu care a privit mereu orice problemă, 
verticalitatea duhovnicească și puterea de a 
lua decizii privind doar la cele dumnezeiești 
și ale Bisericii ne-au format alături de 
Preasfinția Sa, nu doar pe mine, ci o întreagă 
generație de preoți care astăzi slujesc în cele 
peste 262 de parohii și paraclise din Italia;

• Preasfințitului Părinte Episcop Igna-
tie, de care mă leagă o prietenie deosebită, 
încă din anul 2011;

• Preasfințitului Părinte Episcop Timo-
tei, pe care îl cunosc din Franța și alături de 
care am împărtășit întotdeauna frumoase 
experiențe duhovnicești;

• Preasfințitului Părinte Episcop Vicar 
Marc Nemțeanul, care mi-a fost mereu apro-
piat și prin care am descoperit ortodoxia 
franceză;
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• delegatului Înaltpreasfințitului Părinte 
Mitropolit Petru al Basarabiei, Preasfințitului 
Părinte Episcop Antonie de Orhei, neobo-
sit misionar al Mitropoliei Basarabiei, cu care 
ne cunoaștem din 2011 și care, prin activita-
tea deosebită pe care a desfășurat-o și o 
desfășoară în continuare în Republica Mol-
dova, aduce o nemăsurată bucurie miilor de 
creștini de pe meleagurile mele natale. Vă 
rog să transmiteți Înaltpreasfințitului Părin-
te Mitropolit Petru mulțumirile mele pen-
tru a Vă fi delegat la hirotonia mea, dimpre-
ună cu toată prețuirea mea;

• Preasfințitului Părinte Episcop Teofil 
de Iberia, pe care l-am cunoscut de curând 
și căruia îi mulțumesc că s-a ostenit să vină 
în această zi și să fie alături de noi, chiar dacă 
eu, din binecuvântate pricini, nu am reușit 
să ajung la Madrid în data de 15 aprilie, la 
hirotonia Preasfinției Sale întru arhiereu;

• părinților mei care mi-au dat viață, 
mi-au dat o educație deosebită și toată dra-
gostea pe care au avut-o – mamei, Ala, care 
este aici de față, și tatălui meu, Eugen, care 
a trecut la Domnul; fratelui meu, și împre-
ună-slujitor astăzi cu noi, diaconul Mircea, 
care mereu mi-a fost aproape;

• familiei mele monastice, obștea mănăs-
tirii Adormirea Maicii Domnului de aici, de 
la Roma, cu care am petrecut în ultimii zece 
ani o adevărată creștere duhovnicească, cu 
multe binecuvântări, dar și cu momente de 
greutate, cu mult har, dar și cu încercări. În 
mod deosebit, trebuie să mulțumesc maicii 
Maria, stareța mănăstirii al cărei preot sluji-
tor am fost și unde m-am format. Mă rog ca 
Bunul Dumnezeu să reverse belșug de bine-
cuvântări și multă sănătate nu doar peste cea 
care mi-a fost alături tot timpul, și la momen-
te de bucurie, și la momente de cumpănă, dar 
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și peste întreaga obște și peste toată frăția cea 
întru Hristos de aici, de la Centrul Eparhial 
de la Roma; fără ei nu aș fi cel ce sunt astăzi;

• tuturor preoților din Episcopia Orto-
doxă Română a Italiei, celor pe care i-am cu-

noscut chiar de la începutul venirii mele în 
Italia și de la care am învățat multe lucruri ce 
mi-au folosit în formarea pastorală, dar și ce-
lor care au crescut și s-au format împreună 
cu mine, celor cu care am lucrat și lucrez în 
continuare pe diferite sectoare, celor cu care 
am împărtășit cele mai frumoase momente 
de bucurie și trăire sufletească, dar și celor 
care au avut momente de grea încercare prin 
care am trecut împreună, ca o familie;

• preoteselor și familiilor preoților noștri 
pentru toată misiunea pe care o desfășoară ală-
turi de soții lor. Este admirabil ceea ce faceți! 
Curajul și puterea cu care de multe ori susțineți 
misiunea din parohiile noastre îmi dă și mie 
imbold să vă port mereu în rugăciune;

• monahilor și monahiilor din eparhia 
noastră, alături de care am trăit momente 
de adevărată bucurie; un deceniu am dus 
împreună aceeași cruce, care ne-a unit și ne 
ține uniți în continuare;

• credincioșilor de la Paraclisul Ador-
mirea Maicii Domnului, în care am slujit ca 
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preot și duhovnic timp de nouă ani; 
mulți dintre ei mi-au devenit fii 
duhovnicești și au crescut lângă mine 
și eu lângă dânșii. Din rugăciunile mele 
nu lipsiți niciodată!;

• ostenitorilor Centrului Eparhial 
de la Roma, colegilor de birou, priete-
nilor, celor apropiați, celor care au fost 
alături de mine de-a lungul vieții și pe 
care nu i-am menționat; lista ar fi mult 
prea lungă și nici pe departe completă;

• tuturor autorităților aici prezen-
te, care au răspuns cu dragoste la 
invitația de a participa la acest eveni-
ment.

Și, în sfârșit, vă mulțumesc vouă, tu-
turor, care ați fost astăzi de față la acest 
moment atât de important pentru Epi-
scopia noastră!

Nu aș putea să închei decât cu cuvintele Sfân-
tului Ierarh Luca al Crimeii, care zice: „Inima 
episcopului este o inimă deosebită, care trebuie 
să strălucească mereu de credința în Iisus Hris-
tos. Inima episcopului trebuie să ardă ca un foc, 
să strălucească de la lumina Evangheliei, de la iu-
birea Crucii lui Iisus Hristos”, căci Lui I se cuvi-
ne toată Slava, Cinstea și Închinăciunea, în veci. 
Amin.
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P ildele sunt scurte povestiri ușor de 
memorat, menite să dea o învățătură 
duhovnicească profundă celor mai 

mulți și să rămână întipărite în minte prin 
caracterul lor ludic. Este un gen literar foarte 
cunoscut în Orient în perioada Antichității 
și care se apropie de fabule, cunoscute mai 
ales la greci (Esop) și romani (Fedru), apoi 
în secolul al XVII-lea în Franța (La Fon-
taine). Găsim în ele și înțelepciunea populară 
a proverbelor, ce ilustrează „bunul-simț 
țărănesc”. Hristos va folosi în mod constant 
această pedagogie, fiind un maestru în dome-
niu. Pildele Sale sunt cunoscute în lumea 
întreagă, chiar și de către cei care nu sunt 
creștini. 

Pilda paiului și a bârnei este una dintre 
cele mai scurte, dar și dintre cele mai savu-
roase. Ea urmează imediat după un logion 
(Cuvânt dumnezeiesc) despre „Nu jude-
cați...”, pe care l-am comentat în numărul 
precedent al revistei Apostolia. Această pildă 
este atât de interesantă încât am preferat 
să-i consacrăm un articol aparte. 

Să reamintim totuși că Hristos Se adre-
sează unei mulțimi numeroase de evrei ga-
lileeni, de cele mai felurite condiții sociale, 

PAIUL şi BÂRNA
BUNUL‑SIMȚ ȘI UMORUL LUI HRISTOS

(Mt 7, 3-5 şi Lc 6, 39-42)

pe care i-a călăuzit pe vârful unui mic munte 
și cărora le vorbea deja aproape de o zi în-
treagă (această pildă se situează spre sfârșitul 
Cuvântului). El împletește revelațiile teo-
logice și preceptele duhovnicești, exprimate 
într-un limbaj accesibil (nu rezervat unei 
elite intelectuale) și ilustrate (am putea chiar 
spune „puse în scenă”) prin pilde, care Îi 
fac cuvântul mai ușor de înţeles, uneori 
chiar amuzant.

Aici, Își va ilustra spusele grave despre 
„Nu judecați…” printr-o istorisire scurtă și 
ludică, pilda paiului și a bârnei. Aceasta este 
relatată atât de Sfântul Matei, cât și de Sfân-
tul Luca după logion-ul  despre „Nu 
judecați…”, dar nu în același fel. La Sfântul 
Matei, ea urmează imediat după acest cuvânt; 
la Sfântul Luca, Domnul îl completează mai 
întâi cu alte două recomandări de același tip 
(„iertați și vi se va ierta, dați și vi se va da”), 
pentru a insista asupra reciprocității atitu-
dinilor [al cărei model este cea de-a cincea 
cerere din Tatăl Nostru]1, pe care apoi le 
ilustrează prin două cuvinte pilduitoare (un 

1. „Și ne iartă [lasă] nouă greșelile [datoriile] noas-
tre, după cum și noi iertăm [lăsăm] greșiţilor [da-
tornicilor] noștri”.



17A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 3   •   I U N I E   2 0 1 8

T Â L C U L  E V A N G H E L I E I

orb care călăuzește un alt orb, exemplul unui 
ucenic și al învățătorului său) înaintea pildei 
cu paiul și bârna.

La prima vedere, am putea să ne gândim 
că paiul din ochiul aproapelui nostru este 
ceva rezonabil, în timp ce „bârna” din ochiul 
nostru ar fi o mare exagerare, menită să 
îngroașe trăsăturile. De fapt, nu este deloc 
vorba de asta și vom vedea că apropierea 
este de o mare finețe fiziologică, psihologică 
și duhovnicească. Să-ți intre un fir de pai în 
ochi2 este, din păcate, un mic neajuns al vieții 
de zi cu zi foarte curent, mai ales în mediul 
rural, cum se întâmpla în Palestina primului 
secol. E neplăcut, însă fără a fi dramatic, și 
avem adesea nevoie de altcineva pentru a-l 
scoate. Acest pai este simbolul unui defect, 
al unui neajuns, al unui păcat pe care l-am 
observat la aproapele nostru. Este „mic” 
pentru că este în ochiul altcuiva, al aproa-
pelui meu. Dar când un pai de același fel se 
află în ochiul meu, atunci nu mai văd nimic: 
este ca un vreasc, ca o bucată de lemn care, 
psihologic vorbind, are dimensiunea unei 
„bârne”3. Este mare pentru că se găsește în 
ochiul meu și pentru că mă orbește.

Și Domnul trage concluziile: cum poți 
să pretinzi a scoate paiul din ochiul fratelui 
tău, pe când tu însuți nu vezi nimic? 
„Fățarnice!”: scoate mai întâi bârna din 
ochiul tău, și atunci vei vedea să scoți paiul 
din ochiul fratelui tău. Cuvântul este de un 

2. Grecescul karphos, ca și latinescul festuca, în-
seamnă „fir de pai”. În perioada secerișului, mai 
ales, mii de oameni aveau firicele de pai în ochi.

3. Grecescul dokos și latinescul trabes înseamnă 
„bârnă, căprior”.

bun‑simț fără replică. Se poate transpune 
cu ușurință în plan duhovnicesc: cum am 
putea reproșa fratelui nostru că a băut un 
pahar în plus, când noi înșine suntem beți? 
Sau să-i reproșăm că a furat un ou, când noi 
înșine am furat un bou?4 Sau să-i reproșăm 
o privire nerușinată asupra unei femei, când 
noi înșine suntem desfrânați? Și am putea 
continua așa la nesfârșit. În afara bunu-
lui-simț duhovnicesc evident, această pildă 
mai conţine și o altă învățătură: nu putem 
reproșa o greșeală aproapelui nostru decât 
dacă noi suntem fără greșeală. Altfel suntem 
fățarnici. Și, dacă facem efortul de a nu fi 
fățarnici, adică mincinoși și înșelători, 
aceasta ne lasă posibilitatea schimbării, a 
transformării. Dimpotrivă, când am început 
să mințim și să înșelăm, suntem prinși 
într-un angrenaj și este aproape imposibil 
să ne schimbăm.

La Sfântul Luca, Hristos întărește această 
idee cu două frumoase comparații pildui-
toare: „poate orb pe orb să călăuzească”? 
Sigur că nu! „Amândoi vor cădea în groapă.”5 
Pentru a călăuzi un frate orb, noi înșine tre-

4. Pentru a parodia un proverb celebru: „Cine 
fură azi un ou, mâine va fura un bou”.

5. Este interesant de notat că Hristos va reveni 
asupra acestui subiect peste aproximativ doi ani, 
după o discuție dificilă cu fariseii despre 
pseudo-tradițiile lor (a se spăla pe mâini înainte 
de a mânca…), pe care le va socoti „porunci 
omenești” (citând o frază din Isaia) și va spune 
ucenicilor Săi: „Lăsaţi-i pe ei; sunt călăuze oarbe 
orbilor; și dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi 
vor cădea în groapă” (Mt 15, 14). Aceasta arată 
importanța pe care o atribuie acestui cuvânt: 
Domnul Se arată întotdeauna neiertător cu 
fățărnicia, pe care o va scuipa din gura Sa.
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buie să fim „văzători”, adică 
să avem discernământ. 
Dacă nu, trebuie să avem 
smerenia de a nu pretinde 
să-i călăuzim pe ceilalți. A 
doua comparație este de o 
natură puțin diferită și face 
încă și mai mult apel la 
smerenie: „Nu este ucenic6 
mai presus decât învăţăto-
rul7 său; dar orice ucenic 
desăvârșit va fi ca învăţăto-
rul său”. Țelul adevăratului 
ucenic nu este de a deveni 
învățător și, cu atât mai puțin, de a-l depăși 
pe acesta, ci de a se asemăna cu el. Este o 
lecție de smerenie (ca toate celelalte pasaje 
din această pericopă) și, de asemenea, o tri-
mitere la destinul inițial al Omului, care este 
de a se asemăna lui Dumnezeu, și nu de a-L 
egala sau, și mai rău, de a-I lua locul (sau a 
pretinde acest lucru), ceea ce este un păcat, 
păcatul originar al Satanei și al lui Adam și 
al Evei.

Datorită acestei pedagogii extraordinare 
care împletește profunzimea, gravitatea și 
umorul, destinată tuturor și accesibilă tutu-
ror, Hristos va ridica mulțimile până la extaz: 
Dumnezeu Însuși S-a făcut învățătorul nos-
tru. După 2000 de ani, încă ne hrănim, ne 
impregnăm și ne înălţăm sufletește ca 
mulțimile din Palestina. Însă aceasta va pro-

6. Grecescul mathêtês și latinescul discipulus în-
seamnă „elev, student”.

7. Grecescul didaskalos și latinescul magister în-
seamnă „învățător” (corespunzând evreiescu-
lui rabbi).

voca gelozia feroce – plină de ură – a celor 
care se credeau mari înduhovniciți, a mari-
lor preoți, a cărturarilor și a fariseilor. Ei vor 
vrea să ia locul Învățătorului, locul lui Dum-
nezeu, să-L ucidă pe fiul Vierului dumneze-
iesc pentru a-I fura moștenirea și vor fi 
judecați de Cuvântul însuși al lui Hristos8 
pe care tocmai l-am comentat.

Cât despre noi, ucenicii Învățătorului, 
să ne străduim cu simplitate și modestie să 
ne asemănăm Lui: aceasta înseamnă a fi 
„desăvârșiți după cum Tatăl nostru Cel ceresc 
desărvârșit este” (Mt 5, 48).

Pr. Noël TANAZACQ, Paris

8. Aceeași observație ca și pentru orbi (cf. nota 5): 
Hristos va reveni asupra acestui subiect mult mai 
târziu, la sfârșitul lungului Său Cuvânt adresat 
celor Doisprezece în vederea misiunii lor și după 
ce le-a prorocit mucenicia: „Nu este ucenic mai 
presus de învăţătorul său, nici slugă mai presus 
de stăpânul său: destul este ucenicului să fie ca 
învăţătorul și slugii ca stăpânul” (Mt 10, 24).
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De ce nu îngenunchem în 
perioada de prăznuire dintre 
Învierea Domnului şi 
Pogorârea Sfântului Duh?

Bucuria Învierii lui Hristos îl ridică 
pe creștin din poziţia de îngenuncheat și 
îl așază în poziţie verticală (în picioare). 
Tradiţia Bisericii a găsit potrivit ca în pe-
rioada cuprinsă între Paști și Cincizecime, 
acesta fiind un timp liturgic pătruns de 
bucuria Învierii Domnului și de nădej-
dea Învierii tuturor, toate rugăciunile să 
fie făcute stând în picioare. Trăirea în du-
hul Învierii a fost întărită prin canonul 
20 al Sinodului I Ecumenic astfel: 
„Deoarece sunt unii care îngenunchează 
Duminica și în zilele Cincizecimii (peri-
oada Penticostarului), pentru ca toate să 
se păzească la fel în fiecare parohie, 
Sfântului Sinod i s-a părut [a hotărât] ca 
rugăciunile să fie aduse lui Dumnezeu 
stând ei în picioare”. Tradiţia liturgică a 
Bisericii întărește aceasta prin rânduiala 
Vecerniei plecării genunchilor din seara 
(sau după-amiaza) praznicului Pogorârii 
Sfântului Duh.

De ce...?
De ce Domnul S‑a înălţat la cer?

 Încă de la Schimbarea la Faţă a 
Domnului în muntele Taborului, mo-
ment și praznic în care Mântuitorul a ară-
tat omenirii prin cei trei apostoli prezenţi 
slava Sa „pe cât li se putea”, întreaga uma-
nitate își exprimă prin cuvintele Sfântului 
Petru dorinţa ca Învăţătorul să rămână 
mereu cu noi aici, „...neștiind ce spune...” 
(Lc 9, 33). Aceeași dorinţă, dar și amă-
răciune au trăit-o Apostolii la Înălţarea 
Domnului, când credeau că-L vor avea 
pe Hristos mereu cu ei și totuși El pleca, 
iar ei priveau în gol „pe când El mergea 
la cer”(FA 1, 10).

 Scopul Înălţării Domnului la cer se 
descoperă în Pogorârea Sfântului Duh, 
când ucenicii au ajuns să-și aducă amin-
te de cuvintele Domnului (cf. In 16, 4): 
„Vă este de folos să Mă duc Eu, căci dacă 
nu Mă voi duce, Mângâietorul nu va veni 
la voi, iar dacă Mă voi duce Îl voi trimi-
te la voi” (In 16, 7). Taina Înălţării 
Domnului stă în posibilitatea trăirii noas-
tre cu El prin Sfântul Duh în toată vre-
mea și în tot locul. 
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 De ce Pogorârea Sfântului Duh se mai numeşte şi Cincizecime sau Rusalii?

 Praznicul Pogorârii Sfântului Duh poartă numele de Cincizecime pentru că se săr-
bătorește la cincizeci de zile după Învierea Domnului. Denumirea propriu-zisă își are 
originea în limba greacă, în cuvântul Πεντηκοστή (a cincizecea zi), fiind preluată în 
latină ca Pentecostes, și apoi în forme similare în limbile neolatine, precum limba fran-
ceză – Pentecôte, limba italiană – Penticoste. Din aceeași rădăcină provine și terme-
nul Penticostar (perioada Penticostarului) în limba română.

 Duminica Cincizecimii mai are și denumirea de Rusalii, termen cu originea în la-
tinescul rosalia (roză sau trandafir). Sensul acestei denumiri se regăsește în sărbătoa-
rea evreiască a roadelor pământului și a primirii tablelor Legii de către Moise, numită 
în Vechiul Testament „Sărbătoarea Săptămânilor” (Is 34, 22; Lv 23, 15). Preluarea de-
numirii de Rusalii pentru praznicul Pogorârii Sfântului Duh se explică prin faptul că 
momentul istoric al Cincizecimii a coincis cu Sărbătoarea Săptămânilor la evrei – ceea 
ce romanii numeau Rusalii (FA 2, 1-11).
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CUVÂNT

FILOCALIC

Pricina a patra – Din Pateric

Că celor neputincioşi cuviincios lucru este 
câte puțin a intra în lucrările pocăinței.

U n frate, căzând în ispită, adică în 
păcat, de necaz și-a pierdut ca-
nonul călugăresc; și, vrând a 

pune început, era oprit de mâhnirea sa; și 
zicea întru sine: „Când oare mă voi afla pe 
m i n e  p r e c u m  e r a m  o d a t ă ? ”.  Ș i , 
împuținându-se [la suflet], nu putea să în-
ceapă lucrul călugăresc. Și venind către un 
stareț, i-a povestit lui cele despre sine. Și 
auzind starețul necazul lui, i-a povestit lui 
o pildă ca aceasta, zicând: „Un om avea o 
țarină, iar din lenevirea lui, aceasta s-a 
înțelenit și s-a umplut de pălămidă și de 
rădăcini; dar mai pe urmă i s-a părut că ar 
trebui să o curețe pe dânsa. Și a zis fiului 
său: «Mergi de curăță țarina». Și, ducân-

du-se fiul să o curețe, văzând mulțimea 
mărăcinilor, s-a împuținat, zicând întru 
sine: «Când dar voi smulge toate acestea 
și voi curăța cele de aici?». Și, culcându-se, 
a adormit. Iar deșteptându-se și iarăși pri-
vind la mulțimea mărăcinilor și lenevin-
du-se, a rămas zăcând. Și așa, uneori dor-
mind, alteori întorcându-se ici și colo, ca 
o ușă pe țâțânile ei, căci, precum zice Scrip-
tura, precum ușa se întoarce la țâțână, tot 
așa și leneșul la patul lui; ascunzând leneșul 
mâna în sânul lui, nu poate să o ducă la 
gură (Pilde 26, 14-15), și așa, nu puține 
zile a cheltuit degeaba. Iar după toate aces-
tea, a venit și tatăl lui ca să vadă ce a făcut, 
și 1-a aflat pe dânsul că nimic n-a lucrat, 
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și i-a zis lui: «De ce n-ai lucrat nimic până acum?». Iar el a zis: «Taică, cum am venit 
să lucrez, văzând mulțimea pălămidelor și a mărăcinilor, m-am cuprins de scârbă, și, 
de necaz, m-am culcat și am adormit, și pentru aceasta n-am lucrat nimic». Și i-a zis 
tatăl lui: «Fiule, deopotrivă cu latul așternutului tău fă în fiecare zi, și așa sporește lu-
crul tău și nu te împuțina». Iar tânărul a făcut așa. Și în puțină vreme a curățit țarina. 
Deci așa și tu, frate, câte puțin lucrează, și nu te împuțina, și Dumnezeu cu harul Lui 
iarăși te va așeza întru rânduiala ta cea din început”. Și, auzind fratele și șezând cu răb-
dare, făcea precum l-a învățat starețul, și cu harul lui Dumnezeu a aflat odihnă.

Avem în față un cuvânt ziditor de suflet și foarte de folos, care, cu toate că a fost 
scris „demult”, își găsește aplicabilitate și în ziua de azi. Astfel că se poate împărți în câ-
teva etape: 

1Căderea în ispită: după cum spunea Avva Antonie în Pateric – „Alungă, Doamne, 
ispitele și nu se va mântui nimeni” –, ispita sau încercarea sunt un lucru necesar în 

creșterea duhovnicească, spirituală, emoțională, ș.a.m.d. Aurul se lămurește prin foc, 
o corabie își câștigă valoarea când e pe mare și înfruntă furtuni, vânturi puternice și 
ape agitate, nu când stă în port.
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2 Pierderea nevoinței duhovnicești: pierderea care... nu e pierdere. Putem face ase-
mănarea cu citirea unui rând scris pe o foaie și, când se adaugă mai multe rânduri, 

rândul inițial nu se pierde, ci se înconjoară de alte rânduri, ceea ce ne arată că trebuie 
doar să ne concentrăm asupra lui.

3 Împuținarea sufletului: deznădejdea, lupta cu sine, lupta interioară. Una dintre cele 
mai aprige lupte pe care o poate avea cineva este cu el însuși, cu propria-i minte, 

cu așa-zișii „demoni interiori”, și nu ceea ce ne poate afecta în aspectele exterioare, de 
suprafaţă, ale vieţii.

4Neputința de a începe lucrul călugăresc: pe principiul „peștele de la cap se strică”, 
uneori blocajele interioare, blocajele mentale, emoționale, spirituale duc la un blo-

caj mai mare, și anume acela de a nu ne pune în acțiune atunci când nu mai suntem 
„în duh”, când nu mai suntem în armonie, când mintea și inima nu mai conlucrează – 
iar această lipsă de armonie duce la o paralizie, la „neputința de a începe lucrul călu-
găresc”, în cazul de față.

5 „Venirea în sine”: comunicarea, spovedania, cererea ajutorului sunt lucrurile care 
s-au dovedit a fi cel mai de folos în cele mai multe situații care privesc dizarmonia 

interioară. Comunicarea – descărcarea bagajului, a încărcăturii emoționale cu care 
avem de-a face atunci când suntem blocați, fie prin spovedanie, fie prin cercetare du-
hovnicească, fie doar împărtășirea situației cuiva apropiat, de încredere – ajută la eli-
berare, la calibrarea situației, la detașarea de care avem nevoie în situațiile tensionate. 
Unul dintre cele mai importante gânduri în acest fel de situații delicate e să fim 
încredințați că nu suntem singuri, că nu trebuie să purtăm totul singuri și că mereu o 
să găsim ajutor, atâta vreme cât suntem dispuși să îl căutăm și să-l acceptăm.

6 Pilda (mesajul) este de cele mai multe ori modul în care, prin analogii sau referințe, 
putem să transmitem ceva, putem să ajungem la o concluzie, putem să primim un 

alt punct de vedere, putem să conștientizăm, pentru că în urma unui blocaj, în urma 
împuținării sufletului, uneori e greu să vedem ceea ce avem înainte, e greu să ieșim din 
stadiul de victimă și să ne punem în starea de acțiune, ba chiar mai mult, suntem și mai 
tentați să așteptăm ca să se facă dintr-odată procesul de restaurare, procesul de curățire 
sau de îmbogățire a sufletului pentru săvârșirea lucrului călugăresc. Or, după cum știm, 
orice proces de restaurare, orice tratament, fie el trupesc sau duhovnicesc, are nevoie 
de timp și răbdare, pas cu pas, măsură cu măsură, ca Dumnezeu, prin harul Său, să ne 
așeze în rânduială.

Pr. Lucian Podar
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SĂRUTAREA PĂCII şi CREZUL 
ÎN CADRUL DUMNEZEIEȘTII LITURGHII

scurt istoric și  semnificații

       Dicţionar   
     LITURGIC

În cadrul Liturghiei Euharistice, înainte de a se începe Anaforaua1, avem două mo-
mente care merită atenție: Sărutarea păcii și Crezul. 

1. Sărutarea păcii este unul dintre cele mai vechi gesturi liturgice și se găsește 
menționată în multe izvoare2. Din acestea înțelegem că, în primul mileniu, preoții și 
credincioșii își dădeau sărutare sfântă (fiecare în tagma sa), ca mărturie a dragostei re-
ciproce în Hristos și ca împlinire a Testamentului Domnului („Să vă iubiţi unul pe al-
tul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiţi unul pe altul… întru aceasta vor 
cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții”, In 13, 
34-35). De asemenea, gestul era și semn de iertare și îndepărtare de orice mânie sau 
gând rău avut împotriva fratelui, pentru că tot Mântuitorul îndeamnă: „Dacă îţi vei 
aduce darul tău la altar și acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, 
lasă darul tău acolo, înaintea altarului, și mergi întâi și împacă-te cu fratele tău și apoi, 
venind, adu darul tău” (Mt 5, 23-24).

Semnificațiile duhovnicești au rămas aceleași, însă gestul în sine nu este prea cunos-
cut de credincioși în prezent, pentru că, din punct de vedere vizual, acesta a fost izolat 
cu totul în Altar prin închiderea ușilor împărătești și tragerea dverei (după Intrarea 
Darurilor); iar din punct de vedere auditiv, este dedicat doar preoților (care slujesc 

1. Anaforaua (din grecescul anaforà, care în limba română are sensul de „ofrandă” sau „oferire”) de-
semnează partea principală a Dumnezeieștii Liturghii (sau a Liturghiei Euharistice, dacă ținem cont 
de împărțirea Liturghiei în Liturghia Cuvântului și Liturghia Euharistică) sau rugăciunea euharisti-
că în timpul căreia Darurile de pâine și vin se prefac în Trupul și Sângele Domnului.

2. Dintre acestea, menţionăm Didahia, Apologia I a Sfântului Iustin Martirul și Filosoful, Tradiția Apostolică 
etc. În plus, majoritatea comentariilor liturgice bizantine amintesc și interpretează acest gest liturgic.
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Litughia în sobor). În practică, sărutarea 
păcii este un dialog spus în taină (sau un 
salut duhovnicesc): Protosul zice „Hristos 
în mijlocul nostru”, cel de-al doilea preot 
răspunde cu „Este și va fi” (și se sărută unul 
pe altul pe umeri), iar cel dintâi încheie prin 
cuvintele „Totdeauna, acum și pururea și 
în vecii vecilor. Amin”3.

Acest schimb de cuvinte este împlini-
rea firească a îndemnului de mai înainte 
al diaconului care zice: „Să ne iubim unii 
pe alții, ca într-un gând să mărturisim”4 și, 
mai mult decât atât, îi implică pe toți. 
Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că 
„Sărutarea duhovnicească strigată tuturor 
prefigurează și schițează anticipat acor-
dul, unanimitatea şi identitatea de cuvânt / 
rațiune a tuturor în credință şi iubire care 
va fi la momentul descoperirii / revelării 
celor bune viitoare, și prin care cei vred-

3. În unele parohii din țară, dar mai ales în 
majoritatea parohiilor din Diaspora, Sărutarea 
Păcii se împlinește în altar de către preoți, iar 
mai apoi protosul (preotul care prezidează 
Liturghia), ieșind prin ușile împărătești, spune 
cuvintele sărutării și către popor. Credincioșii 
răspund, iar în unele comunități își strâng și 
mâinile în semn de dragoste frățească (acolo 
unde nu există ideea preconcepută și nefondată 
că acest gest ar fi unul specific Bisericii Catolice).

4. Nicolae al Andidei (sec. XI) zice: „Diaconul 
strigă acel Să ne iubim unii pe alții!, astfel ca 
îmbrățișarea / sărutarea sensibilă făcută să fie 
primită în chip înțelegător în inimă și să alunge 
din ea orice ranchiună” (vezi „Considerație 
preliminară rezumativă cu privire la simbolurile 
și tainele ce se fac în Dumnezeiasca Liturghie”, 
în Diac. Ioan I. Ică jr.,  De la Dionisie Areopagitul 
la Simeon al Tesalonicului – Integrala comentariilor 
liturgice, Editura Deisis, Sibiu, 2011, p. 300.

nici vor primi intimitatea / familiaritatea 
cu Cuvântul / Rațiunea și Dumnezeu…
”5. De aici înțelegem că sărutarea păcii nu 
este doar semnul unității preoților în dra-
goste unul față de altul și față de Hristos 
(pentru că mai înainte de a se săruta în-
tre ei, preoții sărută și Cinstitele Daruri), 
ci trebuie să fie și semnul dragostei și 
unității dintre toți membrii comunității 
ecleziale, clerici și credincioși dimpreună, 
iar această unitate în dragoste, alături de 
unitatea în credință (prin mărturisirea 
Crezului), sunt condiții esențiale în îm-
plinirea celei din urmă uniri și cea mai im-
portantă – cu Hristos euharistic. 

2. Crezul niceo-constantinopolitan6 a 
fost la început strâns legat de Slujba 
Botezului, mai apoi a fost introdus în 
Liturghie de patriarhul monofizit (eretic) 
al Antiohiei Petru Gnafevs, și apoi gene-
ralizat în cult, la Constantinopol, de către 
patriarhul monofizit Timotei (511-518), 
care a dorit prin aceasta să-și marcheze 
opoziția față de predecesorul său strict 
calcedonian,  Macedonie al  II- lea 
(495-511), arătând că adevărata mărturi-
sire de credință este cea niceo-constanti-

5. Sfântul Maxim Mărturisitorul, „Mistagogia”, 
în De la Dionisie Areopagitul la Simeon al 
Tesalonicului – Integrala comentariilor liturgice, 
ed. cit., p. 225.

6. Se numește astfel pentru că primele șapte articole 
au fost alcătuite la Primul Sinod Ecumenic de 
la Niceea (325), iar următoarele cinci au fost 
formulate la Sinodul al II-lea Ecumenic de la 
Constantinopol (381). Acest Crez a fost însă 
influențat de alte două crezuri mai vechi: Crezul 
Apostolic și Crezul ierusalimitean.
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nopolitană, iar mărturisirea de la Sinodul de la Calcedon (451) este o inovație7. Chiar 
dacă tendința și motivul introducerii Crezului au fost greșite, Crezul a rămas totuși în 
cadrul Liturghiei și după anul 518 (când puterea din Constantinopol a revenit la or-
todoxia calcedoniană), creând o strânsă legătură între învățătura de credință (doctri-
nă), trăirea duhovnicească a credincioșilor și participarea lor la Misterul Euharistic 
(dar diminuând importanța Anaforalei)8.

Despre prezența Crezului în Liturghie, Nicolae al Andidei spunea că „a fost rânduit 
ca din acesta să se facă cunoscut tuturor că Unul din Sfânta Treime, Fiul Unul Născut și 
Cuvântul Tatălui fără de început, Acesta S-a făcut om pentru mântuirea noastră, întru-
pându-Se din Sfânta Fecioară, răstignindu-Se, fiind îngropat și înviind; ale Lui sunt aces-
tea săvârşite potrivit poruncilor Sale dumnezeieşti, pentru ca lucrându-se mântuirea noas-
tră nu numai în cuvinte, ci și în fapte, să ne arătăm trăind și viețuind așa…”9.

 
Preot Daniel STÎNGĂ

7. Karl Christian Felmy, De la Cina cea de Taină la Dumnezeiasca Liturghie a Bisericii Ortodoxe – un 
comentariu istoric, Editura Deisis, Sibiu, 2008, pp. 160-162.

8. În cazul în care Anaforaua se citește cu voce tare, în auzul credincioșilor.
9. Nicolae al Andidei, op. cit., p. 301.
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Datorită1lecturilor zilnice din Vechiul 
Testament înțelegem că și după căderea 
în păcat credinciosul nu a fost lipsit de-
plin de sentimentul bucuriei, chiar dacă 
primii oameni au fost alungați din rai doar 
cu nădejdea Protoevangheliei (Fac. 3, 15) 
și având asupra lor câteva blesteme. Legea, 
Cultul și Ierusalimul au fost cele trei mari 
izvoare de fericire; în istoria milenară a 
poporului ales, aceste surse de viață du-
hovnicească s-au substituit una alteia, s-au 
determinat reciproc și au menținut o 
așteptare de reală bucurie în timpurile me-
sianice. 

În cele ce urmează, vom sintetiza prin-
cipiile și motivațiile bucuriei biblice din 
Primul Testament, încercând să evidențiem 
posibile legături cu zilele în care trăim.

1. În cazul de față, se înțelege că nu ne propunem 
să rezumăm principalele texte legate de bucu-
ria omului vechi, ci doar sugerăm că sentimen-
tul de fericire era ceva ce putea fi trăit și lucrat 
și înainte de venirea Mântuitorului; bineînțeles, 
în alte moduri. Spunem aceasta pentru că unii 
afirmă că bucuria credinciosului evreu „era 
ceva ce nu era”. Deci, articolul de față va trasa 
câteva idei legate de bucuria celor vechi, urmând 
ca în numărul viitor al revistei Apostolia să scri-
em despre bucuriile celor înnoiți cu Duhul.

DE LA PĂZIREA LEGII SE 
ÎNCEPE A LUCRA BUCURIA 
DUHULUI

Mai ales în Deuteronom, unde are loc 
recapitularea Poruncilor divine înainte de 
intrarea în Pământul Făgăduinței, se repe-
tă de multe ori că păzirea activă a Legii are 
ca finalitate fericirea2: „Și să păzești rându-
ielile Lui și poruncile Lui, câte ți le-am po-
runcit eu ție astăzi, pentru ca să îți fie bine, 
ție și fiilor tăi după tine, astfel încât să trăiți 
vreme îndelungată pe pământul pe care 
Domnul Dumnezeul tău ți l-a dat pentru 
toate zilele” (Deut. 4, 40).

Aproape jumătate din textele referi-
toare la o stare de bine se găsesc în partea 
parenetică a Deuteronomului, în capito-
lele 5-11, după cum exemplificăm în note3. 

2. Grazia Papola, «Perche tu sia felice»: scopo del 
comandamento è la felicità dell’uomo (Deut. 6, 
3), în Parola, Spirito e Vita, 76, Centro editoriale 
dehoniano, Bologna, 2017, p. 13.

3. „Ascultă, Israele, și îngrijește-te să le pui în faptă, 
ca să-ți fie bine și să te înmulțeşti foarte, așa cum 
a spus Domnul Dumnezeul părinților noștri: 
că-ți va da un pământ unde curge lapte şi miere. 
Iată dar toate îndreptările și hotărârile pe care 
le-a poruncit Domnul fiilor lui Israel în pustiu, 

Bucuria
ÎN VECHILE SCRIPTURI
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Deci fericirea evreilor depindea de păzi-
rea poruncilor, căci așa Dumnezeu „era 
determinat” să le dea cele necesare4: „De 
vei asculta cu luare aminte toate porunci-

după ce i-a scos din țara Egiptului: «Ascultă, 
Israele: Domnul Dumnezeul tău este singurul 
Domn; să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău 
din toată inima ta și din tot sufletul tău și cu toată 
puterea ta; și aceste cuvinte, pe care ți le 
poruncesc astăzi, să fie în inima ta și în sufletul 
tău; iar tu să le dai mai departe fiilor tăi și să le 
rostești așezat între ei în casă și mergând pe 
drum, și la culcare, și la sculare. Și să le atârni ca 
semn la mâna ta și să se afle neclintit în fața 
ochilor tăi; și să le scrii pe ușorii caselor voastre 
și ai porților voastre»” (6, 3-8).

4. Textul din Deut. 6, 4-9 care conține mărturisirea 
de credință – după cum este Crezul sau 
Simbolul de Credință la noi –, împreună cu 
Principiul Răsplății din Deut. 11, 13-21 și cu 
Purtarea Ciucurilor din Num. 15, 36-41, 
formează Rugăciunile dimineții şi ale serii care 
se rosteau în templu și se mai rostesc de către 
cei credincioși.

le Lui…  să-L iubești  pe Domnul 
Dumnezeul tău și să-I slujești… atunci El 
va da ploaie pământului tău, timpurie și 
târzie, după anotimp, iar tu îți vei strânge 
grâul, vinul și untdelemnul tău. Și îți va da 
nutreț pe câmpuri…” (Deut. 11, 13-15)5.

Așadar, prima premisă în dobândirea 
fericirii constă în însușirea poruncilor ca 
principiu de viață6. Este un fapt deosebit 
de important să conștientizăm că la baza 
existenței noastre, adică în tot ce trăim, se 
propune și este indicat ca să fie mai întâi 
Decalogul, pe care Mântuitorul nu-l înlătu-

5. Alte texte unde se repetă ideea conform căreia 
finalitatea legii este fericirea se găsesc în: Deut. 
5, 16, 29, 33; 6, 3, 18, 24; 8, 16; 12, 25, 28; 19, 
13; 22, 7; 30, 5, 9; 32, 47; de cele mai multe 
ori verbul folosit aici este yt̟b, care se poate 
traduce atât prin „a fi fericit”, cât și prin „a se 
găsi bine”. „A fi fericit”, după Pentateuh, 
înseamnă a trăi mulți ani (Deut. 4, 40; 5, 16, 
33; 6, 2; 22, 7), a se înmulți (6, 3; 30, 5), într-
un cuvânt a se împlini porunca originară din 
Fac. 1, 28; 9, 1, 7, așa cum s-a petrecut cu 
părinții (Fac. 17, 2, 20; 22, 17; 26, 4, 26; 28, 
3), în Egipt (Ieș. 1, 7, 10, 12; Deut. 26, 5), în 
deșert (Deut. 1, 10) și la întoarcerea din deșert 
(30, 5). Această idee va fi deseori preluată de 
Profeți în momentele de cădere din credința 
monoteistă-yahwistă, când una din pedepse 
era tocmai împuținarea, apoi urma împrăștierea 
– robia, boala și moartea.

6. Faptul în sine rămâne actual și la Sfinții Părinți; 
ba mai mult,  ei îndeamnă la meditații 
duhovnicești pe baza poruncilor: „Vă îndemn, 
și nu voi înceta de a vă îndemna, să îndepliniți 
fiecare poruncă una după alta și să consfințiți 
fiecăreia două- trei zile” (Sfântul Ioan Gură de 
Aur, Primele Patru Omilii despre Statui, Omilia 
a IV-a, p. 81, în Drd. Liviu Petcu, Lumina 
Sfintelor Scripturi, Anestis, 2008, p. 558).
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ră, ci-l desăvârșește: „Hristos nu ne spune 
numai: Să nu ucizi!, ci merge mai departe, 
zicând: ci nici să te mânii; nu zice numai Să 
nu desfrânezi!, ci nici să te uiți cu lăcomie, ca 
astfel meritele noastre să nu fie rezultate 
din frica pedepsei prezente, ci din dorul 
după El (al lui Dumnezeu-Tatăl) și din dra-
gostea și înclinarea către fapta bună. El nu 
ne făgăduiește miere și lapte, ci ne face 
împreună-moștenitori cu Unul-Născut al 
Său, îndepărtându-ne de toate cele prezen-
te și făgăduindu-ne a ne da mai ales acelea 
pe care cei ce au devenit fii ai lui Dumnezeu 
trebuie a le primi. Nimic sensibil, nimic 
trupesc, ci totul duhovnicesc.

Așadar, deși aceia se numeau fii, totuși 
erau ca și robi; noi însă, devenind liberi, 
am primit înfierea și așteptăm împărăția 
cerurilor. Acelora le vorbea prin alții, nouă 
însă prin Sine Însuși. Aceia făceau totul 
mișcați de frica pedepsei, iar noi, cei 
duhovnicești, mișcați de dorința și pofta 
către bine, și aceasta se vede din aceea că 
ne silim chiar de a covârși cele poruncite 
nouă. Aceia, întocmai ca și argații și nere-
cunoscătorii, niciodată nu lipseau a cârti, 
iar noi lăsăm totul la dorința Tatălui celui 
ceresc. Aceia primind binefaceri bleste-
mau, pe când noi primejduindu-ne 
mulțumim”7.

Din aceste citate din Sfântul Ioan Hri-
sostom se vede la ce culme duhovniceas-
că a fost desăvârșită Legea, la ce demnita-
te este ridicată persoana omului prin 

7. Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Epistola 
către Romani a Sfântului Apostol Pavel, Omilia 
XIV, p. 261, în Drd. Liviu Petcu, op. cit., p. 556.

Întruparea Fiului. Mai mult, descoperiri-
le neuroștiințelor confirmă că „mintea se 
preface după forma fiecărui lucru pe care 
îl primește și se colorează după chipul lu-
crului cunoscut de ea”8, adică faptele și 
gândurile pe care le dezvoltăm schimbă 
expresia genelor,  a conținuturi lor 
emoționale, influențează deciziile și 
acțiunile noastre. „Așadar, dincolo de me-
diul de viață și de experiențele pe care le 
poate avea, conținuturi asupra cărora nu 
poate decide de fiecare dată, omului îi ră-
mâne un spațiu de mișcare, un loc unde 
poate avea o influență asupra devenirii 
sale, prin maniera în care alege să înțeleagă, 
să decodifice, să încarce cu sens datele me-
diului și conținuturile experiențelor sale.”9

ETICĂ ȘI ECOLOGIE 
PENTRU O PĂSTRARE A 
VIEȚII PROSPERE

Fericirea poporului care a fost ales spre 
a fi educat după dreptatea lui Dumnezeu 
consta și în interzicerea multor rele10; cu 
alte cuvinte, Morala și Dreptul Penal și cel 

8. Sfântul Petru Damaschinul, Învățături 
duhovniceşti, în Filocalia, vol. V, p. 106.

9. Diac. Adrian Sorin Mihalache, Eşti ceea ce 
trăieşti. Câteva date recente din neuroştiințe şi 
experiențele duhovniceşti ale Filocaliei, Editura 
Trinitas, București, 2017, p. 219.

10. „Să nu furați, să nu mințiți și să nu pârască cineva 
pe aproapele său. Să nu jurați pe numele Meu 
pentru o strâmbătate… Să nu-l nedreptățești 
pe aproapele tău și să nu-l jefuiești, iar simbria 
lucrătorului tocmit să nu rămână la tine până a 
doua zi…” (Lev. 19, 11-13).
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Juridic se cereau să fie respectate, dacă se 
dorea prosperitate în țară.

Într-un mod care astăzi poate uimi, 
în vechime existau și funcționau legi care 
reglementau comportamentul etic al 
omului de rând din Israel, căci era inter-
zisă consumarea animalelor moarte, re-
pudierea fecioarei luate de nevastă, lua-
rea păsărilor de pe ouă (Deut. 22, 6-7), 
distrugerea vegetației la asedierea unui 
oraș (Deut. 20, 19-20) etc. Așadar, bu-
curia viețuirii pe pământ nu se rezuma 
doar la o singură poruncă, ci la mai mul-
te, între care cea mai mare era aceea de 
a-L avea pe Dumnezeu ca Prezență per-
sonală în viața zilnică, din aceasta decur-
gând un comportament etic și ecologic: 
„şi Domnul Dumnezeul tău se va îngriji 
mult de tine, pentru toată lucrarea mâini-
lor tale, pentru vlăstarele pântecelui tău, 
pentru roadele pământului tău și pentru 

vlăstarele turmelor tale; căci Domnul 
Dumnezeul tău se va întoarce şi se va bu-
cura de tine în cele bune, așa cum s-a bu-
curat de părinții tăi, dacă tu vei asculta de 
glasul Domnului Dumnezeului tău…” 
(Deut. 30, 9-10). Textul de mai sus este 
important și pentru faptul că el ne spu-
ne că Dumnezeu Se bucură atunci când 
omul trăiește după poruncile Sale11, ceea 
ce presupune o împreună lucrare a cre-
dinciosului, care se angajează în obser-
varea Legământului, și a Sa, care dăruiește 
bucuria.

BUCURIA ASCULTĂRII 
CUVÂNTULUI LUI 
DUMNEZEU

Cartea 2 Ezdra ne povestește despre 
eliberarea evreilor din exil, greutățile le-
gate de reconstruirea templului și a cetății, 
desființarea birurilor datorate de popor 
conducătorilor, celebrarea Sărbătorii cor-
turilor, reînnoirea legământului, noile an-
gajamente, sfințirea zidurilor etc.; eveni-
mentele enumerate s-au desfășurat între 
anii 458 î.Hr. și 398 î.Hr și chiar mai târ-
ziu; acum Ezdra, preotul și scribul, ajutat 
fiind de Neemia și leviți, a tâlcuit Legea, 
pe care poporul auzind-o a început să plân-
gă, căci era atât de mult timp de când nu 
11. Ne amintim cu toții de textele clasice din Noul 

Testament în care se simte „bucuria” lui Dum-
nezeu când omul Îl caută: Fiul cel pierdut – 
„Trebuia însă să ne veselim şi să ne bucurăm, căci 
fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut 
era și s-a aflat” (Lc 15, 32), Zaheu – „Astăzi s-a 
făcut mântuire casei acesteia” (Lc 19, 9) etc.



31A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 3   •   I U N I E   2 0 1 8

D I N  P A G I N I  D E  S C R I P T U R {

au mai avut o astfel de bucurie. Apoi cei 
doi reformatori au spus mulțimii : 
„«Mergeți, mâncați mâncăruri grase şi beți 
[băuturi] dulci şi trimiteți porții şi celor care 
nu au, fiindcă sfântă este ziua aceasta pen-
tru Domnul nostru. Și să nu fiți abătuți, 
fiindcă El este tăria voastră». … Și tot po-
porul a plecat să mănânce și să bea, să tri-
mită porții și să aibă mare bucurie fiindcă 
înțeleseseră cuvintele care le fuseseră citite” 
(18, 10-12).

Din cele de mai sus înțelegem că 
Ezdra a poruncit poporului să mănânce, 
să bea, să le dea alimente săracilor, și așa 
să se bucure pentru toate cele realizate, 
și mai ales pentru ascultarea Legii; după 
o robie de mai bine de 70 de ani și după 
o lipsă a locului de rugăciune, posibili-
tatea de a auzi Legea aducea o emoție de-
osebită. Entuziasmul creat de atâtea re-
alizări după eșecuri de neimaginat a 
presupus o mare exaltare. Aspectul spațial 
este foarte important pentru evreu; 
înțelegem și din istoria care se scrie chiar 
sub ochii noștri; el accentuează prezen-
tul, un loc care este mereu același, și sus-
pendă viitorul. Pentru creștin, însă, tim-
pul este determinant în detrimentul 
locului, căci la anul zero S-a întrupat 
Domnul și acesta a devenit centrul isto-
riei, iar Liturghia presupune Împărăția, 
prezent și eshaton , iar nu pământul 
făgăduinței12. Ortodoxia are în centrul ei 

12. „Să se lipească limba mea de gâtlejul meu de 
nu-mi voi aminti de Tine, de nu voi pune mai 
presus de toate Ierusalimul ca început al 
bucuriei mele” (Ps. 136, 6).

Persoana lui Hristos, Dumnezeu-Omul, 
Viu și Dătător de viață, pe când iudais-
mul are în centrul lui obiecte care nu au 
viață prin ele însele, ci trimit la Dătăto-
rul vieții.

Dacă evreii acelor timpuri au trăit ase-
menea bucurii, oare care s-ar cădea să fie 
atenția, receptivitatea și grija creștinului 
față de bucuria de a asculta în biserici, de 
a avea în case și de a medita asupra cuvân-
tului lui Dumnezeu? Cu siguranță, mare 
s-ar cădea să fie recunoștința față de 
Domnul și față de Sfinții Părinți, plămă-
ditorii Sfintei Tradiții!13

BUCURIA DE A MÂNCA ȘI 
DE A‑L SLĂVI PE DUMNEZEU

În paginile Scripturii Celei Noi nu 
întâlnim nici pe departe o exprimare a 
bucuriei de a consuma, așa cum găsim 
în Cartea Cronicilor: „Și au stat acolo 

13. La jumătatea lunii iunie îl prăznuim pe proro-
cul Amos, care le scria contemporanilor des-
pre o foame sufletească prin lipsa cuvântului 
care hrănește ființial: „Iată, vin zile – zice Dom-
nul – când voi trimite foame în țară, nu de pâi-
ne, nici sete de apă, ci foame de a asculta cu-
vântul Domnului!” (8, 11; a se vedea și Deut. 
8,  3). Înțelegem că inex istența hranei 
duhovnicești este o nenorocire mai mare de-
cât lipsa mâncărurilor, fapt care ne silește la a 
crește atenția cu referire la ce și cât mâncăm la 
mese și între mese, întrucât hrana determină 
predispozițiile și stările rugăciunii. Așadar, tim-
pul nemâncării de produse de origine anima-
lă, adică postul în general, este indicat să fie 
compensat cu o înmulțire cantitativă și calita-
tivă a cuvântului cultic, biblic și patristic.
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trei zile, mâncând și bând, pentru că le 
pregătiseră frații lor. Și vecinii lor, până 
și cei din Issachar, și Zabulon, și Neftali 
le aduceau cu cămilele, cu măgarii, cu 
catârii și cu vitele carne, făină, turte de 
smochine, stafide, vin și ulei, o mulțime 
de vite și de oi, fiindcă era bucurie în 
Israel” (1 Cron. 12, 40-41); de ce era 
așa bucurie în Israel ca să se consume 
atâtea alimente? Pentru că zeci de mii 
de reprezentanți din triburile lui Israel 
au venit la David în Hebron ca să-l facă 
rege.

Cu ce ocazii s-au mai preparat ase-
menea mese? După transportarea cu ve-
selie (1 Cron. 15, 25) a chivotului din 
casa lui Obed-Edom în Ierusalim: „David 
a sfârșit de adus arderile de tot și [jert-
fa] de mântuire și a binecuvântat popo-
rul în numele Domnului; și a împărțit fi-

ecărui bărbat din Israel și fiecărei femei 
câte o pâine coaptă în cuptor și o turtă 
[cu miere] (1 Cron. 16, 2-3). O altă bu-
curie deosebită a trăit tot poporul când 
„Solomon a sfințit mijlocul curții Casei 
Domnului… Și a făcut Solomon praznic 
șapte zile, și tot Israelul împreună cu el; 
și [a fost] adunare foarte mare… Iar în 
ziua a opta a făcut încheierea. Și în ziua 
a douăzeci și treia a lunii a șaptea a fost 
slobozit poporul la corturile lor, bucu-
rându-se cu inimă bună de lucrurile bune 
pe care le-a făcut Domnul pentru David, 
pentru Solomon și pentru Israel, popo-
rul Său” (2 Cron. 7, 7-8, 10). 

La resfințirea templului, iarăși a fost 
veselie deosebită și multă mâncare (2 
Cron. 29, 30, 26); sărbătorirea Paștilor și 
a Azimelor era și ea caracterizată de bu-
curie (30, 21, 23, 25-26). O mare sărbă-
toare a fost făcută de Iezechia, regele Iudeii 
(30, 23-24). Dar după acest rege nu se mai 
vorbește deloc de vreun Paște sau altă săr-
bătoare folosindu-se termenul „bucurie”. 
La unul din Paștile din timpul lui Osia at-
mosfera era tristă (35, 15)14.

Este bine să precizăm că multe din 
evenimentele comunității tradiționale 
evreiești își au un corespondent în Bise-
rică. De exemplu, după cele două Posturi 

14. Claudio Balzaretti, „Ci fu una gioia straordina-
ria a Gerusalemme” (2 Cron. 30, 26), în Parola, 
pp. 46-47. În prezentul articol ne limităm la 
textele legate de tema bucuriei, dar nemenţio-
narea locurilor care vorbesc despre durerile 
exilurilor, ale invaziilor, ale bolilor și ale cata-
clismelor naturale nu înseamnă că acestea n-au 
existat.
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foarte aspre, cel al Patruzecimii și al Sfin-
telor Pătimiri, Paștele reprezintă pentru 
creștini Sărbătoarea în care suntem 
îndemnați „să bem băutură nouă, nu din 
piatră seacă, făcută cu minuni, ci din mor-
mântul lui Hristos”15, în Noaptea Învie-
rii sfințindu-se carnea, ouăle și brânzetu-
rile. Încoronarea fastuoasă a lui David și 
a lui Solomon ca regi în Israel au născut 
evenimente similare în monarhiile euro-
pene și chiar în unele țări la alegerea 
președinților; pelerinajele la templu au o 
paralelă în pelerinajele din anumite săr-
bători, cum ar fi Duminica Ortodoxiei, 
Floriile, Adormirea Maicii Domnului, 
Sfânta Parascheva și Sfântul Cuvios Di-
mitrie etc.; sfințirea templului trimite la 
sfințirile de biserici și la mesele organi-
zate cu ocazia hramurilor.

Luna iunie are în centrul ei Postul 
Sfinților Apostoli, care cuprinde și Săr-
bătoarea nașterii Sfântului Ioan Boteză-
torul și care este un moment de bucu-
rie. Depinzând de data Sfintelor Paști, 
acesta are o durată variabilă; cert este 
însă că postul este o perioadă a bucuri-
ei; dacă în Legea Veche a posti însemna 
o durere existențială, o încrâncenare 
care purta cu sine o tristețe și un plâns 
al ei, în Legea Nouă postirea capătă alte 
conotații, pentru că ni s-a spus „să un-
gem capul și să ne spălăm fața” (Mt 6, 
17), ca să nu ne arătăm oamenilor fap-
tele personale. Iar postul are o bucurie 

15. Canonul Învierii, Facere a Sfântului Ioan 
Damaschin, în Slujba Învierii, Editura Trinitas, 
Iași, 2000, p. 36.

a lui, căci ne apropie de sfinți și de Dum-
nezeu, chiar dacă prezintă și un carac-
ter penitențial16.

Așadar, este bine să avem dinaintea 
ochilor minții sfaturile Părinților, care 
„ne recomandă lupta împotriva tristeții 
celei rele”, tristețe prezentă în noi din ca-
uza faptului că postirea ar îngrădi 
simțurile noastre și am tăia plăcerile care 
vin din auz, văz, miros, gust și pipăit: „În-
tristarea cea după Dumnezeu hrănind 
sufletul cu nădejdea pocăinței este îm-
preunată cu bucurie. De aceea, ea face 
pe om osârduitor și ascultător spre toa-
tă lucrarea cea bună, prietenos, smerit, 
blând, gata să sufere răul și să rabde toa-
tă buna osteneală și zdrobirea, ca una ce 
este cu adevărat după Dumnezeu. Ea 
face să se arate în om roadele Sfântului 
Duh, care sunt bucuria, dragostea, pa-
cea, îndelunga-răbdare, credința și înfrâ-
narea. De la întristarea cea potrivnică 
însă cunoaștem roadele duhului rău, adi-
că trândăvia, lipsa de răbdare, mânia, 
ura, împotrivirea în cuvânt, lenea la 
rugăciune”17.

Pr. dr. Cristian Prilipceanu

16. În acest an, prima lună de vară începe cu Săp-
tămâna de harți de după Cincizecime, fapt care 
amintește tocmai despre cele opt zile de bucu-
rie, mâncare și băutură, pe care un evreu le 
ținea după Paști, după Sărbătoarea Săptămâ-
nilor sau la Darea Legii, și de Sărbătoarea Cor-
turilor din toamnă.

17. Sfântul Ioan Casian, Despre cele opt gânduri ale 
răutății, pp. 128-129.
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HENRI BERTHELOT
CEL MAI ROMÂN DINTRE GENERALII 

FRANCEZI DIN PRIMUL RĂZBOI 
MONDIAL

Partea întâi

1916. Pe cele două fronturi europene, 
cel occidental şi cel de răsărit, războiul 
stagnează. Deşi armata germană este 
îngenuncheată la Verdun, pe un câmp 
de luptă plin de noroi şi sânge, bătălia 
de pe râul Somme încă nu e pe deplin 
câştigată. În estul Europei, situaţia este 
la fel de neclară. Un general francez, 
însă, Henri Berthelot, se va ilustra pe 
frontul românesc printr-o misiune care 
va pecetlui relaţiile indefectibile de 
stimă şi prietenie între cele două 
naţiuni, română şi franceză. În 
România, memoria acestui militar, 
distins cu titlul de „Cetăţean de Onoare 
al României” şi decorat cu „Ordinul 
Mihai Viteazul” de către regele 
Ferdinand I (1865-1927), este încă vie.

Î
n data de 19 septembrie 1916, generalul de divizie Marie Fayolle (1852-1927), co-
mandant al Armatei a 6-a, îl anunţă pe generalul de divizie Henri Berthelot că va fi 
numit șef al misiunii militare franceze în România. Berthelot știe cât de greu cân-

tărește România în echilibrul de forţe, aliată fiind cu ţările Antantei – Franţa, Marea Bri-
tanie și Rusia –, și se întreabă ce anume așteaptă de la el guvernul francez. 

Dar să ne întoarcem puţin în urmă, la data de 27 august 1916, când România decla-
ră război Imperiului Austro-Ungar. Această iniţiativă nu era prevăzută de aliaţi, care do-
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reau mai degrabă afectarea armatei româ-
ne spre sud, în teritoriul bulgar, spre a face 
joncţiunea cu trupele franco-britanice de-
barcate în Grecia, la Salonic, care băteau 
pasul pe loc în faţa armatei turce. Bucureș-
tiul, însă, a preferat să-și îndrepte ofensiva 
militară spre Transilvania – ofensivă care, 
la început, a avut un oarecare succes, pen-
tru ca nu mult după aceea trupele române 
(deși dispunând de o jumătate de milion 
de soldaţi, însă prost echipaţi) să fie prin-
se ca într-un clește de Armata a 9-a, co-
mandată de generalul Erich von Falkenhayn 
(1861-1922), și de trupele generalului Au-
gust von Mackensen (1849-1945), care 
comanda Armata a 17-a germană, Armata 
a 3-a austro-ungară și Armata întâia bulga-
ră. În urma acestor evenimente, generalul 
Joseph Joffre (1852-1931), comandant al 
forţelor franco-britanice, îi aduce la cunoș-
tinţă lui Berthelot că a fost desemnat să 
salveze România.

CINE ESTE BERTHELOT?

Fiu al unui căpitan de jandarmi, Berthe-
lot s-a născut pe 7 decembrie 1861 la Fle-
urs, în departamentul Loirei. Absolvent al 
Școlii Militare de la Saint-Cyr (promoţia 
1881), își face ucenicia de ofiţer în Algeria 
și în Indochina. Diplomat apoi al Școlii Su-
perioare de Război, în 1887 este numit ata-
șat pe lângă Statul Major al Armatei. De o 
statură impunătoare și cu un caracter din-
tr-o bucată, Berthelot e descris de către 
Joffre, în fișele dosarului său, ca un element 
„dotat cu o enormă energie în gândire și cu 

o inteligenţă de prim ordin”. Într-adevăr, 
Berthelot și-a dovedit valoarea de coman-
dant în fruntea Diviziei a 53-a a Corpului 
de Armată 32, având responsabilitatea sec-
torului Soissons. A trăit iadul pe frontul de 
la Verdun, iar acum i se încredinţează o „mi-
siune militară” și comanda unui stat major, 
a unui corp de instructori, de subofiţeri și 
de soldaţi, al cărui efectiv atinge 1100 de oa-
meni. Berthelot este însărcinat să joace un 
rol delicat, și nu întotdeauna clar, acela de 
„consilier” atașat pe lângă regele României, 
dar și să își afirme independenţa în relaţiile 
cu monarhul... Joffre îi dă mână liberă, deși 
„Rusia nu va vedea cu ochi buni misiunea 
lui, și, în plus, va trebui să câștige încrede-
rea românilor”.

O SITUAŢIE 
POLITICO‑MILITARĂ 
DIFICILĂ

Pe data de 15 octombrie 1916, genera-
lul Berthelot este călduros primit la Bucu-
rești de către regele Ferdinand. Regina Ma-
ria1 se arată de la început favorabilă 
misiunii lui și își exprimă simpatia faţă de 
personaj, chiar dacă pe chipuri îngrijora-
rea este vizibilă. „Sunt primit”, scrie gene-
ralul, „ca un salvator; eu cred, însă, că mai 
înainte de toate ar trebui să se regăsească 

1. Maria Alexandra Victoria de Edinburg (născu-
tă în ziua de 29 octombrie 1875 la Eastwell, în 
Marea Britanie, și decedată în data de 18 iulie 
1938, la Sinaia) făcea parte din familia regală 
britanică în calitate de nepoată a reginei Victoria. 
Prin căsătorie a devenit regina României. 
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pe ei înșiși”2. Două luni mai târziu, mai 
exact în ziua de 9 septembrie 1916, Bert-
helot trage semnalul de alarmă: „Este foar-
te probabil că germanii vor fi în seara asta 
la București (...). Ce mai rămâne din Vala-
hia va fi repede pierdut, și nu știu unde se 
vor opri lucrurile dacă nu intervin rușii”3. 

Abia începută, misiunea lui Berthelot 
pare să se încheie înainte de vreme... Dar 
în ianuarie 1917 generalul decide să 
„repună pe picioare armata română, în baza 
a 15 divizii”4 – și își acordă trei luni ca să 
reușească. În martie, cartierul general al 
armatei se repliază la Iași, unde s-a retras 
și familia regală. Cât despre sprijinul ruși-
lor, Berthelot nu își mai face iluzii: „Se vor-

2. Din corespondenţa generalului Berthelot.
3. Din corespondenţa generalului Berthelot.
4. Din corespondenţa generalului Berthelot.

bește de-a dreptul despre revoltă, despre 
capitulare etc., lucruri care, în condiţiile 
actuale, nu reprezintă o perspectivă atră-
gătoare. Un anume Raspucin (sic!), per-
sonaj cum numai în Rusia poate exista, sfă-
tuitor damnat al împărătesei, a fost asasinat 
de către un mare duce. Asta ca să vă faceţi 
o idee despre ţara asta!”5.

Din fericire, iarna a încetinit conside-
rabil înaintarea trupelor germane. Berthe-
lot face dovada unei înflăcărări neprecu-
peţite pe câmpul de luptă și în taberele de 
antrenament, îndrumând și mai cu seamă 
încurajând oamenii cu o convingere care 
stârnește admiraţia populaţiei. Drapelul 
francez care flutură pe mașina generalului 
este, pentru români, în ciuda izolării, a mi-

5. Din corespondenţa generalului Berthelot.
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zeriei lor și a nenorocirilor pe care le îndu-
ră, semnul că un adevărat prieten, Franţa, 
îi susţine și până la urmă îi va salva. Exem-
plul este dat și de cei doi suverani, care nu 
acceptă să se refugieze în Rusia.

În mai 1917, cu armamentul furnizat de 
statul francez (avioane, tunuri, mitraliere, 
puşti, muniţii etc.), armata română îşi 
regăseşte vigoarea. În ziua de 25 iulie, trupele 
ruseşti şi cele româneşti iau cu asalt poziţiile 
ţinute de diviziile germane şi austro-ungare. 
Pe 26 mai, a doua zi după declanşarea 
operaţiunilor, lovitură de teatru: Alexandrî 
Kerenski (1881-1970), şeful guvernului 
provizoriu rus, decide retragerea ruşilor din 
teatrul operaţiunilor. În consecinţă, vreme 
de trei săptămâni, bătăliile devin sângeroase. 
Marile lupte de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz 
(„triunghiul morţii” din Moldova) sunt duse 
numai de armata română. În seara zilei de 
24 august, Berthelot notează: „Diviziile 
noastre au rezistat într-un mod remarcabil”6. 
Trupele lui Mackensen și ale arhiducelui Jo-
sef sunt ţinute în șah.

Odată cu ieșirea din luptă a trupelor 
rusești, președintele consiliului de miniștri, 
Ion Brătianu (1864-1927), consideră că, 
fără aliaţi, România nu poate continua răz-
boiul și prin urmare va fi nevoită să ceară 
armistiţiul, lucru care va întâmpla pe data 
de 9 decembrie, la Focșani. În ziua de 5 fe-
bruarie 1918, forţele imperiale, dispunând 
de 37 de divizii, îi adresează un ultimatum 
g e n e r a l u l u i  A l e x a n d r u  L u p e s c u 
(1865-1934). Bucureștiul acceptă condi-

6. Din corespondenţa generalului Berthelot.

ţiile armistiţiului, impuse de inamic, și pa-
rafează proiectul tratatului de pace în data 
de 5 martie, la două zile după încheierea 
tratatului de pace de la Brest-Litovsk, din-
tre Rusia Bolșevică și Germania imperia-
lă. „Condiţiile” sunt „umilitoare” pentru 
Berthelot, printre care obligaţia trupelor 
franceze de a părăsi teritoriul începând cu 
ziua de 9 martie 1918.

Întors la Paris, Berthelot este trimis pe 
front în fruntea Armatei a 5-a şi, sub 
autoritatea generalului Philippe Pétain, 
participă la toate bătăliile decisive din acest 
an final al Primului Război Mondial.

ARMATA DUNĂRII

Pe data de 1 octombrie, generalul 
Berthelot este convocat de către președin-
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tele consiliului de miniștri francez, Georges Clemenceau (supranumit Tigrul), care îl tri-
mite iarăși în România spre a o reintegra în tabăta aliaţilor. Berthelot formează „Armata 
Dunării”, alcătuită din unităţi franceze, grecești și române, al cărei comandant este înce-
pând cu ziua de 28 octombrie. Pornind din Salonic, Armata Dunării reduce la tăcere ulti-
mele bastioane germane, atât în Bulgaria, cât și în România, până în ziua de 1 decembrie 
1918, ziua victoriei, când Berthelot se întoarce în capitala României, unde constată că ro-
mânii nu l-au uitat nici pe el, nu au uitat nici Franţa. Foarte emoţionat, Berthelot îi scrie 
uneia dintre rudele sale, pe 2 decembrie: „Ieri, duminică, a fost ziua noastră de glorie. Pe 
de o parte, am capturat întreaga armată a lui Mackensen; soldaţii se predau pe capete și 
necondiţionat. (...) Tot ieri, împreună cu regele și regina, mi-am făcut intrarea triumfală 
în București, în fruntea trupelor aliate. După cum mă așteptam, entuziasmul a fost debor-
dant (...). Regele și-a făcut apariţia în jur de ora 9 dimineaţa, apoi, alături de câţiva ofiţeri, 
am pornit defilarea călare. Eu în dreapta regelui, iar regina în stânga (...). Defilarea a fost 
superbă, mai cu seamă în ceea ce privește trupele franceze, care s-au prezentat într-un mod 
remarcabil și au fost îndelung ovaţionate de populaţie. (...) Sunt sărbătorit pretutindeni 
unde mă duc și oamenii mă consideră salvatorul României. Îţi mărturisesc că lucrul aces-
ta îmi face mare plăcere – totuși, când mergem și noi la o partidă de pescuit?”.

Generalul, însă, mai are până să se bucure de plăcerile pescuitului la undiţă. Armata 
română de sud, sprijinită de trupele lui Berthelot, se poziţionează în Transilvania înce-
pând cu data de 1 decembrie 1918... Va fi, însă, nevoie de semnarea Tratatului de la 
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Versailles pentru ca Transilvaniei să i se recunoască, în ziua de 4 iunie 1920, statutul de 
teritoriu românesc.

Berthelot va rămâne în România până în mai 1919. Întors în Franţa, va fi numit succe-
siv guvernator militar al orașelor Metz și Strasbourg. Generalul se retrage din viaţa activă 
șapte ani mai târziu, continuând să întreţină relaţii vii cu România, pe care o consideră „a 
doua sa patrie”. An de an își petrece o parte din toamnă în Transilvania, în ţinutul Hunedoarei, 
unde, în 1922, guvernul român i-a oferit un teren și o casă7. 

(va urma)

Pr. Jean-Paul Lefebvre-Filleau*
Parohia ortodoxă Sainte Catherine d’Alexandrie din Vernon / La Chapelle-Réanville (Eure)

* Pr. Jean-Paul Lefebvre-Filleau este de formaţie istoric. Supranumit în presă „detec-
tivul istoriei”, a publicat mai bine de douăzeci de lucrări de specialitate, fiind distins cu 
Grand Prix des Écrivains de France în 1997. Ultima lui carte, Ces Français qui ont colla-
boré avec les nazis (Aceşti francezi care au colaborat cu naziştii) (Éditions du Rocher), se 
găsește în librării din 17 februarie 2017.

7. La moartea generalului, conform dorinţei lui, această proprietate a fost restituită guvernului român. 
Mai târziu, regimul comunist o va transforma în sediu C.A.P. Din anul 2008, casa lui Berthelot a de-
venit sediul Agenţiei de Dezvoltare Durabilă a Ţării Haţegului. 
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Ion I. (Ionel)  
C. Brătianu

Ion I. (Ionel) C. Brătianu s-a născut în 
20 august 1864 în localitatea Florica (azi 
Ștefănești), județul Argeș, în familia lui Ion 
C. Brătianu, marele om politic, și a Piei 
Pleșoianu. În 1882 a absolvit colegiul 
„Sfântul Sava” din București și, după efec-
tuarea stagiului militar, primește gradul de 
sublocotenent. Din 1883 frecventează 
Școala Preparatorie „Sainte-Barbe” din 
Franța, Școala Politehnică, apoi Școala de 
Poduri și Șosele, devenind inginer în 1889. 

Cu toate acestea, nu-și va practica profesia, 
ci se va dedica vieții politice; a fost de cinci 
ori președinte al Consiliului de Miniștri, 
de trei ori ministru de interne, de două ori 
ministru al apărării naționale și de două ori 
ministru al afacerilor externe. Devine mem-
bru al Partidului Național Liberal încă în 
1895 și tot în același an candidează la 
Colegiul I, fiind ales deputat de Gorj. 

În 1907 preia funcția de ministru de 
interne. La Congresul PNL din ianuarie 
1909, I. I. (Ionel) C. Brătianu este ales 
președinte al partidului, funcție politică 
pe care o va deține pentru tot restul vieții. 
În 1927, când regele Ferdinand I a dece-
dat, guvernul condus de Ionel Brătianu a 
rămas în fruntea țării, sub domnia regelui 
minor Mihai I. Pe data de 24 noiembrie, 
în același an, Ionel Brătianu încetează din 
viață în urma unei laringite infecțioase. 
Astfel, la numai 63 de ani, „mâna de fier” 
care conducea statul român moare în 
condiții extrem de suspecte. Astfel se stin-
ge conducătorul cel din umbră al statului.

MAREA UNIRE

Anul 1918 a fost marcat de plinirea 
unității naţionale a românilor. Pe 27 mar-
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tie, apoi 15 noiembrie, Basarabia și Buco-
vina și-au manifestat dorinţa de „unire ne-
c o n d i ţ i o n at ă”  c u  Pat r i a - M a m ă 1. 
Înfăptuirea Unirii Transilvaniei cu Româ-
nia de la 1 decembrie 1918 încheie pro-
cesul de formare a statului naţional uni-
tar, la care Ionel Brătianu avusese o 
contribuţie majoră. După Marea Unire, 
oamenilor politici le revenea răspunderea 
de a găsi mijloacele potrivite pentru a asi-
gura dezvoltarea României ca stat euro-
pean. Pe 14 decembrie, regele și guvernul 
au întâmpinat la Gara de Nord delegaţia 
Marelui Sfat Naţional Român din Tran-
silvania, care aducea Rezoluţia Unirii de 
la Alba-Iulia pentru a fi predată șefului sta-
tului. La banchetul organizat cu această 
ocazie, Ionel Brătianu a luat cuvântul: „De 
o mie de ani vă așteptăm și aţi venit ca să 
nu ne mai despărţim niciodată. Sunt cli-
pe în viaţa unui neam de fericire atât de 
mare că răscumpără veacuri întregi de du-
reri. Bucuria noastră nu e bucuria unei 
singure generaţii, ea e sfânta cutremura-
re de fericire a întregului popor românesc, 
care de sute și sute de ani a stat sub urgia 
soartei cele mai cumplite, fără a pierde 
credinţa lui nestrămutată în această zi ce 
ne unește și care nu se putea să nu vie”2.

Ionel Brătianu a fost președinte al 
Consiliului de Miniștri în momentul in-
trării României în Primul Război Mondial, 

1. Ioan Scurtu (coord.), Documentele Unirii. 1918, 
Ed. Fundației Culturale Române, 1993, p. 19.

2. Ioan Scurtu, „Politica internă a guvernului li-
beral (1918-1919)”, în Analele Universităţii din 
Bucureşti. Istorie, nr. 1/1974.

iar atunci când conducerea țării s-a mu-
tat în Moldova, a luat cele mai dificile de-
cizii. A fost președintele delegației româ-
ne la Conferința de Pace de la Versailles 
(1919). Tot el trebuia să explice semna-
rea păcii cu Puterile Centrale în 1918 
(Pacea de la Buftea), ceea ce a reușit cu 
succes datorită calităților sale diplomati-
ce, chiar dacă mai târziu demisionează 
pentru că nu i s-a permis României (la 
Versailles) să aibă un cuvânt hotărâtor și 
egal cu cel al marilor puteri, dar mai ales 
pentru faptul că pacea cu Germania și pa-
cea de la Saint-Germain cu Austria s-au 
semnat fără voia și fără consultarea 
României, apoi că România trebuia să res-
pecte un drept special3 care nu se aplica 
și celorlalte state aliate. Lui i se datorează 
lămurirea Păcii de la Buftea, dar și convin-
gerea Aliaților privind revendicările terito-
riale ale Regatului Român, chiar dacă acest 
lucru s-a întâmplat după demisia sa. În 
1922, după ce avuseseră loc realizarea și 
recunoașterea Marii Uniri, a preluat gu-
vernarea, asumându-și reforma agricolă 
și votarea noii constituții din 1923.

PERSONALITATEA  
LUI IONEL BRĂTIANU

Ion I. C. Brătianu a fost una dintre cele 
mai mari personalități ale României. Mare 

3. România era obligată să semneze o convenţie 
prin care acorda timp de cinci ani liberul tran-
zit pentru toate mărfurile, mijloacele de trans-
port și supușii „Puterilor Aliate și Asociate”, 
fără niciun fel de vamă.
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om de stat, ce a stat în vârful vieții politice vreme de pes-
te douăzeci de ani în una dintre cele mai dificile perioade 
pentru neamul românesc. Cei ce l-au cunoscut recunoșteau 
că izvorul priceperii sale venea nu doar dintr-o pregătire 
și muncă minuțioase, ci și dintr-un dar pe care îl avea în 
acest domeniu. Era o fire comodă, aparent, de aceea foar-
te multe ședințe se făceau în sufrageria lui și nu la birou, 
așa cum s-ar fi cuvenit. Citea foarte mult despre marile 
personalități istorice ale lumii, iar aceste cunoștințe l-au 
ajutat să poată înțelege situațiile extrem de dificile prin 
care trecea poporul român, dar să le și poată chivernisi 
spre binele neamului, așa cum s-a și întâmplat, de altfel. 
Despre el se spunea ca nu lua nicio hotărâre pripită, ci se 
frământa uneori chiar zile întregi, însă atunci când lua ho-
tărârea, nimeni nu-l putea întoarce din cale. Despre acest 
fapt mărturisește și I. G. Duca, spunând: „El nu se hotăra 
niciodată repede. Elaborarea hotărârilor sale era întot-
deauna înceată, uneori chiar greoaie, fiindcă, înzestrat în 
cel mai înalt grad cu simţul contingenţelor, din primul mo-
ment îi apăreau în minte toate repercusiunile probabile și 
posibile ale unui act, așa încât, înainte de a se hotărî să facă 
acel act, examina, reexamina, contraexamina toate urmă-

rile lui și nu trecea de la in-
tenţie la fapt decât după ce, 
cântărind toate argumente-
le, favorabile și nefavorabile, 
foloasele îi apăreau mai pu-
ternice, mai determinante 
decât neajunsurile”.

Personal, aprecia că nu 
există pentru oamenii poli-
tici din vremea sa îndatorire 
mai mare decât apărarea 
demnităţii poporului român. 
De aceea, Ion I. C. Brătianu 
se adresa astfel parlamenta-
rilor, în decembrie 1919: 
„Sunteţi, domnilor, reprezen-
tanţii unui popor care este 
mândru și poate fi mândru 
de trecutul său, și care trebu-
ie să aibă mare încredere în 
viitorul său. Nu scădeţi rolul 
pe care el trebuie să-l aibă în 
lume; fiţi cât de modești pen-
tru persoana dumneavoas-
tră, nu fiţi modești pentru 
poporul pe care îl reprezen-
taţi”. Aceste cuvinte repre-
zintă un adevărat mesaj adre-
sat de Ion I. C. Brătianu 
tuturor oamenilor politici ro-
mâni, din vremea sa și din 
timpurile ce aveau să vină4.

Moare totuși pe neaș-
teptate, mai ales că se afla 

4. Ioan Scurtu, Ion I. C. Brătianu, 
București, Ed. Museion, 
1992, pp. 99-102
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încă pe culmile vieții politice, deținând atunci  funcţia de prim-ministru al României 
și președinte al celui mai puternic partid politic din acele vremuri. Cea mai potrivită 
caracterizare ce i se poate atribui personalităţii lui Ion I. C. Brătianu este cea pe care 
i-a făcut-o ministrul Franţei la București, contele de Saint-Aulaire: „Excela în a câști-
ga fără să-și facă dușmani. Viitorul apropiat mi-a descoperit în el cele mai înalte cali-
tăţi, care îl fac unul din marii oameni de stat ai generaţiei sale, mult mai mare decât cei 
«trei mari»: Wilson, Lloyd George, Clemenceau. Nimic mai natural: la ţări mici, oa-
meni mari”5.

Pr. Mihail Damașcan 
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A fost odată, la o margine de sat, o căsuță veche și dărăpănată. În 
acea căsuță locuia o femeie firavă și mică de statură. Aceasta 
purta în pântece un mic suflețel care trebuia să se nască în 
curând. Femeia era îngrijorată de venirea pe lume a micuței 
pentru că nu avea condițiile necesare pentru a o crește.

Pe 9 martie, într-o zi de vineri, o zi frumoasă de primăvară, a venit pe lume 
micuța Bianca. Mama era fericită de venirea ei, dar totodată era tristă pentru 
că știa că nu îi poate oferi tot ce își dorește. Cu greu a crescut-o femeia, dar cu 
multă dragoste.
Cu toate că o iubea nețărmurit, când Bianca a împlinit nouă luni, cu lacrimi în 
ochi și cu inima frântă, femeia a lăsat-o pe Bianca pe treptele unei mănăstiri 
din sat, unde spera că Dumnezeu o va ajuta pe iubita ei fetiță. A sărutat-o pe 
frunte și făcându-și cruce a plecat acasă plângând amarnic. 
În fiecare noapte femeia se ruga la Dumnezeu să o păzească de rău pe Bianca.
După ceva timp Bianca a fost găsită de un membru al orfelinatului ”Ajutați co-
piii”. Acesta a dus-o pe Bianca la orfelinat unde a crescut, a învățat să scrie și 
să citească, a învățat că mai presus de toate este Dumnezeu. Ea a învățat să se 
roage și să creadă în minunile lui Dumnezeu și ale Mântuitorului Iisus Hristos.
Se apropia sărbătoarea Sfintelor Paști. Bianca știa că de Paște se sărbătorește 
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Ei bine, anul acesta Dumnezeu i-a fă-
cut Biancăi cel mai frumos cadou. A fost adoptată. Dar nu de oricine, ci chiar 
de mama sa iubită, care a reușit să se angajeze în învățământ.
Undeva, în adâncul sufletului ei, Bianca a simțit că femeia care a adoptat-o, a 
iubit-o, o iubește și o va iubi mereu!

După părerea mea aceasta este o minune săvârșită de Dumnezeu cu noi. 
(Gabriela P. – Târgu Mureș, 10 ani)

BIANCA
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ȘTIAȚI CĂ...?
În capitala Sfântului Munte, unde sunt 

cele mai vechi arhive ale Athosului de 
peste o mie de ani, acolo este o biserica 
foarte mare, Protaton. În fața acelei bi-
serici este o piatră lată de câțiva metri 
pe care nu se prinde nici ploaia, nici za-
pada niciodată. Nimic, nimic, nimic! 
Rămâne tot uscată. Îi zice piatra sânge-
lui. De trei ori pe an izvorăște sânge din-
tr-însa și curge sângele șiroaie și se duce 
la temelia bisericii.

Acolo, la anul 1274, în timpul împă-
ratului Mihail al VIII-lea, Paleologul, 
când a intrat Papa Grigorie al X-lea în 
Sfântul Munte cu armata și a vrut să-i 
treacă pe călugări cu sila la catolicism, 
a tăiat pe piatra aceea vreo câteva zeci 
de călugări. Și sângele drepților de trei 
ori pe an iese și atunci se fac slujbe. 
Curge sânge timp de câteva ore din pia-
tra aceea. Dar apa nu se prinde de ea, 
zăpada nu se prinde, nimic, nimic. Este 
o minune mare.

Tot acolo în biserica Protaton există 
sfânta icoană Axionița - Maica Domnului 
cu doi îngeri care-i țin coroana. Axionița 
sau “Axion Estin” pe grecește înseamna 
”Cuvine-se cu adevărat”.

În valea numită “Axion Estin”, trăia 
un mare sihastru care avea ucenic un 
călugăr tânar, pe care-l creștea, ca să ră-
mână în chiliuța lui. O chiliuță sub mun-

te, în pădure.
Ei aveau această icoană vestită, 

Maica Domnului, în chilie. Odată călu-
gărul cel bătrân a plecat la priveghere 
la Mănăstirea Protaton. Să știți că la 
Sfântul Munte, la toate praznicele 
împărătești, privegherile sunt de toată 
noaptea. În tipicul mare al Sfântului Sava 
sunt puse 68 de privegheri de toată 
noaptea, în toate Duminicile și în cele 
12 praznice împărătești și la Sfântul Ioan 
Botezătorul.

Și bătrânul i-a spus călugărului tâ-
năr:

- Eu mă duc la priveghere, tu rămâi 
acasă, fiule, și-ți fă pravila acasă, să nu 
r ă m â n ă  c h i l i a  s i n g u r ă . 
Călugărul cel tânăr a întrebat pe bătrân:

- Ava, eu ce pravilă să fac?

BIANCA
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Dar călugărul bătrân i-a zis:
- Fiule, tu n-ai să poți priveghea toa-

tă noaptea. Citește la Psaltire două-trei 
catisme și pe urmă du-te la icoana Maicii 
Domnului și fă câteva metanii, să nu-ți 
fie somn. Și de câte ori te duci la icoa-
na Maicii Domnului, să cânți cântarea 
asta: ”Ceea ce ești mai cinstită decât he-
ruvimii și mai slăvită fără de asemăna-
re decât serafimii, care fără stricăciune 
pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe 
tine cea cu adevărat, Născătoare de 
Dumnezeu, te mărim”. Până atunci nu 
se știa de rugăciunea “Cuvine-se cu ade-
vărat”. Numai atât se știa în Sfântul 
Munte. Nu știau cum cântă îngerii în ce-
ruri Maicii Domnului!

Atunci călugărul tânăr a făcut cum a 
zis bătrânul: a citit câteva catisme la 
Psaltire, s-a dus la Maica Domnului și a 
făcut câteva metanii. A mai aprins can-
dela să nu se stingă și iar a cântat: ”Ceea 
ce ești mai cinstită”. Așa a făcut până la 
miezul nopții, ca să se lupte și el și să 
privegheze măcar atât; pe urmă să se 
culce să doarmă 3-4 ore, ca dimineața, 
când vine bătrânul, să se scoale iar la 
rugăciune.

Când a ajuns la miezul nopții, bate 
cineva în ușă. Dar el știa că bătrânul nu 
vine niciodată în timpul nopții, că era 
departe biserica. Apoi cine să vină în 
puterea nopții să-i bată în ușă? N-a vrut 
să dea drumul. Și aude un glas:

- Evloghite, pater! (Binecuvintează, 
părinte).

El, când a auzit că cere blagoslove-
nie, a zis dinăuntru:

- O Kirios! (Domnul să te binecuvin-
teze).

Și numai a intrat un tânăr foarte fru-
mos, tot călugăr, foarte luminat la față, 
și l-a întrebat:

- Ce faci, frate?
- Ce să fac? Merg să mă culc, că nu 

mai pot priveghea de oboseală!
- Ce pravilă ai făcut de aseară până 

acum?
- Așa mi-a spus bătrânul, când a ple-

cat la biserică, să citesc la Psaltire do-
ua-trei catisme și pe urmă să cânt ”Ceea 
ce ești mai cinstită”… și să fac câteva 
metanii.

Dar cel ce a venit i-a spus:
- Nu se cântă numai ”Ceea ce ești 

mai cinstită”.
- Ba da! Așa se cântă în tot Sfântul 

Munte, la toate mănăstirile.
- Nu! Iată cum cântăm noi: ”Cuvine-

se cu adevărat, să te fericim pe tine 
Născătoare de Dumnezeu; cea pururea 
fericită și preanevinovată și Maica 
Dumnezeului nostru”, și pe urmă cân-
tăm: ”Ceea ce ești mai cinstită”.

 Dar călugărul a zis:
- Eu așa n-am auzit. Dacă vrei să-mi 

scrii, că vreau să învăț și eu rugăciunea 
asta.

- N-ai aici hârtie și creion?
- N-am! Dar tare aș vrea să o învăț și eu!
- Du-te afară și adu-mi o lespede de 

piatră!
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Ucenicul s-a dus afară și a luat o les-
pede, a curățat-o el și a spălat-o frumos.

- Am să scriu pe dânsa.
Și căută ceva, cu care să zgârie pe 

piatră. Dar călugărul venit îl întreabă:
- Ce cauți?
- Caut un cui să scriu, căci creion nu 

am!
- Nu-i nevoie să scrii cu cuiul! Lasă 

că scriu eu!
Si călugărul care a venit a început să 

scrie pe piatră rugăciunea cu degetul 
lui, ca prin ceară moale. Și i-a scris foar-
te frumos pe grecește toată cântarea: 
”Cuvine-se cu adevărat” (Axion Estin). 
Iar acesta a încremenit când a văzut că 
acela mergea cu degetul prin marmură 
ca prin ceară moale și ieșea scrisoarea 
așa de frumoasă. Și se gândea: “Ce om 
este acesta, de scrie cu degetul pe mar-
mură?”

Și după ce i-a scris, a semnat: “Eu 
am scris acestea, Gavriil, mai-marele 
voievod al puterilor îngerești”, și a dis-
părut din fața lui.

Atunci călugărul a arătat piatra bă-
trânului când a venit, și i-a spus toată 
întâmplarea cu Arhanghelul Gavriil.

S-a răspândit în tot Sfântul Munte 
minunea aceasta și, din clipa aceea, în 
toate bisericile și în toate cărțile 
bisericești s-a introdus cântarea aceas-
ta pe care o cântăm până astăzi: ”Cuvine-
se cu adevărat, să te fericim pe tine, 
Născătoare de Dumnezeu; cea pururea 
fericită și preanevinovată și Maica 

Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai 
cinstită decât heruvimii și mai slăvită 
fără de asemănare decât serafimii, care 
fără stricăciune pe Dumnezeu - Cuvântul 
ai născut; pe tine cea cu adevărat, 
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. 
Amin.”

La început, icoana Axionița era adu-
să în biserica Protaton numai de cinci 
ori pe an, anume de Nașterea Domnului 
și de Sfintele Paști, în Duminica Sfinților 
Părinți de pe Muntele Athos, de 
Adormirea Maicii Domnului și în data 
de 11 iunie, când se face prăznuirea mi-
nunii icoanei. 

Părinții athoniți au luat lespedea de 
piatră și au mers cu ea la împărat și la 
patriarh, în timp ce icoana cu pricina, în 
fața căreia s-a rugat călugărul, a fost 
mutată în biserica Protaton. Această 
piatră se păstrează până în zilele noa-
stre. În ziua de luni a Săptămânii 
Luminate se face procesiune cu icoana 
Maicii Domnului “Axion Estin”. Ziua în 
care se face amintire de minunată de-
scoperire a Arhanghelului Gavriil este 
11 iunie, când are loc o măreaţă şi de-
osebită priveghere.
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T
ot ce are legătură cu viața per-
soanei  umane necesită  o 
atenție deosebită, întâi de toa-
te pentru că viața este un dar. 

Un dar de care ne bucurăm, îl păstrăm 
și de care suntem conștienți. Până acum 
lucrurile erau simple, oamenii știau că 
nu vin în această lume când vor ei și nu 
pleacă atunci când își doresc. Acum, 
însă, noile progrese ale tehnologiilor, 
conjugate cu cele ale biotehnologiilor 
sau, mai nou, ale nanotehnologiilor, au 
dat unora impresia că pot face tot ce vor, 
până într-atât încât să-și prelungească 
viața cu câteva sute de ani, aspirând chiar 
la o imortalitate terestră. Vom vedea 
așadar în rândurile ce vor urma perspec-
t i v e l e  a n t r o p o l o g i c e  a l e  u n o r 
personalități implicate în procesul aces-
ta transumanist, cât și o încercare de 
răspuns din paradigma omului îndum-
nezeit (plin de nemurire) sau a bioteo-
logiei. În același timp, vom descrie pa-
radigma bioeticii  apofatice,  ca un 

PRELUNGIREA
VIEȚII

PERSPECTIVE ANTROPOLOGICE, 
BIOETICE ȘI BIOTEOLOGICE (I)

răspuns fundamentat în spiritualitatea 
ortodoxă.

Iată, de exemplu, ce scrie un gândi-
tor francez: „Genomica și terapiile ge-
nice, celulele de bază, nanomedicina, 
tehnologiile reparatoare, hibridizarea 
dintre om și mașină sunt câteva dintre 
tehnologiile care vor bulversa toate 
relațiile noastre cu lumea. Este foarte 
probabil, de asemenea, ca speranța de 
viață cel puțin să se dubleze în cursul 
secolului XXI. Întâlnirea dintre biocon-
servatori și bioprogresiști se petrece din 
ce în ce mai mult. De la omul reparat 
până la omul îmbunătăţit nu mai este 
decât un pas. Ce o să devină sistemul 
nostru de pensii actual când speranța 
de viață va ajunge să fie de 180 de ani? 
Își va schimba omul natura? Religiile 
vor dispărea sau se vor reînsufleți? Moar-
tea morții anunță oare moartea lui 
Dumnezeu?”1.

1. Alexandre Laurent, „La mort de la mort”.
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Ideea mortalității a pre-
ocupat omul dintotdeauna; 
încă din Antichitate s-a că-
utat o explicație sau o trăire 
a credințelor religioase care 
să răspundă acestui necu-
noscut.  Unde mergem? 
Această frământare găsește 
un răspuns la omul modern, 
secularizat, despărțit de re-
ligie, și anume că prin cultu-
ră, prin înnobilarea minții, prin tri-
umful rațiunii asupra spiritului se 
poate vorbi despre o imortalitate li-
terară2 sau simbolică. Gânditorii 
transumaniști, care nu numai că nu 
cred în religie, dar nici măcar în su-
flet, au o dublă încercare de răspuns, 
una în ceea ce privește prelungirea 
vieții, iar cealaltă care merge către cri-
oconservare (păstrarea trupurilor, 
congelate, în azot lichid)3. 

În încercarea practică de a asimila 
și schimba practica medicală în favoa-
rea prelungirii vieții, trebuie să-l 
amintim pe Elie Metchnikoff, biolog 
rus, distins în 1908 cu Premiul Nobel 
pentru Medicină. În 1903 a fost pri-
mul care a utilizat termenul de „ge-
rontologie”. Afirma că îmbătrânirea 
este cauzată de bacterii toxice pre-
zente în intestin, recomandând să se 
consume diverse produse care conțin 
acid lactic pentru a crește durata 

2. Roberto Manzocco, „Esseri Umani 2.0”, p. 118.
3. Ibid., p. 121.

vieții4. În 1889, Charles Edoard 
Brown Sèquard a făcut un experiment 
prin care demonstra că lichidul extras 
din testicolele câinilor, numit în acea 
perioadă „fluidul lui Sèquard”, are 
proprietăți de întinerire, cercetările 
sale dând naștere endocrinologiei. 
Alexis Carrel, biolog francez, demon-
strează în 1912 că celulele hrănite în 
laborator pot să se multiplice mai 
mult, însă, în 1961, biologul american 
Leonard Hayflick arată că numărul 
multiplicării celulare este limitat da-
torită telomerilor, extremități ale cro-
mozomilor care, după aproximativ 
cincizeci de diviziuni, se învechesc. 
Telomeraza este o enzimă specifică 
ce poate ajuta la întinerire. În 1934, 
Mary Crowell și Clive McCay au de-
monstrat pe baza experimentelor de 
laborator faptul că alimentația bazată 
pe reducerea numărului de calorii 
poate favoriza prelungirea vieții, sti-
mulând sistemul imunitar să conser-

4. Ibid., p. 122.
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ve energiile necesare supraviețuirii 
mai mult timp. S-a vorbit despre „or-
mesi” în 1943, când Chester Southam 
și John Ehrlich au arătat cum induce-
rea unei doze de stres poate stimula 
apărarea organismului. S-a vorbit, de 
asemenea, despre autofagie, un pro-
ces prin care celulele refolosesc pro-
priul conținut pentru a rezista timp 
îndelungat. Același lucru este valabil 
și în ceea ce privește reproducerea, 
organismul întârziind procesul re-
spectiv și folosind resursele pentru 
supraviețuirea elementară5. Roy Lee 
Walford, în cartea Maximum Life 
Span, promova același tip de regim, 
din cauza căruia, se pare, el însuși 
moare de scleroză amfiotrofică la 79 

5. Ibid., p. 128.

de ani. Împreună cu 
fiica sa, a înființat o 
fundație6 care orga-
niza anual o strân-
gere de fonduri pen-
t r u  e x p e r i m e n te 
științifice privind 
lupta împotriva îm-
bătrânirii.

Medicina anti-
vârstă este un curent 
în lumea medicală 
americană, fondat în 
1993 de către Ame-
rican Academy of 
Anti-Aging Medici-
ne7, care folosește 

noile tehnologii pentru a întârzia pro-
cesul îmbătrânirii, cum declara unul 
dintre fondatori: „Scopul nostru nu 
este acela de a îmbătrâni, ci de a avea 
har. Noi ne dorim să nu mai îmbătrâ-
nim deloc”8. Pentru a pune capăt 
„apocalipsei îmbătrânirii” și a înain-
ta către scopul bine definit de Imor-
tality, fondatorii A4M folosesc „teh-
nologii le de urgență”, cum ar f i 
nanotehnologiile sau terapiile cu ce-
lule staminale, care vor depăși limite-
le actuale ale vârstei oamenilor9. 

Pr. Gabriel Popescu

6. www.crsociety.org.
7. www.a4m.com.
8. www.nytimes.com.
9. www.worldhealth.net.
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C
u câțiva ani în urmă, în 2012, lu-
mea intrase într-un fel de vrie cu 
privire la tot felul de profeții și 

semne care indicau un sfârșit iminent al 
lumii. De la apropierea unui război dis-
trugător la posibila coliziune a Pămân-
tului cu un asteroid de mari dimensiuni, 
tot felul de alte ipoteze fataliste erau lu-
ate în calcul, incluzând versete din Evan-
ghelii sau din Cartea Apocalipsei. De al-
tfel, încă de la prorocul Ioil ni se spune 
că vor veni timpuri în care „tremură pă-
mântul, cerul se cutremură, soarele și 
luna se întunecă, iar stelele își pierd stră-
lucirea lor” (Ioil 2, 10).

La fel ca și legat de începutul lumii, as-
trofizicienii fac speculații în ceea ce 
privește sfârșitul ei. Cercetările afirmă că 
în 5 miliarde de ani, galaxia Andromeda 
va lovi Calea Lactee și miliarde de stele se 
vor afla într-o mișcare continuă prin uni-
vers. Soarele va termina rezervele de hi-

drogen și, ca să nu explodeze, va trebui să 
se extindă, devenind o stea gigantică roșie, 
care va înghiți planetele Mercur și Venus, 
incendiindu-le; apoi va intersecta orbita 
Pământului, făcând ca Terra să devină ari-
dă și nelocuibilă, cu temperaturi foarte 
mari, ucigând instantaneu tot ce este viu1.

Majoritatea cosmologilor pornește de 
la ideea că lumea noastră nu este nici pe 
departe stabilă, neschimbătoare sau eter-
nă; a avut un început și va avea un sfârșit2. 
Dar descoperirea celor mai vechi struc-
turi (fluctuații) ale universului în 1992 a 
născut o controversă pe marginea între-
bării dacă expansiunea universului se va 
opri și va avea loc o nouă contracție sau 
el va continua indefinit.

1. Cf  https://it.notizie.yahoo.com/margherita-
h a c k - f i n e - d e l - m o n d o - s o l e - a s t e r o -
idi-110132086.html.

2. Cf Hans Küng, Începutul tuturor lucrurilor, 
Știință şi religie, Tracus Arte, 2017, p. 298.

SFÂRȘITUL
LUMII

Fizică și Teologie
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Există două ipoteze în ceea ce privește 
sfârșitul.

Prima dintre ele susţine ideea unui 
univers „pulsatil”: expansiunea se va în-
cetini, universul se va opri și va avea loc 
contracția lui, într-un proces de multe 
miliarde de ani. Galaxiile vor cădea une-
le peste altele tot mai repede până când 
e posibil să se ajungă la o nouă mare ex-
plozie, un așa-numit big crunch, explozia 
finală. Există atunci posibilitatea apariției 
unei lumi noi.

A doua ipoteză, îmbrățișată azi de cei 
mai mulți astrofizicieni: expansiunea uni-
versului avansează mereu, fără a fi frâna-
tă sau a trece în contracție. Posibil acce-
lerat de o „energie întunecată” (poate 
fluctuații de vid) răspândită pretutindeni, 
universul se dilată într-un ritm accelerat. 
Stelele trec și ele printr-o evoluție; dacă 
își consumă rezerva de energie, se ajunge 
în cazul stelelor grele la explozii de super-
nove, cu o intensitate luminoasă de mili-
arde de ori mai mare decât aceea a Soare-
lui; în acel moment, partea interioară a 
masei se prăbușește prin gravitație în cen-
tru, ducând la formarea unei stele neutro-
nice. Soarele va deveni la sfârșit o „pitică 
albă”, stabilizată prin presiunea electroni-
lor spre a evita o ciocnire datorată forței 
gravitaționale. Universul va deveni în fi-
nal un loc al nopții veșnice, frigului și 
morții. Dilatarea universului este un fapt 
observabil, la fel și diferitele stadii ale dez-
voltării stelelor; de aceea, această ipoteză 
nu pare a fi doar o simplă speculație ca 
prima. Dar acest sfârșit, dacă se va petre-

ce, va avea loc peste 5 miliarde de ani... Și 
până atunci?

Cu siguranță că trebuie să ne preocu-
păm mai degrabă de pericolele care pot 
duce la sfârșitul omenirii din pricina omu-
lui, ajuns, iată, la prima generație care poa-
te distruge Pământul într-o catastrofă nu-
cleară. Dincolo de aceasta, „schimbările 
climatice... catastrofe datorate deșeurilor, 
gaura în stratul de ozon, aerul poluat, so-
luri otrăvite, ape contaminate cu chimi-
cale, lipsa de apă...”3 pot fi factori la fel de 
distrugători.

Care este poziția teologiei în raport cu 
aceste ipoteze științifice privind sfârșitul?

În primul rând, Biblia vorbește într-
un limbaj metaforic și nu într-un limbaj 
științific factual. Relatările imagistice pre-
zentate nu trebuie luate în sens literal, de-
oarece astfel s-ar cădea în superstiție. Dar 
nu trebuie nici respinse, căci așa am că-
dea în raționalism. Imaginile trebuie 
înțelese corect: au propria lor rațiune, vor 
să deschidă o rațiune adâncă, un context 
al realității. De aceea nici nu aflăm în de-
taliu cum se va desfășura sfârșitul, ce lu-
cruri ne așteaptă.

Dar relatările acestea vorbesc, de fapt, 
„despre ceea ce rațiunea pură nu poate 
cerceta, despre lucrurile pe care le sperăm 
și despre cele de care ne temem... e vorba 
de o mărturie de credință în favoarea 
desăvârşirii acțiunii lui Dumnezeu în creația 
Sa... De aceea, teologia nu are nici un mo-
tiv să favorizeze un model științific al lu-

3. Ibidem, p. 301.



53A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 3   •   I U N I E   2 0 1 8

T E O L O G I E  | I  | T I I N # {

mii sau altul, în schimb are interesul de a-i face pe oameni să-L înțeleagă pe Dumnezeu 
ca origine și ca împlinire a lumii și a omului”4.

Din punctul de vedere al părintelui Dumitru Stăniloae, se poate vorbi obiectiv de 
o ajungere a istoriei de multe ori aproape de sfârșit, dar oamenii nu vor putea cunoaște 
subiectiv acest fapt. Unii oameni o vor putea considera aproape de sfârșit, fără să fie 
astfel în fapt. „Istoria nu va ajunge la sfârșit prin ea însăși, ci prin voia lui Dumnezeu.”5

Unii sfinți părinți văd sfârșitul lumii motivat de un plan intern al lui Dumnezeu. 
Sfântul Maxim Mărturisitorul și Sfântul Simeon Noul Teolog afirmă că întâi trebuie 
să se împlinească lumea de sus și abia apoi va veni sfârșitul. Sfântul Maxim afirmă că 
lumea de sus se va împlini când toate mădularele se vor strânge în jurul capului – 
Hristos, pentru ca trupul lui Hristos să devină complet. Sfântul Simeon dezvoltă aceas-
tă idee, spunând că, pentru întregirea trupului lui Hristos cu toți cei mai dinainte 
rânduiți, trebuie mai întâi ca aceștia să se nască pe pământ: „Deci, fiindcă Biserica este 

4. Ibidem, p. 305.
5. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 3, p. 254.
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trupul lui Hristos și mireasa Lui și lumea 
de sus și locașul lui Dumnezeu, iar mădu-
larele trupului Lui sunt toți sfinții; și fi-
indcă nu s-au născut încă toți, nici n-au 
bineplăcut, este vădit că nici trupul lui 
Hristos nu e complet și nu s-a umplut încă 
lumea de sus, adică poporul Bisericii lui 
Dumnezeu, ci se află încă mulți în lume 
și până azi mulți care nu cred, dar vor cre-
de în Hristos. Sunt și mulți păcătoși și ri-
sipitori care se vor pocăi și mulți neascul-
tători care vor asculta. Și încă mulți se vor 
naște și vor bineplăcea lui Dumnezeu până 
la glasul trâmbiței din urmă. De aceea e 
de trebuință să se nască toți cei mai înainte-
știuți de Dumnezeu și să se umple lumea 
Bisericii de deasupra lumii acesteia, a 
Ierusalimului celor întâi-născuți, în cele 
cerești. Și atunci se va umple plinătatea 
trupului lui Hristos de cei ce sunt mai 
înainte-rânduiți de Dumnezeu ca să se 
facă după chipul Fiului Său, care sunt fiii 
luminii și ai zilei aceleia. Aceștia sunt toți 
mai înainte-rânduiți și scriși și măsurați și 
se vor uni și se vor lipi de trupul lui Hristos 
și atunci va fi întreg și desăvârșit trupul lui 
Hristos și nu va mai lipsi nici un mădular”6.

Ideea fusese exprimată deja de Sfântul 
Grigorie de Nyssa în aceste cuvinte: „Prin 
cei ce se adaugă continuu la credință, 
Hristos Se zidește pe Sine Însuși. Și El va 
înceta să Se zidească pe Sine când va ajun-
ge la măsura de creștere și desăvârșire a 
trupului și nu va mai lipsi ceva care să tre-

6. Syméon le Nouveau Théologien, Traités 
théologiques et éthiques, Cuv. 45, p. 219, apud 
ibidem, p. 255.

buiască să se adauge prin zidire, toți fiind 
zidiți pe temelia prorocilor și apostolilor... 
Dacă deci, cap fiind El, Își zidește corpul 
Său în continuare prin cei ce se adaugă 
mereu, închegându-i și articulându-i pe 
toți în ceea ce i se potrivește fiecăruia după 
măsura lucrării lui, ca să fie, fie mână, fie 
picior, fie ochi, fie ureche, fie altceva din 
cele ce completează trupul, pe măsura 
credinței fiecăruia, iar făcând aceasta Se 
zidește pe Sine, precum s-a zis, e clar că 
sălășluindu-Se în toți, pe toți îi primește 
în Sine, pe cei ce se unesc cu Sine prin 
împărtășirea de trupul Său și pe toți îi face 
mădulare ale trupului Său, ca să fie mădu-
lare multe, dar un trup”7.

Atunci când istoria va sfârși, așadar, 
printr-o epuizare a posibilităților ei de a 
dezvolta virtuțile sădite în ea de Dum-
nezeu și actualizate în Hristos, putem 
spune că există un semn că lumea de sus 
s-a completat. Prin libertatea care i s-a 
dat omului și pe care Dumnezeu nu vrea 
să o anuleze, rezultă că nu toți oamenii 
doresc să meargă spre dezvoltarea maxi-
mă a virtuților umane, astfel că sfârșitul 
istoriei nu înseamnă un eșec al operei lui 
Dumnezeu.

Rămâne ca fiecare din noi să se gân-
dească în ce măsură își folosește libertatea 
spre a-și maximiza virtuțile și a se uni cu 
Hristos prin împărtășirea cu Trupul Său...

Pr. dr. Octavian Schintee

7. In illud; Tunc et ipse filius, PG 44, col. 1317-
1320, apud ibidem, p. 255.
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Viața Bisericii este manifestarea prezenței lui Hristos prin harul Sfântului Duh și a prezenței 
acestuia prin darurile sale. Biserica este în același timp icoana Cuvântului întrupat și cea a 
Cincizecimii. Am trăit acest lucru la minunatul Congres al Mitropoliei Ortodoxe Române a 
Europei Occidentale și Meridionale pe 10 și 11 mai, anul acesta. 

DUHUL SFÂNT ȘI BISERICA

Semne foarte limpezi ale acestei realități divino-umane se găsesc în primul rând în fap-
tul că diferitele intervenții au fost pe înțelesul tuturor. Toate fiind de nivel superior, erau 
cu toate acestea accesibile oricui, fie credincios sau preot de rând, veniți din parohiile lor 
de la marginile Europei occidentale. Minunata lucrare de traducere simultană, uneori îm-
plinită cu multă pricepere, lucru apreciat la justa sa valoare, nu explică totul. Era și Duhul 
Sfânt care ne dădea înțelegerea conferințelor Mitropolitului Irineu al Olteniei, a diaconu-
lui Adrian Sorin Mihalache, a Părintelui Constantin Coman, a Părintelui Jean Boboc, a lui 
Victor Lupan. Cu toate acestea, unele detalii ar fi trebuit să fie greu de urmărit: antropolo-
gia biblică; raționalitatea divino-umană a Creației; pocăința ca suflet al experienței creștine; 

BISERICA, ICOANA LUI HRISTOS
Congresul Mitropoliei Ortodoxe Române a 

Europei Occidentale, mai 2018
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înfricoșătoarea amenințare tehnologică a 
timpurilor care vin; și trăirea în țările comu-
niste și în Europa occidentală a credincioșilor 
ortodocși… De unde au primit traducătoa-
rele noastre geniul de a găsi expresiile fran-
ceze fidele limbii române? De unde ne-a ve-
nit harul de a ne însuși perspective uneori 
atât de noi pentru mințile noastre? Ce, sau 
Cine, la un moment dat, produce această 
lărgire a duhului și a inimii omenești pen-
tru a putea concepe cugetele dumnezeiești?

ADEVĂRUL CA EVIDENȚĂ

Nu avem foarte multă cultură biblică și 
teologică: prin ce minune, prin ce Cincize-
cime, într-o Biserică fidelă Faptelor aposto-
lilor, spusele unora sau altora dintre confe-
rențiarii noștri binecuvântați și inspirați erau 
percepute de noi ca fiind evidente? Cu toate 
acestea, astfel mărturiseau unii credincioși, 
uneori cu lacrimi în ochi: „E evident! Așa 
mă gândeam și eu! Asta am trăit și eu!”. 

Evidența, criteriu al adevărului… Când ade-
vărul se întâlnește cu viața în asemenea 
măsură; când în asemenea măsură viața se 
recunoaște în adevăr – nu e numai efectul 
raționamentelor omenești, și arta de a 
demonstra sau de a convinge; nu e din cau-
za unor spuse simpliste la îndemâna unui 
auditor de rând. Nu: ci prin Duhul Sfânt, 
fiecare s-a simțit inteligent sau inteligentă, 
ba chiar sclipitor sau sclipitoare! Gândin-
du-ne iarăși, vedem – la rândul nostru, cu 
mare emoție – chipuri frumoase de bărbați 
și de femei, români, francezi, englezi, itali-
eni, transfigurate sau „strălucitoare”, de bucu-
rie, de entuziasm și de siguranță. Le vedem 
iradiind de o uriașă recunoștință pentru 
Domnul și pentru acești conferențiari care 
erau mai mult decât conferențiari: părinți, 
frați dăruiți cu o vorbire prorocească! Tre-
buie să spunem că aceste conferințe, cu mult 
geniu, răspundeau chiar la întrebările pe care 
ni le punem cu privire la vremurile înfrico-
șătoare care se pregătesc și care deja au venit. 
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Reflecția teologică a conferențiarilor noștri 
arăta criza, dacă nu a științei înseși, cel puțin 
a scientismului. Aceasta sugerează o reflecție 
aprofundată asupra tehnologiei care tinde 
să devină totalitară.

UN CUVÂNT PROROCESC

Iată de ce avem nevoie. Departe de dis-
cursurile academice, de vorbirea doctrina-
ră, adevărul trăit, experiența tradiției Sfinților 
Părinți zi de zi, care ne oferă cuvinte ce ne 
ating, ne emoționează și fac să izvorască une-
ori lacrimi de bucurie și de recunoștință. 
Toți spun într-un glas: mulțumim, Doamne! 
Mulțumim, vouă care ați vorbit înțelegerii 
noastre și inimilor noastre iluminate1.

Niciodată nu s-a mai văzut și nu s-a mai 
auzit așa ceva – 600 sau 700 de persoane 
care au întrerupt de patru sau de cinci ori 
pe orator prin aplauze, iar la sfârșit s-au ri-
dicat ca să aplaude, în picioare, un minut în-
treg, cuvântul teologic, mistic, experimen-
tal, îndrăzneț și prorocesc pe care îl așteaptă 
fiecare mădular al Trupului bisericesc! Slavă 
Ție, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul 
nostru, Înțelepciunea Tatălui, Înțelegere a 
înțelegerii noastre! Slavă Ție, Preasfinte și 
Preabunule Duhule, slavă ție, Lumină și en-
tuziasm al inimilor noastre! Atelierele erau 
consacrate unor preocupări actuale, grija lui 
Dumnezeu – a fi creștini în viața civilă; apor-
tul Ortodoxiei în Europa; trezirea iubirii co-
piilor pentru Hristos; viitorul parohiilor 
noastre; rolul părintelui duhovnicesc; fami-
lia, plinirea bărbatului și a femeii în iubirea 
lui Hristos; îndumnezeire și tehnologie; re-

înnoirea gândirii teologice astăzi; rețelele 
sociale și media; ritualul Bisericii și viața 
personală și de obște; așteptările tineretu-
lui… Aceste grupuri de reflecție frățești au 
reprezentat, în continuarea conferințelor de 
geniu, locuri de reflecție foarte profundă, 
prietenească, adevărată, chiar dacă aproape 
niciodată nu s-a ajuns la o concluzie! Și 
conferințele, și atelierele au umplut de en-
tuziasm pe credincioși și au fost jertfă plă-
cută pe care, prin Duhul Sfânt, Biserica lui 
Hristos o aducea Părintelui.

IUBIREA FRĂȚEASCĂ

Un semn spectaculos al prezenței Du-
hului Sfânt a fost iubirea care a domnit în 
aceste două zile de congres. Fie Împărăția 
Ta! Dar această împărăție e aici, e la îndem-
nână. Nu, nu idealizăm! Nu suntem exaltați! 
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Și ce avem mai bun de făcut în Biserică de-
cât asta? – să deschidem ochii pentru a ve-
dea pe Hristos prezent în toate și în fiecare 
din noi; pentru a ne minuna de entuziasmul 
care înflăcăra mințile și inimile. De depar-
te, îi vezi pe toți întâlnindu-se, vorbindu-și, 
făcând cunoștință sau regăsindu-se, cu mul-
tă duioșie, îmbrățișându-se mereu, ca frații, 
privindu-se în ochi plini de zâmbet și de 
afecțiune. Duhul Sfânt, spunea odată Părin-
tele Stăniloae, este Cel care se bucură de iu-
birea celorlalți doi. Tot acest Duh ne bucu-
ra inima, arătându-ne cât se iubesc frații și 
părinții noștri: „vedeți cât se iubesc!”; și tot 
acest Duh se arăta în această iubire recipro-
că. Desigur că au fost limite omenești, une-
ori oboseală, uneori o mică nerăbdare, dar 
aceste două zile au fost mult prea scurte! – 
prea scurte pentru a ne iubi îndeajuns, pen-
tru a vorbi, căci iubirea are nevoie de timp. 
A fost o frumoasă sărbătoare; erau grupuri 
care se plimbau prin parc, devenit Prome-

nada iubitorilor lui Hristos și ai Bisericii Sale, 
vorbind, cu un pahar în mână – desigur! – 
totul era cu adevărat de o frumusețe spiri-
tuală pe care ochii noștri, ei înșiși transfigurați 
de har, o priveau cu bucurie. 

Biserica, Templu nefăcut de mâini 
omenești! Biserica, acest Cap și acest Trup 
al Cuvântului, al lui Dumnezeu Omul! Bi-
serica, Templul Duhului Sfânt! Biserica, 
Ierarhie divino-umană: era sub ochii noștri, 
în icoana sa, din care noi înșine făceam par-
te, încununată de episcopii noștri, acești 
Buni păstori cu chip liniștit din Sinodul 
nostru mitropolitan: părinții noștri în Dom-
nul, Arhiepiscopul și Mitropolitul Iosif, 
episcopii Siluan, Timotei și Marcu, și 
proaspeții hirotoniți Atanasie și Teofil, erau 
primii care mărturiseau bucuria Duhului 
Sfânt. Icoana sobornicească a Bisericii lui 
Hristos, plină de harul Duhului, era de față: 
episcopi, preoți, diaconi și sfântul popor 
al lui Dumnezeu.
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LUCRÂND PENTRU 
SĂRBĂTOARE

Duhul se recunoaște și după faptul că 
te inspiră să lucrezi pentru slujirea fraților, 
cu precizie în organizarea timpului și a 
spațiului, în pregătirea bucuriei celor pe 
care îi iubești: a fi plăcut lui Dumnezeu; a 
fi plăcut celorlalți! „Să facem un cort, spu-
nea odinioară Apostolul Petru, și bine este 
nouă să fim aici!”. Cum ne-am rugat, așa ni 
s-a dat: un cort uriaș s-a ridicat fără să o in-
vadeze în grădina din rue de l’Exposition. 
Un cort! Un copac imens se găsea în mij-
loc, după cum spuneau unii scos din pă-
mânt și apoi pus la loc! Alții au spus: acest 
copac a aflat multe adevăruri; știe multe 
despre teologie! Frumos copac mângâiat 
și respectat; frumos copac, amintire a în-
tâlnirilor noastre și a convorbirilor noas-
tre! Mulțumiri organizatorilor care l-au în-
conjurat atât de bine! Sunt totuși în 
Biserica noastră bărbați și femei, preoți și 
credincioși care știu cum să organizeze o 
sărbătoare: eficacitate, adevărată paternita-
te în arta de a coordona un grup cu blândețe. 
Aproape două sute de benevoli, mai mult 
de zece din fiecare parohie pariziană, bărbați 
și femei îmbrăcați în albastru, erau atenți 
la toate, uneori venind să întrebe: „Nu aveți 
nevoie de nimic?”, cu atâta blândețe și cu 
un zâmbet minunat. 

Vremea dăruită e o vreme elastică, nu se 
măsoară decât cu harul iubirii lui Hristos, ace-
la de a sluji pentru fericirea fraților. Aceasta 
este plata noastră! Am fost plătiți cu bucuria 
lui Hristos. Același Hristos Își arată prezența 

în dreptatea, în precizia, în respectul unora 
față de alții și al rânduielii lucrului: Hristos 
este drept – în toate sensurile cuvântului… 
Să ne ierte, când am greșit față de această drep-
tate într-un sens sau altul, îndepărtându-ne 
de El! Dar în linii mari, totul a fost făcut cu 
dreptate, după Iisus Hristos, și în chip haris-
matic, după Duhul – ceea ce vrea să însem-
ne „cu entuziasm”, „cu iubire”, „cu inspirație 
și inventivitate”, „cu creativitate”.

FESTIVALUL

Țelul acestui prea scurt Congres(!) era 
vestit încă de la întrunirile pregătitoare: să 
ne cunoaștem unii pe alții, să simțim comu-
niunea Duhului Sfânt în Biserică, unicitatea 
și unitatea acesteia asumând diversitatea cul-
turilor și a limbilor; să cunoaștem prin 
experiență universalitatea și sobornicitatea 
Bisericii. Fiecare preot și fiecare credincios 
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s-a putut întoarce în parohia sa îmbogățit 
prin schimburile cu ceilalți și gata să-și 
îmbogățească propria comunitate. 

Și alte țeluri erau anunțate: când vii după 
patruzeci de ani de ocupație bolșevică, în 
generația ta sau cea a părinților tăi, poți fi 
curățit printr-un mare adevăr și o mare bu-
curie; și în sfârșit, poate mai ales, proiectul 
era de a face un congres – ceea ce înseamnă 
adunare – care să fie și un festival! Misiune 
îndeplinită! Cu neîncetatul refren Hristos a 
înviat!, ne-am adunat pentru a sărbători tai-
na însăși a Bisericii, în acest al douăzecilea 
an de episcopat al Mitropolitului nostru, 
adică propria noastră aniversare de două-
zeci de ani și cea a copiilor noștri. 

Biserica prin definiție este un congres, 
fiii lui Israel se adună la chemarea Duhului 
sub capul Fiului lui Dumnezeu. Chemată 
de Acesta, ea se adună pentru a arăta ade-
vărul, viața și bucuria. „Sunați din trâmbiță 
în zi de sărbătoare”, spune prorocul David 
în psalmul său (80, 4). „Adunarea în săr-

bătoare” (Evr. 12, 23) era însuflețită de cân-
tări neîncetate și de atotprezentul salut pas-
cal. Mai mult, pentru bucuria noastră și a 
Domnului, fiecare zi a culminat cu muzi-
că, această dimensiune a Bisericii care e și 
a îngerilor. „Să cântăm Domului! Cu toată 
inima cântați și slăviți pe Domnul!” (Ier. 
20, 13; Efes. 5, 19). 

Dumnezeiasca Liturghie se slujea 
dimineața în frumoasa noastră catedrală mi-
tropolitană; iar seara, sub „Cortul adunării” 
care adăpostea poporul lui Dumnezeu, toți 
au simțit o mare bucurie. Joia „fericirea să 
fie frații împreună” a fost exprimată în ro-
mână de corala tinerilor de la Catedrală, în 
franceză de corul mixt al parohiei Sfântul 
Gherman și Sfântul Clodoald și, în româ-
nă, de o corală bizantină formată din cei mai 
buni dintre psalții noștri: îți țineai respirația 
uneori, atât de măreț și desăvârșit era. A 
doua zi, ultima dintre aceste două zile care 
au trecut atât de repede, instrumentele au 
răsunat cu putere: alămurile au interpretat 
melodii românești și americane, cu un ase-
menea ritm că aveai poftă să dansezi! Este 
o artă a fi creștin, arta de a transfigura ma-
teria pentru a ilumina făptura; arta de a me-
tamorfoza raporturile simple omenești în 
raporturi divino-umane; arta de a introdu-
ce în lume, prin Duhul Sfânt, trăirea dum-
nezeiască. Acolo unde este Duhul Sfânt, 
acolo este și Biserica; acolo unde este Bise-
rica, acolo este Duhul lui Dumnezeu cu toa-
te darurile și harismele Lui.

Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard, 
Protoier al Franței
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E
ste o tradiție ca din 2 în 2 ani, în cadrul 
Mitropoliei Ortodoxe Române a Eu-
ropei Occidentale și Meridionale, cler 

și tineri din cele 10 țări ce alcătuiesc eparhi-
ile din Mitropolie să se întâlnească. Aproxi-
mativ 200 de tineri au participat la congresul 
Nepsis ce a avut loc în acest an la Paris, în 
continuarea Congresului clericilor și 
delegaților parohiilor din cadrul Mitropoliei. 

Încă de vineri, 11 mai, tinerii care au so-
sit în capitala Franței s-au bucurat de un 
program deosebit. Astfel, nepticii au avut 
posibilitatea de a vizita diferite obiective 

LUCRĂRILE CONGRESULUI

NEPSIS 
AL MITROPOLIEI ORTODOXE ROMÂNE 

A EUROPEI OCCIDENTALE ȘI MERIDIONALE, 2018
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spirituale și turistice din Paris și împreju-
rimi, cu ajutorul tinerilor ce locuiesc deja 
aici. Printre tururile ghidate s-au numărat: 
Pe urmele sfinților (Coroana de spini a 
Mântuitorului de la Notre Dame, Biserica 
Saint-Étienne du Mont ce adăpostește o 
parte din moaștele Sfintei Genoveva, ocro-
titoarea Parisului, Sfânta Maria Magdalena 
și Sfânta Elena), Parisul românilor celebri 
care au locuit în Orașul luminilor, Parisul 
istoric, Parisul artiştilor, la care s-a adăugat 
și o plimbare pe malul Senei.

Deschiderea oficială a avut loc vineri, 11 
mai, la sediul Ambasadei României la Paris. 
În cuvântul de bun-venit, Înaltpreasfinţitul 
Părinte Mitropolit Iosif al Europei Occiden-
tale și Meridionale a amintit de începuturi-
le acestei frății, ce a fost înființată în urmă 
cu aproape 20 de ani, în noiembrie 1999. A 

urmat apoi vizionarea unui film cu activitățile 
din aceste decenii și în care a fost evidențiat 
rolul din ce în ce mai important pe care ti-
nerii trebuie să-l aibă și, mai ales, și-l asumă 
în lucrarea Bisericii. Prietenie, credință, 
tinerețe au fost cele trei cuvinte definitorii 
pentru mărturiile tinerilor neptici. 

Sâmbătă, 12 mai, la Catedrala Ortodo-
xă Română „Sfinții Arhangheli Mihail, Ga-
vriil și Rafail” au avut loc mai multe activități 
în cadrul acestui Congres. Astfel, diaconul 
Sorin Mihalache a ținut conferința Fiecare 
clipă contează, după care a răspuns nume-
roaselor întrebări venite din partea tineri-
lor, o adevărată sursă de sfaturi din propria 
experință și învățături la care ne vom putea 
întoarce. În după-amiaza aceleiași zile au 
fost vizionate mai multe filme de prezenta-
re ale diferitelor frății Nepsis din cadrul Mi-
tropoliei, la care s-a adăugat și cel al tineri-
lor din Asociația Tinerilor Ortodocși 
Români din Germania. De asemenea, au 
fost organizate diferite ateliere de lucru în 
care tinerii au vorbit despre simțămintele 
lor legate de Biserica Ortodoxă din diaspo-
ra, despre societatea în care trăiesc, și unde 
au fost creionate posibi le soluții  și 
posibilitățile lor de implicare în cadrul 
activităților Bisericii.

Înaltpreasfinţitul Iosif a amintit rolul ti-
nerilor în Biserică și societatea occidenta-
lă: „Tinerii înșiși au ales tema conferinței 
despre timp: cum putem să câștigăm tim-
pul vieții noastre, un timp atât de necesar 
pentru lucrarea mântuirii. Noi ne bucurăm 
de inițiativele lor, deja ei au 19 ani de 
existență și dacă la început a trebuit să ne 
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ocupăm mai mult, să-i asistăm, de ani buni 
se organizează singuri. Au fost făcute pro-
puneri pentru misiunea lor în Biserică, ei 
devenind misionari și evanghelizatori ai ti-
nerilor în societatea occidentală”. La rândul 
său, Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Române a Europei Occidentale, a sublini-
at rolul cultural al tinerilor, insistând asu-
pra faptului că ei vin din zone diferite ale 
Europei:  „Congresul s-a dezvoltat astfel în-
cât clerul, alături de reprezentanții parohi-
ilor, îi pot vedea pe toți tinerii laolaltă, iar 
tinerii înșiși pot beneficia și participa la 
discuțiile și conferințele din cadrul congre-
sului. Este o întâlnire importantă, deoare-
ce e o șansă pentru tinerii ce vin din diferi-
te țări, cu o largă cultură română, dar nu 
într-o manieră exclusivistă, de a se întâlni, 
de a pune întrebări esențiale despre proble-
mele lor, incertitudinile cu care se confrun-
tă. Ei trăiesc într-o lume din ce în ce mai 
puțin creștină, unde e dificil să-ți trăiești 
credința. De fiecare dată am observat că 
sunt întrebări noi, iar intervenanții le dau 
răspunsuri, ceea ce se petrece în acest mo-
ment”, a amintit Preasfințitul Părinte Marc 
Nemțeanul. Ziua s-a încheiat cu o plimba-
re cu vaporașul pe Sena. 

Duminică, 13 mai 2018, tinerii au par-
ticipat la Sfânta Liturghie arhierească 
săvârșită de membrii Sinodului Mitropoli-
tan condus de Părintele Mitropolit Iosif al 
Europei Occidentale și Meridionale. Au ur-
mat concluziile congresului și o sesiune ex-
traordinară de întrebări și răspunsuri cu pă-
rintele diacon Sorin Mihalache. „Atelierele 

de discuții au fost grupate în jurul temei 
conferinței părintelui diacon Sorin Miha-
lache, iar tinerii și-au împărtășit din 
experiența pe care o au ca locuitori în dias-
pora. Aceste zile s-au dovedit folositoare 
pentru că ne-am cunoscut, am legat priete-
nii și am vorbit despre frământările noastre 
și maniera noastră de a ne implica în cadrul 
Bisericii. Faptul că lucrările Congresului 
sunt în imediata continuare a Congresului 
Mitropoliei ne arată că noi, cei tineri, sun-
tem o preocupare vie pentru viața Biseri-
cii”, a menționat Maria Cristina Milea, 
președinte Nepsis Franţa.

Următorul Congres Nepsis din cadrul 
Mitropoliei va avea loc în perioada 4-6 oc-
tombrie 2019 în Spania.

Alexandru Ojică
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(text din proiectul Slovă Românească, ediția a-IIIa)

Unde-și găsește-alinul un suflet prin străini…?
În rugăciuni, în doine, în Slovă românească,

În Chipul răstignit și-ncoronat cu spini
Ce în pridvorul inimii așteaptă să-i vorbească.

Și cât se mai mângâie, și cât se mai desfată
Când printre limbi străine strecoară Slova Țării

Cea care plămădit-a istoria pe vatră,
Un grai ce nu se poate să fie dat uitării.

Ea, stă în capul mesei când pacea se încheagă
După decenii lungi de chin și suferință,

Și se ridică-n ceruri spre cinste și spre slavă
În Sfinta Liturghie-nălțată cu credință.

Ea împletește-n cuplu încrederea, iubirea
Ca s-o cunoască pruncii chiar de la zămislire
Și tot prin Sfânta Slovă vom săvârși Unirea
Spre-a ferici strămoșii trecuți în nemurire.
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Concursul literar 

„SLOVĂ ROMÂNEASCĂ”
editia a III-a
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Tot Româneasca Slovă auzu-ți îndulcește
Când chiar copiii tăi încep s-o gângurească.
Aici printre străini, nimic nu-ți mai lipsește,

Decât… pământul, Țara și Slova Românească.

Strivită și scuipată, bocită, blestemată,
Zidită-n închisori și ferecată-n lege

A fost și va rămâne comoară nestemată
Ce-ar trebui cinstită de la țăran la rege.

La timp de încercare, când sufletul suspină
Și nu-și găsește pacea în viața pământească,
Doar Domnul se îndură și-l scoate la Lumină

Șoptindu-i: ”Te iubesc…” în Slovă Românească.

ASANACHE FATINIA IULIANA
Madrid, Spania

(text din proiectul Slovă Românească, ediția a-IIIa)

Dă-ne nouă!
Fărâmă de pâine frântă
Tu miros şi hrană sfântă
Rod pământului-sudoare
Ţesută şi coaptă-n soare
Rotunjoară-n Liturghii
Rugăciunea să ne-o ţii

În orişice dimineaţă
Să te cerem ne învaţă!

Numai drag şi numai dor

Apa noastră de izvor
Curgătoare printre pietre

Flori în crâng şi flori la fete
Grâu mlădie-n valuri vântul

Fac să unduie pământul
Cum niciunde și nicicum

Mai frumos și nici mai bun
Unde neamul și credința
Plămădesc adânc ființa
Mâini unite-n rugăciune

Cere cerului şi-i spune
Maica Domnului s-o lase

Zi de zi la noi în case
Doar atât… ce-i de folos,

Ea va cere lui Hristos.
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C
u binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a 
Italiei, prin purtarea de grijă și în prezența Preasfințitului Părinte Atanasie de Bog-
dania, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, în Duminica Tutu-

ror Sfinților, 3 iunie 2018, a avut loc etapa finală a celei de-a X-a ediție a Festivalului Bucu-
riei. Evenimentul dedicat tinerilor din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei a avut 
loc anul acesta în orașul Bassano del Grappa din regiunea Veneto.

La eveniment au participat peste 360 de copii și tineri, reprezentanți ai 11 protopopia-
te ale Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Aceștia au concurat, în duhul frățietății și al 
bucuriei, la secțiunile: arte plastice (icoană pe lemn și sticlă, pictură, pirogravură, ouă înc-
ondeiate, desen, etc.), artistică (muzică bisericească, instrumental clasică, populară, ușoa-
ră și folk, canto, teatru, poezie, dans, etc.) și sportivă (fotbal și tenis de masă).

Festivalul Bucuriei a debutat cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii de către 
Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiererul Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române 

DE 100 DE ORI ROMÂNI ȘI DE 10 ANI TINERI NEPSIS 
ÎN SLUJIREA LUI HRISTOS. ETAPA FINALĂ  

A FESTIVALULUI BUCURIEI – BASSANO DEL GRAPPA,  
3 IUNIE 2018, LA DUMINICA TUTUROR SFINȚILOR
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a Italiei, alături de un sobor de preoți și dia-
coni. În cuvântul de învățătură rostit la mo-
mentul citirii Evangheliei, Preasfințitul 
Părinte Atanasie le-a vorbit celor prezenți 
despre chemarea tuturor creștinilor de a de-
veni sfinți, trăind o viață bineplăcută lui 
Dumnezeu și potrivit poruncilor Evangheliei 
lui Hristos. De asemenea, Preasfinția Sa i-a 
întâmpinat cu multă bucurie și cu un cuvânt 
de încurajare pe copiii și tinerii prezenți la 
această sărbătoare dedicată lor.

La momentul potrivit din timpul Sfintei 
Liturghii, Preasfințitul Părinte Atanasie de 
Bogdania a săvârșit hirotonia întru preot a 
Cucernicului Părinte Diacon Antonie Geană, 
cel care va păstori sufletele credincioșilor 
din parohia „Sfântul Ierarh Iachint de Vicina” 
din localitatea Belluno. La finalul Sfintei 
Liturghii, acesta a primit și hirotesia întru 
duhovnic.

Apoi, în incinta Centrului Giovanile din 
Bassano del Grappa, a debutat în mod ofi-

cial cea de-a X-a ediție a Festivalului 
Bucuriei, evenimentul primind dintru înc-
eput binecuvântarea Preasfințitului Părinte 
Atanasie de Bogdania, cel care a rostit o ru-
găciune pentru copii și tineri a Preafericitului 
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Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române. A urmat o serie de alocuțiuni din 
partea autorităților române și italienie.

După reprezentațiile artistice și întrec-
erile sportive ale participanților, a urmat fe-
stivitatea de premiere a câștigătorilor, cei 
care în duh de frățietate și-au prezentat ta-
lentele în fața juriilor și a tuturor celor pre-
zenți. Tinerii au fost premiați de Preasfințitul 
Părinte Atanasie, ei primind diplome, pre-
mii și trofee.

Un moment deosebit în cadrul eveni-
mentului l-a constituit prezentarea, de către 
Preacucernicul Părinte Doru Gârboan, 
Consilier al Departamentului de Tineret al 
Episcopiei, a celei de-a doua ediții a Agendei 
/ Diario pentru tineri 2018/2019, ce se do-
rește a fi o călăuză duhovnicească a copiilor 
și tinerilor pe întreg parcursul anului, noua 
ediție beneficiind, ca principală noutate, de 
un spațiu lărgit de notițe.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
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FESTIVALUL BUCURIEI PROTOPOPIATUL MISIONAR 
PUGLIA‑BASILICATA, MATERA
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D
uminică, 3 iunie, în Sicilia a avut loc Festivalul Bucuriei la Catania, manifes-
tare care s-a desfășurat în piața Giovanni Falcone, unde este situată parohia 
românească Sfânta Muceniță Agata din Catania.

Bucuria celor prezenți a fost dublată de intervenția Preasfințitului Siluan, care a 
transmis în direct mesajul său către copii și credincioși.

Ei au putut vedea pe ecranul așezat pe scenă, chipul întâistătătorului Bisericii Ortodoxe 
Române din Italia, fiind plăcut surprinși de dorința Preasfinției sale de a fi în mijlocul 
lor, la ceas de mare unire și bucurie, desființându-se bariera spațiului și a timpului.

La acest eveniment a mai fost de față și Excelenta sa, domnul Ioan Iacob, consulul 
României la Catania, care în alocuțiunea sa a adus aprecieri pentru organizarea deo-
sebită a acestui eveniment și îndemnul de a nu se uita credința și cultura românească.

Spectatorii au aplaudat îndelung pe cei 70 de copii, care au urcat pe scena amena-
jată special pentru aceasta zi. Festivalul Bucuriei din Italia a stat sub semnul Centenarului 
Marii Uniri de la 2018. Cântecul, jocul, versul și creațiile copiilor din desenele expu-
se, au umplut de voioșie întreaga asistență.

FESTIVALUL BUCURIEI LA CATANIA IN SICILIA
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O lume minunată, în care toți s-au simțit copii pentru o zi; o duminică a tuturor 
sfinților, pe care cei mai mici credincioși din Catania au ilustrat-o în sceneta „O altfel 
de lecție”; o lecție a credinței neamului românesc, pe care trebuie să o învețe zi de zi, 
toată viața, fiecare ortodox român pentru a dobândi mântuirea.

Copiii din insula, veniți la spectacol, au fost însoțiți și de părinții lor duhovnicești, 
pr. protopop Niculae Chilcos din Ragusa, pr. Martinian Epure din Palermo și de pr. 
Petru Tărăboi din Trapani.

Nu au lipsit nici reprezentanții parohiilor din Siracusa și Messina, care au comple-
tat grădina festivalului cu florile Bisericii Române Ortodoxe din Sicilia.

Pentru ca numărul copiilor din parohia sa au fost peste 35, pr. Mihai Gabriel Ichim 
din Catania, a oferit un frumos tort festiv, diplome și câte o păpușă de porțelan, îm-
brăcată în costum popular românesc, ca semn al prețuirii mamei românce, cea care a 
dat viață tuturor celor prezenți.

La Festivalul Bucuriei de la Catania, au participat activ și adulții. Enoriașii gazdă 
s-au luat la întrecere și au realizat 2 impresionante expoziții de artă culinară. Una a avut 
ca temă colacul românesc, ce a împletit dragostea și tradiția strămoșească, ce trec din-
colo de veacuri. Mâini dibace au frământat aluatul, până a luat forma României de pe 
hartă. Cozonaci, colaci și colăcei au împodobit mesele frumos ornate.

Legume, fructe și alte bunătăți, au devenit pe platouri găinușe, păsări, flori sau ani-
male, spre deliciul copiilor.
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Prin desăvârșita putere a dragostei enoriașilor din Catania, credincioșii au servit 
musafirii cu multe bunătăți, în frunte aflându-se clovnul, ce nu poate lipsi de la nici o 
manifestare a veseliei copiilor.

În final întreaga piață a devenit o scenă. O uriașă horă a dragostei, a frăției, două 
cercuri concentrice – adulți și copii, nimic altceva decât prezent și viitor, români și 
ortodocși trăind în bucuria veșnică a credinței strămoșești.

„Hai să dăm mână cu mână/ Cei cu inima română.”

A consemnat preoteasa Geta ICHIM
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Reţete
şi sfaturi practice

CHIFTELE DE VARZĂ 
un deliciu gastronomic, aromat, suculent, uşor 
de preparat

Ingrediente: 1 kg de varză, 1 ceapă, 3-4 
căței de usturoi, 120 g de făină, 80 g de griș, 
pătrunjel și mărar după gust, sare și piper 
după gust, pesmet; opțional, semințe de chi-
men.

Mod de preparare: Se taie varza în 3-4 părți 
și se pune în apă sărată clocotită cca 10-15 
minute, până se înmoaie; se scurge apa și se 
mărunțește în blender, apoi se presează varza 
pentru înlăturarea excesului de apă. Se toacă 

mărunt ceapa și usturoiul și se adaugă în varză. 
Se spală verdeața, se usucă, se toacă mărunt 
și se adaugă și ea în varză. Se condimentează 
amestecul cu sare și piper (chimen), adău-
gând făina și grișul; se omogenizează și se lasă 
timp de 5 minute. Din amestecul obținut se 
formează chiftelele care se trec prin pesmet 
și se prăjesc în ulei.

SALATĂ DE ȚELINĂ CU MERE 
ȘI NUCI 
o salată sănătoasă, plină de fibre, vitamine, 
minerale şi proteine

Ingrediente: 2 mere, un mănunchi de frunze 
de țelină, 1 pahar de nuci (arahide, nuci, 
migdale), 1/2 pahar de suc de lămâie, 1/4 
pahar de ulei măsline, sare și piper după gust, 
mentă proaspătă după gust (sau mărar).

Mod de preparare: Se pregătește sosul pen-
tru salată: se amestecă sucul de lămâie, ule-
iul, sarea și piperul până la omogenizare (se 
poate folosi un borcan cu capac). Se spală 
țelina și se taie tulpinile în felii subțiri trans-
versale (se poate folosi și rădăcina tăiată 
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julienne), după care se pune într-un bol cu 
apă și gheață și se lasă acolo timp de o oră. 
După acest timp se scurge apa și se usucă 
țelina cu un prosop de hârtie. Merele se 
curăță de coajă și semințe și se taie în felii 
micuțe și subțiri. Nucile se prăjesc într-o 
tigaie uscată timp de 1-2 minute. Într-un 
bol mare se așază țelina, merele și nucile, 
după care se asezonează cu sosul pregătit 
dinainte și cu frunzele de mentă tocate. 
Această salată poate fi servită adăugând în 
compoziție și crutoane sau cubulețe de 
tofu, măsline, morcovi tăiați julienne, pas-
te fierte, mărar în loc de mentă – fiecare 
după gust și imaginație.

(după bucatarul.tv)

ICRE VEGETALE DIN 
SEMINȚE DE CHIA
o rețetă raw vegană, ce poate înlocui cu 
succes salata clasică de icre; sunt 
nemaipomenite şi foarte sănătoase!

Ingrediente: 100 g semințe de chia, 125  
ml apă, zeama de la o jumătate de lămâie, 

o ceapă mică tocată, 100 ml ulei de in 
(fiindcă dă gust de pește), sare după gust.

Mod de preparare: Semințele de chia se 
adaugă în apa peste care s-au adăugat zea-
ma de lămâie și sarea. Se amestecă înconti-
nuu, iar după 2-3 minute totul se transfor-
mă într-o pastă gelatinoasă. Se adaugă uleiul 
și ceapa și se amestecă până se încorporea-
ză perfect.

(după ligiapop.com)

CHEC CU MORCOVI, MERE  
ȘI FRUCTE  
prea bun pentru un chec de post!
Ingrediente: 2 morcovi mari, 2 mere, 200 
g zahăr, 2 plicuri zahăr vanilat (20 g), 100 
ml ulei, 100 ml suc de portocale (sau de 
fructe) proaspăt stors, 100 ml apă minera-
lă sau compot de mere, 450 g făină, un praf 
de sare, 1 plic praf de copt (10 g), 1/2 
linguriță bicarbonat de sodiu alimentar, 1 
linguriță scorțișoară, 1 linguriță coajă de 
portocală rasă (sau lămâie), 50 g stafide în-
muiate în rom (opțional).
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Mod de preparare: Se curăță merele și 
morcovii și se dau pe răzătoarea mică. 
Se amestecă zahărul (și cel vanilat) cu 
uleiul timp de 1-2 minute (folosiți un 
mixer). Se toarnă deasupra sucul de fruc-
te și apa minerală. Se adaugă morcovii, 
merele rase, praful de sare și se ameste-
că totul foarte bine.
Praful de copt și bicarbonatul se omo-
genizează cu făina; se cern și se adaugă 
împreună cu restul ingredientelor (mi-

rodeniile) la compoziția cu mere și mor-
covi. Se unge bine cu margarină sau ulei 
o tavă de chec; se tapetează baza cu hâr-
tie de copt. Se toarnă aluatul. Se dă la 
cuptor cca. 50-60 minute (până trece 
testul scobitorii) la foc mediu (175° C). 
Se lasă să se răcească în tavă. Se servește 
simplu sau pudrat cu zahăr.

(după laurasava.ro)

ÎNGHEȚATĂ DE FRUCTE 

Ingrediente: Baza (pentru 4 porții): 8 
banane bine coapte, 2 păstăi de vanilie, 
2 linguri miere de salcâm, 3 linguri iaurt 
de cocos. Pentru aromă: o lingură cacao, 
50 g căpșuni sau 1 portocală (sau alte 

fructe). Opțional, pentru intensificarea gustu-
lui, 1 picătură ulei esențial (lămâie, mentă, tran-
dafir, scorțișoară, lavandă, portocale etc.), iar 
pentru culoare: spirulină, fructe de acai, sfeclă 
roșie, turmeric etc.

Mod de preparare: Bananele curățate și tăiate 
în felii de maxim 1 cm se pun la congelator cel 
puțin 24 ore. După ce sunt congelate, se mixează 
în robot până se obține o cremă spumoasă, în 
care se adaugă mierea, iaurtul de cocos și vani-
lia. Compoziția se împarte în 4 porții, fiecare pu-
tându-se frula apoi cu fructele dorite și uleiul 
esențial ales.
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Semințele de chia conțin de 5 ori mai 
mult calciu decât laptele (plus boron, care 
ajută calciul să se fixeze în oase), de 3 ori 
mai mulți antioxidanți decât afinele, de 3 
ori mai mult fier decât spanacul, de 3 ori mai 
multe fibre decât ovăzul, de 2 ori mai multe 
proteine decât orice fel de fasole, sămânță 
sau cereală. Sunt o sursă completă de pro-
teine, având toți amino-acizii esențiali care 
sunt prezenți într-o formă extrem de ușor 
de digerat, conțin de 2 ori mai mult potasiu 
decât bananele, conțin mai mult omega 3 
decât semințele de in și nu se râncezesc.

Uleiurile esențiale sunt lichide hidro-
fobe concentrate, cu componente volatile 
obținute din plante. Componentele volatile 
sunt în fapt mici molecule organice care tind 
să-și modifice rapid starea de la solid sau li-
chid la gaz, în condiții de temperatură 
precum temperatura camerei. 
Dimensiunea foarte mică a mo-
leculelor permite pătrunderea 
acestora în piele, sistemul mus-
cular și chiar penetrarea barierei 

ȘTIAȚI CĂ...?

sânge-creier și a membranelor celulare, pu-
tând trata astfel afecțiuni la nivel celular și 
ADN. Uleiurile esențiale sunt considerate  
Prima Medicină a Omenirii și au fost rein-
troduse în medicina modernă spre sfârșitul 
secolului al XIX-lea și începutul sec. XX, 
când au fost folosite de medicii militari pen-
tru proprietățile lor antibacteriene și puter-
nic vindecătoare. Uleiurile reprezintă „esența 
plantelor”, acestea fiind obținute din semințe, 
scoarță, rădăcini, frunze, tulpini, flori sau 
alte părți ale plantelor. O plantă conține ulei 
esențial ca o componentă a propriului sis-
tem imunitar, pe care îl folosește pentru 
protecție și vindecare.

Culese de preoteasa Daniela PORUMB


