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A tunci când ne apropiem cu inima de 
taina Nașterii Domnului ne întâlnim, 
în afară de cetatea Bethleemului, atât 

de neprimitoare, și cu singurătatea lui Iisus, 
Pruncul, în mijlocul omenirii pentru care Se 
năștea să o mântuiască. Atât de singur și uitat 
de către toți cei care ar fi trebuit să Îl vadă și 
să Îl primească! Așa precum și noi facem as-
tăzi, uitându-L singur în ieslea Lui de odini-
oară. Nu Îl mai vedem, din spatele preocupă-
rilor noastre așa-zis „sărbătorești”, din spatele 
munților de mâncare și băutură pregătiți oa-
recum pentru venirea Lui. Aproape că ne 
recunoaștem cu toții în această imagine a pro-
fitorului de pe urma sărăciei Celui ce S-a fă-
cut sărac pentru noi în cele materiale și pămân-
tești, pentru a ne îmbogăți în cele cerești și 
netrecătoare. Cine poate vindeca orbirea noas-
tră cea lăuntrică, orbire care nu ne lasă să ve-

dem adevărul cel ascuns în peștera din Bethle-
em, din cauza prea multei lumini materiale și 
prea marii bunăstări? 

În peșteră, Mântuitorul deja S-a întâlnit 
cu singurătatea noastră, născută și înrădăci-
nată în firea omenească din păcat, și a pri-
mit-o și a făcut-o sieși singurătate și a dus-
o „tot mai singur până pe Golgota”.

Cetatea – pe care mulți dintre noi au 
văzut-o în realitate pe parcursul pelerinaje-
lor pe care le facem în Țara Sfântă – L-a pri-
mit, dar nu în casele sale bune, ci în grajdul 
animalelor celor necuvântătoare. Înțelegem 
că Dumnezeu, venind către ai Săi, la ai Săi, 
retrăiește și singurătatea pe care omul însuși 
o trăiește în tumultul vieții și al lumii. Omul 
a ales să rămână singur, încă de la refuzul 
ascultării de porunca lui Dumnezeu, când 
s-a izolat în propria lui voie și dorință și a 
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refuzat astfel comuniunea cu Dumnezeu 
prin ascultarea de voia Lui. Retrăiește și sin-
gurătatea și refuzul iubirii omului de către 
om, și a lui Dumnezeu de către om.

În ciuda potrivniciei omenești, moștenirea 
pe care o avem de la protopărinții noștri Adam 
și Eva, Pruncul Iisus o transformă în binecu-
vântare prin întruparea Lui din Fecioara, pen-
tru a-l întâlni pe om față către față și a-i vesti 
bunătatea și dragostea lui Dumnezeu-Tatăl 
pentru om și pentru lumea întreagă. În ies-
lea animalelor din Bethleem, Pruncul Sfânt 
transformă potrivnicia și dușmănia lumii în 
prietenie, prin venirea magilor din neamuri-
le străine! Singurătatea omului a schimbat-o 
în comuniune între cer și pământ prin veni-
rea îngerilor și a păstorilor! Orbirea duhov-
nicească a lumii a schimbat-o în vederea ce-
lor cerești prin deschiderea cerurilor care 
lăsau să se vadă cetele de îngeri proslăvind 
Slava lui Dumnezeu, care umple pământul! 

Teama a schimbat-o în bucurie prin lumina 
stelei care a însoțit pe magi până la locul 
Nașterii și a vestit întregii zidiri venirea 
Împăratului! Moartea a biruit-o cu viața prin 
întruparea Vieții Însăși din Fecioara, firea 
omenească primind în sine pe Făcătorul Său! 
Cu toate că omul L-a lăsat singur, „Dumnezeu 
a pus lângă Iisus toată omenirea prin Maica 
Sa, Preacurata Fecioara Maria”.

Tuturor vă doresc, acum, la ceas de mare 
sărbătoare, ca lumina lui Hristos din ieslea 
Bethleemului să vă lumineze inimile și să vă 
aducă darul întoarcerii neîncetate către 
Mântuitorul, pace și încredere, bunătate și dra-
goste, dor după toate faptele cele mântuitoare!

Anul Nou să vă fie binecuvântat!
La mulți ani!

Al dumneavoastră de tot binele doritor  
și rugător către Hristos Domnul nostru,

 
† Mitropolitul Iosif
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D ăm slavă bunului Dumne-
zeu și-I mulţumim că am 
ajuns cu pace la sărbători-
le de iarnă prilejuite de 

Nașterea Domnului, care revarsă în su-
fletele noastre dragoste și bucurie, lumi-
nă și căldură. Fiecare ne-am pregătit, pe 
măsura credinţei și a râvnei pentru Dum-
nezeu, cu post și rugăciune, ca și prin Tai-
na Spovedaniei și a Împărtășirii cu Trupul 
și Sângele Domnului,  să întâmpinăm 
după cuviinţă acest mare Praznic. Sluj-
bele din aceste zile și minunatele colin-
de de Crăciun ne dezvăluie marea Taină 
care s-a petrecut în Betleem și-L preamă-
resc pe Dumnezeu Care se smerește și se 

IUBIREA DE NEAM

face om, intră în umanitate, împărtășeș-
te condiţia omenească pentru ca să mân-
tuiască lumea din interiorul firii noastre. 
Pruncul născut în Betleem – Dumnezeu 
și om – este ca o sămânţa dumnezeiască 
pusă în aluatul umanităţii, adică în ini-
ma fiecărui om, în care se concentrează 
toată umanitatea, pentru ca toată uma-
nitatea să dospească și să devină o singu-
ră Pâine. Mântuitorul Iisus Hristos spu-
ne despre Sine că este „Pâinea care s-a 
coborât din cer” (Ioan 6, 51) și că cei ce 
mănâncă această Pâine, adică Trupul și 
Sângele Său, devin una cu El și au parte 
de viaţa veșnică. Fiecare om este chemat 
să crească în Hristos, străduindu-se, zi 

Cuvânt pastoral la Nașterea Domnului
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de zi, să creeze condiţiile necesare pentru ca sămânţa dumnezeiască din inima sa 
să-i dospească întreaga fire.

Orice sămânţă, pentru a crește și a rodi, are nevoie de un pământ bun, de apă și de 
căldură. Sămânţa harului primit la botez în sufletul nostru are nevoie, pentru ca să 
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crească, de pământul bun al inimii, pe ca-
re-l pregătim mereu prin rugăciune, prin 
post și prin fapte bune. Dacă nu ne rugăm 
în fiecare zi, dacă nu participăm cu evla-
vie, duminica, la Sfânta Liturghie și nu ne 
spovedim și ne împărtășim cu Trupul și 
Sângele Domnului, dacă nu postim mier-
curea și vinerea, ca și în cele patru posturi 
de peste an, dacă nu ne silim să facem cât 
mai mult bine semenilor noștri, inima ni 
se împietrește și devine insensibilă la pre-
zenţa lui Hristos în ea. Astfel, în loc să 
creștem duhovnicește și să ne asemănăm 
tot mai mult cu Hristos, ne cufundăm în 
bezna păcatelor și a patimilor care ne dis-
trug treptat și sufletul și trupul.

A crește în Hristos înseamnă a crește 
în iubire, a ne umple inima de iubire și a 
deveni una cu El: „Nu mai trăiesc eu, ci Hris-
tos trăiește în mine”, zice Sfântul Apostol 
Pavel (Galateni 2, 20). Același Apostol ne 
îndeamnă să avem în noi „gândul lui Hris-
tos” și „simţirea lui Hristos”(cf. I Corinteni 
2, 16 și Filipeni 2, 5), adică să gândim și 
să simţim ca Hristos, pentru că cine se stră-
duiește să câștige gândul și simţirea lui 
Hristos în inima sa, acela va și iubi ca Hris-
tos. Urmarea lui Hristos, o carte foarte po-
pulară în Evul mediu, dar și astăzi, ne în-
deamnă ca în fiecare împrejurare a vieţii 
să ne întrebăm: „ce-ar face Hristos dacă ar 
fi în locul meu?”. Dacă ne-am pune mereu 
această întrebare, ne-am feri de multe pă-
cate și am scăpa de multe suferinţe! În ace-
lași timp, trebuie să avem mereu în vede-
re că  scopul rugăciunii, al postului, al 
împărtășirii cu Sfintele Taine și al tuturor 

faptele bune este  iubirea: iubirea faţă de 
Dumnezeu și faţă de semenii noștrii ală-
turi de care trăim în familie, în Biserică și 
în societate. Dacă rugăciunea, postul și ori-
ce împlinim din credinţă nu ne fac mai 
buni, mai iertători, mai iubitori de semeni, 
înseamnă că ne ostenim în zadar. Din Sfân-
ta Evanghelie de la  Matei aflăm că Dum-
nezeu ne va judeca după măsura iubirii, 
adică după cât bine am făcut semenilor 
noștri (Matei 25, 31-46). De aceea Sfân-
tul Apostol Pavel spune că „iubirea este îm-
plinirea Legii” (Romani 13, 10). Cine iu-
bește cu adevărat, împliniște deodată 
toate poruncile. Şi numai cine iubește cu 
adevărat este liber. Omul liber se ferește 
de păcat, fiindcă știe că păcatul îl transfor-
mă în sclav: „Adevărat, adevărat  zic: Ori-
cine săvârșește păcatul este rob păcatului” 
(Ioan 8, 34). De aceea Fericitul Augustin 
zice: „Iubește și fă ce vrei!”.

Mă rog Pruncului Iisus, născut în 
Peștera Betleemului, să scrie aceste cu-
vinte de învăţătură în inima fiecăruia și să 
le facă roditoare, sporindu-vă iubirea de 
Ţara și neamul nostru, iubirea faţă de țările 
în care trăim și faţă de toată creaţia lui 
Dumnezeu.

Vă urez tuturor, părinţi și copii,  
tineri și vârstnici:

Sărbători fericite şi La mulţi ani!
Binecuvântarea Domnului  

să fie peste voi toţi!

† Mitropolitul Serafim



A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 9   •   D E C E M B R I E  2 0 1 86

C U V Â N T  L A  N A | T E R E A  D O M N U L U I

F iul Cel veșnic al lui Dumnezeu Se 
face, prin întrupare, frate cu fieca-
re dintre noi și ne ridică la demni-
tatea de fii ai lui Dumnezeu Tatăl, 

pe noi, cei robiți păcatului și morții, dăruin-
du-ne privilegiul de a fi, împreună cu El, 
moștenitori ai Împărăției Cerurilor (cf. Rm. 
8, 17). El nu ne dăruiește înfierea și moștenirea 
după merit, ci după a Sa iubire-de-oameni. 
Nu ne dă după dreptate, ci după a Sa mare-
milă. Nu ne primește după faptele legii, ci după 
credința (cf. Rom. 3, 28) și bună-voirea fie-
căruia dintre noi. Nu ne făgăduiește ceva min-
cinos, ci ne face părtași, încă de pe acum, la 
bunătățile cele adevărate ale Împărăției Ce-
rurilor. Şi spune la tot omul însetat și înfo-
metat: Dacă este cineva însetat, să vină la Mine 
și să bea. (Ioan 7, 37). Ascultaţi-Mă pe Mine 

și veţi mânca cele bune și întru bunătăţi se va 
desfăta sufletul vostru. (Is. 55, 2). Dar adau-
gă: Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cu-
vântul care iese din gura lui Dumnezeu. (Ma-
tei 4, 4). Şi ni Se descoperă zicând: Eu 
(Cuvântul Cel veșnic al Tatălui) sunt Pâinea 
Vieții. (…) Iar Pâinea pe care o voi da vouă 
este Trupul Meu. (cf. Ioan 6, 51). Căci Tru-
pul Meu este adevărată mâncare și Sânge-
le Meu, adevărată băutură. (Ioan 6, 55).

Celor apăsați de povara și de necazurile 
vieții, Fiul Omului le spune: Veniți la Mine 
toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni 
pe voi (Matei 11, 28). Iar celor care petrec în 
întunericul necunoașterii de Dumnezeu, 
Hristos Cel ce S-a născut le spune: Eu sunt 
lumina lumii – lumina cea adevărată (cf. In. 
1, 9). Cel ce urmează Mie nu va umbla în întu-
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neric, ci va afla lumina vieții (Ioan 8, 12). Celor 
care nu mai văd sensul vieții, apăsați fiind de 
minciuna și de confuzia ce ne înconjoară, 
Domnul le spune: Eu sunt calea, adevărul 
și viața (Ioan 14, 6). Iar tuturor celor ce sunt 
în pragul morții sau se tem de ea, precum și 
tuturor celor îndoliați, Biruitorul morții le 
spune: Eu sunt învierea și viața, cel ce crede 
în Mine, de va și muri, viu va fi (Ioan 11, 
25).  Cel care mănâncă Trupul Meu și bea 
Sângele Meu are viață veșnică și Eu îl voi învia 
pe el în ziua cea de apoi (Ioan 6, 54).

Așadar, să zicem și noi cu psalmistul, în 
această luminată zi de Praznic: Ce vom răs-
plăti Domnului pentru toate câte a dăruit 
nouă? Paharul mântuirii vom lua și Nume-
le Domnului vom chema (cf. Psalm 115, 4). 
Să zică fiecare în această luminată zi: Bine voi 
cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea 
lauda Lui în gura mea (Psalm 33, 1); și cu toții 
să ne facem și plinitori ai acestor cuvinte.

Să luăm aminte la noi înșine și la suflete-
le noastre și toată grija cea lumească, acum, 
să o lepădăm și sus să avem inimile, gătiți 
fiind a-L întâmpina cum se cuvine pe Cel 
Care S-a arătat nouă blând și smerit cu inima, 
primind a Se culca în iesle, știind că iarăși 
va să vină, cu slavă, în văzul tuturor, spre a 
judeca viii și morții, în ziua cea de apoi.

Fiecare prăznuire, fiecare Dumnezeiască 
Liturghie la care participăm, ascultând citi-
rile din Scripturi și împărtășindu-ne din Sfân-
tul Trup și Sânge ale Domnului, nu sunt alt-
ceva decât popasuri dătătoare de nădejde și 
de încredințare, întru petrecerea cu Cel ce 
ne-a făgăduit să fie cu noi în toate zilele (cf. Mt. 
28, 20) și în așteptarea venirii Sale întru sla-
vă, știind că vine curând și nu va întârzia (Cf. 

Evrei 10, 37), pentru a pune capăt suferinței, 
fricii, singurătății, prigonirilor, nedreptăților 
și tuturor răutăților ce apasă peste neamul 
omenesc, dar și pentru a da fiecăruia după 
cum este lucrarea lui (Apoc. 22, 12).

Se cuvine să aducem cinstire și laudă 
Preasfintei Fecioare, care, astăzi, pe Cel mai 
presus de ființă naște în ieslea Vifleemului, și 
să slăvim nașterea ei, mulțumind Fiului său 
și Dumnezeului nostru pentru că ne face și 
pe noi părtași maternității ei iubitoare, zi-
când fiecăruia dintre cei care iubim arătarea 
Sa (cf. 2 Tim. 4, 8) și tuturor celor orfani și 
părăsiți:  Iată mama ta   (In. 19, 27), 
încredințându-ne astfel purtării de grijă a ce-
lei care a devenit, prin nașterea Sa, de-Dum-
nezeu-Născătoarea (Theotokos – Deipara) 
și Maica Vieții.

Să nu-l uităm astăzi nici pe aproapele nos-
tru, pe cel de lângă noi, aflat în necaz și în lip-
să, flămând sau însetat, gol sau străin, bolnav 
sau în temniță, știind că Domnul Hristos se 
identifică cu fiecare dintre cei încercați, pre-
cum ne spune în Evanghelia după Matei: Ade-
vărat zic vouă: Întrucât ați făcut (bine) unuia 
dintre acești frați ai mei prea mici, Mie Mi-ați 
făcut (25, 40). Dar să nu-i uităm nici pe cei 
de departe, pe părinții și pe frații noștri, pe 
mamele și pe surorile noastre, pe copiii noștri, 
care suspină după noi și ne duc dorul, și să 
îndreptăm spre Dumnezeu, în această zi de 
Praznic, măcar un gând de rugăciune pentru 
ei, ca bucuria noastră să fie mai deplină.

Prăznuirea noastră nu ar fi deplină dacă 
nu i-ar cuprinde și pe cei care au trecut din 
viața aceasta în veșnicie, pe înaintașii noștri: 
strămoși, părinți și maici, frați și surori, fii 
sau fiice, și pe toți cei care au adormit întru 
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nădejdea învierii, a vieții veșnice, pe cei că-
rora le datorăm venirea pe lume și credința.

Fie ca prăznuirea din acest an a venirii 
în trup și a nașterii Mântuitorului să ne fie 
tuturor un prilej de nou și bun început, în-
tru viață bineplăcută Lui, în care adevărul 
să biruiască minciuna, bunătatea să biruias-
că răutatea, iubirea să biruiască ura și învie-
rea să biruiască moartea. Iar în anul care 
vine, iubirea față de Dumnezeu să biruias-
că iubirea față de lume, iar iubirea față de 
aproapele nostru să biruiască iubirea față de 
trupul nostru și față de plăceri și patimi, ca 
viața noastră să nu mai fie îndreptată spre 
cele de jos, ci spre cele de sus și spre Cel ce 

cu noi este în toate zilele și iarăși va să 
vină, întru slavă.

Să iubim cu toții pe Dumnezeu, de la mic 
la mare, cu mulțumire pentru toate cele fă-
cute de El pentru noi în anul care a trecut și 
în toată vremea, și să iubim pe cel de lângă 
noi și pe tot omul, dorind și cerând Domnu-
lui pentru toți aceeași fericire, pace și împli-
nire, și aceeași milă și iertare ca și pentru noi 
înșine. Astfel cugetând și făcând, facem lu-
crătoare întru noi înomenirea Fiului lui Dum-
nezeu și aducem Împărăția Tatălui și a Fiu-
lui și a Sfântului Duh în viața noastră.

† Episcopul Siluan al Italiei
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Î
n fiecare an, de Crăciun, trăim și ne 
exprimăm bucuria că Dumnezeu nu 
ne-a uitat, nu ne-a lăsat să ne stingem 
în fărădelegile noastre și să ne adân-

cim în întunericul necunoștinței, ci, din iu-
bire față de noi, oamenii, a colindat pămân-
tul, trimițându-L pe Fiul Său Cel unul născut, 
pe Domnul nostru Iisus Hristos, să alunge 
pustiul, potopul și urgia care au pus stăpâ-
nire pe întreg neamul omenesc o dată cu că-
derea lui Adam. Această mare bucurie o ves-
tim noi, românii, prin colindul străbun:

A trimis Domnul Crăciunul pentru ca 
omul să fie reînveșmântat în veșmântul pe 
care l-a avut înainte de cădere, în veșmântul 
luminos al slavei. Sfântul Efrem Sirul este 
cel care descrie într-un mod cu totul deose-
bit frumusețea lui Adam înveșmântat în lumi-
nă și slavă, înainte de cădere: „Dumnezeu 

l-a făcut pe Adam cu sfintele Sale mâini, după 
chipul și asemănarea Sa, iar când îngerii au 
văzut înfățișarea plină de slavă a lui Adam 
au fost cutremurați adânc de frumusețea 
acestuia. Căci au văzut înfățișarea chipului 
său arzând cu strălucire plină de slavă, ase-
menea soarelui, iar lumina din ochii lui era 
ca lumina soarelui, iar înfățișarea trupului 
său, ca scânteierea cristalului”1.

Sfântul Efrem își bazează cuvintele pe 
care le-am auzit mai sus pe Sfânta Scrip-
tură, care, în primul capitol al Cărții Face-
rii, vorbește despre crearea lui Adam: „Şi a 
zis Dumnezeu: «Să facem om după chipul 
și după asemănarea Noastră[...]». Şi a făcut  

1. Sfântul Efrem Sirul, în David L. Fontes, În fața 
lui Dumnezeu, Cum să te prețuiești pe tine însuți 
și cum să îți prețuiești aproapele, Editura Sofia, 
Bucuresti, 2016. 

OMUL, ICOANĂ VIE  
A LUI HRISTOS
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Dumnezeu pe om după chipul Său; după 
chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut băr-
bat și femeie”2.

Cercetând textul grecesc al Sfintei Scrip-
turi, observăm că pentru cuvântul chip este 
folosit cuvântul εἰκόνα (eikóna), adică icoa-
nă. Omul a fost creat după chipul lui Dum-
nezeu, deci, fără doar și poate, Adam a fost 
creat ca o icoană vie de către Hristos, Care 
este Chipul/Icoana lui Dumnezeu „...prin 
Care și veacurile s-au făcut[...], Dumnezeu 
fiind”3.

Acest mare adevăr este întărit de Sfân-
tul Apostol Pavel, care spune despre Hris-
tos că: „Acesta este chipul lui Dumnezeu 
Celui nevăzut, mai întâi născut decât toa-
tă făptura”4. Omul este chip al Chipului sau 
icoană a Icoanei.

Sfântul Grigorie de Nyssa spune că: 
„Suntem după chip prin creaţie, iar după 

2. Facere 1, 26-27.
3. Anafora – Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. 
4. Coloseni 1, 15. 

asemănare prin noi înșine, prin voinţa noas-
tră liberă. A fi după chipul lui Dumnezeu ne 
aparţine prin creaţia noastră primă, dar a ne 
face după asemănarea lui Dumnezeu depin-
de de voinţa noastră. Dându-ne această po-
sibilitate, Dumnezeu ne-a făcut pe noi înși-
ne lucrătorii asemănării noastre cu El, spre 
a ne dărui răsplata pentru activitatea noas-
tră și pentru a ne deosebi de picturile lipsi-
te de viaţă ieșite din mâna artistului”5.

Sfântul Grigorie al Nyssei ne atrage 
atenția că, deși am fost creați după chipul 
lui Dumnezeu, pentru ca icoana/chipul lui 
Hristos să rămână impregnat în inima noas-
tră, noi trebuie să fim împreună-lucrători cu 
Dumnezeu, să săvârșim binele și să aducem 
roadele iubirii, având ca scop final îndum-
nezeirea. Prin săvârșirea fărădelegii noi al-
terăm chipul/icoana lui Hristos din noi. 
Adam, din pricina călcării poruncii, și 

5. Sf. Grigorie de Nyssa, în Teologie Dogmatică și 
simbolică, Manual pentru Institutele Teologice, 
vol 2, Editura Institutului Biblic și de Misiune 
Ortodoxă, București 1958, p. 194. 
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a dorinței lui de a ajunge asemenea lui Dum-
nezeu pe o altă cale, nu cea arătată lui 
de Domnul, nu numai că nu a ajuns la ase-
mănarea lui Dumnezeu, dar și-a alterat chi-
pul, și-a ponosit icoana, și-a pierdut strălu-
cirea și s-a stricat cum am auzit în stihira de 
la litie a acestui Sfânt Praznic Împărătesc. 
Omul a fost plăsmuit de Dumnezeu pentru 
ca să stăpânească pământul și, prin împreu-
nă-lucrare cu harul și prin apropierea 
de Dumnezeu, să ajungă asemenea lui Dum-
nezeu, ca în felul acesta să se îndumnezeias-
că întreaga creație. Chipul, și cu atât mai 
mult asemănarea, nu este un proces static, 
ci unul dinamic. Părintele Dumitru Stăni-
loae spune: „Asemănarea nu este doar sta-
rea finală de îndumnezeire, ci întreg drumul 
de dezvoltare a chipului, prin voinţa omu-
lui ajutată de harul lui Dumnezeu. De ace-
ea, putem spune că omul, cu cât se apropie 
mai mult de Dumnezeu, cu cât urmează mai 
credincios lui Iisus Hristos, Arhetipul său, 
cu atât mai mult se transformă într-o fereas-
tră prin care radiază lumina dumnezeiască, 
se transformă într-o icoană autentică, pur-
tătoare de lumină a lui Dumnezeu, devenind 
el însuși „dumnezeu după har.”6

Mântuitorul s-a făcut prunc pentru a sta 
față în față cu omul, pentru a lua asupra lui 
firea omenească și pentru a o restaura și în-
dumnezei. Trebuie să redevenim icoane au-
tentice, pline de viață și de lumină, pentru 
a putea împărtăși bucuria și lumina dumne-

6. Pr. Prof. dr. Dumitru Staniloaie, Teologia dog-
matica ortodoxă, Ed. Institutului Biblic și de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
București, 1968, pg. 347. 

zeiască într-o lume întunecată, unde min-
ciuna, fărădelegea, manipularea omului bine 
controlată, sunt din nou unelte perfide fo-
losite azi de cel rău pentru îndobitoci-
rea omului și pentru a-l reafunda în întune-
ricul necunoștinței; opusul a ceea ce a 
făcut Hristos pentru noi.

Sfântul Ioan Damaschinul explică foar-
te frumos și clar gestul Mântuitorului de a 
se lăsa culcat în ieslea dobitoacelor: „În ies-
lea dobitoacelor s-a culcat Dumnezeu, Cel 
ce pe scaun de heruvimi se poartă, vrând 
să-i întoarcă pe oameni din necuvântare, că-
tre cunoștinţa cea dumnezeiască”7.

Mântuirea este oglindirea lui Dumnezeu 
în noi și a noastră în Dumnezeu. Să ne des-
coperim fața inimii noastre pentru a privi cu 
credință și cu ochi duhovnicești pe Cel care 
este Lumină a lumii și Marele Restaurator. 
În felul acesta – după cum spune și Sfântu-
lui Apostol Pavel: „Iar noi toţi, privind ca în 
oglindă, cu faţa descoperită, slava Domnu-
lui, ne prefacem în același chip, ca de la Du-
hul Domnului”8 – Domnul prin Duhul Sfânt 
ne va reda chipul cel dintâi și vom deveni 
icoane vii autentice ale lui Hristos.

Vă doresc tuturor Sărbători fericite și un 
An Nou binecuvântat!

La mulţi ani!

Al vostru către Hristos-Domnul rugător,

† Episcopul Timotei al Spaniei  
și Portugaliei

7. Sfântul Ioan Damaschin, Cuvânt la Nașterea 
Domnului – 25 decembrie, în Viețile Sfinților pe 
luna decembrie.

8. II Cor., 3, 18.
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I ată, la „plinirea vremii” (Galateni 4, 4), 
cum Hristos se naște dintr-o Sfântă Fe-
cioară într-o smerită iesle a necuvân-
tătoarelor. Dumnezeu-Cuvântul S-a 

întrupat, făcându-se asemenea nouă, afară de 
păcat, ca astfel, prin asemănare, să ne redea 
demnitatea originară și să ne aducă înapoi la 
dragostea cea dintâi dintre om și Creatorul 
Său. Nu putea fi altul care să ne scape din po-
vara păcatelor și din tirania celui viclean. Ni-
ciun om nu putea să înalțe omenirea din că-
derea unde a prăvălit-o vrăjmașul mântuirii 
noastre. Niciun om nu putea să se salveze nici 
măcar pe el însuși de tirania păcatului. De 
aceea, chiar și drepții, înainte de venirea lui 
Hristos, se duceau în „întuneric și în umbra 
morții” (Isaia 9, 1). De aceea, omenirea 
aștepta, într-un suspin, izbăvirea care a venit, 
însă altfel decât se așteptau vechii iudei. 

A venit Însuși Domnul. Nu a venit un 
alt profet, oricât de mare ar fi fost acela, ci a 
venit El Însuși, „Chip de rob luând” (Filipeni 
2, 7). A venit, însă, smerit, blând, „fără a 
zdrobi trestia frântă, fără a stinge feștila fume-
gândă” (Isaia 42, 3). Adică a venit ca să tă-
măduiască, să vindece, să lege rănile celor 
căzuți și să reaprindă focul iubirii celei din-
tâi. Această smerire până la capăt se arată 
încă de la Nașterea Sa, care are loc într-o 
peșteră transformată în grajd, în cel mai umil 
loc cu putință, acolo, la marginea cetății, 
unde erau adăpostite animalele.  

Cum răspunde omenirea acestui Eveni-
ment al Întrupării Celui Ales? Pe de o par-
te, Ierusalimul, centrul societății vechilor 
iudei, în frunte cu regele și cărturarii, se tul-
bură. Din această tulburare grozavă va urma 
una dintre cele mai cumplite atrocități din 

CUVÂNTUL
EPISCOPULUI

MACARIE
CUVÂNT PASTORAL  

LA NAȘTEREA DOMNULUI
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istoria umanității: uciderea pruncilor. Acest 
Ierusalim al puterii era idolatru, chiar dacă, 
în aparență, respecta legea dreaptă a lui Mo-
ise. Idolatriza puterea, banii, strălucirea. Pen-
tru a le păstra pe toate acestea, era în stare, 
așa cum a și făcut, să calce și peste trupuri-
le firave ale pruncilor spintecați din Betle-
em. Pe de altă parte, oamenii cei mai simpli, 
păstorii, alături de cei trei magi, trei străini 
de neamul iudeu, s-au închinat Pruncului 
din iesle. Așa cum spun Sfinții Părinți, acești 
magi, la care se adaugă păstorii, alcătuiesc 
și prefigurează Biserica lui Hristos. 

Aș vrea să ne oprim mai mult asupra 
acestei imagini a Pruncului din iesle, încon-
jurat de cei trei magi și de păstori. Iată, aco-
lo, în acel colț smerit, umil, răsare, pentru 
întâia oară, Soarele dreptății, cel care vine, 
după cum a profețit însăși Maica Sa, Fecioa-
ra Maria, „ca să-i coboare pe cei puternici de 
pe tronuri, să-i înalțe pe cei smeriți, să-i umple 
de bunătăți pe cei flămânzi și să-i scoată pe cei 
bogați afară, deșerți” (Luca 1, 52-53). Puter-
nice, zguduitoare cuvinte! La ce se referă 
ele? Căci vedem, precum psalmistul, că îm-
potrivitorii „lui Dumnezeu n-au necazuri și 
tari sunt când lovesc ei, că aceștia nu au parte 
de osteneli omenești și, nedreptate grăind de 
sus, fac ca poporul să se ia după ei” (cf. Psal-
mul 72, 4-10). 

Închinându-se Pruncului Sfânt, cei trei 
magi și păstorii au fost scăldați, lăuntric, de 
razele Soarelui dreptății. Inimile lor, atunci, 
au fost aduse la unison, bătând în același 
ritm al dragostei dumnezeiești. Aceasta în-
seamnă a fi în Biserică: a aduce, împreu-
nă, închinare Dumnezeului adevărat. A 
ne împărtăși, împreună, de razele haru-

lui dumnezeiesc. A fi o inimă și un cuget, 
deși suntem diferiți. A fi în Biserică este 
și trebuie să fie o experiență care depășește 
în intensitate și în profunzime orice altă 
experiență socială umană. A fi în Biseri-
că înseamnă cea mai adâncă experiență 
a frățietății, a împreună-pătimirii, împre-
ună-nădăjduirii și împreună-iubirii 
Aceluiași Dumnezeu.  

Cei trei magi și păstorii de la Nașterea 
Domnului nu au mai fost niciodată aceiași 
după teofania din grajdul acela smerit, ca-
re-L găzduia pe Domnul. Așa și cei care se 
împărtășesc din Potirul Bisericii ar trebui să 
nu mai fie niciodată aceiași. Ei descoperă în 
Biserică unicul loc adevărat din această lume, 
spațiul unde nu mai contează obrazul soci-
al, ci inima, dispoziția de a sluji, de a împli-
ni cuvântul care ne cheamă ca pe noi înșine, 
unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos 
Dumnezeu să o dăm. Când intrăm în Biseri-
că ar trebui să renunțăm la toate însemne-
le distinctive pe care le purtăm în lume, spre 
a întemeia toate legăturile cu aproapele nos-
tru numai în Hristos. 

Atunci când venim la Sfânta Liturghie, 
de multe ori ni se pare că suntem singuri 
într-o mulțime. Ni se pare că ne aflăm lao-
laltă mai mult accidental. Cu dragoste și du-
rere vă spun, nu putem traversa vremurile 
acestea tulburate, confuze, violente, dacă 
vom rămâne așa. Ce ne poate salva în aces-
te zile? Frățietatea întemeiată pe viața în 
Hristos. Numai așa ne vom izbăvi de puțină-
tatea sufletului și de viforul ispitelor și al ma-
nipulărilor. Numai așa, alcătuind o turmă 
cât de mică, dar unită, vom asculta doar de 
Păstorul cel Bun, iar nu de cei care se cred 
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tari și amăgesc mulțimile spre scopuri pro-
fitabile doar pentru ei.  

Acestea sunt cu atât mai valabile pentru 
noi, românii din diaspora. Iată-ne, risipiți 
pretutindeni, departe de casele noastre 
părintești, departe de meleagurile noastre 
natale, departe de țară și de glie. Dezrădă-
cinați fiind, continuăm, însă, să purtăm în 
inimile noastre dorul țării, al părinților și al 
bunilor pe care i-am lăsat în urmă, dorul co-
lindelor și al bunei miresme a sărbătorilor 
de odinioară. Suntem aici, departe de copi-
lăria și de tinerețile noastre, dar putem și tre-
buie să fim aproape de Pruncul Cel Sfânt 
născut în ieslea Betleemului. Putem și tre-
buie să fim asemenea magilor străini, călău-
ziți de Steaua cea minunată spre Hristos. 
Să transformăm înstrăinarea noastră de țară 

în înstrăinare de 
lume, iar șederea 
noastră sub Steaua 
Polară în năzuință 
către Cer și călău-
zire către Mântui-
torul, Cel care as-
tăzi unește Cerul 
cu Pământul prin 
Întruparea Sa.  Iar 
risipirea să o trans-
formăm în prilej 
de frățietate și de 
strângere a rându-
rilor, astfel încât să 
auzim de la Dom-
nul cuvintele: „Nu 
te teme turmă mică, 
pentru că Tatăl vos-
tru a binevoit să vă 

dea vouă Împărăţia” (Luca 12, 32).  
Minunându-ne de pronia lui Dumnezeu 

și călăuziți fiind de Steaua Betleemului, să 
ne închinăm împreună cu magii și păstorii 
Pruncului Iisus din iesle și Prea-curatei Sale 
Maici, ca apoi, în aceste ținuturi nordice, 
sub Steaua Polară, să îi aducem continuu în-
chinare și ofrandă în Betleemul Bisericii, 
primindu-L pe așternutul proaspăt din ies-
lea inimii noastre. Să punem la suflet cuvin-
tele Maicii Domnului și să ne închinăm 
viețile Pruncului Întâi-Născut, ca cel mai de 
preț dar pe care i-L putem aduce! 

Al Vostru slujitor, frate și prieten, de tot 
binele voitor și fierbinte rugător, 

† Episcopul Macarie 
al Europei de Nord
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P roblema iertării este una de căpătâi, pentru că suntem o omenire căzută și avem 
toți nevoie de iertarea dumnezeiască. În Vechiul Testament, iertarea era abor-
dată exclusiv în relația dintre Om și Dumnezeu. Hristos va aduce o altă învățătură 
(pentru evrei cu totul nouă), și anume iertarea între oameni, care înlocuiește 

faimosul precept vetero-testamentar „ochi pentru ochi și dinte pentru dinte” (Lev. 24, 
20), dar și ideea că iertarea trebuie să fie reciprocă, pe care o va dezvălui în rugăciu-
nea definitivă Tatăl Nostru (cererea a cincea: „Şi ne lasă nouă datoriile noastre, precum 
și noi le lăsăm datornicilor noștri”). Marele biblist Jean Carmignac, care a scris un tratat 
magistral despre Tatăl Nostru1, spune că acest caracter reciproc al iertării este una din-
tre cele două mari noutăți ale rugăciunii Tatăl Nostru față de Vechiul Testament (cealal-
tă fiind lupta împotriva ispitei, care se găsește în cea de a șasea cerere).

Apostolii, ca niște buni evrei evlavioși, sunt șocați (nu numai pentru lucrul acesta, 
ci pentru toate noutățile vrednice de mirare din cuvintele Domnului). Şi vedem în 
Evanghelie că tot ei vor profita de anumite împrejurări pentru a-L descoase mai înde-
aproape pe Domnul asupra anumitor puncte, spre a fi siguri că au înțeles (din fericire 
pentru noi!). Așa se întâmplă și aici.

Înainte de a intra în miezul subiectului, adăugăm că înțelegerea acestei probleme 
este îngreunată de opiniile  lumii de faţă, și mai ales de ideologiile dominante, care pro-
vin aproape toate din filosofia zisă a „Luminilor” (secolul al XVIII-lea), care avea drept 
scop să „elibereze” oamenii de „povara” religiei [creștine], în realitate să-i îndepărteze 
de Biserică și de Dumnezeu. Acești filosofi calificau drept „progres”2 faptul de a se încre-

1. Pr. Jean Carmignac a fost unul dintre cei mai mari bibliști ai secolului XX, un excelent specialist în ebra-
ică, și a lucrat mult timp asupra manuscriselor de la Marea Moartă. Opera sa magistrală a fost teza des-
pre Tatăl Nostru, publicată în 1969. Cititorul se poate referi la conferința mea, „Tatăl Nostru: o rugă-
ciune dumnezeiească pentru Om”, care folosește în esență lucrările lui,  și care se poate găsi pe situl 
parohiei mele [www.sainte-genevieve-paris.fr], urmând să fie publicată curând de editura Apostolia.

2. Când Soljenițân a venit în Vendeea pentru inaugurarea Memorialului Martirilor Vendeeni, în 1993, 

MUSTRAREA FRĂȚEASCĂ 
ȘI IERTAREA

Nu există iertare fără pocăință
(Mt. 18, 15-18 ; 21-22. Lc. 17, 3-4)
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de numai în inteligența omenească și de a 
crede că Omul își este suficient sieși. De 
fapt, era vorba – și este încă – despre Omul 
fără Dumnezeu, ceea ce reprezintă o ere-
zie. Acest pseudo-umanism va da naștere 
tuturor tiraniilor și tuturor genocidelor2 
pe care istoria le cunoaște de două secole 
încoace. Adevăratul umanism este îndum-
nezeirea Omului, căci este soarta pe care 
Tatăl ceresc i-a menit-o. Iar adevăratul și 
singurul progres al Omului este de a se 
asemăna cu Dumnezeu.

a spus: „[acest genocid este] o încununare în-
grozitoare a progresului la care se atât a visat 
secolul al XVIII-lea”. Lenin a venit în Vendeea 
în 1910 pentru a vedea cum au făcut republi-
canii francezi pentru a nimici poporul creștin 
din ţinutul acesta. Unul dintre primele lui is-
prăvi avea să fie crearea Gulagului, în 1919, pen-
tru a-i distruge pe cei care nu erau comuniști, 
în primul rând pe țărani și clerul. Iar naziștii vor 
merge în Uniunea Sovietică pentru a vedea cum 
procedează comuniștii ca să-și nimicească 
dușmanii. Un trist „progres”…

Unul dintre marile aspecte ale acestei 
filosofii – mai degrabă o ideologie, un 
„mesianism”3 –, care își are sursa în scrieri-
le lui Jean-Jacques Rousseau, spune că 
Omul este bun prin fire, și deci că nu a pă-
cătuit și nu are nevoie să se pocăiască, dar 
societatea este aceea care l-a înrăit (ceea ce 
este o inepție intelectuală) și că trebuie deci 

3. Mesianismul este o doctrină și o mișcare cu car-
acter universal, care tinde să rezolve dificultățile 
terestre, mai mult, să salveze omenirea, copiind 
în mod conștient sau inconștient noțiunile 
iudaice și creștine în această privință, însă fără 
adevăratul Mesia, Iisus Hristos. După cum a 
arătat foarte bine marele specialist al acestei ches-
tiuni,  Edouard-Marie Gallez,  toate mesiani-
smele istorice, de la esenieni până la comuniști, 
trecând prin Islam, împart omenirea în „puri” și 
„impuri”, purii fiind conștiința omenirii și având 
drept vocație eradicarea celor impuri, prin toate 
mijloacele (cf. primul volum al tezei sale „Mesia 
și profetul său: la originile Islamului”, 2012, care 
este în întregime consacrată mesianismelor și 
originilor acestora).
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eradicate toate elementele rele ale societății, 
ceea ce va duce la persecuții și genocid.

Biserica nu este din lume (este de la 
Dumnezeu), dar ea trăiește în lume, iar 
Creștinii sunt și ei influențați de cugetele 
lumii. Când auzim că se strigă urbi et orbi, 
ca o apoftegmă, că „trebuie să iertăm”, ui-
tându-se a doua parte a mesajului lui 
Hristos, avem de a face, la drept vorbind, 
cu o erezie, pentru că este privilegiat un 
aspect al mesajului în detrimentul celor-
lalte. Astfel, cuvântul lui Dumnezeu este 
mutilat, deviat (și anulat). Acest lucru îl 
reproșa Hristos fără încetare marilor 
preoți, cărturarilor și fariseilor, dar Biserica 
reproduce adesea păcatele lui Israel…  

Să intrăm acum în subiectul care ne 
interesează și să situăm mai întâi contex-
tul evanghelic.

La Sf. Matei, lucrurile se petrec după 
Schimbarea la Față și după prima vestire 
a Patimilor, deci către sfârșitul celui de-al 
doilea an de misiune a lui Hristos, chiar 
după momentul când ucenicii Îi pun o în-
trebare care ne poate părea ciudată: „Cine 
este cel mai mare în Împărăția Cerurilor?”. 
Iisus le va răspunde printr-un lung dis-
curs, în care vorbește mult despre cei 
„mici” (după ce a chemat un copil în mij-
locul lor – pentru că Hristos nu se situea-
ză niciodată la un nivel abstract: tot ceea 
ce spune este „adevărat” și concret), des-
pre sminteli (care sunt inevitabile, și o 
nefericire pentru cei ce le cauzează [nu 
pentru cei care le dau pe față], după cum 
subliniază Sf. Ioan Gură de Aur). La puțină 
vreme după aceea, abordează subiectul 

care ne interesează aici. După care le va 
istorisi pilda Talanților4 pentru a-Şi ilus-
tra cuvintele, ca un adevărat pedagog.

La Sf. Luca ne aflăm într-un context 
apropiat de cel din Sf. Matei, însă mai greu 
de situat5: cu toate acestea, el redă discur-
sul lui Hristos, care este mult mai scurt, 
chiar după învăţătura despre sminteli, în-
soţindu-l de episodul cu Zaheu (sfârșitul 
urcării către Ierusalim) și de pilda Minelor 
(variantă a pildei Talanților)4.

La Sf. Matei, Hristos tocmai a istori-
sit pilda Oii pierdute6 (însă mult mai suc-
cint decât la Sf. Luca) și sfârșește zicând: 
„Astfel nu este vrere înaintea Tatălui vos-
tru, Cel din ceruri, ca să piară vreunul 
dintr-aceștia mici”. Ce revelație extraor-
dinară, izvor de nădejde necontenită – 
veșnică – pentru oameni! Însă termenul 
folosit de Domnul („mic”: în greacă: mi-
cros) este interesant: trebuie comparat cu 
cel al Sf. Luca: „un singur păcătos care se 
pocăiește”. Este vorba deci despre unul 
mic duhovnicește, adică de o persoană 
care are conștiința păcatului său [falsa 
măreție, falsa putere, mândria], a micimii 
sale dinaintea lui Dumnezeu, și se 
pocăiește. Putem apropia toate acestea de 

4. Pentru pilda Talanților (și cea a Minelor) citi-
torul poate consulta articolul meu din Apostolia, 
nr. 79, octombrie 2014.

5. Cronologia Sf. Luca este mai greu de înțeles 
decât cronologia Sf. Matei și Marcu, aflată în 
perfectă concordanță (însă Matei și Petru [Sf. 
Marcu a scris Evanghelia pe care o propovăduia 
Petru la Roma] sunt martori oculari).

6. Pentru Oaia pierdută cititorul poate consulta 
Apostolia, nr. 112-113, iulie-august 2017.
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expresia folosită de Hristos în prima 
Fericire („Fericiți cei săraci cu duhul …”, 
adică cei care au conștiința că nu sunt ni-
mic fără Dumnezeu și care așteaptă totul 
de la Dumnezeu, singura lor bogăție).  Iată 
că suntem deja introduși în subiect.

Hristos continuă, probabil ca răspuns 
la o întrebare ca aceea pe care o va for-
mula Petru, la 18, 21 („… de câte ori va 
greși faţă de mine fratele meu și-i voi ierta 
lui?” – vom reveni asupră-i), și spune: „De-
ţi va greși ţie fratele tău, mergi, mustră-
l pe el între tine și el singur”. Şi insistă: iar 
de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau 
doi, ca din gura a doi sau trei martori să 
se statornicească tot cuvântul. Şi de nu-i 
va asculta pe ei, spune-l Bisericii [Comuni-
tății]. Iată ceva foarte diferit de ideologi-
ile așa-zis umaniste. Hristos nu ne învață 
să spunem că toți sunt buni și drăguți 
(după cum spun „utopiștii”). Păcatul – 
care este răul – există la om, este o reali-
tate. Iar aproapele meu – ca și mine – poate 
fi păcătos, greșind față de mine sau față de 
alții. „Mustră-l”, fă-l să înțeleagă faptul că 
a făcut rău celorlalți, că purtarea lui nu 
este pe placul Dumnezeu și că trebuie să 
facă efortul de a se schimba. Poartă-te ca 
Dumnezeu față de fratele tău. La Sf. Luca, 
vorba lui Hristos este încă și mai puter-
nică: „dojenește-l”. Constatăm că în Evan-
ghelie, Hristos, Care este pilda noastră 
desăvârșită și care face întotdeauna ceea 
ce poartă omul către fapta bună (după 
cum spune Sf. Ilarie de Poitiers), dojenește 
adesea oameni (mici sau mari), grupuri 
sau clanuri (Sinedriul, fariseii…), chiar și 

pe prietenii Săi, ucencii, sau mulțimea, 
poporul.

Aici, acest lucru înseamnă a iubi pe 
aproapele. Când un copil face o prostie 
mare, cu urmări care pot fi grave, părinții 
îl ceartă. Dar fac asta pentru că îl iubesc 
și pentru că se gândesc la viitorul lui. În 
cazul de faţă suntem întru același gând. A 
iubi pe aproapele care ne face rău înseam-
nă a-l mustra, și deci a-l ajuta7 să-și dea 
seama și să se schimbe. Această mustrare 
frățească are drept scop să mântuiască și 
nu să distrugă. Nu este vorba despre o ju-
decată8 de valoare absolută – care nu 
aparține decât lui Dumnezeu –, ci despre 
discernământ8.

Iar metoda pe care ne-o arată Domnul 
este treptată și remarcabilă: mai întâi sin-
guri, apoi împreună, față către față, pen-
tru a nu-l discredita pe aproapele, pentru 
că poate fi vorba doar de o cădere punc-

7. Sf. Ioan Gură de Aur: „…în dorința sinceră de 
a-l ajuta să îndrepte această greșeală… ” și, mai 
departe: „…ca să le pară rău că au făcut aceas-
tă greșeală…”.  (Omilia 60 la Sf. Matei; PSB – 
Sf. Ioan Gura de Aur, Scrieri 3, Omilii la Evan-
ghelia dupa Matei).

8 „A judeca”, în română ca și în franceză, are două 
sensuri diferite: fie un sens formal și juridic (a 
achita sau a condamna), fie un sens intelectu-
al și duhovnicesc, care este acela de a avea o 
opinie justă, și deci discernământ. Auzim ade-
sea spunându-se: nu trebuie să judecăm [pe 
ceilalți]. Desigur, nu trebuie să ne punem în 
locul lui Dumnezeu – și deci nu trebuie să con-
damnăm –,  dar trebuie să încercăm întotdeau-
na să avem o opinie justă asupra oamenilor și 
a situațiilor, și deci să avem discernământ. Dum-
nezeu ne-a cerut să fim buni, după cum El Însuși 
e bun, dar nu să fim proști, lipsiți de inteligență.
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tuală, de circumstanță, 
apoi cu doi sau trei mar-
tori, ceea ce este obiec-
tiv, dar rămâne discret, și 
în sfârșit dinaintea între-
gii comunități, pentru că 
și ea trebuie păzită și apă-
rată de un eventual „lup”, 
de un prădător. S-ar pu-
tea însă ca această meto-
dă să nu fie întotdeauna 
posiblă, pentru că per-
soana vinovată nu este 
neapărat prezentă și nici 
dornică de a fi prezentă, 
că poate fi violentă, ori 
că victima poate fi ea 
însăși prea emotivă pentru a acționa. Dar 
mustrarea poate fi făcută și în scris sau prin 
mijlocirea altora. Se poate face apel și la 
alții9, care au haruri pe care noi nu le avem 
(aceștia sunt cei „doi sau trei martori). 
Important este ca vinovatul să știe că a fă-
cut rău, lucru fără de care nu s-ar putea 
schimba.

Şi apoi? Hristos merge mai departe, la 
Sf. Luca: „dacă se va pocăi10, iartă-l”. Iată 
un lucru cu adevărat ziditor și care este un 
frumos răspuns  – dumnezeiesc – la ideo-
logiile înșelătoare și mincinoase, ca și la 
sentimentalismul religios. „Dacă se va po-
căi…”: iertarea este un dar, dar nu este 

9. Sf. Ioan Gură de Aur: „Dacă ești prea slab de 
unul singur, ia-ți ajutor, cheamă unul sau doi 
martori … ”.

10. Sf. Ioan Gură de Aur: „ …dacă recunoaște că 
a greșit… ” (ibid.).

nici formală (am spus cuvântul, deci s-a 
rezolvat), nici automată: iertarea nu poa-
te fi primită fără pocăință.  Trebuie în-
totdeauna să oferim iertarea, să deschidem 
ușa către iertare. Dar persoana vinovată – 
păcătosul – poate intra sau nu, poate pri-
mi această iertare în inima sa –  prin 
pocăință – sau nu. Pocăința este singura 
care îngăduie să se primească iertarea. 
Ceea ce este valabil pentru oameni între 
ei este valabil și pentru relația omului cu 
Dumnezeu. Dumnezeu ne deschide me-
reu ușa iertării Sale, chiar și celor din iad 
(după cum i-a spus Hristos Sfântului 
Siluan, când se găsea în iadul duhovnicesc 
cel veșnic), dar omul este liber să intre sau 
nu. Dacă am putea să primim iertarea fără 
pocăință, ar însemna, parodiindu-l pe Sf. 
Pavel, că jertfa lui Hristos nu a folosit la 
nimic. Într-adevăr, dacă am putea primi 



A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 9   •   D E C E M B R I E  2 0 1 820

T Â L C U L  E V A N G H E L I E I

iertarea fără pocăință, adică să fim mântuiți 
fără să renunțăm la păcat, fără să ne schim-
băm, fără să ne îmbrăcăm în Hristos, de 
ce ar mai fi murit Hristos pentru noi pe 
Cruce? Dar Dumnezeu nu poate să sileas-
că omul să se alăture „bunei Sale voiri”, 
nici pe cele omenești, nici pe cele îngerești, 
pentru că libertatea făpturilor omenești și 
îngerești este un chip al libertății făpturii 
dumnezeiești. Dacă ar face asta, nu ar mai 
fi conform cu El Însuși. Este singurul lu-
cru pe care Dumnezeu nu-l poate face pen-
tru noi: să se pocăiască în locul nostru. De 
aceea iadul este veșnic: nu este vorba des-
pre un decret dumnezeiesc, de o decizie a 
Marelui Sfat dumnezeiesc: este consecința 
libertății persoanelor.

Există un corolar pastoral la această 
învățătură a lui Hristos. Noi preoții, care 
suntem chemați să ascultăm spovedania 
credincioșilor, pentru ca ei să poată fi 
dezlegați de păcatele lor, întru viaţă, con-
statăm adesea că există derive „formalis-
te” ale spovedaniei. Mergem să ne spove-
dim pentru că așa e regula, și, să îndrăznim 
să spunem lucrurilor pe nume, pentru că 
asta face parte din cultura religioasă. Dar 
vedem adesea credincioși care nu expri-
mă nicio pocăință, nici măcar pentru pă-
cate grave, și poate chiar mai rău decât atât, 
încep din nou să facă aceleași păcate înda-
tă după spovedanie (am fost martor la ase-
menea lucruri)11. Harul dumnezeiesc al 

11. Uneori vedem lucruri și mai rele, chiar în pub-
lic. Am văzut odată la televizor un episcop 
apărându-l cu tărie pe unul dintre preoții săi, 
care era pedofil, condamnat de justiție, fără cea 

iertării, pe care am primit-o de la episco-
pii următori Apostolilor, adică de la Hristos 
Însuși, mare preot în veac și cap al Bisericii, 
este prezent și acum, într-adevăr, dar el nu 
poate intra într-o inimă care nu se pocăiește 
și care-l respinge, pentru că nu este nici 
magic, nici automat: el presupune o pocă-
ință sinceră și adevărată a penitentului11. 
Acest lucru înseamnă că persoana care se 
poartă astfel nu a primit cu adevărat ierta-
rea lui Dumnezeu, și că nu pot exista roa-
de duhovnicești. E ușor să înșeli un preot, 
dar pe Dumnezeu nu-L poți înșela.     

Şi ce se întâmplă cu cel care nu vrea să 
asculte pe nimeni? Hristos dă răspunsul 
la Sf. Matei: „să-ţi fie ţie ca un păgân și va-
meș”, ceea ce înseamnă: să fie alungat din 
comunitatea celor credincioși, de fapt din 
Biserică. Este o condamnare care seamă-
nă cu cea din pilda Talanților, unde dator-
nicul nemilos (care s-a bucurat de ierta-
rea lui Dumnezeu, dar care o refuză 

mai mică milă pentru copiii violați, motivând 
simplu faptul că acel preot se „spovedise”, și 
deci fusese în mod automat iertat. Iar preotul 
susnumit a făcut apel la condamnarea în justiţie, 
ceea ce înseamnă că nu avea nicio pocăință. Să 
amintim totuși că pedofilia, care este violarea 
unui copil, nu este numai o crimă, după legile 
statului, ci și un sacrilegiu, căci un preot are 
drept chemare să aducă viața, mântuirea întru 
Hristos, și nu să fie aducător de moarte. Şi lu-
crurile sunt încă și mai grave când victimele 
sunt „unul dintre aceștia mici care cred în Mine”, 
despre care vorbește Hristos chiar înaintea 
pericopei pe care tocmai am studiat-o (Mt 18, 
6): El prorocește atunci vinovaților o pedeapsă 
îngrozitoare (aceea de a fi înecați cu o piatră 
de moară de gât). Penitența nu este un joc!
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aproapelui său, adică refuză să se schim-
be) este „dat pe mâna chinuitorilor”. Este 
o imagine a iadului12.

Apostolii sunt probabil uluiți, căci 
noțiunea de iertare era puțin dezvoltată în 
Vechiul Testament și se referea exclusiv la 
relația Omului cu Dumnezeu, niciodată la 
cea dintre oameni. Petru, care este mereu 
îndrăzneț și vorbește adesea în numele 
celorlalți, se apropie de Hristos și insistă: 
„Doamne, de câte ori va greși faţă de 
mine fratele meu și-i voi ierta lui? Oare 
până de șapte ori?” (ceea ce pare deja un 
număr enorm). Răspunsul lui Hristos este 
imediat și fără apel: „Nu zic ţie până de șap-
te ori, ci până de șaptezeci de ori câte șap-
te” (ceea ce înseamnă de 490 de ori)13. 
12. Sf. Ioan Gură de Aur: „…pentru ca această alun-

gare să le îngăduie să recunoască în sfârșit răul 
pe care l-au făcut”. Hristos îi spune ceva asemă-
nător Sf. Siluan cu privire la iad, care este ulti-
ma posibilitate ca Dumnezeu să aducă inimile 
învârtoșate la pocăință, fără să le silească. Se 
regăsește acest cuget în Acatistul celor adormiți, 
scris de un episcop ortodox rus, într-un lagăr de 
concentrare comunist, unde și-a aflat moartea 
(al cincilea și al șaselea condac).

13. Aceste numere sunt preluate din Facere 
(Lameh, Fac. 4, 24): „… Dacă pentru Cain va 
fi răzbunarea de șapte ori, apoi pentru Lameh 
de șaptezeci de ori câte șapte!”, de unde că 
Dumnezeu îi acorda o protecție lui Cain, deși 
fusese ucigașul fratelui său Abel (aici vedem 
deja milostivirea lui Dumnezeu pentru cel pă-
cătos). Traducerea denumirii numerelor 
grecești și latinești nu este ușoară. Am consul-
tat numeroase ediții ale Bibliei în care se regă-
sesc cele două numere: 77 (Biblia de la 
Ierusalim, cu o rezervă în notă) și de șaptezeci 
și șapte de ori câte șapte, adică de 490 de ori 
(Bible polyglotte de Vigouroux, Osty, TOB…); 

Oricare ar fi numărul exact, 77 sau 490, 
acest număr este foarte mare: el oglindește 
milostivirea dumnezeiască. Însă trebuie să 
remarcăm că Hristos nu spune: „întotdeau-
na”, ceea ce înseamnă că există o limită. 
Această limită reprezintă judecata dum-
nezeiască. Dacă nu ar exista o limită, omul 
ar putea rămâne pururea rău. Este necesar 
să poată exista la un moment dat o verifi-
care duhovnicească. Ceea ce Domnul ara-
tă între oameni este un chip a ceea ce este 
între om și Dumnezeu.

La Sf. Luca, Hristos confirmă ceea ce 
aflăm la Sf. Matei, zicând „de șapte ori într-
o zi” (ceea ce este mult). Însă insistă din 
nou asupra pocăinței, în mod explicit: „Şi 
chiar dacă îţi va greși de șapte ori într-o zi 
și de șapte ori se va întoarce către tine, 
zicând: Mă căiesc, iartă-l”. Nimic mai lim-
pede. Legătura între pocăință și iertare 
este absolută.

Un om care nu se pocăiește nu poate 
primi iertarea. Acest lucru este valabil în-
tre oameni, dar și –  mai ales – între om și 
Dumnezeu.

Pr. Noël TANAZACQ, Paris

În Noul Testament interlinear greco-francez 
(Nouveau Testament inerlinéaire grec-français), 
de Carrez, grecescul ebdomêkontaxis epta este 
tradus cu „șaptezeci de ori câte șapte”, ceea ce 
se poate interpreta în două feluri [latină: sep-
tuagies septies]. La Sf. Efrem Sirul, care era de 
limbă și cultură aramaică, găsim de 77 ori câte 
7 [în total 539]!  Se vede că eleniștii și latiniștii 
nu sunt de acord între ei. Nu mă pronunț asu-
pra acestui lucru, căci cunoștințele mele ling-
vistice nu-mi permit.



A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 9   •   D E C E M B R I E  2 0 1 822

C ine nu se va minuna de pogorământul 
Domnului? Sus slobod, și jos scris în 

condici! Sus Fiu, și jos rob! Sus Împărat, și 
jos năimit! Sus bogat, și jos sărac! Sus în-
chinat, și jos numărat între birnici (plătitori 
de biruri)! Sus având scaun dumnezeiesc, 
și jos odihnindu-se în peștera sărăcăcioasă! 
Sus, sânul cel necuprins și părintesc, și jos, 
un loc hrănitor de dobitoace și o peșteră! 
Sus, lucruri mari, și jos, scutece mici: Cel 
ce dezleagă păcatele Se înfașă, Cel ce 
hrănește e hrănit, Cel necuprins Se vede 
Prunc, Cel ce sloboade izvoare Se împru-
mută de la sâni, Cel ce le poartă pe toate Se 
lasă purtat în chip netâlcuit, Cel ce pretu-
tindenea este, nefiind scris împrejur într-un 
loc, se scrie împrejur. (…)

N u fără rost s-a făcut nașterea Domnu-
lui din Fecioară; nu fără rost S-a 

înfășat în scutece; nu fără rost suge sânul; 
nu fără rost S-a culcat în iesle; nu fără rost 
este chemat la înscrierea lui August împă-
ratul. Toate sunt pentru ceva, și către ceva, 
și cu închipuire. Hristos Se naște din Fe-
cioara ca să-l îndrepte pe Adam cel întâi 
zidit, cel zidit din pământul fecioară, din 
ţărână. Se înfașă cu scutece ca să dezlege 

APOFTEGME

lanțurile păcatelor noastre, să dezlege legă-
turile cu legături, după graiul cel zis că fie-
care se strânge cu legăturile păcatelor. Sâni 
a supt ca să izvorască laptele darului, pe care 
l-a izvorât din coasta Sa. S-a culcat în iesle 
ca să îndrepte necuvântarea omenirii și să 
Se facă hrana pentru amandouă neamurile. 
A norodului păgânesc și a celui iudaic pen-
tru care s-a scris: „Între două neamuri vei fi 
cunoscut”. A primit înscrierea cezarului Au-
gust ca să îndrepteze nerânduiala cea lu-
mească, căci înscrierea aceasta s-a făcut ar-
vună a bunei rânduieli celei lumești. 

Sf. Atanasie cel Mare

D acă te îndoiești că ai să ajungi fiu al 
lui Dumnezeu, atunci încredințează-

te de aceasta prin aceea că Fiul lui Dumne-
zeu S-a făcut Fiu al omului. (…) Căci Fiul 
lui Dumnezeu nu S-ar fi smerit în zadar atât 
de mult dacă nu ar fi vrut să ne înalțe pe 
noi. S-a născut după trup ca tu să te naști 
după Duh, S-a născut din femeie ca tu să 
încetezi a mai fi fiu al femeii. Pentru aceas-
ta, Fiul lui Dumnezeu a avut o dublă naștere: 
una mai presus de noi și alta asemenea nouă. 
Pentru că S-a născut din femeie, se asea-

NAȘTEREA DOMNULUI
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mănă cu noi, dar pentru că nu 
S-a născut nici din sânge, nici 
din voie trupească sau bărbă-
tească, ci de la Duhul Sfânt, 
ne arată nașterea cea mai pre-
sus de noi, nașterea cea viitoa-
re pe care ne-o va dărui nouă 
de la Duhul. 

Sf. Ioan Gură de Aur

C ând S-a născut Domnul 
nostru din Fecioara Ma-

ria, a adus lumii întregi o pri-
măvară veselitoare, întorcân-
du-o către înnoire. Căci, 
născându-Se Domnul și Dum-
nezeul nostru, ne-a izbăvit din 
iarna înșelăciunii și din frigul 
rătăcirii și ne-a întors către pri-
măvara bucuriei după ce a luat 
asupră-Şi chipul nostru și l-a 
înnoit și prin luarea trupului 
Său. Astăzi S-a născut cel Unul-
Născut, Fiul lui Dumnezeu, 
raza slavei Lui, Chipul de-a pu-
ruri vieţuitor și ipostasul Lui, 
și Cuvântul Tatălui, prin care 
veacurile s-au făcut. Însuși 
Dumnezeu Cuvântul S-a făcut 
ipostas trupului, precum și 
trup însuflețit și cuvântător. 
Pentru aceea nu îl numim om 
îndumnezeit, ci îl mărturisim 
Dumnezeu înomenit.

Sf. Ioan Damaschin
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Dicţionar   
LITURGIC
DESPRE DOXOLOGIE

D oxologia „este formată din imnuri 
scurte și concrete sau grupe de stro-
fe, al căror conținut îl reprezintă 

lauda adresată Sfintei Treimi, începând în-
totdeauna cu termenul „Slavă” (Δόξα). 
Într-un cadru liturgic general poate fi desem-
nată ca doxologie orice formă de rugăciune 
sau cântare ce laudă măreția și iubirea de 
oameni a lui Dumnezeu”1.   

Cele mai cunoscute doxologii din cul-
tul Bisericii noastre sunt Doxologia mică 
(„Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”)  
și Doxologia Mare („Slavă întru cei de sus 
lui Dumnezeu și pe pământ pace, întru oa-
meni bunăvoire…”). 

Doxologia mică, o avem pe buze mai 
toată vremea, pentru că se găsește în multe 
locuri din cadrul slujbelor ortodoxe. Spre 
exemplu, ea introduce la slujba Vecerniei 

1. Konstantin Nikolakopolos, Imnografia ortodo-
xă la început și azi – Dicționar de termeni litur-
gici și imnologici, Editura Bazilica, București, 
2015, pp. 103-106.

sau la Utrenie o Slavă, doxastikon, stihiră sau 
imn reprezentativ dintr-un grup de imne. 
Poate fi Slava stihirilor de la Vecernie, Slava 
Stihoavnei de la Vecernie, Slava Laudelor 
de la Utrenie etc., un tropar al Născătoarei, 
un Antifon (antifoanele de la Utrenie, dar 
și cele de la Dumnezeiasca Liturghie) sau, 
pur și simplu, este ca o punte de legătură în-
tre diverse grupuri de psalmi (cum sunt stă-
rile catismelor sau cei șase psalmi ai Utreni-
ei) ori de rugăciuni. 

Doxologia mică este atestată în această 
formă sau în variante foarte asemănătoare2 
încă din secolul al IV-lea, și se pare că stator-
nicirea ei este strâns legată de transmiterea 
învățăturii de credință despre Sfânta Treime, 
2. Este cunoscută și formularea  antică Slavă Ta-

tălui prin Fiul, în Duhul Sfânt (pe care o va dez-
volta mai târziu Sfântul Maxim Mărturisitorul, 
atunci când va vorbi de purcederea Duhului 
Sfânt de la Tatăl, prin Fiul), dar și formularea 
Slavă Tatălui în Fiul și Duhul Sfânt, arătându-se 
prin acestea  unitatea și egalitatea Persoanelor 
Sfintei Treimi, dar și modul în care Dumnezeu 
Tatăl S-a descoperit și S-a slăvit în lume prin 
Fiul și prin Duhul Sfânt.
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într-un mod cât mai clar, sintetic și fără echi-
voc, în perioada în care își făcuse deja apariția 
erezia ariană. Astfel, la Sfântul Atanasie cel 
Mare găsim următoarele: „Să cinstești și să 
aduci rugăciuni pentru masă, și mâncarea și bă-
utura ta vor fi sfințite. Iar atunci când te vei ri-
dica de la masă, iarăși să mulțumești, zicând de 
trei ori: «Milostiv și îndurat este Domnul. Hra-
nă a dat celor ce se tem de dânsul»; Slavă Ta-
tălui și Fiului și Sfântului Duh”3, acum și pu-
ruri și în veci (după alte izvoare).    

De asemenea, Sfântul Vasile cel Mare, 
care consideră că această doxologie a apărut 
din tradiția nescrisă a Bisericii, spune: „ei (ere-
ticii) nu încetează să strige peste tot că lauda 
«împreună cu Duhul Sfânt» nu ar fi atestată 
în scris și multe altele de acest fel. S-a spus că este 
unul și același lucru a zice «Slavă Tatălui și Fi-
ului și Sfântului Duh» ori «Slavă Tatălui și Fi-
ului împreună cu Sfântul Duh.»”4.  

Doxologia Mare este o grupare de tex-
te vechi și nou-testamentare, care începe cu 
imnul îngerilor (Lc 2, 14), care a răsunat din 
cer la Nașterea Domnului Hristos („Slavă 
întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ 
pace, întru oameni bunăvoire”), urmat de ver-
suri din psalmi și aclamații adresate celor 
trei Persoane ale Sfintei Treimi, încheindu-
se cu Trisaghionul („Sfinte Dumnezeule...”). 
Aceasta reprezintă una dintre secțiunile cele 
3. Sfântul Atanasie al Alexandriei, Despre feciorie 

(14), în Despre feciorie – Vasile al Ancyrei și 
Pseudo-Atanasie al Alexandriei, Editura So-
phia/ Metafraze, București, 2014, p. 291.

4. Sfântul Vasile cel Mare, „Despre Sfântul Duh” 
(27), după  Konstantin Nikolakopolos, Imno-
grafia ortodoxă la început  și azi – Dicționar de 
termeni liturgici și imnologici, Editura Bazilica, 
București, 2015, pp. 103-106.

mai importante ale Utreniei, se cântă în con-
tinuarea Laudelor, în mod antifonic (de obi-
cei în mănăstiri, de către cele două strane) 
și pe glasul de rând al săptămânii.  

Unii dintre liturgiști consideră că o for-
mă mai nouă (sau mai veche) a Doxologiei 
pe care o cântăm astăzi ar putea fi Imnul re-
găsit în Constituțiile Apostolice (Cartea a 
VIII-a, cap. XII), care suna astfel: „Unul 
Sfânt, Unul Domn Iisus Hristos, întru slava lui 
Dumnezeu Tatăl în Duhul Sfânt! Binecuvân-
tat ești în veci. Amin [Rm. 1, 25]. Slavă întru 
cele înalte lui Dumnezeu și pe pământ pace, 
între oameni bunăvoire [Lc 1, 14]! Osana Fiul 
lui David! Binecuvântat Cel ce vine întru nu-
mele Domnului [Mt 21, 9; Ps 117, 26]! Dum-
nezeu este Domnul și S-a arătat nouă [Ps 117, 
27]! Osana întru cele înalte [Mt 21, 19]!” 5. 

Tot imn doxologic (de slăvire a lui Dum-
nezeu) sau doxologie poate fi considerată și 
creația Sfântului Niceta de Remesiana (338-
420), „Pe Tine Dumnezeu Te lăudăm…6, pe 
care o folosim în cult, la Slujba de mulțumire 
adusă lui Dumnezeu (în situația în care nu 
se cântă Doxologia Mare), și care are câte-
va stihuri aproape identice cu Doxologia 
Mare. 

Pr. Daniel Stîngă

5. Diacon Ioan I. ICĂ jr., Canonul Ortodoxiei (I) – 
Canonul Apostolic al primelor veacuri,  Editura 
Deisis, Sibiu, 2008,  p. 753.

6. În practică se cântă doar câteva stihuri alese 
din acest imn, care poate fi citit în întregime în 
volumul Opere, Sfântul Niceta de Remesiana,  
trad.  dr. Ovidiu Pop, Editura Sophia, București, 
2009, pp. 159-161.
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Unul din saluturile celor mai mulți dintre noi, creștinii, este „Doamne-ajută”, motiv 
pentru care vă propun o înțelegere a acestor două cuvinte. Poate că la o primă rostire a 
unui „Doamne-ajută” nu suntem conștienți de încărcătura lui, totuși, citind textele bibli-
ce și patristice, cred că vom deveni mai atenți la cât de important este să folosim sintag-
mele Scripturii și să le înțelegem sensul.

UNDE APARE EXPRESIA DOAMNE-AJUTĂ ÎN BIBLIE?
 
Una dintre slujbele, cunoscute de mulți dintre noi, în care se găsește rugăciunea „Doam-

ne ajută-mă” este Taina Sfântului Maslu. Aici, în Evanghelia a Şasea, ni se spune cum o fe-
meie din Canaan L-a rugat pe Mântuitorul s-o miluiască prin vindecarea fiicei ei poseda-
te; din cauză că Hristos o ignora, „ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă” 
(Mat. 15, 25); inițial a fost refuzată, spunându-i-se că „nu este bine să iei pâinea copiilor 
și s-o arunci câinilor”; însă rugăciunea acelei mame a fost însoțită și de gestul suprem de 
adorare, îngenuncherea, prin care noi ne aplecăm în fața sfintelor icoane, a sfintei evan-
ghelii, a sfintei cruci etc. Şi așa s-a învrednicit de lecuirea fiicei ei.

Sensul rugăciunii are în vedere vindecarea de o boală care cuprinde atât sufletul, cât și 
trupul. Verbul folosit aici, βοηθέω, semnifică „a cere ajutor”, „a ajuta pe cei în nevoi”, sau, 
simplu, „a ajuta”1 și se găsește în redările tămăduirilor: „Şi de multe ori l-a aruncat și în foc 
și în apă ca să-l piardă. Dar de poți ceva, ajută-ne fiindu-Ți milă de noi. Iar Iisus i-a zis: De 
poți crede, toate sunt cu putință celui care crede.” (Marc. 9, 22-24). Din textul de mai sus 
înțelegem că, atunci când oarecine Îi cerea lui Dumnezeu ajutorul, avea în minte mila Sa, 
ceea ce însemna că acela cerea să fie miluit, adică rostea Doamne miluiește-mă (-ne).

Un alt loc în care apare această rugăciune este în Fapt. 16, 9: „Şi noaptea i s-a arătat lui 
Pavel o vedenie: un bărbat macedonean sta rugându-l și zicând: Treci în Macedonia și ne 
ajută”. Aici se evidențiază direct rugăciunea prin care marelui Pavel i se cerea ajutorul, ca 
vestire a Evangheliei (Fapt. 16, 10). Așadar, a ajuta pe cineva înseamnă a face prezentă pu-

1 Semnificatul fundamental transpare în Fapt. 21, 27-28: „… iudeii din Asia, văzându-l în templu, au 
întărâtat toată mulțimea și au pus mâna pe el, strigând: Bărbați israeliți, ajutați! Acesta este omul care 
învață pretutindeni, împotriva poporului și a Legii și a locului acestuia.”.

Doamne-ajută
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terea lui Dumnezeu în el. Apocalipsa 
evidențiază și ea forma de ajutor ca scăpa-
re de un pericol iminent: „Şi pământul i-a 
venit femeii într-ajutor, căci pământul și-a 
deschis gura sa și a înghițit râul pe care-l 
aruncase balaurul, din gură.” (Apoc. 12, 16). 

DOAMNE-AJUTĂ  
ȘI ALTE RUGĂCIUNI 
ASEMĂNĂTOARE

În forma pe care o folosim astăzi, Doam-
ne-ajută reprezintă una din cele mai scurte 
rugăciuni pe care creștinii o întrebuințează; 
ea se aseamănă cu mult cunoscutul Doam-
ne miluiește (-mă) (Mat. 17, 15), care este 
o sinteză a rugăciunii minții: Doamne Iisu-
se Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă 
(pe mine păcătosul, robul Tău). O expre-
sie asemănătoare, folosită în popor, este 
Doamne ferește, care exprimă teama ca nu 
cumva să se petreacă vreun lucru rău; un 
echivalent similar ar fi Doamne apără (-mă), 
de un necaz, de o posibilă primejdie; un alt 
exemplu este Doamne izbăvește, Doamne 
scapă-mă, după cum a strigat sfântul apos-
tol Petru când se afunda (Mat. 14, 30).

Cred că este indicat să precizăm că une-
le sintagme amintite, dacă nu chiar toate, se 
găsesc în Scriptură. Astfel, Proverbele 24, 
12 spun că Domnul este conștient de creația 
Sa: „Dacă spui: «Nu-l cunosc pe acesta», 
află că Domnul cunoaște inimile tuturor.”. Iar 
în 1 Reg. 2, 2-3, de asemenea ni se spune: 
„Căci nu este (nimeni) sfânt precum Dom-
nul, și nu este (nimeni) drept precum Dum-
nezeul nostru; nu este (nimeni) sfânt afară 

de Tine. Nu vă făliți și nu vorbiți cu îngâm-
fare, să nu iasă vorbe mari din gura voastră, 
căci Dumnezeul cunoașterilor este Domnul și 
Dumnezeu care-și pregătește lucrările Sale.”. 
Ne mirăm cum Ana, mama lui Samuel, a 
concentrat în câteva fraze nu mai puțin de 
patru atribute divine fundamentale, prin 
care Îl chema pe Dumnezeu ca s-o ajute2.

Așa explicăm existența acestor însușiri 
divine îndreptate spre om, într-o rugăciu-
ne care este intitulată Rugăciune la toată li-
tia și procesiunea pentru chemarea milei lui 
Dumnezeu: „Tu ești bun, dar noi am făcut 
nelegiuire. Tu ești îndelung răbdător, dar noi 
vrednici de pedeapsă. …Ci încetează Doam-
ne; iartă, Doamne; îndură-Te, Doamne… 
Ceartă-ne pe noi, însă cu blândețe…”3. Deci, 
din puținele texte amintite înțelegem că 
Hristos este Domnul vieții și Izvorul vieții4, 
de aceea credinciosul i se adresează cu mul-
tă încredere, iar psihic își găsește în Dum-
nezeu și susținerea sufletească de care are 
atâta nevoie, într-o lume în care negația și 
răul cresc vertiginos și întunecă mintea și 
inima omului contemporan.

2. „Milostiv este Domnul și drept și Dumnezeul nos-
tru miluiește.” (Ps. 114,5). „Mergi și citește 
aceste cuvinte către miazănoapte și spune: În-
toarce-te la Mine, așezare a lui Israel, … căci Eu 
sunt îndurător … și nu voi fi mânios pe voi până 
în veac.” (Ier. 3,12).

3. Remarcăm aici stilul autorului inspirat şi 
punctând exact acele însuși divine prin care Îl 
ruga pe Yahweh să se milostivească asupra lui, 
formă de rugăciune care s-a păstrat și în Sfânta 
Tradiție a Bisericii noastre.

4. Molitfelnicul cel Mare, Editura Credința 
strămoșească, Iași, p. 421.
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ÎMI MĂRTURISESC 
CREDINȚA SPUNÂND 
„DOAMNE...”

Pentru a înțelege pe deplin că în doar 
două cuvinte se cuprinde un Crez și o măr-
turisire de credință, vom analiza succint 
apelativul Doamne. După cum vedem din 
versetele citate, acest Doamne Îl are în ve-
dere pe Mântuitorul Iisus Hristos, Cea de-A 
Doua Persoană a Preasfintei Treimi, născu-
tă din veci din Dumnezeu Tatăl și în timp 
din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. 
Deci, rostind Doamne, mintea noastră gân-
dește la Dumnezeu, Creatorul și Atoateții-

torul. Cuvântul traduce din ebra-
ică în limba greacă Numele cel 
mai presus de orice nume (Filip. 
2, 9), adică numele inefabil și de 
nepronunțat de către evrei. În 
Vechiul Testament, acest nume 
era alcătuit din următoarele patru 
litere: YHWH; ele formează o 
tetragramă. Origen ne dă urmă-
toarele informaţii despre nume-
le ku,rioj, în limba română Dom-
nul, adică despre traducerea celor 
patru litere: „Așadar este preţios 
lucru a se ști că cel care după 
Greci este pronunţat Ku,rioj, ace-
la este «Domnul», după adevă-
rata pronunţie a evreilor, «Ado-
nai» (substituent al lui YHWH). 
Căci Dumnezeu este apelat con-
form evreilor cu zece nume, din 
care unul este «Adonai», care 

este interpretat «Domnul». Şi de câte ori 
după evrei este zis (numit) Adonai, de atâ-
tea ori după greci este considerat «Dom-
nul», acesta semnificând modul de expri-
mare al Scripturilor.”5.

Se confirmă că LXX traduce Yhwh prin 
ku,rioj, care apare și ca nume hristic. În LXX  
se spune: „Acest nume, cu care Septuagin-

5. „Iar pe Începătorul vieții L-ați omorât, pe care 
însă Dumnezeu L-a înviat din morți.” (Fapt. 3, 
15); „Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât 
din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu 
va fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pen-
tru viața lumii este trupul Meu.” (Ioan 6, 51); 
„Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea și viața; cel 
care crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi.” 
(Ioan 11, 25).
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ta a transferat numele personal YHWH / 
Adonai, dar și pe cel de Adon, „Stăpân”, îi 
este aplicat lui Hristos de prima generaţie 
de creștini, mai întâi ca nume predicativ, în 
cea mai veche mărturisire de credinţă care-
i proclamă dumnezeirea (Fp. 2, 366; Rom. 
10, 9), ajungând să-i fie rezervat cvasi-ex-
clusiv lui, așa cum face apostolul Toma după 
înviere.”7.

Așadar, pronunțând doar vocabula 
Doamne s-ar cuveni ca, imediat, să am în 
mintea și inima mea unul din cele mai sfin-
te cuvinte, care îmi sintetizează istoria lui 
Dumnezeu, adică Scriptura Vechiului și a 
Noului Testament, care mă face prezent îna-
intea Lui și prin care eu mă ajut. De unde 
se impune o stare sufletească de pioșenie și 
mult respect față toate numele divine, și, 
prin extensie, față de orice cuvânt.

SINAXARE DE IERI  
ȘI VIAȚA DE AZI

De aceea, bine este și de folos să trăim 
având pe buze cuvintele inspirate și rostite 
de oameni credincioși; dacă avem prezen-
te în minte fie și numai câteva din locurile 
Scripturii în care Dumnezeu i-a ajutat pe 
cei rugători, atunci credința noastră va fi pu-
ternică și va tinde spre imitarea acelora, iar 
ajutorul divin nu va întârzia.

6. Origenis, Exegetica in Psalmos, Psalmus II, vers. 
1 şi 2, în col. Patrologiae Graecae, J.P. Migne 
(ed.), vol. 12, col. 1103.

7. „Cu siguranță să știe deci toată casa lui Israel 
că Dumnezeu, pe Acest Iisus pe care voi L-ați 
răstignit, L-a făcut Domn și Hristos.”

A spune „Doamne-ajută” înseamnă a-L 
face prezent pe Hristos într-o discuție, a-L 
implica pe Dumnezeu într-o lucrare a mea, 
a-L aduce pe Creatorul cerului și al pămân-
tului în timpul și în viața mea, spre a-mi fi 
prezent mie, după cum a fost prezent alto-
ra. Când rostesc cuvinte cu o încărcătură 
pozitivă îmi sfințesc mintea și inima, mă 
umplu de harul lui Dumnezeu și capăt pu-
terea de a transmite și altora ceva bun. În 
loc să mă folosesc de un limbaj neutru, ca 
să nu-l numim negativ, bine este și de folos 
să construim un psihic sănătos prin cuvin-
te, gesturi și meditații sănătoase.

A rosti „Doamne-ajută” având conștiin-
ţa îndreptată către sfinții Bisericii echivalea-
ză cu a-i invoca pe oamenii aceia, care și-au 
sfințit viața, și mai ales pe acei sfinți ale că-
ror nume cuprind înțelesul lucrurilor de care 
ne ocupăm aici. De exemplu, Azaria este 
numele unuia dintre cei trei tineri aruncați 
împreună cu prorocul Daniel în groapa cu 
lei, tineri care sunt pomeniţi în ziua de 17 
decembrie. Cuvântul în sine înseamnă „pu-
terea lui Yahweh”, „cel ajutat de Yahweh” 
(Dan. 1, 4-6). De aici au derivat numele de 
Azarie și Azoria. Un pasaj cu referire la un 
alt om care a fost numit așa se află în 1 Pa-
ralip. 6, 9-10. Lazăr, de care amintește Scrip-
tura ca fiind fratele Martei și al Mariei, este 
un nume care înseamnă „Dumnezeu ajută”. 
Alți sfinți care au purtat acest nume sunt 
Sfântul cuvios Lazăr din Magnezia, prăznu-
it pe 7 noiembrie, și Sfântul Lazăr Zugravul, 
prăznuit în ziua de 17 noiembrie.

Pr. Cristian Prilipceanu
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A lexandru Vaida-Voevod s-a 
născut în ziua de 27 februa-
rie 1872, în inima Transilva-

niei, la Olpret, azi Bobâlna, satul de 
unde s-a pornit revolta de la 1437. Fa-
milia sa veche și bogată se înrudea cu 
personalități atât politice, cât și religi-
oase din trecutul Transilvaniei, dintre 
care putem aminti pe Alexandru 
Bohățel, bunicul său, participant la 
Revoluția de la 1848, precum și pe epi-
scopii români uniți Ioan Bob și Ioan 
Lemeny. Titlul de Voevod i-a fost adă-
ugat numelui său datorită strămoșilor 

Alexandru
Vaida-Voevod

lui, care fuseseră înnobilați de către principele Tran-
silvaniei, Gabriel Bethlen, la 15 noiembrie 1627. 
Tatăl său, Dionisie Vaida, a fost participant la 
mișcarea națională a românilor transilvăneni, pe 
care a sprijinit-o material și moral. A urmat școala 
primară la Cluj, apoi s-a transferat la mai multe li-
cee din Bistrița și Brașov. Aici a fost educat după 
modelul german, fapt ce i-a permis mai târziu în-
scrierea la Facultatea de Medicină din cadrul 
Universității din Viena. Ca medic, a lucrat pentru 
o perioadă scurtă la Karlsbad, apoi s-a dedicat vieții 
politice. A fost membru al organizației studențești 
România jună din Viena, devenind președintele 
acesteia și fiind nelipsit de la evenimentele sfârșitului 
de veac. În anul 1901 s-a căsătorit cu Elena E. Sa-
frano, fiica unor negustori (greci) bogați din Brașov, 
cu care a trăit până la moartea acesteia, la 23 sep-
tembrie 1943. Au avut patru copii.

Alexandru Vaida-Voevod a colaborat cu Au-
rel C. Popovici la elaborarea, în 1891, a Replicii 
junimii academice române către studenții ma-
ghiari, drept răspuns la Memoriul studenților ma-
ghiari de la universitățile din Budapesta și Cluj. 
Prin acest document, bazat pe legile și datele sta-
tistice oficiale ale statului maghiar, erau evocate 
autonomia națională, federalismul și separarea ro-
mânilor și a ungurilor, din punct de vedere poli-
tic, astfel încât fiecare să aibă propriul teritoriu 
național în cadrul Imperiului Habsburgic.  

În 1893 a luat parte la Sibiu la Conferința 
Națională a Partidului Național Român, partid de 
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care și-a legat destinul. La Conferința de la 
Sibiu, președinte al partidului a fost ales dr. 
Ioan Rațiu și s-a hotărât elaborarea unui 
Memorandum al românilor, adresat împăra-
tului de la Viena. Memorandumul a fost redac-
tat pentru a susține revendicările românilor 
din imperiu și pentru a denunța politica de 
asuprire națională și intoleranța practicată 
de guvernul de la Budapesta. Alexandru 
Vaida-Voevod a asistat la elaborarea proiec-
tului de către Iuliu Coroianu, în casa buni-
cului său, Alexandru Bohățel. Împăratul 
Franz Joseph a refuzat să acorde audiență 
delegației, iar semnatarii și conducătorii 
acțiunii (printre care și Alexandru) au fost 
trimiși în judecată.

În anul 1910 a avut loc un impact drama-
tic în cariera sa politică și profesională, atunci 
când a fost înscris pe liste în trei circumscripții 
electorale, reușind să ajungă deputat în par-
lamentul de la Budapesta împreună cu alți 
patru membri ai Partidului Național Român 
și alături de trei slovaci. Este primit în antu-
rajul arhiducelui Franz Ferdinand, fapt ce îl 
determină să se implice din ce în ce mai pro-
fund în politica promovată de acesta. După 
asasinarea arhiducelui moștenitor, Vaida-Vo-
evod declară că nu mai există nicio speranță 
pentru Austria mare.

CONTRIBUȚIA SA  
LA MAREA UNIRE

La 12 octombrie 1918, Vaida-Voevod 
concepe celebra declarație de la Oradea, 
având la bază cele paisprezece principii ale 
președintelui Statelor Unite ale Americii, 
Woodrow Wilson. Declaraţia de la Oradea 

pretindea dreptul națiunii române din Aus-
tro-Ungaria de a-și alege așezarea ei ca 
națiune de sine stătătoare. Această rezoluție 
a fost citită câteva zile mai târziu de însuși 
Vaida-Voevod în parlamentul de la Buda-
pesta, fapt care a stârnit revoltă în sală, ceea 
ce i-a pus chiar viața în pericol.

La 1 decembrie 1918, Vaida-Voevod a 
participat la Marea Adunare de la Alba Iulia, 
unde a fost votată unirea Transilvaniei cu 
România. În urma acestui eveniment, Vai-
da-Voevod a devenit membru al consiliului 
dirigent pentru a pregăti unificarea adminis-
trativă cu vechiul regat. El a fost unul dintre 
cei patru delegați care au dus actul unirii la 
București, alături de episcopul ortodox Mi-
ron Cristea, de episcopul unit Iuliu Hossu și 
de Vasile Goldiș. A fost numit ministru de 
stat pentru Transilvania în primul guvern al 
României Mari. La 1 decembrie 1919, noul 
guvern este alcătuit sub conducerea lui Ale-
xandru Vaida-Voevod, vicepreședinte al Par-
tidului Național Român.

La 29 decembrie 1918, Parlamentul ra-
tifică legile prin care se consfințea Marea 
Unire. La 10 ianuarie 1920, primul minis-
tru pleacă la Paris, la Conferința de Pace, 
unde continuă lupta pentru recunoașterea 
unirii. Va continua să se implice în politi-
că în perioada interbelică, fiind ministru 
de interne în primul guvern condus de Iu-
liu Maniu. Își reia funcția de prim-minis-
tru al României în timpul crizei economi-
ce. Carierea sa politică se încheie în anul 
1940, într-un moment dramatic al istoriei 
României, an în care a făcut parte din con-
siliul de coroană convocat de către regele 
Carol al II-lea, în noaptea de 19-20 august, 
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prin care România Mare ceda Ungariei Ar-
dealul de Nord.

Ultima perioadă a vieții sale a fost tristă. 
Trăiește în lipsuri, apucă schimbarea pro-so-
vietică în România, este arestat apoi lăsat în 
arest la domiciliu în Sibiu, unde își găsește 
sfârșitul suferind de un cancer avansat. Se stin-
ge din viață la 19 martie 1950 și este îngropat 
în subsolul catedralei catolice din Sibiu.

Iuliu Maniu spune despre Alexandru Va-
ida-Voevod: „...Multe se vor scrie despre el. Din 
perspectiva istorică a oamenilor și faptelor se va 
cerne prin sita vremii calomnia și răutatea și va 
rămâne la suprafaţă adevărul. Se va constata 
de acord cu noi contemporanii nobleţea sufletu-
lui său, caracterul său antic, îmbrăcat uneori 
într-un umor sănătos, fascinator în conversaţie, 
care adesea dă lovituri dureroase, destinate ad-
versarilor săi. Se va spune că a întruchipat po-
runca veche pentru toţi conducătorii militari și 
politici de a fi „strajnici în luptă, mărinimoși în 
pace”. Se va constata cultura sa deosebită, cu cu-
noștinţe excepţional de multilaterale, câștigate 
prin lectură enormă, îngăduită de nopţile ne-
dormite. Toate acestea sunt însă abia cadre și 

detalii, care pot face interesant 
un om care a știut să se facă 
prin personalitatea sa văzut 
și simţit. Se va spune că a fost 
un animator al maselor cum 
puţini s-au născut în Ardeal 
și Banat. Dar praful vremii 
va acoperi capul de o rară re-
gularitate, cu frunte lată și ple-
te bogate, așezat pe un trunchi 
puternic, de înălţime exact cât 
trebuie, cât să mulţumească 
fantezia mulţimii. Se vor pier-

de și gesturile sugestive ale animatorului care, 
ca și actorul, se stinge deodată cu dispariţia fi-
zicului său, de care este în funcţie. Peste toate 
acestea se va examina și stabili esenţialul: ce a 
vrut? ce a făcut? și ce loc a ocupat el în evolu-
ţia politică a neamului românesc? Şi va trebui 
să constate cu noi împreună, care îi cunoaștem 
și ultima celulă din creier și cel mai intim colţ 
al inimii sale și care suntem martorii prodigi-
oasei sale activităţi politice, că a vrut și a lu-
crat consecvent și necontenit pentru realizarea 
unităţii naţionale și perfecţionarea socială a 
poporului românesc”. (Iuliu Maniu, la aniver-
sarea de 60 de ani a lui Vaida Voevod, în Che-
marea tinerimii române, an. VII, nr. 9, Cluj, 
28 Februarie, 1932.)

Bibliografie:
Neagoe, Stelian, Oameni politici români. Edi-

tura Machiavelli, București, 2007.
Maior, Liviu, Un părinte fondator al Româ-

niei Mari: Alexandru Vaida-Voevod, 
Fundația Transilvania  Leaders, 2018.

Pr. Mihail Damașcan
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SLAVĂ ȚIE, 
O, DUMNEZEULE, 

CĂ S-A NĂSCUT HRISTOS!
SF. TEOFAN ZĂVORÂTUL,

Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos

„Sărbătoarea Nașterii, pe care suntem chemați să o 
redescoperim în fiecare an până la sfârșitul vieții noastre, 

în taina sa nesfârșită, este proslăvirea prezenței lui Dumnezeu 
în om și în lume. Viața omului, condiția omenească, nu sunt 
absurde, precum nici istoria lumii nu este lipsită de sens. Păcatul 
e cel care lipsește omul de sensul vieții, aducându-i suferința și 
moartea. Domnul Hristos însă este prezent ca supremul sens a 
tot ce există. Cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut om, s-a revelat 
lumii prin Întrupare și prin lucrarea Sfântului Duh (...). În spatele 
fiecărei realități din această lume și în spatele fiecărui eveniment 
istoric se găsește un cuvânt al Cuvântului lui Dumnezeu”. 

Mitropolitul Iosif     
„Hristos, văzut și nevăzut, 

prezent în viața omului și a lumii”
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N așterea lui Hristos printre oa-
meni restabilește legătura în-
tre omul muritor, după căde-

rea în păcat a lui Adam, și omul veșnic, 
așa cum l-a făcut Dumnezeu, care poar-
tă în el Duhul Tatălui ceresc. Fără Viața 
pe care numai Hristos ne-o poate da, nu 
există o adevărată viață. De aceea, nașterea 
copilului Iisus este adevărata naștere a fi-
ecăruia dintre noi. Căci fără Hristos 
nașterea noastră în această lume este în 
același timp începutul vieții și al morții: 
„Omul începe să moară când începe să 
trăiască. (...) De ce te topești după cele 
ce nu sunt? Ce te uimești privind la cele 
stricăcioase? De ce te bucuri pentru cele 
deșarte? De ce întârzii lângă cele ce curg 
în timp? De ce te răpești în imaginații? 
De ce te veselești de cele pe care le vei 
lăsa cât de curând și de a căror vedere te 
vei lipsi în veci?” (Sf. Nicodim Aghiori-
tul – Paza celor cinci simțuri). 

Hristos s-a născut și a trăit în această 
lume, dar împărăția lui nu este din această 
lume (cf. Ioan 18, 36). Acesta este un ade-
văr fundamental al învățăturii lui Hristos, 
fără de care credința creștină nu ar avea ni-
ciun sens și nu ne-ar fi de nicio trebuință. 
De aceea, „cel ce gândește cele pământești, 
nu cele de Sus, prin însuși acest fapt se în-
toarce de la cuvântul lui Dumnezeu, îl 
disprețuiește și îl nesocotește”. (Sf. Tihon 
din Zadonsk – Despre îndatoririle creștinului 
față de el însuși). 

Omul modern a luat o direcție cu to-
tul opusă învățăturii lui Hristos, dat fiind 
că cea mai mare parte a timpului lucruri-

le acestei lumi îi stăpânesc în întregime 
mintea și inima. Așa încât, în zilele noas-
tre, Crăciunul seamănă tot mai mult cu o 
sărbătoare profană, o ocazie de a mânca 
bine, de a bea bine, de a face și de a primi 
cadouri... 

Când omul pune această lume și viața 
lui pământească în centrul existenței sale, 
el săvârșește un act de idolatrie faţă de 
ființa-i muritoare, deci, în ultimă instanță, 
idolatrizează moartea, care devine astfel 
destinația finală a existenței omenești. 
„Făcându-și din viață un idol, mai devre-
me sau mai târziu, omul încetează a mai 
înțelege pentru ce trăiește, ajungând ast-
fel la o stare de tulburare plină de deznă-
dejde.” (Starețul Nectarie de la Optina – 
Să cunoști țelul vieții). 

Căci viața fără Hristos ne duce la moar-
te, iar moartea cu Hristos ne duce la viața 
veșnică: „Dacă am murit împreună cu Hris-
tos, credem că vom și trăi împreună cu El, 
întrucât știm că Hristosul înviat din morți 
nu mai moare: moartea nu mai are nicio 
stăpânire asupra Lui.” (Romani 6, 8-9). 

Fiul lui Dumnezeu s-a născut în lumea 
noastră pentru ca și noi să ne putem naște 
în același fel în împărăția Lui, aidoma unor 
copii nevinovați: „Adevărat vă spun, că 
dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și 
nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun 
chip nu veți intra în împărăția cerurilor. 
De aceea, oricine se va smeri ca acest 
copilaș, va fi cel mai mare în împărăția ce-
rurilor. Şi oricine va primi un copilaș ca 
acesta în numele meu, mă primește pe 
mine.” (Matei 18, 2-5). 
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Copilul este făptura omenească cea 
mai apropiată de Dumnezeu, de aceea 
Dumnezeu s-a pogorât printre noi sub 
înfățișarea unui nou născut: „Acești doi 
termeni, copil și Dumnezeu, conțin reve-
lația cea mai uimitoare a tainei Nașterii. 
La un anumit nivel de profunzime, taina 
se adresează în primul rând copilului care 
continuă să trăiască în secret în fiecare 
adult, și care continuă să audă ceea ce adul-
tul nu mai aude, să răspundă cu o bucu-
rie pe care nu mai este capabilă să o re-
simtă lumea adultă, plictisitoare, vlăguită 
și cinică.” (Părintele Alexandre Schme-
mann – Voi toți cei însetați). 

Faptul că Dumnezeu, Ființa veșnică, 
atotputernică și atotștiutoare, a venit prin-
tre noi întrupat într-un nou născut, făptu-
ra umană cea mai fragilă, cea mai neînsem-
nată și neștiutoare, este o taină de nepătruns 
pentru mintea omului, care are tendința 
de a reduce adevărurile dumnezeiești la 
mica noastră scară de făpturi muritoare. 
De aceea nenumăratele opere artistice, din 
trecut și din zilele noastre, care îl reprezin-
tă pe copilul Iisus în brațele Maicii sale sau 
în ieslea din Betleem, ne fac de multe ori 
să uităm taina de nepătruns care se află 
îndărătul acestor reprezentări omenești ale 
unui adevăr dumnezeiesc, pe care mintea 
omului nu-l poate cuprinde, iar limbajul 
lui nu-l poate exprima: „Sfânta soborni-
cească și apostolicească Biserică ne învață 
că Tatăl există deodată cu Fiul Lui, Unul 
născut, Care din El s-a născut, în afară de 
timp, fără stricăciune, impasibil și de 
neînțeles, cum, numai Dumnezeul tuturor 

lucrurilor este.” (Sf. Ioan Damaschin – Dog-
matica). 

O religie lipsită de taine și de zone ne-
cunoscute nu este decât o doctrină filo-
zofică în care Dumnezeu este înlocuit de 
o idee omenească fără nicio legătură cu 
Dumnezeu cel viu. Adevărul propovădu-
it de Hristos nu este o teorie a vieții, ci 
viața însăși, un adevăr viu și întrupat în 
persoana lui: „Eu sunt învierea și viața.” 
(Ioan 11, 25). 

Această viață, care vine de la Dumne-
zeu și nu moare niciodată, ne este adusă de 
copilul Iisus, o viață infinită, ca și a lui, tot 
atât de nemăsurată și de neînțeleasă ca 
Dumnezeu însuși. Această viață nu o pu-
tem cunoaște decât trăind-o noi înșine, ur-
mând exemplul lui Hristos. Pruncul Iisus  
cu alte cuvinte Dumnezeu  însuși, trebuie 
să se nască în inima noastră și în propria 
noastră existență pentru a ne da viața Sa, 
care a biruit moartea, pentru a reface prin 
trupul și sângele Lui unitatea dintre om și 
Dumnezeu, așa încât „toți să fie una, cum 
Tu Tată, ești în mine, și eu în tine, ca și ei 
să fie una în noi.” (Ioan 17, 21). 

Fie ca sărbătoarea Crăciunului să ne 
facă să-L cunoaștem și să-L primim pe 
pruncul Iisus în inima și în existența noas-
tră. „Astăzi FIINȚA DUMNEZEIASCĂ 
a luat asupra Ei pecetea noastră omeneas-
că, pentru ca neamul omenesc să fie îm-
podobit cu Pecetea DUMNEZEIRII.” 
(Sfântul Isaac Sirul – Predică la Nașterea 
Dumnului).

Viorel Ștefăneanu, Paris
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PRELUNGIREA
VIEȚIIAspecte bioetice și bioteologice (2)

Î
n majoritatea lor, metodele medici-
nei moderne și ale geneticii, ca ma-
nifestare a dorinței de prelungire a 

vieţii, susțin curentul neomarxist intitu-
lat Human+ sau Transumanism. Acest 
nou curent ideologic anunță o alta formă 
de umanitate. James Watson si Francisc 
Crick, cei care au descoperit ADN-ul, au 
spus că oamenii care se vor naște și nu vor 
corespunde criteriilor umanității pe care 
o vor decide nu vor avea dreptul să tră-
iască. Or aceste criterii sunt criterii soma-
tice și psihologice care fac ca, în mod na-
tural, o dată cu îmbătrânirea, să ne 
pierdem memoria, gândirea clară, deci nu 
mai suntem oameni; prin urmare se vor 
generaliza eutanasia activă și cea pasivă 
(în Franța numită sedare profundă și ire-
versibilă). Transumaniștii acceptă pe de 
o parte ideea de a suprima oamenii bă-
trâni, iar pe de alta vor să prelungească 
durata vieții pentru cei aleși. Desigur, tre-
buie amintite aici și posibilitățile noi pe 
care le-au adus cercetătorii genomului, 
de pildă Emanuelle Charpentier, care spu-
ne că „suntem capabili astăzi ca dintr-un 
lung tren genetic să extragem un vagon și 

să punem altul în loc”. Ea descoperă aceas-
tă tehnică a unor foarfece genetice, care 
este minunată în plan terapeutic, dar, 
atenție, această tehnică nu este încadrată 
din punct de vedere juridic, astfel încât 
mâine poate deveni o modalitate de a 
transforma omul: odată această modifi-
care făcută, ea devine definitivă, ireversi-
bilă, și se va transmite urmașilor. Progre-
sele medicinei și ale științei merg din ce 
în ce mai repede, încet-încet schimbăm 
paradigma, mergem spre o medicină pre-
dictivă, o medicină care va permite elimi-
narea embrionilor neconformi, care va 
permite modificarea omului, ne îndrep-
tăm spre o medicină care se atinge de ge-
nomul uman. Este o certitudine1, Tran-
sumanismul a reușit să se dezvolte atât 
din cauza unei insuficiente reflecții de na-
tură bioetică, cât și din cauza incapacității 
guvernelor de a pune o limită în ceea ce 
privește experimentarea.

Tot ce a fost descris mai sus naște pe 
bună dreptate multe semne de întrebare, 
multă nesiguranță și nedumerire. Tehni-
ca, pe care am inventat-o ca să ne facă via-
1. Corortodox.blogspot.it/2017/09
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ţa mai ușoară, ne va scăpa de sub control, 
sau poate chiar controlul asupra tehnicii, 
înlesnirea atâtor lucruri, comoditatea, vor 
fi făcut să avem astăzi un alt tip de om. Pu-
tem spune că, psihologic, suntem diferiți 
de generațiile anterioare, dar ne întrebăm, 
cu privire la această creștere exponențială 
și referitor la nivelul tehnicii care înrobește 
astăzi copiii și tinerii: cum vor arăta oare 
generațiile următoare? Se vor mai preo-
cupa ele de ce este esențial și profund în 
om? Vor mai pregusta ele din cunoașterea 
ființei veșnice, cunoscându-se pe ei înșiși 
ca ființe nemuritoare? Greu de spus… Cu 
siguranță, va fi greu ca cei care ne vor urma 
să mai poate scăpa de avalanșa acestui pro-
gres care nu-l mai lasă pe om să cunoască 
adevărul revelat și libertatea spiritului. Tot 
ce este cunoscut trebuie să fie palpabil. 
Partea de necunoscut, numită de filosofii 
antici „transcendentul”, acum este inter-
ferată de ceea ce se numește progres teh-
nic, biotehologie, nanotehnologie. Dacă 
până acum tehnica ajuta întru cele din afa-
ră ale omului, creând condiții de viață fără 
de care nu se mai poate trăi, ajungem în 
punctul terminus în care tehnica invadea-
ză omul atât în interiorul organic, cât și la 
nivel psihologic.

Iată un text reprezentativ care se refe-
ră altfel la atitudinea bioetică, mai bine zis 
bioteologică: „De va strica cineva templul 
lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe 
el, pentru că Sfânt este templul lui Dum-
nezeu, care sunteți voi.”2.

2. I Corinteni 3, 17.

 Şi un alt text potrivit, rostit de Dom-
nul Hristos: „Cine, dacă ar vrea, ar putea 
să-și adauge la statura sa un cot!”3.

Ce îi lipsește celui care nu mai vrea să 
moară? De ce îi pare atât de rău că pleacă? 
Nu știe unde merge? De câtă autonomie 
avem nevoie ca să determinăm totul?! Sha-
kespeare spunea că „râzând de propriile 
greșeli îți poți lungi viața”. Acum am ajuns 
la momentul în care îți vine să râzi când 
vezi că unii chiar vor să facă acest lucru. 

Spunem că Biserica deține adevărul in-
spirat. Dar dacă e inspirat, de ce oare a eșuat 
în dialogul cu omul contemporan? Acest 
lucru îl vedem în special în Occcident, dar 
nu numai. Spunem că „Biserica este începu-
tul vieții viitoare”, dar cum s-a ajuns, oare, la 
faptul că atât de puțini oameni mai cred 
lucrul acesta? Unde a fost Biserica în Occi-
dentul liber și prosper, în care dualismul lui 
Platon a atins cotele uriașe ale închinării la 
templul rațiunii? Unde a fost prospețimea 
Duhului și Profeția? Înseamnă că Biserica 
însăși, ca depozitar al valorilor duhovnicești, 
nu s-a mai condus după darurile Duhului, 
dar ce anume a adus-o într-o stare atât de 
sterilă? Constatăm astăzi, după numeroase 
descoperiri științifice, că organismul feme-
ii poate suferi de infertilitate nu numai din 
cauze naturale și, chiar dacă din punct de 
vedere fiziologic nu sunt probleme, cauzele 
din afară îi pot afecta mediul intrauterin (stre-
sul, depresia). Tot așa putem să spunem că 
și fertilitatea Bisericii este afectată în lucra-
rea ei de gestație. Biserica, o gândim ca pe 

3. Matei 6, 27.
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un organism, ea este adunarea 
(εκκλησία) celor ce cred în Hris-
tos și cresc, se organizează și se dez-
voltă prin Darurile Duhului. De 
undeva din mediul extern, am zice 
din lume, ceva ce Biserica avea spre 
sfințire reușește să o pătrundă, 
secularizând spațiul eclesial și 
făcându-l nelucrativ. Procesul aces-
ta a devenit unul de autoseculari-
zare, prin care Biserica a îmbrățișat 
modul de gândire lumesc (inclusiv dreptul 
roman). Omul și-a dezvoltat autonomia sepa-
rându-se de firescul sfințirii, nemaigăsindu-
l nici în locul cel sfânt4.

Cultura consumeristă în care trăim 
dezvoltă pornirea către a avea și asfixiază 
înţelesul lui a fi (είναι). Din ce mănânci, 
tot ai mai mânca, din ce cumperi, tot ai 
mai cumpăra, și tot așa... Ajungem să in-
vestim în experimentele științifice și na-
notehnologice ale biomedicinei ca să 
reușim să avem mai multe zile pe pământ. 
Dacă în timp vor reuși să separe procrea-
rea de sexualitate, după ce înainte au se-
parat sexualitatea de iubirea conjugală, 
vor reuși oare să separe prelungirea zile-
lor de viața însăși?

Dacă vorbim de viață, adevărat este că 
fiecare poate înțelege adevărul despre via-
ţă potrivit cu credința sau concepțiile per-
sonale..., dar știm că, dacă există un ade-
văr, el nu poate fi decât unul, și Acela nu 
e conceptual, este Viața însăși. Unul sin-
gur a spus despre Sine „Eu sunt Cel ce 

4. Nicolae Afanasiev, „Biserica Duhului Sfant”.

sunt” și „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața”. 
Şi de vrem să punem în discuție o așa zisă 
pluralitate a adevărului, vom polemiza la 
nesfârșit, cu riscul pierderii timpului, dar 
adevărul va fi doar Unul. Dacă însă vom 
încerca să impropriem o mentalitate con-
tractualistă, vom face un puzzle din toate 
„adevărurile”, dar nu vom rezolva proble-
ma de fond. Am reușit să manipulăm mul-
te aspecte ale vieții, nici mediul intraute-
rin nu mai este un mister, dar până la urmă 
moartea are ultimul cuvânt…

 Pentru creștini e pace și liniște, pen-
tru că moartea a fost biruită („unde îți este 
moarte biruința?”), și aceasta vine din in-
terior: „Hristos a Înviat din morți cu moar-
tea pe moarte călcând și celor din mor-
mânturi, viață dăruindu-le.”5.

În tradiția ortodoxă, la zilele Învierii 
Domnului, creștinii se salută cu „Hristos a 
Înviat!”. Şi își răspund „Adevărat a Înviat!”. 
Dar tradiția ortodoxă este „secretul” cel mai 
bine ținut, mulți dintre ortodocși nici mă-

5. Troparul Invierii, care se cântă la slujbele orto-
doxe în Ziua Praznicului Învierii Domnului, 
dar și după, timp de 40 de zile.
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car nu-l mai știu. Suntem responsabili cu 
anunțarea bunei vestiri, că moartea a fost 
biruită, că avem moaște de sfinți care răs-
pândesc bună mireasmă și săvârșesc minuni.

Biotehnologiile pot ajuta omul în ceea 
ce privește starea de sănătate, dar nu mer-
gem pe o cale bună dacă ne vor controla 
viața, dacă vor contribui la depășirea 
morții, forțând natura și însuși organis-
mul uman6. Este adevărat că tehnologiile 
de astăzi pot împlini desideratul nietzs-
chean de supraom, dar ele nu ajută cu ade-
vărat, ele ne cimentează într-un antropo-
centrism care ne va distruge ființial.

„Prin urmare, în cazul cercetărilor bi-
omedice trebuie luate în considerație, cu 
seriozitate, nu numai cadrele stabilite de 
știința bioeticii contemporane, ci și prin-
cipiile teologiei, adică trebuie ca această 
bioetică să se pătrundă de bioteologie.”7

Acesta este răspunsul unei bioetici care 
primește o transfuzie de har și devine bi-
oteologie: și anume că omul nu este nu-
mai trup, el este o ființă participativă la 
Ființa dumnezeiască, prin energiile ne-
create ale harului. Supraomul nu există, 
omul se poate însă îndumnezei prin har, 
și astfel participă la viața lui Dumnezeu și 
poate vorbi cu El, ba chiar „Îl va vedea pre-
cum este”, într-o veșnică petrecere în lu-
mină, devenind dumnezeu după har8. În 
traditia duhovnicească ortodoxă există un 
cuvânt cu care monahii se întăresc în 
nevoița lor: „cine moare înainte de a muri, 

6. Ierotheos Vlahos, Bioetică și Bioteologie, p. 209.
7. Ibid., pag. 210.
8. Ierotheos Vlahos, Bioetică și Bioteologie, p. 210.

atunci când va muri nu va mai muri”. Acest 
gând la moarte este un exercițiu al sinelui 
care ajută omul să nu încremenească 
ființial în cele din această lume, pe care 
tot o va lăsa până la urmă, iar prin asceză 
și nevoință să se facă locaș al dumnezeies-
cului har. Nu este vorba aici de o dialec-
tică (frumoasă) care astăzi pe mulţi i-ar 
impresiona, este realitatea cea mai înaltă 
pe care o poate trăi omul. Martori ne sunt 
sfinții și iubitorii de Dumnezeu, care pri-
mesc încredințare nu de la rațiune, ci de 
la harul Duhului Sfânt.

În Molitfelnic, la înmormântarea 
preoților este acest cuvânt: „Toți mergem 
la același locaș și peste puțin vom fi pul-
bere, căci viața noastră, fraților, este pen-
tru noi ca o jucărie, ceea ce nu am fost ne 
facem, și ceea ce suntem ne stricăm, vis 
nestătător suntem, suflare care nu are pu-
tere, zbor de pasăre călătoare, corabie pe 
mare care nu lasă urmă.”9.

Primim însă liniștire de la Sfântul Ioan 
Gură Aur, care spune: „Înviat-a Hristos și 
viața stăpânește. Înviat-a Hristos și nici un 
mort nu mai este în groapă.” – dar și de la 
Slujba Sfintei Învieri: „Prăznuim omorâ-
rea morții sfărâmarea Iadului și Începătu-
ra altei Vieți Veșnice”. De asemenea, exis-
tă o profeție a lui prorocului Iezechiel: 
„Așa grăiește Domnul Dumnezeu oase-
lor acestora: Iată, Eu voi face să intre în 
voi duh și veți învia.”10.

Pr. Gabriel Popescu
9. Molitfelnic.
10. Iezechiel 37, 4-5.
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O 
dată cu Nașterea Mântuitorului 
Iisus Hristos, apare o schimba-
re majoră în tot Universul: tim-

pul va fi împărțit în două și așa va rămâne 
până la sfârșitul veacului - timpul de di-
nainte de Hristos și timpul de după Hris-
tos sau, într-o exprimare mai largă, timpul 
de dinaintea erei noastre și timpul erei noas-
tre, timpul Vechiului Testament și timpul 
Noului Testament. Şi spaţiul, locul geo-
grafic, s-a împărţit în Țara Sfântă (Israe-
lul, cu toate cetățile în care Domnul a um-
blat, făcând minuni) și celelalte țări din 
cuprinsul globului pământesc. Cât privește 
lumea, aceasta a devenit una, Cerul s-a 
unit cu pământul, Dumnezeu S-a făcut 
om, Ziditorul a coborât până la zidire.

Nașterea Domnului este începutul și 
altor nașteri: omul cel vechi se preschim-
bă și se naște la o nouă viață, în Duh, iar 
îngerii care neîncetat Îl slăvesc pe Dum-
nezeu în Cer dau naștere la cântarea de 
pe pământ, îl învață pe omul cel nou să 
cânte Pruncului Împărat. De atunci avem 
în Biserică imnografia, care se ocupă cu 
scrierea imnurilor. Dar ce este un imn? 
Este un text (poetic) prin care se expune 
un eveniment din istoria mântuirii sau 
din viața unui sfânt. Şi de ce ele trebuie 
cântate în cadrul slujbelor? Pentru că 

NAȘTEREA DOMNULUI
și

NAȘTEREA PSALTICHIEI

aceasta este rânduiala pe care am învățat-o 
de la îngeri. Şi ce poate fi mai înălțător de-
cât cântarea îngerească?! Este atât de ne-
cuprinsă în cuvânt, încât până azi circulă 
în popor o expresie referitoare la cineva 
care cântă frumos, și despre care se zice: 
„cântă îngerește”. În Noaptea de Crăciun, 
prin cântarea îngerilor s-a născut imnogra-
fia bizantină, după cum afirmă profeso-
rul emerit Grigorios Sthatis, de la Con-
servatorul de Stat din Atena. Atunci s-a 
auzit pentru prima dată „Slavă întru cei 
de Sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, 
între oameni bunăvoire!”. Acest imn a in-
trat în rânduiala liturgică până în zilele 
noastre. Îl regăsim în principalele slujbe, 
după cum urmează: la Pavecernița Mică 
(după psalmul 142), la Sfânta Liturghie 
(la închinarea preotului înainte de bine-
cuvântarea mare), la Utrenie (la începu-
tul celor șase psalmi și în final, la Doxo-
logie). Utrenia, deși este situată la mijloc 
în ciclul liturgic, am menționat-o la sfârșit 
din două motive: pe de o parte pentru că 
este singura slujbă în cadrul căreia acest 
imn angelic apare de două ori, deschizând 
și închizând slujba, iar pe de altă parte 
pentru că acest imn este primul vers al 
Doxologiei Mari, care de veacuri este com-
pusă de către toți marii autori pe toate 
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glasurile muzicii bizantine, în toate genu-
rile și în toate tacturile.  

Muzica psaltică, muzica bizantină sau 
de tradiție bizantină, psaltichia, sunt doar 
denumiri diferite ale muzicii Bisericii lui 
Hristos. Această muzică este de sorginte di-
vino-umană, după chipul Bisericii, avân-
du-și începutul, rădăcinile, în cer și ramu-
rile pe pământ, în inimile și în glasurile 
cântăreților. În Noul Testament vedem că 
la Nașterea Domnului avem prima mărtu-
rie despre cântarea îngerească, a Puterilor 
celor netrupești. Mai vedem însă că există 
și alte mărturii neotestamentare despre 
acest aspect; și Mântuitorul, dimpreună 
cu Sfinții Apostoli, au psalmodiat. În Evan-
ghelia după Matei (26, 30), ni se spune că 
„după ce au cântat laude, au ieșit la Munte-
le Măslinilor”. Prin persoana Mântuitoru-
lui, cântarea îngerească „s-a înnomenit” și 
a trecut la Sfinții Apostoli și la urmașii lor, 
episcopi, preoți, diaconi, la primii creștini 

care au cântat și la toți 
ceilalți credincioși. În 
Biserica Primară s-a 
folosit, drept carte de 
căpătâi în cult, Car-
tea Psalmilor din Ve-
chiul  Testament , 
psalmii fiind în același 
timp „materia primă”, 
sursa de inspirație 
pentru compozițiile 
ulterioare. Dar „me-
lodiile și duhul lor, 
precum și tempoul, 
dulceaţa, felul cântă-

rii, au fost păstrate prin Duhul Sfânt, Care 
este și Autorul tuturor artelor revelate ale 
Bisericii și Păstrătorul lor, neschimbate 
[cum au rămas] de-a lungul a două mii de 
ani și de-a latul întregului pământ”.

Imnurile prin care cântăm Nașterea 
Mântuitorului în fiecare an sunt foarte 
vechi. Avem mărturii din secolele VIII-IX 
asupra unor sihiri din cadrul vecerniei care 
precede praznicul. O astfel de compoziție 
veche este Slava..., de la „Doamne stri-
gat-am...” încolo. Toți cei care participăm 
în 24 decembrie la Vecernia Mare auzim:

 „Augustus ajungând singur stăpânitor  
pe pământ, a încetat mulțimea stăpânirii 

oamenilor;
iar Tu întrupându-Te din cea Curată,  

s-a surpat mulțimea idolilor.
Sub o împărăție lumească cetățile erau  
și neamurile au crezut într-o stăpânire  

a Dumnezeirii.
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Scrisu-s-au popoarele  
din porunca cezarului;

scrisu-ne-am credincioșii în numele 
Dumnezeirii Tale,

a Dumnezeului nostru Celui întrupat.
Mare este mila Ta, Doamne, slavă Ție!”.

 Această stihiră este alcătuită de Sfân-
ta Casia sau Casiana, monahie din sec al 
IX-lea, născută la Constantinopol într-o 
familie de aristocrați, cam prin anul 810. 
Biserica Greacă o sărbătorește ca sfântă 
cuvioasă în data de 7 septembrie. Casia-
na este singura femeie imnograf din cu-
prinsul Imperiului Bizantin de la care ni 
s-au păstrat compoziții până în zilele noas-
tre. Slava... de la Vecernia Crăciunului este 
una dintre ele și se regăsește în manuscri-
se din secolele XI-XVI. Textul surprinde 
antinomii referitoare la împărăția lumeas-
că și la cea cerească, la împăratul pămân-
tesc și la Cel ceresc, la înscrierea populației 
(primul referendum) și la înscrierea 
credincioșilor în Cartea Vieții, prin 
credința în Dumnezeu Cel de curând ivit; 
tuturor acestora li se adaugă concluzia, 
Mare este mila Ta, Doamne, slavă Ție! Şi 
da, fără de sfârșit este mila lui Emanuel, 
căci El a ales să fie cu noi. Dar, mai presus 
de cuvânt, El este nu doar cu noi, ci și în 
noi. Etimologic, „Emanuel” vine din ebra-
icul Im mano El, care se traduce prin Cu 
noi este Dumnezeu, dar unii cercetători 
spun că acest im aduce mai mult cu în noi 
decât de cu noi. Pe scurt, Pruncul Împă-
rat, Ziditorul, Emanuel este cu noi și în 
noi. Se naște în inimile noastre înghețate, 

adevărate peșteri întunecate, unde sun-
tem chemați să intrăm, iar acolo să Îl în-
tâlnim și să „Îl creștem mare pe Hristos”, 
până într-atât încât să ne cuprindă ființa 
și să Îl auzim cum cântă în inimile noas-
tre, învățându-ne de-a pururea cum să Îl 
slăvim, cu inima curată și smerită, curățită 
de El și cu de la El învățată smerenia!  

Monahia Timoteia
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C
u doar o săptămână înainte de 
Crăciun, am avut un musafir 
neobișnuit. Iată cum s-a întâmplat. 
Tocmai îmi terminasem treburile 

gospodărești specifice pregătirilor de Crăciun 
și mă pregăteam să mă duc la culcare, când am 
auzit un zgomot ce venea din fața casei. Am 
deschis ușa holului și, spre uriașa mea surprin-
dere, era Moș Crăciun în persoană, care abia 
se vedea în spatele unui brad frumos. Și-a pus 
degetul la gură, semn să nu strig.

– Ce faci aici?, ma pregăteam să îl întreb.
Cuvintele mi s-au oprit în gât, când am vă-

zut că avea lacrimi în ochi. Alura veselă, cu care 
suntem obișnuiți să îl vedem pe Moș Crăciun, 
dispăruse.

Apoi el mi-a spus, simplu și convingător: 
„Învață-i pe copii!”

Eram contrariată. Ce vroia să spună cu aces-
te cuvinte? El mi-a anticipat întrebarea și, cu 
o mișcare rapidă, a scos un sac mic de jucării 
din spatele bradului adus de el.

În timp ce eu stăteam acolo, complet ului-
tă, Moș Crăciun mi-a repetat:

– Învață-i pe copii! Învață-i, învățați-i ade-
varata semnificație a Crăciunului, cea veche. 
care acum s-a uitat cu desăvârșire! Prea puțini 
copii din ziua de azi știu cu adevărat ce înseam-
nă Crăciunul…

Moș Crăciun s-a întins spre sacul său și a scos 
de acolo o coroană verde de brad proaspăt.

– Învățați-i pe copii că verdele proaspăt al 
bradului de Crăciun rămâne așa, verde, tot 
anul, simbolizând speranța omenirii, ce nu pie-
re niciodată. Toate acele bradului sunt îndrep-
tate spre exterior, adică spre Cer, semn al sim-
bolului că gândurile omului se îndreaptă toate, 
cu speranță, spre divinitate.

A scos apoi din sac o stea strălucitoare, pe 
care a pus-o în vârful bradului.

– Învață-i pe copii că steaua se pune în vârf 
de brad, ca simbol al promisiunilor pe care noi, 
oamenii, le-am făcut – către noi înșine și către 
semenii noștri – și pe care ni le reamintim, pri-
vind-o, exact asa cum Dumnezeu a promis să 
salveze lumea, iar steaua e simbol că El s-a 
ținut de cuvânt.

Apoi a scos din sac o lumânare frumoasă 
de Crăciun, din cele cu care suntem obișnuiți 
sa ornăm casa, în seara de Ajun.

– Învățați-i pe copii că lumânările simboli-
zează faptul că Iisus a luminat lumea prin 
nașterea Sa pe acest Pământ și, când vedem o 
flacără arzând de Crăciun, să ne reamintim că 
este un simbol al Luminii prin care El ne arată 
drumul prin întuneric.

De ce plânge
Moș Crăciun ?
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Încă o dată s-a aplecat spre sacul lui și a scos 
globuri roșii.

– Învață-i pe copii că globurile roșii care or-
nează bradul simbolizează natura eternă a iu-
birii. Adevărata iubire supraviețuiește mereu. 
Iubirea este ca un glob de afecțiune, iar ea 
strălucește de Crăciun, precum globurile în bra-
dul frumos împodobit.

Apoi Moșul a scos din sac un ornament de-
corativ cu poza lui.

– Învață-i pe copii că Moș Crăciun simboli-
zează generozitatea și binele pe care îl simțim 
pe durata lunii decembrie, atunci când dăru-
im și le aducem bucurie oamenilor.

A scos apoi o frunză din planta sfântă a 
Crăciunului.

– Învață-i pe copii că planta aceasta sfântă 
semnifică nemurirea. Ea reprezintă coroana de 
spini purtată de Iisus, iar bobițele roșii ale plan-
tei reprezintă picături de sânge varsate de El.”

Apoi, a scos din sac un cadou împachetat 
frumos și a spus:

– Învață-i pe copii că Dumnezeu a iubit atat 
de mult oamenii și lumea, încât ni l-a dăruit pe 
singurul său Fiu, exact în ziua de Crăciun, atunci 
când s-a născut Iisus. Să-I mulțumim în fieca-
re an, de Crăciun, lui Dumnezeu pentru acest 
dar neprețuit. Învață-i pe copii că magii cei 
înțelepți s-au închinat în fața Pruncului sfânt 
și i-au dăruit aur, smirnă și tămâie. Și noi tre-
buie să facem cadouri, în același spirit ca ma-
gii înțelepți.

Când a scos din sacul său un îngeraș sim-
bol, de agățat în brad, a completat, oftând:

– Învață-i pe copii că îngerii au fost cei care 
au vestit, cu trompetele lor, vestea minunată 
a nașterii Mântuitorului.

Deodată, am auzit un sunet cristalin și cu-
rat, scos de un clopoțel, iar Moș Crăciun a luat 
din sacul său ultimul simbol și anume, 
clopoțelul auriu.

– Învață-i pe copii că, precum oaia rătăcită 
care a fost găsită cu ajutorul sunetului de 
clopoțel, la fel acest sunet îi va reuni pe oa-
meni în jurul său. Clopoțelul simbolizează în-
drumarea, ghidarea și reîntoarcerea acasă, la 
matcă, la suflet.

Moș Crăciun s-a uitat la bradul împodobit 
și chipul i s-a luminat. S-a uitat spre mine și 
i-am întrezărit din nou sclipirea în ochi.

El spuse:
– Ține minte și transmite-le tuturor părinților 

să îi invețe pe copiii lor adevărata semnificație 
a sărbătorii Crăciunului – aceea a Nașterii 
Domnului Iisus Christos – și să nu mai fiu eu 
pus mereu în centrul atenției, pentru ca eu am 
fost creat ca un simbol pentru a le reaminti oa-
menilor, an de an, prin tot ce aduce atmosfe-
ra acestei luni, să Îl purtăm în inimă, în gând, 
în vorbe și în fapte, pe Cel de la care totul a în-
ceput cândva.

Stați puțin departe de agitația orașului ca 
să îi mulțumiți pentru toate binecuvântările 
pe care vi le-a dăruit. Unii dintre voi sunt 
norocoși că pot sărbători încă un Crăciun fru-
mos, alături de familie și prieteni, în timp ce 
alți oameni, care s-au bucurat anul trecut de 
Crăciun, nu au reușit să ajungă și la acesta. 
Fiți recunoscători, mulțumiți și numărați-vă 
motivele de bucurie din viața voastră , în sea-
ra sfântă de Crăciun. Dăruiți și nu vă mai 
enervați pentru toate motivele care vă solici-
tă în aceste zile. Bucurați-vă că aveți pentru 
cine pregăti, alerga, împărți.

În timp ce Moșul vorbea cu o voce blândă 
și șoptită, eu mă uitam la bradul împodobit și 
la lumânare, iar când am întors capul să-l mai 
văd o dată… dispăruse…

Mulțumesc, Moș Crăciun… Nu voi uita nici-
odată și îți promit că îi voi învăța pe copii.

CRĂCIUN  FERICIT!
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R oxana striga cât o țineau puterile: 
„Vrem spitale, nu catedrale!”. Se 
afla în mulțimea înfierbântată și 

nemulțumită. Se simțea atât de strâns lega-
tă de oamenii pe care îi întâlnise pentru pri-
ma dată. Împreună cu ei reușea să dea glas 
unei revolte pe care nu mai putea să o țină 
sub control. Trăia un amestec de uimire, 
mâhnire și revoltă, că în loc de spitale se 
construiesc catedrale.

Dar euforia acelor zile a trecut. În ini-
ma Roxanei a rămas adânc întipărită con-
vingerea că oamenii trebuie să iasă din în-
tunericul în care îi ține credința. Blama 
statul că susține activitatea Bisericii și îi con-
sidera pe preoți niște înșelați și înșelători, 
vânzători de vise deșarte.

La puțin timp după demonstrațiile la care 
participase a primit răspuns pozitiv la cere-
rea de angajare pentru un an de zile într-o cli-
nică de psihiatrie din străinătate. Se pregătea 
să lucreze în Germania. Era fericită că va găsi 
acolo un system made in Germany, în care 
totul funcționează perfect, unde construcția 
spitalelor nu este împiedicată de construcția 
bisericilor. Încântarea i-a fost pe măsura 
așteptărilor când a pășit în Düsseldorf. Toc-
mai se dărâma o biserică din centrul orașului.

– Aici este cu adevărat o societate nor-
mală, i-a spus Roxana prietenului său la tele-
fon. Abia aștept să vii să vezi în sfârșit ce 

O istorioară despre „lozinca”: 
„VREM SPITALE, NU CATEDRALE”

înseamnă normalitatea. În România nu o 
să avem niciodată această șansă. Astăzi am 
fost martoră la un gest firesc într-o societate 
în care rațiunea primează în faţa superstiției. 
A fost dărâmată o catedrală chiar sub ochii 
mei. Pe acel loc vor apărea construcții cu 
adevărat utile.

Prietenul îi împărtășea opiniile. Roxa-
na era extrem de mulțumită de modul în 
care funcționau lucrurile. Se simțea apreci-
ată și răsplătită. Ardoarea cu care muncea 
zilnic peste douăsprezece ore o epuiză însă 
curând. Devenea tot mai mai slăbită.

– Sunt deosebit de încântată de tot ce 
am învățat și învăț. Sunt însă tot mai obosi-
tă. Nu mai am răbdare să ascult pe nimeni. 
Am impresia că e totuși prea mult, se plân-
gea Roxana prietenului ei.

–  Nu te lăsa chiar acum. Profită de tim-
pul care ți-a mai rămas. Apoi te vei întoar-
ce și vei pune în practică toată experiența 
acumulată acolo, i-a răspuns Paul.

Însă la un moment Roxana a cedat, după 
atâtea ore de lucru în spital, după atâtea cur-
suri de perfecționare, după atâtea discuții 
interminabile înainte și după serviciu, în ca-
drul colegiului medical. Dormea doar pa-
tru ore pe noapte, iar mintea îi era încărca-
tă de problemele pacienților, de grija 
hârtiilor, de teama de a eșua, de lipsa prie-
tenilor, de presiunea unei noi zile, în care 
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trebuia să dea randamentul maxim pentru 
a susține sistemul.

– Domnule doctor, aș dori să stau de 
vorbă cu dumneavoastră despre câteva pro-
bleme persoanale, i-a spus Roxana celui mai 
bun doctor din clinica la care lucra.

– Cu cea mai mare plăcere. O să vă fac o 
programare, a răspuns scurt domnul Schmidt.

– Am nevoie urgentă de ajutorul dum-
neavoastră. Vă rog să mă primiți cât puteți 
de repede, a insistat Roxana.

– Nicio problemă. În trei săptămâni, pe 
12 februarie, la ora 11:30. Vă aștept, a mai 
zis doctorul și s-a grăbit la vizita medicală.

Roxana simțea că i se năruie ultima 
speranță. Nu mai avea deloc liniște. Trupul 
îi tremura de oboseală. Nu mai putea asimi-
la nimic, nu mai putea gândi, nu mai putea 
închide ochii noaptea.

– Fă-ți programare la un alt doctor, o 
sfătuia Paul. Nu se poate să nu fie undeva 
cineva cu care să vorbești despre aceste pro-
bleme.

– Am sunat la toate clinicile de psihiatrie. 
Nu există niciun loc liber. Sunt toate ocupa-
te, i-a  răspuns cu glas stins Roxana.

–  Mai încearcă, sunt convins că vei reuși. 
Am încredere, o încuraja Paul.

Roxana a sunat peste tot, dar nu a găsit 
posibilitatea unei programări urgente. Atunci 
a încercat o ultimă variantă și a sunat la cea 
mai nouă clinică.

– Bună ziua. Mă numesc Roxana Pinti-
lescu și sunt doctor psihiatru la clinica din 
Holthausen. Aș dori o programare la clini-
ca dumneavoastră.

– Pentru un pacient de-al dumneavoas-
tră?
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– Eu sunt pacientul. Aș dori să încep o 
terapie cu domnul doctor Fisch.

– Din păcate domnul doctor Fisch nu 
mai face programări până anul viitor, în mar-
tie. Vă recomand însă clinica din Grafenberg. 
Se va deschide în două săptămâni.

– Nu se poate nici cu internare? întrebă 
Roxana.

– Internare? Nu ați citit în ziar că nu mai 
sunt paturi la psihiatrie?

Roxana trânti receptorul dezănădjuită. 
După atâtea telefoane nu găsise niciun loc la 
un cabinet de psihoterapie, și nici măcar la 
spital, ea, care îngrijea cu atâta devotament 
pacienții cu afecțiuni psihice. Nu îndrăznea 
să se ducă la colegii ei. Îi considera pe toți 
incompetenți, în afară de doctorul Schmidt. 
Nici nu voia să își prescrie singură un trata-
ment. Avea nevoie să vorbească. Ştia foarte 
bine că sufletul nu îl poți trata cu pastile.

S-a anunțat bolnavă la serviciu și s-a ho-
tărât să facă o plimbare prin Düsseldorf. 
Mergea și nu știa pe unde o poartă pașii. 
Avea sentimentul că nu a fost niciodată pe 
acolo, deși fusese de multe ori prin centrul 
orașului. La un moment dat a zărit o cate-
drală la intrarea căreia se afla o placă pe care 
scria Parohia Ortodoxă Română Düssel-
dorf. Şi-a făcut curaj și a intrat în catedrală. 
Întâmplător, acolo era părintele Macarie, 
care împacheta diferite lucruri.

– Măcar aici este cineva cu care pot vor-
bi în limba mea, se gândi Roxana.

Se așeză în ultima bancă. Pe bancă zări 
o carte a părintelui Paisie Aghioritul. O des-
chise la întâmplare și ochii i se fixară pe niște 
cuvinte care o făcură să tresară: „Fără du-
hovnici buni, bisericile se golesc și se um-

plu psihiatriile, închisorile și spitalele.”. Ceva 
îi atinse inima și o făcu să se ridice și să in-
tre în vorbă cu părintele, căruia îi relată stă-
rile prin care trecea. Părintele o asculta cu 
atenție și nu scotea un cuvânt. Pe măsură 
ce vorbea, Roxana se simțea tot mai bine, 
mai eliberată. După ce povesti tot ce avea 
pe suflet, îi mulțumi părintelui și îi dădu o 
carte de vizită.

– Mă bucur să mai putem vorbi. Aș dori 
să mai vin, dacă se poate, a zis Roxana cu 
glas înveselit.

– Cu mare drag, doamnă doctor Pinti-
lescu. Sunați-mă când simțiți nevoia, i-a răs-
puns părintele.

– Eu aș dori să ne întâlnim față către față 
aici la biserică. Îmi face mult mai bine să 
vorbesc personal cu dumneavoastră, a mai 
zis Roxana, sătulă de telefoane.

– Cu mare drag, însă așa cum vedeți, noi 
împachetăm lucrurile, întrucât trebuie să 
părăsim această biserică.

– De ce trebuie să părăsiți această bise-
rică? s-a mirat Roxana. E o catedrală impre-
sionantă.

– Această catedrală în care am fost 
găzduiți va fi demolată. Din păcate, deo-
camdată nu mai avem unde sluji, a mai zis 
părintele, trădându-și îndurerarea.

Roxanei nu îi venea să creadă. Cum să 
fie dat afară un om care îi adusese atâta mân-
gâiere? Cum să fie alungat singurul om care 
și-a făcut timp să îi asculte durerea? Cum 
să se dărâme o catedrală în care un om fă-
cea o lucrare atât de mare? Era uimită, mâh-
nită, revoltată.

Pr. Iosif Cristian Rădulescu
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C ontinuăm să vorbim astăzi des-
pre consecințele negative ale di-
gitalizării lumii actuale, care pri-
vesc atât mintea, cât și întregul 

nostru organism. Facem referință, ca și în 
articolul precedent, la volumul Demența 
digitală, scris de psihiatrul german Man-
fred Spitzer.

În stadiul actual al cunoștințelor me-
dicale, al măsurilor de prevenție și de te-
rapie posibile, scrie Spitzer, avem o sin-
gură posibilitate: să contribuim cât mai 
mult la dezvoltarea creierului nostru, deci 
a minții, și să evităm tot ce împiedică acest 
proces.

Autorul amintește aici de una din cele 
mai importante cercetări în privința feno-
menului îmbătrânirii, care a demonstrat 
importanța momentului în care creierul 
începe s-o ia pe calea declinului mental. 
Un om de știință american a convins 678 
de călugărițe din ordinul catolic School 
Sisters of Notre Dame, de vârste cuprinse 
între 76 și 107 ani, să participe la un stu-
diu de lungă durată, urmând ca, după 
moarte, să-și doneze, în scopuri științifice, 
creierul. Nun study, cum a fost denumit 
în mediile științifice, studiu apărut în anul 
2001, avea particularitatea că participan-

VIAȚĂ REALĂ ȘI „REALITATE” VIRTUALĂ
Cum să ieșim din capcană

tele la experiment intraseră de tinere în 
monahism, ducând un mod de viață foar-
te simplu și, mai ales, foarte asemănător. 
Arhiva mănăstirii în care trăiau oferea 
informații asupra vieţii monahiilor și asu-
pra activităților mentale ale fiecăreia din-
tre ele în decursul anilor. Acest lucru a de-
monstrat, de exemplu, că în autobiografia 
lor, alcătuită la vârsta de 22 de ani, mona-
hiile descriau conținuturi emotive pozi-
tive și de aceea prezentau un risc de mor-
talitate mai mic.

Sora Maria a reprezentat un subiect 
singular al cercetării. Profesoară activă până 
la 84 de ani, ea a murit la 101 de ani din 
cauza unei tumori, dar având mintea foar-
te limpede. Testele efectuate în anii ante-
riori morții, pentru măsurarea capacităților 
sale intelectuale, nu au revelat aspecte pa-
tologice. În același timp însă, creierul îi era 
afectat de degenerări tipice morbului 
Alzheimer. În cursul cercetării, au fost in-
dividualizate numeroase alte cazuri simi-
lare cu cel al surorii Maria, adică subiecți 
cu o minte foarte activă până la moarte, 
dar cu manifestări degenerative la nivelul 
encefalului.

Activitatea mentală nu inhibă instalarea 
degenerărilor patologice de tip Alzheimer, 
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dar o minte bine dezvoltată poate suporta 
boala mult mai ușor decât una nedezvol-
tată, fără semne exterioare evidente. Asta 
înseamnă că, în ciuda îmbolnăvirii, un cre-
ier dezvoltat va fi mai puțin afectat de 
boală decât un creier nedezvoltat, dar mai 
sănătos.

 Copiii care petrec mult timp în fața 
ecranului vor suferi multe daune în pro-
cesul dezvoltării cerebrale, mai ales în pri-
vinţa dezvoltării vorbirii. O persoană care 
crește într-un ambient bilingv (iar copiii 
crescuți în diaspora au un mare avantaj), 
utilizând toată viața cele două limbi 
învățate, va avea o dezvoltare mentală su-
perioară. S-a demonstrat că un astfel de 
individ se poate îmbolnăvi de demență 
cu trei sau patru ani mai târziu decât ci-

Fig: Formarea creierului în decursul vieții: creștere și declin, factori pozitivi și negativi

neva care este monolingv. Persoanele care 
vorbesc două limbi își controlează perma-
nent creierul, constrângându-l să nu folo-
sească decât o limbă atunci când vorbesc. 
De exemplu, când un individ bilingv 
numește un obiect într-o limbă, activea-
ză și termenii corespunzători în cealaltă 
limbă. Este necesar astfel un control cog-
nitiv continuu pentru a suprima această 
activare. Așadar, ceea ce învață și antre-
nează continuu această persoană este au-
tocontrolul.

Psihiatrul german își încheie cartea cu 
câteva sfaturi pentru evitarea așa-zisei 
demențe digitale:

• „Mâncați sănătos! Bolile cele mai 
frecvente ne devorează din interior și tre-
buie să le împiedicăm. Așadar: afine, 
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broccoli, câteodată un pătrățel de cioco-
lată și un pahar de vin roșu; apoi, un pic 
de pește (mai bine pești mici, deoarece 
peștii mari se hrănesc cu cei mici și deci 
absorb mai multe substanțe toxice).” 
Perioadele de post rânduite de Biserică, 
dar și meniurile din mănăstirile noastre, 
respectă demult o dietă bazată pe vegeta-
le și pește.

• „Dedicați o jumătate de oră pe zi 
mișcării; puteți merge pe jos la serviciu 
sau la cumpărături, e cel mai bun lucru pe 
care îl puteți face pentru corpul vostru

• Încercați să „gândiți” mai puțin. 
Concentrați-vă pe momentul prezent. Un 
studiu publicat în revista Science a confir-
mat vechiul sfat al maeștrilor de meditație: 
este necesar să fii aici și acum cu propria 

minte și nu în altă parte. Cine reușește e 
și mai fericit, cine despică firul în patru 
(în special cu înaintarea în vârstă, gândin-
du-se intens la trecut) va fi mai puțin fe-
ricit.” În Evanghelie se spune: „Tu însă, 
când te rogi, intră în cămara ta și, în-
chizând ușa, roagă-te Tatălui tău Care 
este întru ascuns; și Tatăl tău, Care vede 
întru ascuns, îţi va răsplăti.” (Mt. 6, 6). 
Domnul îndeamnă așadar la o retragere 
totală în inimă, căci cămara în înțeles pa-
tristic este identificată cu inima. Niciun 
gând lumesc să nu mai pătrundă în inimă 
când se împlinește această retragere. 
Versetul vorbește de o restrângere trepta-
tă a spațiului înconjurător: verbul a intra, 
cămara (to tamieion, care înseamnă și dor-
mitor, dar și administrația trezoreriei, 
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adică, prin extensie, locul unde hotărăști 
cum să-ți administrezi averea), închide-
rea ușii (când se produce o izolare față de 
exterior). Abia atunci începe dialogul cu 
Tatăl, Care este în ascuns (en krypto, cu 
semnificația și de „în secret”); zic dialog 
pentru că, iată, Tatăl, Care vede în acest 
ascuns tainic, îți va răspunde, răsplătindu-
ți. Concentrarea în rugăciune aduce su-
fletului nostru răsplată de la Dumnezeu. 
Evagrie Ponticul afirmă: „Așezându-te în 
chilia ta, adună-ți mintea și gândește-te la 
ceasul morții.” (Filoc. rom., 1, p. 60).

• „Urmăriți  obiective realizabile. Avem 
tendința de a avea pretenții prea mari în noi 
înșine, lucru care  ne condamnă la eșec și 
dezamăgire. În acest fel, devenim un mag-
net pentru eșecuri și insatisfacții.” Tot de la 
Evagrie: „Deci având pentru timpul de acum 
cele de trebuință, nu te îngrijora pentru vre-
mea ce vine, nici pentru o zi, nici pentru o 
săptămână și nici pentru o lună. Căci ve-
nind de față ziua de mâine, va aduce El cele 

de trebuință. Tu caută mai bine împărăția 
cerurilor și dreptatea lui Dumnezeu.” (cf 
Mt 6:33) (Filoc. rom., 1, p. 56).

• „Ajutați-i pe ceilalţi. Numeroase cer-
cetări au demonstrat că solidaritatea face 
bine și că banii ne fac fericiți doar dacă îi 
cheltuim pentru alții.

• Apropo de bani: banii nu produc nici 
fericire, nici sănătate. Din contră, obsesia 
banilor amplifică lăcomia și singurătatea. 
Iar dacă doriți să cheltuiți bani, faceți-o 
pentru diferite activități și nu pentru 
obiecte. Obiectele se învechesc, ruginesc, 
ocupă loc și se umplu de praf. Evenimentele 
și activitățile au exact efectul opus: cu cât 
trece timpul, cu atât ni le reamintim mai 
cu plăcere. Se păstrează în amintire, devin 
parte din noi – asta dacă nu ne lovește 
demența. Dar atunci nici obiectele nu ne 
mai folosesc la nimic.

• Din când în când ascultați muzică. 
Neuroștiința a demonstrat că numai mu-
zica limitează activitatea sectoarelor cere-
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brale responsabile cu frica și alimentează 
activitatea zonelor care favorizează ferici-
rea. Cu muzica bună procedați ca și cu 
hrana de calitate, pe care nu o consumăm 
la muncă sau în ascensor. Este posibil și 
lucrul acesta, cu siguranță, dar cu o con-
centrare totală efectul e mai mare.

• „Cântați, e o activitate foarte sănă-
toasă. Dacă vă rușinați sau vă e teamă că 
vă aude cineva, faceți-o în mașină. Fixați 
radioul pe un canal care transmite cânte-
ce pe care le cunoașteți și cântați-le îm-
preună.” Înscrieți-vă în corul Bisericii și 
dați slavă lui Dumnezeu cântând!

•„Zâmbiți chiar şiatunci când nu aveți 
nici un chef să o faceţi. Emoțiile nu sunt 
străzi cu sens unic, care pleacă de la creier 
și ajung la glande sau la mușchi. Creierul 
nostru absoarbe informații de la corp și 
elaborează stările de spirit corespunzătoa-
re: cui este cuprins în mod neașteptat de 
tahicardie, i se face frică doar de lucrul 
acesta; de asemenea, nu plângem doar pen-
tru că suntem triști, ci suntem triști pen-
tru că plângem. Același lucru e valabil și 
pentru râs. Cine surâde, chiar fără motiv, 
stimulează zonele din creier responsabile 
cu emoțiile pozitive. Botoxul nu blochea-
ză doar ridurile feței, ci și emoțiile poziti-
ve.” De altfel, la bucurie ne cheamă și Sfân-
tul Apostol Pavel: „Bucurați-vă pururea.” 
(1 Tes 5:16). Sfântul Ioan Gură de Aur 
spune limpede: „Minunea e că în cele 
lumești nu numai întristarea, dar și vese-
lia aduce pagubă; în cele ale Duhului,  dim-
potrivă: nu numai veselia, dar și întrista-
rea cuprinde în ea o mare comoară de 

bucurii. (Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la 
statui, Partea a Il-a, predica a XVIII-a, p. 
146)

• „Fiți activi şi depăşiți obstacolele! 
Cine se simte mai bine: turistul de dumi-
nică, suind creasta cu telefericul, sau ex-
cursionistul care o cucerește pas cu pas? 
Cu siguranță al doilea, căci e mulțumit de 
propriul succes și se bucură de panoramă 
într-un mod cu totul diferit de cel care 
sosește cu telecabina sau în mașină, se gră-
bește la bar, cumpără un suvenir și nu se 
oprește nici măcar o clipă să admire pă-
durea, aerul și tăcerea.” Sfânta Liturghie, 
trăită de la binecuvântarea mare până la 
otpust cu o profundă regăsire interioară, 
va fi cu adevărat cea mai bună cale pentru 
atingerea, pas cu pas, a crestei celei mai 
înalte a sufletului, bucurându-ne de toate 
treptele urcușului mistic.

• „Simplificați-vă viața! Cumpărați o 
mașină de tuns iarba, un aparat de gim-
nastică sau o bicicletă. Astăzi facem atât 
de puțină activitate fizică... Folosim scări-
le rulante, ascensorul, mașina, pentru a 
merge la sala de gimnastică, dar totul s-ar 
putea simplifica: mai puține obiective și 
mai puține întâlniri cer mai puține griji, 
mai puține așteptări și mai puține obligații.”

• „Ne obişnuim relativ uşor cu tot ce 
pune în mișcare zonele creierului respon-
sabile cu fericirea. Excepția cea mai impor-
tantă este aproapele. Un surâs, o conversație 
plăcută, o masă împreună, o activitate în 
comun, iată lucrurile care fac ca viața noas-
tră să fie plină și mulțumitoare. O cină 
alături de trei prieteni oferă mult mai mul-



A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 9   •   D E C E M B R I E  2 0 1 854

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

tă bucurie și e mult mai eficace decât 300 
de contacte virtuale pe Facebook.” Evagrie 
Ponticul ne sfătuiește: „Dacă ai mâncat o 
dată într-o zi, a doua oară să nu poftești... 
Dar dacă s-ar face întâlnire de frați și ai fi 
silit să mănânci și a doua și a treia oară, să 
nu te temi, nici să te întristezi, ci mai bine 
bucură-te (s. n.), mulțumind lui Dumnezeu 
că... ai împlinit legea dragostei și că pe însuși 
Dumnezeu Îl vei avea orânduitor al vieții 
tale.” (Filoc. rom., 1, p. 61).

• „Petreceți mult timp în natură, deoa-
rece face bine corpului și minții. E de ajuns 
să privești pădurea, copacii, pentru a te simți 
mai fericit. Cine privește un peisaj verde 
după o operație de colecist va ieși din spi-
tal cu o zi înainte față de cel care vede doar 
betoane de la fereastra salonului său.” Aici 
aprofundează Avva Antonie cel Mare: „De 
ce a fost făcut omul? Ca înțelegând făptu-
rile lui Dumnezeu, să-L vază dintr-însele și 
să preamărească pe Cel Ce le-a zidit pen-
tru om.” (Filoc. rom., 1, p. 24).

• „Pentru cine are copii, toate acestea 
sunt valabile!”

• În fine, dar nu în ultimul rând, evitați 
să staţi tot timpul pe mijloacele de comu-

nicare numerică. S-a demonstrat că aces-
tea ne îngrașă, ne fac să devenim proști, 
agresivi, singuratici, bolnavi și nefericiți. 
Limitați folosirea lor de către copii, e sin-
gurul lucru care poate avea un efect pozi-
tiv. Fiecare zi petrecută de un copil depar-
te de obiectele conectate e timp câștigat.

• „Pentru întreaga societate e valabilă 
această reflecție: nu avem nimic, în afară 
de mințile generației următoare, dacă ți-
nem la bunăstarea noastră și la menținerea 
culturii noastre. Să încetăm să le umplem 
constant de gunoi!”.

Tendința de „a umple cu gunoi” mințile 
este o preocupare în fața căreia medicina 
psihiatrică trage un serios semnal de alar-
mă. Datoria omului de „a fi rațional” și de 
a evita acumularea acestor reziduuri toxi-
ce în organism a fost arătată încă din pri-
mele secole creștine de marii părinți ai pus-
tiei. Începând cu Avva Antonie cel Mare:  
„Dar raționali sunt numai aceia care au su-
fletul rațional, care pot să deosebească ce 
este binele și ce este răul, care se feresc de 
cele rele și vătămătoare sufletului și toată 
grija o au spre cele bune și folositoare su-
fletului; iar acestea le săvârșesc cu multă 
mulțumire către Dumnezeu. Numai aceștia 
trebuie să se numească oameni raționali”. 
(Filoc . rom., 1, p. 12).

Bibliografie:
Spitzer, Manfred, Demenza digitale. Come 

la nuova tecnologia ci rende stupidi, 
Corbaccio, 2013.

Pr. Octavian Schintee
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Mii de credincioși din ţară și diaspora au asistat duminică, 25 Noiembrie 2018, la un 
moment istoric pentru România: Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și 
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel au sfinţit Catedrala Mântuirii Neamului.

La acest eveniment istoric au participat și ierarhii Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.
Proiectul a apărut imediat după Războiul de Independenţă, dar s-a concretizat la 100 

ani după Marea Unire, în timpul Patriarhului Daniel al României, sfinţirea catedralei din 
Dealul Arsenalului reprezentând momentul definitoriu pentru Anul Centenarului.

Eveniment istoric 
PATRIARHUL ECUMENIC 

și PATRIARHUL ROMÂNIEI au sfinţit 

CATEDRALA
MÂNTUIRII NEAMULUI
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SFINŢIREA CATEDRALEI

După înveșmântare, Patriarhul Ecumenic și Patriarhul Daniel, împreună cu sobo-
rul slujitor, din care au făcut parte ierarhi străini și români, au ieșit în pridvorul lăca-
șului de cult, unde a început slujba de sfinţire.
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Potrivit rânduielii, 
au avut loc mai multe 
momente liturgice în ex-
teriorul catedralei, lăca-
șul de cult fiind uns cu 
Sfântul și Marele Mir și 
stropit cu Agheasmă.

Apoi, soborul sluji-
tor condus de Patriarhul 
Ecumenic a intrat în 
Sfântul Altar, unde a 
continuat rânduiala sfin-
ţirii catedralei aflată în 
Dealul Arsenalului.

Catedrala Mântuirii Neamului în cifre:
• Piatra de temelie a CMN a fost sfinţită în ziua de 29 noiembrie 2007;
• În data de 4 septembrie 2016 a fost oficiată prima liturghie la Catedrală;
• Lăcaşul de cult este finalizat în proporţie de 95%;
• Sfințirea a avut loc în data de 25 noiembrie 2018.

ACTUL DE SFINŢIRE

La finalul slujbei, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriar-
hal, a dat citire actului de sfinţire semnat de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, de 
Patriarhul Daniel și de toţi ierarhii prezenţi.

În document a fost prezentată sintetic istoria Catedralei Mântuirii Neamului, por-
nind de la perioada de după Războiul de Independenţă până în prezent.

Au fost enumerate principalele etape parcurse în acest răstimp de peste o sută de 
ani și a fost evidenţiat momentul punerii pietrei de temelie, în anul 2007.

„Împlinind dorința înaintașilor săi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, după în-
tronizarea sa ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române (30 septembrie 2007), a 
reluat cu prioritate proiectul Catedralei Mântuirii Neamului și a săvârșit slujba de pu-
nere a pietrei de temelie pe amplasamentul din Dealul Arsenalului, la 29 noiembrie 
2007, în ajunul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul 
României”, se menţionează în actul sfinţirii.
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SPERĂM CA PESTE TREI ANI 
SĂ REVENIM LA SFINŢIREA 
PICTURII

După citirea actului, Părintele Patriarh 
Daniel a mulţumit celor care au ajutat la 
construirea Catedralei Naţionale, dar și 
celor care vor sprijini, în continuare, acest 
proiect naţional.

„Sperăm ca peste trei ani să revenim 
la sfinţirea picturii în această catedrală”, a 
spus Preafericirea Sa, evidenţiind dorin-
ţa de a finaliza lăcașul de cult din Dealul 
Arsenalului într-un timp relativ scurt.

Totodată, Preafericitul Părinte Patriarh 
Daniel și-a exprimat recunoștinţa faţă de 
cei care au răspuns invitaţiei de a partici-
pa la slujbele oficiate cu prilejul sfinţirii, 
în pofida vremii răcoroase, și a anunţat că 

toţi credincioșii vor avea posibilitatea să 
intre și să se închine în sfântul altar până 
joi, inclusiv.

„Suntem onoraţi de prezenţa Sanctităţii 
Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, și 
de prezenţa dumneavoastră, a credincio-
șilor. Să ne dăruiască Dumnezeu sănătate 
și mântuire, pace și bucurie întru mulţi și 
binecuvântaţi ani”, a spus Preafericirea Sa.

La eveniment au asistat peste 30.000 
de credincioși, precum și numeroase ofi-
cialităţi centrale și locale.

Slujba de sfinţire a fost urmată de pri-
ma Sfântă Liturghie oficiată în Catedrala 
Naţională, slujbă prezidată de Patriarhul 
Ecumenic

Sursa: Basilica.ro
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La sfârșitul lunii august, Nepsis Franța a organizat a patra reuniune națională, nu-
mită Team Building, la Centrul de Spiritualitate «Sainte Croix» al Mitropoliei noas-
tre, situat în regiunea Dordogne. Această ediție a reunit tineri din toate colțurile he-
xagonului, aduși împreună de mărturisirea credinței ortodoxe. A fost o ocazie de a ne 
întâlni și de a discuta despre evenimentele viitoare.

„A fost prima mea participare la Team Building Nepsis și am avut ocazia să-mi pe-
trec timpul cu prietenii într-un decor idilic, departe de zgomotul și de poluarea orașelor 
mari. Am fost uniți în rugăciune, am pregătit întâlnirile viitoare și am trăit momente 
frumoase. A fost o întâlnire în care s-au regăsit credința, bucuria, prietenia”, a spus 
Bogdan Bucur.

În timpul acestui week-end am participat la o de conferință cu părintele Philippe 
Dautais, căruia îi mulțumim pentru primirea călduroasă. Părintele ne-a vorbit despre 
cum se poate trăi credința creștină în rândul tinerilor. Două gânduri ne-au marcat: 
„Dumnezeu este libertatea realizată, omul este libertate în curs de realizare” și „liber-
tatea înseamnă să devin persoana care sunt”.

#Credință #Trezvie #Prietenie

Te a m  B u i l d i ng

NEPSIS
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An de an, întâlnirea tinerilor ortodocși 
din toata lumea (ITO) aduce împreună mii 
de tineri, atât din Romania, cât și din afara 
hotarelor ei. Şi in 2018, la a cincea ediţie, 
care s-a desfășurat la Sibiu, tinerii Mitropo-
liei noastre au fost prezenți la sarbătoarea 
prieteniei și a mărturisirii de credință. Tema 
din acest an a fost dedicată Centenarului 
Marii Uniri și s-a intitulat “Unitate, Credință, 
Neam”. Acest festival a devenit o întâlnire 
de referință pentru tinerii ortodocși din în-
treaga lume, iar modelul ITO este preluat 
din ce în ce mai des de alte eparhii. 

NEPSIS LA ÎNTÂLNIREA TINERILOR ORTODOCȘI 
DIN TOATA LUMEA – 2018

La ITO Sibiu – 2018, am petrecut clipe 
extraordinare, clipe pe care sunt convinsă că 
nu le vom uita ușor. Am fost primiți cu dra-
goste și căldură sufletească de gazdele noas-
tre. Prin prezența miilor de tineri la ITO, s-a 
concretizat tema întâlnirii sub egida lozincii 
„Unitate, Credință, Neam”. Sfintele Liturghii 
la care am participat ne-au umplut de pute-
re și de pace, iar prin „Liturghia de după Li-
turghie” ne-am apropiat unii de alții, făurind 
legături de prietenie și participând la 
activitățile organizate. La o sută de ani de la 
Marea Unire, am avut bucuria de a fi prezenți 

la momentele artistice prezenta-
te de interpreți de muzică popu-
lară din toate părțile României și 
de Ansamblul Folcloric Cindre-
lul – Junii Sibiului, delectându-
ne cu jocul și cântul nostru ro-
mânesc. De la voluntarii noștrii 
(Andrei și Dumi) am avut mul-
te de învățat, în primul rând răb-
darea, bunăvoința și dragostea 
creștină. Am plecat acasă încărcați 
duhovnicește, cu refrenul imnu-
lui ITO întipărit în mintea noas-
tră: „uniți in credință, mereu îm-
preună, vom putea construi o 
lume mai bună”.

În 2019, ITO se va organiza 
la Craiova.

Claudia Florea



61A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 9   •   D E C E M B R I E  2 0 1 8

P A G I N A  N E P S I S

Însoţiţi de Înaltpreasfinţitul Pă-
rinte Mitropolit Iosif, Preasfințitul 
Părinte Marc Nemțeanul și Părin-
tele Iulian Nistea, timp de o săptă-
mână, în perioada 19-26 noiem-
brie, ne-am adăpat din izvoarele vii 
ale credinţei ortodoxe într-o țară 
încercată, dar în același timp bine-
cuvântată și iubită de Dumnzeu, 
Liban. 

Un pelerinaj important orga-
nizat într-o manieră cu totul deo-
sebită, unde am avut bucuria să-l 
întâlnim și să luăm masa cu Prea-
fericitului Părinte Ioan al X-lea, Pa-
triarhul Antiohiei și al Întregului 
Orient la Mănăstirea Balamand, 
de a participa la Sfânta Liturghie 
săvârșită de Părintele Antonios, Mi-
tropolit de Zahle, de a merge în vi-
zită la Înaltpreasfinţia Sa George 
Khodr, Mitropolitul arhidiocezei 
de Byblos și Botris a Bisericii An-
tiohiei și la Mitropolitul Siluan.

Rămânând într-una din nopți 
la Mănăstirea Douma, ocrotită de 
Sfântul Ioan Botezătorul și de Sfân-
tul Siluan, maica stareță Mariam 
ne-a fascinat pe toți prin smerenia, 
bucuria, ospitalitatea și evlavia ei 
dar și a întregii obști. Impresiona-
tă am rămas de dragostea cu care 

PELERINAJ NEPSIS ÎN LIBAN

ne-a vorbit despre sfântul Siluan Athonitul și pă-
rintele Sofronie, pe care l-a cunoscut personal 
la Mănăstirea de la Maldon, câteva cărți fiind tra-
duse în limba arabă chiar de Maica Mariam. În 
munţii Libanului, la mănăstirea Deir el Harf, pe 
unde a trecut părintele Andrei Scrima, unul din-
tre cei mai importanţi teologi contemporani, 
m-a uimit și bucurat în același timp Părintele Ka-
lil, care înseamnă „prietenul lui Dumnezeu”, căci 
ne-a citit la lumina unei lanterne manuscrise ale 
părintelui Andrei nepublicate încă. 
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Concluzia pelerinajului Nepsis a venit la momentul potrivit în ultima seară, când 
am ajuns la mănăstirea Sfântul Mihail, din Baskinta, unde am primit cuvinte de învățătură 
de la părintele Johannes, plecând de la unul din imnele primelor comunități creștine 
din perioada apostolică: „S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, și 
încă moarte pe cruce” (Filipeni 2, 8). Pelerinajul nostru a fost însoțit de rugăciuni, de 
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spovedanie, de euharistie, de convorbiri duhovnicești, a fost un adevărat izvor de bu-
curie și pace interioară, prilej de îmbogățire spirituală. Cu mulțumire în Domnul, căci 
datorită Lui ne-am căutat reciproc, ne-am întâlnit, rămânând plini de bucurie și speranță 
în așteptarea următorului pelerinaj.

Elene Luiza Moșteanu
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C atedrala Mitropolitană „Sfinții 
Arhangheli Mihail, Gavriil și 
Rafail” din Paris și-a sărbătorit 

hramul principal în perioada 10-11 no-
iembrie 2018. Programul manifestărilor 
a început de sâmbătă, 10 noiembrie, cu 
două conferințe strâns legate de tematica 
Universității de vară - Omul și corpul său.

Părintele Marc-Antoine Costa de Bea-
uregard, protoiereu al Franței, a ținut o 
prelegere despre Cum evanghelizăm sexu-
alitatea (Évangéliser la sexualité), în care a 
punctat relevanța subiectului în viața 
creștinului: „Trebuie să vorbim despre 
această tematică în termeni creștini. Cred 

ZILELE CATEDRALEI MITROPOLITANE 
„SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL, GAVRIIL ȘI RAFAIL” 

DIN PARIS

că una din modalitățile prin care putem 
vorbi despre acest subiect este să reliefăm 
cât se poate de clar că Hristos Domnul a 
avut trup. De aceea vestea cea bună – fap-
tul că am primit darul și binecuvântarea 
de a fi oameni, trebuie propovăduită tu-
turor indiferent de vârstă, indiferent că 
vorbim de copii sau adulți, bărbați sau fe-
mei. Nașterea, văzută ca înmulțire a nea-
mului omenesc nu este doar de natură tru-
pească, căci Sfânta Scriptură vorbește și 
despre nașterea duhovnicească. Sfântul 
Pavel este părintele comunității din Co-
rint, el i-a născut pe creștinii de acolo, dar 
nu i-a născut trupește. Însă noi trebuie să 



65A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 9   •   D E C E M B R I E  2 0 1 8

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

vorbim tuturor despre acea senzualitate 
care nu e pângărită de păcat și de pofta 
trupească, pe care trebuie să o transfigu-
răm, spre a primi binecuvântarea lui Dum-
nezeu”.

La rândul său, părintele Jean Boboc, 
decanul Centrului de Studii „Dumitru 
Stăniloae” din Paris, a conferențiat despre 
Trup (La chair) și a punctat principalele 
diferențe antropologice, din punct de ve-
dere teologic, între Orient și Occident în 
perioada primelor patru secole creștine, 
plecând de la raportarea pe care au avut-
o diferiți părinți ai Bisericii cu privire la 
păcatul strămoșesc, firea umană și Întru-
parea Domnului.

Seara s-a încheiat cu slujba Vecerniei, 
săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Mi-
tropolit Iosif.

Duminică, 11 noiembrie 2018, Sfân-
ta Liturghie arhierească a fost săvârșită de 
Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif 
împreună cu Preasfințitul Părinte Timo-
tei, Episcopul Ortodox Român al Spani-
ei și Portugaliei, Preasfințitul Părinte Teo-
fil de Iberia, Arhiereu-Vicar al Episcopiei 
Ortodoxe a Spaniei și Portugaliei, înconju-
rați de un sobor de preoți și diaconi din 
Île de France.

În cuvântul de învățătură rostit după 
citirea pericopei evanghelice (Pilda Sa-
marineanului milostiv - Luca 10, 25-37), 
Preasfințitul Părinte Timotei le-a vorbit 
numeroșilor credincioși despre înțelesurile 
pildei rostite de Hristos Domnul, subli-
niind că „acest om căzut între tâlhari sim-
boliza întreaga umanitate care suferea de 
singurătate, întreaga umanitate care s-a 
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însingurat rupând legătura duhovnicească cu Dumnezeu. Tâlharii din pilda Mântui-
torului nu sunt alții decât demonii care i-au ispitit pe oameni și care mereu și-au dorit 
ca numele lor să nu fie înscrise în ceruri”. În continuare, ierarhul a reliefat simbolisti-
ca cuvântului „aproape”, arătând că există  o legătură tainică între aproape și invidie: 
„Aproapele tău este cel pe care-l vezi în fiecare zi. Dar după cum spunea Sfântul Vasi-
le cel Mare, invidia este o boală a prieteniei, căci nu poți să invidiezi pe cineva pe care 
nu-l cunoști. Așadar, ce ne cere Mântuitorul? Ne cere jertfă, precum samarineanul a 
făcut. Nu l-a luat pe cel căzut între tâlhari și a fugit cu el, ci s-a oprit, a avut răbdare și 
l-a îngrijit. Iar samarineanul nu este altcineva decât Hristos Domnul, care s-a plecat 
pentru fiecare om”.

După momentul Vohodului Mare, diaconul Vasile Şomlea a fost hirotonit preot pe 
seama parohiei „Înălțarea Sfintei Cruci”, din Livry Gargan (Île de France).

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif a amintit 
credincioșilor că în unele momente fiecare creștin se comportă ca bunul samarinean, 
dar în altele asemănarea cu preotul și levitul din Legea Veche este evidentă: „Toată ini-
ma și simțirea noastră trebuie să conveargă spre Hristos, Cel pe Care Îl rugăm să ne 
sfințească viețile”. De asemenea, ierarhul a amintit despre semnificația zilei de 11 no-
iembrie, ziua când s-a declarat armistițiul ce a pus capăt Primului Război Mondial.

Alexandru Ojică
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Î
n seara zilei de 30 noiembrie, sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei – Cel întâi 
chemat, Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei 
Ortodoxe Române a Europei Occidentale, înconjurat de un sobor de preoți și di-

aconi din Île de France, a săvârșit o slujbă de Te-Deum cu prilejul zilei naționale a Ro-
mâniei.

Programul manifestărilor a început cu o ceremonie la Arcul de Triumf  din Paris, 
unde a fost reaprinsă flacăra la monumentul soldatului necunoscut, în memoria soldaților 
români și francezi căzuți pe câmpurile de luptă din Primul Război Mondial. La eveni-
ment au participat Excelența Sa domnul Luca Niculescu, ambasadorul României la Paris 
și Excelența Sa domnul Emil Druc, ambasadorul Republicii Moldova în Franța, alături 
de Preasfințitul Marc Nemțeanul, clerici, numeroși credincioși din regiunea pariziană.

În cuvântul de învățătură ținut după Te-Deum, Preasfințitul Părinte Marc Neamțeanul 
a evocat imaginea momentelor de la finalul Primului Război Mondial: „Am participat 
cu toții în această seară la o ceremonie foarte emoționantă la Arcul de Triumf, unde 

TE-DEUM DE ZIUA NAȚIONALĂ LA CATEDRALA 
MITROPOLITANĂ DIN PARIS
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au fost arborate drapelele României și ale Franței. Anul acesta am sărbătorit centena-
rul Marii Uniri, dar și 100 de ani de la semnarea armistițiului care a dus la încheierea 
Primului Război Mondial, evenimente cu o însemnătate deosebită. Finalul celor pa-
tru ani de război, în care numeroși militari și civili au fost uciși și multe țări au fost de-
vastate, a permis în cele din urmă ca România să se reîntregească în granițele mult do-
rite de secole. Dacă ne-am întoarce în urmă cu 100 de ani am putea găsi o imagine 
plină de bucurie, dar și una de tristețe, pentru că vorbim și de văduve alături de mili-
oanele de copii care au rămas orfani din cauza atrocităților războiului. Nu a fost o bu-
curie pură, ci una amestecată cu doliu și cu dorințe de revanșă.”

Însă, a continuat Preasfințitul Marc, „aceste victorii pe câmpurile de luptă, care ne-
au permis astăzi să trăim în patriile noastre, ne amintesc de o singură victorie, cea a dra-
gostei împotriva urii, a lui Hristos împotriva morții, iar câmpul de bătălie este în fieca-
re dintre noi. Este o luptă ce se duce zi de zi, avem cu toții experiența urii care se 
încuibează adeseori în inimile noastre, a judecării aproapelui, a neînțelegerii celuilalt. 
În inima noastră are loc, așadar, acest război, singura bătălie care contează cu adevărat. 
Este bătălia dragostei și a iertării ce ar trebui să ducă pentru fiecare dintre noi la victo-
ria lui Hristos.”

Alexandru Ojică
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J
oi, 8 noiembrie 2018, Reprezentanța 
Patriarhiei Române pe lângă Instituțiile 
Europene  a marcat împlinirea celor 

100 de ani de la Marea Unire printr-un 
concert extraordinar de muzică clasică și 
tradițională românească, susținut de Cvar-
tetul Transilvan, din Cluj-Napoca. Eveni-
mentul a fost organizat în cooperare cu 
Reprezentanța Permanentă a României pe 
lângă Uniunea Europeană, cu sprijinul Mi-
nisterului pentru Românii de Pretutindeni, 
fiind găzduit de biserica mare a Abației 
Dominicane din Bruxelles. Au participat 
numeroși oficiali europeni, membri ai cor-
pului diplomatic, reprezentanți ai Biseri-
cilor pe lângă Uniunea Europeană, pre-
cum și membri și prieteni ai comunității 
românești din Regatul Belgiei. 

Plecând de la faptul că ne aflam la nu-
mai câteva zile de data de 11 noiembrie,  
Ziua Armistițiului, care a marcat încheie-
rea Primului Război Mondial, în anul 
1918, Înalpreasfințitul Mitropolit Iosif, 
Vice-Președintele Reprezentanței BOR la 
Bruxelles, a vorbit, în deschiderea concer-
tului, despre cadrul istoric mai larg care a 
făcut posibilă, de-a lungul anului 1918, 
adunarea tuturor provinciilor istorice 

România 100 – Cultură Europeană
Centenarul românesc sărbătorit la Bruxelles  

prin muzică

românești într-un singur stat național și 
suveran. „Acest concert marchează nu doar 
Marea Unire de la 1 decembrie 1918, ci, în 
egală măsură, aniversarea celor 100 de ani 
de la încheierea Primului Război Mondial, 
reprezentând un omagiu adus celor peste opt 
milioane de victime ale acestei conflagrații, 
dintre care aproape un milion au fost ro-
mâni,” a punctat Părintele Mitropolit. 

Prima parte a programului a constat 
în piese din repertoriul muzical clasic 
Occidental. În partea a doua, publicul 
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s-a bucurat de suitele folclorice 
românești, care au lăsat o impresie 
deosebită, și asupra românilor și a 
oaspeților străini. 

CVARTETUL 
TRANSILVAN
Fondat în urmă cu mai bine de 

30 de ani, în 1987, Cvartetul Transil-
van al Filarmonicii de Stat din 
Cluj-Napoca este unul dintre cele 
mai cunoscute ansambluri românești 
de muzică clasică. De-a lungul ani-
lor, grupul a susținut nenumărate 
concerte, deopotrivă în România cât 
și în întreaga lume, dând glas cu mă-
iestrie operelor clasice din reperto-
riul european, dar și unor minunate 
creații folclorice românești. 
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L
a început de noiembrie, Paro-
hia „Sfântul Ierarh Nectarie din 
Eghina” – Papenburg-Sögel, a 

găzduit întâlnirea anuală a Cercului 
Pastoral al Protoieriei Germaniei de 
Nord, prezidată de Înaltpreasfințitul 
Părinte Mitropolit Serafim.

Sâmbătă, 3 noiembrie, Mitropo-
litul Serafim și preoții din Germania 
de Nord s-au întâlnit cu  Irmgard 
Welling, primarul orașului Sögel, pe 
terenul unde se va ridica o biserică 
românească în stil maramureșean. 
Prin bunăvoința acestuia, parohia ro-
mânească a obținut un teren în con-
cesiune gratuită pentru 99 de ani, 
unde românii își vor putea construi 
propriul lăcaș.

În aceeași zi, parohia a găzduit lu-
crările Cercului Pastoral al Protopo-
piatului Germaniei de Nord, prezidat 
de Mitropolitul Serafim, cu participa-
rea tuturor slujitorilor altarelor de la 
parohiile nordice, în cadrul căruia s-au 
dezbătut mai multe probleme actua-
le privind pastoraţia copiilor și a tine-
rilor. Seara a continuat cu Taina Sfân-
tului Maslu, la biserica „St. Jakobus”, 
în cadrul căreia Părintele Mitropolit 
a hirotesit pe Pr. Marius-Gabriel Ma-
tei, parohul din Sögel, întru Protoie-
reu al Protoieriei Germaniei de Nord.

CERC PASTORAL ÎN NORDUL GERMANIEI



A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 9   •   D E C E M B R I E  2 0 1 872

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

COMEMORĂRI ALE 
SOLDAȚILOR ROMÂNI DIN 
PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 
ÎN GERMANIA ȘI AUSTRIA

Centenarul Marii Uniri a fost marcat 
în diaspora central-europeană prin come-
morarea soldaților români care nu s-au 
mai întors acasă din Primul Război Mon-

dial. Cu ajutorul asociației „Federația po-
pulară germană pentru îngrijirea mormin-
telor de război” (Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V.), au fost iden-
tificate 647 de morminte ale eroilor ro-
mâni în 25 de cimitire de pe teritoriul Ger-
maniei.

Tradițional, în preajma Rusaliilor are 
loc pomenirea soldaților din cimitirul al-
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sacian de la Soultzmatt, cu 
participarea ierarhilor și a 
credincioșilor români din 
Franța și din Germania. Pe 
lângă aceasta, au fost săvâr-
șite de către preoții locali, 
împreună cu credincioșii, 
slujbe de pomenire în ora-
șele Nürnberg (26 mai), In-
golstadt (13 iulie), Neu-
markt (30 septembrie), 
Worms (9 octombrie) și 
Dülmen-Münster (3 no-
iembrie). Totodată, în Aus-
tria s-a continuat tradiția 
de pomenire, cu prilejul Zi-
lei Eroilor sau de Ziua 
Națională a Austriei, în mai 
multe orașe, printre care 
Viena (26 aprilie, 17 mai, 
3 noiembrie), Zwentendorf 
și Tulln (25 mai), Bruckne-
udorf și Sommerein (23 oc-
tombrie). Comemorările 
vor continua în ziua de 1 
Decembrie, cu prilejul Zi-
lei Naționale a României, 
și prin sărbătorirea Cente-
narului Marii Uniri, în ora-
șele Zwickau (227 soldați) 
și Ulm (99 soldați).

Majoritatea soldaților 
înmormântați departe de 
țară au fost prizonieri de 
război, au suportat condiții 
de detenție deosebit de gre-
le, au îndurat foamea, fri-
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gul și epuizarea prin muncă silnică. În jur de 3500 de soldaţi români care au luptat în 
Primul Război Mondial sunt înmormântaţi în cimitirele militare din Germania și Aus-
tria, unii așteptând încă să fie găsiți și pomeniți.
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P reoții din centrul Italiei (pro-
topopiatele Lazio I, II, III, 
Toscana I și II, Umbria-Mar-

che, Abruzzo, Campania-Molise și 
Puglia-Basilicata) s-au întâlnit marți, 
27 noiembrie 2018, la conferința pas-
torală semestrială de toamnă. Eveni-
mentul a avut loc la Centrul Eparhi-
al de la Roma, fiind prezidată de către 
Preasfințitul Părinte Episcop Siluan 
al Episcopiei Ortodoxe Române a 
Italiei, însoțit de Preasfințitul Părin-
te Arhiereu-vicar Atanasie de Bog-
dania.

Conferința cu caracter pastoral și 
duhovnicesc a fost susținută de către 
Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, 
care le-a vorbit clericilor prezenți des-
pre anumite exigențe ce derivă din 
misiunea preoțească, îndemnând la 
trezvie pastorală și la slujire respon-
sabilă, căci fiecare slujitor al lui Hris-
tos va da răspuns în funcție de modul 
în care L-a slujit pe Dumnezeu și L-a 
predat credincioșilor încredințați spre 
păstorire, întâi de toate oferindu-se 
el, ca preot, drept model de urmare a 
lui Hristos.

Conferința cu referire la Centena-
rul Marii Uniri a fost susținută de 
Preacucernicul Părinte Iustin Andro-

CLERICII DIN ZONA DE CENTRU A EPISCOPIEI 
ORTODOXE ROMÂNE A ITALIEI S-AU REUNIT  
ÎN CONFERINȚA SEMESTRIALĂ DE TOAMNĂ 

ne, de la Parohia Torino II, conferință intitu-
lată sugestiv „Providența divină ca unire a 
unității de neam – Contribuții ale Bisericii 
strămoșești la împlinirea idealului național”. În 
cadrul conferinței a fost prezentat succint par-
cursul istoric și aportul Bisericii Ortodoxe la 
împlinirea acestui deziderat măreț al înaintașilor 
noștri, concretizat prin Marea Unire de la 1 
decembrie 1918.
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Conferința semestrială de toamnă a preoților din centrul Italiei s-a încheiat cu un 
moment de bucurie legat de slujirea liturgică, preoții primind noi Antimise din par-
tea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan.
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C lericii din zona de nord a Italiei 
(protopopiatele Lombardia I, 
Lombardia II, Piemonte I, Pie-

monte II, Triveneto I, Triveneto II, Emi-
lia Romagna I, Emilia Romagna II și Li-
guria) au participat marți, 20 noiembrie, 
la întâlnirea semestrială de toamnă. Aceas-
ta a avut loc la Oratoriul „San Fereolo” din 
Lodi. Parohia „Sfinții Trei Ierarhi”, din lo-
calitatea omonimă, a fost cea care s-a ocu-
pat de organizarea acestui moment de co-
muniune. Evenimentul s-a desfășurat în 
prezența celor doi ierarhi ai eparhiei: 
Preasfințitul Părinte Siluan, al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Italiei, și Preasfințitul 
Părinte Atanasie, Arhiereu-vicar al Epi-
scopiei Ortodoxe Române a Italiei.

În prima parte a întâlnirii, Preasfințitul 
Părinte Episcop Siluan al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Italiei a ținut un cu-
vânt în care le-a vorbit preoților despre 
chemarea și frica cu care trebuie să-L slu-
jească pe Dumnezeu. „Avem nevoie să 
conștientizăm că preoția este un dar de la 
Dumnezeu și o mare responsabilitate, în 
același timp. De aceea, suntem chemați să 
ducem o viață cât mai profund ancorată 
în cele ale veșniciei. Preotul, dacă trăiește 
ceea ce spune în cadrul Sfintei Liturghii, 
va avea credincioși trăitori. Iar trăirea se 

CONFERINȚĂ DE TOAMNĂ CU PREOȚII  
DIN NORDUL ITALIEI

dezvoltă dacă punem accent mai mult pe 
duh și mai puțin pe trup. Sfântul Ioan 
Evanghelistul ne spune că Dumnezeu ca-
ută închinători în duh și că Dumnezeu 
este Duh. Deci duhului căruia îi slujim și 
ne supunem, aceluia îi vom urma în 
veșnicie. În lumea cealaltă vom merge doar 
cu cele ale duhului. Fapt pentru care noi, 
slujitorii Domnului, ar fi bine să fim într-
un proces al devenirii, adică mereu să ne 
întoarcem la principiile rostite la hiroto-
nie. Aceasta deoarece țelul în viața noas-
tră este în primul și în primul rând mân-
tuirea”, a spus Preasfinția Sa.

În cea de-a doua parte a întâlnirii, Pr. 
Dr. Iustin Androne, preot slujitor la Paro-
hia „Înălțarea Sfintei Cruci” – Torino, a 
susținut prelegerea „Providența divină ca 



A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 9   •   D E C E M B R I E  2 0 1 878

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

unire a unității de neam – contribuții ale Bisericii strămoșești la idealul național româ-
nesc”. „Am încercat pe tot parcursul prezentării să aduc informații și documente care 
să arate rolul Bisericii la făurirea statului național unitar român. Este important de 
amintit că nu putem vorbi despre unire fără unitate. Până la realizarea unirii teritoria-
le, Dumnezeu lasă în fiecare popor să se realizeze mai întâi o unitate de conștiință, de 
credință și de limbă, apoi are loc unirea din punct de vedere administrativ-teritorial. 
Cred cu tărie că Marea Unire de la 1918 este un dar pe care Dumnezeu l-a făcut po-
porului român”, a consemnat pr. Iustin Androne.
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C u ajutorul Domnului și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Si-
luan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei a luat naștere un proiect social-
filantropic în sânul Episcopiei, la inițiativa Mănăstirii „Adormirea Maicii Dom-

nului” de la Roma, proiect denumit în mod sugestiv „O șansă la școală pentru fiecare 
copil”, prin care se dorește sprijinirea copiilor din familiile nevoiașe din România și 
Basarabia. Acest demers social face parte din proiectul-cadru „Brațele părintești”, 
desfășurat de mai mulți ani în cuprinsul Episcopiei.

În contextul abandonului școlar, un fenomen din ce în ce mai prezent în societa-
tea românească, în rândul familiilor cu posibilități reduse și nu numai, proiectul „O 
șansă la școală pentru fiecare copil” își propune să ofere un ajutor concret acestor co-
pii, care se luptă pentru a rămâne pe băncile școlii, școală atât de necesară pentru vii-
torul lor, și, in extenso, pentru viitorul neamului nostru românesc de pe meleagurile 
României și ale Basarabiei.

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, prin osteneala obștii Mănăstirii „Adormirea 
Maicii Domnului” de la Roma, și-a propus ca a doua ediție a „Calendarului pentru 
Familia ta” să fie dedicată susținerii acestui proiect social-filantropic „O șansă la școală 
pentru fiecare copil”. Astfel, a luat naștere „Calendarul cultural și omagial dedicat 
Satului românesc”, ca leagăn de cultură, creativitate și spiritualitate, prin care suntem 
provocați la o călătorie culturală în lumea satului românesc, evocând mari personalități 
ale neamului nostru, care au dăruit lumii întregi noi perspective culturale și sociale, 
începând cu Mihai Eminescu, poetul nostru național, și mergând până la marele sculp-
tor Constantin Brâncuși sau la inginerul de aviație și inventatorul Aurel Vlaicu. Pe lân-
gă cuprinsul său cultural și omagial, calendarul se bucură, și în această ediție, de spațiu 
pentru familie pentru a se putea nota informații și date importante.

Acest proiect editorial are și o particularitate în ceea ce privește disponibilitatea 
acestuia în cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, el putând fi găsit atât la 
pangarele parohiilor, cât și la unele din magazinele românești prezente în teritoriu, care 
s-au sensibilizat, implicându-se în promovarea acestuia.

Vă invităm, așadar, să descoperiți acest calendar și să-l oferiți ca dar de Crăciun 
pentru cei dragi, ca gest de prețuire față de valorile autentice ale neamului românesc.

 Ajutați copiii să rămână pe băncile școlii! Deveniți ctitori ai României de mâine!

PROIECTUL SOCIAL-FILANTROPIC  
„O ȘANSĂ LA ȘCOALĂ PENTRU FIECARE COPIL”
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Î
n data de 13 noiembrie 2018, în ca-
drul Facultății de Teologie Ortodo-
xă din Cluj, Părintele Arhimandrit Si-

luan Şandor, Vicar general al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Spaniei și Portuga-
liei, a susținut teza de doctorat cu o temă 
pe cât de inedită pentru spațiul academic, 
pe atât de actuală: „Patologiile excesului 
în abordare pastorală”. Lucrarea a fost ela-
borată sub îndrumarea Părintelui Arhim. 
Prof. Univ. Dr. Teofil Tia, care a evidențiat 
principalele cinci calități ale unei teze care 
aduce importante contribuții în domeniul 
Teologiei Pastorale, mai ales în contextul 
provocărilor societății contemporane. Din 
comisia prezidată de Părintele Prof. Univ. 
Dr. Vasile Stanciu, Decanul Facultății de 
Teologie Ortodoxă din Cluj, au făcut par-

PĂRINTELE VICAR GENERAL SILUAN ȘANDOR
A PRIMIT TITLUL DE DOCTOR IN TEOLOGIE

te Părintele Prof. Univ. Dr. Viorel Sava 
(Facultatea de Teologie Ortodoxă „Du-
mitru Stăniloae” din Iași), Dl Prof. Univ. 
Dr. Constantin Cucoș (Facultatea de Psi-
hologie și Ştiințe ale Educației, de la Uni-
versitatea „Al. I. Cuza” din Iași), Părintele 
Prof. Univ. Dr. Vasile Gordon (Facultatea 
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de Teologie Ortodoxă din Cluj-Nap-
oca) și Dna Profesor Daniela Popa 
(Universitatea de Medicină și Farma-
cie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Nap-
oca). La susținerea tezei de doctorat 
au participat numeroși preoți, mo-
nahi și laici, iar ședința publică s-a bu-
curat de prezența Preasfințitului Pă-
rinte Episcop Timotei al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Spaniei și Por-
tugaliei. Preasfinția Sa a evidențiat, în 
cuvântul rostit după susținerea refe-
ratelor de către membrii comisiei, 
contribuția deosebită pe care Părin-
tele Vicar Siluan Şandor a adus-o în 
domeniul lucrării pastorale desfășu-
rate în ultimii ani în cuprinsul Epar-
hiei Spaniei și Portugaliei.

Doctorandul, Părintele Arhimandrit Si-
luan Şandor, a prezentat audienței o parte 
din dependențele cu care se confruntă omul 
de astăzi (alcoolismul, dependența de 
tehnologiile informației și comunicațiilor, 
tulburările de comportament alimentar, 
dependența de muncă și dependența de 
cumpărături), subliniind simptomatologia, 
cauzele și factorii de risc, consecințele, pre-
cum și metodele de prevenție și recupera-
re care se impun.  

În finalul prezentării sale sintetice, aces-
ta a precizat: „Recuperarea deplină din 
adicții nu înseamnă doar vindecarea efec-
telor vizibile sau învățarea unui comporta-
ment echilibrat, indiferent de care ar fi vor-
ba, ci este refacerea legăturii cu Hristos. 
Dependentul poate ajunge la un echilibru 
psiho-fizic prin diferite tehnici, și boala să 
intre în remisie, ceea ce nu este puțin lucru, 
desigur. Dar pe noi ne interesează perspec-
tiva veșnică, adevărata recuperare, refacerea 
vieții duhovnicești a celui căzut, reîntoar-
cerea lui la Tatăl”.

Membrii comisiei au propus, după o eval-
uare a contribuției pe care teza de doctorat 
o aduce în domeniul Teologiei Pastorale, 
acordarea titlului de doctor cu mențiunea 
„Magna cum laude”. Finalitatea practică a 
lucrării de doctorat constă în elaborarea și 
implementarea unui program pastoral de 
prevenție și recuperare pentru persoanele 
dependente, program ce va fi implementat 
în Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și 
Portugaliei, precum și editarea unui ghid pas-
toral care să vină în ajutorul celor implicați 
în recuperarea persoanelor dependente.
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Î
n data de 21 noiembrie 2018, la Cate-
drala Ortodoxă Română din Madrid 
a avut loc slujba Privegherii, urmată 

de Sfânta Liturghie, săvârșite de Preasfințitul 
Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Ro-
mân al Spaniei și Portugaliei.

Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului 
în Biserică reprezintă și Hramul Catedralei 
Episcopale Ortodoxe din Madrid, așeză-
mânt în cadrul căruia a fost săvârșită pri-
ma Sfânta Liturghie acum un an, în data de 
18 noiembrie 2017.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul 
Părinte Timotei a explicat credincioșilor 
importanța și bucuria acestei sărbători, o 
sărbătoare a copilăriei, nesfârșită.

HRAMUL CATEDRALEI ORTODOXE ROMÂNE  
DIN MADRID

Preasfințitul Timotei a explicat că 
Maica Domnului devine Biserică sfințită 
prin faptul că L-a purtat pe Mântuitorul 
nostru, dar și prin dragostea pe care a 
avut-o de mică față de Dumnezeu.
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Î
n data de 18 noiembrie 2018, Preasfin-
țitul Părintele nostru Timotei, Episco-
pul Ortodox Român al Spaniei și Por-

tugaliei, a slujit Sfânta Liturghie arhierească 
în Parohia Ortodoxă din Gernika, Provin-
cia Vizcaya, Țara Bascilor.

În cuvântul de învățătură Preasfințitul 
Părinte Timotei a explicat credincioșilor 
viața Sfântului Antonie de la Iezerul Vâlcii, 
ocrotitorul parohiei din Gernika, amintind 
în același timp de pericopa evanghelică rân-
duită spre citire în duminica a 26-a după 
Rusalii.

După Sfânta Liturghie, copiii parohiei 
din Gernika, sub îndrumarea doamnei pre-
otese, au susținut un mic moment artistic 
menit să bucure sufletele celor prezenți.

În semn de prețuire, Preasfințitul Părinte 
Timotei l-a hirotesit Sachelar pe părintele 
Serghie, parohul comunității din Gernika.

SFANTA LITURGHIE ARHIEREASCA LA GERNIKA
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Reţete
și sfaturi practice

COZONAC SĂRAT (gustos și 
aspectuos)

Ingrediente: 400g făină, 140ml lapte, 25ml 
apă, 50ml ulei de măsline, 7g drojdie usca-
tă, 1 linguriţă rasă de zahăr, 1 sau 2 linguri-
ţe de sare, 1 ou mediu, 6-7 felii de șuncă pre-
sată/prosciuto cotto, 100g cașcaval afumat, 
10 măsline verzi, 50g bacon afumat, 1 găl-
benuș de ou și 3 linguri de lapte (pentru o 
tavă de 30x11cm)

Mod de preparare: Se amestecă făina cu 
drojdia uscată, se adaugă laptele călduţ, oul, 
uleiul și zahărul. Se frământă puţin, apoi se 
adaugă sarea dizolvată în cei 25ml de apă căl-
duţă ș se frămâtă în continuare până când se 
obţine un aluat elastic. Se acoperă cu folie de 
plastic și se lasă la dospit o oră și jumătate. Pe 
masa ușor înfăinată se întinde aluatul în for-
mă dreptunghiulară lungă de aproximativ 
45cm (4-5mm grosime). Se acoperă cu feli-
uţe de șuncă presată (lăsând 2-3 cm din mar-
gini libere), apoi cu cașcaval, măsline și bacon. 
Se rulează nu foarte strâns și se taie în 7 bu-
căţi egale, care se așază vertical în tava unsă 
cu unt și tapetată cu hârtie de copt. Se aco-

peră cozonacul și se lasă la dospit 30-45 de 
minute. Se unge cu gălbenuș amestecat cu 
lapte și se coace 40-45 de minute la 180o. Se 
scoate din formă și se servește după ce s-a ră-
cit. (www.lauraadamache.ro)

SALATĂ DE MORCOVI  
ŞI GUTUI (bogăţie de vitamine)

Ingrediente: 2 gutui, 4 morcovi, 80g sâm-
buri de nucă, o lingură de oţet de mere, o 
lămâie netratată, o linguriţă de muștar iute, 
4 linguri de ulei (eventual de nuci), sare, pi-
per, pătrunjel.

Mod de preparare: Se rad 2 linguri de coa-
jă de lămâie. Se rad mai mare gutuile cură-
ţate de coajă, se opăresc 5 minute în apă cu 
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lămâie sau se lasă crude, stropite cu zeamă 
de lămâie. Se curăţă și se rad morcovii, se 
mărunţesc cu cuţitul sâmburii de nucă. Se 
amestecă bine toate ingredientele și se de-
corază cu coaja rasă de lămâie și pătrunjel.  
(adaptat după www.green-me-up.com)

FRIPTURĂ DE PORC CU 
PRUNE (reţetă festivă)

Ingrediente: 1,2kg mușchi de porc, 250g 
prune uscate, fără sâmburi, 200ml smântâ-
nă lichidă, 400ml vin alb sec, sare, piper

Mod de preparare: Se înţeapă bucata de 
carne din loc în loc, cu un cuţit, introducând 
în tăieturile respective prune uscate. Se pre-
sară cu sare și piper, se acoperă și se coace 
aproximativ o oră și un sfert la 210o, stro-
pind cu câte 50ml de vin la fiecare 20 de mi-
nute. Restul de prune se fierb 15 minute în 
200ml vin și 200ml apă (se pot aroma cu 
coajă rasă de lămâie sau portocală). Se scurg 
și se adaugă în tavă cu 15 minute înainte de 
a opri cuptorul. Sosul lăsat de carne se fier-

be 5 minute împreună cu smântâna și, even-
tual, cu 1-2 linguri de muștar. Friptura se 
servește tăiată felii, cu prune și sos. (adap-
tat după www.cuisineactuelle.fr) 
   
TORT DE GUTUI (Cremos și rafinat)

Ingrediente: pentru un tort de 20 cm dia-
metru (8-10 porţii)
Blat cu scorţișoară: 250g făină, 275g zahăr, 
1plic praf de copt, 1 linguriţă scorţișoară, 
2ouă, 180ml lapte, 90ml ulei, 180ml apă
Mousse de gutui: 200g piure de gutui, 6g ge-
latină, 120 bezea (2 albușuri și 100g zahăr), 
100g frişcă (32% grăsime) bătută tare
Alune caramelizate: 50g zahăr, 50g alune de 
pădure. Cremeux de ciocolată neagră: 2 gălbe-
nușuri, 15g zahăr, 80ml lapte, 90g ciocolată 
neagră (70%cacao),  100g frişcă (32% grăsi-
me) bătută tare. Gutui fierte: 350g gutui, 2 lin-
guri zahăr, 4 frunze de dafin verde, zeama de 
la ½ lămâie. Ganache de caramel și ciocolată: 
120g ciocolată neagră tăiată în bucăţi mici, 
90ml smântână lichidă pentru frişcă (32% 
grăsime), 50g zahăr, 120g unt
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Mod de preparare: 
Blat: Se amestecă făina, zahărul,  praful de 
copt, scorţișoara, un praf de sare și se adau-
gă ouăle, laptele și uleiul, încorporându-le 
treptat pentru a obţine un amestec omo-
gen. Apoi se amestecă și apa și se coace în 
tava tapetată cu hârtie de copt 45-50min la 
180o. Se lasă să se răcească.
Gutui fierte: Gutuile se spală și se îndepăr-
tează cotorul, se pun într-o oală cu apă cât 
să le acopere, se adaugă zahărul, zeama de 
lămâie și frunzele de dafin și se fierb la foc 
mic 30-35minute. Se lasă să se răcească aco-
perite cu capac.
Alune caramelizate: Se caramelizează zahă-
rul (să fie de culoare maro deschis) și se 
adaugă alunele tăiate. Amestecul se toarnă 
într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se 
lasă să se răcească. 
Când toate s-au răcit, se poate prepara mo-
usse-ul de gutui. Se pasează 200g gutuie fiar-
tă (îndepărtând înainte coaja). Se pregăteș-
te bezeaua: zahărul se pune la fiert cu apă 
cât să îl acopere, iar când începe să fiarbă 
se mixează la viteză mare albușurile într-un 
bol. Se toarnăsiropul fierbinte în fir subţi-
re peste albușri, fără a opri deloc mixerul 
(peste 10 minute) până când bezeaua e fer-
mă ș lucioasă.
Separat, se înmoaie gelatina în apă rece, se 
scurge și se topește la bain-marie, se ames-
tecă cu piureul de gutui, cu 120g bezea și 
apoi cu 100g frișcă bătută tare.
Cremeux de ciocolată: Gălbenușurile se 
amestecă cu zahărul, apoi se diluează cu 
laptele fierbinte și se amestecă bine. Se în-
călzește pe foc mic și, când s-a îgroșat pu-

ţin, se toarnă peste ciocolata tocată mărunt. 
După 1-2 minute se omogenizează totul și, 
când s-a răcit, se încorporează și frișca bă-
tută tare. 
Asamblare: Se taie blatul în trei felii, așe-
zând-o pe prima într-o formă de 20cm cu 
pereţi detașabili, tapetată cu folie. Se pre-
sară alunele caramelizate, apoi mousse-ul 
de gutui. Urmează al doilea blat și restul de 
gutui fierte (150g) tăiate cubuleţe și cre-
meux de ciocolată. Se acoperă cu ultimul 
blat și se lasă la frigider până a doua zi. 
Se decorează cu ganache de caramel și cio-
colată: zahărul se pune într-o crăticioară cu 
fund dublu împreună cu apă cât să îl aco-
pere și untul tăiat cubuleţe. Se caramelizea-
ză pe foc mediu și se toarnă peste el smân-
tâna încălzită. Se amestecă 1-2 minute, apoi 
se adaugă peste ciocolata tocată mărunt. Se 
lasă nemișcat câteva minute, apoi se omo-
genizează. Când s-a răcit complet, se mi-
xează la viteză mare, până rezultă o cremă 
spumoasă. Se scoate tortul pe un platou și 
se îmbracă cu crema ganache. (www.cioco-
latasivanilie.ro) 
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ŞTIAŢI CĂ...?
 Fiind recunoscute pentru efectul lor astringent, remediile cu gutui (decoct) se reco-

mandă în cazul enteritelor și enterocolitelor;
În afecţiunile ficatului şi ale pancreasului, leacurile (suc proaspăt sau piure) din gutui 

se numără printre cei mai buni aliaţi pentru că stimulează funcţiile hepatice şi imunitatea. 
Mai mult, rezultatele unor studii recente au arătat că gutuile conţin substanţe antivirale, cu 
rol benefic în hepatită.

Infuzia din seminţe de gutui este recomandată în cazul tusei, răgușelii și bronșitei.
Ceaiul din frunze de gutui are efect calmant în caz de insomnie, agitaţie sau nevroză.

(ww.realitatea.net)

COLINDUL GUTUII DIN GEAM
de Adrian Păunescu 

Dulce, galbenă lumină 
Cum şi eu bălaie-eram 
Mi-a pus mama o gutuie 
Ce se coace-ncet la geam... 

Aş muşca-o dar mă doare, 
Mă cuprinde-un fel de jind 
Şi acum când trece anul 
Parc-o simt îmbătrânind. 

Galbenă gutuie, 
Dulce, amăruie, 
Lampă la fereastră 
Toată iarna noastră! 

Când eram copii acasă
Şi Crăciunul aşteptam,
Era bucurie mare 
Noi copiii ne-adunam

Mama mea n-avea nici globuri 
Nici beteală şi nici stea. 

Sărbătorile de iarnă 
Cu gutui le-mpodobea... 

Mi-a pus mama o gutuie 
La fereastra dinspre drum 

Şi o văd că luminează, 
N-am puterea s-o consum. 

Parcă are-n ea ceasornic 
Şi al mamei plânset sfânt 

Luminează şi se stinge 
O gutuie pe pământ. 

Luxul mamei cel mai mare 
Când copii ne mai simţeam 

Era pâinea de pe masă 
Şi gutuia de la geam.

Culese de: preoteasa Ramona Andronache


